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 القانونية الحقوق جميع
سولف محفوظة

 ((- سى ا٠لسي ١ القاموس )) اسم باستغالل سمج و
قتباس الدقل بجوز و  الثر اعمال فى وا

ذاعة لف اذلى من كتابى باذن ا وا



مه همد
عداب تثد الثانية العالمية لدرر، ١ كاست ذهان تثفلو ا  الحقيقة فى تكن لم اذ ، ا

 ، البثرية سدرة وفى ، العالم تاريغ فى انقالب مرخة كانت دل ، نحب حما ن را ل حدى'

رض رض كز الى آثارها -امتدت  لمتخلغة١الثعوبالمتقدمةو جميع والى ، الغامرة و اطامرة ا

ياس القاموس )١ امدار عر للمؤ حانزا العربية المكتبة فى الفراغ وكان ،انبراء على  ،،ا

 هذه توتأيد ، محايد شر، فى الدل ثئرن متابعة فى القارى، حاجة ليد ١٠١٤١ عام ل

 تطورات غملت مزيدة طبعة ١٠١٤٣ ءام فى ذعنرت نعيل بدد القاموس نغ بنغاذ ااحاجة

حداث . التاريح ذ حتى ا

ولى صورته فى الياس القاموس امدار من الهدف هبر هذا كار  الهدلى نغى وهو ا

 التوسدح : .منها خمائص بجملة تتميز لتى ا يدة الجة الطبعة هذه فى تحقيقه المؤلف نحاول الذى

 ايراد. فى وإلرجوع ، والتواريغ والوتائق بالنعبرص دعمها مع القاموس مبراد فى ونوئ كما

حماءات الرنمية البيانات مينة ممادرها الى وا  ها٠ —بعن المختلفة المصادر مقارنة بعد أو ا

مه وشعوبه دوله العرلى العال بثئون الغانية العناية ا٠ئ ،ببعض و، والتاء وأحواله وأء  ا

حداث تطورات وضابعة ،الظالم نى العارنة أو المذبذبة الحقائق من كر ض  والعرب العالمية ا

٠ ١٩٦٧ ءام حتى

 لم اذ ،٠معها -طر لم عنها انبثقت التى والنتائح ذيرلها ولكه العالمية الحرب انتمت وند

 وثوراتئ مغورة حروب : الملح اللم من حالة يواجه بدأ حتى أنفاسه يجمع العالم يكد

ستعمار ش مراع ، )انقالبات  .'مراع ، التحرر الى طامحة شعوب ويبن وجديده قديمه ا

 رس المد بعن مراع ، الداخلية الحكم نظم رجن ،رع ، الياسية المذاهب بجن ،قائدى

قتصادية ٠ للبثرية التقليدى الكيان هز وتكنيكى اجتماعى مراع نم ا



 ووفةمأ معروفةًاو دش لم واماءأعالم و'نمارر ت دحا٠ومم ١ؤاغاظ الوحذود الى برزت وهكذا

ذأعات اصحف آ ترددها عالم وصائل دأت كما ، اليها وما وا  وصديقة وطنية من والدعاية ا

 ءزت بين.ما ، ويذاع ويقال ؛*■■'■ر ما كل حول ي،ة والر الحدرة من جو خلق عدى وه*^دية ومحايدة

 سوى .تهدف  مونوعبا بطا الحقاذق وتبد التطورات هذه تتابع التى الررجنة المراحع

 الفراع هذا يد *.ؤتمن موسوعى مرجع الى الحاجة تضاعفت نبذلك ، المعرفة واخر التوعية

٠ اكردجة المكنبة فى

مواد، وتضاعفت ،عامر من أكثر القاموس من الطبعة هذه اعداد فى المتواصل العمل دام

ف أربعة نحو الى ارتفعت حتى أضعان؛  غامدة- اعادة منها نثر، سبق ما كتابة وأعيدت غ مادة أ

طار سوى بماغيه له ملة  جديدا .-ذلفا ليعتبر القاموس هذا أن \تى الذى العام ا

٠ مواده بحن :جمع

تان :..تدون '.مناية،ا الجديدة الدفية لهذه المميزة المنالم و*ن  أحدحات با تعر؛ف من : ا

نعادية والتعادر ندادى ط’٠اذ~ دن ةحشهيخ ادعاءات وس ا  ارداج وعن . ركردولة ا
 أبت التى لالعمين تصدى جاء التوسع .وهذا اك،".* فى لهامة١ واللع الشعية الخامات

قتعادية .ه...ائل . المعاهرة الدولية العالقات -طوس فى ا

حداث نتايع’ وكان  سمبى٠د — ١٩٦ه ديمبر ؛' اعداده نترة خالل -ريدا 'شابعا العالمية ا

ذاف'ت يعاب آن حى'ول ٠ المؤلف واجوت مثكلة ( ١٩٦٧ راب رتبهاب■رم ش١بالتو.عوا  ا

خودة م١حيغ مكنة أن كما ٠ ١٩٠٠٧ عام تيا'أحر حتى شهأ يتم لج, والتى القاموس من ا  ء

جنبية لغاد ا مطالش وا  مونع من آم~ر و اهح الهام نايران لمؤف١ لحب< دا ند وباضها ا

وت اوي كما' . اليها انرحوخ محاولة و الباحت يتوه  حتى  سوف العرض ل المروعى ا

حب٠ل١ ءلمى يدم  متمنة. دمو.ة وغوءات٠م ل ا-رب'ز دون المدومة المدادة الى الرجوع '

لعاب هذه الى الرجوع سوى اساحتا على فما ، بالمادة  عناوينها الى المادة منب فى الواردة ا

٠ القاموس من المتقلة

لفاط التعريف أداة اغفال ج القاموس هذا فى البحث خمائص وس  المتداولة ؛لمضانة وا

 ، وجمهورية ، وحلف ؛ وحزب ، ومعركة ، واتفانية. ، معاهدة اليايية.مثل الشئون فى

غالم أسما، اد اس فى روعى ١كما الغ وبرلمان ،ومجلى ، ومبدأ ، ونظرية ،ن ووبل  الثهرة عنمر ا

 نورى y* اسم سد وبينما ، « الثانى غنيرم ا١ تحت يرد « الثانى فلهلم ١) نادم ، والثيوع

 يكون. ان لمؤلف١ يتهدفه ام كل اذ وهسكذا ، منغرذا (( النحاس ١١ اسم يرد ، كامال (( دلم

ليف١ أطوب يؤكد غرض وني ، والمراجع للباحث وسريعا مبورا القاموس هذا استخدام  لت

٠ فيق التو والله ،. المؤلف به التزم الذى الموسوعى

الله عطية احمد١٩٦٨ يناير ٣١ امادى



ا
ابادة

 بها يقصد البثرى الجنس ابادة
 ًاه على القفداء محاولة أو اانضاء

 أعمال وتثمل ، الممانية جماعة
بادة  أو الجماعة أفراد نتل ا

عتداء  أفرادها على الجيم ا
 اخضاعها أو نفيا أو جثمانيا

 شأنها من معيشية ظروفا الى عمدا
 تثريد ًاو الجماعة هذه على القضاء

٠ عفارها

 الجنس ارادن اوأة—I.دح تعتمر
 عنصرية أو وطنية سباب البثرى

 الجرائم من دينية أو جنية أو
تفاقية عليها نصت التى  الدولية ا
مه هيئة شرعتها التى  المتحدة ا

 كبير عدد عليها ووقع ١٩٤٩ عام فى
عضاء الدول من  ممر بينها من ا

 ان وقررت ’ ١٥٠٥٢ لدو دو ٩ بذارخ

 هذا نبقترفو لذ؛,ن ١ على الععاب
فعال  أو ا—به مر.را ن٠م الى رجاوزه ا
 بهاارتكا فى يثرع أو عليها وحرض

 او رت رلدو م، او حكاها أكاذوا اء سده

٠ عادن أفرانا

 ب'ذرن به شدد ئاث٠س صغالح١

 حوب فى ألععركا رقة٠لتف١
 الذى السداسا وهى ’ اورلقيا
 بزعامة الوحلنى الحزن ينتهجها

 ستمدر ٦ انمتكالى ا فورت و هذر.بثر
 افر؛'ركا كلدة ددوادار ٠ ( ١٩٦٦

 بين الغمل أى ، الفصل نى—دمع
برذر لجنن١ ٠ المذونة جاس وأ ا

عبود ابراهيم -
 ،-ولد سودانى وسياسى ع-كرى

ىنو ١٩٠. عام  دون ة—بدد ر
 و'فخرج الحرت بالكلية ثم بالخرطوم

 باحدى وعمل ١٩١٨ عام فيها
 للجثر التابعة الودانية الوحدات

 الدفاع نوة فى ثم ، الممرى
 ، ١٩٢٤ م ء حوادث بدد انيةالود

 مذخت< بعد م اوء؛ ألقائد ١اءد٠٠مس دجن
 عاما نقاندل ١٩٥٤ عام اللواء رتبة

 نام ١٩٥٨ نوفمبر ١٧ وفى ئ ١٩٥٦
 عر واستولى عكرى بانقالب
 البادة مجلى والفى الحكم

حران  ذى واو ان—ابرأ ض و وا
الوزارة واذال بالدسود الممل
 مجلسا برياسته وأقام ، القائمة

 عام وفى ،اسة ؛إءوات أعر
 ‘طاب بذ دا ة٢حر ت٨ش ١٩٦٤

 واا.عمال ادب هايو ادذرك ج ذ را
حذران ل ور  الى ادت ث-؛د1١ ا

 ه دح، الى وانتهت اشعارابات ذوع و
 سيبادن ى٠مجل ة٠قار١و اإحكم عن

 نيةرو فى رهرى١ ا-.معل ة—بربايص
٠ ١٩٦٥

آلبعاد

دد من، ت١ء١حر١ نم احراء ا  ا
 خادرد ٠٠٠؛ أجذًاى ى ص سخ ؛'-كيف بكون
 يغبر منه اخراجه أو الدولة اقليم
دارره للة٠٠ل ذت اذا ، ه رث؛  ا

 ومالمته البلد أمن يهدد أنه الوطنية
 دمن ؛ الخادج فى و’ الداخل فى

بعاد مبررات جنبى ارتكاب ا  ا
 مبرراته ومن ، جنحة أو كا لجد؛

 ابء واحذراف والتشرد ا_ول
تجار أو ءراض ا ت.١شرر١ ومن ، با

 المعادكا الدعابة نثر سمية ب—ل ١
 كوكا١ كاذت ١ذ١ أما ، واجاسوسبة

التى الدولة مع بمعاهدة مرتبطة



٢ سعود ؛دن

حنبى اليها بنتسب بعاد 'ننظم ا  ، ا
 تمديد في ليها ا الرجهوع ليكون
 ار ٠ق ويصدر ، ء١جر١٠ هذا. ت١لبرر

بعاد  او الداخلية وزير الماده فى ا
ولة رئيس أو الوزراء رئيس  ، ا
 أو بثاًنه 'نخابر أن ازاما وإدس
ها ينتمى اش الدوك جنبى ا  ، ا

 ، صدوره بعد 'نخطرها أن يجوز ولكن
؛ط لظام وكان  الماء بن سو فى د ا

متيازات جنبية ا  ١٩٣٦ عام ا
 القنصل موافقة الحكومة على يحتم
 ، ابعاده المراد الشخص له التابع
مر يعرض يقبل لم واذا  لجنة على ا
٠ القناصل من أعضاء سمة امن

بداد على ويترتب  عودة منع ا
 خالف فاذا الدولة انليم الى المبعد
بماد امر المبعد  بالعودة وتحايل ا

 كالحبس عقوبة توقيع عرضة فيكون
مر 'ننفين فبل  ولكن ٠ 'تانية بابعاده ا

بعاد قرار مقود يجوز  سباب ا
 اكتساب أو :ب ااف-م زوال منها

جذب  نصت وقد ٠ الدولة جنسية ى٠ا
 المؤقت الدستور من ((٣٠ ')) المادة

 عام ) المتحددة العربية للجمهورية
 ابعاد يجوز  ١) أنه على ( ١٩٦٤

 العودة من منعه أو البالد عن مصرى
٠ (( اليها

سعون .ابن

سم  الملك به اشتهر الذى ا

 تركى بن الرحمن عبد بن العزيز عبد
 ، سعود بن محمد بن .الله عبد ابن

 ، ااسدردية العربية الدولة سسمؤ

 ثزاع فى شبابه تغىو ١٨٨٠ عام ولد

 ١٩٠٢ عجام وفى الرشيد اًل مع

 اًل ءامل من الرياض على استولى
على سلطانه بسعل له وتم الرشيد

حاء على استولى كما ، نجد  من ا
 هزم ١٩١٩ عام وفى ، العثدانيبن

 المناصرة حسين-الهاشمى الملك قوات
 غزا ١٩٢٤ عام وفى ، يطانيانبر

 فى مكة على واستولى الحجاز

 ١٩٢٦ يناير ٨ وفى ،ديسمبر ٢٤

 الحجاز على ملة؛ بنفه نادى

 جدة فى عقد ١٩٢٧ عام وفى ، ونجد

 فى دخل ثم ، بريطانيا مع معاهدة

 حميد يحيى اليمن امام مع نزاع

 مع عقد ثم ، بالصلح انتهى ألدبن

 الحلف ١٩٣٧ عام فى والعراق اليمن
خوة معاهدة أو العربى  ، العربية ا

مارات ودد ١٩٣٢- عام وفى  ا

 المملكة اسم عليها واطلق العرية

 لتةا وفى ئ اتعودية العربية

 امتياز امريكية شركة مدح الدالية

 تغجير بدأ الذى ألبترول ءن ا!تنقيب

ولى البئر  توفى ئ ١٩٢٨ عام منه ا

ية وجعل ١٩٥٣ شام  بذ'ه العهد و

كبر . العزيز عبد بن سعود ا

مغانا يهارا

، أتونومية سوفيتية جمهورية

 جمهورية لى داخلى استقالل ذات اى
 ٠ م ٠ م ٠ لذ ٨٦ ٠ ٠ حتها مدما ٠ جورجيا

رض مان شعة ولشمل  مملى طن ا

سود البحر  ،٠ سولحودى الداصمة ٠ ا
تحاد ابهازباالى اذخمت  فدذق ز اأسني ا

 جمهوربة بها واعترف ١٩٢١ عام

 ر تعته ، ١'٩٣٠ عام اوتونويية
 وزراعة الفحم تعدبن على اتتحاديانها

 تضم اذ ، واراحة والمواأح التبغ
 المعدنية المياه ذات ألمشاتى من عددا
، ١وجاحر ، صمة الد؛ ومى٠ءسو منها

٠ وجودانتا انطونى وأخالى



اسدان

أبوبكرتفادا

وزرا، ورثيى ، نيجيرى زعيم
 ألفيدرالية را كردني جمهورية

مير لحاج١ وهو ٠ بق١  بكر أبو ا
 بقرية ١٩١٢ عام ولد ، ١باوتبو تفاوا
 شال لى باوشى بأئب يابوا تفاوا
 ص رأسه بمقط وتمل ، حربا٠كج

 الممدين كاتة الى بعثة فى اوفد
 أر وبعد ئ ١٩٤٤ عام لندن بجامعة

 بالتدركة اشتغل التعب. شذون فى عمل
 بالمجلر عضوا فانتخب الياشية
ليس  ممثال بم ٠ ١٩٤٦ عام ا
 التشريص المجلى فى ادالى لالقب
شنال للسدل فوزيرا  ’ ١٩٥٢ عام وا
 ءرى الدفاع حؤتمر٠ فى بالده وممثال

 وبمد ٠ ١٩٥٥ عام أفريقيا غرب
 ادوزارة ,ة ريا "دولى ١٩٥٩ انتخابات

 بناير ١٥ فى أغتيل ٠ الفيدرالية
٠ ١٩٦٦

ابوظيى

 ٠ العربى لخليج ١ مثين'ت احدى
سم يطلق كما  عاصمة على ا

 مغيرة جزبرة على ع وتع ٠ يخة٠لمث١
 وفى المماهدة مساحل من بالذرب
 حدود” .د وتمت. ٠ دوى ٠’م الجنوب

 واحة حتى الداخل فى المشيخة
 (( ظبى أبو )) قتمماد ١ وكان ، البوربؤى

 وصيد الداخلية المالحة على بعتمد
سماك  حتى وارعى لذ واللى ا
 وبقدر ة ١٩٦٢ ابروءم اكتشاف

 برميل ألف ١ ٢ ٠ بنحو اليومى نتاج
 عذمدن بنحو مده المشيخة وحصة
 بترول ولثحن ، سنويا جنيه ماليين

داس، جزيرة ميناء ض (٢ ظبى أبو ))
 بشركة معقود استخراجه وامتياز
 التصدير بدأ وقد ، نلى ابو بترول

.١٩٦٣ دس فى

 ظبى أبو بلدة المثيخة عاصمة
 مدارس وثالث مدنى مطار وبها

 وفرع ومستثغى للبنين ابتدائية
وسط للشرق البريطانى نبك  ، ا

 بلغت ٠ ص الذ؛ بريدها وللمشيخة
 ١٩٦٣ عام اليها بريطانيا صادرات

٠ ج٠م ٢ر٩ه قيمته ما

 شخبوط الشيخ : المشيخة حاكم
 اقيل ١٩٢٨ عام تولى ئ، سلطان ابن
 ١٩٦٦ أغسطس ٦ فى مبه عن

 باتفاق سلطان بن زايد أخوه وخلفه
ط مع  فلجأ 1• البريطانية ت ا

٠ البحرين الى نخبوط

ايتى

 وهو ، داهولى جمهورية رتيى
 أبريل ٨ ولد ، أبيتى ميجان سورو
ولى الفترة عاش ١٩١٣  ض ا
 ، بالمسياسة نتفل ١و فرنا فى حياته

 اعالن رعد للماب وزبرا ن٠ءب
 عام وفى ، ١٩٦٠ عام فى الجدورية

 لشذون الوزراء رئيى نائبا ١٩٦٣
 ديسمبر انقالب وبعد ، الخطيط

 رئيى وتنحى نقه السام من
 ابددى انتخب ماجا هوبرت الجمهوربة

 ١٩٦٤ يناير ٢٤ فى للجمهورية رئيا
٠ سنوات خس لمدة

أبيدان

 ، العاج ساحل جمهورية عاصمة
 غانا خليج. على تطل موانيها وأهم

طلى المحيط )  كاذها٠س دد—ء ( ا
ف سبعة منهبم ألفا ٢٥  من آ

وربيين  ط—الخ عنده؛ يبدأ ه ا
( ك ٦٢٥ ) ليبارا الى المديدى

 ثولتا الى لشمالية١ لحدود١ ويخترق
 ، دوجو أوجا عشد وينتهى -العليا
 شددت ألتى السفن حمولة بلغت
٠١٩٦١ عام لى ط٠رهم٢ ابء على



اتاتورك

أنأنورك

 •' لترلى.ة١ بغ، مهور للج ريسى أول
 ل ز؛ وص-طغى ألغازى ’أنب وهو

 فى وشا ١٨٨١ عام وك ، بادا
 بكد١و شى لجي ١ ودخ_ل ؤورك•ا—س
 لى واشترك ٠ الغتان تركيا حزب الى

 ، ١٩١٥ عام الدردنيل عن الدفاع
لوراطوردة مذوط وبعد  نية ألعتد؛ ا

 واحتالل تدول اسعاء واحتالل
 فى الدورة قاد ، زمر اليونانيحن
نضول  انتصر ١٩٢١ دم وفى ن( ا
 ه -عارذا٠س قعة مو فى هاحعا٨أ انتعد.ارا

 عام أوزان م.عاهدة اكلمذ؛ء مع عند
 لمن— أكتوبر ٢٩ وفى ، ١٩٢٣

 لها ردس أول خبر ١و الجمدورلة
 وفى ئ والخالفة الطشة لفاء١ بعد
 اأدق مره٠مو عاهدةم عقد ١٩٣٦ عام

شراف حق 'ذركيا منحت  على ا
 وخلفه ٠ ١٩٣٨ ءام 'ذوفى ٠ المعارق
٠ و النول ملشهزت

كاس أ
يل. وهوه؛لى .*-ورى’ ى٠سيع  األذا

 ودرس ١٨٧٥ بحمترصام وك
 الوظاءف بعدضر وتقلد باسطنول

داررة  وبعد ٠ العشه.أذى أحدا ابان ا
 ١٩١٨ عام تا٠سور ءن تركيا جالء

 ون للذخلحر اأوطنية الدركة وقيام
سداب  وزارن ألى ألفردسى ا
 ابان ١٩٢٠ ءام الوطنى للدفاع

 للشورة مهدت الفيصلى الحكم
 ١٩٢٨ م ء وفى .ا ميسلون ومعركة

سيية ا لذم.معية رئيسا اختير  أت
 أول اخب 1كم ئ دور—اك, I لونمدح
 دحبرذور بعدصد بة الجمهور رئيس

 م ء؛ اشابه وأب ئ ١٩٣٦ عام
ان يلبث ولم ١٩٥٤ عام ثم ١٩٠٠

 التالية السن-ة فى منصبه ءئ تخلى
 عام 'نوفى ، الذو'نلى شكرى وخلفه

٠ ١٩٦٠

 الدكتور 'ذولى ١٩٦٦ فبراب فى
تاس كلن١ نور  كولة١ سد.ة رزا ا

ورتة نقالب بعد ا  أطاح كى١ ا
٠ اأحافظ أمون رخئ$ومة

نعداد ( حزب ) ا

 فى 'نألف ٠ مصرى براس حزب
 برنامجه وجعل ١٩٢٥ ابر—لذ ١٠

طالل اد ٠) ء با  للعرش واوؤ
م والنهوض  وليد ليفه تأ وكان n ا

 .-ن لسر ادلة ادراى ارادن
 باتتدأد البردان فى !وفدلة١ األغلية
 ذه رام.. ر ددت—٠ور٠آلقأية١ أحزاب

 ا١ ووكأ ادراب باد يحيى الى
 ن عيسى راغا وحلمى وهر بك عر

د١ ١١ ردن حزر اأحرى واد ' )) 
 زظب- ت*ند وأ أحاله غاذا

 >( الياى اأعدلى. عيد ا١ الى ا ه ى تخد
 (( الليبرته >ا بدة٠٠ح وكنأك

زى هذا لى تثلى ور ٠ لى.ة ألف  ا
 ح —٠بأغلبي ءت حا زتخ_ابات ١ ء١٠ر١

 ارؤم فى اب اأب ىمط ل ٠ وفدبة
٠أ١٩٢م؛رره٢٣٠ىا

 أل ء١ صحاب١ ذدأد٠١

ب لى ر أ ون بب.اا ءضدو ن و’ ابة—نق
صل  ئ معينة مهنة أو صناعة فى ا
 نقابة ي معتقلة ادبة هذه وتكون
بال  الذخناببة الذد رعفر وتجيز ح ا

 ذظة و. •رتأ  ود ة ر. ■£،،
ل ًاتخذان  تكون لعما١و األءه

هذحهام ها٠وطلىت  ايشة أجا——نخدش- ا
 رجال ن٣ب .اون——الذم عرى رق’و'نو

 لصلح لى والفعل. ال—والعؤ اآلءدل
ش فات فى وا 'نروح اش اد



-ذحاد ثت. ا fi ا

ءمال دعاى؛واتحاد .أبها  اقد.م ا
 ودات اساب 'اذذارات زن بخا تار

 عةالتنا أو راانجارن ت٠ااختغلج بجدع
 ئ كا ت'در فذى ٠ د—واح ٠رسر تحف

وذ عتلى بط؛ق  اب سهما ا

دبج )ا “١ دل٠؛ثا١ وءإى '( تجار سر ٠١
٠ (( ااضاجمة

نداد شتراكى ا العربى ا

 عزى زام سجانيى تنقلب ٠ ١
 ى لف ١ زتمر٠م أت٠صب ته ني..ا س.أ

 ص خالل بالغن'هرة انعقد ١ ة الشجي
 الميثاق ضشه٠ وما ١٩٦٢ مادو

 لتوى جماهيرى دذديم -ن انكو ضيرورة
 الفالحين ١) دن المكونة العاملة الشعب

 ود٠!جذ١و والمثتفجت والعمال
 وتضؤن (( الوطنية واارأسمالية

ساسى قانونه  أهدافه تحدبد ا
 ما>يمة٠ ا بمقراطية الد تحقين'. )) ٠ وهى
 وتحقيق ، للشعب و ب'لثعب مؤخلة

شتراكية اشورة  لضاذ؛ت١ وكفالة ٠ ا
 للعمال بالنسة الميثاق قررها التى

 الشعب، أغلية باعتيارهم والفالحين
 الحماة القيادة سدأ وتأكية

 ث والنقابية التعاونية والذتظيمات
 المحاش الى الدوود سلطة ونقل

 قيام جاء وقد (( بجياتدر لمذتخبة١
تحاد شتراكى ا  تطويرا العربى ا
باس تدش.  الذى ل.ى١ ا
 ءر (( القوس 'ذحاد١ ١١ ٠وهه سلفه

ذون سدور نر شتر ا  فى اكية ا
ااهزل ميدأ در و'نعر ١٩٦١ دوليو

 سايدة 'نبيتت أن د—ده تياسر—الس
 وءجزهم اجهاز ا ذلك ءر !ذ؛لمهن١

٠ الثورة كب ٠ب اف ااك عن

 ساس.ى١ الفانون بنعير ٠ ٢
 ا الى العضورة تقسيم على لالتحاد

*دق اه من لكل عاملة عضوية

فتن-اب  لعدودة دج , دوااذر ا
تحاد مذطؤط'ت  مشبة وءكورة ٠ ا

دنخذ؛ حق له لمن  ، اترشيح ١ دون ب ا
 الثاضه باخ ؤد العنزو '؛كون أن ءذنى

 دن هرن .بكون وأ ’ ءبرد من عشرة
ن رو  بطاب بتقدم وأن ٠ ياسيا٠س ا
 ؤسسة1١ الى لالذضام كذابى
 ااى أو ا—بي سمل ااش بة هير الحد؛
ساسبة دة—الوح  محل بتع التى ا

عضب؛ ر اخب؛ ورب ٠ بها اقامنه  ء ا
عضاء بجن من العاملين  المنتسبين،■ ا
 شيحللذر بتقدم أن العامل وللعدو
 بشترك وأن لقيادبةا المراكز لعضودة

 يتندم وأت الحرة المناشة لى
شلة قتراحات با  والشكاوى وا

تحاد منظمات الى ٠ ا

نحاد أجهزة تتكون _ ٣ ا
سترالى  هرمى أساس ض العربى ا

 أن اد؛ وى ، الشعبية لقاعدة و؛ ردأ
 أو بة كالذو أساسية وحدة ن ه تك

 كا؛حنم،' لة هير جما أودوسسة الحه
تحاد احنة ن وئ، سترالى ا  ا

ءضاء من عدد م،ن حدة لله  ااحادببن ا
 إواحكن١ مبمح بهم انتد؛ فى شترك

ندابات جداول فى المقبرى  ا
تحاد احنة ذاك وش ث العامة  ا

 ' ، المركز أو لف-م١ سذوى ط،
نحاد' !جنة  الدافظة متوى على ا

ذتخذ؛ب وتتكون  ء أعف.؛ دجرن مرى را
لد؛ ر٠ذ*٠ دج  ل—ك بالمحافغلة د ا

 حيث ٠’م ذلك رلك و ، ات سن؟ أريم
رتم( لتكوصر١  وس—ااذ ا؛,ؤلر ١١ ا

تئد,؛ م ؛٠الد  أءضائه ن بك ٠٠وم (( د !
ننذف لئهن جنة ١١ با  المامة ا

تحذ-اد  وهى ، سد-ذوات ٦ ؛دة (( !.
 ٠مر وتشثذز ، ااش؛ القيادة السلطة
 التنفيذية اللحءتة ١) العامة اللدذة

من منتذب عدد من وتتكون (( !حليا ١



دحاد فرس ا جاش١ ا لما

 عن يزبد  امامة للجة١ اعضاء بعن.
 ت١ر١قر بتنغيذ وتختص ١ءضو ٢٠

 كما ، العامة اللجنة وتوحبهات
مانة )) الدامة اللجدة من تشكل  ر ا
 سئولة 'نكون والذى ((' لال'ذحاد اسة

دارية الشواحى جميع عن  ا
تحاد جهزة والتنظيمية  والى ، ا

تحاد تقوم التنظيمات هذه جانب  با
 : لقطاعات بالنسبة مصة متخت أمانات

 الرأسمالية ، الفالحين ، العسال
 ، الجامعات ، المهنيين ٠٠ اوطنية١

شتراكى والفكر الدعوة  ،ا
 ، العربية الشئون ، الصحافة

دارية الشئون ، الشباب  المعهد ، ا
شتراكى ٠ التنظيم ، ا

 دخلوا الذين المواطنين عدد بلغ ٠ ٤
تحاد عشوية فى  ٤ر٨٧١هر٩٢ ا

 الوحدات عدد وبلغ (، ١٩٦٤ )عام
ساسية  وحدة، ٦٨٨ والجماهبرية ا

 لجان تشكيل ١٩٦٣٠بريل١ فى وصت
ساسية اأوحدات  فى وتم ، ا

مانة تكوين ١٩٦٤' ديسمبر  العامة ا
 انشاء 'نم كما ، عضوا عشرين من

 لالتداد البرلمانية الهيئنة ))
شترا  جميع تضم وهى (( كىا
مبة مجدلى اعشاء  ولى ، ا

 عل السجد اختبر ١٩٦٥ اكتودر
 أميذ؛ المابق الوزراء رئيس مبرى

٠ لالتحاد عاما

تحاد رش ا ^جاش١ ا

 الدول من مدد بين اتحاد
فريقية  ١٩٦١ ر٣سبتم ١١ فى قام ا

 المؤ'نمرات من سلسلة عقد ..د بع
 جيعها دولة ■ئالداعشرة فيها اشتركت
 الفرنسية المستعمرات من 'نقريبا

حتى استقاللها أعلن التى ,!دابقة

 تذظيم حه لهدف٠١و ، التاربخ ذلك
رتم؛ الدول هذه بين التعاون  ط وا
 وهند ٠ المشترك ع الدن؛ بميثاق
 أفربكا ٠السنغال : هى الدول

، برازافيل و—لكوذغ١ ث الو,طى
 ة٠مستعهر كان ١١ بولدذحل تم، الكورذو
 ئ العاج ساحل ،دأهومى ، (( بلجيكية

 ث جابون ٠ 'نوجو ئ لتم.جر ١ ،الكامبرون
 مدغدنر تم موربذ؛با ٠ ؛د—'نش

جاش ١  هذا من فرنسا وجعلت ( ما
تحاد  على يطرتها٠م بط وسيلة ا

٠ السابقة متعمراتها

فربقية ألوحدة منظمه وبقيام  ا
تحاد تحول ١٩٦٣ مايو ٢٥ لى  ا

فريقى حاشى ا  المنظمة ١١ الى الما
فريقية جاشية ا  للتعاون الما
تتمادى  باوندى مدينة ومقرها (( ا

٠ الكمرون عاسمة

 العار ابريد اتحاد
المتخصمسه المنظمات احدى

مم هيئة ض المنبثقة  المتحدة ا
تحاد ومركز  صمة ء؛ برن مدرنة ا

 مال’ تكوينه تاريخ .برجع -ويرا.؛
 ذغاقية’ نتيجة ١٨٧٥ عام الى

 فى عقدت التى الدوبة ابريد
 قبال بعرف٠وكان. ،السابقة السنة
٠ العام البردد اتحاد باسم

 الدولية المنظمة هذه تختص
 فى ابريدلة ااخدمة بر وط بتنظيم
داد ودهقد ٠، العاتم  دوليا مؤتمرا ا

ضافة ، سنوات خمس كن  الى با
تصال ولحنة التنفيذية اللحنة  ا

 على بختارون ءضوا ١٩ المكونة
 العم_ل طم٠و 1؛ جغرافى أساس
ساد  الالئحة أرماس على بقوم با

 عثر الشالى المؤرر أقره؛ التى
٠ ١٩٤٧ يوبه ه فى بباريى المنعقد



اذسوفتة لجههور.بة١ اتحاد ٧

نعاهدى اتحاد
 ئ فيدرالى أو كونغدرالى انهداد

نظؤلمذ دن نطام ودو  ':نشأ ألدولية ا
 أكد أو دولتعن بعن د-اوغي.١ بغلى؛م
 لرعاية همدا بيك ة دد مدا بؤنتنى
 الدولى المط فى المئتركة المحالى

 . سها المئتر أوالدفاع ب٠احر١كمذح
 كل بأن الدور ذناج’ا هذا ودن

عضب؛ إدول ا من إلمن دو  تحتفظ ء ا
 ض ٠ والخارجه الداحلة سادته'

تحاد دون  ب  ردن جد دولة ا
 دولة لكلو ٠ اآلذاء طول١ فوق

عن-'ء من  السياسى التمثيل حز ا
 نظامها اختيار و ث الخارحى

 منها ولكل ن؛ الداخر الدستورى
ذغصال حق  د؛ذ،١من سحاب’د'٠ ا

تحاد شئون على ف ونذر  هيئة ا
هداف لتبن عرا سياسية  ا
عضاء الدول بعن المشتركة  ويتجه ، ا

عتراف الى الدوإى العقه  لالتحاد ا
 بالرغم الدولية بالذخبة المعاءدى

 السياسى لتؤخيل ا بحق ه تمتع عدم ن٠م
 مثل ض عادة و,تطلق .دددى

 أو ادعاهدة الدوإلمن ج إذوإذا دذح
 الدول نزلت اذا ’أس . وذغدرالة

قداد فى حئة١لر١  سيادته؛ كل ءن ا
 الداخلية سادتها عض٠و رحية٠لخ١

 العليا كزلة٠٠؛١ اي ءزد الى
 حكوهرن الة٠٠٠لح١ رذه فى رفكذ

عفاء اودول ماتىحك ءن ,طلة  ا
 عادة ءلميها ويطلق ث ءلددا ة لى ح

 الدوالمذ آو التءاهددلمذ وإلمذ .١ ا-*
 أمثلة ورن كا( درادة أو الحدة

لحادات  اأمصر فى نرالتداهد ا
رات ودسرا—*) ه بث إخدد ا وااو

'ذم واراذدل رحقث١و اكردن
وردلمن  قبل دة—المتح بية اام الحم
نفصال ٠ ا

وفيض اجهههرألت١ ,'نحاد ا

و٠٠ فيع _٠٠٠٩م ذكنى و سو ;ز '-و : وس لالم ا
1هع م تل سو *-ددكفور ٠س لمتى سا ٠٠٠س’’

عدةديو اتحادلة حمدوردة : ام نفام
٩٦٦رش دودحررزى . الدو رئيى
( ١٩٦٤ ) ببعت : الوزراء رئيس
( م*ن ٦ر٤ ) موعر : اداه،

العدمهدرتات اتعداد لعتدر
المساسة اتحدالو أكر السوفيتية

ال ااه ؛

 ٨٦٥ الكلية المساحة تبلى ٠ة دان
ساحة سددص أى ٠م٠م ون٠ماث

 الذطبية ة الى اك من ويمتد ي العالم
 ويذم ، جذوبا م ٢٥٠٠ مافة الى

 ألف ٢ه٠و ، مالى مخدرى ألف ٠٩٥٠
آسيا قارتى عبر يهتد ا كم بحيرة

بحر الى تجبهر مفيق من ، وأوروبا
 النباتية الثروة تثمل .البلطيق

 والمعتدلة الباردة المناطق حاهالت
 القمح ثم الذابات وأهمها فئةوالدا

 والقطن ..السكر وبنجر والذرة
 وقصب والتلى والبطاطس والكتان
 وجملة ، والفاكهة واحردر الكر

رض  فدان مليون ٥٤٠ الزراعية ا
 ، ة—جماعي مزرعة ٣٩ر٦٠٠ ذندا

الماشية, : الحوابة الثروة وتثمل
 ٧٠ ) ٠لخذاذ؛ذ١و ( مليسون ٩٤٠ )

سماك ثم والخيل والماعز ( مليون  ا
ماك القطبية نهار البحيرات و  ' وا
 مجموعة اإمدنية ة و الذذ وتثمل
 بر ٥٧ وبخصه ، الربمينة المعادن

 بر ٥٨ ، المالم فى الفحم انتاج من
 من ٤١ ، الماإى البترول من

، المنجنيز من بز ٨٨ ، الحدبد
من ٣٠ البو'ناسووم من بز ٥٤

 بشدو انتاجه بقدر كما ، الغوسدغات
٠ العالم فى التعدين انتاج من بز ه ٠



٨ اسوبية الجمهوريان اتحاد

 ى ، سنوبا نعمغه نحو بتصدرر يقوم
 لدو وحده الخشب من اراجه رداغ

نتاج من / ٣. . لى اك؛ ا
*نحاد يتكون  ١٥ مئ ألسوفيتى ا

 بعض وتضم ، تأسيسية جمهوربة
 وحدات من عددا الجمهوريات هده

 داخلى استقالل دات سياسية
شتراكية بالجمهوريات )) نحرف  ا

تونومية .السوفيتية  تضم كما (( ا
تاليم )) تعرف اخرى وحدات  با

تونومية  القوميات بعض تضم ،( ا
تيات من  سكان نيدد يبلغ ٠ ا

تحاد  (١٩٦٠ احصاء ن)٠م ٢١٣ ا
 من ١١٧ و كورالد من ٩٦ منهم

ناث  الجفيات بجن موزعبن ، ا
 اوكدان م( ١٤( روس) ن مة

 مك،٧) يغى روس (م ٣٧د٣ )
ئ ( م ه 'تي' تتار ، ( م ٦ ) اوزبك

 اذريحالى م( ٢ر٩ ؛١ تازاق
( م ٢ر٧ ) ارس ( م ٢ر٨)

 واليهود التركمان من اخرى وجاعات
لمان والتاجيك  وابونديين وا

والترغيز.
 الموبية التأسيسية الجمهوررات

٠ مل٠تش

صلية روسيا - ١ ادسماحة ، ا
 ن١األ ٠ م ٠٢٩٧

 ادسمة ن،٠م١٢٣ر٤
٠ سكو لرو

 الف ٦٠ ا اداحة -أوكرانيا؛ ٢
ن،٠م٤٤ر١لسكان١م،٠م

كييف العاصمة

 ٢ر٨ المساحة قان.ة١قاز - ٣
 ١١ر٣ الكان .تم ٠٢٠٢٠٢

٠ آنا الما' العاصمة ٠م
٤٠٩ المساحة ، أوزبكستان _ ٤

 ٠م٩ز٤ ؛السكان ، ٠٢٠٢ الف
٠ طشقند العاصمة

 اداحة ، البيضاء روسيا — ه
 المكان ، *٠ م ٠ م ألف ٢٠٨

العاصمة-مينسك ٠ م ٨ر٤

 الف ٧٠ الماحة ، جورجيا — ' ٦
،م ٤ر٢' الكان ، ٠م٠م

٠ تغليس العاصمة
 الف٨٧ المماحة ، اذربيجان - ٧

،م ر؟٢ السكان ، م٠م
٠-باكو العاسمة

 الف ٣٤ المساحة ،مولدافيا - ٨
،م ٣ر٢ الكان ،٠٢٠٢

 ٠ كيثينيف العاسمة
الف ٦٤ اداحة ؛لتوانيا ٠ :٩

، م ٢ر٦ الكآن ٠ م ٠ م
٠ ثلنا العاصمة

 الف ١٩٨ الماحة ،ترغيزيا - ا ٠
، م ٢ر٤ السكان ٠ م ٠ م

 ٠ فرونزى العاصمة

١٤٣ الماحة ، تاجيكتان - ١١
م،٢ر٣ الكان ،٠م٠م ألف

٠ بثنبه دو ألعاصمة

 الف ٦٤ ث الماحة ،تفيا ٠ ١٢
( م ٢ر٢ الكان ئ ٠م٠م

٠ رلجا لعاصمة ١

حة . ارمينيا — ١٣  أذف ٣٥ ا
كان ، ٠ م ٠ م ، م ٢ر٠ ا
٠ ارنان ة٠لعاضؤ ١

 ٤٨٨ الماحة .-نركمانان - ١٤
٠ م ١ ر٧ افكان . ٠٢٠ م اذف

 ٠ دخلمباد١ ة٠الداصم

ألف ٤٥ الماحة ، استونيا — ١٥
 غ٢١ر٢لكان١،٠م٠م

٠ جن ذا٠ صا* لعا ١



ارى الجنوب اتحاد

 روسيا راردخ بدأ : ألحكم نظام
 اكى الشيوعية دالثورة ألحديث

ميراطوررة ًانهت  ٧ فى ألقيصرية ا
 دستور أول وونع ، ١٩١٧ نوفمبر

 ئ ١٩١٨ عام فى شيوعى أساس على
 لى اتحادى وفييتى—' دسور واول

 وغع ١٩٣٦ عام ولى ، ١٩٢٣ عام
 نقح ألذى ستالين بدستور عرف ما

 ساطات زات ألجمهور منحو ١٩٤( عام
دأرة لتمتل ١ فى أوسع ٠ وأ

 لالتحاد العليا ألتشريعية ألسلطة
على أإسوفييت مجلس هى  أ

تحاد مجلس ، بشبيه  ألذى أ
 ضو أساس علب أعضاؤه ينتخب
 السكان، ض ألف ٣٠٠ يحل

 ينتخب الدى ألقومبسات ومجلس
 يمشل مسرين مدد أساس على
 جمهورية كل عن ٢٥ ) جمهورية كل
 أوتونومية جمهورية كل عن ١ ١ و
 ويجتمع ( أتونوس أتليم كل عن ه و

على المجلس  لمدة ألعام فى مرتين ا
 ٣٣ ينتخب الذى وهو ،سنوات ربع١

 وعلى ، الرياسة مجلس يكونون عضوا
ءلمى الرئيس نمنه  لالتحاد ا

 ميكوبان ’ة ١٩٦٠ عام حتى بريزنيف )
 ث ١' بودجورلى ثم ، ١٩٦٥ عام حلم.،

 لع--يا١ رةالتنفيذ اللطة منه وتتكون

 زراء اله مجلدى مر. وكذلك ، لال'نحاد
على اروفييت مجلس بخاره ذى١١  ا

( نظردا ١ أمامه مغو ويعتبر

 ١٩٥٨ عام حتى بولجانين ١
 ثم ، ١٩٦٢ عام حتى وف—خروش

 فى ألفعلية السلطة وإكن ( سيجين كو
تعدادى الشيوعى الحزب رد  الذى ا

 الخدزب ودو عضو ١٥٠٠ من رتكاون
تحاد فى به المعترف الوحيد  ؛ ا

 بين ئدى٠اإءه المراع دهتبر
تح يح،٠٠—الشيو فدنى ,و—الد-- اد٠ا

 اًهم ن٠م { ب؛ 1لب أ وذت:عها ١ ااذعبدة
د مساكل  أم ١لهذ . الشدوعى ا
 !تالذف المؤتؤر فى الصين تشتر

 لذى١ وءى٠لشي١ للحزب والعشر.بن
 ١٩٦٦ مارسى ٢٩ فى دوسكو فى عقد

 ا سكر'ب بربجنيف انتخاب فيه وأعلن
٠ ,حزب عاما

 ١٠ -- ١ الجديد نل٠زو١ ٠٠ العملة

( قديم روبل

ذليمبة(١لغة )وهء الروسية : أللغة

مطرقة عليها حمراء رقعة : ألصلم

 ونجإلجاسة ،ومنجل

الدس باللرن

اشين جنوب اتحاد

 لى عفوا كانت افريقية دولة

 ١٩٦١ عام حتى البريطانى لث الكومض

 نتيجة عضويته من أنسحبت حين
 الكومنولث أعفاء بعض عتراض

 التى العنصرية التغرقة سياسة عنى
تحاد بمارسها  بطلق بح—وأص ، ا

٠ افربقيا جنوب جهورية اسم عليه

 ادربى الجنوب انهداد

١١ فى *نكون درالى—في اد—اتح
مارات من عدد بين ١٩٥٩ فبرادر  ا

 الجزررة جدوب فى واشيخات
 صداقة بمعاهدة وبرتبط العربية
 العام فى وقعت بربطانيا مع وحمابة
تفاقية وتنص ، نفسه  اغراد على ا

 الخارجيا؛ العالقات بتنظيم بريطانيا
تحاد حئاط أ  بعاءدة لؤا وا
تحاد وعلى ، سكرية  ع سنم أن ا

 بر؛طانيا 'نقدمها التى النصائح إىا
 واكمة الدفاع شذون فى تعاونه التى

ستقالل الى وتعده ٠ الكال ا



١ ول ذحاد٠ا سة ا ا

نداد ذكون٠  من ه٠ءبلم أول فى ا
 دبحان ه؛ رقة ١٠٠٠٠٠٠٨■ ت1محمب ددت

 اق ١ ؛ ١و ذ-؛ر١زلو١و٠ا.ا١و لضالع١ه
نا غر وع را و ا  نم أكدوبر وفى ٠ ا
تحاد أى ١ اشدهت ه٠لف٠ م ا!ه؛  ا

 |ى٠ء—لمع ١ لق ١او٠ ١و ح إح لطذات٠سه
 لله١هت٠ش١ رم ١٩٦٠ عام فى دكحةو

 نم ١٩٦٣ ذارر ١٨ فى ءدن 1محمح
 ٠حمد سى واحو ح_~دى١او١ اظذة٠س

ذة لى ها وض عسى١ مذبئذ  ا
.ها ٠ .ذ

تحاد مساحة بلغ  أأف ١١٢ ا
 ,٠—بنح سكاره عدد رقدر و ٠ م ٠ م

تحاد ا١ اصمة١و ة ألغ ٧١٢  (٠ ا
تعد-؛ جبنر وكون  الذكرات من د ا

 ٠ عدن لمحمية تابعة أدمال كاذت٠ألتى
 للالتخداد خ ،٠ض المو زرستور١ Z قضم و

تح أحكومة١ رتع  سلطات ؛دية—ا
نات اشمل من الخارجية ا  وا

 ويتكون ، سلمة١و اسالت وانم
 عضوا ٩٤ من التشريعى المجلس
 ن٠م ن ؛.ثيخات١و ت'١شار١ تذتخ:ه

 رمثلون ئة وران عدن يمثذون ٢٤ دينهم
 ب«خة—مذ» داب رم ..در حا و و ٠ددو .عاأثه

مارات من كل يمثلون ٦ و العقربى  ا
ءرى وا؛شيدأت  المحكمة تقوم٩ ، ا

تعد,ادرة  الدستور بتغسر الطيا ا
وارات بون المتارات وففرع  ا

عضاء  العامة ايزانية باخت ٠ ا
( رادات ا ١ استرلينى م ٧ر٧ .لالتحاد

 ( مصروفات ) اسذرليندح ٠ م ٨ر٠ ٩
ساد د قتد؛ ١ وعذتد  اأزراعة على ا
 والخن► والفاكهة لذطن١ سيما

يت وتجرإرة  ا ٠ الذرا
٠ أفرخيا درق سان : اؤرسبة

 .تذ٠طابتلج ١٩٦٣ لدة رو أول وفى
ستعار تصفية مم لهيئة التابدآل ا  ا

حق المربى الجذوب سكان بمنح

 لتقص بعثة وأوفدت المصر خربر“
 ية٠رطا ابر ١ ومة٠لحك١ أن غ; أحقالق أ
 رأد و وفى ٠ مءلجا اتعاون ا فذمت ر

 الجوب ,ممح نيا بربعا أعلنت ١٩٦٦
ربى  التقالى وترة بعد احزقالله ا
٠١٩٦٨ عام تنتهى

 ادة الرية الدول اتحاد

بون نام لى١كولفدر اتحاد
رية رة الجمهور  مصر ز المتحدة ا
 المذوكلية العربية لمملكة١و ( وسوريا

 بدمنمق قع و ميثانى على بناء شبة ليه ١
 يتكون وكان ١٩٥٨ مارس ٨ فى

 ، ض؛دة ٣٢ و أبواب 'لالدمة مور الميذإق
ولى المادة ١ تعت  تكوبن على منه ( ؛

تحادالذى ١هز  كول١كذلك شهل ا
رية نضمام تنل التى ا  ن اليه ا
 'نحتفظ أن على. اسية( )المادة ولصت

 وبنظام الدولية بشخصيتها دولة كل
 المارط فى وض ، بها اسس الحكم
 شئون أن على الميثاق س الثانى

تحاد  اعلى مجذلس عنم-.ه ف ض ا
عضاء ألدول رؤف من اغطرت  ا

تحاد مجلس يمى مجلس نعد'ونه و '  ا
 ممثلى من ومتما عدد ٠م» حكل
عضاء الدول  راسة ر نتكون‘و ٠ ا
 بون وب لتن؛ با يا سن؛ تخداد ١ مجف
عضاء الدول  لتنظيم ١ هذا وض (( ا

'ذحاد  ألفى أنه حيث من الفيدرالى ا
 وقرر 'ائه‘أعف رن السياسى التمثيل

قات أن عذل، الدول بون ا  ا
رماد ,ن القوا 'تنديا   ؛غذ ا

 عام ذحاد١٠ هذا نفغروا ن المعاهدالت
٠ ١٩٦٢

نولى اتعداد

تحاد  أو منظمه به يقصد لى ادو ١ ا
 اتذاق بؤقتنى تنثأ متخصصة هيئة

تنسيق لغزض الدول من عنيدد بون



روديسيا اتحاد ١١

 الدولذشأت لهذه المتعارضة المعالح
 'المعالم تحقين' يكفل بمدا تكموزها من

 اصبحت وقد ٠ منه-؛ لكل ألذاتية
تح هذه تكوزن لل١ الحاجة  ادات—ا

 سالقات’ا تطورت منذ ذرورنة
 تقارأن العال دول وازدادت الدولية

ولى الخطوة نتوكا  هذه تحقيق' نحو ا
 ة المفتوحة المؤتمرات تنظيم هى الغانة

 بحث فى الرابة الدول شذراك
 نشهاينا التى المائل أو المسألة
 ر١قر١ ألى ذلك من وألخروج ألمؤتمر

 بوقعها اتفاقات وعقد توصجات
عضاء  أو غغط دون رغما عن ا

 الحرب شت ما وعند ، الزام
ور العالمية  عدد كان ١٩١٤ عام لى ا

تحادات  الى ارتغم قد الدولية ا
 تغايات١بعده التزمت اتعدادا خمسين
تحاد منها  ، للتلغراف الدولى ا

تحاد  وأتحادات ٠ة ادرد الدور وا
 إلكية١ وك*ا^ ٠ة ألجمركية الءردة

 ئ لتجاربة١ تات ،الصناعية
 وتلحجر وألوأزبن وللمكابيز.

٠ الغ الصحى

 برت— رك -ان يح١ من كدر فى
'رعداد  ..اب ر .م٦ هيئة صورة فى أ

شراف و'ندرك شاطه تنق ذودة  ا
 الهي!ت الى نفها الخدمة على

 ٠ ماشرا اشرافها نكون التى الوطنية
 الذى المنعات ذلك أمثلة ومن

مم هيذة طل لى نثأت  ،تحدة١ ا
شاء بنك مثل  وصددوق والتعمر ا

٠ الدولى النقد

تحاد ألدولى ل

ت والالسعية ألسلكية براو

 المتخصصة ات—المنش احدى
لى هدة عن المنبثقة  ،المتحدة ا

تحاد ومركز جنيف مدينة ا

تحاد هذا قيام در وقد ، بوسدرا  ا
 ١٨٦٥ عام بدأت المراحل من بدلمة
 الدولى التلغراف اتحاد بقيام'

 المواصالت د١'ذح١ قيام 'نم ن' درببار
 ، ١٩٠٦ عام ببرين الالسلكية

تحادرن وانضمام  باسم ١٩٣٢ عام ا
 السلكية للمواصالت الدول اتحاد

 اتفاقية أساس على والالسلكية
تخد؛ ئحة وتعدلت ، مدر'نحد  عام د ا
 مهامه من أن عل ونصت ١٩٤٧
 •> الالسلكية الموجات وتعجيل توزدع

 للمراسالت الداليف حدود وتعيين
 والقيام ، والالسلكية الساكية

 والتوصيات والمشاورات بالدراسات
تحاد ءضاء المقيدة الجاذات وشر  ا
 من دى—التنفي معجله بتكون الدى

 م٠بض كما ، منتخيا عضوا ٢٥
 تسجيل' ومكتب الدابة تاررة ٠لسك١

 لبان وثالث الدورة ابدات
والتلفون الراديو متخصصة

تخداد ونعقد ئ اف والتلف  اتمؤتؤر ا
٠ مختلفة مستودات على دوردة

ونياساال روديسيا اتحاد

ثالثة بثن ١٩٥٣ ءام تكون اتعداد
 رودبسميا هى لبردطانيا تاوهة لى’اًق

 ة——الجذوبي .يا—؛’ورود ش_مالة١

 بناء ننه لذكو تم ٠ نياسدالند ومحمية
 رطاردة الى لحكومة١ من ار ل ١طل

 ى٠مجل واؤامة ذادا ا'حقال رم،ه
 بينهم برن اعضو ه ٩ ضب| رهى 'ندس

 يمثلون اًءضاء و"ثة ، رقياافر ١٢
فريقية الحكومة  داكم ولالتحاد ؛ ا

 وزراء مجلس لعاونه الملكة 'نعينه ءام

تعاد هذأ أن ا ٠ فيدرالى  فى حل أ
 قسام ذلك و'ر ١٩٦٣ دبهبر ٣١

وى زامبيا دولتى  ن—واء ، وها
قلية  الجنوبية روديسرا فى الجداء ا

حتالل ٠ جانبها من ا



١ اوصناءات حاد٠١

الصناعات اتداد

 منذ ممر فى قام نقابى تنظيم
 من وءةممج من وءون ١٩٤٧ عام

 بالغرفة والمقصود ، الضاعة الغرف
 المنشدات يضم اتحاد الصناعية

 و١ متماثلة بصناعات تقوم التى
 بحيث بعضا بعضها تكمل ضاعات

 بز ٦٠ عن المنشدات ههد عدد يتل 
 الصناعية المنشدات مجموعة من

 اتماد على ويثرل ٠ ,اقالة
 تنتخيه ادارة مجلس المناعات

 وينظم لالتحاد العمومية الجمعية
ساد لصال وسائل ا  بالغرد ا

 دورية مؤتمرات ويعتد المداهية
 الغرد لعرضها التى المسائل لبحث
 القاذون وحدد ، المختلفة هية العن؛

 اتحاد اهداف ١٩٥٧ لمام المعرى
 بالمصدلعم يعنى بأنه- المضاعات

 المناعية بالغرف للتالين المشتركة
 المجالس وأعمال أعمالها بين ويشق

 على ويشرف للصناعة اإلقليمية
 على لحكومة ١ وبعاون سترها حسن
 الرأ،؛ وابداء صناعة لة سنجي وضم

 المتصلة والظم التثريدات فى
٠ بالصناعة

 اسب العهال ئد١

تحاد » باسم رسميا بعرف ا
 وهو « العرب العمال لذتابات الدولى

 امال اتحادات مؤخلى بضم الداد
 وتشمل ؛ الدربية الدول فى

ردن ، المتحدة العربية الجموورية  ، ا
 ، العراق ، عدن ٠ السودان ، الجزائر
 ، لبنان ، فلطبن ، سدور؛ ٠٠ الكو.بت

 ينترك كما ، المغرب ، دوس ، ليبيا
 مراقبون يعقده؛ التى المؤتمرات فى

تكون ٠ واريتريا'وغيرها اليمن من

تحاد  لتطوبر ١٩٥٦ عام مارس فى ا
 وتدعيم الدريية العمالية الحركة
 النضال فى المشارة مع ،منظماتها
مانة ومقر ٠، التحررى المربى  ا
 ، القاهرة مدينة لالتحاد المامة

 من الثالث المؤتمر بها عتد الغى
 ، ١٩٦٥ دبر ١٩ الى ١٤

 ومكتب منتخب رئيس ولالتحاد
٠ عام وامين تنفيذى

رسى’ اتعاد
 لنص نتيجة نشا سياس نظام

 بعد مدر الدى الفرنسى الدستور لى
 ١٩٤٦ هام لى الغانية العالمية الحرب
 بااللحاد يعرد الحاد ليام يشجع

 بممئعمرالها 'لر  يربد ، الفرنى
 ، تكافئة٠ غمم اات٠ك ٠اكياد نايب دول اال، سول ان بعد

 هدا من معاهد؛ عتد بالفعل تم وقد.
 مستمرات مم نفه العام فى القبيل
 فيتنام وهى الممينية لهند١ فى فرنسا
وس  ذا—ه أن ا ؛ وكمبوديا و

تحاد  مواجهة عن قامرا كان ا
فريقية التارة فى التحرر كات ه  ا

 الدستور ونم ثم ؛ وا سميوية
 شاًنه من نظاما ١٩٥٨ لدام ط نسي الغر

 نمية لذا١ بالتعمرادته نا ف ربعل
نفصال فى ترغسه  التر( بتة١  ا

 وذلك ، استقالل؛ اعالن بعد عدها
 اسج عليه أطلق اتحادى تنظيم فى

 ابط^ الر ١١ أو (( اغرذية١ ا!جماعة )١
 الدول مجموعة ١) أ'و (( الفرنية

٠ (( بالغرسية الذاطقة

ى٠اندادةو

 ١٩٥٩ عام فى قامت شعبية هيئة
 المؤقت الدستور فى نص على بناء

 لمام المتحدة العربية للجمهورية
المواطذون يكون )) فيه جاء ١٩٥٦



البلمان انفاق ا٣

 تحقيق على للدصل قوميا ١اتحاد
هداف  الثورة أجلها من قامت التى ا

مة ء لبن؛ الجؤود وحث  حفا يمل بناء ا
قتصادرة الساسية النواحى من  وا

جتماعية تحاد انثاء جاء وقد (( وا  ا

 الذى اكعبى للتنظيم ذطويرا القرمى
 اش التحر؛ر دنة ا؛ هزو سلفه

٠ ١٩٥٣ ءام فى تكونت

تحداد قانون نحر  على القومى ا

 عاى منتخب مجالر تكودن
 القاعدة يرن مختلعة.األولى ستودأت

 لعرى ١ لب مدا ن٠م ن زتكو٠و ئ ة عبي لك ١

قسام مذال لم يب زل’ ب’ ٠ وانادر  فى ا

 لى رنو’ د ٠ ئحافطات١ س’محا ب المدن

 الشرع ساطة حالس١ هذه

نعذرالذ وكان ٠ ا'جلة ا'.حاومة مع با

;ض" ى :م١ .جذان , .٠٠٠ا أ ر٠'و'ذ1١)ا
الجبوز..ة ؤ أسيا اشعسة١ طة ا

. المحلة جناد ح ا أءضا من ن سدو و
ده ا

٩ أ
١الغذطوط

١
إى فيذو

 نر '؛م لذى ١ ألذارجية للعباسة
نية و^ططا عليه  .اإلقتشادية ا

 لتدر '١ لهطا—عشأ بون م.ن .ولخذار
 'كاطة١ بولى٠ الذى ن ا"مة

 - ر ذم ز ؛ا ءن ابة٠ب٠ بية اكشر

 الذاء حرث ٠مر ر رمس المء رإنى وكان
رس -داد ا ذدرة ؤلجذة١ ٠’ إ  أ

وس ا"نداد العب ٠ (( ا

,ألمتجين اتعداد

 -نكورن به غمد ادى٠قتع١ ذظ'ام

 اللع لرن لساعة المنتجون بون داتجذا

 ة—المترابط, ؤع—الس ن٠م مجموعة أو

طرة اغرض.  ٠صذها المذوعة عاى ا

تحاد هذا ون وقد  رة لفترة ا

؛ تهى  بينها المنافسة فتدود بانتها

-ذخانى محور ويدور ئ اذث٣ ما حذول ا

ولى السعر تحدبد  الذى للسلمة ا
 أو ،' يتجاوزه أن للؤ.نتح رجوز 

نتاج كمية تحدرد  ق١غر١ كفادى ا

سعار هبوهل ثم ومن الصوفى  ا
 وند ، ااكاد فترات فى ا سيمس 

لى طو؛لى اسدنن أتحاد كون٢٠  ا
 أ"ثر اقتحادية أسس على رعتمد

 أنواع- بعدن ءلى ء؛دة و؛طاق ٠ ركانا
ست ١ا١ ت١ذةاد١٠ هاله ٠ ا

نتابى اتحاد

 المهدية النذابات من يتكون اتحاد
 اسم عليه. مايطلق كذمرا لهذا ٠ العامة

تحة'د ١١  حدد وقد (( للعمال الدام ا
 ١٩٦٤ عام الحادر اصرى١ اكثررع

 ارامة للنقارات المعنفة المجؤوعات
 كل ضمت نذابة ٢٧ فبلغت بلعمال

 اكمانلة وألصناعات المهن مندا

 التى وس يعفى بعقب؛ لمربطة١و
 ءوبب’ 'ذم واحد.وقد انتاج فى 'نشترك

تحاد ول النقابى ا  أو مهر فى ا
لداد  ، ١٩٥٧ عام فى للدهال العام ا

 اسادات 'نكو؛ن القاذون أجاز كما

 ويرن ة٨مهذ ت.١ًاأل؛د١و فرءدة ندابدة

تحاد دتكون حيدا هذه ى العام ا  ا!
٠ النذابى التدليل قمة يعتبر

الجنتمان اتذاى

 بذوم I أدب، طابع ذو لى ؛ أ-رلج~انى
 غهيا٠ث- 'نذم ة ٨م نح ررنم غ: رديدات رض

 ألدوكن دجن أ£ا'ذكات١ دكادل ذتم٠ او
مؤ؛ ررس اعتمراد أو روبم دون
، دوذى٠قا الذزام أى ءب ذب٠بر 

ون٨راثه اؤءاؤون ردنه و؛ددإع

ذطناق وبدور وودونزإد ة٠اخارجي  ا
ى قف ا.او حذول كادة  ل٢ تذخذه اا

ولىد !ودع سبة ء اادوك^ن من



١ دهمنى. امافى

 الذى الجنتلمان انفاق ومثاله ، معين
 شية ااذ؛ ليا واد؛ بريطانيا بين عقد
٠ الثانية اسلية الحرب قبيل

ضمنى اتفاق

 ينثا عليه منعموحفى غير ا'نفانى

 الحربية اسليات وقفا حالة فى مثال

 لى ول—دخ دون المتقاتلة الدول بين
 صريحة انعاقات اجراء او مفاوضات

 بااشعبة ابهامها مع و الحالة هذه وفى

 من كل حقوى زحدد٠ ( المحايدة المدول

 كان الذى الوضع وفق .الدول هذه

 يندا وند ٠ القتال وقف عند ا٠قاس

 أحد باعالن ئ الم ذغاق١٠ هذا

طرا  حالة انتهاء جانيهه من ف ا

٠ مثال الحرب

ابريطأذى الممرى االنفاق

 ١٩٥٣ ير١بر ١٢ فى أبرم اتعافى
 رديو يشلها المعزية الحكومة بين

 المتحده المملكة وحكومة ء١اوزر١
 ايرلندا وشمال العظمى لبربطانيا

 لسر وتقرير ألذأتى ألحكم بشان
رغاى يتالف ٠ اادودان  ١٥ من ا

ولى المادد 'نتس ، مادد : عأى منه ا
 الودانى اكعب 'نؤكمن فى الرغوه

 من ابتداء د :٨ ٦م 'نعربر رسانهرما هرن

 بتوفر انتقال فترة بعد معني..عن روم
 لذاش ا الحكم فيها ارودانيين

ل وفى ٠ الكاهل نتعال ة فذ ر  ا

دارة بء ربيدا تعتبر اش١  ا

 الذطة العام الحانى, بشل الثنائية

 لجنة بم-عاونة نالسودا فى لة الدسذور
 انى—اك لحذ-ة '١ باب ن 'سم

 الثامنة المادد و'ننعى <( العام

 والمادة ، رودنة لجدة ذشكمل٠ ءلمى
تأسيسية ت١جعي انتخاب ءلمى درةالدا

 وحدة السودان مصير بتقرير نقوم
 اجمعيةا تختار باًن وذلك ، تتجزأ 

 بصر ارودان ارتباط التأسيسه
 بأن أو ، الصور من دمورة أية على

ستقالل 'نختار ٠ اتام١ ا

مؤقت انفاق

جل ودئ ا'ذغاق  به يدمل ا
 ان الى الطويلة المفاوضات خالل

 التصديق ويتم نهائية توية انعقد
 معالجة منه والغرض ، عليها

 تحتمل  التى الوقتبة الصعوبات
 النوع هذا على يطلق كما ، التأجيل

تفاقات من صطالح ا  مودس , )١ ا
٠ (( فيغازدى

ألهدة انفاق

 أو متحاربتين .دولتين بون انغانى

 الصلح معاهدة أبرام يشق أكثر
 وقف بمقتضاه بتقرر و ، بينهما

جرأءات بموجبه يعقرر كما ألقتال  ا

 يتم أن الى تتبع آلتى لشرود١و

 ٠ 'لنهائية الهدنة وخ ثر على نفاق ا
 بين الهدنة ادفاق ذلك ومثال

عليات نهى’ الذى والمال؛ اكلءاء

ولى. لةااف الحرب ١١ فى وتع ا
 د؛هدة وقعت بين.ما ١٩١٨ ذمر ده

 ى فرت- معاهدة باسم قه و لمعور ا عج ل الصني
 نم ى ؤ لى١و ؛'١٩١٩ يوبغة ٢٨ فى

 المان و االى رهتبر لصاح ١ معاهدة روقيع
 حرب حالة فى زانتا مع' ( الدول أو ؛,

 ؤد بينهما الحربية العؤلميات أن مع
٠ قفت 'رو

ودى اتفاق

 بين يعقد مكتوب غدر ارفاق

لفرض ألساع من للعة المنتجين



ن١لعوخ١ ادذادة ١

 بتم بأن ,ة المدان. ر اخط؛ من الحد
 بد تحد لط هع. دين فيما ذغاق١٠

دنى اأسعر نتاج كمية تحددد او ا  ا
 توزيع و’ الوق فى تدرض التى

 كما ٠ بينهم فيما رفح لتدر ا افى سدو أ
تغافذأت هذه مثل تعغد  وزارة بجمت ا

 وبين الداخلية أرة٠—التجن او لتؤورن ا
دنى لمعر ا دد لتحد لجملة ا تجار  ا

 المعروض بر ومذان أشعبية ا لللدلمن
 هذه تحذرم لم فاذا ’ السموق فى مندا

تف'  لتؤودن ا وزارة 'نحدد وة ا
 راد عقوبات فرض مع جبريا سعرا

٠ السعر هذا لغةلمخا

اذاقية

 من عدد او دوكن ت٠بي اتفاق
 الثغون من شأن فى تبرمه الدول

 وبرى ٠ نية نو و نتائج عليه ب١تترت
 اسع أن الدولى القاذون فقه.اء بعض

تفاقية ))  الثغون ض على يقتحر نم( ا
 .. الهامة الحيوية والمائل السياسية

 بفضلون الحالة هذه وفى
 (( مداهدة ١١ اسم استخدام

تفاقية أماهدة١ بين التغررق ولكن  وا
 المسالى ومن ٠ عملية نتائج أه دسن
تذاقات ٤٠تدظمه ااش  ئ الدوليمة ا

حب؛دلة الثعوئن  والذناولمن ا
 ل تباد او مجبنالمجر لميب٠٠كتس ولدوها

ساتذة  الدبون دفع أو والطامة ا
٠ مثال والعوضمات

 هذا تحمل التى المصطلحات ون
ى ا المعنى ول ، ق ا ، اروتو

ا؛شانى ، اأمهد ، التصر)ح

دفع اتفاقية

 بين 'نعقة اقتصادبة اتفاقية
 التبادل ات—عطل لتنظيم دولتين

يفتح بأن وذاك ، بينهما التجارى

فيه يبين منهما اكل حارى حساب
 اساس على ينهما المديونية حجم

ستداد عالميات  الجاربة. وآلتعدبر ا
نغاوية ونحدد  لتعوية يالها سمى مده ا

نفاقات فهذه ، بيذه.لما ب’ا—الحس  ا
 البنوك بين المقاصة عمليات تثبه

٠ الداخلية التجارية

رودس اتفاقية

 فى رودس بجز.برن وقعت اتفاقية
 القتال وقى بثان ١٩٤٩ فبراس ٢٤
 لقرار استجابة واليهود معر بدن

من مجلس  نوفمبر ١٦ فى !حادر١ ا
 اقرار الى يهدف كان الذى ١٩٤٨

م  ، المنطقة هذه فى الدائم ا
 بانثى تر—لمسم ١ 'نوقيعها فى وانترك

م هيئة وسيط  والجنرال المتحدة ا
 على ونصت ، الهدنة مراقب راير

 الحدود بين ؛د—الحثي مذ.اطق مراعاة

 ض ة—هدن ءلديا 'نترف ا؛تى وهى
 نم التالى '!يوم وفى ، الهدنة مراقبى

تن هذه عقد  اأنوات انسحبت قية’ا
٠ اأغاأوجا من راذ لمتر ؛

ن١ا؟-ود تغاقية١

بين اأوذاى ا١ اسم عليها وبطلق
 وحكوون افجلذرا مل.كةح جاللة حكوولمن

 بثأن مشر خدرو أمالى ١ الجناب

 فى باذناهرة وقعت (( الودان ادارة
 الحاومة ومثل ١٨٩٩ شاير٠ ١٩

 غالى بطرسى ار—الذظ رئيى ألمحربة
 لبريطانية ١ الحكومة ومثل باشا

تفاقية وتتألف ، كرومر اللورد  من ا
: مادة عثرة 'ئذتى١

ولى المادة حددت  المقمود ا

راضى جميع ودو ، بارودان  ا

من ٢٢ الدرجان جذوب الى الكائنة



١٦ النيل مياه افاقية

راض وتشمل العرض خطود  ا
 المصررة الجنود قط 'نحتلها لم اش

راض ، ١٨٨٢ سنة منذ  لش١ وا
 اأصررة الححؤومة ادارة 'نحت كانت
 منها وفقدت اإسودان تورة قبل

راغى ، وقتيا  'نفتحها قد التى وا
تحاد  المعرب اأحكومتان با
دة ونعت ؛والبرطانية  الثانية ا

لم ستعمل٠ بأن  وادر. البر,بطانى ا
 ١ ءلى ما السدودان رجميع مع؛ المصرى

 ا .ا و مل٠سمت فال سواكن نة٠مد
لمم  الهاد وذحت ؛ فذط اأحرى ا

 العليا اوردادح 'نذوض عذى الثالثة
 !ى١ الدودان فى والمدنية العسكربة

 وم ء حاك؛ باسم بلقب واحد موظف
 عال بأمر تعيينه وبذون ، الممودان
 لحكوهرة ١ حللب على .اء٠بذ ود^وى

♦ بطانية لبر ١

 هذا من الثانية الهادة عدلت
 مواكن بميتاء ا!خاصة الوفاق
 من يوليه ١٠ فى عقد تديلى باتفاق

تة  أكتوبر ١٠ وفى ٠ نفسه.؛ ا
 ء الذ؛ المصررة الحكومه أعلنت ١٩٠١
زقاقيتين هاتين  ذوفمبر ١٢ وفى ، ا
تفاق عقد ١٩٥٣  الرطانى المصرى ا
تفاقية هذه مربان أنهى الذى ٠ ا

االيل بأه انفاقية

العالقة س أش؛ تعتبر اتفاقية — ١

 الج..مهدوربة ) والسودان مصر بين

 السودان وجمهوررة المتحدة ااهربدة

 بؤمائل , بختى فيما ( بعد فيخا

 الخطا؛^ن أساس ءإى 'نمت ، الرى

الوزراء مجلر رئيس بين المتبادلين

مئ ,روب—والمن لمذرى ١ ا

ول ، بطانى البر  بر بذ؛ ٢٥ فى ا

 ااخطر اعادة وه وبطلب ١٩٢٥
وزبادن --ة—الخاص ,..ات—مب.٦لطبا نى

طيبان ؛حة٠مس  فى تروى التى ا
 ، محدود غبر مقدار الى الجزبرة
 تقرير ضوء فى عليه الرد والثانى
 ، الفرض لهذا المشكلة الغنية اللجنة
 ان فيه وجاء ١٩٢٦ مايو ٧ فى وذلك
تع هذا مرمى  هو وجوهره ، ؛ف٠ا

لجنة تقرير أساس على الرى تنظبجم ١)
 على سافطة عار مع لبل١ ماء
 لسياسة أساسيا ومدأ الحقوف هذه

ر الربة  حينذاك نم( بعانبة ا
♦ الدودانية الحسالمؤش مؤذلمة باعتدارها

 الجؤمجوربة بين عقدت اتفاقية — ٢
 السودان وجؤهوربة المتحدة المربية

 عاسبة بؤ ١٩٥٩ نوفمبر ٨ رخ بتار
 المتحدة ااحربية ورراح اجمه. ١ اعتزام
 على نصت ، الدالى السد ادامة

السد اتثاء على الجالين مواذلة

 وخزان م قلم١ فى !ءا!ى١

 وتوزبع ، رودانرا ص الرصم
 ١٨هر بنبة المياه من النبر ايراد

 ٧هر و نلودان مكعب مذر ملدون
 أن وعلى ٠ لمحر مكعب متر مايون

 العدودان حعيلة من معد ف 'نقد
 اتمام انحين ستودا متر ن ملة ١٤هر

ودان فى ى اا, مشروعات  كؤ.ا ٠ ا

 ممر تدفع أن على فذ.ة ١٥؛ا دؤت
 على تعدوبضات جذضدئه نمك-و ١ ه مبلغ
 اشباء بسبب حذطا أراض غرق

مد ؛ ا  لجشة 'نذودن وء ت, ر ا
لدبن من لة١د شراف ا  على ا

٠ ذغاق٠ا ■ننعدن

 'ذذ؛قية١ 'نلذى  نفاقبة‘ا وهذه

 مارو ٧ ؛ورخة١ واى ا ل ال مباه

٠ الذكر السالغة ١٩٢٩

, اذ

دة ءاس.هه مربكية 1>ورح و  ، ا

٤٨٧ (١٩٦٠ ء احد؛ ) ذها٠سك عدد



٠)جذس,١ادبات١٧

 لتى١ المدن من اتالنتا وكانت ٠ ألف
 الحرب ابان الشامل 'اخراب أهابها
مريكية لالهلية  ١٦ اليوم -طم ، ا
 ؛ للزذوح وثالثة للبيض عاليا ممهدا
 ه—وجامم للبيضى جامدات- وثالث
 ، للزنوج كالرك جامعة هى واحدة
 التعليم فى العنصرية التغرقة ان حيث

♦ مراحله جميع فى مطبقة

اش

 كليمنت وءو ، انى بربط مياسى
 ١٨٨٣ عام ولد ،اش ريتثارد

 ^المحاماة واشتغل القانون درس
شتراكية الدركة وذاصر  تحت ا

 لندن أداء بعض فى عمله ظروف
 الغابية البمعة فى اشترك ، الفقرة
 عام وفى ، الدلجال حزب الى وانضم
 ة—I مدرس فى مئداغرا عبن ١٩١٣

قتصاد  اشترك •٠ لندن بجامعة ا
 فى ا"ولى العالمية الحرب فى

 انتخب ، وااهراق وغاليبولى فرنا
 عام منذ العموم بمجلس عضوا

 فى للحربية وزيرا اختير ، ١٩٢٢
ولى الممال وزارة  ، ١٩٢٤ عام ا

 ./ ١٩٣٥ عام العمال احزب ورب
 لرنيى ونائبا ، للمعارضة وزعيما
 ابان تشرشل حكومة فى الوزارة
 عام واخذرك ,المانية لمية اله؛ الحرب

 *ؤتسر لى تشرشل مع ١٩٤ه;
 فى الوزارة رباسة وذولى ؛م١د٠بول
 عام السياسة اعتزل ، نف-ه اعام

 وأمبح ايرل لقب ومنح ١٩٥٥
٠ اللوردات بمجاسى عدوا

اتونوعية

 نظام على بطاق سياسى اصطالح
 كلمة واتونومية ،الذاذى الحكم

، قانون ب شخص بمعنى يونانية

 حق بمعنى ا"صل فى استخدمت
 واسدار نفها حكم فى الدولة

 ،أجنبية سلطة تدخل دون قوانينها
 من نوع عاى واقعيا تطلق ولكنها
 وان اش السيادة ناقصة الدول
 اصدار فى داخل؛ ستقلة كاذت

 أنها ا شذونها وادارة قو،ذيذها
 سيما  كبرى دولة رياسة مرتبطة

 الخارجية- السيامة مائل لى
قتصاد وا!.رفاع  ويعتبر 1؛القوس وا

 مراحل من مرحلة الذاتى الحكم نظام
ستقالل  دولة قيام ومثاله التام ا
تحاد وبضم ئ الحرة ايرلندا  ا

 الوحدات من كبرا عددا السوفييتى
 ر ٠لجمه ١ )) راسم تعرف الياسية
تونومية شتراكية ا  فى تدخل (( ا

 وله؛ 1،ة٠٠المدوصتي الجمهوررات حدود
ستقالل من قدر  نطاق فى الداخل ا

 حدودها فى تقع التى وردة—الجمه
 بوجود فيه؛ الدعم ذظ؛م ويتميز
 ،ب٩مذتخ وطنى اقتصمادى مجذسى
 والقلمق الباشكر جمهوريات ومثاله؛

 وباتوت ومولدافيا وداغصتان
 وحدات بجانبها تقوم كما ٠ والتتار
قاليم تمرف أخرى تونومية با  ا

شتراكية ٠ ا

الجنسية ٠١اب

 تمتعه بفيد بما الشخعى ائبات
 ل استعد؛ من ليتمكذن مارخة بجندية

نتخاب( كحق١ الياسية حقوقه  ا
 فى أو ( كالمراث ) الخاصة حفوقه أو

 ذع د فى أو ء اانضد؛ أمام المنازعة حالة
بد؛د قرار جانب نمن باءب؛ره با  ،ا

ثبات عبء ان والقاعدة  على دقع ا
 أومن بالجبة لتمتع١ يدعى من

٠ فيها داخل غر بأنه بدفع



١٨ ه١٠٠ئم1

 تمذح المصرى المذارون وبالنبة
 بجنسية دهادة٠ الداخلية وزارة

 للشخص المتحدة الدريية الجؤمجوربة
 ذاك فى معتمدة 'الجنسية ثبوت بعد
 : ذلك ودض ، هرة الظ؛ حالته- طى

 للفدمة طليه شهادة ، اسمه
 ن الناخبئ ف بكشر دده ق ، الماردلمن

 ، حكذومية بوظينلمن دهيينه بفيد ما
 ، وطذ؟؛ن وجده أباه أن د٠بغي ما أو

 أء؛ ٠ بالده سادة بم تقد ض فضال
 جنسية الى انتابه الشخص اثبات
 ستند رم بذند ن فيفاو ٠ لمن—أجنبي

حسية اونذدطية نم كشهادة  ا ) ا
 وزارة شؤادة مم ذلك ذعارذى٠ اذا

خيرة ؤحذ و الداحة  .بكون أو ( با
 بسحب صادر قرار دمورة بتقددم
 ذاطؤا—راس أو ااوط.بلمذ ؟لمن—ااجد
بها يعتد الدى ا!ذ-رازن من وغرها
٠ القعاع

ألمأن

 هو والثس ، ثمن جمع أثمان
 ، السلع ءن اطعة النقدبة القدة

 العوامل قتعطديونءل١ بطلق امجنا
ل؛ فى "وثر التى  دلع النبية ن ا

'ثمان ذنلررة ١١ م—اس  نظرية أو (( ا
 المقررة ء ادى —الهب وءن ، ة٠٠العيم

 على الطلب درجة أن اتتمادط
 و—وش الشؤن بتغير ذر 'ظ السلعة

 ، اطلب ١ بؤرونة اقتصاد بدرؤط م؛
 انبال بقابله السلعة ثمن فانخفاض

 تقل المرونة هذه أن ا ٠/٠ الطلب على
ت٠ فى تنعدم أو  مع حتى مدجنة د؛

 السطع حالة فى كما السلعة س٠ تغبر
 اذا أو ، ااخبز٣ الضرورية الغذائية

ساءى الثؤن كان  د ضم دلعة ا
ستهالك  هذه من للغرد المام وا

 فال مثال الملح٢ كذلك ضئيال السلعة
٠ اثمانها بارتفاع اسب يتأثر

ابائ

 خليج على و-تقع ، اليونان عاصمة
 من أميال خمسة بعد وعل ايجينا
 ٦٢٦ سكانها عدد يبلغ ، ببربه ميناء
 *ن شركة *نبدأ وعندها ، نمة ألف

 بميناء تصلها الحمدبدبة لخطوط١
 وميسواونجى الشؤ؛ل فى سالونيك
ساتا الغرب فى وبتراس  أقحى فى وكا
لمان اخدا ، الجنون  الحرب ابان ا

 ١٩٤١ أبر؛ل ٢٧ فى الثانية اطلمية١
 ١٩٤٤ أكتوبر فى عنها الجالء وتم

 وكانت ، ارريطانية القوات رؤساعدة
 عام خالل داخلية لثورة ميدأذا

 ضمد (( داباندريو )) بزعامة ١٩٦٥
٠ االمدى لحكم١ اًظام

أروبيا

 ناجات ا٠ذجدس ؛'--ردجا : القوس م اال
)الحبشة( — مانجوت

دررى ملذوه : الخكم ذظام
ول هيالسالسى امبراداور : الدولة درس  ا

( ١٩٢٨ تولى ;
 ولد عبدى كلينو’ : الحكومة رب.س

( ألفا ٤٥٠ ) أبا؛؛ ادس : ة٠ك؛ص-١

 ٠، تتن')ن—م افررقية دولة أروبيا
حمر ابحر ذطى، على تطل  الجنوبى ا

 الردان جمهورية وتجاور
 مداحتها لغ٣ت ، ا ني وكي والعمومال

بة ذلك فى رما ٠ م ٠ م الف ٣٩٨  و
 التى ( م ٠ م ألف ٤٨ر٣ أ أريتريا

 يقدر ، ١٩٦٢ ءام اليها انغمت
 ن ٠ م ٢٠ بنحو السكان عدد

 هيل ٤٨ بكثافة أى (١٩٦٤١
 قبلية أصول الى وينتبون الواحد

مهربة اهمها  مجموع ،٠نم بر ٢٠ د ا
 فى والتجربة ، لوسط١ فى ( اركان
 والدانكل ( هبر٠ ) والم؛ ،الشمال

شا ايدادو -تم الجذوب فى والغا



اجانب ١

 بحيون امم ١ بتبع ، نازا ة بحير حول
ثيوبية تبة القبط الكنيسة  مع و'تخب . ا

 وحدود ءرر منطقه حولى المسلمون
 ا الدن أهجتم ؛واريتريا لوم؛ل۵ا١

 ٠ I ألفا ١٢٣ 1 بااربتز عاصمة أسمرة
 آ ألفا ٤ ٠ ’ هرر ؛ 1 ألفا ٥٣ ) دبسى

٠ وجهه غندر د. ( أأغا ٣٠ ) دردوا

 عام اثيوبيا على ايطاليا اسذولت

 ابان استقاللها واشردت ١٩٣٥
 .١٩٤١ عام الثانية اكالمية الدرب

 بقرار اربذربا وضعت ١٩٥٠ عام وفى
مم هيئة ة ي■■ a جم من  اتحاد فى ا

 م ء نافذا أصيح أروبي-؛ مع فيدرالى
 أثيوبيا الى مامها٠اش أعت 'نم ١٩٥٢

٠١٩٦٢ نوفمبر ١٤ فى

 در، ا—س د أ عذى الحكجم نظام بتذممن
 مكون برلمان قيام ١٩٥٥ عام دستور

 يتكون والنواب ٣و٠ي٠إل»ث مجلسون من
ولى  سنوات؛! ٦ لمدة عفوا ١ ٠ ه من ا
خور وهدا  منتخبا ١ءفو ٢٥٠ يضم ا

 مجلس يضممو ، سنوات ٤ لمدة
 لمان للبر و ، العدد هذا نصف الشيوخ

 ، معينة حدود فى المالية الرتابة حق
 أمام ل مموئ الوزراء ومجلى

مبراطور  د و دلى وفى ٠ شخحسرا ا
٠ البرلمان أمام معية

قتصاد يعتمد  الزراعة على ا
 ادت الحامالت وتثمل ، والمراس

 بتية لز ١ لحبوب ا و ( الصادرات أهم )
غنام والماشية  ٠ الثروة وتثمل ، وا
 والقصد؛ر والميكا الذهب الممدب

مستو  لكنها و س نحا ا و س وا
 باضت ٠ لتطوبر١ مرحلة فى زالت ما

 عام ) البن من الصادرات كمية
 جملة وبلغت ، طن ألف ٥١ ( ١٩٦١

 ج ٠ م ٢٦ر٩ قيمته ما الصادرات
٠ للواردات ج ٠ م ٣٣ر٧ يقابلها

 كذذك الكامنة الثروة وسل
 لم التى المائية باية الكهر قة العلى؛

 سمارنا إؤ ا بدذى م تقو و بعد تمتغل
يية  كما ، استعالب بدراسة ا
 من قروض ٦ على اثيوبيا حطت
 هارون ٢٨ جؤلمتها الدولى البنك

ر  من منابل بال متح وعدن دو
 بعضه-ا اسذخدمت المتحدة بات لو ا

 اسيارات ا طرق من يكة قامة١ فى
 الحالية اطرق١ ل١أطو مجموع يبلغ ١

٠ميال(٣٢٠٠

 ام٠ء منذ نم-ا أ'ئيو تار- تميز
 ل م؛ الصو وش بينؤا بالنزاع ١٩٦٣

 تطور الذى أوجادبن اقاتيم بثان
 ، دود—اطح ا على مسلح صدام الى

 باستخدام جارتها الدومال نهمت’ا و
 د و احد ا قرى بب 'نهدر فى المدفعية
 مذظمة مجلى خل آلى و ٠ الصومالية

فريقية الوحدة النزاع اغفى ين ا

 لوزيرى 'لخرطوم ف اجتماع وعقد
'نسوية لغرض البادبن خارجية

٠ اشكلة

ءربية ٠ درية : اسة
اثيوبيا ريال : العءلة
الخدر. ) اففنية نطاعات ٣ : اكا

ورسم ( احمر ٠ أمغر
 الذطاع على ات

وسط ٠ ا

أجانب

جانب - ١ صطالح فى ا  ا
شخاص هم النانولى  ,الذ.بن ا

 للموطن لجنسية ١ بقانون يتمتدون 
 أو وقتة٠م اقامة فيه بقيؤون ىلذ ١

جنبى وبقابل ، عادرة  أو ااوطنى ا

جبى من اكثر ر ا وهذا المواطن  ا
 ٠ اتزامات مشه واكثر حقون؛
جنبى بها بتمتع التى قوالحذو ا



٢ عامة احتات

 مغنررات من ولكنها حجة ليست
 الدولة اعتراف ان اذ ،الدولى القانون

 نواوية الف لشخصية را لألجنبى
عترافا التراب تستوجب  له با

 هذه 'نقوم  بدونها التى بالحقوق
٠ القانونية اشخصية

 يتمتع التى الحقوق تشمل . ٢
جنبى بها  او العامة الحقوق : ا

 الشخصية والحقوق ، العامة الحريات
قامة الدخول بدق كالتمتع  وا
قليم؛,وسع دن والخروج  بالحرية ا

جتماع وحرية والفكربة الشخصية  ا
 وحق ( اللوائح حدود فى ) وامل
نتفاع  وحق ، المامة ارافق ا

لتجاء  استمدادا الدولة حاكمم الى ا
 حقوقه وتتضس ؛ القضاء لحمباية
ية الزواج فى حقه الشخصية  والو

رث  ؛ ( مقيدة بصفة ) والتملك وا
 الحقوق ذلك من وتمتثنى
 نتذاب١ حق همها ١و الياسية

 ٠ الدامة الوظائف فى التعيش وحق
جنبى التزامات وتشمل  خضوعه ا

ية لألعباء  الدولة تغرضؤل التى ا
 تجريد فى الحق وللدولة ، كالضرائب

ستيالء من 'ا"جنبى  نزع او طكه؛ا
 لعبء يخضع  واسكنه ، الملكية
 ، العسكربة الخذمة اداء او الدفاع

 الحقوق هذه يحدد الدادة وفى
لتزامات  بالمثل المداملة بدا وا

تفاقات وموكده  بش اذثذائية ا
٠ الدول

 المصرى القانون يجوز - ٣
 جنية يكتسب ن اً لألجنبى

 ٠ذص ذ١ ، المتحدة العربية الجمهورية
 لذى١ لألجنبى يكون  انه )) طى

 *دق ٠ م ٠ ع ٠ ح جنسية كشب ١
بمواطنى اخاصة١ يالحتوق التمتع

 حقوقهم مباشرة او الجمهورية
 من سنش ه انقضاء قبل السياسية

 شل٠٠) الجنسية لهذه كبه تاريخ
نتخاب حق  اًو انتخابه يجوز و ( ا

 قبل نيابية هيئة فى عضوا تعيينه
٠ (( سنوات ١٠ انقضاء

ءاهة اجتماعات

جتماعات حرية  الحقوق من ا
 الدساتير كفلتها التى الشخصية
 من كشبر فى أنه غير ، الديمقراطية

حيان  الدستورى النص يحاد ا
 حدود الى بالنسسبة بالغموض

 عادة يقيد الذى الحق هذا استخدام
 او الحكم نظام وقاية فى الدولة بحق

من هيانة  ذلك من ؛العام ا
 الذى ١٩٢٣ لعام المعرى الدستور

 للمصريش )) ان على ٢ ٠ المادة فى نص
جتماع حق  وسكينة هدوء فى ا

 وليس ة، سالحا حاملش ندر
 يحفر أن البوليس رجال من "حد

 شماره١لى١ بهم حاجة و ، اجتماعهم
 على يجرى  ؛لحكم هدا لكن

جتماعات  تخضع فانها المامة ا
 او يتيد  أنه كما ،القانون حكام

 لذظام١ )وقاية يتخن تدبير أى يمنع
جتماعى  ينقض نلم ذلك ومع (( ا

ولى الشهر  الدسذور صدور على ا
 حتى عامة انتخايات أول اجراء وقبل

 حينذاك القائمة الحكومة أصدرت
 قانون )) بام عرف قانونا

جتاعات  فى والمظاهرات المامة ا
 ٠حق فيه قيدت (( العمومية الطرق

جتماعات  العام الرأى اثارت بقيود ا
 ألنعى روح على نغى نه

. الدسورى

 نم « ٣٧ )١ المادة نعت
العربية للجمهوربة المؤقت القاتون



اجنبية احتكارات ١

 أن على' ١٩٦٤ لمام المتحدة
جتماع حق للمصررجحن ))  ، هدوء فى ا

 الى حاجة ودون سالحا حاملين غر
جتماعات ، سابق اخطار  العامة وا

 فى مباحة,. والتجمعات والمواكب
٠ (( القانون حدود

اجوينامو

 'ميلير وهو ، فلبينى زعيم
 وتزعم ١٨٩٦ عام ولد اجوينالدو

حتالل ضد الوطنية الثورة  ا
 بساعدة ث ١٨٩٦ عام لالسبانى
دات  ابها ضمت التى المتحدة الو

 باريس معاهدة على بناء الجزر هذه‘
 ان يلبث فلم ١٨٩٨ ديمبر ١٠ فى

 ربكيين ا ضد الثورة اجوينالدو ذاد
 ،' ١٩٠١ عام أسرا واخذ هزم أنه ا

 الثانية العالمية الحرب خالل وفى
 احتلت التى اليابان مع والتعاون اتهم

 مال بقيادة تحريرها لحين الغلبين
 يقدم ل أنه غر ، ١٩٤٤ عام آرثر

٠ المحاكمة الى

اجينا

 يطلق اسم (( أجينا ٠ اطلس )) أو
 يحمرا امريكية فضاء مركبة على

رض مدار الى  ،أطلس العداروخ ا
 حول أجينا المركبة سرعة وتقدر

رض مدار  عن انغصالها بمد ا

 فى ميل ١٦هر٠٠ بنحو الصاروخ
 سفينة مع اشتركت ، الساعة

 أطلقتا وكلتاهم-ا ،(٨١) جيمنى الفضاء

 وتمكنت ١٩٦٦ *.ارس ١٦ يوم فى
لتصاق من الثانية  قصرة اخترة ا

 ااخامة الدورة بعد بالمركية
كيلو ٢٥٩ اع ارتن وعلى للسفينة

رص من متن' ' .

احعار

حتكار نفراد وه ا  بانتاج ا
نفراد أو الساع من ساعة  ا

 فى تمنها على والتاًثر بنداولها
 عنصر ضعف أو نعدام السوق
 لهذه المستهلك حجة مع المنافسة

 السلعة هذه تكون وند ، الساعة
 كثركات المحتكر يقدمها خدمة
 ند والمستهلك ، والكهرباء المياه

 مؤسسة أو أفراد عدة أو فردا بكون
 هو ذن وااض ت' للمنتجين زحادا١ أو

 يمكن ما اقحى على المحتذر حصول

رباح من عليه الحصول  حدود فى ا
 فاذا ، للعامة المستهلكين دخول

 على الحصول للمحتكر ( نظروا ) قدر

 هذه 'نعتبر ألتهلك دخل جميع
 حالة وهى مطلقا احتكارا الظاهرة

 وطالب لتعدد قع١او١ فى اها وجود 
 الب—مط ع—جمي أن اذ التهلك
 اراجها بحتكر أن يمكن  الثخص

٠ واحد فرد تداوصاً أو

 أجسن سعارات

الدول استثؤ.ارات بها يقصد
 بحيث النامية الدول بعض فى الكبرى
 سياستها توجيسه فى تتحكم

قتصادية  دائرة فى تجعلها ثم وس ا
بات احتءارات ومثالها ، نفوذه؛  الو

 الالتية أمردكا دول فى المتحدة
 اقتصاديات على دها تسيطر التى

 وألكر ن وأل وألمطاد البترول
حتكارات هذه وكانت ، والقصدرر  ا

شتراكية الذورة أسباب بين من  فى ا
جنبية ت١حتةار١ تعتبر ٠ كوبا  ا

 ءئحها نفوم’ ألتى الوامل من
مبريالية ٠ الجديدة ا



٢٢ ل طاذى٦ر اح

ل بريطانى احت

 أئر على لمعر بربطانيا احتالل
 حمد١ بقيادة المصرى الجيش هزيمة
 فى الكبير التل معركة فى باشا عرابى

 القوات ودخول ٠، ١٨٨٢ ض ١٣
 فى القاهرة ولر بقيادة البريطانية

 هذا شرعية ءدم وهع ، سبتمبر ١ ه
حتالل  على عملت بريطانيا أن ا ا

ذن؛ من بسلسلة *.ركزه؛ توطيد  قات ا
 الخاصة ١٨٨٥ عام لندن تذ؛قية١ منها

 واخانية ، المالية المساً  بتسوبة
ستانة  فى المالحة بتنظيم !خاصة١ ا

و ة ذن؛  ادة وارغ ، ١٨٨٨ ء؛م بسر، ا
 أذدت الذى ١٨٩٩ ءام ن١ا-ود١

 ،السودان فى اسار الحكم نظام
حتالل سياسة وتضمنت  ألداحية ا

 تشكيله واعادة المصرى اجيشوة١ ‘الغاء
 * بريط؛ذى اشراف ذجت ووضمه

 فى بريطانيين بن٠ر١مستلى قالدين
 رجوع ضرورة مع ، اذوزارات مخدؤف

 المندون ار   المعر المخزومة
ستشارة البريطانى الساس  فى ا

م  ١٩١٤ عام وفى ٠ الحيو  أرل ا
 مصر ءر   الحم-؛ بررطال؛ أعلنت

 فى تركبا دءوى علم، بذوك فقضت
٠ لها‘ ممر ة ي "نبع

 نيام بعد )١٩٢٢ فبراير ٢٨ وفى
 ( ١٩١٩ مام فى الوطنية الذورة

 ؛—جانبه من بربطانيا اعترفت
 ، ملدثنة تحفظات مع هرم تعالل٠باس

 المغاورات من سللة ذاك وتنت
 مفاوضات : نها ، الجالء اتحقيق

 ، ١٩٢١ عام كيزون — مداى
 عام ماكدونالد بدد ومغاورات

 - ثروت ومذاوضات ، ١٩٢٣
 ومغاوغات ، ١٩٢٧ عام تشمبرلين

 عام هندرسون ٠ محمود د٠محه
- اكحاس ومغاوضات ي ١٩٢٩

 ثم ، ١٩٣٠ عام هندرسون
 ممر فيها مثلت التى المغاورات

 الحكومة ومثل ، الوطنية الجبهة
 انتونى خارجيتها وزير ة—البريعاني

 ؛ ١٩٣٦ عام بمعاهدة وانتهت ابدن
 انتهمت التى الجالء مغاورات 'نم

ء معاهدة بذونيع  يوليه ٢٧ فى اد
 ، المعرى ااجانب ومثل ، ١٩٥٤

 جمال ح ٠ أ ادكباذى ارتيى١ ١١٠
 الحكيم عبد ٠ ح ٠ أ لوء ، الناصر عبد
 اللطيف عبد جناح قائد ، رءام

 مالح ٠ ح ٠ أ صاغ •' البذدادى
 (( فوزى محؤود اإدكذور ة ساوم
 رالف ، البريطانى ؛ذب٠الج ومثل

٠ ر ٠ ى ، د هب انتونى ٠٠ سنتبغنون
٠ كأ ن ح٠بض١

عسكرى ذالل٠ح١

 أرض فى عسكرية نوات اقامة
 بدون ستعمارها تمكين؛ أجنبية
ستعمار وكان ، أهلها رضاء  فى ا
 مطلقا اعتمادا يعتمد القدلمة صورته

حتالل على  التمكين فى العسكرى ا
 أهدافه وتحقيق سياسته فرض من

 باستخدام ا تحقيقها ؛تير اكى
حتءارات كماندة الماد  الذوة  ا

جنبية  التمييز قوانين وفرض ا
 لرءابا الهجرة أبواب وفتح العنمرى

 مع ، فيه؛ للذوطن التعبرة الدولة
 ض ر؛ءد اكى الظروف خلق

 أهل بين الميشة مستوى خفض
 هجر الى يدفعهم مما ابالد
قليم،)  فى ابادتهم ءلى يعمل أو ا

 للدولة يتم أن وبعد ، لذهبا- ١
عمرة ذليم على يديها بسد ا  ا

حتالل نوات تخفيفى فى "خن  ا
ت بحامح؛ وتكتفى تدريجيا المآلرى

٠ رمزيه



دسويون احراد ٢٣

حتالل يكون وزد  العسكرى ا
 حربية عمال نتيجة احسى قليم
 يتم د—وق ئ بانتهائها 'ننتهى جاردة

حتالل  الدفاع ذرنغر الدولة برنا ا
 من ع اذو ١ لهذا صلة  رج ن فم ، عنها

حتالل كرى ا ستسار-. ا با

احباطى

حتياطى صطالح فى ا  ا
قتدادى  الذى الرصيد يعنى ا

ت راحهة به يحتفظ رثة الحا  ا
 ف—'ننفي فى احكوهات ا تعذرخر اادى

 البذوك 'ذواجه اخى ا أو رها ميزاب
 رسسات١ أو والتجاربة المركزية
قتده؛  ؛ دة وتجار ذلءية٠ص م,ن د ا
حتياطى وبت^ون  أينه ؛الذمة ا

 ا هرن ر جطالذ لبذول وا ات٠٠او

رباح من ؛-تنطع  اًكون و ٠ ة اات ا
 سددات أو نقدرة أرصدة هيه على

 ف ٠و؛ه 'ا اى و  ١ جة ر اد ا بن آ ة٠حكومي
حبياعر ذلك  زد كماً الدام با

 طى’راحب ارسة أو اسك١ يحتفظ

 بدخر قيه خفض لزن بالون اذافى.

 أو اكالمش!ت'ا ط٠س٠أؤ٠١ صول١
ستهالكات قيد فى لمباله دا  ويعرف ا

حتياطى ذلك  بعفر ولى ٠ ارى با

ت حياحر رر'ذذع الخدا  عند العام ا
 رأس غارب ما آر ارمات ؛هض

صر إطل١  دءب هو لغرض ١و ف ا
 أو الحالى ارح أو انك كزرم

 فذرات فى لمةملة١ ر الغيره-؛ جهة١مو
ض طاردة ظروف *واجهة أو اد—ااك

٠ ضتغإرة

 الدولة حتياطى بالتبة أما

 التى المركردة البنوك واحتياطى

 ون زان^ ت اذهب١ ذاعدة درءلى
 به ١لحتغغل الذهب *ن د٠—ص ر دن

ت لى ’م٨س  رىء١للطو دا التى ا

 غدر فى المدفوعات ميزان فيها يكون
 ؛النسبة ويراءى ٠، الدولة صالح

 حب_اطى١ بذوق أن اركزية للبذوك
 بها تحتفظ- ااتى النية الذهب
 حة فى والتى؛حمكنها التجارية البنوك

 بعض حم 'نعيد أن الطوارى،
 البنك ادى كج_ااربة١ أوراقها
٠ المركرى

االحرار)حزب(

 ؛حل ، بر.بطانى داس—ني ذب
 كان ، القددم (( ارودح ١١ حزب

 احزب الكبير اداض الحزب
 بمد ضعف شأنه أن ا الدافغرن

ولى الدارة الحرب  حزب بظهور أ
مال  رار حزب انسراق ص . ا

 ءن للدذاع امال اشاً ..سبر1ا
 فى زعمائه أشهر *ن . لتخد.'رةا رة حر
 ثم ودالمرستون تون٠٠جالدتح اكى ال

 'نرأس ى ااف جورح ذلى ر و رث، ٠ك٠أس
"وة ورارة  العالمية احرب١ وذاد ا

ولى  المؤوم مجاس م٠بض : ا
 هدن ٦( ١٩٦( عام نى الرط؛
حرار من ١٨ و ا"حرار  المستقرن ا

 بمثاون ( عضدوا ٣٦٠ ع مجؤو *ن ١
 مجموع من ١ لذاخبةن١ م.ن مرون ١ر٦
٠ كا درون ٣ره١

دسذوديون أحراد

 فى تألف ى ممرى اسى س حزب
 دئه١ب وأعلن ١٩٢٢ أكذوبر ٣٠

 لى الذاه خطاب فى راشا بكن عدلى
 ومجملها الذادرة فذادق باًحد اجتؤاع

سذرار ١١  ستكمال اسل فى ا
 'ذاما فعليا استقال ممر استقالل

حتالل واراء ذجليزى ا  والتمسك ا
مودان فصل بمدم  ، ممر عن ا

هدم عصية فى يدحر وادخيرال دولة ا



سياسية احزاب

 النظام وتأبيد ه سيادة ذات معتقلة
 سلطة على والمحافغلة ، الدستورى

مة  فى والسعى ة، اهرذى١ وحقوق ا
 ضد البالد عن الدفاع وسائل اعداد

 الحزب واصدر (( خارجى اعتداء كل
 احاله لسان؛ (( السياسة )) جريدة

 ل لب حسبن محمد ركذوالد وى و
 'نواى الذى وهو ٠ برها 'نحر رباسة

 ؛حله وكان ، بدلى فيما احزب ١ باسة ر
 ١ءفو ٨٣ (١٩٤١ )عام البرإ؛ن فى

 بمجلس ا ه ع بر! ء ١٨ و با لغو ١ بمجلس
 سته را ر فى شا و؛ عدلى خلف خ و٠ي٠لش ١

 بز لعز ا عبد "زم ا٠راش ^حمود متحمد
 هيكل ن٦حب فمحمد باشا ى فهم

٠ باشا

سياسية أحزاب

 منظمة جماعة لسياس ا الحزب
 تنفيذ على متفقة اطنبن لمو ا من

 تولت اذا مدينة سياسية ء مبادائ
 مؤخليه؛ جاح٠ حذ.الة فى وذلك ، السلطة

 كانت ١لهذ ٠ البابية المجالس فى
حزاب نظمة اركان من الماسية ا  ا

 التقليدى مها بمغهو الديمقراطرة
 ان باعتبار '( -الغربية اطية بمقر الد )

حزاب  بابراز تقوم التى هى ا
هداف لمبادىء١  من الذومية وا
 ياسية٠وس ادبة—واقتحم عية جتؤ؛ ١

 بلورةو ، الجمداهر 'نوعية ءإى ونعمل
 ان عن فضال ئ السياب آرائهم
 ة٠معارض بقيام سمح ااهزبى النظام

غلبية حزب استبداد دون تعدول  ا
 الديمقراطية ان ذلك ، باللطة

غلبية حكم اساس على فقد تقوم  ا
 اخرها٠تب التى النقد حردة على بل

قلية  دردم وبالذارك ؛ الحزبية ا
 الحزب نظام لة حذ؛ فى الخصائص هذه

بعض تعمشعه؛ التى احد لو ١

 طريق عن سشيئتها ض اخر الحكومات
 رظام كان كما ، ااشعبية الدناولمن
 نظام وكذلك والنازى الغاش الالم
٠ الجؤلجوربة قيام بدد التركى الحكم

 ان النظام هذا على يؤخذ ولذن
حزاب  الراى عن ا— دا تعبر  ا

 اؤاية الغاف فى عليها زيطر٠ اذ العام
 وونى الحزب ذوجه٠ما كثبرا ازءلجاء١ لرن
 'نتحرق مزا دف وجهة الحكم 'تم

 العراع أن ما٢ ٠ الذرة محااحها

ب ار بعمد قد الحزبى  الغثى أسا
 م١تخد٠و١و لجمابر١ لتمدإق خ والحدا

نتخابية عر<ة١ فى ة الرد؟؛  فاذا ت. ا
 بتغفرل عنى الحذم ار الحزب وحل

 القومى الصالح على الحزبى صالحه

 ، خحدومه اضطهاد الى رنزأق وقد
 حلق قد الحربى الصراع أن عن ففال

ستقرار عدم ص حوا  الالم فى ا
٠ وات لحذو ١ ر ولمله قيام فيكثر

دة ممر أحزاب

حراب قيام تاريخ ارتبط  فى ا
 الدعوة أو الرابى لذظام١ بقرام متدر

 اأجمعية 'نكولن وبعتبر ح قيامه ا!ى

 المنبثق { الوطنى الحزب أو ) الوطنية
 ب١األمو ري'غو مجذل أعضاء بعدن هرن

ياسدة ب١حز١أقدم ١٨٧٩ زعام  ا
،' رادا ف’ شر محمد ءمه ٠ز٠ ٠ معم فى
 هدفه وجدل ٠ واشا راغب عيل و

 بعبب باشا ف نا ر ميادة معارخة

 ى أألوربى اكدون غ-ل دف؛’ م-ن .٠٠'.رز١
 ه امماعيل الخدو؛ ■ز ■و -م أواى

 التجارة ة لى’وحذر مع- .دة ح نت لم وك

 قامت ١٨٨٠ ه ء؛ ولى ٠ إه حاز ن١ل

س باد, فت ب جماًءة كذدرسة—وا
 مرادئها ن٠٠ حذملت *' ءذ؛د’١ ٠مش ا١

 جريدة واتخذت الحررة لى ١ الدعوة
وحكام ٠ أيا حال ف'ن باسبمها



أصا؛ ٢٠

حتالل العرابية الثورة  البريطانى وا
 الوطنية المعاومة روح اشتداد ثم

 واستقالة دنثواى وادث بعد
 ؛ء—انش تتابع ت' كرومر أللورد
حزاب  ١٩٠٧ سبتمبر نغى •' ا

مة حزب )) تكون  حسن بريادة (( ا
 كاكا الجريدة ١) واتخن الرازق عبد باشا

 برنامجه من وجعل حاله لهان
مة حصول الى السعى  حقها على ا

شتراك فى الطبيعى  فى لطومة١ مع ا
٠ الدامة والمذروعات القوانين وضع

 مصطفى ألف ١٩٠٧ أكتوبر وفى
 وجعل الوطنى الحزب باشا كأمل

 ئ له حال لسان كا(' اللواء ١) جريدة
ستقالل ول هدفه والحالء وا ٠ ا

 الثيخ الف ١٩٠٧ ديمبر وفى
صالح حزب ١١ اوسف على  كاكا ا

 لحاًل لسانا '(( اأؤاد ١) جريدة وجعل
 ا!سلطة يدتأ بادئه ومن الحزب

 نيابى بمجلس والمطالبة I. اأخدرورة
 ا—بريطاني لبة وط؛ ، .ةالسلط 'نام

٠ الجالء فى وعوده؛ بتحقيق

 حزب تكون ١٩١٨ درنو وفى
 مهمته وحد-اى كاكا المعرى اأوفد ١١
 وجد هىا مدع ل يتقال  لىلل١

٠ يبيال للسعى

 الحزب ١١ -"لف ١٩١٩ عام وفى
 محم-د لمن برراسم كاكا المستذل الحر

٠ باشا بدىذر

 حزب تألف ١٩٢٢ عام وفى

حرار  جربدة وجدل لديذوريبنا ا

٠ المحزن رال ن’ل السياسان

 حزب تألف ١٩٢٥ ءام ولى
تتحذ؛ ١)  ابراهيم محيى برياسة كاكا د ا

'ذحاد ١١ جرلدة وجعل ٠ ؛؛شا  كاكا ا

٠ حاله لسان

 اسماعيل الف ١٩٣٠ عام وفى
 وجعل الشعب حزب باشا صدقى

 ، حاله لمان كا( الشعب ١) يدة ٠جح
 عن لالستقالل السعى مبادئه ومن

 مبادى* وترقية المفاوضة طريق
 حزب اندمج ١٩۴٨ م ء؛ وفى ئ البالد

تحاد  حزب مكونا الشعب وحزب ا
داد ٠ الشمبى ا

 الهيئة حزب ءون ١٩٣٨ عام وفى
٠ باشا ماهر أحمد بزءامة الوفدرة

 الكتلة حزب تألف ١٩٤٢ ءام وفى
 شا؛ا عبيد مكرم بزءامة رة ذد اأه

 وفى ، الوفد حزب من منبثق وكالهما
 ممر حزب تألف التاربة هذا نحو

 وعرف ، حسبن د حما راسةبر ألفتان
شتراكى لحزب د؛ ذلك بعد ٠ ا

حزب 'ناًاف ١٩٤٢ دام وفى
خوان  البنا حممن بزعامة المملمبن ا
 من السياسية لمعادىء١ أن واعتبار
عليها مت ؤ؛ التى الدعوة أهداف

٠ سماعة

 وانون صدر ١٩٥٣ ينا.بر ١٨ ولى

حزأب حل ٠ مد*ر فى ألسياسيان أ

احصاء

حت-؛ ، والصد الحعر رعنى ء ا
حصاء ونعرف  أنه حيث من اما ا

 عملية أنه حيث لن أج عدى ب أسلة

 ء لثى وجهان وكالهم.؛ ٠ ؟نذ—رباض
حصاء أن حيث ن٠فم ٠ وأحد  علم ا

 بقصد ، البحث فى عدى أسإوب أو

سالب أدد أنه بذلك  يلجأ التى ا
خاديون لعلمماء١ اليها  أى فى وا

 اء ٠ستتع ربطحدمثع أ ٠ ر. د مية من ميدان

 ممذورة عالقات واوراز جدإة حئذائق
 بعد وذلك عددرة بيانات عليها ذذطوى٠

أن حيت ولدن ، وتعبه؛ تو.؛.بها



٢٦ اجتماعى احصا،

حصاء  بذلك بقصد رراذيفن عملية ا
 وعد -ع٠وج حعر زغمل٠ ءظية انه

 او طبيعية من مبحة خدواهر وقياس
 وجدولتهسا اقتصاد؛  أو جتماءعآل١

 'لحليلنتائجها؛- ثم بهاوتصندغهايوترت
 المتوسسذطات ,تخراج—باس وذلك

 اادات ٠ك١ أو الهندسية أو لحابآل١
نحراف او  ٠لحسابي١  ، الحسابى ا

  ٢النوء ااخماذج باستخدام بكاون أو
 هذه سدد وذنلرا (( العينات ))

 'نعذلجد أصبحت المسادة العمليات
 الحذ؛سبة جهصزة١ على وم—لي١

لكذروثم حعماء ية٠وأهم ٠   وا  من ا
قتصادية السداسية الناحبة  وا

 لتخعلط١ ررامح د اعتن؛ اؤى اترجع
 عنها تتمخض اش النتائج ءأى القوس

حصاءات  'تم ، ادعية أو العامة ا
قذصادى الشاط أن  الذى العدر ا
 الحاصة والذركات ا؛ؤسات .ارسسه 'نم,
 تمد٠بس نه ن؛ الرأسمالية الدول فى

حص نتائج دن ارجاها'نه  ؛ءات—ا
٠ الشاط بهذا ألمتصلة

اجتماعى ء1٠٠حص١

 النوءثة الرقؤثة البيانات مجموعة
 الدولة أجهزة عليها تحصل التى

جتماعية هر١لظو١ ءن المختصة  ا
 الحالة ا هذه و'ش-*ل ، كان٠ل

حدماء فيتضم.ت ه الصحية  بيانات ا
 نديمة ال العاهات- ذوى ءن مجدولة

صارات وعدد ( كالممى ١ راض ا  با
 وعدد .ات—لوفيص ١ ونية الممد؛ 

حلي*؛ المتثفيات  والمثتغلين ء وا
 الحالة 'ثم ؛ الصحية با!خدمات
 العزاب عند وتثممل الزوجية

رامل لمطلضن١و لمتزوججن١و  ؛ وا
 ديانات ولشمل اظذ؛ئدية١ والحالة

وتشؤل المعين*ية لحاا ١و ؛ طين١ا؛و

 والحرف المهن على السكان توزيع
 ؛العامة الوظائف ذلك فى مما المختلفة
 نسب وش الظمية لة والد؛

ون المتعلمين  مختلف لى والطلبة وا
 المدارس دد—وء التعليم مراحل
 على جغرافيا توزيعا موزعة والمعاهد

 عن ت يان؛ زشلمل٠ كما ؛ قليم١
 وااجنح والجذراثم ودرحله.؛ ااحاكم

 ادجون وعن والمخالفات
 هر١أظو١ من ذلك وغير ، والجيرودن
جتماعية ♦ ا

اؤننصادى احصاء

 ,ة و المجير   الرقمم البياذات وممة٨مج
 ذات الحقاؤق اوراز تتهدلى الر

همية  الشاط الى بالنمية ا
قتمادى  وعلى ، الدولة اذليم فى ا

قتصاد برامح ط تخط راسه؛  ا
شتراكية ادول فى سيما  القوس  ا

 الدولة أجهزة فيه-؛ تقوم الر
 بالجانب العام النطاع ووؤسات

زر  عن وفضال ،النثاط هذأ من ا
قتعادى الطابع ذات- ابذ؛ت  ا

قتصادية الدراسات ذان ابحت  أ
حصاءات على ير حد الى -نعتمد  ا

حتؤاعية السسكاش  كالهجرة وا
 الصحية والحالة خلآل١لد١و الذارجية
٠ للسكان الظمية والحاأ 

حصاء يثمل قتص ا ، ؛دى—ا
 ، نوعيا ة عج مقس العاملة ألقوى ٠٩ حلت،

 والبي*؛نات 1؛  ٣لمحر١ القوى وحد
رض وذوزيع الملكية بذوزبع الخاصة  ا

 للمحاسي-ل بالشية الزراعية
نتاج ومتوسعدات  الزراعى ا

 والبيانات ، الرشية كاك؛صالت
 والمصالع الموسات بعدد اخاصة

 ت ومتوسط؛ ، المهنز  والنقابات
ح موال رؤوس بر٠ومقاد ور—ا ا



ف سرية اح ٢٧

نتاج ومقادير المستثمرة رباح ا  وا
ستهالك  ارادرات وحركة ،وا

 الممرنيسة والحركة وادواردات
 والودائع الجارية والحسسابات

 ،. جيات العد؛ أسمار ومتوسط
 على نوعيا موزعة ألدولة وميزانية

يرادات مجش اساس  والمدروفات. ا

سكانى احصا،

حصاء  'الحدا، او ادكألى ا

 اأهددية البيانات به بقصد ، لتحي-وى١
 أو الدولة اقليم فى عامة السكان عن

 وحداته؛ لى ١ بالنسية تعصسكال
دارية  دص )دج، ؤدو ، |داخلية١ ا

 الجنس أياس على £ان—الس عدد
 والرابد ٠.' < أنثى اًو ذزر )

 ، ن—الس ط؛ت٠ومتوس ٠ واوونيات
 فى لتجمع ١ متوط أى ١ والكثافة

 ادرة ركة٠وح نم الواحد الميل
 لىن٠ا؛ رببن ة—والداخلي اخارجية ١

 المواطببن ة ي—وس. ئ مثال والردف
جانب و ن٠طبب والممن؛ ٠ ا

عرفية أحكام

 ا—اليه تلجأ استثنائية لوائح
 دجت نم التنفيذية السلطة ) الحذوف
 ل—بتدطي له-ا تسمح طارئة ظروف

 تتيم حتى الدستور أحكام بمثس
 لها تتعرض التى خط؛ر١ بعض ;-تالفى

 أو داخلية رورة كندوب البالد
 لحالنن ١٥هذ فغى ئ ء؛رجى غزو وقوع
 يعرف ما التنفيذبة فلطة١ ربق

 لها يخول الذى رىء١!طو١ بقانون
 وزد واستنثنائية واسدة ت سلط؛

 ١٩٢٣ لسنة صرى1١ ر اودسن؟ نص
 حةام١ اعالن حق ووطك أن )) على

 بعرض أن ويجب ،م دو بمر العرفية
حكام اعالن  على 'نورا العرب أ

أو استمراره؛ ليقرر البردان

عالن وذح فاذا ،الغاءها  غبر فى ا
نعقاد دور  اررأسان دعوة وجبت ا

٠ (( افرعة وجه على لالجتؤ؛ع

 العربية الجمهورية ذانون ونص
 يدلن )) ان على ١٩٥٨ امام ااتحدة
 غادى رىء١الطو حالة الجهورية رس

 عرض يجذب و بالذانون شن١ أوجه١
عالن هذا مة محلس على ا  خالل ا

 'ليقرر له التالية روما عثر الخمسة
 مجلس كان فاذا ، شأنه فى رراه ما

مة مر عرض مدحال ا  المجلس على ا
٠ (( له حتماع١ أول فى الجديد

سكرية حذف

طابع ذات الف—٠تح معاهدات
 اكثر أد دولتين 'درم مكرى

 ،بينها مذ*ترك فاع د رطيم فى للتداون
حألف أن والوادى  السكرية ا

 !دول١ وبعض كبرى دودة بببن تبرم

 بأنها روا فى اش.بدخل المغرى
 تفرض ذنلك ،خارجى وخطر مهددة
 سواء عليها سمطر'ذها الكبرى اودولة

 ٠ الدرب وتت فى او السلم ووت فى
 انشاء المعاهدات ذه—ه وتتضعؤن
 !لمدفاع م وط؛ ذرى—عس تحالف
حتة؛ظ المثترك  عسكرية بقواعد ٠وا

 ع —٠ الصغرى الدولة أراض فى
 بحرية الكبرى للدولة الماح
 ذم١و1١و ت١لمطار١و ش١و1١ استخدام

ستراتيجية  سياسة ذت ك؛ لهذا ‘٠ أ
ف د  قامة .ر؛ مرتبط^ أسةرية١ ا

 أو بحرية أو بربة عكربة قواعد
حالف ومشال ت؛ ون—ح  ا

 التى هدات اط؛ الثنائية المكربة
يات. عقدته؛ مريكية ا؛تحدة اأو  مع ا

 ١٩٥١ عام ادووددلمن الكة
 ذآعدة بمقتفساه؛ واستناًجرت

ض ا لمملمكة١ ومع ، ن١~ر٠اظه١



٢٨ اد (االمام )

 اتامة فى بمقتضاها الحق وأععليت
يتى فى سكرية تواعد  طرابلس و
 وهى المغربية المملكة وفى ، وبرقة

بات١مذحت التى  قامة١اكحدةحق لو
 لها وجوية بحرية عسكرية قواعد

. المغرب ارض على

حالف هذه أمثلة ومن  الحلف ، ا
 دول من عددا يضم الذى المركزى
وسعل الشرق  مع 'نهالف فى ا

يات من وتأييد بريطانيا  ٠، المتحدة الو
 للدفاع هيئة صورة فى ١٩٠١ عام بدا

وط الشرق عن المشترك  ثم ، ا
 بين ثنائية 'نحالف مماهدة الى تحول

 بانضمام تطور *تم ، وتركيا العراق
 كانت التى الدربية أندول بعفى

 فعرف البريطانى النفوذ تحت واقعة
 يعرف ما الى انتهى ثم ، بغداد بحلف

 لحركات نتيجة المركزى بالحلف
 ن المنطقة فى العربية الدول بين التحرر

 عساكرى حلف صوره جميع فى ولكنه
 فرض الكبرى الدول لبعض يحقق

 الدول من مجموعة على سيعذرة
٠ المشترك الدفاع باسم الصنرى

احم (االمام >

 حميدالدين بينت من ليمن١أئمة أحد
مام ابن وهو ، ١٨٩ا عام ولد  يحيى ا

سالم سيف م٠ءرفباد عهده وولى  ا
 ١٧ فى أبيه اغتيال وبعد ، أحمد

 ابن هزيمة من تمكن ١٩٤٨ فبراير
مامة وتولى الوزير  ،مارس ١٤ فى ا

 للحكم نظاما أنام أغطى ٣٠ وفى
 ذفه٢وأتا التقدمية من ء بشى اتسم

ضافة للوزارة رتيما  لم ولكنه با
 اتحاد فى دخل ك| فعليا تقدما يحرز

 الدربية الجمهورية مع فيدرالى

 فى توفى ، ١٩٥٨ مارس ٨ فى المتحدة
ابنه وخلفه ١٩٦٢ سبتمبر ١٨

سالم سيف  به انتهى الذى البدر ا
ئمة'* حكم أ

باشا حلهى أحمد

 ، فلسطينى وسياسى اقتصادى
 ولد ، الباقى سد خمى أحمد وهو

 وكان ١٨٨١ عام حول صيدا بمدينة
 تعلم ، التركى بالجيثى ضابطا أبوه

 وبعد اسطنبول فى ثم نابلس بمدينة
 بالبنك عمل فلطين .الى عودته

 انتقل ثم بطولكرم العثمانى الزراعى
 معركفذكوت فى واشترك العراق الى

 سوريا الى وعاد ١٩١٦ عام العمارة
ستقالل حزب فى واشترك  فى ثم ا
ولى الورية الحكومة  شذامت١ ا

 ١٩٢١ عام وفى ، ١٩١٨ عام بدشق
محر اختاره  ممتشارا الله عيد ا
 لمستثارين ١مجلس فى وعفوا للمالية

ردن شرق مارة تنظيم أول لى  ، ا
 الى عاد بالقاغرة قضاها فترة وبعد

 محاسبا عين حيث ١٩٢٢ عام القدسى
سالمية لالوقاف ما ء؛  عام وفى ،ا

 فى العربى النك أس ١٩٣١
 فى ذلك بمد اشذرك ثم فلطين

 ثم العربى الزراعى البنك سيىتاً
مة صندوق  ١٩٤٠ ءام لعربية ١ ا

راضى ترب لمقاومة  الى العربية ا
 حرب ابان م< "٠اس ولمع ، ايهود

 لدفاع١تولى حين ١٩٤٨ عام التحرير
 اليهود من ألفا ٥٠ ووضع القدص عن
 أن الجائز من وكال لديه رهائن بها

 تطوير فى دورا الموتف هذا يلعب
 خدعة لو فلطين حما.ة أحداث

ولى الهدنة حتالل وبعد ،ا  ا
 حيث القاهرة الى انتقل الصهيونى

 العربية الدول جامعة مجلى اختاره
 اتى فلسطين عموم لحكومة رئيا
هذا ود-,-قنى ، ١٩٤٩ عام قامت



االحمدى ٢٩

 صوفى ببادة وفاته لحون ألمنصب
٠ ١٩٦٣ فبراير فى بلبدان .العرب

ماهر احمد

 ماهر اًحمد وهر ، ممرى سىسيا
 محافظ ماهر باشا محمد ابن باشا

 ودرس ١٨٨٨ عام ولد ، القاهرة
قتصاد التانون  مدركة فى واشترك وا

 صفوف فى ١٩١٩ عام فى الوطنية
 للمعارف وزيرا عون ، المعرى الوفد

 اغتيال مؤامرة فى واتهم ١٩٢( عام
 عام فى ألف ، البريطانى السردار

 بعد المعدية الهيئة حزب ١٩٤٢
 رياسة تور ٠ الوفد من انشقانه

 وتولى ١٦٣٩ عام اكوان مجلس
 اغتيل ٠١٩٤٤ عام الوزارة رياسة

 ١٩٤٥ فبراير ٢٤ فى وزارته أثناء
 مطالبته بسبمب البرلمان حرم فى

شتراك  الثانية العالمية الحرب فى با
 لممر يتنى حتى الحلفاء صفوف فى

شتراك  فى خلفه ؛' الملح مؤتمر فى ا
للمرة النقراشى فهمى محؤود الوزارة

ايدجو دو٠ح١

 اهمرون ورية—جمهس رئيس
 وتزعم ١٦٢٤ عام ولد ، الفيدرالية

سالمية الحركة  ١٩٤٧ عام وفى ٠ ا
 مجلى أول فى ١عضو أنتخب

 للمحس رب انتخب رم ، 'نثربعى

 لرئيسى نائبا ثم ١٩٥٦ عام قبى١

 للوزراء رئيسا اتم ١٩٥٨ عام الوزراء
 نفه العام وفى ، ١٩٦٠ عام فى

 ، ورية٠للجؤمج مؤقتا ربا انتخب
 الكمرون جمهورلة قيام وباعالن

 ١٩٦١ أكتو؛ر أول فى العيدرالية
 الكمرون اقليم 'ذحاد١ س الماذونة ودى ))

، ااغرنسية الوصابة نحت’ كان ى ااف

 كان الذى الجنوبى الكمرون واقليم
 انتخب ،( البربطانية الوصاية تحت
 ما ء وقائدا للجمهورية رئير أول

٠ دنوات . ٠خم لمدة للجيثر

سوئ احمدو

 وزرا* ورئيى نيجيرى زعيم
 وهوالحاج الشماليةالسابق، نيجيريا
 ، روكوتو أمير بيللو احمدو الميد

 حفيد وهو ١٩١٠ عام رباح ببلدة ولد
سالس والمصلح الزعيم  عثمان ا

مارات وحد الذى دنغديو  ا
سالمية  عام توفى ) افريقيا غرب فى ا

 بمدينة مزارا ضريحه وأصبح ١٨١٦
خيرة بهذه تعلم ( سوكوتو  وعمل ا

مامة وتولى الوظائف بعفى فى  ا
 فى وسترك ( امام أى ساردونا )

 بالسجن عليه حكم ٠ الوطنية الحركة
 عام وفى ة' ١٩٤٤ عام سراحه وأطلق
 المجلس سكرتير منصب تولى ١٩٤٨

 ١٩٥١ عمام وفى ، بسموكوتو الوطنى
 الشعب مؤتمر زب٠ح أيس

 بالمجلس عضوا انتخب ، الثمالى
 ثم الشمالى نيجريا تليم التشريعى

 وشغل ، الفيدرالى المجلى فى عضوا
 ذتخا؛ات١وفى 1• الوزاربة المناصب بعفر

 مؤتؤر حزب حصل ١٩٥٩ عام
 فى مقعدا ١٤٢ عل الشمالى الثمى

نتذارات  رياسة تولى ، الفيدرالية ا
 فى اغتيل ، المالية نيجررا وزارة

٠ كادونا بمدينة ١٠٩٦٦ يناير ١٥

االحمدى

دارية اوحدات احدى  الثالث ا
 ٠ الكويت امارة ابها تشم التى
مم طلق كما حمدى بلدة عل ا  ا

دارى الركز وهى  نغد لثركة ا
،المشركة السكنية والضاحية الكويت



٣ شخصية ادوال

حمدى وميناء  أكبر من يعتبر ا
 البترول لتصدير المالم ء موانى
 الكويت حدود من بالقرب ويقع

 ،المحايدة لستة المجاورة الجنوبية
 ن الرذ؛ فى البترول ل بحذو ويربعرا

 ا"حم-دى ثناء-٠ ويشتمل ، بيب أن؛ خعل
 يسمحان كبيرين رصيفبن على

 ول’بتر ناقالت خمس باسبتقبال
 وممافى ، واحد وقت فى كبيرة

حمدى ااشركة  ١٩٠ بتكر؛ر نسمح’ با

لخا٠سابت برميل ألف  موهو.بمثل’رو
 كما ، لكز.بت١ صادرات ن٠م بز ٢٠

نتاج يثسمل  لمصافى عى العن؛ ا
حمدى ٠ وس٠لب١ غاز ا

شخصية احوال

صطالح فى الشخصية ا"حوال  ا
 المتعلقة المائل تشمل نونى الدا
شخاص بحالة  بنظام أو وأهليتهم ا

سرة  المسائل وتشمل ، ا
هلية الخاصة ( والمنازعات )  با

 والبنوة والتفريق والطالق والزواح
 والحجر والوصاية والتبنى والققه

 والمسائل والمراث والوصية والهبة
 وفى ، والمغذود رالغائب الخاصة

 مائل 'ندخل السيادة كاولمة الدول
دوال  حولها والمنازعات الثخصية ا

 أى ه ي ه. ■١٠ ح ا]ج قانون ؛صى٠اختحم فى
 أنه بؤهنى ن البخنص جنسية قانون
 الددا ينتمى التى الدولة قانون

 القانون وص ، بجنيته الشخص
شخاص الةح فى المعرى  الذين ا

 لهم نثبت’ أو ،' جنسية لهم ف 'نص 
 ضرورة على ٠، متمددة يات—جنس

 الغاء وزل ،المعرى التذريع "بيق
متيازات  كان ١٩٣٧ ءام مهر فى ا

حصاص دوال بؤواد ا  الدمخحبذ ا
اكم.٠للمح منعقدا حب لال بالنسية

 فترة خالل ول—نح’ ثم ، القنصاثة
سال  انحساكم 'اختصاص الى ا

 ح—فأصم. ١٩٥٥ عام حتى لمختلط.ة١
 ادة والمحاكم المحاكم هذه الغاء بعد
♦ الوطنية المحاكم اختصاص من

 المدنية)مصلحة( لآلحوال

لوزارة التابعة 'المصالح احدى
 كل بتمجيل وتختص الداخلية

 احوال من واطنبن1١ على 1يطر ما
جتماعى وضعهم من تغدر  كالزواح ا

دأب تامة وا  والبطالة، والمهنة وا
 ١٩٦٢ بنادر فى المصلحة هذه أنشئت

 ارطاقات. اسدار أصيح أن بعد
 وؤد ، ازامح؛ ١ والعاذبة ية٠لشخص ١

 التى التبجيل مكا'ذب مدد بلغ
 فام بأ ملحقة مكتبا ٢ ١ ٠ ا يتبعه

 ض أصدرته ما عدد وبلغ الشرطة
 مالثجعن أربعة نحو ءائلدة بطاقات

قات ط؛ ا من المرون ونحو ، بطاقة
٠ الشخدهية

االخبار

 سدر ، صياحية بومية جريدة
ول العدد  ١٩٥٢ ؛ونيه ١٦ فى منها ا
خبار )) ؛؛سم  تمييزا (( اوجدبدة ا

خم-ار دريدة عن ؤيا  كاذت التى ا
 ، ١٩٢٧ م ء؛ حتى بالناهرة تمدر
 مدير ؛ أس وعلى معطفى اخبأ

 محمد ; ا ١٩٦١ عام ا اكدربر
 : (١٩٦٦) ألتحرير رؤسا، ،ى٠لتاب١

 ، فهمى دسين ، د محم الءهاوى أحمد
 مودى ، در الذ؛ عبد زكى لد٠مح

 -تجن ، هفة ا ٢ لى نصدر’ ٠ صبرى

د ، اادوهردة ؛٠أدوابه  ام ١—اه ١ ، ؛ر ا
 المجتمع أخم؛ر ، اليوم كل.ة ، اؤارجى

 ، ص اات؛ أخبار ، ضان اار؛؛ أخبار
د دوميات لدو ، ودل ذل لرا ، ؛ر ا



( مؤتمر ) ادارة ٣١

 اخمار : سبؤءية١ ا ابوابه وس ط لذور١
دب ، حواء  ، ا لمون ، العلوم ، ا

ملحقا وتصدر ئ الداغل ، الجامعات
٠ نة د؛ واار اذباب ءن اسبوعيا

يارر أول فى ٤١٩٣ العدد اهمذ .صدر
٠١٩٦٦

ايوم أذاد

 أيام فى ل-ر - ٩-» ' اًم-..-وعدة جريدة
 بوعى -دد٠ل١ تعتبر البت*

خبار اجريدة ول العدد صدر ،ا  ا
 لهاحببها ١٩٤٣ ذوفبر ٧ فى سها

 يناير أول وفى ؛ أس دعلى معطفى
 فى ١١٠٤ العدد منها صدر ١٩٦٦

 ابوابها م,ن ٠ الكببر بالتطع مغحة ١ ٢
 أنوار ، الباس الوقف ،.الدائمة
 ؛. الغد اخبار ،المحرر كلمة ،كاشفة

 ، ودل ذل ما ، العربى المحيد فى
ع ه لا من ، النور نحو  ،' للبت ■

 ، فقد للنا، ، القادات اخبار

 وتعنى ، أليوم حكمة ، أدوم -خبر
 لكارء؛تورية١ والرسوم بالصور

جتماعية السياسية ٠ وا

ق دوية اخ

 رمليؤما الذى المبادى، مجموعة

 وبؤازرها ر٠اءد١ شاذى١ الضمير
 مندا حدل والذن العالى العام الراى
 الدولية )؛مامالت ذواعد من قاعدة

 عتوبات بفرض ذىتانو التزام ددن
 ومثال ،' المبادى، هذه على يخرج لن

 الذى صود الدول احذرام ذلك
 مد.املة فى الرأفة واستعم-.ال نبذب

سرى  ، )أروءة ب؛دىء ق ونبج ا
 ذجمعها٠ ذكن٠ إم وان المبادى، وهذه

خالل أن ا قاذونية نصوص  بهم؛ ا
 خلة1كواًزا١٠ش ؛م٠!،١ !رأى١ دد

، الضرر للتها محا دءرض كما

 الكثير 'نحول ،وقد لالتءة وكرامتها
خالقية القواعد هذه من  قواعد الى ا

تغادب ، قانونية  الخاصة الدولية كا
 م١ستخد١ومذع ، الحرب اسرى لة برء؛

سلحة *ن معيذ-ة أذواع  الشديدة ا
٠ الفتك

ادارسة

 بححن ير—عس اقليم فى قامت امارة
 السعيد الى ننب والحجاز اليمن
دريسى) على بن محمد  (١٨٧٦ و: ا
دريس باستيالء ١٩٠٩ عام منذ  ا
 عمير على ثم اليمنية صييا على

دارسة ودخل والحديدة  صراع فى ا
نجليز مع ومحالغة ا"راك مع  ابان ا

 وبوناة ،ا"ولى لمية اله؛ الحرب
دريس مام استولى ١٩٢٣ عام ا  ا

 بالده من ألجنوبى ألقم على يحيى
 خلفا، عته -نم ،التاب النة فى

دريس  عبدالعزيز الملك مع معاهدة ا
 بتى ما نتان ١٩٢٦ م ء؛ سعود ابن
 لمملكة١ الى بضمها انتهت امارتهم من

٠ ١٩٣٠ ء؛م الدودية

( مؤس ) ادارة

 أكتوبر ٢٦ فى عقدبالقاهرة ذمر٠مؤ
 وقطاعات الوزارات قيه مثلت ١٩٦٥
 بحث ، والخاصة العامة مذيا أخرى

دارى التنغرم دور المؤتمر  فى'ذحقيق أ
قتص لتنمية ١ خطط  وحمم؛ية ؛دية٠ا

قتعاد  الحجم حيث من ااذوس ا
 الموتمر ذوحييات وتضمنت ؛' بة لكن؛ ١و

جراءات 'نسبط بثاًن مقترحات  ا
د  لد؛ملةوتحديد ١ )اذوى د١ءد١رةو ا

ت التوبات تصا  ،والتشيق وا
 والتقييم اإرقابة بثان ومقذرحات

٠ )ذوءدأ،١و والمتاوهة



٣٢ صادية ادادة.

اقتصادية اداوة

نتاج عنامر بحن التوفيق عملية  ا
 تحقيق شأنه من توجيها توحيهها ,مع

قتصادى المثروع من الفرض  ، ا
 ان بمعنى مم التخبط ذلك ويشمل
 التنظيمية العملية هذه عن المسوئل.

 ان عليه هيئة او فردا اكان سواء
 ( ووعى خبرة مز له بما ) سلفا يتنباً

 من المثروع عنه يتمخض ند بما
 الخدمات او الساع نوع مبينا نجاح
 وحجم عليها يتوفر ان يتبغى التى

 وأسلوب القانونى وشكلها المنشاة
 العملية هذه تشمل كما ؛انتاجها

 فى خطأ اى لمداركة التابعة التنظيمية
فتراض التقدير ٠ التخطيط فى ا

ثناية ادارة

 فى الحكم نظام على اطلق اسم
 السودان اتفاقية بعدتوقيع الودان

 المفادة ونمت ١٨٩٩٠ يتشاير ١٩ فى
تفاقية من الثالثة  استعمال على ا

 فى معا والمصرى البريطانى اسبن
 السودان، انحاء بجميع والبحر البر

 السكرية العليا الرياسة' وطوص
 خدرو يعينه موظف الى والمدنية

 الحكومة طلب على بنجاء ممر
 الرابعة المادة ونمت ، البريطانية

فى تدق اش اقواس أن على
 ن٠٠ بمندورات تمسدر الودان

 !ىا مدورها فور تبلغ العام الحاكم

 لقاهرة١فى البر.؛طذية الحكومة وكيل

 ٠ الممرى ء١أوزر١ مجلن رئيس والى

ذاتية ادارة

 العمال قيام بعر اشتراكى نظام
 ة٠٠حسس فى العاملين والموظفين

الموسة هذه شوئن بادارة صناعية

 هذه ادارة مجلس وتكون بحيث
 بدأت وقد ، ممثليهم من المؤسسة

 سمها١رتبط١و فرط التجذربآلفى هذه
شتر المفكر باسم  سيمون سان كى ١ا

 انها ى ،فشلت ولكنها ١٨٧٠ عام
 الكاملة الصورة بهذه تتحقق لم

شتراكية الدول بحن حتى  ا
تجاه »' المعامرة والشيوعية  فا

دارة فكرة لتحقيق الواقعى  الذاتية ا
 مشتركة مجالمس 'نكوين يتفصمن

 والدات إعمال فيها يمشل
درون والفنيون  المتخصصون وا

حزاب أن— لج فيها تمثل كما  ا
شتراكية  مدير وبعتبر ، ا

 السوفيتى( النظام فى كما ) ؛ؤسة١
 ؛ان أمام مغولة سياسية شخصية

تجاه ان ثم ؛الشيوعى الحزب  الى ا
دارة نظام تطبيق  فى الذاب ا

جهزة  العامة للخدمات الحكومية ا
 شجعءلى٠ل لم ( يوغوسالفيا فى كما )

 الذظام هذا ويعرف ، فيه التوسع
 التيح ١) سياسة باسم, الجزائر فى

 الرأسمابة الدول وبعض (( الذاتى
 لى العمال تمثيل بأهمية تعترف
دارة مجاش  وفى ، معيلة بنسبة ا

ستفادة حدود ستشاو ا ٠ ةوا

ادخار

دخار صطالح لى ا قتصادى ا  ا
متناع هو نفاق ن٠ء ا  بدنس عالى ا

ستهالكان ظلب1١  كان اذا اما ١ ا
زاق كان  اداحم نشاط على ا

 دخار١ وذكون ( ١ استثماد, فيتعبر
 د١"م١وشهل٠ حاربا أو اختياريا

 فغى ٠ الحكومى والحهاز وادكات
ولى الحالة  عن الغرد تذع٠ي ا
نفاق ءراذى بعض عل دخله من ا  ا

ستهالكية اواجبة هاختدار بؤحض ا



أدرانى ٣٣

 ؛مثال كالعالج الحياة مفاجآت بعض
دخار '٠حالة وفى جب ا  يتم ارى٠ا

دخار  تقوم كأن مية١!ز١ بطريقة ا
 بها يعمل التى الدركة و1١الهيئة
 نظر أجره من نبة باستقطاع الغرد

دن؛ يكون أو ت' له تؤدى خدمات  ر ا
 على استثنائية .غريبة لفرض نتدجة

 فغى ، هي!ت أو أفرادا المواطنين
دخار حذالة  لتخدم اخدنكوهرى ا

 احتياطىو'صرر صورة لى المدخرات
 ٠خاصة بشروحد تصرف سددات به

دذار حا!ة .وفى  به تقوم الذى ا
 من تتقطع الصدغاعية إؤسدسات١

رباج حصيلة  ذرأت المد. ؤط وتف؛ ا
درار حالة ،وفى المال ر.أس الى  ا

 لى المدخرات 'ستخدم الفردى
زمات جهة١مو  اى ا تتحول أو ، ا

 على للحصول ممرفية حسابات
٠ المدخرات هده عن فائدة

دخار *ركة وتتأثر هذا  القوس ا
قتصادى بالنشاد  لى فتزداد ا

 أونات فى وتهبد الرواج فترات
 لدركة١ هذه تزداد وند ، الكساد

زمات فترات ابان  الدرس بدافع ا

٠ المتقبل من والخوف

حكومى ادذأر

 باستقدع رتم الزامى ادخار
 !ذط؛ع١ فى العامين أجور من نبة

 هذا ومن ،' خاصة بثروحد الحكومى
 لجمه.ورية١ فى سدر الذى التانون
 وتقرر ١٩٦٥ عام المتحدة العرية

 رابت دجرى مبلغ خصم بمقتضاه
 أساس ءر سوبا٠مح بوم نصف بواتع

 مر١ من يخصم أو المرتب من ٦٠ : ١
 العامين ورتبات من الشهرى

 .ات—التأميت انانون الذادش
جتمداعيه ؛المكومة المامين ا

 العامة وؤسات الداملة والهيذات
 والثركات والمنش!ت وشركاتها
 العاكجن وكنتك ، والخاصة المساهمة

 بتئحديدها. بصدر أخرى جهدان ة ب،

٠ الخزانة وزير دن قرار

ادرنة

ية على يدق م اس■■  تردة و
 ، عاصمتهم؛ على يطلق ا كم ، أوربية

بةا سكان عدد يبلع  احدسا؛ ز !و
 ادرنة وتقع ،الغا ٢٧٦ ( ١٩٦٠
 البلذارية الحدود من بالقرب المديثة

 اسطنبول من اذدردى اذط- على
 ( الذ؛ ۴١ سكاذيحا عدد ) سوفيا. الى

 دبة—تقل. دناعات لددة مركز وهى
 واذتتجات د ا!.تجر؛و ’اوورد زبت مذ^؛

 فى ة٠أدرذ سقوط كانو ٠ ا!جلدبة
 مارس فى والبلذار اادرب أردى
 البلقان حرب أجداث أهم من ١٩١٣

ولى١  أن ا—تركي تلبث لم ولكن ، '
 ، نفه الدام من روليه فى دتؤا استد؛

 التربة ادرن ر٣أك هى وادرنة
وربية ٠ ول٣اهطذ١ بعد ا

ادريان

 ذات أذوذومية ٠-وفحة٠س جمهورية
 جمهور.ة ط؛ق٠ فى داذلى اسنتقالل

 م٠م ١١٦٠ ’،—حده ا٠مس ٠ ايجورج
ألة؛ ٢٧٣ (١٩٦٣ )ءام وعددسءأنها

 تحاد١ الى انضمت ٠ طوم١ر صمة ا!ه؛
 عام ل ٠-ه وفييتية—ال لجؤ^وربات١

 ور &ر عذى اقتداد؛ب؛ صتمد٠و ١٩٢١
 بطهاري التى باطوم حافى فى ابذرول

 ،, و٣با فى ألبترول١ باًر؛ر بيب أن؛ خعد
 بذدادان عل ها صاد و ا ٠ يعتمد كم؛

 تضم أنها ءن نذ ،' لحأواا وزراعة
 بحر ض المظ؛ الثادى *ن عددا

٠ نزوين



٣٤ الشوس أدريس

السنوسى ادريس

 محمد بن محمد وهو ، ليبيا ملك
دريى على أبن  ولد . التولى أ

 نولى’و ١٨٩. ءام جغبوب بوأحة
 أبيه بعد النوسية الطريقة زعارة

 وفى ، أطربذة١ هذه يروسس وجده
 واحات على أميرا اعذن ١٩٢٠ عام

 الحكام بام وبعد ، الداخلية برقة
 وناصر ، معر الى هاآر ذى الذ؛

 ، الثانية العالمية الحرب ابان اطذ؛ء١
 ١٩٤٩ عام درنة ءلى ١مير١ أعلن

بات على اووص-ارة اء٠وباذته  ليبيا و
 لببيا دولة على مإك؛ أعلن الثالث
 وفى ،' ١٩٥١ ديسمبر ٢٤ فى اإتحدة

 الليبى الدستور سدر ١٩٦٣ عام
 وقمم الفيدرالى ااوضع أوذى الذى

 أعلن ، محاففات ءثر الى المدكة
٠ ولمعهد ور؛ الرذ*-؛ حسمن اًلجه ارن

سءث آدم

 ، اسكتلندى واسادى ٠مغك
قذت عله -سى٠مئم أحذر ٠لحب  اد.—ا

 الفلسفة ودرس ١٧٢٣ عام ولد
خالق إدطق١و  ى٠وله فدها وأك وا

 وفى ، ٠جالس-جو معه يتجن؛ ١أاذررلمر
 شتهر١ الذى الكتاب ألف ١٧٧٦ عام
 وأسباب طبيعة فى بحث )) وهو به

 ، كبيرين مجلدين فى (( ألندوب ثروة
 أساض؛ تعتبر التى الدراسات ضمنه
قتصادى لسر  زا . وطص١ ا

ذصادية الدربة عن بتهرذظ ضمنه  ا
 ةمقي اذ اى ؛.بالسل اب وعالقة

 ن٠م الز مع طرد؛؛ ؛سب—'نذن لعة—ا١

 لعنصر اعترار دون جيريا نن؛ الالزم
 بحث ا كم ٠ لمب الط ءلى أو المنفعة
 الذخعمر )ا ل—أعما 'نقيم أهمية
نتاح فى  لة١ واستحدام « الغنى ،ا

 ثروة )) واسم عادة كتابه يعرف
 سمث اًدم توفى ؛ (( الشعوب

٠ ١٧٩٠ عام

ادمئتون

بة  تقع ، اوكندية اجرتا ١عامؤ.ةو
 عام أرشحئ ساسكتشوان نهر ءلمى

 الغراء لتجارة مركز وهى ١٨٠٧
 ٢٨١ سكانها عدد ٠ تم الفح والمتعدبن

 بعة١ار١ الكندية المدبنة ودعذني ، ألذا
٠ السكان عدد جث من

ن1٠ءث أدن

 ، ألحومال لجهءورية رئيى أول
 عام ولد ن عف؛ الله عبد اًدن هو٩

 ردا عمل ١٩٣١ عام وفى ١٩٠٨
 مارينو دى ستشغى لمؤرضى

 الحركة الى انف ر ٠ 'طار١
 من أبح ١٩٤٤ عام وفى ة الوظنية

 ادبب١ وحدة حزب زءؤ--؛ء
 ءأم احزب١ رياسة وتور ،ر الصودا
 نائبا انتعذب نفسه م اإه؛ ولى ١٩٥٦

 رب ص دية التثر هية لبأ تيس ٠ل
 اكودالية دةالجمهور رامالن ؤ ندا

 رئيسا انتعذب ١٩٦٠ اب ره أول فى
 ٦ وفى ٠ غام لمدة للجمهورلة قتا م؛

 رئيا انذخب ١٩٦١ دفة
٠ شذوات ست إرة ردة ٠أجمب ١

أدبره

 على وتقع ٠ اكتلندا عاط
 عام ). ؛كانه-—٠س عدد ٠ رث لذ، ١ خليح

 مددنة 'نلى وهى .الغا ٤٧٦ '، ١٩٦٣
 بها ٠ التجارية !هاصمة١ سج جال

 ط والمط؛ الكيمابات نتاح مصانع
 لماعة—لص مركز (( ليث وميداؤها))

جامدتها تعتبر ٠ والتقطير المذن



ابابا اديس ٣٠

 ، لبريطانية ١ لبامدات ١ نمن الرابعة
 للغثر مركز انها عن فضال

٠ والمطبوعات

( دوق )ادنبره

 م٠ا به يعرف الذى اللقب
 ا"ميرة تزوح منذ اليونانى فيليب

بنة ، اليزا >ورح لملكا الكبرى ا
 نرقمن ٢. ق ابر_طائ الذ_ادس

ءام العرش توك واش ٠، ١٩٤٧
 . الثاش اليزابيث باتجم ١٩٠٢

ول جورج حفيد وهو  ن؛نى اليو ا
 فيكتوريا الملحذة حفدة وادد
. (١٩٢١ و: ذية)١البرط

الثاس ادوارد

 .راسم يعرف ، سابق نى بر؛ط؛ ملك
 عن تخلى أن منذ وندسور دوق

 ز ء و ’ ١٩٣٦ دصسمبر ١٠ فى العرش
بن رر ا  .الخاص ؟ورح للملك ا

 الرض لقب وحل ، ١٨٩٤ عام وك
 فى اشترك ٤١٩١١ عام منذ ويلز اف

ولى العارة الدرب ت وائم ا  برد
 خلف ، العاك اذحا، اكذر غيدا زار

 يب ولم ١٩٣٦ يناير ٢. فى والده
 الحكومة من مدرة صادف ان

ئتالبة  زباراته سبب القائه ا
 ثم ،ة الب الثعية ء لالجا

 دطلقة من الرواح فى رغبته بب
 ( تجمون والير مز ١ امريكية

 مز ح و تز ج ذب العر عن تخليه بعد و
 كح م و ؛٠ التالية النة فى ن ٠-

٠ ٠ وندتجور دوفى اقب

أدوال

 دل سر ودو ، كنفولى زعيم
 ءام ليوبرلدرل بمدبد.ة وك ، أدو

رساليات بمدارس والتحق ١٩٢١ ا

 سان د ممه فى وتخرج ، الكادوليلة
 ١٩٤ ا عام فيل ليو؛ولد فى جوزيف

 للكوذخو المركزى بابك كاتبا وعمل
 الحركة فى واشترك ١٩٥٦ عام حتى

 لنقابة عاما سكرتيرا فانتخب العؤإلية
 بتريس مع واشترك ، الكذونذو عمال

 فى ١٩٥٨ عام ابلو ومذوزيف لوهرميا
 الكذونفو فى الوطنية الدركة تنظيم

 ، نفسه للهدف نيجيريا فى عمل كما
 الشيوخ بمجلس وا—ءض انتدب

سوار لالذيم ممثالو  وبام /٠ ا
 للداخلية وزبرا ء^ن لكو;غو١ ر؛.ة جمع'

 وممثال ١٩٦٠ ء_ام ابذو وزارة فى
 هيئة اجتماع فى و و كازا لطذومة

مم  ،رة١اوز١ ذولى٠ الذ.'ااثة اكنة وفى ا
 'لرئيس منحه ١٩٦۴ ،'م—ء وفى

 استثنائية تثردمم.ة سلطات كازاذورو
 ١٩٦٤ عام 'دومبى رة١ا.ؤز١ فى غه٠خا
٠ ١٩٦٥ ء.ام كيمم؛ ذرست ا ثم

أبابا دس

 وتتع ( الحبشة ) بوسا١ عاصمة
 ٨٠٠٠ رتف؛ع١ وءلى دوا اقليم فى

 سكانؤ؛ عدد ا: البحر طح٠س من قدم
 يوتى بميذاء دروطها“ أاذ؛ ٤٥٠

 الحدبد سكة الذرلسى ومال بالحص
روبية  ٤٨٦ 'طولؤ؛ ويبلغ السية ا

 بثالث' بقوم الذى ر١التط يقطعؤ؛ ميال
 ٠ ع)ة ي■أو ؛وم فى أسبوءما رحالت
 مرى سكة ا!مالد باًنحاء وتربطؤا

 أسمرة ببناء تصا.ها البررة الطرق
 استولى ٠ كمتى ولم وأدو وجيما
يطايون عليها  ١٩۴٦ عام ا

 ١٩٤١ مارس فى لحلغاء١ واستخلمؤ؛
فربقية ااوحدة مذظهة مذر وهى  ا
قربقى القمة مؤتؤر بها عد أن منذ  ا

 *ركز كذلك وهى .نم ١٩٦٣ مادو ٢٥ فى
ومية اكحة تتصادى للمجذدى ا  ا
مم لهيئة اكابع اربع بها تحدر ٠ ا



٣٦ ( ور ) ابابا اداس

نجليزية باللغة اثنتان يومية صحف  ا
مءربة واتنتان  جامعة تضم ٠ با

 للهذدسة كلية بها ا"ول هيالسيالسى
٠ والعمارة

( وتءر ) بادا’ ديس’

 عام مايو شهر خالل عقد مؤتؤر
 اشترك ابابا أديس بمديرة ١٩٦٣

فريقية الدول رؤساء فيه  المستقلة ا
 ن٠بئ اكضامن لتوثيق التاريخ ذلك فى

فريقية القارة دول  صنا مهدت وقد ا
 .ة خارجي. لوزراء اجتماءت اأؤتمر

 ٢٥ فى اأؤتمر وانددى الدول هذه
 مندة ميثاق ابرام الى ١٩٦٣ مايو

هداف لذىحدد١ؤريقية١ ة احل  ا
 ٠ وتشمل تحقيقها الى يسعى التى

 لمها تضام وتحقيق رقدا فر ا وحدة نقوبة’
 والقومية العنصرية الخالفات فوق

 وب—لك ل اًفف حياة وتحقيق
فريقية  دول سيادة عن والدفاع ، ا

ستعمار على إنضاء١و ، المنغلمة  ا
 لكل اًن تقرر كما ئ' صوره بجديع

 سيادة ذات ستقلة افريدة دولة
٠ المتدن فى عضوا 'نصبح اًن فى الحق

اددذاور

 كونراد وهو ، ألمعانى سياسى
 فى كولون بؤ-دينة ولد ، اديراور

 القانون ودرس ١٨٧٦ دنا؛ر ه
 فرايبورح جامعة فى اد٠٠قتم١و

 الياسية حياته بداً ، وبون وميونخ
 عمدة منصب خل—ش ، ١٩٠٦ عام

 ١٩٣٣و ١٩٢٧ سام بعن أوندو

 ، ين١لر١ بردان فى نادا واختير
 الى هاجر النازى الحكم قيام وبعد

يات  الحرب نهاية حتى المتحدة الو
عمدة الحلفاء أقامه الثانية لمية الد؛

 الحزب تزعم ، ١٩٤٥ عام لكولون
 المعركة وخاض المسيحى الدبمذراطى
نتخابية  وانتخب ١٩٤٩ مام ا

 لحكومة ( للوزراء رئيا ) مستشارا
ربة المدا  واعيد ( الفيدرالية ) ا

 ثم ١٩٥٧ 'وعام ١٩٥٣ عام انتخابه
 ١٩٦٣ عام ،وفى ١٩٦١ عام فى

 وخلفه السياسية ة الحي.؛ من انسحب
 برهارتفى١ ذودفج اوزارة١ راسة فى
 غالة من ادبناور يعتبر ٠ أكتوبر ١٦

 و-رايف ٠ ىاذاز ا للحكم لمذ؛هفممن١
 البه وبعزى ، مردكدةا ة٠للسياس
 تعويضات دفع على المانيا موافقة

 بلغت ١٩٥٢ عام لى اسرائيل الى
 وعقد مارك مليون ٣٤٥٠ جمد؛
ساحة صفقة  لصالح الرية ا
 عالقات قطع الى أدت التى اسرائيل

 فى باادنيا الياسية العربية الدول

 المانيا شم على وعمل ، ١٩٦٥ عام
طلذطى حلف الى وربية والوق ا  ا
 فرنا الى التذرب عل عمل ى
تحاد مع التقاهم فغر ور  ا

 موسكو زار أنه من ارغم" و؛ فيتى ؤ٠ل ١

فراج فى ونجح ١٩٥٥ عام لى  ءن ا
سرى لمان ا  فى اسرائيل زار ة. ا

 زعيم أول بذلك فهو ١٩٦٦ دو ٢
٠ المحتلة فلعين يزور المانى

اذاعة

ذاعة أشتت  عام فى المعرية ا
 مين مبرم عقد أساس على ١٩٣٤

 ماركونى وشركة المعرية الحكومة
نجليزية  وزارة تتولى أن عل ا

غراف الواصالت  أجهزة على ا
 ، الغنية ااشاحية من وادارتها المحعلة

عراف اغيف ثم ذاعة على ا  الى ا
جتؤإعية الثغون وزارة  عام وفى ، ا
ذاعة تمصر تم ١٩٤٧ واعتبرت ا



والعة - *٣

 ،ذاتى استقالل ذات حكومية ادارة
 حمن لضمان أءلى مجلس لها وأقيم

 فى ألثورة بعد تكوينه وأعيد ، ادارتها
 وشع ١٩٥٩ عام وفى ، ١٦٥٣ عام

ساس حجر ذاعة مسى فى أ  أ
 بحى ألنيل ضفة على والتلفزيون

ق  ة ‘٠٠—أجه أليه أنتقلت لذى ١ بو
ذأعة  ٠ة ١٩٦٥ عام فى ( وألتلفزيون ) أ

 أدبحت ( ١٩٥٩ ) نفسه ألعام وفى
ذأعة  أذأعة )) باسم عامة مؤسسة ا

 ألحقت (( ألمتحدة ألعربية الجمهورية
 ١٩٦٥ عام وفى ، ألجمهورية برياسة

 ألرئيسية ألقطاعات احد اصبحت
رشاد لوزأرة المكونة ٠ ألقوس أ

رسال قوة كانت ذأعية أ  ضد أ
 ألى أرتفعما ، كيلووأت نصف انشائها

 أرتفعت ثم ١٩٥٢ م١فىء كيلووأت ٧٢
 ،١٩٦٥ يناير أول فى ٣١٥٤ الى

ذاعة وكانت  تثتمل أمرها أول فى أ
 مع ألعربية باللغة وأحد برنامج على

 بالسن نتسم رحلى٠ ىجاس برناهرج
نجليزية  بالموجة يذأع وألفرشية ا
 ألمحلية ألبرأمح تعددت ثم المتوسطة

 شوسفن لوجات ع تن ألتى لمية وأك؛
٠ جدأ وألقعيرة وألقصيرة

 تذيعها ألتى ألبرأمج تشمل
 ٠ ألمتحدة ألعربية ألجمؤورية

ساعة ٢ ٠ مدته ، ألعام البرنامج - ١
٠ صباحا ٦ يبدأ

 ص ٩١/٢ مدته ، الشعب عم - ٢
٠ ساء ٤ يبدا

دنى ألثرق - ٣  ،ص ١٢ مدته ،أ
توقف نترة مع صباحا ٦ يبدأ

 ، س ٣ مدته ، الثانى البرنامج — ٤
٠- ساء ٩ر٣٠ يبدأ

 مدته ، المرتل المصحف برنامج — ه
 مع صباحا ٦ يبدأ ساعة ١٤

٠ تونف فترة

وروبى البرنامج - ٦  ويذاع ا
نجليزية باللفات  والغرنية ا

لمانبة يطالية وا ،.واليونانية وا
 ٧ اً ويبة ، ص ا ٠١٨ مدته

٠ تونف فترات مع مباحا

سكندرية برنامج - ٧  ٦ مدته ، أ
٠ ساء ٦ ويبدأ س

 ٢١ ١/٢ مدته ، ألعرب صوت - ٨
٠ صباحا ألخاسة يبداً ساعة

 س ٣ مدته ، فلطين برنامج - ٩
 فترة مع صباحا ٨ ويداً
 موت برنامج ضمن ١ توقف
٠ ( العرب

 ، فلطين نوت برنامج —١٠
 ألتحرير ة—منف تقدمه

 ٦ ١/٢ مدته ، ألفلسطينية
 مع صباحا ٦ ويبدأ ساعة

 مع خاللها يندمج تونف فذرأت
٠ نفطحن برنامج

 مدته ، ألعربى ألمغرب برنامج —١١
٠ ماء ٩ يبدا ونصف ساعة

 أع وتد ٠ ة—ألموجه ألبرأمح — ١٢
 والقصيرة ألقعيرة بالموجتحن

وسط ألشرق ألى جدا  ا
نص  وشرق أفريقيا وغرب وأ
 ليان ١وأستر مريكتبن ١و أفريقيا
نجليزية باللذات  وألغرنسية أ

لمانية يطالية وأ سبانية وا  وا
يرأنية وألبرتفالية  وأ

 وألعبرية ، وألكردية
ندونيسية  وألماليوية وا

وألوأحلية وألبنغالية
مهرية  والصومالية وأ

نية '٠ والغو



٣٨ اذربيجان

 بهدا مجلة )والتلفزيون( ولالذاعة
مم  كل من البتا يوم فى تصدر ا

عالن تعتى •وع . I أس  مختلف عن با
ذاعية البرامج سبوع خالل ا  فضال ا

عالمية المادة عن  وند والثقافية ا
سبوع فى ١٦٠٨ العدد منها صدر  ا
ول . ١٩٦٦ يناير من ا

اذربيجان

سوفييت اذربيجان : االوس االسم

٠- -كا ن رو ر كذك تبا سو
شعسة جمهورية : اسم ننام

اسكندزوف ؛ الدوال ويس

نوف لحا على : الوزرا، دبس

( ن م ١.ر٨ )' باكو : الماممة

 الجمهوريات احدى — ١
ذطل٠٠لسوفييتى١ د لاللد؛ التأسيسية

 ، نزوين لبحر الغربى أكاحل على
 ، ٠م٠م الف ٣٣ر٤ ا٦٠احت٠مس نبلغ

 ٤ر٢ ٠ ١٩٦٣ عام ا لسةان١ وعدد
 ورضب ؛؛كو مة٠لعاص١ ئ مليون:رسمه

 ناهيثوان جهورة حدوده؛ داخل فى
وتوتومية  نابورثو وأقليم ا

وتونوس  السكان ثلثى من واكثر ئ ا
٠ التركى ا"ذربيجانى الجر من

 ءلى اذريبجان اقتعاد يعتمد — ٢
 ، البترولية واساعات الزراعة
 ادوات الزراعية الحاصالت ١وبظر

 الممرى القطن بما  حديثا
مريكى  ١٩٦٢ عام طن ألف ٢٧٧٠ وا

 القمح (١٩١۴ عام أطدن أربعة بل مذ؛
 واذطاطز :درن تب ض لف١٤٦٢)

نتاح وبثمل ,٠؛ والذواكه  الحيوانى ا
 ألف ٤٠١ و اللحوم من طن ألف ٨٣
لبان من طن  الصداعات وتعتبر ٠ذ ا

 الوان أهم باكو ومركزها البترولية
نتعادى الشاد يبلع ث لالقليم ا

نتاج  ( ١٩٦٢ ءأم ) م.ط ١٩ر٧ ا
 .وتشؤل ١٩١٣م.طءام٧ر٧مفبل

خرى الصناعات  ونيج الحديد ا
سمنت اافطن  الميزانية و'نقدير ، وا

مليون ٨٢. ينحو (١٩٦٤ )عام

 حزب ١) اعلن ١٩١٨ عام لى — ٣
 ابس طى المبطر (( الماواة

 مستقلة دولة نربيجدن١ لتأسيعفى ١
 '( ذلك بمد باكو ) كنجة واتخان

 أعلنت ١٩٢٠ عام وفى ، أوا عاصمة
 ، سصوفيتية ؤربة٠جمه اذربيجان

 وريتى٠-ه٠ج ون منه-؛ تألف ص
 القوقاز ؛د٠تح١ وأرميني->ا جورجيا

١٩٣٦ عام وفى٠/٠السوفيتى الفيدرالى
 جمهورية اذربيجان اعتبرت

 ن٠تكو٠د ٠ دأسيسية فييتية ز ض ■1
ء ايوفييت مجلى  فى زى—ا

 ١ءفو ٣٤٥ من اذربيجان
 •' سيدة ١١٠ منهم '( ١٠ر٠٠٠ ٠ ١ )

 اقتصادى وطنى مجنس* رية وللجمهه
٠ واحد

الخزانة أذون

جل نصيرة سندات  تصدرها ا
 وتطرحه-؛ نفها لتمويل الحكذومة

 وتعتبر المزايدة بطريق كتتابلال
 وطرا ، الدامة اأخزانة ض قرضا
قتصاد فى الثقة عنعر لتوافر  ا

 تقوم ة٠التجار ا!.بنوك فان الحكودى
كتتاب بتغطية  فان وا ، الغرر عاى ا

 تمام يتدخل المركزى البنك
ذون هذد مميزات من ٠ التغطية  ا

جل قعيرة انها  يوما ٩١ وهى ، ا
 ، البرطازدة الخزانة ذون باسبة

 ح:_ل ائدة٠لة١ سعر أن كما
٠ ا ١ حدون ف



ارجنتين ٣٩

دوية ارادة

 جماعة أو متغردة دولة دة١ر١
 منها الدولى القانون يستمد دولية
لزامية صفته  أن بذلك والمقصود ، ا
لزامية الصفة  القانون يفرغها التى ا

 من وجرددا تستمد أن اما الدولى
 'نقيد بأن منفرد دو كل ارادة

 سلطاتها الى استنادا بشها ارادتها
 تدخل أن شاءت ما اذا اقليمها طى

 أو ، الدولية الجماعة مع عالقات فى
لزامية العفة ان  يفرضها اش ا

 هرن وجودهاً تستمد الدولى القا؛ون
 الحا وفى ،مجتمعة الدول ارادات
ولى رادة تدرف ا  منفردة بأنها ا

 بأنها تعرف الثانية الحالة وفى
٠ جماعية او مشتركة

 وصناعية تجارية أرداح

التجارية المنش!ت ايرادات فائض
 وص ، مصروفاتها على والصناعية

ر لضريبة تخضع التى .!ح ا  ح ا

 هذه وترى والصذاعدة التجارية
فراد عذى الضريبة  والثركات ا

 وتثمل أنواعها بجميع المسباهمة
 والزراعى التجارى النشاد

 همنه تكون ان على والصتاص
 ذوافر مع مستمرة بصفة الممارسة

 المعرى القانون ويعفى ٠، الكسب نية
 التعاونية كالجمعيات الهي!ت بعض

 وتكون الغريبة هذه تحصيل من
 الربح مئ / ١٧ اساس على الضريبة

 اضافية ضريبة اليه وضانا الصافى
سلية الضريبة من بز ا ٠ بواتع ٠ ا

ادجئتين

 ارجبا دلكاريبو : االوس االسم

 نيدرالية جمهورية : الخكم نظام

أ'وتجاتب_-ا جوان جنرال : اسولة ريس

( ١٩٦٦ ن *ؤ رسى )

 ( ن٠م٣ر٩ ) ايرسى ببوض : العاسمة

رجنتين 'نمثل كبر الجانب ا  من ا
 الجدوبية مريكا الجنوبى الذحف

 بوليفيا مع -وزودها فى و'ذثترك
 أورجواى ومع ما٠٠ش وبارجواى

 ، غربا شيلى ومع ، شرنا ز.لل١!جر١و
 ألف ٧٩ و مليون مساحته.؛ تبلغ

 الى الجدى مدار من وتمتد ٠م٠م
 ٣٠٠٠ لمافة جنوبا ٥٥ عرض خط

 ٠ ن ٠ م ٢١ر٨ السكان وعدد ٠ م
 شية إ؛ ١ رعى على اقتصادياتها تعتمد

غنام  والخنازير والماعز لخاًول١و وا
 اللحوم حفظ ستاعة عليها وتقوم

 ، والعوف الجاود وصادرات
 الكر ، الزراعية الثروة وتدل
 وتثمل المعدنية والثروة ٠ والقطن

 قيمة بلغت 1؛ والنحاس هب اإف
 ميرن ١٣٤٨ (١٩٦٣ )عام صادراتها

ر ر ٠ م ٩٧٨ مقابل فى دو  دو
ت ا—وأهمي للواردات والوذود ا 

٠ بات و لكيما ١ و

رجنتين استقلت  ٠ ١٨١٠ عام ا
 ا—ص ديعرأطى دستور أول ووضع

 وضع ١٩٤٩ عام وفى ١٨٥٣ ممام

 جوان الجهورية رئيس منح دستور
 فق١لمر١فأمم دكتا'تورية س-ذطات اترون

 ولكنه الذرجية والتجارة العامة
 عام دستور أعيد رم ١٩٥٦ عام ألفى

 رئيس ينتخب أساسه وعلى ١٨٩٨
المام ستفتاء ئ ونائبه الجمهورية



٤ ددت (نهر ) ا

 يان رنتم أن وبشترد سنوات ٦ لمدة
 مواليد ومن لكاروليكد< ١ المذهب الى

رجنتين  هو الجؤورلة ورئيس ، ا

ض القائد  لمد ،١ت١لقو١ لجميع ا
 ا نية 'ن؛ مرة انتخابية بتجدد و

 دهانذخا على سدوات ,**-ت ء نقف؛ ١ بعد
ول  مجلسى من ن البرلى؛ بتكون ٠ ا

 «ى٠ر ؛٠أس على وا—عخ اً ٦ بضمم لزشيوح

بة١ من بة٠و ل٢ من و.بن—عض  أو
ثنين  اريا تقسم اإدى والعثربن ا
ن عفوبن ثم ورلة—الجؤلج  رذ

 ٠ سدوات تسع لمدة وذاك صمة ااه؛
ضاء 'تلث يسقط أن على  كل ا

 لواب تر ومم ؛ نوات—لدم ثالث
 -قط و سدوات أربع كل بتذخب

 ٠ شذن ل٢ أ.ء.ف؛ئه نصف
بة ولكل  الىى١ الداخلى دستوره؛ و
 الشراجى با—مجل ب نذخر؛ ا يذطم

 ورجال :؛ت’او ا كام—حذ ؛ر—اخرب و
 أن الجمؤورة ارئيس أن لذضاء،ا١
 ت١ر١ اء ك؛ط؛تتحت١ هذه دطبها٠
 حكذودة سقوط ٠ومذل صة ١خ دلمنسدورد

 دأ—ب ل. ( ١٩٥٥ ) ون ادرئير
ضطراوات ت ا  ذظ؛م قلب ومعداو

 ذأم ١٩٦٦ .بوتيه ٢٨ وفى الحكم
ب أوذحافى؛ الحذرال  مكرى بانذ

 تذجة دهد ؤقتا ه رئيسا نفه م ؤ؛ وأ
٠ أليا ادريس

طة بيزو : ا
بة—ا : االغ_ة

٠ زرق’ ١ اذب ذطاعات ٣ : ام—اك
طه،—'تو- ازرق . ردذى ٠

( ئة A ث مد دهم.

نهر( االددن)

 دأواه لبلغ ، الكبير طين—فلس ندر
 ذقعات٠مر فى بعههر.نا وتقع ك.م، ٢٥٢

 فى ولصب الجنوبية ورد؛—وس لبنان
 بحرة نخترق أن بدد فىت١ البحر
ول ثلثه فى طرية نهر اسم ويطلق ، ا

فى اه—!لممي در—نرص أهم ردن نير ا
ة—لسادا نهت وقم ١لهن ، طن—فل

إلسرائل قام ردد سؤ؛ الصؤونة

تتطثةاتحر  صاًا

لمثروء؛ت وعرف ما فنثاً الدرداء

ردن من أ؛رذها ودن ا لهر در لعدو
ح رو'ذذا وع مد الصهوذى الحانى

شروم وم مدإك اؤدر روع—وم

هذه رتماط ونظرا ف ن نستع ٠ح
الصهعونة الهحرة دحركة المذروءات

 وضعت فقد الالجئين قضية وتصفية
 روافد مياه لتحذوبل عربية وء؛ت ٠مش

 الحدود داخل فى ذذبع٠ التى النهر
 العربى للصالح والتاية الورر 

 هذه القمة وؤتمرات وأزرت
 فى ل—العؤ .بجرى التى لمثروء؛ت١

٠ المخيبة سد منؤ؛ * ها تن تنة

 البر من القم هذا على السريعة
 تثمل،و البجرة هذه حتى لرنابعه من

 من وينبع فىاس٠ ،' العليا رواذده
 الذ؛غى، نل’ من واددان ، الذميغ جبل

 ون، حذر جبل من وينبع والسبانى
 مجذرى مكونة الثالثة هذه وتلذقى
 شمالى ٠ كم ١٤ بعد عدى واحدا

 ~طق كما ، ؛جغغة١ طولة١ مستنقعات

 النهر مجرى ءلى الغور اسم
 طبرية بحيرة من ءروجه   نقط من

 ويبلغ الميدا ر—لبح ١ فى مدت.-ب حتى
 نحذو انحداره جملةو كم ١٩٤ لهطو

 ؛لح—ص غبر له—بجع لر،؛ مذر اف أ
 مما الحرارة ددة ءن فضال للالحة

 ه؛مة قر؛  أو مدينة أى فى؛م أرق
 المتعا  الروافد وأهم ، اه ٠مج على

 وك—اليرم ، القعم هذا فى به
 دوران مذطا  من ع—وب

 ويبع والزرقا ، كم ٧٥ طوله وببلغ
 من ع—وينب لوت وم؛ ، عمان شمال.

ويدبر : المحمد  فلطين فى اان٠٠س



ردسة ئكه(٠اهاشهية)اع1 ال

ردنية اذمتكة : القومى االسم الهاشمية ا
دستورى منكى : ائم نظام

تولى ٠ طالل :ن حوت الملمك : الدو ريس

انذل ومز : الحكومة جب*ن
أنفا ٢٩٦ ) عمان : العاسة

ردنية المملكة  وكانت ، الهاشمية ا
 مملح^ باسم ١٩٤٩ عام حتى تعرف

ردن شرق  فى وعدو عربية دولة ، ا
مم هيئة  وعضسو < ١٩٥٥ عام I ا

 ن٠٠مئ العربية الجامعة فى مؤسس
 ذلك فى بما ) المماحة ، اشايا
ردن الفريه الضفة  الغ، ٣٦ر٧ ؛ و

 س-.وربا حدودها تجاور ٠م٠م
 وفلطبن والسعودية والدراق

 ، ة—العقب خليج على وتطل المحتلة
 م٦مذ ألفا ٨٢٤ و مليون السكان عدد
 ٥٥٠٠ ١ الغربية الضفة فى الف ٨٤١

 حة١فى ٧٦ لكان١كذافة ( ٠م٠كم
 ٠ الغربية الضفة فى ١٧٧ و الشرقية
 ث اكادية اقليم ا الى اداريا مقسمة

 البلقاء، ،عمان ، عجلون محافظات ثم
 القدس ٠ نابلر ’ ن مد؛ ، اكرك١

 الخطوحل جملة تبلغ ٠ والخليل
 الخط وتثمل كم ٢١١٦ الحدبددة

 ولتفرع والعقبة معان الى عمان من
٠ مرسى ووأدى لكرك١ ألى

ردن تعتمد  ؛راءبى١ءلى اقتصادبا ا
 ألف ١١٢ ) القؤح وتشمل والزراعة

 ٠ ( طن ألف ٣ره٦ ) الشعير ( طن
 الفوسفات ، المعدنية الثروة وتشمل

 وفى ، البوتاس ثم ( طن ألف ٦٨١ )
ديار شركة 'نوقفت ١٩٦١ عام  ا

مريى  عن التنقيب أعمال من سة ا
 المصروفات ميزانية بلغت ٠ البترول

٠ م ٤٣هر قيحه ما ٦٤ م٠٦٣ لعام

برادات اردنى جنبه  م.ج ٣٧ر٦ وا
 ماقيمته ١٩٦٢ !هام !وأردات١ وجلة

 واردات ٧ر٣ متها .ج. م ٤ره٦
 للصادرات ج٠م ره٩مقابل بريطانية
٠ بأنواعها

ردن شرق امجارة أعلنت  ا
 بناء ، ١٩٤٦ مارس ٢٢ فى استقالل؛

 أنهت بريطانية أردنية معاهدة على
نتداب حالة  بمداهدة ونقحت ا

 لدة ١٩٤٨ مارس ١ ه فى عقدت
 سبادبة فخت أنها ا سدة رن عثه

 ١٤،وفى١٩ه٧مارس١٣وشيةفى
 بجن عربى اتحاد قام ١٩٥٨ فبراير
ردن  ثورة بنثوب ادتهى والعراق ا

 بتكون ، نفسه العام فى العراق
 نواب مجلس دن يعىالتدر لمجنص
 ن١م نص-خهم ١ عذمو ٦٠ من منتخب

من الثاذى والنصف ة؟.ة الشر الغنل
دوخ ومحلس ، '!خرت الشفة

 ، الملك م٠٠٠بعيذه عفوا ٣٠ من
 ٠ اجرلمان ١ أمام ولة—م رد١اوز١و

ردنى لدبر١ : اسلة ا

ت ٣ : العام لود١ ر أففذدة رتطد

(وهرثلث أخفر ♦ ددخرع٠ا

 طه نذوص’ نبى’جى حمر٠
كاء ري مة٢

رض ماط بلغت  المزروعة ا
 ١٢٤' ( ١٩٦٣ عام ؛العالم لى ارزا

 بز ٩. من اكثر منها هكذار مليون
 .٠ |'ذت بلغ وقد : آسدا قارة فى تقع
رز دن لم اله؛  شه العام خالل ا

 ابالد واًهم :مذرى ض إون ٢٤٧
 الشعبية العين : هى لالرز المنتجة

 ، ط . م ٤٨ الهند ، ط . م ٨٥
١٤ر٩ط؛'باكتان . م ١٧ر٢ببان١



٤٢ ارساتز

، ٠ط ٠ م ١٣ر٤ اندونيسيا ٠ة د ٠ م

٧اًر بورما ، ط . م ٩ر ٢ تايالند

د، ٠م ٠ر٩ البرازيل . م.ط
، ط ’م ره٢ الحنودية فيتنام

ط، ’م ٣ر١ الجنوبية كوريا
ط، ٢’ ٢ر٦ ( تايوان ) فرموزا

١د٧ كهرة١ العربية ة الجمهورو

ذاك و.ش ن ، ، ١ر٧ سد ط ٠ م
 ت١ير١و وماليزيا ومدغشقر كمبوديا

٠ -طاليا١و

رداتز

 شام ، بديل عنى رم ألمانية كلمة
 لمالى^ ١ لحرب ١ ابان استعماأمجا

 :مة—المص المراد بها ويقعد ، الثانية
 الخذامات مقام تقوم أن يؤكن التى

ولية صلية ا  الحمول لصعوبة ا
 ة الغذا. المواد بعض وتشمل طيها

 الذرة حبون من للبن بديل كانتاج
٠ وة٠الق من بد ستطك المحمصة

ارستقراطية

 يتولى بأن يتبز سياس لظام
 أو النبالء رن طبقة له تبدا ادحكلم
 ويكون الخاصة الطبقة من أفراد

 كلمة تقراطية—وارس ا٠ اهم احتكارا
 ،( حكم ب ممتاز ١) من ة٠مكو يوذ.اذحة

رستقراحلى اسدمو  ص"~لى مبنى ا
 أساس وطى اأطبقى التمييز أساس

فراد بعض ان  فددهم من أسطح ا
 ااى الميل بهعرو وأدرز ٠؛ لليادة

ستبداد رادة تمذبل دم—وء ا  ا
 من ادطام ١ذ٠ه يعذ؟رو ، معبية٦ل'١

٠ مءدوما جقيةذ٠!تطب. ا ةبااخاح

ازسعكين

 جورج بز وهو ٠ بربطانى قائد
اشترك ئ ١٨٩٩ ام ء وأر ٠: رسكعن١

 معارك فى الثاذتبة اداايان الدرب فى
 السان وذاد'الغرقة افريقيا نمال

 فيران راسم عرفت التى الدرعة
 ميدان الى انتقل ثم ،الصحراء

 القوات قاد ، وذورمنديا ايطاليا
 ممر غزو فى اشتركت' التى البرية

 ، ١٩٥٦ عام الويس .درب ابان
 حركات لقمع بنيا الى انتقل ئم٠

 اغسطس ٢٨ فى توفى ٠'٠ الوطنيينفيؤ؛
٠ ١٩٦٥

زراعى ارشاد

 عاثها تعتمد اش الوسائل احدى
 رفع فى الزراعة وزارة سياسة
نتاح ستوى  باستخدام وذلك ا

 وفى الزراعة فى الحديثة سبب١
فات مكافحة  ضوء لى الزراعية ا
بحاث  بها تذوم اش والتجارب ا

 الزراعة، وزارة فى المختصة المراقبات
دارة )) المهمة دده عر وتذرف  ا

 «والتدريب الزراعى لالرشاد العامة

 ،وزءة١ ءية١أزر١ الوحدات طريق عن
 ءلماد بلغ وقد البالد انحاء بدن

 /٦٤ عام فى انشئت اش الوحدات
 تدريب تم كما ٠ ة٠وح مازن ١٩٦٥

 وعديهتم جن—اصندد من ٨٣٣٦
دارس الزراعية الترببة ومدرسى  وا
عمال طى فبا تدردا والعال  ا
 انثى؟ كم؛ ي العملية بهذه المتصلة

 تبه؟, يتولئ بيطرى ارشاد جهاز
 ماشيته* عالح لى بحتوض ين

مراض واسم٠ب د* وتد), بالمجات  ا
بواناته* وذادة طى ليعؤإوا المحلية

قوس ارشاد

رشاد - ١  يمنى القومى ا
 اأباه-ص ؛وتوعية والتبصر جيه الذ،

،التوس لطلىح١ ذات بالمائل



١

مذوية أرصاد ٣)

 التوس لالرشاد وزارة أول انشئت
 ، ١٩٥٢ عام نوفمبر ١٠ فى ممر فى

ا اختماماتها تحديد فى وجاء

مة أفراد توجيه (١)  وارشادهم ا
دبى المادى ستراهم يرفع ما الى  وا

 وشعورءم المعتومة روحهم ويقوى
 التداون ءإى وحرم بالمسوئلية
 خدمة فى الجهد ومف'ءغة وااتضحية

 الدافة مبل سدر (٢) الوطن
 ٠ وتذوبعها الذ.عب فراد الشعبية

 ا"ءلى النشاد نتائج عرض (٣)
 احلى١ ألمام لىى١ عل مى وألحكو

 ذوالمرئ وشرح بسط داً( والدالى
 ااسيط'حذ.ة تنظيم ( ٥١ الحكذو^ واوازم

 ى1ا—اك الرأى تزويد .(٦١ ممر فى
 بأصدفى والسياسة الثنافة ودوائر

حمداءات البيانات  وتتبع ٠ وا
شاه؛ الددار؛ت  ء كى التى ت وا

٠ البالد سمعة الى

 ض-حا١و أصبح ١٩٥٨ عام فى — ٢
 ز الوزارة به تقوم الذى الدور
 تتغيم أعيد لهذا ٠؛ الثقافى ايدان

نام اليها فغمت الوزارة  ا
 لوزارة تابعة دات |ش١ فية الثن؛

 وزارة ١١ عليها وأطلق يم والته التربية
رشاد الثقافة  عام وفى ،القوس وا
 رة١ااوز اختصاصات وزعت ١٩٦٥

 أن بدد جدبدة وزارات 'نالث بجن
 وزارة اختصاصمات اليها ضمت

 الر الخارجية انقافية المالنات
 لة١فى ويت ١٩٦٤ عام انشئت

 (وزارة ١١ هى الوزارات لتالية،وهده١
رشاد وزارة داً( الثقافة  القوس ا

 ح٠وأمب ، ؛حة٠السي وزارة (٣)
رشاد وزارة اختصاص  الذوس ا

جهزة يشمل الجديدة مورتها' فى  ا
عالمية ذاعة وهى ا  والتليغزيون ا

ستعالمات خرةتشمز( ٠وهذ ، وا ا

نباء والمعزوعات الصحافة شذون  وا
عالم  ,٠٠ ٦٦ عام ) ميزانيتها باضت ، زا

٠ الغا ٧٤١ (همو ١٩٦٧

العؤرى ارشد

 الوزأرة اذولى ، عرأقى سداس
 لوزأرة خلفا ١٩٥٤'' عام العراقية

 اءلنت التى الصدر محمد السيد
 التى البريطانية ةهد ’المى رفضر

 وحذل ، ١٩٤٨ عام حر صالح عقدها
 وأجسرى واب—الذ نمجال العمرى

 مناهضة أغلبية فيها فازت انتخابات
 الحكم من فاستقال ، ماهدة لل

 السعيد نورى اسة ر وزارة وخلفته
 بعد النواب وجدى ا بدوره حلت

٠ انعقاده ون واحدة حمة

>وبة هاد٠أر

 يات١ءم الجوبة رص-؛د١ تشمل
 بة الج، اإحرارة درجة وقيادى رصد

وطار سذود ولسبة والرطوي^  ا
 ونسصبة ؛—واتجام الرداح ودرعة

 تشبع ودرجة البحر أمواج رتذ؛ع١
تربة الهواء  بداون 1مم ذلك وغر با

فراد الهست  واجهم اداء فى وا
 خة1وا وألمدلى المكرى كاإطران

نتاج يد والمد*-؛ ربة الب  ، الزراعى وا
 م٠ع٠فىااج ايمة هذه ءلى ف وتذ

رص مدلع.ة  وتنظم أاجوبة *اد—ا
 بتنغيذ 'نذوم كما د—اإرص عمليات

لتزامات  التى والتوصيات ا
 المعنيان الدولية الهيذآت تددره؛

رص بشوئن  يبلغ ٠ ألجدوبة أد—ا
رصاد محط^ت عدد  فى الج-وبة ا

 ۴٥ ءن ففال محطة ٣٧ الجمؤوردة
 ت محط؛ وثالث ، فية اض*؛ محط.ة

 مطروح ومرس حإوأن فى الكدروذدة
♦ ووان



CC استرلينية ارصدة

افيتزلنة أرصعة

رصن؛  بنك ا٠به يحتفن التى ا
جنبية الدول لحساب انجلترا  ا

سترلينى الى-منانة اسمة  ا
نجليزى الجنيه )  وند ٠ ( ا

 خاصة بصفة ا"رصدة هذه تضاعفت
 نذر ،الثانية العاصة الدرب ابان

 هذه بها تقوم كانت التى الخدمات
 القروض وتشمل اجرط؛ذيا الدول

‘باكما عليها تحمدل كانت التى
 كاذت ااش والساع ؤن1وا ، المحب

 استخدام ونفات ٠ اليها حاجة فى
 .ودود فى ازابطة لذاتها صالت١و1١

 فى الدول هذه وأخذت ، الدول هذه
 أناد على الدبون هذه استرداد

تفاقات حدود في قتصادبة ا  بينب ا
. بريطانيا وبين

حرن أرك!ن

 اعدادا يعدون الغبان من طبقة
 لمعاونة عاليا واداريا وفنيا عكريا
 الخطط تدبير فى الجيش قيادة

عمال من ذلتن وغير السكرية  ا
 كفاية الى تحتاج التى الرادية
 كلية اول انشئت وتد ، خاصة

 الحرب بعد مصر فى الحرب رذان
 شباط باعداد وتقوم ج التالة العانجة

 '!غنية الكفاية فيهم تذوافر
 فى القيادة وظائف لتذل واسبة

 احة —وا الجبى ريادات
 . المختلفة والوحدات والتشبالت

ئحة وتنعى  اركان لكلبة التنفيذية '!
 ١٩٠٣ يردنا ه فى الهادرة الدرب

لتحاق طاب فى يثترط ان عل  ا
 فى بكالوريوس على حصوله بها

 الحربية الكلية من العكرية العدنم
 فى خدمته تقل وأ ٠، يعادلها ما أو

؛ ، شوات ثماذى عن الجينن وا

 يوهى وأن ، سنة ٣اً عن سنه يزيد
 يؤدى وان ، بالكلية قه باك؛ نائده
 وصل خاص، قبول امتحان بنجاح

 والتدريب التكتيك فن الدراسة د١هو
مدادات  والتحركات وا

ستراتيجية  وغرها والمخابرات وا
 يشر٠ما درجة الكلية خربجو ويمنح

 لقب ر٢ذ مع ، العسكرية العلوم فى
 الراتبة بعد (( ح ٠ أ )) حرب أركان

 الرأس لياس وبتميز العكربة
احر. ثرد الحرب أركان للضابط

اركنساس

يات احدى يات المكونة اؤو  للو
مريكية، المتحدة دات من وهى ا  الو

 اسيعبى مجرى وبفعلها الجنوبية

يتى عن  ، وتعى ايى د
 وعدد ٠م٠م ألف ٥٣ ساحتها

 ٠ن٠م١ر٧٨( ١٩٦٠ ء؛م) سكانه؛
 ٠ ازنوج من ألفا ٠٤٨٣ بينهم من

 ( ألف ١٠٨ ) روك ليتل ا!ماصمة
 العنصرية لالضطرابات مركزا وكانت

 ٧٥ بين من لخمة وفى ١٩٦٤ عام
ية اليها تضم ادردة وحدة  الو

 ٠ )’ثم ٥٠ عاى ا به ازلوج نسبة نزيد
يات اراتحاد اركناس انفدت  الو

 مجلس من البرلمان ويتكون ١٨٢٦ عام
 منتخبا ( عضوا ٣ ه ) للشيوخ

 ( عضو ١٠٠١ للنواب ومجلس
 ن ١عضو - لكونجرس ١ فى ويمثلها
 وتعتمد ، نواب وأربمة للثيوخ

 الزراعة على أساسا اقتمادياتها
رض مداحة وتبلغ  ازرعة ا

 لدو انى مضمة ندان مليون ١٦هر
ول والمحصول ، مزرعة ألف ٩٥  ا
 وتثمل ،' التطن ثم الدوايا فول هو

 /٩٠) لبوكميت ١ خام المعدنية الثروة
يات انتاج من لغحم١ا٠ث ( المتحدة از



ارود

نت قيمة بلغت وقد ، والبترول ؛ج—ا
ت د ١٤٩( ١٩٦١ عام ) التعددئى

ر ♦ دو

ارمينيا

-وبحكاي - س خدار : اللوس االنم

بحا رسو ,التكا سوسي
دق غ I - ب ورذ،ة٠٠ج : ام ذم

ر ربا : الدولة رتيس

' اب ٢٠. '٠ أريغان. : الماممة

أاتاًسيمجة ت الجمهورر؛ احدى
،نقع ;٠٠السوست ردات٠لجمهه١ تعه.اد

 ؛،القوقاز الوسطى الجبلية المذطقة فى
 فى جورجي,؛ ورنة—جمه وتجاورها

 ثم الجبوب فى واذربيجان الضال
 المساحة ٠ الغرب فى وايران تركيا

 ن الة؛ وعدد م ٠ م األها ١ ١هر
 نبيذهم٠م٢ر٠٠٧'( ١٩٦٣ )احصاء

رمز من بز ٨٨  أرمينيا ا'ضؤت ٠ ا
تحاد الى  ١٩٢١ عام مدن الوفيتى ا

 الفيدرالى;. نونازرا طاقجهو٠ فى
 م ء؛ مءف سوفيتية ؟يحورلة اعلنت ثم

 على اقتحادياتها تعتمد ، ١٩٣٦
 وتشص*ل الماشية ورعاية الزراعة

 والزنك النحاس ,أمدية ثروتها
لموثيبوم  وبلغت ؛ والرخام وا

 مليون ٥٣٣ ( ١٩٦٤ عام ) ميزانيتها
 لسموفيت ١ مجدرة يذكون ٠ روبل

على' رمينى ا  دوب—مذ ۴ ٠ ٠ من ا
٠ سيدة ٩٦ بينهم

ارهاب

 والفزع الذعر نثر محاولة
 ره؛بوسيلة١و ، سياب.; غراض

 رغام استبدادية حذكومة تستخدمها
 ستالملها،١و الخضوع لثعبءلى١

حكومة م قيم؛ هر لتقليدى ١ والمثال

رهاب  عام الغرب الثورة ابان ا
ره؛ب ،سياسية غراض ١٧٩٣  وا

 ذرها٩تغرضسي دولة تتخنها وسيلة
 ءةروح١ش الشعوب من شعب على

نهزامية بها لمط؛ والرنسوخ ا
 رهاب١ تتخدم أو ٠. التصفية
 لتحقيق المدنيدن اترويع حماء;
ذاً؟; تفرض حتى أطماعها  -حكمها ا

كثرية على رهاب ١١ ومثالها ا  ا
 سيق الذى (( ايهودى

 لبعذى العهيوية ألجماءات احتالل
 ونامت ١٩٤٨ عام فى ذل-طعن أنحاء
عمال بهذه  اعضاؤه؛ اكثر عمايات ا

 عصابات أهمها المتعميين ابهود ارن
 وشترن ليومى ززاى أرغون

 اعؤالها وشملت ،اسرائيل وآءودات
 فى المتفجرات والقاء المنازل ضف

سواق طفال واغتيال ا  والنساء ا
 كمنابحم الجماعية المنابح وتنظيم

 امعة وحن. الدين وناصر ياسون دير
 ة—والردايم وسكرمر وعيلوط

 ا'ن٣و ،اكاب وبيت وحلبذول
ره أعمال من: الهدف  -؛ب—ا

د أدل دفع هذه  الهجرة ا!ى اد
 سيالء تمهيدا والمدن القرى واخال،

٠ عليها نيين لصبيو ١

ارواد

 تدع غرة—ص سورية جزيرة
 مرة وعلى ادادل من بالثرب

 طرطو>*ن ميناء من مترات كيلو ثالثة

 ،زتر ه ٠ ٠ وعرنها متر ٨٠٠ طولها
 رب—الح ابان اأغريون احتلب؛
ور العالية  مركزا منها واتخذوا ا

 عين ١٩١٩ عام وفى ٠ للمدابرات
 المخابرات فرقة رير ترابو الكابتن

 لصالته نظرا لدنان عام حاكم اول بها
من بدان أهل ببعض رابقة١



٤٦ اديال

 اتخن . اتركى الحكم طى الثائرين
 لمم-وريا حكمهم أيام الفرنسيون منها

 حركات لزعمعاء منفى ولبنان
٠ نيها اكدرير

اديال

 طلق٩ ، بريطانى صناعى تمر اسم
يات فيل كيبكاذا١) محطة من  بالو

 فى امردكاى صاروخ بواسطة المتحدة
 دورته تم ، ١٩٦٤ مارس ٢٧ يوم

 وتقدر دقيقة ٨٨ر٧ فى بالرض حول
 بنحو ادتهالكه تبل دورانه مدة

٠ سنة عشرين

اريتريا

ية  البحر على اًش ة٠٠٠فربقي١ و
حمر  ٦٧٠ لمسانة ساحلها ويمتد ا

 تجاور ، ة دمير و ر١از٣ راس بين ميال
 الشمال من ن١ود—ال جمهورية

 والمومال ا!درب من وابورا
 مساحتها ٠ الجنوب من الغرنسؤح

 دحو٠ الكان وعدد م٠م (٨٣٥٠
 العاصدة ٠ ادمن من المليون
 متعمرة اريتريا كانت أسمرة
 حدن ١٩٤١ عام حتى ايطالية
دارة تحت وضمت  وفى البريطانية ا

 الجمعية أصدرت ١٩٥٠ ديمبر ٣
مم لهيئة ارومية  بضم نرارا ا

 أثيويا الى فيدراليا اريتريا
لة 1باعتباره  استقالل ذات و

ثبوبى اج—الت تحت داخلى  ئ ا
 التذغيسن موضع القرار ووضع

 وفى ١٩٥٢ سبتمبر ١٥ فى
 المجلس أسدر ١٩٦٢ نونمبر ١٤

 بغض ترارا اريتريا فى التشريعى
تحاد قليم وغم الفيدرالى ا  ضما ا

كان القرار ولكن ؛أثيويا الى تاما

 جرى تم تد باعتباره اعترانى مثار
كراه الضد تحت ٠ وا

أريزونا

يات احدى مريكية الو  تحدة1١ ا
 تجاورها الغرب أندى فى تقع

 ، الجنوب فى المكيك جهورية
نة  مساحتها الغرب فى كااليفوايا وو
 بطبيعتها زيتتم ٠ م ٠ م ألف ١١٤

خدودى والمهدرى الصحراوية  ا
 اشتهرت لهذا كواورادو لنهر

 تددد ة، السياحية ٦اهده٠بمشس
 اس—النح بن د—رع على دياتها اقتد."؛

ى  ثمر ه٢ر٤١ب ( ١٩٦٢ م ء ١ يتدر ا
دات١ انتاج حما.ة ٧م  ، المتعددة ذو

 ابلم النبه حامالتها و'لشمل
لفاذا وحبناً دة وأرنزونا ٠ ا  الو

ربدون الثامنة  الى انفدت التى وا
تحاد  ٠ن٠م ١ر٣ السكان عدد ٠ ا

 بمدينة تتصل التى نونكى اإداص.مة
 ، مبادر حدندى بخد جإيز٠١ لوسى

ية تكسون بلدتى -فى جامعتان وبا؛و
٠ وتيدب

اردوان

ا٠٠٠٠ ي.ين رم ١ جؤبورية ه— م-حشا
 أمال تعرف كالت ، وفييب^ ال

 من دالقرب 'نقم (( دروان ١١ باسجك
 الحدودى الحد عل الذركية الحدود

 مقر وهى ، تبر.لز الى تدليس مان
رنب؛ البطريكية  منش!تها من ، ا

 ٢٠٠ س-كاذها عدد ٠ باسؤ.ها جامعة
٠ ألفا

آرية

خات دخلت ضكريتية كلمة  ا
ورد  فى —ام استخدمت ، ة— ا

ضارة ا٠موطذ الهودة عائلة الى ا



دريبى إزدواج ٤٧

 جماعات نقلتها الهند انحاء بعض
زمنة أقدم منذ نزحت  هضبة من ا

 وشمال وايران الهند الى الباصر
 الشعوب تشب واليها ، أورودا

وربية والحضارات  الثماب أ
 آرية لفظ أ-*تخدام شاع ، كالتوتون

نيا فى الذأزى الحكم قيام منذ  فى ا
دارة  حثمانية خصاض ار ا
 ا رية الشعوب أن يدعى وعقفة

لمان؛دزون سدة   كما ٠ بها ا
 لمية اك؛ الحرى ادان الالظ استخدم

 او السامية لما هف مذ؛ عذى٠د الثانية
٠' اليهودية

آزاد

نا وهو ، ملم هندى زعيم  مو
 لى شأ ،د١اًز الدين خ لكالم١ أبو

ستعمار ناهضت اسرة لى ا  البر

 ، عثر التاسع القرن يان ١ لهند ١ فى
 ١٨٥٧ عام ثورة فى أبوه واشذرلذ

 الحجاز الى درب لها٠فش وبدد

 ولد ا وفيي عريبة يدة٠س من وتزوج
 الى انتذل نم لمن—الترجؤ- صاحب

زهر بالجامع ودرس الذاهرة  ؛ ا
د الى ءاد٠١٩١٢ء-ام وفى  ا

 الهندى المؤتمر حزب فى واشترك
ن من وكان ستقالل المطا  الذام وا

 غاندى وفاة وبعد ، المتخددة د—للهش
 زءاهرة فى انثار الر-لى أصح وباتل

 الحركة ميدان وفى ؛ و ر بعد الحزب
سالهبة ل ١) مجلة أنثاً ا  (( ا

 بند(( ))ديو كلية انشاء فى اشذرك كما
سالبرحة  على سارت اش الدافظة ا

زهر ج٠ذه  غدر ودلمى اكعال فى ا
 تور ،الذذدمية كرة كالة غرار

 وانتخب الهشدية المعارف وزارة
؛ دى المؤتمر لرئيس نا لحن ا

 وكانذد١٩ه٨ير١فبر٢٢وفاتهفى
جتماع راسة اخب  !تاسع١ ا

٠ نفه العام فى اليوشذو ة لهيئ•

ازانا

 أسبانى سياسى ، أزانا منويل

خير واأرش  أسبارا وربة٠لجمه ا

 ١٩٣٩ و ١٩٣١ عام شتبعن١شء١
 التى الثورة فى واشترك ١٨٨١ ولد

 الدكتاذورى الحذم على قضت

 سة ر تولى ٠ رينيرا يؤودى لبر
 ورياس,.-ة ، ١٩٣١ ءام الحكومة

 الحرب وخاض ١٩٣٦ ءام الجمهورية
هالة  ءام فرانكو وبانتصار ئ ا

 فى توفى ،أسبانيا من هاجر ١٩٣٩
٠ التالى العام

ضريبى ازدواج

 استدار من الناتج الربح خضوع
 ضريبة من أكثر الى معين اقتصادى

 ن’ ذلك ومثال ، الوماء ض من
 رأسان على تعتمد صناعية سة

 كريبة حمة تكون أجشى مال
رباح  خررة1١ والصناعية الباروة ا

 نيه تذوم الذى ابلد فى قانونا
 للدمريبة تخضع بينما دة ام١

 ,أصدرن الدولة تذرشها التى نضها
موال لهذه  باعتباردا المستثمرة ا

 أو وللتخلص ،الحال رأس صاحبة
زدواج هذا لتنيق  ءدة 'نقوم ا

وردة المصدرة الدولتان  ارأس وا
 به تحى ثنائية اتفاذات ؛هند إال١

قتصادى النشاط هذا  حتى, ا
زدواج يرهته  ٠ ا



٨) االصادية ازمة

دستورية اذمةاقتصادية ار

زمة قتصادية ا  تحدث هزة ا
قتصادى للنظام  الدول من لدولة ا

 ، اقتصاديا مرتبطة دول عدة او
زمة  على يطرا ستثذالى١ب١ضطر١ فا
قتصادى التوازن  يتميز بها ا
 ويعتمر ، البطالة وانتشار بالكاد

قتصاديحن بعض ر أن ا  _ة ا
قتصادن  تعقب طبيعية دورة ا

فهى ثم ومن ورخاء رواج فترة
سرافا ءلى ئ ضرور  وعلى ا
نذاج  فى ببطء وتتميز ، الضعيف ا

نذاج  الى ترمى مشروعات وظيحور ا
 ينات—تح ؛'؛دخال نفقاته تخفيذى

 أو الخام المواد استهالك فى توفر فنية
زمات أشهر ومن ، العمال د ءلى فى  ا

يات ١٩٢٩ عام ماحدث المعاصرة  ؛؛لو
زمة وانتقلت ة. المتحدة  رقية الى ا

 فى وط٣ه عليها وترتب العالم دول
ثمان  وصاحبب؛ البطالة وانتشار ا

ضرابات داخلية انطرابات ٠ كا

زمات ابان الحكومات تتدخل  ا
قتصادية  عدة بوساذل لمعالجتها ا

شراف ، منها  السلع توزيع ءلى ا
 ذلك فى ٠ بما ) ءاد توزيد؛ الضرورو؛

 بمشروعات والقيام ( المناعة خامات
 حدث كما ) البطالة على للقضاء عامة

 وقيام ( بألمانيا النازى العهد أوائل فى
 ٠ ااغاندة سعر بتمديل المركزى البنك
وراق أسواق تعطيل ومتما  المالة ا

 عر والعمل ، المحاصيل أسواق او
نهزآمه لتثاؤم١روح على القضاء  وا

زنات اوان هر الجم-؛ تسود التى  ا
قتصباد؛ الوعى واستثارة ة٠ا

 باصطدام زييتم استشائى ضع ٠
 الدستورية الدستوربالروح نصوص
 )'او الحكومة تلجاً ذلك عند ، الحقيقية

 حلول الى ( التشريعية السلطة
 والعرف الدستور مواد بحن للمواءمة

 ااحل يكون ما وكبرا الدستورى
 الدسذورذ المبادى، *ح يتذافى مما

 النصوص يخالف  ولكنه المقررة
زمات وأكثر ، للدسذور المكتربة  ا

 نعجز’ التى اافدالة روعا اادستورية
 الدحول عن ائمة—اق١ الحكومة فيؤا
غلبية ثقة على  ، البرداب ا

 مجلى طيل٠ فى ا—حقه فتتخدم
نذخابات تأجيل أو لهح أو اذواب  ا
شذاب قانون تعديل بدعوى  أو ، ا

 جيع ووضم بالدستور العمل وقف
 لجبن الدولة رئيسى يد فى اللطات

 واجراء ديد—الهد الدستور وضع
س  أمذلة ومن ، نراره تفتاء—ا

 الشعب ممثلو اليي؛ يلجأ انى ا!فحلول
جتمداع  الرسمى المقر خارح فى ا

 أحزاب وزراء استقالة أو ٠؛للرلمان
قلية  ازمة الحكومة تواحه حتى ا

 وسائل من أن كم؛ ٠؛المجلى أمام "دقة
زمات حل نحاء الديترررة ا  ا
 أو ،ائتالفية وزارات -شكيل الى

٠ انقالية أو دايدة وزارات

اذوي

دة نضول تركية وميداء و ، با
 لجذزدرة مواجهة ايجه بحر على تطل

 من لثة الذا وهى ٠ ارونانة يوس
 اسطنبول بعد السءان عدد حيث

ية سكان عدد ٠ وانقرة  عام ) الو
٣٦١ والمدينة ن ٠ م ارا ( ١٩٦٠



تجارية اساطيل ٤٩

 التجارية الميناء أزمر تعذر ٠ ألفا
ولى  التبع صادراتها ذهب, ا

 ٠ والحرير والخذب والفاكهة

 وأردتثم ١٩١٩ ام٠ء أليونان حتلتها١
 ٠ ءلية’ا السنة فى سيغر ن معاهال

 ١٩٠٢٢ ءام ري استرجعتها ثم
 حرب فى آريمأ انتصار .بدد

ندول  هذا لوزان معاهدد وأ'بدت ا
٠ ذغه الدام فى الوضع

أذورس

 لمجطا١ فى تقع الجزر من مجدوعة

 جمدن باع اأخماأى ا"طلى

 كاذيا٠س دد٠وء ٠ م ٨٨٨ مساحته.؛

 امتدادا تعتبر ألف ٣٣٧ ( ١٩٦٠ )

 وتنها ارتفال لجمهورية قليبا ١

 ك.ل يمذل وحدات ث تدح الى اداريا

 فى ائتثربعى المجلى فى نائب منه؛

 دزى خط~ ددذرا ردخ ٠ ذة با؛—٠لش

 ايرى الثالب مزر’١ ١٠ءوار ذج

( ١٩٦٢ ءم فى رازا ١٤٦٩٨)

أذدوى

 -دى’نا وهو ؛ لب,ى اذيم
 بزنتدرو ١٩٠٤ عام وك ن زبكحوى١

 ٠رلبر١يمد ذهلى و ٠ لدة ا م ني ئ ل ا نيتجريا فى
رداليات  معى الجن؛ له٠تالى وأتم ا

دات ١٩٢٥ عام  فى ثم ،المتحدة ؛؛او

 درجة على وحصل ١٩٣٤ عام لندن

 غرب اأى عودته د—وعن ذك راه اأدكن؟
 متحذررا رالصحافة انعتذل افررفلى؛

 (( ت—س حو اذوروج )) لدة يجسر
 رادد ١) ندد ؟ر دددر أ ثم رنيه ا

ا و—عف أنتخب ,0 ؤرربا ١ ذرب

 نيجريا قليم التشريعى بالمجلس
 ١٩٦١, عام وفى ،١٩٥١ عام الغربية
 الفيدرالية نيجريا لجمهورية رئيسا

 انجلترا الى سافر ١٩٦٥ أكتوبر وى
 ١٩٦٦ يناير انقالب وبعد للعالج

 المكرية الحكومة رئيس آطن
 واختلفت الترجمة ساحب وقف
٠ مصره حول ء ا ثم

تجارية أساطيل

 التجارية العالم اساطيل جلة تبلغ
 حمولتهابنحو تقدر ، وحدة١٧ر٣١٧
 = الطن ) بحريا' طنا مليون ١٧٢

ضافة ( رطال ٢٢٤٠  ٣ر٣٦٦ الى با
 ٦٤ حمولتها تبلغ للبترول حاملة
 لكة اد؛ الدول وأهم ، طن ميون

 : هى التجارية البحرية لألساطيل
يات  ٢٩٢٦ وتملك ، المتحدة ار
 ، طن مليون ٣٢هر حمولتها سفينة

 مليون ٣٨ حمولتها ناقاطة ٤٢٢ ثم
 مغينة ٢٤١٣ وتملك بريطانيا ؛ طن

 ٥٧١ ثم طن مليون ١٩ر٣ حؤولتها
 مليون ٩ر٨ حمولتها للبترول ناقلة

 سفينة ١٣٣٦ وتملك النرويج ؛ طن
 ٥٠١ ثم طن مليون ١٦ر١ حمولتها
 ؛ طه مليون ٩ر٦ حمولذيما ناقلة
 حمولتها سفينة ١٠٠٣٦ وتملك اليابان

 قلة ن؛ ١٣٠ ثم ، حلن ميون ٩هر
تحاد ، طن مليون ٢ر٤ حمولتها  ا

 حموأتها سفينة ٨٧٣ ويملك دوفيتىا
 ناقلة ١٣٤ ثم طن مرون ٤ر٩

 ؛—ابطالي ؛ طن مليون ١ر٤. حموأتها
 ٦هر حمولتها سفينة ٦٥٦ وتملك
 حؤولتها قلة ن؛ ١٤٦ ثم ة- طن مليون

 ٦٤١ وتملك فرنسا ؛ طن ملون ٢ر٦
 ثم طن مالدش ٦ حؤولتها سفينة

 هيون ٢ر٩ حؤوبا ذاقاة 1٤٧
 سفينة ٣٤٩ وتملك اسدارك ؛ طن

٧٦ ثم ، طن هن٠مال ثالثة -دوتها



ه اسقام

 ؛ طن مليون ١ر٤أ حمولتها ناقلة
 سفينة ٨٦٢ وتملك لغربية ١ المانيا

 قلة ن؛ ٤٩ و طن مالبدن ستة حؤولتها
 اليونان ؛ طن ألف ٩٤٠ حمولتها

 ٧ر٢ حمولتها سفينة ٦٠٢ وتملك
 حمولتها ناقلة ٧٥ ثم 'طن مليون

 وتملك السويد ؛ طن مليون ١ر٨
 مليون اره حمولتها سفينة ٥٦٤

 مليون ٢ حمولتها ناقلة ٩٩ ثم طن

طن.

اسام

يات احدى  انغمت التى الو

 اتحى فى وتقع ، الهند جمهورية الى
 ١براهمابتر مجرى حول الثرق

 كانت ،الشرقية للباكستان مجاورة

 محمية عشر التاسع الغنرن ابان
ية الى ضمت ثم ، ة—بريطاني  و
 عام فى الهند 'خيم وعند ،' البنغال

 الذى صاهيت اقليم غم ١٩٤٧
 الى اسالمية أغلبية تسكنه

 ديوانجيرى اقليم ضم ثم الباكسمتان
ية الى ١٩٥١ عام فى  ٠ بوتان و

 وعدد ٠ م ٠ م ألف ٤٧ الماحة
 بز ٦٦ر٤ منهم ن ٠ م ١١ر٩ السكان
 أهب ؛سلمين بز ٢٣ر٣ و ضدوك

 ( بالة مليون ١ر٢ ) الجوت منتجاتها

 ٠ ( جالون ٠ م ١١٤ ) والبترول
 مجلى من التشريعى المجلس يتكون
٠ منتخبا عضوا ١٠٥ يضم واحد

ية  ٠ وزراء ومجلس حاكم وللو
 ( ألف ١٠٢ ) شيلونج الداسمة

خرى والمدن ، ديروجو ، جوهاتى ا
٠ ونوجونح ، سلشار

أسبانيا

 يول سادو : ى الرد االرتم
 مؤنت رئاس : الخكم تظام

 (١٩٣٩) فرآنكو ذثةر١فر : الدولة رئيس

( ر’م ٢ر٢٦ ) مدريد : صمة الط

كبر الجزء ربانيا تحتل - ا  ا
 تجاورها ايبريا جزيرة شبه من

 البرانس حيال وتفصلها البرتغال
 عن طارق جبل وبوغاز ئ فرنسا عن

 ألف ٦٩٤ مساحتها 'نبلغ ٠٠ المطرب
 ن ٠ م ٢١ السكان وعدد ٠ م ٠ م
 -نعتمد ، ( ١٩٦٣ احصاء )

 الزراعة على أساسا اقتصادياتها

 مليون ٤ر٣ القمح وأهمها
 ٤ر٨ أنتجت ع ١٩٦٢ ر هكتار

 ه ٠ م ٢ر٢ الزيتون ٠ ٠ ط ٠ م
 ه ٠ م هرا الشعير ط( ٠٢٣٦١ و

 ١٠٦ البرتقال ٠؛ (١ ط ٠ م ٢ر٢ د
 ثم ( ٠ ط ٠ م ١ر٣٨٩ ز ٠ ه ألف

 وبنجر والقطن والبطاطر العنب
ضافة -والخفر والتبغ المكر  با

 وتثمل ٠ للمراعى ١ه ٠ م ٢١ الى
سماك المائية ثروتها  سيما  ا

 ألف ٧٨٣ المحمول جملة ) الردين
 طن ألف ٦٢ منها (١٩٦٢ عام طن

 المعدنية والثروة ٠ تعليبها تم
 ط(٠ م ١٠ر٢) الفحم تشمل
 الفضة ، ( ١ط ٠ م ٧ر٣ ) الحديد

 ( ١ط٠م ١ر٦ ) بو'ناس ( د ٠ م ٤ر٠ )
 ٠ والذهب والزنك الرصاص ثم

 القطن نيح الصناعات وتشمل
 الكتابة وورق والحرير والصوف
حت الغلين ص والسجائر  ٠ وا

٠ بيزتا بليون ١٢١ تها٠قب جملة، تبلغ

 ابان حيادها أسباي؛ أعلنت — ٢
ور العالمية الحرب عام وفى ، ا



 بريمودى الجنرال فرض ١٩٢٣
 ست دام دكتاتوريا حكما ريغبرا

 الملك تنازل ١٩٣١ عام وفى ٠٤ سوات
 ثورة أثر على عثر الثالث الغونسو
 شيوعية جمهورية وقيام شعبية

 على ١٩٣٦ عام انتخابات وتمخضت
 ومن ازانا بزعامة جمهورية اغلبية

 اليمين احزاب بحن صراع نثا ثم
 اليسار وأحزاب فرانكو بزعامة
 انتهت مدمرة اهلية حرب الى تحول
 متزعما اللعه فرانكو بتولى

نج حزب  حكومة وأزام الغا
 ، فاشية مبادى ذات دكتاتورية

حزاب وألغى نج سوى ا  وهو الغا
 الوطنى المجلس بانتخاب يقوم الذى

 بينهم ومن ، مائة أعضائه وعدد
 رأسه وعلى التنفيذى المجلس يختار
 الحزب رئس بصفته فرانكو

'، الدولة ورئيس الوزارة ورئيس
مجلى دمثلها التثردعية واللطة
عضوا ٤ ( ١ ويضم الكورتيز
يحكم نتخاب أو دا يختارون
وازق ١٩٤٧ عام ولى ، وظائفهم

 ى٠الم١ الحكم دسذور على الكورتيز
 ملكية دولة أسبانيا اعتبار على ينمى

 إدولة ١ رياسمة فى فرانكو واستمرار

 'نتشاور بعده ومن ، الحياة مدى
مة يمثل مجلس مع الحكومة  ا

 بثروط الملك ترشيح فى
 هيئة فى ضو نيا وسب.؛ ٠ خاصة

مم.  بتأييد ١٦٥٠ عام ألمتحدة'منذ ا
 ودول الالتينية أمريكا دول من

 عفو كذلك وهى ،ألعربية ألجامعة
قتصادى اوربا مجلس فى  غام منذ ا

٠١٩٥٩

 ١ر٦ ). برشلونة .٠ المدن أهم
 اشبيلة ( ألف ٥٠٥ ) ؛اشية ن(٠م
(ألفا ٣٢٦ ) سرقوسة (ألفا ٤٤٢ )

 ٣٠٧ ) قرطبة ( ألفا ٢٥٧ ).٠ تئه مر

يزى : اعطة١

٠ أحمر ) أؤية نطاعات ٣ ; سطم١

أحدر(- ٠ أم-ذر

( لغة ) اسبأذة

 باللنة المتكلمين عدد بقدر
سبانية  تعتزر لهذا ٠ ن ٠ م ١٦٢ ا
 للذمة١ سسولة١ اللفات باستثناء

نواثرية بمد العالم فى الثالثة  ا
 درجة حيث ذن وانليها والروسية

نتشار لمانية اللغة ا سباسة ؛ ا  وا

 : من كل فى الرسمية ااغة١ هى
 ، ٣٨ر٣ لك1١ ؛ م ٣١ر٠ اسبانيا

رجنتين  ا—كولومبي ث م ٢١ر٧ ا
 .شيلى ؛ م ٨ر٢ م؛فذزو؛١ره٠٠

 وهذزررارس 'ا٠بولغ فى 'ذم : م ٨ر٢
 وبيرو وأورجواى وجراتجما وبذل'.؛

٠ وكوبا وركازاجوا

ذتو١سبر١

 الى وضعها يضب عانجة لغة
 ودى—اليه البو!لمدى العيون طبيب

 ( ١٩١٧ ت م ١٨٥٩ و د رامنؤوف
 والفرض ١٨٨٧ عام فى عنها أعلن
 بين مشتركة لغة تستخدم أن منها

ضافة العالم شعوب  لغاتهم ألى با
صلية  وتقرا فا حذر ٢٨ من تتكون ا٤ ا
 مكان و صدوتى أساس على وتكتب

 ، المه ؤواعده؛ فى لالدذثذاء
 ات——الدن من ء.ال«د من اقتبسها
وربية  من كثيرا وضمنها الشائعة ا
 مخذإخا فى المندأولة اأكلمات
ساسية قواعده؛ وس ، اؤلفات ا



٢ بعيه٠٠٠٠اس

 ء١٠ما،م ا ع٠جمي ن١ اذال ١ ل سدي عإى
 ة’لحخار١ ع٠وجمي و١او١ ف بحر تنتهى

ه بحرف ذذتهى٠  ت٠ركز٠ ود و ، إف ا
 وءذدت __ة٠للمغ ١ هذه لنثر عدات ج،

 زها٠ءتمد ١و اًعها٠لتثكج !ثبة و د مؤتمرات'
 رم ا٦ولكذؤ ، لبررد ١ هر!ت بعدى
 فى ا٠به بعترف اش ل"داة١ 'نبدع

٠ الدوش ت1ألمجتمع

السبعة

صطالح فى  ترتببب ٠. لدبلوفسى١ ا
 من الدبلوماسية البعدات اء٠٠رؤس

 فى والمص-دارة الفدم حيث
ت ستقبا ت الرسبة ا  وألحذ
ف ■ر—ا ويردع ، والمراسم

 الذواءلى هذد احذرام فى الدبلوماسى
 م ء؛ صعتو اش ثيينا ئحذدة الى

 شابل اكى و.درو'ذوكول ١٨١٥
 العات رؤساء ذم اذ ،١٨١٨ )ء؛م

ور ، مراتى 'نالث !ى١  مردئ ا
 صدد ا!ن؛ درجة ا رده ورذ؛ ٠ ة ء ١ا!دخر

 '( ادوى ا ثيلمللت د؛!نبة ار*ور
 ؛دة٠اع_١ ذوف لمبعوتيت١ لرر'ذية 'ذم

 رحاق٠د و؛ذادا I لمغوذمةى١ والوزراء
ؤكغو ٠ ولى ار ر—!ذ؛ص١ وكرلى
٠ ,لمن’ازرو ررسى ءدإون لذئذ^ن١ هاتين

ئ-ال الذائمئن مرتية وتجهما  ر؛
 ل—ب تم ى بو _دعتبرون الذ؛ن
 وز':ر ادى دوام ة—جي٠خال وزراء

ن الدولة خارية  . الدها 'اءو
 تدش الذى ب، ٠٤ا مررن كل فتمرق

افالت فى التقدم حدث من

ن وش ٠ ية٠آل الرد لمفالالت١و
الواددة ر'ية1١ سمقة أفراد رهن ا

اف كمة رح ه أن ١ المذ٨٠٠قد ز تع__ا

لعوث١ ل د.-:. و رتج ر ظ لرن بداء ازك ئ٠٠ ت ٠
أوراق دذدم‘ ذاروتلح ن م أو ر)*ممد؛

فى ع—ف لع»م ا وج;ى ٠ اءذ،-؛ده

هون أن ىط الكائدبكتة دول—أ؛
^-مقية  دون !-يابوى ١ لدمءوث ا

♦ مية قد  با اتذ^د ١

العربى الكذاب أسبوع

 وفى بالقاهرة تقام منوية سوق

 بالجمهورية فظات المخد؛ حذواغر بعض

 ا درم ص  للكتب ض ٠مع ١ءلل ل م ه ز-ني

كم__ا ا٠ "رفسه العام فى هده.؛ صدر دا

 فن ور—لتعل' معرض ءإل صل—ش
 الثقاولمن وزارة لذعمه٠ . ا'ط.؛ءة

 ؛؛!.جؤجوربة النذر دور ده نث ٠ذ٠ور

خرى !هربية١ اقالد وبءض  ى ا
؛ؤسسمد؛ت١ 'ذل.؛١بؤتذور وه 'ر--؛هخا

ش واأش؛ت ء  قدرت ٠ والثقافية ا

 م ء؛ سم لرو خالل المباعة الكذب لةمج

 كم؛ ، ة ■ح —> ص ن ملي_-ز ذحو٦ ١ \ \ ج

سروع خاط .ثحز  ءروض عدى ا

 ى 'نذن؛ .ة —م أد ات و رد و دد_ا_يذماردة

 اكاتاب ١ مثكالت لمذ؛ؤئ ر٠٠مؤ'ت بعقد

٠ لمن ب؟ ٠٠٠م ت بتر؛ ذي نه.م.ن رت ر، ١لع ا

استثؤار

دتثمار صطالح فى ا  ا

 مالى رأس لن 'نكو هو قتدمادى ا
ذتاحية لطاقة١ زرادة’ دفق حدد  ا

 فكل ، اقذصادية قرش ذات دفع

 اتال رأس-ر فى زبادة بعنى سمتثؤ؛ر١
ستثمار س و لهد ا و ٠ س اذو ا  دو أ

 فى سواء رخ أو ئد٠ء ءى الحصول

خائية ألمرملة  للشروع ا

 فى أو ( زراعية أرذى كاستصالح '
شاج ورحلة  ؛ وع للمثر الفعاى ا

كما مباشر غرر ؛ر٠ستذ١ بكور وقد



استحاءات، ٠٣

 حكومية ت١سند ء ١شر حالة فى
 فى ا دياوص.ي الحكومة تستخدم

 ض ، اقتصادبة بمشروءا'ت م الش؛
 مالب تقيس ألدولة ن١

 وتستثمر بها تضطلع لتى١ المشروعات
 من ه٠رحقف رما دائما فيها أموالها

 مثال منها الفرض بكون فقد ارواح
يدى بتشغيل كفالة١ مكافحة  ا
 'نعبين فى الكاذ فذر'ت خالل العاولمة
رع وشق الطزق  ٠لحسور١ واؤلهة ا

 وأسالك الدريدلة ١لذطوط١ ومد
قة وولدات واقارة اسيفون  ا

 المرافق من ذلك وض الكهرباية
ءد الذف الهامة  على ؛؛.ة—النه فى 'ذ

قتصادى النشاد ازدهار ٠ ا

ستثمار ومصادر  المدخرات هى ا
 ؛. جديد مال تكودن الى 'زوجه التى

فراد بحتجزه بما وذاك  دخولهم ن١م ا
 تحتجزه بما أو ، مدخرات صورة فى

 أموال مرثم ( الحكومة أو د الشركات
نم أن كما /،٠ اذداش ورة—ص فى

سنثمر؛, ٠٠اد٠مص  التوط ض ورالذ ا
 خارحيا أو داخؤدا الحكومات 'نعقدها

 الدولة ها علي نحمل‘ التى المدونات أو
 أذم ذم.. ٠ خذ.ارجية ذات اتن؛ ءاى بناء

دخار بعن مبادرة المالقة كانت  ا
ستثار دءار ئ وا  فى القومى فا
ستثمارات ى و يمس,؛ مجم.وءه  ا

نناج نح در بدوره؛ والذى الجدودة  ا

 ادوعا دخرات1ا ن٠ زيد بب وتسمح
ستثمار فى رطخدم  وهكذا ا

٠ دواليك

رب موال1٠ استثمار ا

موال رءوس ترغيب جذبي ا  ة—ا
شب'ن فى ١تط٠ سة٠الهس فى  ا

موال وصل ٠ة الوطنى جذب ا ا

 النقد ة استثؤارها يراد التى
جنبى موال ن ا ت العينية ا  ،كا

ختراع كحتي المعنونة الحقوق  ، ا
 أجاز وند ،العلمية والخبرة اكفاية

 ال,بح تحويل الممرى التانون
نح جنبى المال ر١استثم ءت ا  ا

 ؛تجاوز  بما الدارج الى
 بها الهجل القيمة ن٠م بز ١٠

ذن مضة وبا  كما ت بؤا ورد التى ا
 تاريغ من توات خمر بعد أجاز

جنبى المال احار  تحويله اعادة ا

 حويا ؛تجاوز  بما الدارج الى
٠ بها الهجل القيمة خذص

استثناءات

ستددام دائم كان لغن  فى ا
 والهالود الحزبى النظام ابان ممر

 استخدمتها فية ا——انس تدابر به
 ١٩٢٨ عام منذ الحزبية الوزارات

 أح اولندن جرن عاره؛—أنص لمكافأة
 حكم اوان منهم فعلوا الذبن تدونضر

 اجراءات عاوه الهوارضة زأرات ا!،
 الدامة الهاب: ا اض داف

 تحكم كا;ت والتى. والترقية رالتعيدن
 وتد ٠٠ حينذاك الدولة نلغىم،

ستثناءات اتخذت  واسعة صورة ا
 الوفدية الوزارة تول نرخن النطاق
 تثريع صدر ثم ١٩٤٢ عام فى الحدم

 وزارة ابان ١٩٤٤ عام فى بالغال«ا
 الوزارة عاذت وعندما ؛ ماه. حمد

 اكتفت ١٩٥٠ عام فى للحكم لدبةاأو
 فى احقسه الوزراء مجأسر باستخدام

سذثناءأت بقة ا ت ا  وأ
ستذخاءات بعذر  رد مع الصارخة ا

 على العامة الخزانة الى الفروق
 تعرضت وقد ئ شهرية ازاط
عام فى شكلت التى الثورة محكمة



)٠ استجواب

حتذاءات لوع ١٩٥۴  فى ا
 العهد وزراء بعض محاكمة سياق

. بئ١

استجواب

ستجواب - ا صطالح فى ا  ا
 البرلمان عضو طلب الدستورى

 او الثيوخ او انواب مجلس )

مة مجلس  الوزراء من وزير من ( ا
 مسالة فى الدولة سياسة عن بيانات

 كان ثم نمن ، خاصة و١ ءامة
ستجواب  الذى (( السؤال » غير ا

 سألة عن استيفا-د؛ منه يتصد
ستجواب أن اذ ٠ معينة  يتضمن ا
 اساس هى التى المحاسبة عنصر

 تعرفات على الثسعدجية الرنابة
ستجواب د وذمه الحكومة  طرح الى ا

٠ بااوزارة الثقة

 اتح—الدس جميع تغسمنت - ٢
 فى البردان عضو حق المحررة

 دستور نعر (١١ الوزراء استجواب
 من عفو لكل ١١ ان على ١٩٢٣ -عام

 الوزارة ار يوجه أن ابران عفاء’
 نعى (٢١ (( استجوابات أو أسئلة

 عفو لكل ١١ آن على ١٩٥٨ دستور
مة مجلس أءف؛ء من  الى يوجه أن ا

 ٠ *تجوابات‘ا أو أنئلة اؤوزراء
ستجواب فى المناوثة وتجرى  بعد ا

قل على أيام سبعة  تقديمه يوم ن٠م ا
ستعجال حالة غير فى وذلك  ا

الدستور ونص (٣) الوزير وموافقة

 الى سافة با ١٩٦( لمام ألمؤقت
 يجوز  )) أنه على السابقة المادة
 أو ااحكومة *-ن الثقة سحب عرض

 الى موجه استجواب بعد ا الوزارة

 الطلب ويكون الوزير الى أو الحكومة
♦ المجلس اعضاء حءذر١اقتر على بناء

استدعاء

صطالح فى  انهاء الدبلوماس ا
 عادة وهو الدبلوماسى المبدوث مهمة

 من باستدعائه لكون ٠ البعثه رئيس

 العرف ويقنى ٠ دولته جانب
 الدولة ئيى لى يقدم بأن الدبلوماسى

 خارجيتها لوزير أو لديها المعتمد
عمال نائم درجة من كان اذا ١  ( با

ستدعاء خطاب  السفر فى مستأذنا ا
 ءلى ٤٣ المادة فى ثيا ادذاقة وتنعى

 تنتهى الدبلوماسى المبعوث مهمة ا.ن ١)
 لديها المعتمد الدولة من ؛.اخطار

 كان اذا أما ، المعتمدة الدولة ار
ستدعاء سبب  الدولة احتجاح هو ا

 تشكو أدر على المبعوث ؛حلها التى
 جواز بطلب عندئذ فيكتفى دولته مده

 خطاب يقدم أن دون سفره
ستدعاء ٠ ٠ (.( ا

استراتيجية

صل يوزانية كلمة  فى تعنى ا
صطاذح  العامة القيادة علم أو ؤن أ

 الالزمة التدابير جيع أى ، الحرب فى
 ستراتيجية ن؛ ، النمير لتحقيق

فى ممركة لب على تقتصر 



استراب

 السامة الخطة -شمل بل ميدانها'
 من ما كل على فتعمل الحرب لكسمب
 المعنوية الروح على القضاء شانه
 بتخريب اتتحادياته وز!زلة سدو

نتاح مراكز  على والدتى الحربى ا
 السكرية خططه وتعويق المسواء

 ثم فمن ٠ مالته ١مو شبكات بتدبر
ستراتيجية نجاح كان  الحروب فى ا

 تعاون تتلزم الشاملة الحديثة
 كان وند الجيش اسلحة جميع

 سيما  الجوى الالح ستخدام
 من الغواصات ثم اتنابل قاذفات

 تطوير فى الهامة الموامل
ستراتيجية  ، ألمعاصرة العسكرية ا

 باستخدام اليوم لتهدبد ١ ن٠ء فضال
ماحة ٠ النوونة ا

 (( استراتيجية مواد ١١ اسم ويطلق

 فى تدخل التئ الذامات ريع على
 على وتساعد الحرية العمليات تنفيذ
 هذات 'شه. اليوم وهى الحرب كسب

٠ والمصنوعة الخام المواد من

 مراكز ١١ اسم ويطلق

 نات قعدواا على (( اتيجيةاسذر
همية  المعارك كسب فى لسكرية ا

 أو الدفاعية ااحرب فى سواء

 واعد—الق اخذتمار وان ا لهجومي٦

الدول بعف ها٠ذةب’ التى اامكر؛.ة

ءر .بقوم أجتبي-ة أرادى فى الكبرى
 الموأقع لهنه ستراًيحية١ همية

 الحرب أساليب ات'نطور زوء فى
٠ الحديثة

استرابا

سم سترالى النرمنرلث . القوس ا ا

 فيدرالى اتحاد : الحكم نعالم

النائية اليزابيث : الدولة ر،سن

 ( ١٩٦٥ ) كبس !ورد ٠٠ العام ألحاكم

متريس :.روبرت الحكومة درس

اكانبرا العاسمه

سترالى الكومنولث . ١ دولة ، ا
 ٠ ليا١٠ستر١ قارة تشمل فيدرالية

 البريطانى الكومنولث فى عفو وهى
مم وهيئة  شرق جنوب وحلف ا

 مثروع دول ومجموعة آسيا
سترالى لكومنولت ١ تكون •/ كولومبو  أ

يات ست ويضم ١٩٤٩ عام فى  و
قاليم من وعددا  واسات ا
تحاد تتبع التى والجزر  ا وهى ا

 ة الجذوبية الجديدة ويلز )'ا،
 طةان١ م ٠ م ألف ٣٠٩ر٤ اطاحة

 سيدلمى واأماصمة ن ٠ م ٤ر٠٤٩

 ألف ٨٧ر٩ اداحة فكتوربا (٢١)
 ن ٠ م ٣ر٠ه٧ الكات ٠ م ٠ م

 ا٠ لند بنز كو (٣) ملبورن صمة !ما وا
 الكان م ٠ م ألف ٦٦٧ اطاحة

 بربن والعاصمة ن ٠ م را ٥٧
 احة —المس ، !جنوبية ا استراب؛ '(٤١

 ١ر٠٠٩ ادكان ، م ٠' م الف ٣٨٠
 اسانراب )ه( أدليد العاد ن ٠ م

 ٠م٠م ألف ٩٧٦ اطاط ، الذربية
 ، نيا طما ( ٦ ) ألفا ٧٧٣ اكان
 اادمكان م، ٠ م أاف ٢٦ اطاط

 ؛ هوبرت والعاصط ألفا ٣٦١
 طعة١ط١ ، الملحدات للو

اص-مة ا!شماادة،  ااسكان ) دارون ا
 العاصمة ) كانبرا مقاطعة ، ( ألفا ٢ ٩

تحادية  ، الذ؛' ٧٣ السكان عدد ( ا
م نورو جزر ،' مورسبى بررت



٠٦ الجنسية استرداد

 لد وماكدوف( ، وكاربر ونورذواك
 القطبية والمنطقة وكرستماس وكيلنج

سترالية الجذوبية ٠ ا

 ل£ومتولث١ سكان مجموع يبإخ — ٢
سترالى ضافة ن ٠ م ١٠ر٩ ا  وا

 استراب سكاًن من أأغا ٥٠ الى
صليين تحادرة والداصمة ا  ٠كابرا ا

 و؛حلها ب ورط؛ ملكة اودولة رص

 المحدر درب لذى١ المام احاكم١
نى ندادى لبرلمان١ ون ٠ الذ  ا

 ٦ ٠ ائه٠ض ا عدد لتثيوخ مجلس من

ية ءنكل١٠)  متوات ٦ لمدة ( و
 منتخبا عدوا ١٢٢ من للنواب مجلس
 عضو فى ط وشتر سذوات ٣ لمدة

 رطارجا ٠ر مواطنا ن١يكو أن لمان اب
 فى ات. سن؛ ثالرثة قلم، قد .٠وكور

 برلمان فى عضوا ن١ك واذا ، استراب
خة دات ااه ح_رى١  اًن فعليه ا

 اسلط^١١و'ذذ^ذز ؛ رتت، ءضو ءن I رتخل

 والمجلى الدام الداكم فى التبدية
 زراء افى ع٠مجل وفى اكة.ينى
 وزراء عثرة ،‘م- ومتكون الفيدرالى

 ٠بى١ اعضاء منغبر١ورر١٣ عدا
بة ولكل  مجالين م.لى نركون ن برإ؛ و

 ٠ زراء للو تجليو وم ننفينى‘ ومجلدى

بات وتنقسم  اداربة وحدات. الى الو

 ، وحدة ٩٠١ حا تبلغ صغرى
 د هذ اختصاصات ر الدط؛ بتحردد و

تحاد ذوى—مس على المجالس  أو ا

ية داربة ادوحدات أو الو  ا
شرى ٠ ا

تخداد ذية١ميز بلغت  ١٩٦٣ دام ا
يتادا ج ٠ م ١٦٨٥ ( ايرادات )

 ١٠٠—أه ( ممروذات ) ج ٠ م ١٨٣٠
وفة ا ادرات١  ( ثمر ٣٥ ١ ا

 الزبد. بر( ١٢١ ودقعه ح اافسخ
؛ى ( بر ٢ )  نيةأمدا ااشروة و

كل ١و لفضةوا الذهب  لغوسذات ١و ا
 م—لفح ١و والتنجستن رد د وا!.تدم

س  ءام ١ تهامب ٠و'ق.ل: ، ود—ا
٠ ح ٠م ١٨١ بحو (١٩٦١

 جصببة٩ صحرداد١

ودة ،رعفى لة٠ي—الجنس استرداد ا
 بها بذخمتع كان ممسخة جنة الى

شخامى |جد من لعب ا فقده ني ا
ساب ذم,ن فى الواردة ا  ا

 جنسيتها زوجة تسترد كأن الوطنى

طية  ا٠نجس فقدتها أن. ومد ا
 واب الز .ياء ار أ'؛ر ءر دأحنبى حها١زو

 بدخر,. فى ية—٠اا.جذ- داد استر ورحمتك
ت أ ت ؟فى حقا اعدا ن ى أخر حد؛  مذ

 استرداد لب1اط١ الوطنى; دأن ودكون
 ن وارو رس و I جحم الم. كأن يته—جذ-

ت د.٠ م٠۶٠٢  ددا رعدون ب١ الدا
 ء ح؛ وم.. ادورة١ اجذ-.١ داد اذ

 اذا حسه فذا- الذى اوطش١ أداء
صلية >تبذب, اختيار قرروا  ا

  د ٠‘‘!١ أد ٠ الردد ن٠س بلو عند
 وحدب درر أو أحنى حروب حذت ه 'وز فى٠ا١

 * ا'!زوجية أكدى اذا .سته د٠في
 ألوطى ة٦حك، اردأن ز رحو امك

 جنسيته فذ-د أن رفى الذى
. ٠ ب١.ج ١ أو قاط—؛ا

اوودان .١دأ. اسفى

 اءآدة ‘با ٠١ت-بذ تاريخى اصطالح
ودان فتح ومة على أقضاء١ بدلى ا



استعالمات ٠٧

 ب ان بدد ١٨٩٨ عام الدراويش
 عام للسودان المعرية الحكومة اخالء

 بسة١ كانت الحادن وفى ، ١٨٨(
 مبرر خلق الى تهدف البريطانيان

 ن١دود١ حكم فى, شترأك لال فرعى
 ١٨٩٩ .٠١.عا نبة اآغا د اها تحقزز ما وهو

 ننجن كة ثم ث دان ٠٠—ال حك* >عملت التم،
 ثم طاتيية وافى؟ ية ادم متئن لحك،١

نن..  ءا ١٩٢٤ عام دشن رالحد اد ا
 لىطاش١ دار اك. متدل ادثح اب

. ردح ادر ألفدادن روضى ى بأبا*

راض استصالح ا

رض تحودا. لمية ء — ا  ر ه—اب ا
 اروام. لالداح صالحة تربة الى

 تذكت'٠٠ل١قعةذ ا تودم/ع ضأخر وذاك

 .ا.د٠ء زرادة ■رجم ن٠وم راء الز ؤد
رض ن٠لمذتغلدح١  ف ور لمن—راعي ٠أ.١وا

قتصادى اثم مضحه  ■،ل ودع ٠ ا
رادى ستعالج !ز-.ابإلمذ١ ا  /ا ١ ٠ ا

راض  ألدلتا ادل؟ لوادى ادورة ا
ألنطروى وادى أرانى وصل

 ر٠و'طا اداة زت٠ث١ودذ بوط وص
 فدان ألف ٥٢٥ ٠بتحح حتها ض؛

 إلس.االحبا ٦٠ح ١١١ ٠ ا تحت-اح

 بلةاأقا اوية العدحر المناطق ( ٢ ١
 ٢٠٣ بنحو ماحتها واخدر مر اكع
 سالحه؛ 'نكاليف وتدرر ٠ فدان ألف
رادى, (٠ ٤ )" ح٠م ٦٢ و ب  اتئ١ ا
 ۶مثرو ردغين بعد استمالحها يتم

 الذسابة مرحلته- فى العار؛ السد
 ( ه ا فدان رىملدو ١ر٢ بته؟ وتذرر

راض  'نطبين؛ عليها التولى ا

مالح لقاتون  اش وهى الزراعى ا
صليون مالكها يتمكن لم  من ا

ألف ١٦٦ مساحتها وبلغ اسبغاللها

 ح—تج—اس ال—بأعم 'نذوم - ٢
راض  اله؛م" المعرية سسة اإل )و ا

راضى ستشالح  اذدئت التى (( ا

 ’تنمية فى ؛ثم—لت ١١ ١٩٦٢ ءام
قتشاد  استصالح قطاع فى الذوس .ا

راغم  أوجه من به بتصل ولر؛ ا

 والصناعى الذجارى الشاط-
 ذلك يل٠مس فى را ودكون والزراعى
 وأوجه ال٠ت.م-_١ فى أموالها ا'ستثؤ؛ر

 أؤسسلمذ١وتعوم ،اليبا المشار الذشاط
شراف ت كا أض ١ جه رتو  هاكمايط وا

 نكقل’ التى أجرامتح ١ ؟نمع 'بذوإى
 ((٠٠ واوسممات الحكومة ٠لم٢مشار

 هى: شركات عدة مسة—ا؛ؤ' هذد مج٠ذت
رافى.نم ستصالح ادلمن شكة’ا  ا

 كوم وادى كةثر ابمبرة، كة د.
مة كة اك ث اسو  والياه ل"يحاث أ

 المعربة ، ( ربجوا ١ م-"وبة٠ا١
رادى ح٠*تع٠ا  والعامة ، البور ا

 اسرية؛ الراذ ت* ،أزضة١ إل..؛لى
 !ما؛م دلمن—٠.او>١ او_لمذ ٠٠؛ م .إعته ع

٠ج٠م ٢٣هر٨ مادته ١٩٦٧ ٠٦٦

ستعالم ت١ا

 التى الرئيسية لح المش-؛ احدى
رشاد وزارة منها تألف  ، القومى ا

 توعية اخلية اك رسااتها تتغمدن" و
 ، مستنح عام رأى /٠د ذكو٠٩ الجماهر
 الى الخارجية -التها—رس ؟تهدف

 النشاط مظاهر عرو لحف'؛ق ١ در
جتماعى الفكرى قتصادى وا  وا

 وبالتالى الجمهوربة فى دالياسى
 الخاطئة أو المغرضة البيانات تفنيد
الخارج فى ابالد عن تنثر التى

 خاصة ادارات أقسامه.؛ ورثمل
 وتعنى والمطبوعات حافة—بالص
تصال المحلية اوصحافة رى بثاو  وا

جانب ب'لمرادن  لهم اعدت ااذبن ا
وأخرى ، م٠حخماء١ ر.م.جهنج٠أق' ن؛ د ن؛



٠٨ استثمار

 وحدات الى مد.ة للمعإومات
 السينمائى لالنتاج وادارة ،اقليمية
 كما ،لالعالم ومعهد ،لكر وادارة

 لالستعالمات مراكز ؛—يتبعه
 واعالمية صحفية ومكاتب فظات بألحا

 مصلحة وتستخدم ، الخارج فى
ستعالمات عالم وسائل ا  المختلفة ا

 والكتب والدوريات النثرات منها
 من وعديد العربية باللفات المطبوعة

جنبية اللفات نالم ، ا  وا
 تعتمد كما ،التسجيلية السينمائية

 والندوات المؤتمرات تنظيم على
شتراك أو الصحفية  بلغت ، فيها ا
 تيمته ما ١٩٦٧٠٦٦ لعام ميزانيتها

٠ج٠م١ر١٣

استعمار

 أو حكمها بفرض دولة تيام
قتصادية أو اليادية ,سيطرتها  ا

 دولة شعب على حدودها خارح
 .. ؛—أهله رضا غر وعلى أجنبية

قتصادية ةطر السي. و'نستهدف  ا
ل ش استد  كان ٠ -كانه و ا
ستعمار  يعتمن القديمة صورته فى ا

حتالل على أرهابا  بيد المسكرى ا
 الثاندلمن ااهالمية الحرب بعد يعد لم أنه

تعد-مار ن ٠ ضروريا شرط؛  قد ا
 ذوات اقامة بدون أغراضه دحقق

 ر'بب هن ان٢و ث رة ج احتالل
سذممار  أهدافه لحقيق التقليدرلمذ آ

 ءإو التعمرة وإلمنالد رعا؛؛ 'شجيع
ذب. الى الهجرة  اتيظانه أخرخر ا

 د التعمر لدولة١ رعا؛؛ باحالل أو
مابن البالد أهل معدلى  أو بطردهم ا

 ظروف 'ذعتت بروكعب وذأك ابادتؤم

 الدول وكانت ٠ معيشة لمن معيشيا
 ة—دري 'نقرير فى تتذرع الغربية

ستعمار  اأيد ووسع الغزو بحق ا
قليم فى ؛عيثى شعب وجود مع ٠ ا

اقتعدى استعمار

 الكبرى الدول سسيطرة بمعل
 لفزد؛لذ١ ستعؤ؛رية١ الدول وبخاصة

 الدول سيما الدول من غرها' على
 طابع ذات أساليب باستخدام النامية

تفاقات منها ،اقتصادى  التجارية ا
متيازات وعقد ، المتكافئة غر  ا

لتمادية حتكارية ا  واتامة ، وا
قتصادية التكتالت  القروض وعقد ا

 للمساعدات برامح ووفسع
قتصادية  المشروطة والغنية ا
 المشروعات انشاء فى والمساهمة

 غانه من تجارى تبادل واقامة
ولية الخامات على الحصول  لهذه ا

 متابل لى احتكارية بأسعار الدوز
ت  يثمل ا—كم. ، والمصنوعات اآل

قتصادى الضغط  الدول هذه على ا
 حصار صورة فى مبادرة اصا

ت طروق عن أو ؛دى—الص  الوكا
 الدولى كالبنك المتخصصة الدولية
٠ تنمية

 طنى, ال ارشاق ندى وتد
 على المتحدة الدربيه جمؤورية

قتصادية ألمعاعدات رفض  ا
 من ■سرع بذرودل المقيدة والمعونات

نخستمام وعدم ٠ الدوألمه حرية  ا
لتعادية ار؛'.تكتالت  وتوثيق .ا

ص اكعاون  الدول عم -:دى,11-ا
٠ ضى١ العربية

بد جد ذعهار٠'١

جنبية اليطرة فرض  من ا
 مع دولة على د'سمةواقتد' ني.ابامنجدة

ء  ودون وسيادتها ب'حقال ؛ راف ا
عتماد  على ذلك -نحرق فى ا

ستعمار أ'ساليب  واهؤ^؛ التقايدبة ا
حتالل  على دوق كم؛ العسكرى أ

س*-لوب هذا ستعمارى ا اسم ا



لالرادى استس ٠٩

مبريالية  ويستخدم ، الجديدة ا
ستعمار  تحقيق فى الجديد ا

 نتحاش خاصة وسائل أغراضه
 او المريحة الشعبية المعارضة

 من ،العالمى المام الرأى معارضة
تفاقيات هقد دلك  بر اساب ا

 النامية الدولة تكبيل ،المتكافئة
 ، التمرف حربة من لحرمها بثرود

قتصادية ألمشاكل استغالل  ا
داردة.للدولة ستقالل الحددثة وا  ا

 لى عليها والضغط شتونها لى للتدخل
 انامة ٠٤ وقروش معونات رةصو

ضطرابات ية،اهوارةالمسكر القواعد  ا
شامات الداخلة  الطاشة ,ا

ستقالل الحددثة لدولة١لبةلى٠٠م١و  ا
 المسيطرة تحت ووقوعها ضعافها
حنمية قليات تشمم ، ا  الميش-اء ا

 وثقافى اقتصادى بامتياز تتمتم ع الش
 سياسة وممارسة السلطة داستالب

 عوئ فضال ، ى العتمم لتمييز ١
 التى لبة و.الد المنظمات استخدام

 ددور ى الكب الدول فيها تقوم
 الدول على الغثط لى رسح،
٠ سياستها وتوجيه النامية

استغالل

ستغالل نتعادى دالمعنى ا  هو ا
رباء من فائدى على الحصول  بدون ا

 مؤسسة أو دا نر لتغز( فا ، متابل
رداح هده نحتون نافة ا  بدون ا

 هذه دقابل بما جانمه من م دقو ان
ذام تكاليف برفم الزيادة  عن ا
 تقددم اًو العمال أحور رنم طروق

 لى تحدبد و٩ لهم انافية خدمات
 ضحية ودكون ، الصناعة أدوات

ستغالل  أو الممتهلك او ألعامل ا
قتصاد الدولة  ، ادوس وا

ستغالل  نتيجة عون قد فا
الذى الممل تيمة ألض ستخالص

 فى الزيادة فهذه ، العمال به يقوم
ناح  صاحب على ا ترتد  ا
 ضحية بكون أو ، العامل دون العمل

ستغالل  أسعار برفع الممتهلك ا
 اتحاد أو المنتح يحتكرها التى الماع

 ههد يبرر سيب ما دون المنتجان
 الطبة تستخدم ئد أو ،الزبادة

 تحقيق لى نفسها الدولة المتفلة
 اسدار على بحملها مطامعها
 اهد على الحمول لها تكفل ردعات

رباح من الفاض  ألخامة التواذين٢ ا
ستبراد بمدع  المحلى لالنتاج -حماية ا
 من العادى المستهلك يفيد أن دون
 الدولة. قيمام أو ، الحماية ههد

 الممتلكات قيمة تضاعف بمذروعات
 (٠فؤ١ المر وانشاء اذطرق ،كثبت الذامة

رض تحول اش  أرض 'لى ألزراعية '
ستغالل ؛عقارية  مراته أعلى فى وا
ستعمار فى وتمثل جنب ا  با٠رث غ ا
 ثروات از ابتز يستهدف الذى ممدوره
 غر بالمعاهدات ة م المسته ن الشعو

حتكارات لمتكافئة١ ٠ وا

راض( أستغالل اسلحة ا

راشى د )تصص  التصلحة با
راغى  حها—اس مذم الش لىوو-١ ا
دلى احد١ الى انتاحها وورل  ، ا

نداح رفع اريد فاذا  هذه ذوق الى ا
رانو( مرور ذلك اقتفى اأجدبة  ا

 قدتمتدعدة هرراحل ومدة التصلحة
 وتعددد غ فلم اشراف تحت سنوات

ت  الغرشرغ هذا ولتحقيق ئ المجا
 العامة ,أوسمة ١٩٦٥ ءأم فى أنشئت

ل رانى د■■ة—يتكم٠و ستذ  ا
 باستالم م وتذم؟ ؛ لحة المتحس
راغى وادارة  استصالحها زم’ التى ا

نتهاء بعد عمال من ا نشائية ا  ا
ستكمال ،البساتين ذلك فى بما ،بها



النؤود استغالل

 برنامج دوضع وذلك ، ا استصالحه
رض هذه ازراءآل فذرى  دحقق بما ا

 الحدرة فوق ا؛رحلة ااى وصدولها
 تغاللها—اس- أو ١لتوزبعه دا—رمهي

 الدولة !سياسة وفف؛ اقتعاد؛؛
 ة٠ؤس-٠؛١ ذه—ه و'نضم ٠ العامة

 هيئه ١) و (( بر التحر دة هددير هيئة '))
 الحدرة لمحاوظتى والتد^؟ر لتذميه،١

 ام اه ميزانيتها باذت ذد و (( والغيوم
طيون ٢٠ر٨٩ بته ما ١٩٦٧٠٦٦

٠ حنيه

فون استغالل ,

 به يقصد النفوذ استغالل
 أية من ميزة أو فائدة على ااجعول

 او شركة أو هيئة أو عامة سلطة
يهام بطريق ذلك تم ودو م|ؤسسسة  ، ا
 ءلمى يعود برا ، الفائدة وتشمل

 ن ؛زخن :ممج أحذ. أو نفسه خصن—الذ
 او ن مصاه, أو قرابة بصاآل اليه

 استغالل أصال دن بعتبر ا كم 1،حزبية
 اسارات أشان فى تحرف كل النذوذ

وراق انسدار أو وااضائع ٠ ا؛-ااجة ا

 من جريمة النفوذ واستغالل
نها حدد اش الفدر جرائم  أر

 بجرال الخاص ااصرى ااق؛ذون
 دبدمر ٢٢ فى الص-صادر الفدر
 ردد ١١ تى دل دا لى—ء ى ونه ١٩٠٢
 م.ن كزع لجربؤ-آل١ لهذه ا—مرتكب

 ولى ٠ غدرد أو را ور ءاوا ووظن؛ ان٢
 ٠متجذ_اا- أحد فى ا .م . ءئ كان من

 آو ا!بلدية أجالس١ أحدد أو اررلمان

 ك،ل أو أدلرز؛ت٠١ در م؛ أو ادروبة
 مستم?ر أول بدد ء؛وآل مة٠بخد ع٠مكلغ

٠ ١٩٣٩

دسذورى استفأ؛

فى ممثال الشمب الى لرحوع١

نتخاب حق لهم الذين الواطببن  ا
 حتى تورى—دس تثريع قرار
 ملزما يكون  أنه اى ٠٤ نافذا يعبج

 الشعب على عرضه بمد ‘اد
 ٠ عليه وموافقته فيه ستفتائه

ت ذلك يدلى  فيها تقوم اش الحا
 بوضع التأسية الجمعيات

 لتعديل مذروع او للدستور مذروع
 يباذر فبذلك ئ القاد الدستور
 تنفرد فال ، بنفه سيادته الشعب

 لحتة او ١ التأسيسة الجمعية
 الدستور وضع بلطة ( الدستور

 د—عن مهمتها تقف بل ٠ داره—واص
 ٠ للدستور مذروع وضع د—ح

 هذا عليها يى التى والحكمه
ستفتاء  من النعب تمكون عدا ا
 ه،أ ٠ -*يادة’ا فى حقه مم-ارسة
 بية اجز ا ة ليطر ا حدة م: التخفيف

 من ااددور وع مذ به ١ك؛خدا وما
 بتبحسبر تسمح  قد التى الدعاية
 ئ نقد من اله .؛وجه رما ااشعب

 اقرار فى العمل ٠ءب جرى ما وهذا
 الذى ١٩٥٦ لعام المدرى الدستور

وجرى يناير ١٦ فى شروعه أذن
ستفتاء  من بونبة ٢٣ فى يثأنه ا

٠ نفها آل ا

ستباسى استفتاء

 *خفتاء ا ٠; سو م;• ة ور—د*
 استفتا؛ ره و'تر . اإدص

 الهدامة المازل من سالة فى لثعب ا
 انتمل وقد .أراو ع٠طا’٦ ذادت

 عام فى مدر جمهورية دسدور
ستفتاء من النوع هذا على ١٩٥٦  ا

 ءز ١٥٤ اذادة ب—ف: ل٠الثع
 بعد الجمهورية لرئسن بةو'ن أن

 يعتفتى ان ا)مة١ مجذر رأى آحن
 اش ادمة اداق نى اش

٠ العليا البالد بسالح تتصل



اوزارة سءالة١

شفعى استفتاء

 ، شخصى شمبى استفتاء أو
 خمى٠ش على النسب استفتاء وهو

 الحق ١هذ وركون الدولة رئيسر
 فى عليه منصوصا العادة فى

 مع وهذا ، القائم الدستور صلب
 دستور فى العمل عليه جرى

 لمام المتحدة العربية الجمهورية
 لعام المؤقت الدستور ثم ١٩٠٦
 الرياسة مدن وتبدأ ، ١٩٦٤

 تاريح من منعبها مهام ومباشرة
ستفتاء اعالن  المرشح ويعتبر ا

 على بحعوله لدطجمهورية رديسا
غلبية  أعطوا من لعدد المطلقة ا
ستغذ؛ فى أصواتهم ٠ ء ا

ستفتاء ياخذ وقد  النمبى ا
 موافقة طلب صورة ألشخصى

 به يتقدم دستور على الثتعب
 بمقتضاه ز٣تتر الدولة ردبسى

 كان وان فهو ، يده فى الحكم سلطة
 الدسذور ا( ع و٠موض ١١ حذول ء سنفتا أ
 الواقعية الناب من أنه ا

 واضع ا( شغد ١١ على استفتاء
٠ به الثخعية الثقة وددى ستور اك

ضعبى استفتاء

 النب على معيت مودوع عرض
 حق لهم الذين 'لمواطنين 'فى مؤثال

 أو بالموافقة الراى خن ذذطاب١

الذى المونوع يكون وقد ٠ الرفض
سمتغذآء وله دخن؛  ؛؛جراء خاص-؛ ا
 بقاذون أو ؛؛لدستور متعلقا أو ٠ معهن

 خارحيرى تجادياسى أو ألقوأرن تم
ستفتاء ىط فيطلق  ادالة الصفة ا

ستغذآء فيعرف علده  سذورىاك با
ستفتاء أن كما • اسياسى ١ أو  قد ا

الحطات ا من الزاب؛ اجراؤه ؛بمون

 لمثيئة ا٣«ترو اختياريا أو لمنالؤ اذ ١
طة ه  و١ كالحكومة ) ا

 يفرق كما' ؛ ( التب ادجية
بءات دجن ستشارى ا سدى ا  ء وا

 ملزم استفتاء هو اأنى الش._عبى
 ٠بتذذ؟لح البرلمان٢ إختصة١ ملطة

٠ عنها مخفرين الذى أذتيجة١

استفزاز

 او السخط اثارة محاولة
 ئ سياسى لفرض عليه التحرضى

ء.غز متبر٠و  ا!وسائل ى دلى“ا ز١ا
 اليها تلجأ كانت التى ألتقليدية

 العروب لثن بة٠عاو٠٠٠.١؛ا١ اذرزل
سبالء ها ءاى  على وا

/٠ معينا 'حادثا 'نتخن واأش ئ أراضيها
 (الدولة رعايا أحدد ىط ؛؛عتداء )

 وهو ، الحرب حا.لة قينام فى ب؛
 ااثقاب ءود أو الدروب بمذار ف يدر ما

 حرب ذلك ومثال (( بلدى كاشى ١)
رزن  ألحرب أو الس فى أ

يطالية  يستخدم كما ٠ أنحبشية ا
ستغزأز  عن ألدولة لتعجيز وسيلة ا

 تتحلل حتى 'ذغاقية١ أو ة هد ى 'نتفين

خرى الدولة لتزام من ا  من أ
 عقد فى يحدث كؤ؛' ، بتنفيذها ددا ج؛

 لمداهدأت الممؤدة ألهدنة ذغاق'ت٠ا
٠ لعذلحح أ

دالة اذوزارة ا

 أحد أو ألوزراء رئيى ب’ط
 أعفاءهم ألدولة رئيس من الوزراء

ستن؛ ركزن٠و ، '?هم رنجمنا ن٠م  لة ا
 ألجثمانى كالعجز شخصية '-ماب

 أو ،٠ أوظيقة١ م مي؛ مباشرة ء,ن
 أحد أو الوزأرة نحز ديم أذا سياسة

 الثقة طرح بعد ألبرلمان ثقة اأوزراء
،المجلى -ر 'اوزير او ؛'!وزارة



٦٢ ستقالل، ( حزب ) ا

 او ستجواب نتيجة ذلك ويكون
 تكون او ، المجلسى يجريه تحقيق

ستقالة  تماون ستحالة١٩بسب*ب ا
 اعضاء بعض مع الوزراء رئيس

 المحرى الدستور نمى وتد ، الوزارة
 )؛اذا انه' على (٦٥ )المادة ١٩٢٣ لعام

 الثقة دم—ء النواب مجلس فزر
 ، نتقيل’ أن عليها ب٠وج بالوزارة

 الوزراء بأحد خاصا الغزار كان ١فاذ
 ولرئيى (( الوزارة اعذزال ءلميه وجب

 فورا الوزارة استقالة قبول الدولة
 مهام مباشرة منها' يطلب أن' أو

 وزارة ليف ئ لحين العادية ااحكم
 الوزراء رئيسى يراسها قد جديدة

 . ٠بعض فيها يثترك وقد المستقيل
 ومن ٠ المستقيلة الوزارة أعضاء

 شريف استقالة كتاب ذلك أمثلة
 بسبب توفينى عدبو٠لخ١ الى باشا

نجليز تدخل  السودان ش$ن فى ا
 ذاك على فبناء ))فيه جاء ١٨٨٤ عام

 مقامكم من نطلب أن الى هذ؛ نضعإر
 يمكن نه استعفاءنا تقبلوا أن العالى

 على البالد ندبر أن هذه لة والد لنا
 كتاب وكنلك (( شورية أصول

 ذؤاد الملك الى زغلول سمد استقالة
 فيا جاء ١٩٢٤ عام نفسه للسبب

 تجعلنى الحالية والظروف ٠٠٠ا ))
 ،الخطيرة المهمة بهذه القيام عاجزاعن
 أن جاللتكم مكارم من اًرجو ولهذا

 زمالئى مع استعفالى بقبول تتغضاوا
♦ ؛< اذوزارة من

ستقالل (حزب )ا

 ابان تألف مغربى سياس حزب
خيرة المرحلة  لمية الد؛ الحرب من ا
 .، ١٩٤٤ يناير ١١ فى وذلك الثانية
 أسم عليه طلق الذى برنامجه مضمن
ستقالل وآنيقة  الحماية من التخلعى ا

جنبية شارك الذى المغرى عل ا

 بجانب الحرب فى فعالة مثاركة
 وصقلية وتونس فرنسا فى الحلفاء

: وكورسيكا وايطاليا

 المغرب باستقالل المطالبة - ١
 صاحب ظل تحت أراضيه ووحدة
يوسف بن محمد البالد ملك الجاللة

 التى الدول لدى السعى ٠ ٢
مر يهمها ستقالل بهذا لالعتراف ا  ا

 تحعدد اتفاقيات وبوضع وضمانه
 لألجانب ما ألمغربية السيادة ضمن

٠ ٠ مثروعة معالح من
 لالصالحات البرنامج 'نعرض كما

 ألحامعس د محم الملك ووضع ، الداخلية
 واتصل ئ رعايته تطحت الحزب

 مؤتمرهم عقدوا الذين الحلف بزعماء
 روزفلت ووعد ن البيضاء بالدار

 نهايتها، الحرب أنتض-ع بعد والمساعدة
 الى عودتها بعد فرشا تلبث ولم

 الملك ناصبت أن لتالى١لمام١ فى المزب
 الصراع ،'وانتهى العداء والحزب

 ١٩٥٦ عام فى عودانه 'تم الملك بنغى
 زعمائه من ، المغرب استقال واعالن

٠ بركة بن والمهدى الفاس عالل

العضاء استقالل

 الجمهورية فى القضاء ش$ن ينظم
 استقالل قانون ، المتحدة العربية
 سبتمبر ١٤ فى الصادر القضاء
 ، مادة تسبين من ويتكون ١٩٥٢

 الواجب الشروط على فيه نعى
 النيابة وظائف يولى فيس توافرها

  انه ذلك فمن ، والقضاء الدامة

 ا فاض وظيفة فى التعيين يجوز
 وصالحيته كفايته من التحقق بعد

 قابلية هدم على نص كما ٠ للقضاء
ستئناف النقض متشارى  وا

بتدائية المحاكم ورؤساء  ووكالئها ا
المحاكم قضاة وكذلك ،للعزل



داخر استهال ٦٢

بتدائية  سنوات ثالث امضوا متى ا
٠ القضاء لى

اسحكهوؤم

 ، موانيها واولى المويد ءاص-مة
 ٨٠٢ ( ١٩٦٢ عام ) ندا سكا عدد

 ٦٤٠ ؛ جوتنبرج ء مدلى؛ تليها الغا
 رتزمن طى رتكيونح -نتع اًلف(

 لعدة ٠مركز وهى ٠ ة الصفح الجزر
 الثالثة الدمعة وشم ٠ صناعات

 أوبا جامعتى بعد المسوبد فى
٠ ذلى لو و

استهالك

ستهالك مطالم فى ا  ا
قتصادى نداح استخدام هو ا  ا

 واشباع المجتمع حاجات سد لى
 سول ٠ والكمآلية الغروربة لبه مط؛

نتاح هذا اكان  مستوردا أو دخا ا
ستراد أن ار٦واءتل  ٠ ذتاجة١ ءلمة ا

متهالك ينقسم  ( اقتصاديا ا
 اذاحى بالك——أف . نوتبن اتى

ك ول : لى نبي وا  هو فا
 انتاح فى ستخدامه منتح استهالك
 المخابز اتبالك ومذاك ٠ أخر
 ضاعة فى كارح الزراعى لالنذاج
نهالك اما ، الخبز  النهائى ا

 -لى—بع المنتح باذمدام فيتميز
 فترة بعد او فورا اما استخدامه

ستهالك وشمل ، الزمن من  ا
 ن بالحدمات التمذح بثمل كما السلع
 الدولة فى الحكومى الجهاز وتبر

سذجالك معادر من  فى سيما ا
٠ الخدمات ن١ميد

'معتهالك ويتاثر  عوامل بجملة ا
 ستوى منها ٠ معنوية و مادية

ك الدخذول .ملى ذذاسبا٠ ب٠بتذاس و

 كما ، الدخول زيادة مع طردا
ستهالك يتأثر جتماعى بالمستوى أ  ا

 وبالمادات للمجتمع والتقليدى
 يعض او المجتمع افراد يين المتأصلة
نتساج ارتبط ثم فمن طبقاته  ا

ستهالك وارتبط ،ستهالك  ا
سعار بمستوى  وارتبط ، ا

سعار مستوى نتاج بتحديد ا  ، ا
 فى آثرها الدورة لهذه كان و

حجم فى ثم وس المدخرات تكوين
ستثمارات  'لدفع الضرورية ا

قتصاد  تتدخل ما فكبرا القومى ا
زمات فى سيما ألدولة  فى كما ا
ت ستهالك من در ااحرى حا  ا

 او الغرورية للعا أسعار بتحديد
 توزع ءوبذية ؛ح—، ؛ى١ ؛لبا بدحو

. بابطاذات

داخاى استهالك

 راد الغب س_تهالك١ - ١
 بىومال أغذ؛.ة من الغروربة

 السلع من المواد هذه ١كث ١و ا ها رحة و

 ءلمى الدولة تشرف التى بنية اك؛
 اسدارها تحدد أو قات بالبط؛ 'زوزرعها

 أو انتاجه؛ نفقات فى ا٠وتعاهل موسميا
 ع ارتن؛ وبعتبر ا٠ ونقلها ادها امتح
ستهالك ثبة  نتيجة الداخلى ا
 لزبادة نتيجة او المواليد عدد ',زيادة

 يؤثر مما الشعبية الطبقات دخولى
 هذا ىو؛ود ، الذوس قتص-اد ا على
 وبالتالى المدخرات انكماش ألى

موال رؤوس انكماش  التخدمة ا
ستثمارات فى ٠ ا

سسمالك باع - ٢  الداخلى ا
 قيمته ما ٦٤/٦٣ عام فى نمح

 فى ط٠م ١ر٧ مقابل ) طن م ٢ر٣
٦٩٣ قمح (؛دقيق ١٩٠٣/٠٢ ام٠ء



٦٤ الدس استهالك

 ن ( ألف ١٧٤ مقابل )فى ٠د الف
 ابل——مة )فى٠ط٠م ٢ر٧ ذرة

 ٠ ط ألف ٩٠٠ أرز د(؛٠م٢ر٠

 ٤ر٣ خفر ( الف ٣٣٢ مقابل فى )
 : ( ط٠م را٩ مقابل فى ) ؛ د٠١*

 ٨٩٣ مقابل فى ) ذ٠م را٢ فاكهة
 مقابل ى ) ادف ٢٠٠ لحوم ( ألف
 ,فى الى ١٦٤ أسماك ألف(؛ ١٧٣

 وف’ '٠٢٨ !ادان ( أ!ف ٨٥ مقابل

 ١٢٧ زيوت ؛ أ ألف ٢٦٩ مقابل فى )
 سر ؛ ( الف ٧٨ مقابل فى ) انف
 ; اًأغا ٢٨٧ مقابل فى طن) الف ٤١٤

الدين استهالك

 دران يعنى اقتصادى اصطالح
خالل دورية أتساحك طريق عن الدس
 ١ر؛ض٠ق أ ه ظ وانعرف ،معيتة فترة

ستهالكى بالرصيد  مولتخد ، ا
 أو العامة بالديون للوفاء الطريقة هذه

نتمادية المنثائت ديون  ض ٠ ا
ولى الحا  احتاحت اذا كما ا

 لمواجهة اضقإفية ميزانية الى الدولة
 جت احد؛ اذا أو طارئة حالة
 قرض الى المحلية الحكومات احدلن

 نها ن؛ ن بها -نذوم انشائية عمال

 لمدة الدخل من معينة نسبة تقتطع
 ١هذ بعده؛ 'نستهلك معينة سنوات

 سات اذل -ستقطع كما ، الدين
 ة ٠._ل“ ال ارباحد؛ من الخاصة

 على يربو الدين لتفطية اقماطا
.،■ب ادوية الفائدة نسبة  ح—وا
صلى الدين  ٩ف.لت_ل راا٠ وهدا قاص.، ا

جنبية الدول  حلمددر بالنسبة ا

 من بالرغم 'نابتا ظل الذى 'لمصرى
!د  'ندؤدبما ؛انت ازى الكبورة ا

 -نكن لم والتى المعرية الحكومة
٠ المركبة الفائدة سعر سوى تغطى

المال رس استهالك

ك باك*م ك’كذ و؛،.رف  اسد
دول  استهالك بذلك ،والمدود ا

 أكانت مواء المال رأس قيمة
بنض ثابتة أدو أو أووا  كا

ت دات——والمع  بتخصيمى واآل
 رأس من جزء 'نمثل سنوية قباط ؛

 رها—بع يتهلك ن معين لمدة المال
 المدد فى ويراعى ط اكال رأس

دول هدد اس.تهالك بردى ؛شدزح٠ ا
ت ؛ آل سدرل هذه ام أى ٠ ' ا

 ئ هف٠ل ١ هلذه ;٠رقغ_١ بدل- ' ني٠كد.

حية٠ا - -J ١ ٠ ٠م ا ١ع ره ز، ٦،ا٠٠٠٠٠٠٠١٠.و

ذذددادرة  زدر/ فى ؛راعى و’ ’ ا
سنبالك اقساط أكازة بن أضدا  ا

ى اري دك؛ حم..ذ؛ب٦ ى -ى ا احد٠

مقولى سمهاثك١

 حدود داذل فى س.كذ ستيالك١
لئ أ-بد٠ ي الدولة حز  اصدأ ا

نذاح  روف -ذحت ر—اكد ر
دلم؛ -نغر ة—أزح حمم ات صن؛ وموا

 منها ض اذر ا ٠ المختتتة ت٠للط.ا ا
قتصاد حماية  جهة١هو أو القومى ا
وز ، ادرب كفا دارئة أزمات

ءى مح-ابشا -بلك٠حح٠ ٠'ت'٦٦٠للد٠ل

ر. ذاتدد المدرة اج ا ا رى مثيالت*'

 ٠ةل و ط 'ذءد.ت _اجها٠ذت_١ تنج اددن
٠ لحاردة١ لمذل_ة١

م هذا يستخدم كما صعأ  ا

'؛. فى ١ثمجار٠ر ساف ار .ارة٠٠ا ا

 دن؛ؤ، لو١و لمثى١ م١ لى١ 'ثب

٠ الدولى الواقع يجافى ما ذلك



اسنابالء ٦٠

تهويش استزاداستونيا

سم بودىدوكو ايتى : القومى ا
يك ر'باز لتك سوتيا

 سرل -?*♦درية : اهم ذعام

 مرريبب : الدولة ديس
( ألذا ٣١١ ) لثث تا : الءأصحة

 بحر على استونيا جمهورية نطل
 فنلندا جمهورية نجاوردا لبطليق١

 ،الشرق من وأوكرانيا الشمال من
 بز ٢٢ منها ، م٠م ٢٧ر٤ ساحتها

 الف ٨٧٩و الشمالية بالغابات مغطاة
 'نم ومن ، للزراعة مخعمة هكتار
نتاح على اقتددآدها يعتمد  الزراعى ا

 بلغت ، به المتصلة للصناعات
 مليون ٣٧٤' ( ١٩٦١ عام ) ميزانيتها

 . .ن م ١ر٢ الكان عدد . روبل
ستونيبن من بز٧٤' منهم وأكثرهم ا

٠ البروتتانتا من

 الروسية الثورة نشوب اش على
 في عماية جمهورية استويا اعلنت

 التابة انة وفى ، ١٩١٧ عام

لمان احتلها  ١٩١٩ عام وفى ؛ ا
 البحرية اعدة—بمس تحررت

 ؟،لجورية بهعا واقيمت البريطانية

 السرى 'ذغاق١ ان ا ئ ديمقراطية

 نطاق فى وضعها وروب المانيا بجن
 احتالل وبعد ، الممعوفيتى النفوذ

نان  ١٩٤٤ -١٩٤١ عام بعن لها ا
 الجمهوربات اتحاد الى ضمت

مم هيئة ولكن السوفيتي-^  وعددا ا
 ن'لك فى بد؛ الكبيرة الدول من

'يات١ا  ١لبخ تعذرف ل. المنحدة لو
 استوب .بمثل ومازال ، الضإ

 فى توذى اسم قنصل الديمذراطية
يات به تغترف نيويورك المنحدة. الو

في الروس لرو؛ى١ : ا

 الهواد باسيراد الدولة تجام
 تثرف التى وهى التموينية واللع
 تمديد أو توزيعها على الدولة

 بجاجات رتباطها تظرا اسمارها
ولى الشعب  بعض فى وتتحمل ، ا
حيان  بلغ وذد ،' نفقاته-؛ هرن جزءا ا

عتماد  لالستيراد المخصمى ا
/٦٤ لدام ج.ع.م. فى التموينى

 ، جنيه مليون ١٥٥ قيمته ما ١٩٦٥
 التموينية المواد مقدمة فى ذى٠ويأ

 لتونير والذرة القمح المتوردة
 الدولة ساهمة وبلغت الخبز

 نحو شه المام فى هلتوفير
 اللحوم ذلك ويلى ، جنيه مليون ٢٢

 منها المستورد قيمة وبلغت
 ١٣ر٢ والبن اكاى ؛ج٠م ١٣ر٣
 ج٠م ٩ر٢ والشحوم الزيوت ، ج٠م

 ج٠م ١ر٤ أسماك ، ج٠م ٦ر٢ السكر
لبان ومنتجذات أءرى غذائية سلع  ا

 ميزانية الى ف وتف؛ •' ج٠م ١ر٦
١ U التموبنية السلع توفير فى همة 

 لى بلغت وقد والتخزبن النقل نفقات
٠ ج٠م ١٩ نحر نفسه الدام

اسححجالمخ

شيالء القانون -لى ا  الدواى،ا
 من اقليم على اليادة اكناب

ن؛  من دولة لسيادة ضع ء؛ غير ليم ا
 الجماعة بها تعترف الذى الدول

ستيالء وكان - الدولية  أرد ا

وربية ولذاد المبررات ستعماربة ا  ا
 فسيحة ألحاء اى د'نه؛ ب؛ ١ط٠ب
 ذه—ه كانت' 'وأو حتى العال من

قارم  الشحوب، من دذممب لر-كونة ا
ستعمارية الدول ونظمت  هعذا ا
على واستقرت بينها فيما العرف



٦٦ علم - الله أسد

قليم على الفعلى اليد وضع شرط  ا
خرى الدول واعالن  وهو ، بذلك ا

 برإجن ونمر فى ءليه تفاق١ تم ما
 ت١٠مات ه„4١ لتوزبع ١٨٨٥ مام

ستدار انهيار وبدد ، ذر؛نية ا  ا
 بحق الدولى المجتمع باعتراف
 حاو!ت ، مصيرها تقرير فى الشعوب

 انحرف هذا تطبيق الكبرى الدول
 البعيدة-المذال المتاطق الى بالنسبة
 والجدوبى الشمالى القطب كأراض
اكتشافها. يب التى الكذواكب وسطح

ستيالء ، الحلك، القاذون فى - ٢  ا
 ٠ حد وطوك ر٠غ شى، حدازة هو

 تملكه يجوز ما انتثريع ويذظم
سدبالء ت .١ ءلمى ر رنه كما ٠؛ را  لحا

 'شذواى أن فيها للدولة يجوز اش
 أفرادا رط؛أها روال أو أمالك على
 المنافع فى ستخدامها جؤساعات أو

 الطوارى* لقوانين تنفيذا أو الدامة
ت فى كما ت او الحرب حا  محاو

 أموال مصادرة أو الحكم- تظام تلب
عداء  قضا؛ا فى عليهم والمحكوم ا
٠ والفدر الخيانة

ءلم الله أسد

 ١٩١٩ ءام وك ، ادرانى سياس

 ولى طهران بجامعة اذزراعة ودرس
 ذب ؛—حاك* ءون ١٩٤٥ ءام

 ة—داخلي- وزبرا 'نم انبلوخمن
 بعال'نه وعرف ئ ل نحم.وا واذزراعة

 ١٩٥٦ عام وفى ، ه بات؛ الشخمية
 -دولى رم ، الدعب زبح 'نزعم

 حسن وخلفه فترة الوزارة رباسة

٠ مئمدور على

الحرب اسرى

عداء انحداربة القوات. ون أفراد  أ
ح بالقاء استدت يتسمع كما ،الد

 اطالة؛ انحدو داربى فيشمل اللغط
 وقد ، المقاتلين غبر من كانوا ولو

 عام المشودة جنيف اتفاقية ذظمت
 أسبرى بمعاملة الخادمة القواعد ١٩٤٩

 معاملتهم وجوب ذلك فمن ، الحرب
نسانية للمبادتنء وذقا  ووضعهم ، ا

 مع القتال ميادبن عن بعيدة أماكن فى
 كما ، اكاسب واللباس الطعام تفديم

ج بهم الصحية انحنايه أوجبت  وء
تفاقية قررت كما ، منهم الجرحى  أ

 ووحدات النشفيات حماية

سعاف عتداء وتحريم ا ٠ عليها ا

اسطنبول

 تركيا عاصمة ، نبول.تااك أو
قتصادية جتماعية ا  عرفت ، وا

 باسم التركية الجمهورية قيام حتى
 المراجع فى سيما (( القسطنطينية ))

 لالمبراطورية ءنحمة كانت ، الغربية
 الى الحكم مقر انتقل حتى الضمانية

 ميناء واسطنبول ، ١٩٢٢ عام انقرة
 الذهبى القرن على تغل استراتيجى

 بوغاز فى يعب مائى شرش وهو آ
 ؤاعسدره مذأخا مكونا ( البوسفور

سوار ن٠م سانحة  عدد ، التاربخية ا
 ١ر٤٧ :( ١٩٦٣ احعاء ؛سكانها

 سكان عدد ضعف دن أكثر أى ن ن ٠ م
 الحرب خالل كانت ٠ انقرة العاصمة

ولى انحالمية  لالستيالء الحلفاء هدف ا
 البربة الدردنيل كتىرمع ولكن عب؛

 واحتفظت بالغشل انتهذا والبءرية
 ودخلها الهدنة اعالن حتى 'ذركيا ها٠

 ١٩١٨ فبراير ١٢ فى ألحلفاء اسطول
 برطانى ؛مى—س مندوب بها واب
 حتى احتاللها ودام الحفاء ,انحل

حالل رفع بين ١٩٢٠ مارس  ا
انحقنرال بقيادة كان الذى العارى



اسكان ٦٧

سطول السادس ا

يات١ أسطول على يطاق  لمذعدرة١زو
بيض البحر فى  الى ويضم المتوسد ا

 بربة ت١قو البهدردة ألوحدات جانب
 وطائرات الطارات من واسرابا

 النزول على المساعدة الهيلوكوبتر
 ا ٩٥٨ يوليو ١ ه فى اشترك ، البر. الى

حتالل عملية فى  جنان السكرى ا
 أثر ءوى شمعون كميل لحكومة تأييدا
نقالب قيام  اليوم فى العراض ا

ساول اسم طلق ا٠كم ٠ السابق  ا
بات اس-طول على السابع  المزحدة الو
شرر جنوب ,-واحل حول المراد

٠ سرا اً

لجكية١ اسعاف

 توقعها عقوبة اأجنية اسقاط
 التنفيذية اسة فى ممثلة الدولة

 ، بواجباته يخل الدى الوطنى ءلى
 هذه فقده ذلك على ويترتب

 يلة٠ص جنسية نمت؛٢اً سواء لجنسية ١
 اسقاط- يختلف لهذا مكتبة او
 التزى الجنمية سمحهب عن لجنية ١

 دون المكتسية الجنسية تعنى
صلية. ٠ ا

 العربية الجمهورية قارن وينص
ت على المتحدة  فيها يجوز اش الدا
 من بقرار لمواطن١ جنممية اسحذاول
 هذه وتثمل ، الجمهورر رئيسى

ت  دولة جنسية فى وله—دخ ، الحا
 دخوله أو ، سابق اذن بدون اًجذ.بية

 ، أجنبية أدولة امسكرية١ الخدمة فى
 فى 'نكون أجنبية دولة هدة لمما عؤثه اًو

 اذا أع ، ٠م٠۶٠ح مع ورب حالة
 ؤد دمنهما لياسية١ العالقات كانت

حكم ضده صدر اذا أو ، قطعت

ء تس جرائم فى بادانته  اًو الو
 هذه تتضمن ٠ك ، خيانته دثبت

ت  وقت اى فى المواطن اتصاف الحا
وقات من ٠ بالصهيونية ا

أسكان

 ساكن توفير مو كان— ا
 المساكن شع  مناطق فى للواطقن
 ومنذ ، ؛احتياجاتهم فيها القائمة

سكان اسيح الثانية العالمية الحرب  ا
 دول اكشر 'نواجه اش المشاكل من

 الكبرى الدول ذلك فى سواء العال
 سلسلة الى ذلك ويرجع ،النامية أو

سباب من  المواليد زيادة منها ، ا
قتصاديون عذبا ؛هبر زبادة  اليوم ا

نفجار  التنمية ومنها ،لسكالى١ ؛؛
 من الهجرة على تحث التى الصناعية

 الصناعة مراكز الى الفسيح ألريف
 ا٠سي ) باًلمد قاة١ وتحبد لمقظة١

 فى التخريب من كثيرا عانت التى
 غ ء حرب فى اشتركت اش الدول

سكان تكاليف زادت بينما  لدولة١فى ا
 الحضارى، منزواها رتفاع النامية
 مشاكل حل على الدولة وسل

س"كان  ربط منها شتى بوسائل ا
سكان بخطة التنمية خفة  ،ا

 وانشاء ، الصناعة مراكز وتشتيت
 القطاع وتكليف ، المدن حول الضواحى

ت ببناء ام—الع  السكه المجمد
 والجمعيات،، لنقابات الذرونى نقديم و

راضى لتملك تمهيالت وتقديم  ا
 البداء ءامات ذور٠ مع ، الحكذومية

 ، لتموينية ١ ازلع من واعتيارها
 اداكن مرافق فى الذوسع وكذلك
منها. القدبم رميم و واصالح القاطة

سءان وزارة( والمرق) ا

 التكوين الحديثة الوزارات احدى

وزارة. محل حلت واش ٠م٠ع٠ج لى



٦٨ اسكندا

 ووزارة والبلدية التروية الش$ن
غمن،'ل  اختصاصها تعدل وقد ، ا
دارة الالمركزية نغبام بقيسام  وا

 ادارات الى بها العمل وذم ٠،المحلية
دارة وتشمل وادارية فنية وأقام  ا
دارة الميكانيية ذوى السامة  وا
دارة ، للمياه العامة  الدامة ا

دارة ، للمجازى  لتعهسير الدامة ا
 ادارة اختماصها فى ويدخل ، المدن
 الرخص وش$ن الحكومة أمالك

 والمكتب المحية والهندسة
 العذرة سجد مالح الهندسى
٠ بالقدس

 عام ر الوزارة ميزابة تبلغ
 ٠ج٠م٨ر٣(ه ١١٦٧٠٦٦

 غامة مؤسات اً عسلى وتدرفة
 التشييد عمال الممرية : هى

 وتتبعها ( ج٠م ٦ر٦ ) والبناء
 ٨٩)هر استخداماتها جملة شركات

 المرافق ال—عم والممرية ج(٠ م
 بح شركات -نتبعها ( مج٦ر٦ )

 مج(،٠ ٣ره٩ ) استخداماتهسا
 ير—والتعم لالسكان والمعرية

 جملة دركات وتتبمها ( ج م ٨ر٧ )
 ، ( ج م ١٦ر٨ ) استخداما-؛

 ٢ر٠ه ) والسكان للبناء والتعاونية
سكان ('تم ج م ره٦ ) الحفرى ا

٠مج(
دا اكد

 المياسرة الوحدات احدى
 ساحتها ، المتحدة للمملكة المكونة

 الكان وعدد ، م م ألف ٣٠ر٤
 والمدن أدنبرة العاصمة ٠ ن م ره٣

 أبردين جالسجو خرىتشل١
 العموم متجنلى فى بمدص؛ ، ودندى

 نية البردط الوزارة وفى عضوا ٧١
٠ اسكتلذدا لش$ن وزير

اسكثعرونة

 ز٠٠م ضمت سورية وميناء مقاطعة
 تركيا جمهورية الى ١٩٣٩ يونية ٢٣

سكندرونة سنجق باسم وتعرف  ا
 المسمى الخليج على تطل ٠،حاتاى أو

 احدى الضم هذا واعتبر باسمه؛
نتداب عن المتخلفة المشكالت  ا
 نلك ، سوريا على الفرشى

 الحكم ابان كانت اسكندرونة ان
ية تابعة العثمانى  واستمر ،حلب لو

 على فرنا انتداب بعد الوضع هذا
١٩٣٢ م ء؛ وفى ا٩٢٠ سنة سوريا

 على سيادتها ءن تركيا ازلت—تن
راضى  بما حدودها خارح تقع التى ا

 ١٩٣٦ عام وفى - كندرونة اهي
سكندرونة تركيا طالبت  ،اليها بدما

 ’فرت منحت التالية السنة وفى
 وأسفرت ذاتيا حكما اسكندرونة
نتخابات  مع دة—الوح تأييد عن ا

 ازلت— ١٩٣٩ عام وفى ،سوريا
سكندرونة سنجق عن فركا  ا

مم شبة تتر ولم ، لتركيا  هذا ا
 الجمهورية به تعترف ولم التنازل

٠ الورية

سكندرية ا
، الثانة ة المع* العاصمة _ ١

ولى والميداء  المربية بالجمهورية ا
 مليون نها ت عدد يبلغ المتحدة

 ( ١٩٦٠ احماء ) الف ٥١٢ و
 متوسد أءلى أى لى ٧١ر٣ حتها ومد؛
خرى فظات للمحا باب كثافة  ا

 أكبر كانت ثم فمن ؛هرة الذ؛ فيها بما
بيحر البحر موالى  المتوسط ا

 ، ن(٠م ١ر٦٣ برشاونة باستثناء ٠)
 هى ، وحدة ١ ٢ الى اداريا شم

 ،الرمل ٠، الجمرك ح أقسام
 البان ، العطارين ، الدخيلة

، شرنى باب ، المنشية ، المنتزه



اصالم ق اسالم ٦٩

 ميناء ، الميداء ، بك محرم ، كرموز
سكندرية ؛ البصل  مملحة مقر و
 وخفر والجمارك والمائئر الموانى

 أنها كما ئ' والبورصة ؛الواحل
 قليم العالمية الصحة هيئة مقر

بيض البحر  ضاعات عدة ومركز ، ا
حب, النسيج منها كبرى  ية وا

دوات غذية ،المنزلية وا  ،وا
 طريق عن ) بالقاهرة يصلها ، والمطاط
 يقطع سريع حديدى خد ( طنطا

٠ دقيقة ٥٠ و ساعتين فى المسافة
وطريق مردوح زراس وطريق

 وتبلغ ، كم ٢٠٤ طوله صحراوى
ا ٨٣ الخارجية التجارة من حصتها

حتالل بدأ - ٢  قع۵لم البريطانى ا
مطول بغرب  البريطائى ا

 ١٨٨٢ يولية ١١ يوم فى لالسكندرية
ستيالء نم  ودام يولية ١٣ فى عليها ا

حتالل هذا  عام حتى للمدينة ا
 القوات انسحاب ابتدا حين ١٩٣٦

 منطقة فى للمرابطة طانبة الر
٠ !ذذال١

سكندرية نم ١٩٤٤ اكتوبر٧ فى  با
سكندرية بروتوكول توقيع  الذى ا

 العربية الدول جامعة انثاء الى مهد
٠ التالية السنة لى

سكندرية كانت ١٩٥٢ عام ولى  ا
 بين المعرية الثورة حداث مرحا

 الملك كان اذ ، يولية ٢٦ و ٢٣
 اعالن عند بها مصيغا فاروق السابق

 رودو ٢٤ فغى ، الجديد النظام
 بمصيف ماهر على وزارة ألفت

سكندرية الحكومة  يولية ٢٥ وفى ، با
 بقواد واجتمعوا الحركة زعماء سافر

سطول  التاك وجه ٢٦ يوم ولى ،ا
 وحوصر الملك الى انداره للثورة العام
 الملك ووقع والمنتزه التين رأس تصرا
 رأس بقصر ،ر لد.١ عن التنازل .وثيقة
الساعة في ابالد ءادر نم ،التين

 انتقل ٢٨ يوم وفى ، ساء السادسة
٠ القاهرة الى المياس النشاط

 الرئيس طن١ ١٩٥٦ يولية ٢٦ فى
 شعبى اجتماع فى صر الذ؛ عبد جمال

مكندرية المنشية بميدان عقد  با
السويس قناة بتأميم الذاص القرار
 بقصر عقد ١٩٦٤ سبتمبر وفى
سكندرية فى المنتزه  القمة مؤتمر ا
 الجاعة دول ورؤساء لملوك الثانى

٠ العربية

اسذودو

 ، ابرتغال فى العملة وحدة
سكودو  سنت ٣هر نحو ساوى وا

ر أن أى أمريكى  نحو باوى الدو
٠ اسكودو ٢٨ر٨

دائكة أسالع

 أشوالذبارزة ذات لعلب١من أسالك
 لمة٦ذ زاوية ذات كذاك الصلب من

 سياحا الحربية العمليات فى 'نستخدم
 أو الغرسان سالح حركات لتعورق
 ابان مرة ول عرفت ،المشاة تلل

مر اأجرب سبانية بكية ا ام٠ء ا
من ألمربع المتر ويحتاج ١٨٩٥

سالك من  ١٦ بين ما الى الثائكة ا
سالك من مترا ١٨ و  فقدت ٠ ا

 فى الدبابات استخدام بعد أهبتها
٠ الهجوم عمليات

سالم العاب فى ا

سالم يعتبر  اظاهر العالم فى ا
 عدد حيث من الكبرى الثانية الديانة

 بطوائفه؛ المسيحية بعد له المعتنقين
 تدل كما ، ارئيسثية الثالث

حصاءات  آسيا ؤ؛رة أن على ا
 دد٠ء طثى من أكثر تغسم ا وحده

 المصادر ونقدر ٠ العالم فى الملمين
مريكية ابريطانية  اسين عدد وا

 مليون ٤٤٠ر٩ بنحو. ١٩٦٥ عام فى
س٠اخ١ التارات بين موزض سمة

م :٠ا؟ش تو١ش



٧ اصادية أسلحه

 ملبون ٣٣٨ر٧اًسبا:٠١
 مليون ٩٣هر : أفريقيا - ٢

 مليون ١٣ر٢ اوربا'ا ٠٣
 ألفا ٣٧٢ : الجنوبية امريكا ٠ ٤

 ,ألفا ١٠٩ استراليا: ٠٥
معلوم غير ا الشمالية امربة؛ ٠ ٦

 اقتصاديه أسلحة

اقتصادى طابع ذات تدابير
 على للضغط الكبرى الدول 'نتخنها

 السياسية سيطرتها ولفرض غيرها
قتصادبة أو  حالة فى سواء عليها ا

 لالقتصاد لما نظرا اللم أو الحرب
 وعالقاب؛ الدولة سياسة فى أثر يرن

خرى بالدول  الحرب حالة وفى ،ا
سلحة ؛قصد قتصادية با  التدابح ا

 لعمليات العدو مواصلة 'نعرقل التى
 المعنوية روحه نضعف‘ أو ااجرب
 مواصالته، و'ذخريب البجرى ة؛لحص-؛ر

 ، والمصانع المؤن مستودءات وندمير
سلحة وتستخدم قتصادية ا  فى ا

 احتكارات صورة فى السلم حالة
 نحرم’ متكافئة غير واتفاقات أجنبية
 الى اذوصول من النامية الدول.

سواق  وامتيازات ، العالمية ا
قتصاد تشل سياسية  الوطنى ا

 ،المعيشة مستوى خفض على وتعمل
 الى الدولة هذه تضطر أن دون

حتالل استخدام  ،ألسارئ ا
ساوب وهدا  عليه يطلق ما هو ا
مبريالية اسم ٠ ألجديدة ا

فاسدة أسلحة

 ؛ئر٠وذخ اسلحة بها المقصود
 المصرى الجيش الى ندمت فاسدة
 عام فدعين حماة ادان بالثراء
 تضجة موضوع وة؛ذت ، ١٩٤٨

نكبة منذ المصرى العام الرأى ؛*غدت

سلحة هذه ان باعتبار طعن—فل  ا
 وبدأت ٠، النكبة أسم؛ب من الفاسدة

 ديوان رئيى باستقالة القضية
 بمجلس نظر وباستجواب المهداسبات

 ٢٠ وفى ٠، صحفية وبحملة الثيوثم
مر الحربية وزير ابلغ ١٩٥٠ يونية  ا

 التهم فى للتحقيق العام النائب الى
 وغيرهم ألجيش رجال ألى المنسوبة

ثراء ١ وص  ( ألوطن حساب ءلى ا
 من سلسلة بدأت ثم ومن

 التهم حفد تقرر ثم ، التحقيقات
 الملكية الحانيه رجال الى الموجهة

حالة ناض الى آخرون وقدم  فى أ
 ثورن قيام وعند ٠ ١٩٥١ يناير

 ب التالية النة فى الجيثى
 اب نظرت التى الدائرة تثكيل

 تجريد منها مختلغه أحكاما وأمدرت
 نظر واعيد ، العكريعان بعض رتب

 التى الثورة محكمة أمام القضية
 وقضت ١٩٥٣ سبتمبر فى تثكلت
٠ وألمصادرة الجن منها بأحكام

اسماعيلية

 ح الثالث القناة فظات د؛ احدى
 لدابورعيد متوسط موضع فى وتقع

 الذا ٢٧٦ كءانها عدد ؛, ولوذس
سماعيلية مدينة وعاصمتها  على ا

 ٦٨ سكانها عدد ) التماح بحيرة
 ين بالممارك اسمها ارتبط ( الغا

 والقوات المصريعن ثيعن١لغد١

 أثر على ١٩٥١ يناير فى البريطانية
 الجانب من ١٩٣٦ معاهدة الغاء

 البريطانية القوات فحاولت ، المصرى
ستيالء المظالت وجنود  المدينة على ا
 ير ين؛ ٢٥ يوم وفى ، المحافظة وديوأن
سماعيلية مذبحة وقمت  التى ا

 وجنديا ضاحطا ٤٦ فيها استشهد
مبنى عن الدفاع فى ألشرطة من



صدش اسهاب،!، ٠ ٧١

 حدث التالى اليوم وفى ) ٠ أ؛حافظة
 سم١ اطلق نم ومن ؛ القاهرة حريق

 من التاريخ هذا على الشرطة روم
سماعيلية ٠ ءام كل  مقر هى وا
 عدة ومركز ير السد قناة شه هي

 المصابية ضاعة منها صناعات
٠ الراديو وأجهزة الكهربائية

هذهرى١ ساعل

"نخاً.رج ٠ سودانى ى—سياب
 واشتغل دروت—ب .ة—جامع فى

 غردون كإية فى الرباضيات برربس
 ١٩٤٥ عام وظيفته ت٠م ضذ'ال١و

، بالسياسة لالغتذال ليشرغ
 ثم لخريجبن ١ لمؤ'نمر ا٠م٠٠رئيع انتخب ؤ

شقاء لحزب رئيما  اشاء وعند ،ا
 ئ المعارض-آل تزص حية’ لتذر ١ ا!جمعية
 اتفاقية على التوقيع فى اشترك

حزاب تعدادية ا  فى اندهرجت التى ا
تحادى الوطنى ااحزب  تحت ا
 ا'نفافية فى اشترك ا كم ، رداسته

حزاب  دناير ١٠ لى الودانية ا
 البرلمان انتحارات فى ونجح ، ١٩٥٣

ول الودانى  دوائر احدى عن ا
 سودانية وزارة اول وثكل الخرطوم

ستقالل بعد  ؛ ١٩٥٤ يناير ٩ فى ا
 عبود ابراهيم حكومة سقوط وبعد

 لمجلس رئيسا انتخب ١٩٦٤ عام
٠ البادة

اسمرة

 خم الدى ) اريتريا اقليم عاصمة
 سكانها عدد ( ١٩٥٢ عام اثيوبيا اتى
 خد مصوع بميناء يربطها ألفا، ١٢٠

٠ ميال ٧٥ طوله حديدى

أسمنت

 تتكون صقة صناعب" مادة - ١
 الجبرى الحذر لىذم حد من أساسا

معينة مة—بنعس الطفلى والطبن

نشاءات رال فى ويستخدم  ومن ٠، ا
سمنت 'بورتالرد أسمتت أذواعه  وا

سمتت الحديدى  ويرتبط ، المائى وا
سمنت انتاج نشاء ركة—بح ا  ا

 مقياسا استهالكه ويعتبر والتعمر
 ن٠ الكبرى الدول انتاج .بقدر ٠ ب

تت؛  (١٩٦٣؛ ١٩٦٢ عام ا
طنان بالدين مبين؛ كا؟'نى  :المترية ا

تعدان  م٠ط ٦١ر٠٠ لوفييتىا ا
 ( ١٩٥٠ عام فى م٠ط ١٠ر٢ ك؛ن .1

يات  اليابان ،م٠ط ٥٨ المتحدة او
٢٨ر٦ الغربية ألماي ئ م٠ط ٢٨ر٨

 فرنسا ،' م ٠١ط ٢٠ر١ ابطاليا ، م ٠ ط
 م،٠ط ١٤ر٢ بريطانيا ، م٠ط ١٦ر٩

 م٠د ١٢هر الشعبية الصون
 ، م٠ط ٨ر٦ د—الهذ ،, كا ببرراتقد )

 ٦ر٩ كددا ،م٠٠ط ٧هر بولتدا
 ،م٠ط ره٧ فاكيا سدو تبلذو ،م٠ط

 البرازيل ، م٠ط ره٤ الشرقية ألماب؛
 ،م٠ط ٢ر٦ المجر ٠ة م٠ط ٤ر٧
 ٢ر٤ كيا نر‘ ، م٠ط ٢ر٤ م٠ع٠ج
 ايران ، م٠ط ١ر٤ كستان د؛ ، م٠ط
٠ م ٠ ط ٠ ر٧

سمنت صناعة دخلت — ٢  لى ا
 انتاج بلغ وقد ، ١٩٠٠ عام م

 ئبل ) ١٩٥٢ عام بورتالند أسمنت

 الى 'ارتفع م٠ط’ ٠ر٩ه كا الثورة
 ١٩٦٤ م ١٩٦٣ ءام لى م٠ط ١ر٧

سمنت الراج نيسم ’ا—كم بيض ا  ا
 العام فى مترد؛ طغا ٤١٧٣٠ وبلغ

ضافة نفسه  طن ٧٢٠ر٣٣٣ الى با
سمنت من ٠ الحديدى ا

 صدلى اسماعيل
ولد ا٠ ممرى قتمادى وا سياسى

 مدرسة فى وتخرج ١٨٧٥ عام
 فى وتقلب ١٨٩٤ مام اسنوق

 ١٩١٤ م ء؛ وفى ، الحكومية الوظائف
عهجد آخر فى للزراعة وزيرا عين



٧٢

 لالوتاف وزيرا ثم عباس الخديو
 الماطان وية بعد وزارة أول فى

 الوطنية الحركة فى اشترك ،فؤاد
 لى١ وض المصرى ‘الوفد فى عضوا
 زغلول سعد مع ١٩١٩ عام مالطة
 عام للمجالية وزيرا عجن ، ته ورن؛

 عدلى- مفاوضات فى واشترك ١٩٢١
 الدستور ألفى خاللها وفى •' كرزون

 ءرف جديدا دستورا ووضع القائم
 أن الى شديدة معارضة أثار باسمه

 العمل ن—وأعي ١٩٣٠ عام ألفى
ول بالدستور  الثانية, وزارته ألف ، ا

 اجرى خاللها وفى ١٩٤٦ عام
 مدقى بمغاوض-؛ت عرفت مفاوضات

 بريط؛ذية ممرلة معاهدة لعتد بيغن ٠
 اتحاد رياسة تولى ، فثلت ولكنها

٠ ١٩٤٩ عام وفاته لحبن الصناعات

 لذرية١ ضاءيةتباًلماذيا مدينة

 حيث رن بها الكبرى آلمدن رابعة وهى
 الى تتع ( ألفا ٧٢٨١ السكان ءدد

 من بالقرب !ون كو مدينة من الثدال
 مذوسط موضع فى بولذدية١ الحدود

 .روع من ) والرور اللب سجرى بين
 مركز اسد وتعتبر ( اراين ته-

 والصلب، للحديد (( كروب )) مصا
 العالمية الحرب ..'ئ ت كاذ اش

 فى نوعها من مصانع ك٠ز-خ١ الدانية
 ل بغب كثرا عانت أنها ■' ، أوربا

٠ الجوبة الداماء غارات

سهم’
 الثركات تصدرها ألصبة
 عند عنها تعلن تيمة ذات اداهمة

 راسمال؛ والسبتكون الشركة اعتماد
سهم هده حصيلة من  عرشها بعد ا

 اداهم ات٠١تز١ ولنتهى ،للبيع
سهم تيمة بدفع ، بحوزها التى ا

 ر٠البركةبقي فى مركزالمساهم ويتحدد
سهم من يمتلك ما  ويحصل ، فيها ا

 ( وبدت ان ) سدوية أرباح على
 النسبة هذه اساس طى.

 للشركة كان دا وهن ، نفها
 يرجعفال اعتدارية شخصية المساهمة
 ( الغرائب كمصلحة إ١ لها الدائنون

 على الحصول فى. المساهمين الى
 للمساهم فليس نلك ومع ، ديونهم

 سيدرة توجيه فى مباشر نعال دور
 على نجاحها د—يعتد و الشركة
 بالنبة يمثق  فالسهم ، مجهوده
 قبل حق مجرد سوى للماهم

 نتيجة أرباح عل ألحمول فى الشركة
 كما ٠ ادارتها عل القائمين لنشاد
 يمكن سائلة ثروة السهم يعتبر

 مجال من بنقلها ان هم٦ —للمس
 أن دون اًخر مجال الى اقتصادى

٠ مخاطرة الى ماله رأس يتعرض

 بريس اسوديحني

،الصحفية لالنباء امر.بكية وكا
 ١٨٤٨ عام الى تاًسبها تاريخ يرجع

ت ءدة اندماح من تكونت  ئ ريه مح وكا
ر ٠ م ٣٣ الحالية ميزانيتها بلغت  دو

 المحقية ر المة استخدلرت
 فيها 'نشترك ، ١٩٣٥ منذ 'لالسلكية

ف ٧  ٠ وهيئة ووكا محيفة آ
٠ نيو.دورك مركزه؛

اسوات

 الجمهورية محافظات أقصى ٠ ١
 وهى ، جنوبا المتحدة العربية
 ، الشمالية ودان٠الس حدود تشارف

 احصاء ) اخا١٣٨٥٦سكاص عدد ذاع
 اداريا متسمة وهى ، ( ١٩٦٠ عام

 ٩. في١ اسوان : هى مراكل اربعة الى
 امبو ٢الغا(،كل ١٤٦ ادفو) الغا(؛

 وقد (ألفا ٣٨١ عتيبة (، الغا ١١. ١

ألنوبة سكان تهجر **شروع ن٠تغم



أبا

 ١٩٦٤ عام منذ ( عنيبة مركز )
 ألنوبة سكان من الغا ٢٥ نحو انتقال

 الجديدة باكوبة عرنت منطقة الى
 ويبلغ ٠ امبو كوم مركز حدود فى

 الذا ٤٨ أسوان بندر سكار، مدد
 فظات المخد؛ من اليها المهاجرين عدا

خرى  المثروات فى سل ا
نثائية  تبعد وهى ، بها الجارية أ

 كيلو ٨٧٩ بسافة القاهرة عن
٠ مترا

 ، القائمة المشذات تتغمن - ٢
 الكهرباء توليد ومحطة أسوان خزان
 ؛ ميجاوت ٣٤٥ بنحو طاقتها وتقدر
 الكهرباء توليد ومحطة العالى الد

 جنوب الى السد ويقع ، به الخاصة
 من كم ٨١ كم ١٣ بنحو المدبنة
 نتاح كيما شركة مضع ؛ ( الخزان

سمدة زوتية ا  ءام افتتح الذى ا
 الكهربائية الطانة ويتخدم ١٩٦٠

 نتاح والهواء الماء مع الخزان من
 طاقة وتقدر ؛ النشادر نترات

نتاجية الممنع  طن ألف ٣٧٠ بنحو ا
 خام تمدين ة ومنف؛ ؛ سنودا
 الصناعية المنشائت ومن ؛ الحديد
خرى امبو كوم فى السكر معندا ا

 ع—وك ١٩٦٣ ض نو -فى٣
 توذر أسوان قلي* تخطيطى مدروع

 عذر الخبراء من مؤتمر دراسته على
 بحوثه تضمنت التالية السنة لى

 ءية١واازر المابة الوارد اتنمية خطة
 هروارد استغالل مع والمذاعية

 مدينة يعد تخط وعادة الممافظة
 ٠ صناعية جاهرمة واشاء اسوان

ضافة عتمادات الى وبا  ا
 مؤسسة ساهمت المقررة الحكومية

مريكية فورد  تدرها منحة بتقديم ا
ر الف ٩٥٠  المعدات ستراد دو

جهزة العونة صندوق وافق كما ، وا

مم لهيئة التابع  اعتماد على المتحدة ا
 مدة لتبن جنيه ماليين ثالثة

 جيولوجى مسح منها مثروءات
 وانشاء المعادن عن والتنقيب لالقليم
 البحر باحل أسوان يصل طريق

حمر  التى المثروعات. جملةو : ا
قليمى التخطيط تضمنها  ٢ ه ا

٠ مشروعا

اسيا

 حيث من القارات أكبر — ١
 تقدر ، السكان وعدد المساحة

 أى ٠م٠م مليون ١٧ بنحو ساحتها
رضية الكرة مساحة ثلث وحو  ، ا

 ا ٠ الى ٧٨خد من شما تمتد وهى
ستواء خط تحت  امتدادها يبلغ ، ا

 م ٢٤٨٦٢ الجنوب الى الثمال من
 ،٠۴٢٤٩٠٢ الذرب الى الشرق وس

 قمة منها العالم جبال أعل وتغم
 وتمة قدما ٢٩٠٢٨ ايغرست

 وتضم ، ندما ٢٣١٨٠ هوترى بو
نهاز من مابة مجموعات أكبر  ا

 سى يانج وتثمل ، وابحرات
 العالم، فى الرايع ميال( ٣٦٠٢)'

ندار وتليه  وهى الكبرى الثالثة ا
 ، ينيمى ثم هو وهوانج ، أوبى

 فززين الكبرى بحيراتها وتشؤل
٠ ويكال وارال

 بنحو آسيا سكان عدد بثدر — ٢
 ( ١٩٦٤ عام ) نمة مليون ١٨١٤

 المغبولى 'الجنسين من أكثرهم
 من عشرات يتكلمون ، والقونازى

خات  : أهمها ولهجات ١ من ومائت ا
 ( م ٤٦٠ ) المسة اندارين
سامية ، م ٩٠ اليابابة  بالهند ا

ردية ،م ٨٠ سن؛نيةالهند م ٨٠  ا
 اليوهية ئ م ٧٥ ابنناية ، م ٧٥
 - الميمى م، ٥٠ الصينية م، ٥٠

بذالصينيةالكانتو ،م ٤٦ الصينية



)٧ ل .*I I- دوق

 التدإوجو ٠، م ٤٥ الجاوية ، م .٤ ٦
 ، م ٣٦ البنجالية ، م ٣٧ الهندية

 الهند؛؛ الذابل ،م ٣٣ ادورو؛
 ،م ٣٠ ( ألهدية )■ البنهارية ة، م ٣٢
نجليزية اللذإت عن ند  ا!مجند فى ا

 الوسطى أسيا فى والروسب^
٠ آسيا غرب فى اأهربيةو

 اسدائ فى انشارا الديانات وأكثر
 ،-ة—لكوذغوش■١ ، م ۴٨٥ وبةالهند

سالم ،م ٣٤٢  البوز؛؛ ، م ٣٣٨ ا
 التاوسية ، م ٧٨ الشينتو ، م ا ٥٨
ضافة ، م ٥٠١  من كبتر عدد الى با

 ذلك فى بما المخه والعقائد الديانات
 العقائد هذه 'نعدداد وندر المسيحية
♦ م ٤٦٠ مجتعة

 فى اسيوية دولة ٢٢ شترك — ٣
مم هيئه منظمة  يمد ١ المتحدة ا
* وهى ( يا—اندوني .اب—انسمح

 ٠ كمبوديا ئ بورما ، ن افغاند؛
 ٠ مندوليا ٠ يا ماليز ن اجان ، ن ..ب١ ود

 أهربية١ ، الغبن ، باددتان ، نابال
ردن ئ سوررا ، السعودية  ٠ ا

سيوو؛ تركيا ثم ) اأثمن ، ثايالند ( ا

اسيوط

 تقع ، الصعيد محافظات احدى
 ئ وسدوهاح المنيا محاوظتى بين ما

 ممام احصاء ) سكانها عدد داغ
 طمة ئ الغا ٣٢٥ و مبونا ( ١٩٦٠
 : هى مراكز 'شانية ، الى اداريا

ط ٢٦٧ اسيوط  ١٩٨ ،ابنوب ،ا
 البدارى، ن الغا ١٢٠ تيج، او !لها،١

 ، الغا ١٤٠ ، القوص؛ ، الغا ١٥٥
 ١١٩،مدفا ، الغا ١٧٣ ، ديروط

٠ الغا ١٥٣،متغاوط ا!خا،

. ط سعيو أ مدرنة الحافظة ءاصمة
 وءإئ ع أذذدا ااذرب؛ الضفة عأى وتذع

 ، عااى’١ اددد من م٠ك ٥٥٢ ممدافة
ارها ه بم ، أغا ١ ١٢٢ ضكانها عدد داغ

 اسيوط ن١خز باسو المعرون؛ ااغناطر
 وباسيوط ، ١٩٠.٢ ءام فى اذممت التى

 وتشتمل ١٩٥٧ م عط فتتحت ١ جامد؛
 أظب١و المالوم يات- على

٠ والهندسة

اشانتى

 التى الثمانية المقاطعات احدى
 الت٣و ، غانا حمهدوررة ألمها ت٠ذكو٠

قليم استقالل قبل يات ثانية ا  الو
 ة ر—مستعم ا٠مذه تتأف نت’كط التى

 مساحتها 'نبلغ ٠ الذهب ',*.احل
 مليون سكانها وعدد ٠م٠م ٩٧٠ ٠
 وماسى٢ والعاسمة اأزا ١٠٩ و

٠( تممة الف ١٩٠١

اشتراسر

 أدانى يياسى ، اشترا او'ذؤ
 الحزب؛ زعماء أحد '( ١٨٩٧ ٠ و أ

 اختلف حين ١٩٣٠ عام حتى النازى
قتصادية مياسته ض حذول هتلر مع  ا

 ، السوداء بالجبهة عرف ما وكون
 بين وعاش ١٩٣٣ ام—م هاجر

 كندا، ثم ومودرا تشيكودلوفاتجا
 نوام بعد ١٩٥٥ ءاب 'ذيا٠؛١ أى١ عاد

٠ الغربية بون جمهورية

اشتراكية

 طابع ذو سياسى مذهب ٠ ١
 جدية بعفة ظهر ، غالب انتمادى

 ، عشر محالتا القرن منتصف منذ
ت ءوامل هناك كانت وان  ومحاو

 هذا تبل ما الى 'نرجع له مهدت
 لىالعصر١ يرجع -هابعن ان بل اكاربخ

غريقى  الصورة فى ويتمثل القديم ا
 الغيلوف رسمها التى المثالية

 ومع ؛ الجمهورية كتابه فى أفالطون
شتراتجة المدارس ددد فانها ا



استرابن ٧٥

 اى : وهى ذلمفية فكرة ن٠* 'ننبثق
 من القمنوى الغاية هى الدولة

نار المجتمع  هرن كات ثم ض ا
 ١ممانر تدخال تتدخل أن الضرورى

 كل على مطلقا ادرافا وتشرف

 تحل وأن ادياة .ش$ن يتمل ما
فراد محل  تدأن توجيه فى ا

شتراكية لهذا*تعتبر ، المجتمع  ا
 ممثلة ( اسمها عليها يدل اً—كم )

ياس لتغكير١لجماءىفى١ هب  ا
 ٠يمجد الذى الفردى المذهب ويقالجا

 لحماية اداة الدولة من ويجعل الغرد
اًطه حرياته  *و تتدخل أ على و
٠ النداد هذا فى تشارك

شتراكية المدارس ظهرت ٠ ٢  ا
 لى ااكبير للتطور نتيجة الحديثة

قتصادية النظم  بعد أوربا لى ا
 رؤوس ور—وفل. اصذاءية١ الثورة

موال  غنى ضاعفت التى الضخمة ا
غدياء  وحولت الفقراء وفقر ا

 تحت غلة عام أيادى الى المهبوث
موال رؤوس أصحاب زحمة  الذين ا

جهزة عانى ١تساطو بدورهم  ا
 فى سياستها ورسموا الحكوبية

صة لحهما١مض- ضوء  عدد د ن؛ و ذا ا
 وفرنا روسبا فى المفكرين '.من

 تهدف التى الحركات هذه وانجلترا
 المدالة تحقيق الى مجموعها لى

تتصادية  تسيطر مجتمع بتكوبن ا

موال رؤوس على الدولة فيه  ا
نذاج وعلى  ، تلهوساو لكيير١ ا

شتراكيون واختلف  مدى فى ا
 اتفقوا وان العام المبدأ هذا تطبيق

 الملكية الغاء او تحديد ضرورة على
ئل ملكية سيما  الفردية  -و

نت  الدولة ملكية تحل بحيث اج—ا
 تقوم أن طى ، الفردية الملكية محل

شراف الدولة نتاج طى با وتأميم ا

 المساواة وفرض ، العامة الخدمات
فراد رن شتراكيون واختلف ،ا  ا

 وعما الماواة هذه مدى تحديد فى
 حسابية واة هى كانت اذا

 حاحات تحددها مساواة او ، مطلقة
 تدرته .بحب نكون’ أو ، دواطن كل

 هنا ومن ذا المجتمع فى عمله وحسب
شتراكية افترقت ٠ الشيوعية عن ا

شتراكية المدارس زت - ٣  ا
 المشتركة الرابطة مع فروق بعدة
 على تائم الفروق هذه فبعض ن بينها

 تتخدم التى الوسائل .اس—أس
 الرأسمالى المجتمع تتحذويل لتحقيق

شتراكية ، اشتراكى مجذخمع ا!ى  فا
 ضرورة 'نرى كالماركية الشوربة
 فى والثورة والعنف القوة استددام

 ، ارأسمالية على التضة
شتراكية  ترى ' الديمقراطية وا

ئل أستخذدام  لتحثيق السدثة ا!و
هداف شتراكية ا  طريق عن ا

ختراكية ذا السياس الكفام  وا
كاديمية  سل العابية ؛ألمدرسة ا

 وهى أهدافها الى الوصول على
 من نصببه على فرد كل حصول

 فراده المجتمع يخلقها آلتى القيم
صالحية واس—الق بس  لهدا ، ا
شتراكية تتعارض   نظام مع ا

 النظام ذلك فى يستوى ، ألحكم)
٠ والجمهورى الملكى

شتراكية المدارس وتخاف  ا
شتراكى ااتطبيق مدى حيث من  ،ا

 و مطلتا ض1ت قد الفردية فالملكية
 الشخصية ا؛!كية سوى تستثنى

لغاءءلى وقد ، ستهالكية١  يقتصرا
نتاج وسائل ملكية  ويسمح الهامة ا

 غير المصدودة الوطنية بالملكية
ااشاء اى يقذصر وقد ، المستنلة



٧٦ دين ادراي

 أن غير ث' فحسب الزراعية الملكية
شتراكى للتفكير ابارز المظهر  هو ا

 أساسين على قادت التى الماركسية
 القيمة فائض هما اقتصاديين

قتصادى والتغير  وهو للتاريخ أ
شتر تحقيق يجمل  لتيجة كية ١ا
 بعيوبها الراسمالية أن اذ حتمية
 للقضاء اآلن نسعى’ التى هى الذابة

٠ لفسها على

عربية اشتراكية

سلوب شذراكى ا  *ن المستمد ا
 المجتمع فى والتجربة الحياة واتع
 وهو ١٩٥٢ عام تورة’ دل العربى
 وابتبعية للتخلف فريسة ن١ك مجتمع

ستعمارية  الطبقات بين والصراع ا
قتصادية والمظاام جتعية ا  اش وا
 رأسمالية قط؛ءية ١ طبقة وجود فرضها

سلون اختيار كان لهذا ،مستغلة  ا
شتراكى  لحل الحتمى الطريق هو ا

 خصائص تراعى أن على الشاكل هذه
 النظام هذا تطبيق فى ادربية البيئة
 مبدأى تحقيق بتهدلى الذى

٠ والعدالة الكفارة

 للجمهورة المؤقت الدستور بجن
 العناصر ١٩٦٤ لعام المتحدة الربية

راكية عليه دوم اش وأهمها ا
:يأش ما

 .اسى—أس على دوم الدولة - ١
 من ملة ااه؛ ااشعب توى تحالف

 والمثقفين والعمال الفالحين
٠ والجنود الوطنية !رأسمالية١و

جتماعى التضامن ٠م ٢  هو ا
٠ المصرى المجتمع أساس

 الفرص تكافؤ الدولة تكفل * ٣
٠ الممرس لجميع

ساس - ٤ سادى ا  للدولة ا
شتراكى الفظام وهو ) أى يحظر ( ا

ستغالل اشكال من شكل  ويكون ا
 تضعها تنمية لخطة وفذ؛ توجيهه
٠ الدولة

 كل على الشبعب بيطر — ه
نتاح أدوات  الثعب رقابة وتكون ، ا
 المكية٠١و ،بأنواءبا المذكية على ساملة

 أقمى حد تحدبد مع مصونة الخاصة
٠ الزراعية طية

 يتمتع الذى الحريات تثمل — ٦
قامة حرية المواطن بها عتقاد ا  وا

 والتعبير العلمى والبحث والرأى
جتماع والنشر والصحافة  فى وا

٠ القانون حدود

 كفلها اش الحقوق وتثتمل ' ٧
شترارعلى م١لذط١  التعليم مجانية ا

 الصحية والرعاية المختلفة مراحه لى
نتخاب ٠ وا

وطنية اشترلكية

 المانية سياسية وحركة مذهب
 ويعتبرادولف ، بالنازدة عادة نعرف’

 لفسرد أ يعتبر ا كم مؤسها هذار
 يرجع ٠ المفكر فيلسوفها ، روزنبرح

 محنذ ١٩١٩ غام الى المركة تاريح
لمالى العمال حزب اشاء  ميونخ فى ا
 رئم كالحو هتار !يه١ انضم الذى

 حددها التى مبادئه دشر’ غلى فدحل ٧
 ( ١ ١ أهمها بندا رن وعثير خمعة فى

لمان جميع توحيد  معاهدة ألغاء ( ٢ ١ ا
 ؛.الجني-ة التمتع عدم ( ٣ ا ^ى—فر.

لمانية شخاص ا ا  من هم الذين ا
 ذلك لى يدخل و - أدانى أصل

 اآلتية بدىء١ تتضمن كما ، اليهود
 يسل ت’ ألماتى كل ض جب ( ١. ١

 الملكية الغا، (١١) العامة لسعة
ستيالء (١٢ ا التقولة رباح على ا  ا
 حماية (١٦١ الحرب عن الناتجة

ذات 'أناحر واغالق التدا؛. مغار



زرس اصالح w

تسام  معاقبة ( ١٧ ) اذد■ردة٦ ا
 على الرقابة ( ٢٧ ١ بالربا المشتغلين
 الحكومة تذوبة ( ٢٥ ! الصحافة
٠ المانيا لى اركزية

هداف من خليط ابادى، وهذه  ا
شتراكية والمبادى، اوطذية١  ور ٠ ا

 فى الحكم تولت ان بعد النازبة تعمل
 هذه جميع تحقيق ءلى ١٩٣٣ م ء؛

غراض  ملكية تشجيعها دع فهى ٠ ا
 رؤوص سجعت ح ، المتوسطة الطبقة

موال  التلح ءراض الكبرى ا
نتاح حزان ألذت كما ئ القوس وا  ا

شتراكى الحرن باستثناء  الوطى ا
 الوحيد الحزن فكان ( النازى )

 حتى الهتلرى الحكم ابان به المعترف
.١٩٤٥ عام لى ألمانيا استالم

اشذزيزمان
 جوستاف وهو ٠ ألمانى سياسى
 ،١٨٧٨ ءام ببرين ولد ، اشتريزمان

 ء ١٩٢٣ عام الثعب حزب أسس
ل الوزارة رباسة تولى  انية—ا

 الخارجية ووزارة ( المستثاربة )
 ابرز وكان ٠ وفاته لجبن مرات عدة

 العالمية الحرب بعد لمانية١ شخصية
ولى تفاق على فعمل .ا  فرنا مع ا
 ميثاق لى واشترك الرور اقليم خألء

 لقبول ومهة ، ١٩٢٥ عام اوكارذو
 ا لى اد سبة لى المانيا
 للالم نوبل جائزة شح ،التاأثة

شتراك  عام الفرطى بربان مع با
٠١٩٢٩ عام توفى ٠١٩٢٦

عوبة ادخال

 احدى عاى مصر فى يطلق كان سم١
 'شمل كانت التى الوزارات
 والمبانى الرى ش$ن اختصاصاتها

 ست 'شم وكانت اأجركة وآلقوى
 ، الرى مملحة ر رئيسية مصالح
 مصلحة ، آلميربة٦ المبانى مصلحة
الرئيسية، المجارى مصلحة ، التنظيم

 ومصلحة ، الميكانيكاوالكهرباء مصلحة
 الوزارة هذه الغاء وبعد ٠ لطبيعيات ١

 الوزارات على اختصاصاتها وزعت
 القوى وزارة ،الرى وزارة ،اآلتية

سكان وزارة ،الكهربائية  والمرافق، ا
. العالى الد وزارة

اشقا،

 سياسى حزب على بطلق كان اسم
 مؤتمر اعضاء اغلبية ض تكون سودانى

 وتلخصت ١٩٤٢ عام الخربجن
ندماتم فى مبادؤه  باعتبار محر فى ا
 عام وفى ،واحدا وطنا النيل وادى
 فى المبادى، هذه تحددت ١٩٤٥
 هذا ومتن ، سياسى برنامح دمورة

شقاء نثط اذعاريح  كسب فى ا
نصار  فى لهم فرعية لجان وتكوين ا
 الى انقموا ثم ٠ السودان أنحساء

ول جناحين  اسماعيل برياس- ا
زهرى  محمد برباسة والثانى ا

 وحدتهم استعادوا حتى الدين نور
تحادى الوطى الحزب بتكوين  ءام ا
٠ ١٩٥٢

أمغهان

ية يات من و  العثر الو
 ص اداريا ايران اليها تغشم التى

ية ■م باس وتدرف  اهمان ١١ و
 ن٠م ١هر سكانها عدد يبلغ (< ولزد

ية هذه عاصمة كذلك واصفهان  الو
 وص .،طهران من الجنوب الى وتقع

 ٢٠٥ ) العكان عدد حيث من غة’الثا
 لساعات التقليدى والمركز . ( ألفا

 جامعة وبها ، والسجاد التيح
 ل"داب كدأت من تتألف حديثة

٠ وانصيدلة وااطب

ذراعى امالح

 شانه ض اقتصادى تنظيم ٠ ١
 لالنراد الزراعية الملكية تحديد

الالك صفار من طبقة وتكوين



٧٨ صالح ( هيثة ) الزراعى ا

 الحالك نغون من متحررة الزراعيين
قطاعى  طى حرما اكثر وتكون ا

 وانتاجا لمرافقها ورعاية' ارشها
 تذويب فى اثر من لهذا وما لمحصولها
٠ المجتمع فى الطبقية الفوارق

ساس القانون مدر صالح ا  أ
 واشتمق ١٩٥٢ عام ممر فى الزراعى

 عليه نمت ما اخم ، مادة اربعين على
 يمتلك ان شخص ى يجوز  انه
رض من  مائتى من اكثر الزراعية ا

 فى فدان مائة الى خفضت ) فدان
 من الحكومة وتعويض ( ١٩٦١ عام

 اساس على اراضيهم عل تستولى
يجارية القيمة أمثال عشرة  للفدان: ا

رض وتوزيع  عل عليها التولى ا
 وتكون للغرد فدادين خمة أساس

ولوية رض يزرع كان لمن ا  غ فعال ا
 القانوب العالنة : التانون نظم كما
 وتقدنم ، والمستأجر الحالك بين

دنى الحد  الزراعى، العاض جر ا
 المالك تضم تعاونية جمعيات وقيام
 ة خمس من اكثر يملكون  ممن الجدد

 الساف عل والحصول ا٠ افدنة
 الدورارن وتنظيم ، الزراعيسة

 . تعاونيا المحاصيل وبيع ، الزراعية
 التى الخدمات من ذلك الى وما

 ا التنظيم هذأ من الفرضى تحقق
 بذوافن المنتفعون على وتيسيرا
صالح  فانون صدر الزراعى ا

 المالك باععاء ١٩٦٤ ماردى ٢٤٠ فى
رض ثمن أرباع ثالثة ن٠م الجدد ٠ ا

راضى ساحة بلغت — ٢  ا
 لقواندن تطبين؛ عليها المتولى

صالح  أراغى ذلك فى بما الزراس ا
جانب  وأرض عليها المتور ا
وقاف  ٠ ١٩٦٣ عام نهاية حتى ا

 عل مدها وزع فدانا ٩٤٤ه(ر٧
فدانا ٧٧٣ر ١٣٧ ساحة الجدد المالك

 باقى أما اسرة ٢٦٦ر٨٦٢ بها انتفعت
 وقدره؛ عليها المستولى المسماحة

سباب يجر فلم ٢٩٧ر٦٨٢  توزيعها
 وتشمل البماتئ منها ، مختلفة

 الى ش$نها اضيفت وقد ١٧ر٧٠ه
 دارب اقتصادية شركات

راض إم ،واحفاللها  ص البورالتى ا
 ١٦ره٤١٦ وجملتها استصالحا يتم

 ضعفة ١٨٦٧٣ عن فضال ، فدانا
نتاح را ثم 1، ا  المخعمة ضىا

 فدانا، ١٧٣٧٢ ومساحتها للمار
راض  ملكيتب' فى ببت لم التى وا

راض اليها صحبت ثم ، قانونا  اأذى ا
 تصعة لجنة من قرار بشا؛نه-؛ در—ص

قطاع ٠١٦٩٦ عام ا

مالح  ( هيئة ) انزراءى ا
لالصالح العامة الهيئة ١١ أنشئت

 التى وهى ١٩٥٢ سام ٠(١ الزراعى
ستيالء عمليات تتولى  والتورع ا

طيان وادارة  الى عليها المستولى ا
شراف لها ويكون ٠ توزيعها يشم أن  ا

 اازراعة التعاونية الجمعيات عل
 وأبا ٠ .انون—الة حدود فى وتوجيهها

تصال حق  بذأن المختمة بالجهات أ
مالح نازن أحكام -ننفين  ا
٠ الوداس
مختلف.' اع—اتب ضبا أغرا وارن

 تحبن شأنها ن٠م التى ؛ثل—الو'.
ك؛ صالح أطدان فى ح ا  للحصول ا
ذواع، أجود من محمدول أوفر على ا

تجاه وكذلك  المزارءن بصغار ا
صالح بقوارت والمنتفعن  الزراعى ا

نت من ديدة—ج آوق ،—نح  ؛ح—ا
 قدرت ذك أرباحهم لمضاعفة الزراس
 ١٩٦٧ - ٦٦ ٢فآ الهيئة ميزانية

 س،االه مدتاً

 ١٩٥٢ عام نثى،’ وق مند الزراعى
عمال للقيام  بتنغيذ المتدلقة الماية با
مالح تانون ذلك لى بما الزراءى ا



نوار اطفا، ا ٧٩

 هذ-ا موارد وقدرت وقاف ١ أرانى
 ج ٠ م ١٢ر٤٧ بندو الصندوق

٠'( ١٩٦٧٠٦٦ )ء؛م

اضراب

ذراب ٠ ١  العمل 'ذوقف هو ا
 ۶ امتنا بعيب فذ ٠م أو منثأة فى

 أب كليا بأعمالهم القيام ءن ارفال
 ٠ مفتوحة أو موقورة لفترة جزئيا

م و'يستخدم دراب ؛ل—ا  وسيلة ا
 اصهد.اب على بالغمغط ط،'بهج جابة
مل  !ساطأت١ ءلى باط أو ا

ذراب به بما  مشاكل ن٠م ا
 بعض تنزع وقد ، الثعب لجمهور
ذراب الى العمال طوائف  عطف؛ ا

 نزاع لى أخرى عمالية طوائف عر
ذراب هذا وبعرف ئ بها خاص  با

ذ •' التفامنى  ٠لقتص زد اب ٠قا
 بمتد 'و معينة سة مئ عمال على

 ن٠ي١ مدال ا جميع قيشؤل
 قد أو ٠ ها بأس بة ١ذقا لى ١ ينتمبون

ذراب يكون  أماس عر غامال ا
 ٠ العمال طواك بجن الذام التضامن

درات ومثاله  شل الذى الثالى ا
 مابو ١٢ و ٣ ماينجن بة١إلربط١ الحياة
 إ١ الررطالى اإلردان دعا مما ١٩٢٦

ذراب باعتيار قرار اصدار  ا
 سالمة نسد اجرامية مؤامرة
٠ الدولة

ذراب أساب أكثر درجع ٠ ٢ ا
جور حولى النزاع الى /■ ٣٠ بين I ا
سم من بر ٥٠  ؛عات—س أو '( باب—ا

ل ل أسدوب أو ا  صلة له مهفي؛ ا
س  من كثيرا نه ن؛ لهذا الصناعى ؛ا

م.-جاب هذه دمت ا  لمحاولة نتيجة ا
 اآلجتماعية لخدلر؛ت١ ممعذوى رفع

 لعاطغي-ة١ اكاحية أن ا ٠ للعمال
 فى لى—الرئيس الدوالى من ر تعب

د ال— ا بات طا استخدام  اب ا
الحكومة ءاًل للدذط جلة—وسم

لى وأصحاب  اذأ سدما  ، ا
 اعانات هرف على قادرة كانت

ذراب أثداء للعممال  ؤس * ا
خراب ءبر١ القانوبة الناحية  ا
 إل ١اذ سجما  دروع غدر اجراء

 محاولة الى ال—٠ا هيائت تلجأ
 ٣٠ثمح ٠٩ ، التحكيم أو ق—التوفي

دراب  لحوب١ ابان ببيانخر’ اجراء ا
زمات ومية وا  اه—اتتجذ وهو ٠ ا

مل هيئة أيد'نه  وقد ؛ الدولية ا
 عدى المصرى ودات ااهذ وانون ر حظ

ض دران ا متداع أو ا  ءن ا
ح  طان بعد جزبا أو ا—لى .ال—ا

 بعد أو ادراءاته أثداء أو التوفيق
 ننام أن ؛اعتبار الحف( صدور
 القاذون وفرذى ، اجبارى التحي

٠, الدالفة حذآلة فى بات عقه

ضراب د؛رح ارتبط - ٣  ا
ن  ،وأمريغا أوربا فى الصناعى با

درادات أقدم وس  اب اذى الكبرى ا
دات فى والصاب الحددد عمال  !!و

ى ١٨٩٢ م ء؛ المتحدة  ضحيته راح ا
هفي؛ س ١٨ س ورجال ل ا  وقد ،' ا
ذرابات عدد بلغ دات لى ا  المتحدة الو
 اشرابا ٢٨٦٢ - ١٩٣٩ - ٣٥ عام بن

 عالى، أؤف ١٣٠ و مرون فيه اشترك
طلة العمل أيام وعدد  مليون ١٧ ا

نرابات عدد وبلغ ، عمل دوم  ابان ا
 ١٤٣٧١ (١٩٤٥-٤١ الحرب؛

 عالى مليون ٦ر٧ به اشترك ادرابا
 وبلغ ٠ ءلى يوم مليون ٣٦ أذربوا

درابات عدد  ٣٨٢٥) ١٩٥٦ عام فى ا
 مليون ١ر٩ .ه—ب اشترك ( ادرابا

عالوا عامل  مليون ٣٣ ■أعالهم ن٠ء ا
٠ لى ؛وم

نوار اس ا

 اخطار ن٠م !إون؛بة دفاءى اجذراء
المدن على الليالى الجيرورة الغارات



٨ ميثاق( اسى)

 جميع باطفاء وذلك والمنشات
ضواء بنية من تنبعث التى ا  او ا

 هدو تجعلها واش العامة الطرنات
 القانون صدر وقد ، الجو من للضرب

نوار طغاء المنظم  أول فى انجلترا فى ا
 العمليات بداية وهو ١٩٣٩ سبتمبر
 الدانية العابة الحرب فى الحربية

 ١٩٤٥ مايو ١٠ فى تماما والفى
 القواض من وغيره ) القانون هذا ونمى

 حة فى عذويات على ( المشابهة
جراء هذا أن غير ،المخا  ن١ك ا
همية عديم  أو القمرية الليالى ابان ا

 مجارى عاى نقع’ التى للبلدان بالنسبة
٠ ألظالم فى حتى ١ه تمييز يمكن مائية

( -ميثاق ) اص

الرئيس من كل ونعه اتفاق
يات عن روزفلت فرانكلن  الو
 رئيسى تشرشل وونستون المتحدة

 عقده اجتماع فى المتحدة المملكة وزراء
 ١٩٤١ أغطى ١٤ درء فى الطرفان

نجليزية البارجة ر٠ظه على  ا
 من بانقرب (( ويلز اف البرنس ))

 وتكون •' نيوفونلند يرة٠جز ساحل
 اش بادىء١ تتغمن بنود ثمانية من

 لترنالسدو سياسة عليها ثامت
 البيرارية العابة لالحداث باكبة
: وملخصه؛ ، حينذاك

 الى تسعيان  بالدهما ان ٠ ١
٠ اقليمى توسع

اقليمى. تبدل أى -,ؤيدان -٢
الثأن صاحبة الدول ورغبة يتفق 

 جميع بحق تعترفان - ٣
 الذى الحكم نظام اختيار فى الشعوب

 'ستعيد أن فى وتأمالن ، ارادتها يوائم
ستقالل فى حقها ساب التى البالد  ا
٠ اوطنية ا السيادة فى حقوقه؛ قرا

 امكذانيات حدود فى تعمالن - ٤
جميع تحصل أن ءلمى منهسا كل

 المنتصرة غرى—والص الكبرى الدول
 المواد من حاجاتهسا على والمهزومة

زمة١ الخام ٠ ؛دياتها٠ذتص١ زدهار ا

 يمن مثمر تعاون كل تشجعان — ه
 التقدم لتحقيق الدول جميع

نتمادى ستقرار ا جتماعى وا ٠ ا

 هزيمة نتحقق’ أن بعد — ٦
 ادمالم اشاعة على تعمالن ئ النازية
مان  فى انسان كل يعيذى بحيث وا

 الخوف ربقة من متحرر وهو العالم
٠ والحاجة

 حرية تأمين على تعمالن — ٧
٠ البحار

 ما كل تنجيع على تعمالن — ٨
 عن والعدول السالح نزع شأنه من

٠ المنازءات فغى فى القوة استخدام

اتاس اعادة

 رزوم بمقتضاه اقتعادى نظام
 بالتامين التأمين شركات من شركة

 وذلك بها تامت اش العمليات على
 الكبرى التأمين دركات احدى لدى

 الدركات هذه من عدد لدى أو
 الخطر اجه كل أن تتطيع فبذلك

 التزمت اذا له 'نتعرض ند الذى
 عليها اتحقة !تدوبضاتأ بدفع

 مال راس ض ذلك 'تربؤ  بحن
حتياض على أو الشركة . الدام ا
 بالنسبة خاصة بصفة هذا واحدث

 'نقوى  حيث ابحرى التأمين اانى
نفراد على دركة  التعويضات بدفع ا

 لة حذ؛ فى لضخامتها نظرا المتحقة
رواح من عليها' بما المفيتة غرق ا

٠ والبغائع

خاردة اعارة

 للعمل خص-؛يين١و الخبراء اعارة
جنبية البالد بعض فى  ما١ وذلك ا

أو بنالبلد بين ثنافية 'نفاقية تنفيذا



؟عانة .٨١

ينهدا لودة١ للمالت توبدا
 لر-أ م ٠ ع ٠ ج ل ١. -.ة‘سيا و'ذهدف

عجابة  تبديها اش الرغبات الى ا
 الدول سيما  الحديقة الدول

فريقية العربية ءا;؛ فى وا  ا
ت مخنلف فى المعربة با!خبرات  مجا

 نى اندريي ش  الفتر العدل
 والمدار الغدة والمداهد ادامعات

 ار؛.—م’٠١ عدن بلغ وزد ٠ الذانوية
 ۶م ' ٠٠٠٥/٦٤ عام : والمنتدبين

 المديفة الدول فى سعل المعن
 الجامعانه اذن؛—’ وءدد .فنيا ١٥٩١

 ٤٨ واش'، ا~'ذا ٢٨٥ المعارين
 فذذ' غ وشيا ٥٥ والتذاذ .فنيا

 قودبد 'امدا ندبنلمتعاا من ٢٠٥٨ دن
فربقية العرية الدول لى خاصة وا
٠ وغيرها

تأجن و اعارة

 ''.كونجرس امدر؛ ذاذون
مربكى  حكم ء'ذ١ ١٩٤١ عام ا

ببيح روزفلت رانكلن و رسى ار ا
يات أردمى  العرف سة١ ألو
دارة أو ؛البيع د لى حيرلتأ١ او ا  ا

 الحرت لى المشتركة ليرول الحرش
 اندذاع يعتبر اش الثانية العالمية
يات اشبة با دا حيو عنها  للو

 كة ٠مع ز لمساعدي' ون!لمن ٠ المتحدة
 هذه جلة باخت وذلى ٠ ازرب كب

 ٠٥ى' فى ب ااح، نهابة عند المساعدات

 ون—*-لي ٥٠٦٠٠ قيمته ما ١٩٤٥
ر  ن ذه الذ؛ هذا ردان انتهى ٠ دو
٠ الدرب اذب؛، باعالن

أبدار أءألى

 البحار مياه به بقمد اصطالح
 -؛اه 'نعتبر  التى وا؛حيطات

 ة خبا وهذه ، .ة٠داخلي أو قليمية ١
لسواحل مجاورة 'نكون اش هى

 رها حم! 'نحت وتقع الدول دن دولة
ثة الماض لى وتحددت'  ل أب؛ بذ

 ب؛ه كل ؛؛نت 'تم فس ، ء الثاطى من
 ٠سمن تدخل  بحرية أو محيطيه

قليم. مياه  البحار أعالى من تعتبر ا
 فى مقررة خ؛همة ذواعد ءليها رطبق“٠ب

 ردة عليها نحت الدولى الذاذون
 جنيف ق ي اوف؛ آخره؛ ، ات دلى مد؛
 عام بروش واتفاقية ١٩٥٨ عام

تن؛ هذه ومحمل ١٩٦٢  'ننمر؛ قيات ا
 مفتوحة مياه البحار أعالى أن على

 جزء اخضاع يجوز و الدول لجميع
 وش ، فيدا دولة اميادة إ ذه
 ، الصيد وحرية ، المالحة نة حر ناك

 وحرية ، فوقها الطيران وحربة
سالك دم شت.فى ا ٠ طذه؛٠ن وا

اعانة

 لفرض الدولة نقدمها‘ مالدة منحة
 الندى'د دن أذواع وماة أو تثمجيع

قتصادى جتاعى، أو اكذافى او ا  ا
عانات ذهن؟;‘ و  فى بتة لذ؛ ا ؛واب ا ^ن ا

 : وتذدل ئ ؤادولة لعامة١ الميزانية

 'نهدف اش وهى التصدير اعانات
 لفرض اكصدبر 'شحيع الى

جنبية العمالت عاى الحصدول  ، ا
عاذات  ؛ر٠ أردط- كذ؟ر.,ت ة٠لم,و)لى١ وا

 ’٠خب’ك ة٠ا!توبذ... ة دبي—الش زح—إس١

 تستردها واش والكر والزبت

 رتدارنالعا ءادة ادرولة

 لؤ,ورذية١ وع—الس لبعض ة٠مرتغد
استراده؛ تحتأؤر اش اآلخرى

 لند ونت ؛ ( مثال واش كالثاى ؛
عانات  للمجمع.يات ولة اإلى 'نقدمه ما ا
دبية الذرة  ؤسات1١و والغنية وا

 'نتطيع  الى والعلمية اادقاذة
 على مدتمذة نثاطها 'نبالى أن

شتراكات  الشعبية المساهمة أو ا
٠ المنظورة غدر



٨٢ غالء اعانة

نمالء اعحة

 وآلهيئسات الحكومة تمنحها اعانة
 خدميها’٠س.٠وم لموظفيها والمؤسسات

سعار ارتفاع لمقابللة  عرم فى بدأت ،ا
 الدرب قيام بدد ) ١٩٤٠ عام فى

 ١٩٤٢ عام وفى ، ( الثانية العالمية
 شهرى فى وعمية ف 'نمر .اذت٣

 نم ، س-ذة كل من وبر—واكت ابريل
 عام وفى ، ةرتاه أخزرى مرة عادت
 الغالء اعانة قيمة رفدت ١٩٥٠
 ا تثبيته مع الموظعن لطواى المقررة

 صاب فى ذلك بمد ادمجت ثم
؟ر أو إرتب١  لة الد؛ عدت و ور ، ا

جتماعية  'رذنر فى للؤوظفبن ا
ءانة هذه  ثالث الى ففموا ا

 بال متزوجين أو عزاب ، طوائف
د  ٠ اؤولددن أو الولد وذوى ، أو

د وذوى و  وكانت فأكثر الثالثة ا
 / ١٦هض بدن تتراوح اريادة هذه

١٩٥٣ عام مذن وروس تمز ١٥٠ و
٠ الكبرة للمر'زبات بالنسبة 'نخفيضها

اعتداء

عتداء  القوة استخدام هو ا
 ٠ لروز١ من دولة فام ١ د خس ادددة

 دني فى الدق للدولة الحالة هذه وفى
 ٠ الممتدرة الدولة ضد دفاعية حرب
 ع ط، هرب  ا ءحية ميثافى نحى وقد

 منها الفرضى بكون حرب كل منع د).
عتداء ل على ا  ءلى او الدول اد
مم هيئة ميثاق  عاى اك؛ ا

 استعمال كل وان ٠ ٠ ٠ يمها1ق١
 ولى الدولية المنازعات لتورة لذنوة

 حية ألذ؛ من الحزرب شكل باًخذ لم
 '؛( نانون ومخالف محرم القانونه
دب ة7٠ ءيرد فى هبثا أداح بينما  ا

 ان )) على فنص الدفاعية الحرب
 الحرب لة حز؛ فى ممكنة الحرب
مم بئة ميثاق ولى؛ح (( الدذاعية ا

 كانت اذا للدفاع القوة استعمال )١
 يتخن حتى اعتداء كحده الدولة
من مجلسى زمة ص١لتد١ ا  لحفن ,ا
من السلم  والمقمود ٠ الدولى وا

 مطلح هجوم حدوث دو ءعتدابا
 ر 'نعب و الدولة اؤذب على لفمل ر؛٠

هكص أو السياسية ادامر  ادة٠.٠ا
عتداء ل قبح. من شدد بلذت مهد؛  ا
٠ الدفعن الدرب بيج ادى

ثالش اعتداء

 من كل به قامت ماح غزو
 للضفف واسرائيل وذرى؛ برط؛ليا

 تأدتم اعالن بعد رمص ذربة٠جمه ءاى
 الجيش بمهاجمة بدا الويى ة قذ؛

رائدد ١٩ه٦كتو؛ر١٢٩ فى ا
 البريطانية الجوية النارات ردد ','.ة

 فى الممرية المطارات ءاًى والغرنية
 هذا على يعاق و . ادوبر ٣١

٠ الثالثى العدوان اسم عادة الحادث

اعترافى
عتراضى صطالح لى ا  السياسى ا

 صدر قرار عل الموافقة عدم به يقعد
 ٠ فيها عضوا المعترضى بكرن هيئة من

عتراض وحق  " ألفيتو )ا *ق أو ا
 ئحة عادة تنظمها الى الحذوق م.ن

 بنشام الخاص اداب فى اصيذة
 لحق ل مذ؛ وأبرز ، رت٠الذحو

ءخراغى التصويت ام١د الفيتو أو ا

دن محدب فى  حق ءلى حر الذى ا
عذ الكبرى الذمى ادول  طء وا

عذرادر فى  داء’ قرار أى ءى ا
وقبل ٩موضء لى المجلى نظر

عتراف - أ  فى ألدولى أ
صطالح  ر١قر١ به يقصد الباس ا

ألدول من عدد أد دولة من .لحدر



غريبى اعفا،

 مقومات لها جديدة دولة بوجود
 مدجنا اقليما لها أن حيث من ألدول
 وانها غره! عن تقاة٠٠٠م وانها ا رغمه
 القانون بالتزامات اذوفاء على قادرة

عتراف ٠ الدولى  سوأءأكان فا
 من التليب هو ضمنيا و أ صراحة

 على الذائمة الدول بعض جانب
قل  لكل الجديدة الدولة ؛اسمال ا

 على والموافقة ٠ ادولة مقومات
 لمجتم.؛ ١ لى كعنصر معها درز التدا
 ٠ الترامات وعليه حقوق أه الدور

عتراف  من يصدر فرديا بكون وا
 مجموءلمن من جماعيا أو واحدة دولة

 ضمنياكأن أو صريحا ويكون ، دولية
٠ معاهدة أو انقاقية ردايا فى يقرر

 رحمن الدولى ف المر يميز ٠ ٢
عتراف عتراف الياس ا مر وا  ؛أ

عتراف ن الواقع  يعنى الياس فا
قرار  للدولة الدولية بالثخعية ا

 هذا ان البعضن ويعتبر ٠ إجديدة ا
عتراف  صفة عجاغ نرورى ا
 اميدة الدون على الدولية العدوية

 الدزلة قيام يتند  وبدونه
 القاذون من ألهن على الجدبدة

 ان الراى.تنكر هذا ولكن الدولى
 ؛٠—عليه تذوم الذى العناصر توافر

 اعتراف  لقياض الثرط هو الدولة
عتراف اما ٠ بها الغير مر ا  الواقع با
 ينتهى وقتية صفة له اعذراف فهو

 اعترافا يعتبر و الظروف بتغير
 الى و’ سحبه الى ينتهى وند ناتونيا

عتراف . القاتولى الياسى ا

اعتمادات
صطالح فى قتعادى ا  ، ا

عتمادات  ذقدمها٠ التى الذروض هى ا
 .دة بذائدة عمالئها الى المصارف

ءتم.ادات هذه وتعتبر  خرالقرو او ا
بالتبة الهامة الربح مصادر من

 اعلى يكون الفائدة سعر ن ،للبنك
 للعمليات بة٠٠راس الفائدة سعر من

وراق ءرى؛ا  ،والتجارية المالبة ا
 اخرى ناحية من الميزة هذه ويقابل

 القروض سيولة غعف ءؤ عيب
 بهولة امترداده! بمكن  التى
صونى باتبة الحانى هو ؛*ا ! 

دى  وشم ، كاادات ا
ج طوذة ار الزروض  والى ا

ج ة قمينى  زد أادى وس ل—أ
 لحلمق١ صف ن ض أذر أ مهالمن 'نتعدى 

 وسأ٠ب أرتبتذت أذا ى ١ الوأحدة
 لد تجد ،ميل٠لل ؛.مكنو ( ن٠معه زراعى

 ممسلدن فى أك ن ك.ان أذأ ذى ألقر
٠ ألبنك

فريبى اعفاء

 ألدقارية ألضريبة من أعفاء ٠ ١
 ماسيةألدبأو ألبعثة مذر على ألمستحقة

متيازات بجن من وهو  الذى '؛.الية ا
، دام؛ أل ألبعثات )ها *تمتعت-

 ''ادولى 'اذانون لجنة مذروع قر’ وقد
 عاى منه ٢ ١ المادة لى فذص المبدا هذا

 ردى الموردة الدولة -دمغى ا٠ اث
 واارسوم الضرائب كافة من '!.بعثة

ب او العامة  المحبة أو ا
ن عر المربوطة ما الخامة؛تجدة ا

ستأجرذن أد ماتين .ءوذون اش
مر بالون ا على ئ ا نى.  مذهإذ_ا ا

 بل ؛فأ رجعل٠ ١مم رسوم او بضرأئب
٠ ثم( خاصة خددرأت 'نأد؛لمن أجا

 لد؛واسى١ ألمبعوث بعفى ٠ ٢
 ألشخص،به وألرسوم ئبألفرأ كل دن

مز( دد—ء ء باستثن؛ وألعسة منها
 غجر لضرأئبكا وألرددوم أئب أ!ض

 ، ألسلع تمان٠أ فى ألمذدمتجذة ألمباشرة
عفاء وشؤل  تركأت١أ أئب ض أ

 لرهنوأ وأ!نيد ألتسجيل وم—ورس
 عن لجذ^ركية١ والرسوم وألدمدة

شياء بثة١ ستعمال ألمدحة أ



)٨ المحاسات ,،ألم

 هبدوث لشخمى ١ لالمستعمال أو
 الدين أسرته فراد أو الدبإوماسى

٠ كنغه فى ون٠يعيش

عفاء اخظ ق ؛طل - ٣  الذرببى ا
عفاءات على المحذى القانون فى  الدى ا

 مل 'نت  بن اذ ١ للؤواطنبن تمنح
 سواء معبن حد الى السنوية دخولهم
 او العمل كسب اخرائب بالنه
رباح  المهن او والصناعية التجذارية ا

 ءلى اكامة الفرية او الحرة
براد ببن الممول مجمع أ ى ، ا

٠ واحذر اعذاء من أكثر

لمحافظات١ اءألم

 دافظات تمذل رمز؛لمن شعارات
 نذاًت ئ المنحدة العربية الجمهورية

ول كمبى١ المهرجان ابان فكرتها  ا
 يادر ٢٣ فى باسررة أقيم الذى
ص لعذا١ ويتاون ١٩٥٣  من ا
 ت١مبلى ادم يص-ور ط٠مبس رسم

قرم  صناءلمن رز او تاررخى 'تر 1 س ا
 ب٠ ' ب ١) ومثاله ، ائعة دم مهنة أو

 القاعرة؛, محافظة على روزا (( اإعمر
رامات  ءلمى رزا الثالث' و

 الذ-زان ؛ه—ومي ٠ ااجيزة محاذظة
 دحاذطة عأى ١رمز لكهرداء١ وشرارة

٠ ن١س-و١

الدرب اعالن

ء.*-د ق البدء بسيق ذطار٠ا  ا
 الة٠د٠ فى م؛ دولة ان رغيد الدريية

 هذا صدور و؛متبر ؛( غيرها دع حرب
عالن  ي الدواى لذااون١ مدرارات من ا

 منة ى هد؛ اتفارلمذ نمت د فف
عؤال تبدأ ا بجب ١) عرأنه ١٩٠٧  ا

 ي  سابق اخطار بعد ا الحرية
 ابالغ )•) وجوب مملى شت دا (( فده
 الدول ااى تأخر دون الءرب قيام

الغترذالمابقة أن ويالحذ (( المحايدة

عالن قد.يذم اذ ب؛ حد  لالعالن  ا
عمال بداية قبل  كاجتياز ) الحربية ا

 وقد ٠ فقعل بدقائق ( الحدود
ن يتضمن د نباب ا  من اش ا

 وسيان الحرب الدولة 'ذخذت١ أجابى
 الدولة ون ٠١٠—بينه النزاع لفض

ءرى ن يكون أو ، ا ء  هدورة فى ا
 مطالب تنفيذ ت٠يتف ائى—ل انذار

 الة٠حذ ن وذكو بن—مع- وقت فى معينة
 الدولة تنجب لم اذا ذائمة الحرب

نذار اليها وحه1ا  بعد المطالب لهذه ا
٠ لها المحددة المهلة نهاية

ورية٠٠الج اعالن

سر فى

 مصر فى الجمهورى اأعظام ء'..ن٩
 الثورة رادة مجلن اصدره ببيان

 بالذاء يقفى ١٩٥٣ سنة دونية ١٨ فى
 كم—ح وانهاء محدر فى الملكى م التظ؛
 بديباجة اسمتهله ٠ عاى د٠مح، 'سرة

تية؛ العناصر 'شنت ا

 الملك طالبت الثورة ان - ١
 الدرش عن بالتنازل ف'روق السابق

 يمثل كان نه ١٩٥٢ ..وليو ٢٦ فى
 اليه عند الذى وية ١الز حجر

٠ ستمهار١

 حذى الرجعية ب العن؛ ان — ٢
حزرمتمرت أهاء١ .نعد ذشرطة. ا

 اسرة افراد بعض تاريغ ن١ — ٣
 دق و7و عيل اسده؛ سيما على محمد

سستهتار من صفحة فاروف و  ا
٠ والذان والخيانة

واد مادته فى 'بيان ض 'نم  عذى ا
 ".اخب باسب ايوم١ نعلن ١١ ح بأ'ند ما

 مسد اسرة وحكل اللكى الطام الذا،
لقاب الغاء مع على  عن، من ا

ر  الغاب المادة وتضمذت ة ا
 الجمهورية ريادة ألثورة لد ن؛ لية نو

ظل فى حينذاك بلطاته احتفاظه مع



رف من اعالن ٨٥

 ادادة ونصت ؛ اوقت الدستور
 الندام هذا يستمر أن على الثالثة

نتقال وترة طول  سب ويكون ا
خيرة الكمة  الجمهورية نوع فى ا

قرار عند الرئيس نخص واختيار  أ
٠ ألجديد الدستور على

نسان حقوق اعالن  ا

عالن أو نان، لحتوق العالمى ا ا
عالن وهو  لجنة أصدرته الذى ا

نان حقوق  المجلس شكلها التى ا
قتعادى جتماعى ا  لهيئة التابع ا

مم  لهيئة الدامة الجمعية وأقرته ا
مم  ١٩٤٨ ديمبر فى المتحدة ا

 رات ا،حر و لحقوفى ١ مجموعة وتضمن
 دون بها التمتع حق انان لكل التى

 واللغة 'المون و’ الجنر من تمييز اى
 او اراس الراى او الدين او

 ،الن او ايالد او الثروة او اآلهل
نان ان اداس على وذلك  عفو ا

 فى حت'ذه ذلك ويثمل المجتمع فى
 وحقه عاد أجر على له وحدس العمل

 ٦م على الحصولى فى دحقه الراحة فى
 وصحة صحته ى ء! المحافظة له يكفل

 وفى اكلم فى وحقه ، اسرته
جتماعى ان ألضمم م حز ثم ا  أ
٠ ألرعاية لى وألطفل

عالن دان احقوق ألعالمى وأ  ا
 !حقوق ألدولى ألميثاق غير هو

نسان  اهدن—مع مثروع ودو ، أ
 صاغته من أللجنة أنتهت جماعية

 الدول ذنتزم أن على ١٩٥٤ عام فى
 بذ ألح تقره أن بعد أحكامه بتنغيذ

مم لهيئة ألعامة  دج وزد ، أ
 بادددة٠٠س ألى ألحقوق هذه ألمثروع

لتجاء كحق  حقوق A ث' ألسياسى أ
 وأقترح ، وأقتعادية أجتماعية

عالى لالثراف لجنة أداء ألمثروع

 دون ألدول أليها تلجأ ألميثاق تنفيذ
فراد ٠ ا

طشقئد اعالن

 ١٠ فى عقدت سياسية اتفاقية
 حلششد ة—بمدين ١٩٦٦ سنة يناير
 أوزبكستان جمهورية ه—عاص

ه وباكتان ألهند بجبن قييتية ألسو

ولى مثل  ل » وزرائها رئيى ا
 ألثانية ومثل (( ناسترى بهادور
 محمد )) ألباكستان جهورية رس
عدأد فى وأشترل (( خان أبوب  لها أ

 كوسيجن، ؛!سوفيتى ألؤذرأء رئيس
تفاقية وأشتملت  بنود تسعة على أ

 كثمر لكة—٠٠مث حل "نستهدف
 صالت وتوثيق ، ألسلمية باا.وساش

 ماتغمنته وأهم ئ ألبلدين بجحن ألجوأر
تفاقية  ألى ألطرفين قوأت سحب أ
 نشوب قبل عليها كانت ألتى موأقعها

 ١٩٦٥ عام صيف فى بينهما ألذتال
سحاب يتم أن على  ٢٥ يوم قبل أ

 ألمندوبين عودة ، ١٩٦٦ ذمرابر
 أر وأركتاش ألهذرى مبن١

، ورودلهئ روابدى من كل
وى 'بادل  الروابط اعادة ، ا
قتعادية التجذارية  والثقافية وا
 إب ر عليه كانت ما على بينهما

زمة  اتخالفات حل على العمل ؛ ا
 اذرة بالوسائل ابلدين بجن

 التدخل وعدم العنف وسائل وتجنب
للدولة الداخلية التذون فى

خرى ا

 اعالن
واحد ألرف ض

 جاب من يصدر تعريح أو اعالن
 موافئزآل أو أشترأك دون وأحد

 طرفا يعتبر ألذى أآلخر الجانب
دولة تنفرد فبذلك 1، النزاع فى ثانيا



٨٦٠ السيارة اعمال

 ؛؛نبة مالئما تراه وضع بتقرير
 من حذل فى ؛فيء؛ ءتم^ر١ مع لها

 فى كان ولو ، الغير ض١ر٠ءت١ أو اعتماد
 .اذون٠لع١ أو العرف مع مايتنافى القرار

 ٢٨ تصريح ذلك ومثال ، الدولى
 عن سدر الذى ١٩٢٢ مراير
اية—لحم ١ وأنهى البزدطانية الحكو

 مع مستقلة دولة واعلنها' ممر عالى
 سيادة أ هرب 'نناقض تحغظ؛ت آخرير

 م ء؛ بلغور وآصربح ؛ القلة الدولة
 الدودية الطائفة وعد الذى ١٩١٧
 رعاية دون جهود قومى وطن باذل
رط دف—'ذ٠ذ١ لصك  ءلى اذى—ا

لتجاء أو فلجن  اجراء الى ا
 لمن—ذل ا واعالن ؛ شعبى ء اردسفن؛

 بية اأجد ؛سجيا رود فى البيغاء
 لوذمر’ فى حكومتها رئيس لسان عل

 ذات سصتقلة دولة اقاصة ١٩٦٥
قلية ها٠تمارس سيادة  فيه.؛؛ ل?يضاء١ ا

 جمهورية رئيس 'نمربحات ١٠ومذه
دات  أصدرها اش المحدة الو

 فيتذام فى 'الدرب استؤرار بشأن.
ذ  التحردر ذوات د——ض ا!جذو

بات 'نكون أن دون بدا لمن—ا!وطني  اأو
 ئ الذزاع فى مباشرا 'طرفا دة—المتح

 دولة ابح 'شر الباب هذا فى ويدءل
 لة و د مع ب ر١ح دالة٠ فى صدت أ رأنها

 اعالن نأك بسبق دون ، رى—أخ
٠ نهالى انذار أو وب

٠لسياده١ اعمال

صطالح فى  أعمال ، الياسى ا
عال هى السيادة  تمدر اش ا

 فى الحكم ولى—ت اش اصيلة عن.
 باعتبار الداس !عظامها دعا ولة اك
 عل السلطان صاحبة هى الدولة أن

 لهذه دامت ما ، ورعاياها اقالبا
 من يمكنها ما والنغوذ الذوة الهبالن

شراف فى اللطان ذا٠ه ممارسة  ا
وعالقات*؛ خمة١اك الدولة ش$ن طى

وضاع حالة وفى ٠ الخارجيسة  ا
ستثنائية  الدوق بعض بها ر تم التى ا

 اقب نتيجة عنها تتمخض والتى
 لةائم١ الدستور والغاء الحكم تظام

 ومعاومه الدولة رئيى وتحى
 هذه يباد مؤقت مجل يثكل
 ت السيادة بمحى يعرف الحقوق

 :ه ل—العم جرى ا٠م ذلك أمثلة ومن
ودان فى الحكاًيم ام—ذظ نلب بعد  ا

 ١٩٥٨ ءام حول والمراق وسوريا
 ١ا٩ه٢ عام ثورة بعد لمحر لبة با و

عالن ض  فى ادر١ الدستورى أ
 يذولى ١١ أن على ١٩٥٣ فبراب ١٠

 اسيا ابادة أعمال الثورة ناك
 يراه؛ لتى١ التدابير خاصة وبصنة

 لتظام١و الثورة هذه لحماية ضرورية
 وحق أهدافها لتحقيق عليها ألذنال

٠ ،، وعزلهم الوزراء تعبن

تحضبرية اعمال

صطالح فى  الياس ا
عمال د—يقص ٠ س لر؛لدبأو وا  با

 بق——ثم ش١ ءا'ت١مر١ ية ألذحغح
 أو معاهدة توقيع أو وؤآم انعقاد

 وتبدأ .ذلك خالل تد أو اتفاقية
 متظمه أو دولة بقيام اءات ٠ج١ هذه

 أش ألدول ألى الدءوة بذوجيه دولية
مر يعتيها  الوقت فى تحرى كم؛ ا

 ممثل مع تمهيدية محادثات ذاته
 اش اسائل حول الدول هذه

 تحديد ذلك فى بما المؤتمر يتناولها
جراءات وتثمل ، ومكانه زمانه  ا
 وتجيل الدول اجابات تلم
 أو العاملة المئتركة الوفود أسماء
ت المراقبة  دولة كل ممثلى صفة وا

 بذلك محشر تحرير ثم وسلطتهم
 ، يضات التف بتبادل يعرف ما وهو

 باعداد التحضيرية اللجنة وتقوم
عمال جدول اللغات واختيار ا



أغاد ٨٧

 تشمل كما ، للمؤتمر الرسمية
جراءات  انتخاب المؤتمر افتتاح بعد ا

 ؛ء٠وأعض السكرتارية وهيئة الرئيسى
 احياغة١ ولجان ، الغربة اللجان
 تحربر أو الجدات محاضر لتدوين

 والمذكرات والقرارات التوصيات
 المدونات هذه وجميع ، التفسيرية

 النهائية للذرارات مكملة وثائق تعتبر
 لبنود مذ*رة أو 'نمر اإ؛ يهمدرها لتى ١

تفاقية أو المعاهدة ٠ ا

رسمية أعياد

عياد المواسم ،ل - رش  التى وا
 والمصالح الوزارات نيها تعطل

 العام لقط؛ع١ وؤسات لحكوميةذ١
 ما المتحدة العربية الجمهورية فى

 الهجرية الصنة رأس عد : بأتى
 ،ألمحرم اول ودو ( واحد يوم )

 ١٢ وهو ( واحد بوم ) اذوى المولد
ول ربيع  م بو. ) الفطر عيد وقفة •' ا

 عيد ،رمضان ٣٠ أو ٢٩ وهو ( واحد
 شوال، ٣٠١ أيام( ).ثالثة الفطر
ضحى عيد وقفة  ٩ ( واحد يوم ١ ا

ضحى عيد ،الحجة ذو  أربدن )' ا
 دج ،الحجة ذو ١٣ - ١٠ ( أبام

 الجالء عيد ٠٠ ( واحد يوم ) النسيم
 الثورة عيد ،بونية ١٨ ( واحد يوم )
عياد ون ،يولية ٢٣ ( واحد يوم )  ا

 المدارس فيها تعطل التي الرسمية
 فيها ل 'نعط و والجامعات والمعاهد

 اأوحدة عيد ، الحكومية المصالح
 ءيد ثم ، فبراير ٢٢ ( واحد يوم ١

٠ ديمبر ٢٣ ( واحد يوم ) النصر

خان أذا

 زعيم ، الثالث خان أغا - ١
دعيلية الطائفة  1، السابق ا

 ١٨٧٧ عام ولد ، شاه محمد سلطان
سالمية الحركة وتزعم الهند فى ا

 السصياسة مع يتعارض  فيما
 الطائفة مثل ، العاب؛ البريطانية
سالمية  ء؛م منتو لورد لجنة فى ا

 جامعة اشاء فى واشترك ١٩٠٦
 ومنحته.جامعة ، ١٩١٠ عام عليكرة

 فى الفخربة !ذ؛ذون١ دكتوراه كمبردح
 المائدة مؤتمر فى اشترك ٠.لى الذ؛ العام

 مؤتمر وفى ١٩٣٠ م ء؛ المعتديرة
 هيئة فى الهند* ومل السالح نزع

مم عمبة  وانتخب ١٩٣٢ عجام ا
 ١٩٣٧٠١٩٣٤ عام للعصبة رئيسا

 بمدينة ودفن ١٩٥٧ يوليه ١١ ذوفى
٠ أسوان

 حفيد ،' الرابع خان اغا ٠ ٢
 الدين كريم وهو ، لث الذ؛ خان أغا
 امه )١٩٣٧ عام ولد ،خان على اين

ر يارد جهن  بعد جده خلف ( بو
 متخطيا منه بوصية ١٩٥٧ عام وفاته
 صدر وعمه ( ذلك بعد ذوفى ) والده
 ه؛ذ؛رد جامع-ة فى درس ن؛ الدبن

مريكية  فى لجده ءلميغة واعدن ، ا
٠ جنيف بمدينة ١٩٥٧ يوليه ١٣

أغادير

 ميناء ،أجادبر أو أءادير - ١
 المحيط ساحل على تطل مغربيسة
طلى  سسكانها عدد لع٠يب ا

 عرضة كانت ٠، ة نسم ألف ١٢هر
زل ٠ ١٩٦٠ مارس ا فى مخربة لز

 احدى ؛ أء؛دير هعركة — ٢
 الربف حرب فى الختامية الممارك

مبر١ بقيادة المغاربة ببن  الكربم عبد ا
 اكحالغة اانوات وبين الخطابى

سبانية الفرنسية  ض_.ادة٠ وا
 وبخدرا ؛را جرت ، بيتان الماربشال

 وكان ١٩٢٥ بذمر٠س ٢ فى ١وحو
ستيالء  القيادة *ركز وثم( - عليها ا
سباب من — الوحه مهدت التى ا



٨٨ اغتراب

ئرم—٠ورع الحرب نهاية الى
 ٠ حكت ي٠ركي لؤق رم ل^ر ١ د عب

يطلق اسم ؛ اغادير حاهث ٠٠ ٣
 ا به قامت التى ابدربة ,اظاهرة على

لمانية دة١لطر١  ميناء أدام « بانثر )) ا
 ضد ١٩١١ ءام يوليه فى اغادير

 من ث١وك المغرب فى ااغرنى لتوسع ١
 الدولى الموقف 'نوتر ذلك نتيجة
 صف لى ا٠٠بوقزفه بر؛طابا وانذار
 اعالن فى انانيا 'تسببت اذا فرنسا

 بط؛ب؛ا انتهزت بينما ، ,احرب
 تركيا على الحرب واعلنت الفرصة

 بذلك ومهدت ه. ط سبب دون
٠ طرابلس على لالستيالء

اغذراب

غتراب  بلد لى المواش اقامة ا
 ف ء* وقد ، جنسيته يحمل أجنبى

 بأنه المعذرن طث١لمو١ المصرى القانون
مة الى ينتمى هرن كل ))  ١ذ١ العربية ا

 ل دحم و ءرة دولة فى بقيم  كان
 عدد وفى (( عربية دولة اية ية٠جذس

 ه لخا?/غ دوائر الدربينة ول ا!لى من
 الذرو أبناءه؛ من وهم ؛المغتربين
دول ) أجنبية بالد فى ,لعيدون  ا
مر,بكية  /ا خامة بعغعة الالتينة ا

وئ ٠ ا ا*زه ٠-٠ I ٠٠٠٠.ح ج ,طون—بحم-- و
 المتحدة ب!مرا وربة—ب.مؤ١

 دل ف 'ندر ستثد؛ربة١ لجنلمن
 '؛٠' المغتربين المواطنون !جنة ))

 ريس من قرار كيلها٠٠بدش در—بص
 التى اسبات ه علمي تدرض و'ررة٠بح١

 سادة لمنحه*. المنذربون ا به بتقدم
 ٢تقتر أن ولها ، مغترب مواطن
 اذا الشخص ن٠م العنلمن هذه سحب

من على خضرا طه كان  أو ا
 وللمواطن ذا الجمهوربة مصالح

 الجهورية دءول فى الحق المغترب
ذن ةتأنير على الحصول دون با

قامة ، بالدخول  الجهورية ببالد وا
 الحرف أو رة—الح اإبن وممارسة

٠ خاصة بشروط الغنية

سياسى اغتيال

عتداء — ١  عامة حسدة شعف على ا
سباب  أو مذهبية أو سياسية ا

غتيال ويعتبر ، ط'ئغية  سى اب؛ ا
سلحة من  ستخدحها١ ا!ض ا

قيات  ادردة الجماعات أو ا
 فى اسمها ر'ذبط١و أغراضها لتحقيق

 الحشاغبن أو ل؛طخية١ بط.'ئعة !تارلخ١
ض العظ ١هذ ودخل  اللفات ا

ور;ب ض رما،-ذل ا  تذ٠وم . لى—ا
 الدقددية اليادجة المذاهب انتدار

 ا هرع هراء فى دخلت ااتى
 م-ع ا بيم  ة المععنذ. التقليدذة

غتيال حوادث تعددت- الملكات  أ
 قيام عليها *اءد’و مين'سى ا

تحادات  حقت التى الياط ا
 اا£ويذات هذه داخذل قودية أقيات

 بضوبة١لذزءات١ ءددا ^؛ءدت امك
 التاصب ٠ش’١ أوام فى شاعت الر
 ورلى !ض؛ن١ ادرن واوالى ءلى

 ؛ء—ورؤ'- دك—الم ن٠م كلى Iشحيذي
٠ ارواء ءر الجووربات

ء أشهر من - ٢  المعاصرة ت ا
 لى «والشرق العربى .عال” ز

 في. .لطأئ —!١ ادال '( رفيا

لت  العزيز عد اسان (١٨.٨ا ا
I' ١٩١۴ ب'شا شوكت ( ١٨٧٨ ) 

 با جمال ا ١٩٢١ آ باشا طلعت
ه « ار فى « آ ١٩٢٢ ١  نام ا

كير « معر فى ا' ١٨٩٧ الدين
(؛١٩١٠ ا غا بطرسى (،١٨٠٠ ا

النقراشى ؛ ’ ١٩٤٥ ن ماهر احمد
١٩٤٩ ) الد؛ حن ؛ ١٩٤٨

فى ١١ ، '! ١٩٤٨غاندى' الهند,، فى )١
رياض زم ' اش ب الملك يافي



{ هيئة ز افووسية ٨٩

 أفغانستان(( وز )) (؛١٩٥١) ألحلح
٠ ١٩٢٣ ( شاه نادر الملك

غتال حوادث ا أشهر من ٣_
دول القصر (( رو'*ا فى ١) : أورا فى

ألثاتى اسكندر ١٨٠١،) ول , ا
امكدر V صرب 'ا فى )' ٠ ؛ ) ١٨٨١

الثانى اسكندر (؛١٩٠٣ دل > ا
الرلسر (٠ ث' فر فى ’١ ( ( ١٩٣٤

(( النسا فى )) ١٨٩٤ , : ) كارنو
وكان ؛١٩١٤٠٠ ند فردنا ون رغيد ا

ى ه ——نشمغ فى نجا ٠٩٠٠—سنم عه مصم
ولى رئيس’ا .٠ ا العالية , الحرد

اطاليا فى ), ؛ ( ١٩٣٤ ) دولذوسى
؛ ،رتو—م او. الملك

ول ج ٠١٩١٣'ا حور الملك « ابونات
ول ازسركا الملك رتداي أ از لى >)

(١٩٠٧)٠
غتيابات غؤلمت _ ( الياسية ا

 اء٠٠شم رو لرز د٠أزرع المذحده د؛ت '.و ١ فى
 ٠ ١٨٦٨ لن اعكر م: الجمهوردة

ئ ١٩٠١ ماكلينى ٠ ١٨٨١ جارفيلد

٠ ١٩٦٣ كسدى وروبرت
غراق١ ن' ني

 زيادة بعنى ادى٠—قتعم١ صطالح١
 بدا لى يد بحيث سلعة مر المعروض
غراق وظاهرة ئ ادولى  نتيحة ا

 نتاحا زبادة أونسحيا عوامل لعدة
 نخلنلمن لعوامل نتيتجرلمذ بدورها وهى
 لد'ل١ هى كما 'طومة١ تدخل طها

 أو الثسمية وإسماع بالنسمجة
شتراكية الدول فى التموينية  حتى ا

 اختغا.ء ب رمس مرى اأجما الذأق بنذغى
 اغراق بكون وزد ؛ وربة ض سلعة

ستي, با١أيو لغتم نتيجة السوفى  د١ ا
 ، اإتب المتخعمصة اندول بعفى من

نذدج تنافعى أن تستطيع  المحلى ا
نتاح بجودة  •' السعر وانخفاض ا

موطنها فى السلعة سعر يكون وتد

صلى  التصد؛ر سعر من أعلى ا
 السوق على السيطرة لفرض

 جديدة أسواق لفتح أو الخارجية
 بعض تعمد ثم فمن ؛المحلى لالنتاح
 الى الوطنى لالنتاج حماية الدول

 استيراد على الجؤركية ادراب رفع
نتاج من شجيه لها معينة ساع  ا
♦ الوطنى

اغالق

غالق  فى العمل ايقاف وه ا
 أو شامال ايذافا محل او منئأة
غالق ويعتبر ، جزئيا  اجراء عادة ا

عمال أصحاب جانب من  للضغط ا
ض ويقابل العمال على  ١وهو ب١ا

 على للضغط العمال جانب من اجراء
عمال أصحاب  وى—م لهذا ، ا

ضراب بجن المصرى القانون  ا
غالق  غير ساذنىاو١ نم باعتبارهما وا
 اجراءات اثناء أو قبل المثروعة

 صدور وبعد لتحكيها١و ,توفيق ١
٠ اتحكيم ' هيئة من ؤرار

غالق بجن بع التضر وفرق  ى٠!لم١ ا
 الضغط فى الرغبة اليه الدافع يكون
غالق العماد ء'ى  يدون اوذى وا

 عدم به٣س و أ ة خفسار د جء و ربه
 ألالزمة أكيار عقط او الخامات. توفر

 ألقاتون فأ؟از ، ألعمل ستمرأر
 مواوقة بعد أهدلى١ وقف المصرى

 بعرض أن وبعد 1؛ المختصة اللط.ا'ت
٠ حذة مخت حح1 على التوقف طلب

( يئة ) وسة١اًم

 طابع ذآت لمن—اؤلميمي منطمة
 لهيئه ١ )) أكامل ١ اسمها ، اقتص-.ادى

فريقية وية ا  للتعاون ا
 ذوصية٠ على ء بذ؛ "|ةونت (( دى ؛٠قتص ا

قتصادى ادؤتدر من  دول—ا؛ ا
فريقية سيوية ا عتد الذى وا



افردا

 ومقر ، ١٩٥٨ ديسمبر فى بالقاهرة
 نص وتد ة' القاهرة مديبة المنظمة

 مفتوحة عضويتها ان طى نانونه-ا
 ارية—التج الغرف تحادات

 الدول فى والزراعية والصناعية
فريقية سيوية ا  ، المستقلة وا

 عرى توثيق المنظمة وتستهدف
تحادات هذه رححن التعاون  وانقوية ، ا

قتصادية سيما  الصالت  تغ ا
 عام مؤتمر وللمنظمة ، القارتحن دول
فريقية الدواصم احدى فى يعتد  ا

سيوية او  طى شتين كل مرة ا
قل  من يتكون الهيئة ومجلس ، ا

 ( الهند مندوب حاليا ) الررس
 ن باكسن؛ مندوبا ) ن—لرئي١وساءدى

 دولة عشرة اثنض ومندويى ( ومالى
 أدواتها ومن ، اسيوية اذافريقي
 التذصذى الحاز وهى العاسة لالمانة

 وأمين عام لرين من ويتكون للمنظمة
 ^ن—الغني من وهيئة مساعد

داريين ٠ وا

 شهرية نثرة المندسة تصدر
لهة نشاطها تتضمن نجليزية با  ا

٠ للمنظمة الرسمية اللغة وهى

افريقيا
 نم القارات -رانية هى افريقيا ٠ ١

 ماحتها در—تن اذ 1، اداحة حيث
 أى ٠ م ٠ م مليون ١١ر٧ بنهدو
 العال مساحة من تمز ١٩ر٩ نحو

 ؛ اًسجا تلى ى—فه- ثم ن—ف
 الى شما ٤٠ عرض خد من تمتد
 افة—لم با جذمو ٥٤٠ ءرض ٠خط

 ١٦٩ سكانها عدد يبلغ ٠ م ٤٠٠٠
 فى ٢٣ فتي؛ كدا ومتوسط ٠ ن ٠ م

 من كثافة أطى صا١ اى الواحد الميل
 ذلك لى بما ,١ الجنوبية امريكا

فريقية الصحراوات ٠ ( ا

التى التحرر حركات بعد — ٢

فريقية التارة شملت  الحرب بدد ا
 ادارة اصبحت ٠/٠ الثانية العابة
 نظم ذات وحدات الى منقمة

 الملكيات منها متعددة سياسية
متتعمر—والمس والجمهوريات

ا يلى ما٢ وهى والمحميات

 أثيوبيا : وتدل ،ملكل؛ت رأ(
،’ المغرب ،ليبيا ٠ ( وارتريا )

٠ بوروندى

 ،مسستقلة جمهوريات دب(
 ،توش ٠/٠ المتحدة العربية الجمهورية

 فى وتثترك ١ والسودان ، الجزائر
 ثم ( العربية الجامعة عضوية

 ل£وذشو١و وليبريا وغينيا الصومال
 — رواندا ؛ افريقيا وجنوب

٠ اوروندى

 اق—نعل فى جمهوريات بم٠)ج
 نيجيريا ،غانا ؛البريطالى الكومذولث

 كينيا ، سيراليون ، أوغندا ،زامبيا
وى ٠ -شزانيا /٠ما

 المجموعة نطاق فى جهوريات ( د )
 ،توجو ،لنيجر١ ،تدإد ؛الفرنسية

 ، العاج ساحل ذا داهومى ٠ جابون
 ، الكمرون ئ العليا فولتا ،السنغال
 افريقيا 'ا٠ برازافيل الكونغو

 جاشما ن مار ن الوسطى
٠ ب موريتا ن .( مدغثقر )

 ن وممتإ_كات ستعؤرأت ;ه؛
 دا— —■ —رودس ، باسوتولند وتثمل

 من استقاللها أعلنت ر الجنوبية
 ، هيلين سنت ، ، واحد جانب من

 افريبا ؛ ( بريطانيا ) غمبيا
سبانية  ، ريومونى ؛' افنى ، ا
 فرناندبر ، المغربية الصحراء

 والرأس انجو ؛ ( اسبانيا ١
خضر  غينيا ، موزامبيق ٠ذ ا

 ريذمون جزر بم البرتغال ) البرتغالية
 والصووال ( كومورو ١ ؟فر١و

( فرنا ) رودرجيز جزر ،الفرنى



دية الجنب افريقيا ١

 ئ وانتدابات محمدات ( و )
 )بريطانيا؛ سوازبالند ، بتسوانالذد

 جنوب ٠) الجنوبية الغربية افريقيا
٠ (افريقيا

سبانية أفريقيا  أ

لالسيانيه افريقيا شمل“
 غربة فى سيانية ا التعمرات

ستوائية وافريقيا افريقيا  وبعضى ا
ا،الى١ المغرب ,-،'حل ض الواقع

سانية أفريقيا ( 1 ).  الغربية ا
يتى من ١٩٥٨ يناير منذ ووئ'ن  و

سبانية والصحراء افنى  وهذه ، ا
 ، ردودورو مقاطعتى نغم’ اآلخرة
تية  ٢٦٦ المماحة ٠ الحمراء وا

 ٢٣ر٧ الكان عدد م٠م٠ك اف١
 ه ٠٠ لم ١ العيون مة٠ص اام' ٠ ألفا
٠ ( ألفا

ستوائية سئة١ أفربقيا )ب(  ا
سبانية غينيا دأسم وتعرف  ، ا
 مونى ريو هما مقاطعتين من وتتكون

السكان عدد ( م٠م٠ك ألف ٢٦ ؛
ورسث٠منا ٢٩٠٠ ألعازهم ١٨٣

 ومجؤوءل (٠ ن ٣٥٤٨ باط اهاصمة ١ )
 ٢٠٣٤ الماحة ٠ فرناندوو جزر

 منهم ألفا ٦٣ السكان عدد م٠م٠ك
 ايزابال سانن؛' العاصمة ) أوربى ٤٢٠٠

قايم عاصمة وهى ( الذ؛ ١٩ر٩ ٠ ا
 غ علم وملليال سبن" مساءا زج(
 وتعتبران الشمالى المغرب دماحل
٠ دبانيا اقليميا أدادا

 اخذويدة ليربية١ افرؤدا

م ا ء منذ بقة سد؛' نية لما أ ة لد.تعمر
مم عصبة وضعن؛؛ ، ١٨٨٤  ١٧ لى ا

 اتحاد انتداب تحت ١٩٢٠ ديسمبر
 هيئة قيام وبعد ، افريغيا جنوب

' تحاد رفض المتحدة با الوصاية ا

قليم ض  امتدادا واعتبره ا
 ٠ افريقيا جنوب ئجمهورية
 وعدد ، م٠م٠ك ألف ٨٢٤ اداحة
 من ألفا ٦٩ مذهم٠ألغا ٤٧٢ انكان
قليم يمثل ٠ البيض  برلمان فى ا
 من أعضاء عشرة افريقيا جنوب
 الشيوح مجلس لى اربعة منهم ابيض
قليم سكان وآكثر  اباض قبائل من ا

 ش$ن تركت ، والهتنتوت والبشمان
رساليات الى نخليمهم  التبشيرية ا

دم اتتحادتات وتعتمد  ءلى ا
 تددلى الذى المعددذدة واذروة آل الماشح

 ، والزنك وانحاسر هر واأرى؛ '؛سر٠١
 ١٩٦٤ رام السنوى الدخل .داع
٠ استربى ماثون ٣٢هر قمته ما

 الدول وبعض اثيوض رفعت
فربقية  العدل محكمة أمام قضية ا
 تبعيتها’ درعية بشأن الروبة
 واش ، افريقيا جنوب لجمهودية

 يوبو فى حكمه؛ أصدرت آل المحكه
فرينبة، الدول صاأح ض -فى١٩٦٦  ا

 هية٠لج١ 'فذت١و ١٩٦٦ در اكدى ٢٧ وفى
ام لهيئة العامة  وصاية رفع على ا
قليم هذا على با أور جنوب ٠ ا

ابريظانه الجوئددة افريعا

 'نحت أقارم تالثة على يطلق ام
دارة  فى متجاورة تقع ابريطارآل ا
 ؤريقيا، ١ جنوب جهوربة حدود داحل

 بريطالى ( مندوب ) حاكم منها اكل
داد رأس وعلى ؤ! ا  مندوب ثمى ا

 أمام سمموى" ونيرو اإلكة ينه تع سامى
 دات قتمد؛د ا‘نعتمد’ ٠ منو!*ث الكن، وزبر

قاليم  وألجدود الصوف على الثالثة ا
غنام  لفضا*١و والذهب والحبوب وا

سستوسى  ميزانيتها بلغتا ، وا
٠ م ١٦(ار ١٩٦٤ عام مجتمعة)
بريطانيا الى وصادراتها ، استرلينى



٩٢ سانستان

قاليم وهذه ، ج ٠ م ره٢  : هى ا
( ة مستعمر ) لندباسوتو ٠ ١

 عدد ٠م٠م ألف ١١ر٧ اداحة
 ١٩٢٠٦ )شهم ألفا ٦٤١ التان

 سمة الد؛ ج٠م ٦ر٣ اليزانية ( اوربى
 أعلن ( جمة—نس ٦٠٠٠ ) مازيرو

 أكتوبر ه فى ليسوتو راسم استقاللها
٠ ١٩٦٦

 ( محمية ) لندبتسوانا ٠ ٢
 عدد ٠ م٠م ألف ٢٢٢ الساحة
 ٣١٧٣ منهم ) الف ٠٣٢٠ السكان

 العاصمة ج٠ح ٦ر٣ الميزانآل ( أوربى
 اداحة ( محمية )٠ سوازيلند ’٠ ٣٠

 ٢٤١ السكان عدد ٠م٠م ألف ٦ر٧
 الميزانية ( أوربى ٨٠٤٠ منهم ) الغا

٣٠٠٠) مبابعن صمة الد؛ ٠ج٠م ٣ر٩
٠ ( نسمة

أفغانستان

استان بادشاهى دولتى ن نم ودى ا ا
دستورى شكى : ام نعام
تولى ز شاه لجائهر محمد : الدولة رئسى

١٩٣١ )

( ١٩٦٤ ) يوسف محمد : ٠١لوذد.١ رب،
ألفا( ٢٢٦ اكابل) مة٠أؤحاص

تارمة اسودة دولة ن فغانسنن؛, أ
ادران بها تحيط ،لها طىء١و٠ث 

أوزبكستان جمهوريات م ب وكتان

حيكنان نا و نمتان ا وتركم
 ٢٥٠ مماحتها تبلغ ٠ فيتية لو أ

 مساط من أكثر أى ٠م٠م ألف
 الى الشمال من 'نخترقها ، فرنسا

 متوجة حلية سالسل الجذوب
 مجارى اربعة بينها 'نجرى بانثلوج

 ووديانا سهو وتضم قصيرة ائه’
ول المصدر وهما والرعى زراعة  ا

فذآنى لالقتماد  جملة تقدر ٠ ا
راض م ١٤ بنحو للزراعة القابلة ا

 في د٠م ٧ر٨ بنحو والمزروع ، هكتار
 صاعيا، ريا تروى ٠ ١ه ٠ م ره٣ منها

نتاج ويشمل  ، الحبوب الزراعى ا
 والقطن لموز٠١ وانواع والفاكهة والتبغ

 الماشية ألحيوانية الثروة وتشمل
غنام  أصوافها بجودة المشهورة وا

بل  من الصادرات و'ذقدر ، وا
ف ١٠ بنحو الموف  سنو؛؛ طن آ
 ، الخراف صخار جلود عن فضال
 المعادن من كثير ٠وجود الخبراء ويقرر
 لم ولكنها سان افذ؛ جبال فى أل؛مة

 النحاس وتثمل اتتماديا تستغل
 والفحم والحديد والرصاص

سبستوس والبترول  ٠٠ وا
 (١٩٦٢ ء )احص-؛ تشمل والصادرات

 اسن ، / ٢٨ وا^وز المجففة الفواكه
 ،السجاد بز ١٨ الجلود ٠، بز ١٩ الخام

سواق ، بز ١ ٦  هى لها الهامة وا
تحاد والباكستان الهند  الوفيتى وا

 فناندان أ تجارة ن٠م بز ٨٠ وكانت
 تم' حتى بالباكمتان تمر الخارجة

تحاد مع ١٩٥٥ هرماهدة عقد  ا
 نم /٥٠ فأبحت ، السوفيتى

 ، بأراضو؛ تمر الخارجية التجارة
قتصادية التنمه تعتمد  عدة على ا

 من ٠د٠م ٤٠٠ مئؤ؛ أجنبية قروض
تحاد  من د٠م ٢٣٠ ، الوفيتى ا

؛ات١  من ٠د٠م ٢٠٠ و المتحدة لر
 التنمية خطة وتتضمن الغربية ألمانيا

 عام للتخطيط وزارة انشاء مشن
 التعدين وأبحاث الطرق انشاء ١٩٥٦

 والخدمات الزراعة طرق وتحبن
٠ العامة

 ١٤ر٧ اففانتان ن سح؛ عدد بلغ

 ة ~بز ٦ ٠ت )كتنو ١ ن أوم<. ث«ي ،قبثة

 ،بز ه وأوزبك بز ٣١ ؛والتاجيك
 البشتو هى الرسمية واللغة

فغانية المائدة واللهجة أهم ،ا



فيون < *رب ) أ ٩٣

٦٤ هراة ، الغا ١١٧ قندهار : المدن
٠ ألفا

 نادر اسرة أفغانستان تحكم — ٢
 ثورة بعد العرش تولى الذى شاه

 يلبث ولم ١١٢٩ ءأم خان الله امان
 ابنه وخلفه ١٩٣٣ عام اغتيل ان

 والسلطة ، داه ظاهر محمد
 1؛ دن ٦ د -1 ج ف فى ممثلة التشريعية

 منتخبا عضوا ١٧١ من نواب مجلس
 عضوا ٦ ٠ من مكون شيوح ومجلس

 يعقد كما ، الحياة مدى الملك لعينهم
 القومية المسائل لبحث شعبى مؤتمر
 عام ولى ٠ الملك من بدعوة الهامة
 لى النظر اعادة لحنة شكات ١٩٦٣
دارى والتذطيم ، الدسور تعديل  ا

ية كل راس على يضع ؛؛ت١ من و  لو
 ٠ للحكومة نائبا السبع

فغانى : اسلة ا

لدارسبة ا ٠ ئبشتو ا : الة.لة ١

اود ٠ ر٠اح . اخذ, : المطم
رهزه ث-ارة مع ’رب )

افغانى

 النقد وحدة ، افغانية روبية او
ففاتى ، فذانتان ى  قطعة وا

 /٩. عيار العفة من جرام ا . تزن
ففانى ونصف  وهو بالكران بعرف ا

 فذانى ا ويف ٠ الفضة من كذلك

 اكداس من يضرب ١ دول مائة الى

 : لالفعانى الرعبة القيمة I وانيكل
سترليذى الجبه  افغانى ٩٠ = ا

 (١٤. -١٣٥ ببن الحرة )القيمة
ر مريكى اندو  ،افذاتى ٢٨ = ا

 -.ه(٤٧بحن الحرة الوق قيمة )
 مفاعنات انذلى اوراق ل٠وتشع

فغانى . ا

اض

 ساحل على نية ’اب متعمرة

 احدى وس ،الغربى افريقيا
 بافريقيا يعرف ما تغمان مقاظعبن

نية الغربية  مدينة عن تبعد ، ا
 من ويحدها م ٠ ك ١٣٠٠ ن١تطو

 المساحة ٠ نهرمون جرى ه الجنوب
 ألذا ٤٩ر٩ السكان عدد نذمم ١٥٠٠

 تذازلت ٠ افنى سيدى العاسؤا
 ١٨٦٠ ءام سبانيا عته.؛' مراكثر

 حتى رمزيا كان احتالب؛ ولكات
 العلم عليها رفع حبن ١٩٣( أبريل ٦

سانى ٠ ا

حرب( األيون)

فيون  من مستخرجة خالصة ا
 زراعته تجود الذى الخشخاش ت’با٠

 والبلقان والهند وايران تركيا لى
وسد اشق١و  من كثيرا ان ا ا

 تحيطها أو زراعته تعدظر اودول هذه
 استخدام ر لخط نظرا بضمانات

رون  خاصة بصفة انتثر ٠ كؤخدر ا
 الشرى فى عثر الذاسع القرن ابان

وص  وشجعت المعن لى ا سجم  ا
وربية الدول بعض  بريطانيا سيما  ا

 لسلطات١ معارضة رغم تجارته
 عرف ما وتوع الى أدى مما الصينية

فيون وحرب  عام شبت لتى ١ ا
 شالجهاى بؤمناهدة وانتهت ١٨٤٢

 فتح الصنن ألزهرت التى الخاسرة
 لى بما البربطانية للتجارنة هدوانيها

فيون تجارة ذلك  عن والتنازل ا
 تعويضات ودفع كونح هونج جزيرة

 فكان ، جنيه مالش أربعة تدرها
 اكتداف الحرب هذه نتائج من

مبراطورى الحكم نعف  وخطر ا

وروبى التعلل مر ا لى١أدى الذى ا



٩٤ لة الوزار؛ ا

 الثورات من متالحقة سالسل نثسوب
هلدة والحروب  باعتناق انتهت ا

 لمعسكر ١ عن ١بعدد ثديوعية لل لعسين ١
ستعمارى ٠ الغربى ا

اؤوزاره اقالة

 الوزارة اعفاء فى الدولة رئيسى حق
 ، مناصبهم من الوزراء رئيس و١

 البرلمانية النظم فى عادة ذلك ويحدث
 الوزراء رش أو الوزير رفض اذا

ستقالة  المجذى يقترع أن بدد ا
 نصت وقد ، اأشقة بعدم بى اب

 أن طى المتدانية المعرية الدساتير
: الدولة رئيسى دق من الوزارة انذالة

 ١٩٢٣ عام دستور .نعى ١
 يعجن الملك )) أن ءلى ( ٤٩ المادة )

٠ (( ويعفيهم وزراءه

 ١٩٥٦ عام دستور نص ٠٢
 رئيى حق على (١٤٦ )المادة

 للسلطة رئيسا بصفته الجمهورية
واقالتهم الوزراء تعيبن فى التنفيذية

 لمام إؤقت١ سذزر٠ا؛لم ندى — ٣
 يعين أن)) طى (٤٧ المادة )١٩٥٨
 ويعفيهم الوزراء الجمهورية رس

٠ (( صيهم منا من

 لعام المؤقت الدستور نمى ٠ ٤
 يمن )) أن على ( ٤ المادة ) ١٩٦٢
 موافقة على ء رذ؛ مدوربة الج رئيسى
 رئيى من كال الرياسة مبس
 ونواب .لوزراء١و التنفيذى الجلى

٠ مذامبهم من ويعفيهم ء١!وزر١

عالن تمى — ه  أه'م الدستورى ا

 ر؛بس يدون ١١ أن عر ١٩٦٤
 من ويعفيه الوزراء .رئيس الجمهورية

 من الحكومة أعضداء ويعين ، منسه

٠ (( مناصبهم من ويعفيهم اووزراء

اقامة

نامة  مكان فى شخص وجود هى ا
 او دائمه لغترة الدولة اقليم من

نامة وتعتبر ، مؤقتة  العناصر من ا
 من الشخص موطن لتحديد الهامة

 تنازع حالة وفى ،الواقعية الناحية
 يكون ؛' الجنسية بذأن القوانين

قامة مدان قانون  الواجب هو ا
 غ الموطن ذانون محل حا التطبيق

القانوز التكييف حيث من .^٠قا١و
ش٦ ور ٩سد ىااكعذ1ء

 جنية فى كما ا يع لتن ا جعلها
 شرطا ( المتحدة العربية الجمهورية

 وقد ، لالجنبى الجنية منعم فى
قامة جعل على المعرى انون اة نعى  ا

 عثر مدة الجمهورية فى دية ’١
قل على متتاليات -شوات  فى شرطا ا

 لالجنبى الجمهورية جنية منح
 جبذ ى ئ بها لتجذى١ طاًتب

قامة  خمر بالجمهورية الفعلية ا
 اذن على الحصول بعد ستوات
 لمنح كاف التجنسى بقحد بالتوطن
٠ الجمهورية جنسبة

ذامة - ٢  طويلة لمدة المهنية ا
٠ حرفة لمزاولة محدودة غر ارة اًو

ذامة - ٣  لغترة العارضة ا
 فى الغرد حق الى اشادا وحرة
٠ التنقل

قامة ٠ ٤  وتثمل الخاصة ا
 طوائف وبعضى الالجئين الغاطيبون

جاتب ٠ ا
 ما٠ك ) لجنية ١ سحب أسباب من

نامة انقطاع ( المدرى النريع فى  ا
 متواليتين سشين مدة الجمهورية فى

 لكب الذالية النوات الخمر أثناء
٠ الجمهورية حية

 الجنسية حل اسن؛" أيباب ٠٠وم
فى عادية انامة الثخعى اقادة



ص١ر١ ٩٠

 تقويض بهدف شتغال١ أو ، ألخارتم
جتماعى النظام صادى أو ا  ا
٠ للدولة

خاصة أقامة

جانب لببض تباح مؤقتة أذافن  أ
 شمل المعرى القانون ولى ٠ بثروط

م ناء ذوو انب ا : ألخامة أ

 ٠ ألالجئين ألفلسعليتيين ٠ أ

قبل ولدوأ ممن ماذب١ — ٢
 ٠ ١٠اقامته تنقطع ولم ١٩٥٢ عام

بن عشر .ازاموأ ن٠د لذ أ جدانب أ ٠ ٣
 ٠ ١٩٥٢ عام حتى منقطعه غدر ستة

جانب — اً من أكثر أقاموا ممن أ
 لبالد وبقومون .منوات زس

 أدباء من فنيان أو عذبة بخدمات
 فى أخصائيين ومن وفذانان وعلماء

٠ ألصناعات

مؤقتة اقامة

قامة قامة ورقابلها ) إته1أ أ  أ
جنبى أقامة هى ( أكادية  فترة أ
 ، تجديددا جوأز مع محدودة صرة

 : على أدرى ألذاذون ض وقد
جانب )) قامة ذوو أ  ومثم ألمؤقتة أ

 ألشرود ليهم تدوأفر  ,اذبن
قامة أذامة ) ألسابقة  ( ألعادية با

 ترخيصا ألفئة هذه فرأد أ نم يجذوز و
قامة فى  يجوز سنة أقصاءا أ

 هو ألداخلية ووزبر (( ا تجديده
حرأءأت يصدر ألذى  الخاصة أ

 وتجديدها قاصة أ فى لترخيص’ب
٠ طلبها وميعاد

عام اوراع

قتراع نتخاب به ؛نعد ألعام أ  أ
 فى- ألقانون يشترد  ألذى ألشعبى

ألتمييز شروط من شرط ألناخب

قتصادى جتماعى أو ا  وهسذه ، أ
 من المالى ألنصاب شروط تشمل
 ألضرائب او ألمذكية أو ألدخل حيث

 ،كالتعليم ألكفاءة وغرط ،أتحقة
جتماعية، ألطبقة أو ألوراثة وشرط  أ
قتراع ويقابل نتخاب أو ) ألعام أ  أ

قتراع ( ألعام نتداب ودو اقيد١ أ  ا
 سقت كالتى مميزة بدروط ألمقيد

شارة ٠ اليها ا

نتخاب كان ولما  منه يقصد أ
 هذأ تقييد فان ألعام ألرأى معرفان
 ألناضجة ألبالد فى سيما ) ألحق

٠ منه ألقمد من يتنافى ( سياسيا

قومى اقتصاد

قتمداد  به يتصعد ألقومى أ
 موأرد تدبير 'نتضمن ألتى ألسياسة

 اطها—نش وتوجع-ه ألعامة ألدولة
 أفضل لتحقيق اءات۵وج أفرأدأ
 أنام، لح أؤد-'؛ ءاى تءود ألذى ألنتائج
قت طار بمثابة ألقومى اد۵فا  اكام أ
 فى لة تدو أ بنثداط يحيط ألذى

 ذأت بأنها عنها يعبر ألتى الميادين

 تعالج التى وهى ، اقتعادى بع ط؛
 وش$ن أدارف كأعمال ألمال مائل

نذاج ووسائل ألنقد  وألتنمية أ
ستهالك نفاق وا  ألقومى وألدخل وأ

ستثمار دخار وأ  وألتجارة وأ
 ائل—وأد وألخارجية ألداخلية
سعار اأتعلة  وألتسويق مور١و ؛؛

 ألضرائب وش$ن ألمعيثة ومتوى
شتراكية ألدول وفى ، رها٠وغب  يقوم أ

قتصاد  أش ألفطة عذى ألقومى أ
 نشاط وتثمل ألدولة نرسمها’

جهزة  ألدام لقطاءين١و ألحكومية أ
٠ ناص وأ



٩٦ الراس

اقراض

قراض  المصارف دام يعنى ا
 فائدة نعر ا٠ءمالئه الى تروض وتقدبم
 الفائدة سعر أن المقرر ومن ، معيدة

 التى الفائدة من أعإى نروض” طى
 ول—ص ا مه ف المذمى ءليها بحعل
خرى  روض—الذ ه ظ وتعرف ، ,'

عتمادات ئتمان اسم داق كما ، با  ا
قراض على  -رى اسرف أن ا ،ا
ئتمان !ظ بستخدم أن ءلى  فى ا

شارة  رمنحها الذى القروض الى ا
 أو اداربة لبوك المركزى البنك

 حذمائت هذه *نمنحها ااش
٠ التجاربة والمؤسسات

ائع١

 كان ؛دى—اقذذ جتمطءن٦ نظام
 سيما الوسطى القرون ابان شائدا

 التى الدول فى وم٠يق وكان أوروا فى
 ، الزراعة عر اقتعادياتها تعتمد

رض قطاعية المملكة فى فأ  ملك هى ا
 عر اقطاعات يوزعها (( الملك ١)

مراء  أو ماية التزامات ننر فى ا
مير ويقم ،سكرية سة ا  الى ا

 رحن دوزعه-؛ . ماط أصنر قطاءات١
سادة هرن طبفذة  نبر .فى قط.اءحن١ ا

 وبعيثر ، بها يتكفاون التز'امؤت
 الذبن الفالحن ض ءلى السادة

رض يرتبطون  جزءا ويعتبرون با
ء رادة ويخضدون منها  السادة هرؤ

قطاعية والمملكة ٠ ا  ا
صطالح فى دولة تعتبر   السياسى ا

 التى تفتقداأوددة أزجا حيث المعاصر
 سيادته فرض من الدولة رش تمش

 وذلك ئ ابدا وأ!خارجية خلة١لد١
قطاع أدراء بحن ؤس )اتنا نظرا  ا

 الى فر ألتن؛ هذا بتعدول ما ا وكض
 معر فى الحال ث١كا كما مسلح/؛' صراع

؛ عصرالذوات ابان  قض,* حنى ليك 'ا
 موحدة دولة باقامة على محمد عبه
٠١٨١ عام, منذ

أقليات

قليات يقمد  الدولى ااهرف فى با
 الدول من دولة دا٠رءا من فائت

 أو اللغة أو الجنى حيث من تنتمى
 أغلبية اليه 'ننتمى ئ غير الى الدبن

 من كض اشتملت وقد ، رءآباها
 منذ عقدت التى الدولية المعاهدات

 وص—نص على عثر التاسع انقرن
ؤب'ت دمارة يشأن  هذا وبرز ، ا

 الصلح معاهدات فى خاصة ذطجاه ١
 المية— لع ا الحرب بعد برهرت أ أض ا

ولى  جديدة دول قيام اثر على '
 جنسيات من أقرات تض مستقلة
غة قليات مألة وكانت ئ مخذ  من ا
مم ععبة واجهت التى المن؛كل  ا
 فى العواصف من ١كض ؟أرارت

 ١٩٢٨ عام فى حدث كما اجتماعاتها
 المانيا ءارجدة وز؛ر اسذربزمان بدن
 اب رولذدأ درجية وز'؛. مءنى وزا

 أغلبدة تسكنها ت-؛طق اليها مت٠ش
نية ٠ ا

قلية ومطالب  فى عادة *ننحدر ا
غلبية مع الماواة  الحذنوق فى ا

 ة مياد وفى والسياسية المدنية
 بعض لب ا 'نط كما ، عقيد*نها هائر٠ش

قليات  لفتها ل امتعة فى بحقها ا
 بنص ولم ئ ئها آلبذ؛ المدارسر وذتح
مم هيئة ميثاز  لى . ء المتحدة ا

 هذا فى للهيئة معينة اختشاصات
 رتضمض؛ التى الحرءاة وى٠س الثعأن
عالن نان لحذوق العار ا  من ا
٠ ؛؛ت’حر و حقولى

ئيم١

ش رض من رؤمة ا  تعيش ا
 الناس س مستقرن جماعة ’غلب

 هذه ارتباط وبفنبر ٠ دائمة بعفة
قليم الجماعة عديا واعتمادها وا



تجس! اقمار ٩٧

 تقوم در لعن؛ أ من عنصرا معيشتها فى
 الثعدب تكون  لهذا ، الدولة عليه

 ان ذلك يض  دولة؛.واش الرحالة
 فقدت ١ذ١ وجوده؛ تفقد الدولة
ذب  ج_ه ’دعاياه ج الذى .ا

حتالل ب٠س . المؤذت ا

قب لى يثترط و  الناحية من ا
ياس_ية  ذ لل،_احته أدنى >د ا

 مأ ج ■ ٠م الماحة هذه خيق نع ب
 <فها الدوية شحعدقغ' ادا دواة

 حع’ةىر كا_ ررة مذح فجت الدول من
 نبلغ‘ سما م ٠ م ٢٤ ، حته- ها بلغ٠

'نحا ماحة  ٨ر٧ فيتى ؤ——أ)** دا
ذر. .بكون أن .بعذل و م٠م مليون  ا
 ؛تلف وبثن ذه حملى تن د فق متمال

 ٠ ،ا٠١سه٨ز د اذد رة ر ٠٠كحمب د ا لم: ٦ .ة؛١أجز
 ية٨أجك دولة قليب١ ءذه ئها٠قحع أو

دة ودا غسلى كما سة.• و  ا
طت٠١١ عن ررى ألمذرد و  . أ
 ذه٢ ١ه-ن لى ١دترط أنه غير
ؤ حدود ن نك: أن  ت٠١٠٠٠٨]و مبينة جخ أ

ت* أ ن وءلى ٠ أع نز ن-ع مو  ر٠ ا١ل أ

 دولى٠أ'. ت أمتنع. ; د ودي ١ ذى ان، أاخن
عذر ءن لعربيه ١  بادرأدل ف ١أ

٠ ود أ]خدن معين أؤلميخ نأت كدولة

انفاذون اس؛

مجذلى ٠حق به د——بقش طالج
 ا!ذى قلن ا حدود فى ألقاثون تطبيق
 فاذأ ٠ ياد'با٠ عليه ألدولة تبسط

 ألفذدأرن ن٠م أد*دو’ دنطبيق 'نمح لم
جنبية  أكاذت باقايمية ذلك عرف ‘ا

 د وحذزد  اة ح وهى (( ألمطانة ١)
 الدول شترأك ١ذظر ألمعاهر ألعالم فى
 ٠لكذو ٠ اى ءلم *'دوى على معامالت فى
 مع ألتبية ألقاذون أقبية 'نتنافى 

 انقاذؤة شق٠ أى ألقاذون أمتدأدة
ي حذرود خارج ألمحلى  ت.لى ٠ أ
 أشخادى على أدرى ألقانون سريان

٠ ألخارج فى المصربآن

بيضاء اقبة

وربيين من أنر-ة  فى تعيش ا
جناس من أغية *۵ اقب.  ا

 سالطانها نورع وتغر وأا*ؤرأء لودأءأ
قليم عذى  سياسية هرة ظ؛ وهى ، أ

 أسمرات فى تتمثل اذت٢ شاذة
فريقية قاليم بعض فى ص ا  ألتى أ

 أعان ألتى أو ده أ]وب' نئدت’ زألت ما
 ضع و وم •' وأحد طرف من ]ب؛ أ'حقال

 ألدولى ألقانون أن فى بكؤن نو دنأ
 ت١هاهد1١ نم سالصل ءلمى ا٠ئب

تذاذات  ألدولية وأ'تيق1١و وا
I هيئة وميثافى دمأ عصدة نى بين؛ 

ثم قرات مارة٠؛ظد نقضى ( ألمتخددة أ  أ
كزأم  رعايا سائر نمن بالماوأة وأ

غلبية دع م.ن للحد كوآل١  على ا
قدة  'نتسلط ألحالة هذه فى واش ٠ أ

تة ب عر دخيلة’١ لبيضاء١ ا  أ
 ، ألمساواة حق من نحرش‘و طنيةأ]و

 ورية—جده فى هرةألظا هذه وتتمثل
 أقلية تتسلط حيث أفريقيا جنوب

 على ن ٠ م ٣ر١ تعدادها ببغاء
ها أد د—'نم ء١وب,ر »١ود٠٠٠ نبيجة ن أ

 رود؛سبا ٠
 بيضاء أقية تحكم حث حنوبية أ

لطاذها٠٠س ذى و'نذر 1]غ أ ٢١٧ آ هتنودان

 الوطنيين ألسود من ن ٠ م ٤ر٢ عر
 تعدت ) اجذوبية١ ردة !ن)أ ة٨ئق ض١ لى ه

 لعيش ث٠ح ( أفررقيا بءوب ؛لمن وه-؛
 بين حقوق بأل أ]-ود *-ن ألقا ٤٥٢

٠ ألبيغن من أغا٦ ٧٣

'ذجمسى أفمار

 اى أ 'نطاق سر؛لمن صاعية قمار أ

 عسكرية غرأنى أاخارجى ء ألفف؛

؛؛ت أنتاجها فى تشترك نعدوهاأو ألو
حاد أصدرة  منذ أدوفييتى و

ألبيانات أليها 'نشرر و ١٩٦٢ م ء؛



٩د صناعية افكار

 'نتضمن مبهمة بطريقة ا الرميمية
 الذى الواد أو اطالقها تاريخ

 ,عن شيائ تذكر  ولكنها استخدمتها
 الذى ف اب أو اطالقها من الفرض
جهزة أو حققته  ، انحملها التى ا

أسماء قسار '١ ولهنه

 ، ١ اسيج- ٠ ١ رى مثل اصطالحية
 ١٦ ذه—ه ت٠م لها أسماء  وبعضها

بات أطلقه سريا ١قمر  المتحدة اأو

٠ وحده ١٩٦٣ ءام فى

صناعية أقمار

نان غزو بداً ٠ ١  للفضاء ا
 حين ١٩٥٧ أكتوبر ٤ فى الخارجى

 قمر أول السوفيتى 'ذحاد١ أطلق
 وكات ( ١ل١ وتنيك٠سب باسم صداعى

 حول دورته وأتم رطال ١٨٣ر٦ وزنه
رض  لعام١ وفى ، دقيقة ٩٦ر١٧ فى ا
يات دخلت اكالى  المتحدة الو

مربكه ذأار ميدان ا  المناعية ا
 ارول ا!صناعى رها—ل باطالق

 فى الكشاف أو ( ١ ) كساورر١
 ١١٤ر٣ .لزن وكأت ١٩٥٨ ير بنا ٣١
رض ول—ح دورانه وأتم رطال  فى ا

 للدوش لعاص١ و'ذرك ؛ 'تانية ١١ ر(٨
 عدد فبلغ البانى هذا واصلة٠م

قبار  فى أحللقت التى الصناعية ا
رض حول يدور وبعضها ) الفضاء  ا

م الى  سدوات دمارى خالل فى ( بد ا
 ' ١٩٦٥ أكتوبر - ١٩٥٧ أكتوبر ),

٠ صناعيا قمرا ٢٦٤

 تمعرات أطلق ث ١٩٥٧ عام فغى
 ٠ ١ سروتنيك 1هم يان——روس

٢ بوتيلث٠وس

منهنأ أقمط'ر ٦ أحسنت ئ ١٩٥٨ وفى
 اكبذورر أسؤ؛ئها من ، أوربية ه
٠ ( الطليعة ) فانجارد ( ف الكد؛ )

 مذها١قمر١١؛أطلق ١٩٥٩ وفى
 الرائد ومنها ( لونيك ) روس واحد

مريكى ( بيونير )| ٠ ا

 قمرا ١٩ أطلق ؛١٩٦٠ وفى ٠
سماء وس ، روض ثالثة منها  ا

مريكية ٠ تيروس ، ايكو •' ميداص ا

 قرا، ٣٤ أطلق ؛١٩٦١ -وفى
 الروسية الفضاء سفينة منها

قمار ومن ، فوستولذ مريكية ا  ا
٠ ,الرسو( وكورنر ااطواف( ) رينجذر

 قمرا ٥٧ أطذق ١٩٦٢ ولى -
مريكية أسمائها ومن ، أعيا—صن  ا

 ، أورورا ذا 'نلتار ، سيجما ، ربالى
٠ اريالى

 قمرا ٤٩ أطلق ؛١٩٦٣ -وفى
مريكى شتور منها ٠ ا

 درا ٥٩ أطلق ٠ ١٩٦٤ وفى ٠
، ١ وجيمنى \ اروسى سنولذ فو منها

 . وأوزمرس والكترون
مندا . ١ومر ٢٧ اًطللى ١٩٦د -وفى

 ونا—ول درد وابرر وس——■ بيجذا
٠ اتدرى—وتح 'ا رويى ا

غراض تعددت — ٢  اطالق من ا
قمار  الفغاء الى اكناعية ا
 ف تتهد حملتي؛ فى وهى ذا الخارجى

رجاء هده طبيعة ءلى التعرف او  ا
 ومن ( كب ا !كو ا و الفغاء ؛; الكوز من
 ن د ن؛ ا ز مكا ا ى مد على ف لتعر ا 'بتم

نان  رواء الخبرة هذه من ا
رف. طح على بؤجؤدد  بعد أو ا
 كبأخرى١و٢ الى '!وصول فى داحه
٠ أربح ا و الزهرة و كالقمر

بحاث و الدررات 'نثمل  ا
كتثافات قمار بها تامت ا!ض وا  ا

 خالل الفغاء غزت اش العناعية
ور التؤالى النوات  تاريخها من ا
رشية الكرة ثكل دراسة  ، ا

فى لحرارةوا الجوى الغغط درارة



ذاش اكتفاء ٩٩

شمة ،الخارجى الفضاء  ئ الكونية ا
شماع  ث' الخارجى الفضاء فى ا
دزمة شعاعية ا  ؛الحب ،ا

 رسبثم ٠ لألرضى المغناطيسى المجال
 ت والمطل ء المضى لوجهيه القمر ور٠ص

شارات بث  وانعور التليغزيوض ا
 دراية ، واستقبالها التليغزيوض

 لى لحي_ة١ الالخات وجود امكان
 حيوانات من ا!خارجى الفضاء
 ة. الدر على الهبوط امكان ،وانسان
زرى الالواكب مدارات طبيمة  ا
٠ الح وا؛ربخ كالزهرة

قمار 'ناريخ در - ٣  ة الحسناعي ا
ول مولدها منذ  طور بمرحلة ا
 المنافسة عليه ساعدت سريع

بات بحن بدةالشد  المتحدة الو
تحاد  التطور ويثمل ٠ الوفيتى وا

قمار أوزان  بددد بدأت الذى ا
رط لرن مددود  ازى لتوانحو ل ا

 ألف ١٥ ?،ا ض رع وزن بلغ فضاء قن
 ا ه تجهيز على لتطور١شتمل١و ن ريل

ت٢  لمخحعة١ لدقيقة١ لخبة٦' أآل
غراض  الاليربائية لبطار؛؛ت ١ منه؛ ا
حهزة  ٠ والغوتوضافية الالسلكية وا

 ت محط؛ نحكم لتطور١ ه’مظا ومن
رض ال٢رس١  انمر ا 'ن.حركات فى ا

 اًو مجاله انغيدر ذلك فى رما٠ 'اصذاعى
رض الى اعادانه  هذه وأبرز ؛ ا

 ار ران أول ارسال التطورات
 لفضائية ١ السفيه قلب فى الفضاء

 ١٩٦١ أبريل ١٢ فى «١ وتوك))
 ذات'١لحي.و١ بعض ارسال ذلك وسبق

ب منه؛  ( اروسية ءا ١ الال
 الى امرأة -ال ر دج’ ئ' والشمبانزى

نتينا , ء الفف؛  ( الروسسدة فا
ش  ١٤ فى بيكووعالئ مع ك١تر٠با
رة رال ثم ١٩٦٣ يونية  رجزأل ر
 مدة اطالة نم ، !خفاء١ الى معا

رض حول الدوران  أدام؛ سبدة لى١ ا
 الخرويم المرحلة هذه يرظاهر أورز ومن

والسباحة الفضاض السفينة من

رض حول  سخينة واختصت ا
هرريكية الفضاء  (٩٠١) جيمذئ ا
 يوجحن تمكن اذ التجربة بهذه

 حول اطافة قطع بعد سيرنان
رض  ١٢٥ فى الفضاء فى' مذلى ا
٠ ١٩٦٦ يونية ه فى وذلك دقيقة

قمار 'تاريخ فى التعلور ودل  ا
تجاه العناعية  الكواكب نجو ا

درى  بالدوران الفر سيما  ا
 فقإر سطحه ءلى لنموط١و ه’ز٠—ح

 (( إونا )) الروسية المجؤوءذ بواسطة
 (( رينتجذر )) كية ر ا المجؤوعة ومن

ت' ؛—ا؛خد وغممات 'نجاه و  نحو ا
 ( ٨ بوتذدك٠٠٠٠س ١ ة هر ار ١ ب٩وك٢

ت هذه ومن ئ اإربخ ومذوكب  ا؛.حاو
 الى لتحول١ ثم اشر١ لوح الدوران

رذر مدار  المغينة استعادة ب’ ا
 آخر بجسم التحدامها أو ف الفضارذ

٠ ( ١ ٠-٨ جيمنى ) اغضاء فى دالى

ذانى اكتذاء

 محاولة به بقعد اقتعادى ذظ؛م
 حاجة لى اتالون ما عيجم انتايم اأدولة

ءت-اد دون اليه ستبراد على ا  ا
ر؛ت ابان سيما  الخارحش  ا

قتصادية زمة ابان حدث ما٢ ا  ا
قتصادرة  ١٩٣١ ءام فى الدالمية ا

 التخلص الدول بدنض حذاوات عندما
زمة هذه تار’آ ن٠م  على بالتركيز ا

 بمكن ما وانتاج اقتصادباتها طو؛ر
ستهالكية الساع من الناجذة  ا
 قة لط؛ ١ ص وامتعس-؛ حاحذاتها شباع

 بنقلهم العمال من ا!غائضة أو ة1المعط
 ه آخر قطاع الى اقتصادى ذطاع هرن
كتفاء نم؛سة 'نهدف ى  الذاتى ا

جراءات تجذب الى ب لح.١ اوان  ا
قتصادى لحصار؛٣ العدائه  أو ا
ستبراد 'نعذر أو البدرى ألحصر  ا
عن ورثاً ئ، المواصالت خطار١ بسبب



١ ( وس ) أكرا

 الصناعية الدول بعض اهتمام ذلك
ولى الدرس أبان كألمانيا المتقدمة  ا

 بددلة صناعة ^واد باذتاج نية والذ؛

 م—اس- عليها أطلق التى وهى
٠ (( ارساتز ))

(أكرازمؤتمر
 ابرلى هرن ١٨ فى عقد تمرهرو ٠ ا

 ٠ غانا عاسة أكرأ بمدينة ١٩٥٨
فررقية الدول فيه اشتركت  ا
 م٠ع٠ح وهى ٠ حينذاك المستقلة

ج والمغرب وأروبيا والسودان و
٠ وغانا ليبري؛ و

 المتحدد" .ة٠بيلمعر١ ١ الجمهور؛لمن قامت و
 لوضع ا؛ؤنمر نناط فى ملدونك بدور

 ذزز—ازع. ار 'نهدف حملة أسسى
 والمطالبة الحدبثة الدول استقالل
 ضمة خذا مازاك اش الدول باستقالل

 ألجزائر تغيا وكانت ،لالستعمار
 بحث حذوله دار ما أهم ن١م وفلسطين
 ببحث لموضرا عنى ، المؤتمرين

قتصادى اعاون وسائل  وارشقافى ا
فريقية الدول س ٠ ا

 دوكيدا أكرا نروتمر ويعتبر
 باندونج ؤتمر٠٠ أقرها اش ثادىء٠لل

 الدول كتلة فيه اشتركت الذى
سيوية  تم; ؤ وتال ا راتجة ؤر ا ا

 عاصمة ١) منروفيا مؤتمر عقد أكرا
 ن٠م شى٠'ذ فى ( ؤيبررا ج,مهوراة

٠ التالية ألسنة

فى را٢أ بمدينة عقد مؤتمر -- ٢
 ١٩٦٥ كوبر ٢٥ و ٢١ س الفترة

 دول ء رؤس.؛ من ٢٨ به اشدرك
 حث٠١ل ةلة٠'- ,وف- ا ا—بذ؟ ذر ا وحكومات

 تضمذت٠و أجذوبية١ دش رود متعك'لة
ن اعبار )) قراراته  ۶لكألا اء

 بهدن 4ء حد١و جانب من روديس-؟؛
 تحدة1ا اآلنم ودءوة ، العالى السالم

هذد و؛٠تتطو اش الداد ن ائ؛ الى

 فى داهمة١و ثاقيإلم ذطحذ؛٠ لة ائ؛
 يا٠رودس فى أمه >ذكومة ادة ق ا
 قراراته فمذت٠ كم؛ (( وبدة٠لجذ ١

 ة و—الذ م١لى—ستغذ١ نيا رط؛ ؛ر ن—لم مط؛
 بمحك من قليم١ ادارة سعادة

 سدراح واطالق السفاء اآلب

 'ى١ 'لدعوة ر بوفى١ 'اوطنيدت
 ع٨جم نم٠وف دل*-دورى ٠ذمر٠مؤ لى—عن
٠ يا٠٠ ٠۶. رود ب٠ثمع٠ض ةة٠" ١ و ر

اكراه

كراه  لصحة المبطلة العيوب صغ ا
 وحرية الرضا ن٠رك ينفى له ألعقود
رادة كراه ويح?سم ٠٠.ا  من كذلك ا

 والمعاهدات لالتذاقات المبطله لعبوب١
 بعتبر كما الدول س لى—انطل اش

كراد  نزاح لفف وعة ٠مش غي٠ وسيلة ا
ت فشلت اذا وأءرى دولة بححن  المحاو

كراه أمثلة ن٠وه ٠ لفضه اللمية  ا

 الدولى اإستوى على نستخدم !ءى١
 أو معها المتنازع الدولة دا’رى طرد

 أموالهم وزع أو رهائن حجزهج
كراه يكؤن أو ، الدراسة تحت  فى ا

 حعر أو اقتصاديه مقاطعة صورة
 يأخذ أو ، للسفن حجز أو بحرى

حتالل سكرية صورة  قتا؛.ؤ وا
٠ معها المتنازع أتدولة اذب ص لحزء

تفا تعتبر  'نحت تتم اتىا قات ا
 بعيب بةميرو ادر٣وا لضغطا

 الدولى العون فقداء لكتو ئ سطل
 لحكوماذ١ ؤلحء ذداً ى٠لممثت١

 اآلسم فى الثخعية هذه ت1ك اذا '
 الدو عر الواقع والضغط ؛ مثال

حتالل ١  هزبمة بعد السكرى كا
 واعالنها ة٠—ة؛ل حرب فى ولة اإلى

ون ،٠ ا!تسليم  مثل بأن ندك ويد
 بالتو من ١ضرر أخف ة؛هاهدا هذد

 الواقع ولكن ٠ استمرت اذا الدرب
صحه فى طعنت الدول من كثرا أن



اكوادو، ١٠١

تفاقات. قتصادي السياسة ا  وا
 الكبرى الدول بعض مع عقدتها التى
رادن عنصر انتداء اياس على  ا

٠ توقيعها عند الحرة

اكسدبلورر

 على يطلق اسم اصاف، او
نمار من مجموعة  الصناعية ا
مريكية  دا ر منها كل يحمل ،( ا

 أسب يحمل تمر أول اطلق ، خاصا
 ١٩٥٨ يناير ٣١ فى ا اكسبلورر ))

 ولح يدور ومازال رطال ١١٤ وزنه
رض ذلك  واطاق ،نهاية  ما الى ا

 أكتوبر ٣ فى ٢١ اكسبلورر القمر

 مدة وكانت رطال ١٣٧ وزنه ،١٩٦؛
 بعض زااًت وما ، ساعة ٢٤ حياته

قمار ص هذا تحمل التى ا  تدور ا
 متصلة زالت ما اًذمار منها فلكها فى

 أغراض دزرى ٠ ابا لتداماا بال،*وارنخ

نؤار هذه شعاعات دراسة ا  ا
الكونية.

( بروتوكول > شابل كس ًا
اكر بدد■ده وقدبا قة؛تغ١ ، ١ ١

 من عدد ١٨١٨ فسرنو ٢١ فى شابل
وربية الدول  التمثيل تنظيم بشان ا

 فينا لالئحة مكملة وتعتبر اسى٠بلومالد
 ١٨١٥ در،معار ١٩ لى وقعت الذى

 ادل—ش أكر يروتوصبرل ويتضؤن
 الى الدبذوهاسببن الممثبن ترتيب

» هى ت طبن؛ أربع

 ومبعوثى الغراء طبقة — ١
٠ ابابا

 وس المغونثن ء١اوزر١ حبقة — ٢
٠ حكمهم فى

 ٠ لمقيمنن١ الوزراء — ٣
عدال التاسن - ٤  ٠ با

فذر شابل أكمر ح٠ك أما (٢١

 البروتوكول على ألموقعة ألدول أعكه
 ١٨١٨ نوفمبر ٢٥ فى وذلك ألدابق

 الدول رؤساء اهد—تع ن٠وبتضم
 أبدا يحيدوا  أن )) ءلى ورة٢لمذ١

 ألدول مع عالقاتهم وفى بينهم فيما
خرى  القانون مبادى، مراعاة عن أ
٠((' دقة بكل الدولى

اكوادور

س  ٠ اكرادور دلى ريبريليكا : الرسمى م ا
 ٠ جمهررية ئ اسم سام
 جيجرن كاسترو رامرن أ الدولة دئدس

٠ ( ألفا ٣٥٥ و وبر ن الماممة

 امريكا وريات٠جم أحدى أكوأدور
 الهادى المحيد على 'أطلة ألجنوبية

 وبيرو ألشمال من لمبي-؛كو وتجاورها
 من وتمنر ، والجنوب الشرق ض

 م ٥٠٠ إصافة الجنوب ألى ألشمال

ضءواءعل  وثل ١ ٠ ٠بعد ولقطعهاخدا
 أعلى تضم ت الثماية حدودها ن٠م

 الجنوبية أمريكا فى وابرابن الحبال

 فوق ألحرأرة درجة 'ننخفض ائم ومن
 قتصادياتها ١ تعذهد ٠ لمر'ذغعات١ هذه
 وعلى الحارة المناطق منتجذات عل
 فى زالت ما ش١ المدادن من كثدر

ستغالل ٠م ردة ١بد ورحلة  وأن ا
 زد الثابة ادابة الحرب كاذت

 منتجاتها تنشسيط ءلى ساعدت.
 رك ش١ والمعدنية ءة١لزر١

 والمنجنيز والخدب لمطاذ١و الكيدا
 صادراتها  هم ، وابترول والنحاس
 بز ١ ه البن ، بز ٦ ٠ ، الموز الرئيسية

٠ثمز١١ الكاكاو ثم

مم هيئة' الى أكوأدور انضمت  ا
١٩٤٠ عام انشائها منذ المتحدة



١ صدا

 ٦ على الدواى البند من وحصلت
 مليون ٤٦ر٦ جملتها بلغت تروض

ر  من قروض عدة عن فضال دو
يات  وحده؛ تحصل التى المتحدة الو

 ٠ الخارجية ا تجارته من بز ٦ ٠ على
 نمة مليون ٤ر٣ سكانها عدد يبأخ
مريين الهنود من ثلثهم  والثلثان ا

 بها توجد و ، خليطة اجناس من
 ٠ ضئيلة بيضاء أقلية سوى

ستعمار دأم سسانى أ  كوادور أ
 استقاللها وأض ، نرون ثالثة

يات كاحدى  ص ١٨١٩ عام كوليا و
 رية جمهه وأء!ذت عنها انغصات

 مع نزاعها ودام ١٨٣٠ عام مستقلة
 الزمان من قرذا الحدود حهل درو
 مسلح نزاع الى تعدول ١٩٤١ عام وفى

 ربودن معاهدة وعقد بالتحي انتهى
 أفقدت الش ١٩٤٤ ام—ء ورجاذي

راض أكثر اكوادور  عليها المتنازع ا
 عام الدولتين بحى النزاع وءاد

 ١٩٤٦ سنة دستور ينعر ٠ ١٩٦٠
 وربة—الحمه رئيس انتخاب على

ستغتاء  .طوات ٤ لمدة ارام با
 فترة بدد التخابه اعادة ويجذوز
 البرذان ن بتكو و ٠ ألحكم خار ا .دققيه

 وفى /٠ وألذوأب وخ٠للشي ض من
 حكومة لطة١ 'نولت ١٩٦٣ ءام

 الى ألدولة رئير أرملت ء-كربة
 ولكن ؤءى٠لشي١ ألحزب وحلت دغى١

ضعإرابات  مة الحكه ألزمت خلية١د١١ ا
بات المناصرة العسارية  المتحدة للو

 ٠ قومية وزارة تشكيل الى

سبانية : اللغة ٠ ا

٠ سركر : اسلة

فى عريضة اء مذي رقعة : اسطم

دزرق ن كرعنا :

اكيدا

توا - ي وهو ،يابالى سداس
عام هيروشيما بمدض ولد ،اكيدا
 كيوتو بجامعة القانون ودرس ١٨٩٩

 بالمسائل اختفل ١٩٢٥ وتخرج
قتصادية  وبرز وظائفها فى وتقلب ا

 الثانية العالمية الحرب بعد اسمه
مرلكية بميوله وعرف  وزارة تولى ا

 ممثال (يوشيما وزارة ) ١٩٥٠ المالية
 تولى الذى الحر الديمقراطى حزب
 ١٩٦٠ عام وفى ،ذلك بعد رياسته

 وفى ألوزارة رياسة فى كيثى خلف
يات زار التالية السنة  المتحدة الو
 أأى ودعا كيندى بالرئيسى والتقى
قتصادى التعاون توثيق مريكى ا  ا

٠ بالىاليا

اكيهيننو
مبراطورية عهد ولى  ،اليابانية ا

 اليابان امبراطور ابناء ن٠م الثالث وهو

ول )وهيتو ب  (اميرتان والثانى ا
 عام للعهد وأثا اعدن ١٩٣٣ عام ولد

 ((اشود ميثيكو ١) تزوج- ٠ ١٩٥٢
مير ن ابناء ثالثة له ١٩٥٩ ءام فى  ا

س ناهوتى يرة اهيتو٠سما وا  وا
٠ و٣تاكا

سكا أ
يات احدى مريكية الو  المتحدة؛ ا

ية وهى ربعون التاسعة ألو  'نم وا
تداد الى ضمها  وكانت . ١٩٥٩ عام ا
 لالتحد؛دمنذعام دعةتا' مقاطعة تعف

سسكا تحتز ٠ ١٦١٣  الطرق ا
 أمريكا لقارة العربى اثمار
 كندا وتعصلها ارالية

 ١ا—أكبره وهى يات له ا قى با رن
 منها' ؛م٠م الف ٥٧١ ا مماحة

 تمتلكه الماحة مجموع من ا ٩٨ر٨
لدواعى الفيدرالية الحكومة



؟باييا ١٠٣

 عدد ، اقتصادية أو استراتيجية
 تعداد ذلك فى بما الغا ٢٢٦ السكان
 كان ١ بها إرابطة١ المساحة القوات

 مدها ( ١٩٤٠ عام 'ف١٧٢ المجموع
سكيمو ن٠م اشا ٣٨  والهنود ا

 عاى اقتعادياتها تعتمد ، الحمر
سماك ميد  كالب ذلك فى بما ا
 للحدمول مؤممة صناعة وهى ) البحر

 ق بما الماشية ورعاية ( جلودها ءلى
 ،الرنة حيوان من أى ٤٩ ذلك

 البترول المعدنية ثروتها وتثمل
٠ والزئبق والذهب الطبيعى والغاز

 من التشريعى المجلس يتكون
 ( ١ءفو ٢٠ ١ للشيوخ مجلى

 ويمثل ( عضوا ٤ ٠ ) للنواب ومجامر
ية  وعضو للذنجيوخ عذوان الو
٠ الكونجوس مجلس فى للنواب

باما أ

يات احدى مريكية الو  المتحدة ا
تحاد !ى١ اذضمت ، الجنوبية  منذ ا

 ألف ه١ر٦ مساحتها ن'- ١/١١٩ عام
 وهى ، ن ٠ م ٣ر٤ نيا دا؛ وعدد مك٠م

 منها ، اداربة وحدة ٧٦ الى مقسمه
 من / ٥٠ من أكدر يكنها ١٩

 على إدياتها—قتعم ١ 'نعتمد ٠ نوح لز ١
 والقول والذرة الذطن واهمها الزراعة

 ا؛هدنية الثروة وتثمل ٠ السودانى
بنت والبترولي الفحه  وا

 . مجك 'من بعى التثر مجلب.ا نو رتك
 ومجاس ( ١عفو ٣٥ ا. ح حز لك

 ومثلها و ( عضوا ١٠٦١ لواب
 الذواب من وثمانية وخ دب لل ن ١عضو

 لى بثترظ ٠ اأكونجرسر مجادى فى
 الغراب دافعى ون نؤون أت الناخب

٠ عية ه٠لشي ا ؛هذى٠ي بأنه ح بعمد وأى

 ١٤٣) جومرى وور العادمسمة
 برمنجهام ااكررى والمدن ( ألعبا

٠ (الغا ٢٠٢ (موبيل) ألذا ٣٤١)

الباسا

سم بوبيلورى ريبوبليكا : الرسمى ا
يزى شيكبر

 شعبية جمهورية : الخكم نظام

 بى *كسى اسولة رئيس

 هوى ءلى:أذور١لمجلس١رئيس
 شيخو محمد : الوزراء ريس

( ألفا ١٣٦ ) برانا : سة١

 عاى !شعبية١ ؛!.بانيا جمهورا تطل
درياتى المحيط  روغسالذيبا مجاورة ا

 المماحة ، والنسمال الشرق من
 السكان عدد ئ م٠م ألف ١١ر١

 الباب تاريخ يبدأ ن،٠م ١ ر٨١
 باعالنها ١٩٢٥ يناير فى المعاصر

 ، زوغو راسهاأحمد على جمهورية
 ديمبر فى علب؛ ملكا تولى الذى
 احتلت حين ١٩٣٩ عام حذى ١٩٢٨

قليم طليا١  انجلترا الى زوغو وفر ا
 ١٩٤٤ نوفمبر ٢٩ فى تحريرها وتم
 جمهورية أعلنت ١٩٤٦ يناير ١١ وفى

 الى لجأ ألذى الملك عزل بعد شعبية
 فى الشيوعى الحزب وفوز ممر

نتخابات  ١٩٥٥ ديسمبر ١ ه وفى ، ا
٠  هيئة ى البانيا انضمت

لبانى الدستور ينعى  لعام ا
 واحد مجلس قيام على ١٩٥٠

 باستثناء سدوات أربع لمدة منتخب
 مع 'تعاونوا ن٠مم سياسيا المعزويدن
حتالل ساًطت يطالى ا لماش ا  ، ا
 على عضوا ٢٠٨ من المجلى وبتكاون
 سياسةو ، ألذ؛ ٨٠ إكل ممثل أساس

يدولوجية أبياتامر ستالينية ا  ا
قا قطع الى أدى ممرا  السباسية زها٠ء

تحاد  ١٩٦١ درمبر فى السدوفيتى با
قتصادية مدونته بدوره قطع الزى  ا
١٩٦٠ عام فى انقدر وكانت عنها



)١٠ ألبزى

 ص ( قديم ) رول ملبون ألف بنخدو
 بالمعونة نسببيا عنها ستعيض ١

 زار ١٩٦٦ ابريل ٢٨ وفى الصينية
 توثيقا بيكين الباب وزراء رئيس

٠ البلدين دهن للمالت

قتصاد يعتمد  ءلى لبالىا ا
غنام ورس ,!زراعة  اش والماشية ا
 ، ايال؛ن من بز ٩٠ ذبا يشتغل
 صاحة من بز ٦ ٠ الذابات وتغطى
ش  فى العاملين د دك ويباغ ، ا

 الثروة وسمل الفا ٤٠ الصناعة
 والحدبد والبترول النحاس اتجدلية

 7 ٦٨١ ت١در٠العا واهم ،والالروم
 ،اإدن أهم ٠ ( الشيوعية الدول الى

 ٤١ فلونا) الذا( ٤٣ ) أشتودرة
 عدد يبلغ ( الغا ٤٠ ) دورازو ( الغا

لبان ,اسلمين  يتبعون النا ٦٨٨ ا
 ويتزعم مفتى منها اكل رياسات أربع

 حافظ هو اعلى ريى اأجماء,.ة
 ٠مع أدادا أن كما •/ ميرته ذى ساب-ا

 الذواف وش ،الكانية الطائفة
خرى رو ا  ٠والكاثويكية وزكسية ا

أننك .٠ العملة
نر علدها حمراء ردة : الملم

أبرى
يات احدى .الفيدرالية كندا و

 عدد 1 ;م ٠ الف ٢٤٩ المساحة )
 حدة—العاص ، ن٠م را٤ سكان—اأسم

 كالجارى وش؛ < ألفا ٣٠٤ ) ادمنذون
 عر قتعادل؛تها١ 'نعتمد ( ألفا ٢٧٧ )
 ئ -„ظك١ وسد بات والن؛ ازراءة١

بة 'نعتبر ولى الكندبة ا)؛  حيث من ا
 والثاية والقرطم الشعبر انتاج

 ٠ ( فدان ٠ م ره٩ ) قمح الذسبة٠
 مجإمر من التشريعى المجلسى رتالون
، سخ:ا عضوا ٦٣ يغم واحذر

د؛ وبمثل  الفيدرالى ,أجدي فى الو
من ١٧ و الشيوخ من ٦ الكندى

التجاء

 لحت نفسه وضع شخمر لة و ا مهد
 سد من هربا اجنبية دولة حماية

 ، اليها ينتدب التى الدولة خكومة
لتجاء وحق  الحقوق نم اياس ا
عالن سها اش  لحتوق العالمى ا

نسان بان كل ان ذلك رض ، ا  ا
 او البدنية سادمته أو حياته تتعرض
 دينه أو جنسه بب*ب للخطر حريته

 يكون اتومية او السياسية ارائه او
 ا يجب كما ئ الملجأ طاب فى حذق له

قيم الى المودة عر يكره  الذى ا

 أو سالمته او حياته فيه نعرنست’
٠ للخطر حريته

دولى التزام
لزامية الصفة به د رغف  للقانون ا
 ألدول احترام غالبا اش.-.ث الدولى

 هو و ٠ حكاده ا و دون لذ؛ ا ا هذ ء ى د لى؛
 المحلية اتجشربمات ءن يختلف قانون

 مواطنيها عل الدولة تفرغها '.ش١
 صاحبة هى الدولة أن ؛ر—بداعتب

 أما ئ •ضوا'ذها كل فى اظاطان
 فان الدولى القاذون ار باتجبة

 'ننتقعى بأحكامه 'نلتزم ون الدولة
 فى *-؛رغبت اذا ث بارادتها *يادي ن٠م

 ، أخرى دولة مع عالقات لى تدحذل أن
رادات هذه وان  حول تتفق اش ا

 هى جماض ارادة نكون‘ واحد هدف
لزامية الصفة هذه مصدر  اش ا
ولى ذانون  اوواضح من انه ض ٠ ا

لتزامية الصدقة ذه٠ه أن  تعتمد ا
الجماعة رغبة مجذرد من  'نها ذه

 المصلحة وأقع من بل المجردة
خول ا تتحقق  اش واسية با



أوبن ألعاب ١٠٥

 له دولى تدى٠س عذى *اون—تم لي
 حقوق تبجن ى٠ل"١ التنظيمية قواعده

 اذ افر دارها—عتم د؛ الدول جبات١وو
 لنفل كه؛ ’ الدولى للمجتمع بالنبة
قان اداى 'لتانون  المواسون ر
 فان !لمث ن عن فد  ببمغر بعشهم

خالق ادىء٠م  اصار واشمير ا
س ن٠بج من نختبر ؛ستند التى ا
 صفته  كيد في الدور التانون ادها

.لرب’

““ سو’
 ماجلى بتربة ولد '٤ ايطالى سياس

 ودرس ١٩١٦ عام ادابا جنوب لى
 على وحصل بارى بجامعة التانون

 وعمل ١٩٤٠ عدام الحقوق يانى
 الجنائى لذذانون أستاذا ني محاميا

 الحزن انداى ١٩٤٤ عام وفى بها
 ألفه الذى المسيحى الديمقراطى
 ن—وبع ١٩٤٦ عام وفى ؛'٠ جاسبيرى

 فى عذزا انتخب الجمهورية اعالن
 استور لوضع التاًسيية الجمعية
 لوزارة فوكيال النواب بمجلس فعضوا

 ا ضوز عجن ١٩٥٥ ءام وفى ، الخارحية
 ١٩٥٩ وفى ن سينى وزارة فى للممل
٠ له ريا ني للحزب سكرتيرا اختير

 عام .بشاير فى الحزب. -اع٠جت١ وفى
 من تقارب سياسته اعلن ١٩٦٢

 ١٩٦٣ ديسمبر وفى 1؛ ؛ر٠اص أحزاب
ئتالفية للوزأرة رب' أختدر  الذى ا

شتراكى الحزب ضمت  . ا
 ورى.٠لج١و .ش١ذتر١ش١لديمذر١و

 ١٩٦٤ بوب ٢٦ فى سقطت ولكنها
ئتالفية الوزارة وتراس  فى '!شانية ا

 الوزارة 'تم ، نرا التة من بولية
ئتالفية  . ١٩٦٦ مارس فى كة اك؛ ا

لوديئ - الزاس
مقاطعتين من يتاون اقليم

 وفى سويسرا رال فى .بقع ذرحين
 ويحده ، ٢ مبر٠ل٠لو امارن جنوب
 مثار كان ئ، الثيرق ن٠م الراين مجرى

 فرنسا بين سى وب؛ عسكرى ۶١ ص
 دم حجن ٠١٨٧ ا عام مند وأذانيا

لمابة أطورية ا ارد  البددد؛ أ
 ، مفتصية إ؛ذية أ أرضا ه باعتبا;,

 ١٩١٩. عام لى أأميها نما قر استعادته
 اصاصة انيهرب لى ألماق؛ .دمةهز بعد

ولى لهان استرحعه ، ا  ءام ؤ( ا
 لى الحلفاء عليه رولى ؛ ١٩٤٠

 قرنسا لى١ ثابة ومثم ١٩٤٤ عام
 فرنما ت٠ومح ، ألماني؛ استسالم بعد
سه هدا  الى ومئه التاريخى ا

ث  أحع إ١ لى ف تمر مقاطعات ر
 زل المو هقاطمة ,ج راس. الحاردة

 المكان - م٠ك ٦٢٥٣ اداحة ١
على الرأد مذاطعة الغا ٩١٩  أ

 السكان ٠ م٠ق ٤٧٩٣ الهاحة ١
دل( ا٠ل١ذ١ مناطعة ، ( ألذا ٥٤٨  ا

 ن السد؛ - م٠ك ٤٧٩٣ لساحة١ ١
 اسيرور ستر المدن أه* ه ( ألذا٧٧٠
٠( ١٩٦٢ احشاء ألفا) ٢٢٨

٠٠المت

 ددا ار. ءاك عامة ف !روع اسم
دمام حدد١ . أسالة ردد ا  ا

 ة، ة أتحا، ا اصلال.ة ؛٠٩مذ ؤف تتًا . لتك ١
 نمذ الحقيقة فى احذر قصم ا ن يذكو و

 اللكة 'نتع ست ١مذهأ مقاطعات ب
 اقلية "سكنها أش وهى ادرة

٠ اية كاثو

أوبية أدار
 دولية رد؛ضيرلمذ سابقات ٠ ١

ني- ت٠م دد—ء ءذى رذلى  اب—ا
 فى أعوام لمن بع أر ل مرة م ظ؛’ ذمية ما أر ا

 ول ؛دأت ه اسه اذءودم اددى
بنة وهد دمت ا حجن ١٨٩٦ ء؛م لى رة٠م





المعن الغا. ١٠٧

شراف طبقة تعفية هو  والنبالء ا
 الملكيات اصحاب من عبن قطاو

 المناعة البيوت واصحاب الدرة
 ض قامت ولكن ،المالية والمؤ.سات

 فى الممتازة الطبقات هازه انقاض
شتراكية الدولى  والشيوعية ا

 المزايا هن جمعت (( جديدة طبقة ))
 منها ، متميزة طبقة منها ماجعل
 شئون على 'نسيطر التى الطبقة
 الشيوعية الدول فى الشيوعى الحزب

 ان حتى الغنابن كبار طبقة أو
 يختلف  أصبح الد'خولى فى التفاوت

 الرأسمالية، ألدول فى دثاح هو عما
شتراكية الدولى بعفى فى وكذلك  ا
 محل ابعام القطاع يقوم حيث

 طائنة وأصبحت الوطنية الرأسمالية
 طبقة تكون الديرين كبار
ئها أساس على ممتازة  لنظام و
تجاه ٠ الحكم  فى -واء الواقص فا
شتراكية أو الدبهذراطية الدول  هو ا

 بالغراب ) الطبقات تنورب محاولة
 ( الرأسمالية الدول فى التماعددة

ناء الغائها ار  ٠ مطلقا ا

الخادة الملية االد

 أو اخاصة١ لملكية١ الغاء - ١
 الهامة الخصائمر احدى هى الفردية

شتراكية لجها قامت التى  ا
 المركز 'نحتل فانها لهذا ، الماركسية

ول  باعتبار لشي.وءية١ الدساض فى ا
 ا بتم  الرأسدالى النظام هدم ان

كة وهى دية الف لملكية١ ؛؛لفاء  ا
ذتاح دئل ؛و الخادب  فان لذلك ا
ول البند يمثل المبدأ مذا  فى ا

 والمقدمود ، ٠ السووتى الدستور
نتاج بوسائل  العته.ر عن ذض- ) ا
رض ( ابثرى  ومساقعد والمذاجم ا

بنية المياه ت وا  النقل ووسائل وا
كياب تمتثنى ولهنا ، وغيرها ا

لها في ستخدم  اش  عمال استذ
دوات مأجورون  بالصانع الخاصة كا

 مسكن كية1م 'نتننلمى كما ، الحرفى
رض  )' الفالج شية وملكية ( ا  ا

 بماعدة عبمله فى مها يستخب. التى
جور درإكية تسنشنى كما ، ارته  ا
 وملكية ملالما عليها يحمل اش

 بانفاقها له جمح  ولكنه ، مدخراته
نتاج وسائل تملك فى رض ) ا  او كا

ت نفاق ولكن ( اآل  السلع على با
ستهالكية ٠ ا

عالن قم — ٢  الدستورى. ا
 لى:١الملكية المتحدة الدريية للحمهورطذ

 ، تعاونية وملكية ، الدولة ملكية
 ١٦ المادة فى ونص ، خاصة كية ومط

كية )) أن ءطى ١٩٦٤ لمام  ا
 القانون و؛نغلم ، مصونة الخاصة

جتماعية وظيفتها اداء  تذزغ و ا
 تدولذى ومقابل العامة للمنفعة ا

 المادة فى نص كما (( للقاذون ونا و عادل
 اإحد القاذون يعين )) ان على التالية
قمى  وند (( الزراعيان للملكية ا

ه- ج قانون حددها  الزراعى ا
٠ فدان بمائة المعدل

ن وبحن ء  المادين فى الدستورى ا
 وسائل ملكية اشتراكية ١٢ ، ١١

نتاج ولى المادة فنصت ،ا  ان على ا
 باطن فى سواء الطبيعية الثروات ))

رض قط.يمية المياه فى أو ا  وجميع ا
 وهى للدولة ماك وذواها مواردها

 ونصت (( اشذخاللها حمن تكفل التى
 بيدر )) ان على التالية ادادة

نتاج ادوات كل على -عبالذ  وعلى ا
 التنمية لخطة ودنا فائضها توجيه

 الثروة لزبادة الدولة ا—تضب التى
لمهموغى خمتوى٠ا بممدع لمستم-را ؤ

٠ (( المعيشة



١٠٨ آلء اس أوراق ا

اصدة ,انقد أورأى ,الهاء

 ١٧ لى رار—ق٠ تخن ١ لى ئ ء١حر١
 ق١ور١ -اء بالذ يقفى ١٩٥٩ ابربل

 جنيه المائة ذئة دن أدصردة البنكنوت
 اباحعة بعد ، ا جذيه'"' والخمسبيدن
 فائت من مالية قباورا ااستبداله-

 صدر زم١ ، بوش؛ ١ ه خالل فى صغيرة
 هذه باحذصار ا؛ريل ٢ ٣ بذر؛خ قرار

 أوراق تصدح ان على بوءا٠أس لمدة١
 هدا رمد العمة ءدلمة الملغاة الفقد

 ان ن٠م ،’بحمو أن بعد وذأك ، اأتاربخ
وراق هذه من كبحرة كميات  هربت ا

 الثالش المدوان ^"ل ,.أخارج الى
 لى ادرى الجذب سدر على واثرت

 النقد اوراق قيمة إخت’و ٠ اط؛رج١
٠ جش.ه مارون ٤٩ لدو الماخاه

ة٠بحرا ,اغام

 معدلى ل بك ىاابدر ا!أخم
 *خدم٠٠ل .ن"ه—ذ.ا" دة’—ه. عاى ىبحذو
 ’ دنالبحر اأ"رب ائل٠وس من وسيلة
اذام  منبا أذواع ءلى ابددررة وا

 ومءلى ٠ لعا؛مة١ ا٠أخا١و ثبدة اخام ا
لذام  دجزرب ااءى ؤرع الممعطه ا

ى المعتشيرة ,اطن؛توة اى١  ا
 اذولى ابانون اجاز وقد ث بها تحذو
لذأم خرام امع  ادرب فى ادرلى ا

 لى وده فى بقتعر ان زلى بذرون
ب ادد ءلى  المشذره أدول ا

 وص البحار اعالى فى  الحرب فى
 وص . ابحر؛ طنط المذودة

 التانبة هاى أتغاب ءكه ثتما.ت١
 ضرورة ٠ ص تالخئم بهذا ١٩٠٧ اهام

حتياطات عيجم اتخان  السكة ا
 ٠ مية١ "حا1ا سالمة لغمان

وذولى أذام١٢١ ع—ون وحغإرت  نيكتلى ا
تعطيل لمجذرد العدو طىء١ذو امام

«٩
هج

 ألزمت كما ،الذجارلى حة1ا
 رؤ المحارلى الدول ع٨جم زط^قية١٠

اش  نها بعد وضعتها التى ام—ا
 ف١ط-ر١ تطن ان وءاحها ائدرب١

ءرى  ٠ رذهها ممكن حف بمواقعها ا

سو  عثر الثا أ

 ( ١٨٨٦٠ و )اسبانيا *لمرك اخر
 عثر الثالى سو’الغو بيه خلفا تولى

 عام حتى أمه وسابة ت رح ش وء
 مافكذور الملكة حفيدة وتزوج ١٩٠٦
ت١منمح بللة قرانه بوم وتميز  و

غتيال  بتيام حكمه تميز كما ،ا
 بريمو )١ بزعامة دةدكتاتور حكومة

 عن تخليه الى ادى مما (( ا رين دى
 وتيام ١٩٣١ ابريل ١٤ فى العرش

 الحرب خالل وفى ٠ اأجمهورلى
 ٠٠م ده د ءا ت متحداو ت ٠٠> طية١

 ١، فرانكو اأجنرال رفضها دزوما٠ مذغاه
 ان واعتبر أمالكه اب اعاد أنه ب

 ٠ صانة ال ذحت٠ ملكة دولة ساكا٨أ
 ٠بؤدربد ودفن ١٩٤١ م ء؛ روما 'ذوفى

ألكسندر

 وصء ف:كئ ٠ بطانى ٠ر ويمعيار قالد
 واد لكتدر أ هارولد ل مارن؛ فيلد
 بأحدأ'ث ته نرض واتصلت ١٨٩١ عام

 لى انذرك ٠ الثانية اخالمية اخدب
ء١  فكان ١٩٤٠ عام دذرك عن إ"

 ٠ الغردش ء الناطى غادر م.ن آخر
 فى ا"ور الىط؛ذية الغرقة د ؤ؛

 ءام ولى ١٠ الألرب بدالى فى ذرذلى
 رلىذو لى عالى لدا ؤ؛ عين ١٩٤٢

 ألىب١ السنة وفى ٠ اليابانيين ذد ٠
لى عين  للحاء العام لعائد نا

 وبدد ئ افربقيا ذممال فى ( ايزنهاوز ١
 فى شترك١ المحور قزات م- ،م:فرغ-١

١٩٤٤ عام وفى ٠ طاليا الحاء غزو



ألبحواس ١

 و ١ لورد )١ ونقب خاليةلمر١ رتبة مدح
 عام لكندأ عاما -داكما عدن (( تونى
 - ١٩٥٢ درية ووذيرا ١٩٤٢

٠( تشرشل ورارة ١١٩٥٤

ألنبى

وحزم ٠ بطانى - ب وسيايعى قائد
ى. هذ ند ادرز آ لورد , كوتت—الذ

فى غعترك وا ١٨٦١ عام وك .لىى١
تقذن أن ونعد أفررقا ب حذو حرب

عام فى أب ة لمكرنة ١ المناصب فى
طاب بر ا للذوأت غاما ذائدا ١٩١٧

القادرة وجدل وسط ا ,اغرق فى
 رذ مشمكه وكاذت لقيادته ١مركز

 ادودي نناة عن الذركية ت١لتو١
 اءدة ه.٠رم ن٠فا-«.ه.طج ءاى ء حيال  ’و

 الهدم على الثائرة العرم المنادر
 'أجدل فى اساره وكان ،اساذى

 ضالم تمهيدا ١٩١٨ سبتمبر فى
 رذة ومكجج ٠ ذسان واخالء 'لراك١
 منحة ا-رإ'ن اليه وقدم ؛رشاام ١

٠ جنيه الف ٥٠ ذدرها

 مندوبا عجبن ١٩١٩ س درار ٣١ فى
 وارودان لمصر ادادة فوق ساب؛

 وكز ح ونجيت رجتنلد ر لنجمي ا لح.ف,
دراءات ا'زط؛ذ اب  سفاء الالر ا
 عيدد زيفتم ٠ !وطه١ ألذورة ءإى

نطرادات بتغاو ت ا غتيا  وا
ب  اإونبن ت1ش ااش ابات وا

نحليز عربا ورد  بارتدإب ا
 لمحاكم١ قاة١و٠أذرى١ ق ودر اسائع

 ل زغد '*مد واز . الم-سكاربة
 بما. ميذفى جزذرة الى وأندحابه

فراح  ٠ مااطة بئجذزبرة منفاه من عنه ا
 ماني أعان ١٩٢٢ در٠١فبر ٢٨ وفى

 اعترن.-' الذى ااتصرح حاذومذ"ه
 د ة غ وع خ؛ بتحففنات معر داستقالل٠

هفى البرشان تشكيل ذلك وتال ا

 ه—٠ض الدام وفى ، سعد بزعامة
 على ردا الوطنية الحكومة استقالت

نذار  اغتيال ببب البريطانى ا
 الذى ١٩٢٤ وبراير ٢٢ فى الردار
 رأس عاى اللنبى اؤاورد قدمه
 جندى ٥٠٠ ذوامها عسكرية مظاهرة
 بانسحاب ؛طالبة١ وتغمن بريطانى
 .'، الودان من المصرى الجيش
 اوتد دبو المن؛ !.ة—ن الغب وعاس
 فى تؤفى ٠ ط؛ذيا٠ذ وب مشد بدن دداتننة

للوشيان أ

ندر؛لجة بزر١ هرر ولى،٠مج  ذغع٠ ا
 المحيط زخمال ١ ببر:ح بحر فى

سكا ساحل بون دى ال حيط1ا٠  أ
 هذه ذتبع٠ ٠ مشاكا’ى جزيرة وب
ية أداريا احزر سكا و مريكية أ  /,٠ ا

 اذية٠يا١ القوات ءذيا استولت
 ١٩٤٢ يوكة V فى ( غوت٠ا رقذحي ئ

ستراتيجية هميتها  ح الحرب فى أ
بم__د إتحدة١ بات اإه اته.إدتها تم

٠ ذك

س١*ض١

ية  مونع فى تقع أمريكية و
يات من خط منة  بجبن المنتحذة ا!و

ية  فى وابوا الرق فى ارديانا و
 عدد م ٠ م ألف ٥٦ حذ١٦ا ٠ الغرب

 (من ١٩٦٠ ءام١ن٠م ١٠ التذان
 أهاصمة ١ ٠ زنجى مليون بينهم

دارية  أهم ( ألف ٨٣ ) سبرنجفلد ا
 ٠ ن مالبون ٣هر ب'حؤ المدن

ية برلهات يتكون  مجلى من 'او
 للذواب ومجلر عضدوا د٨ للشيوخ

 الكونجرس فى يمايا ، ١ز٠ءخ ١٧٧
 فى عذوا ٢٤ و لنشوح عنوان

ا؛هدنية ذروتها شمل’ذ ٠ لذواب ١



ا المه الما

 (١٩٦٢ )عام طن مليون ٤٨ر٣ الفحم
 برميل . م ٧٨ر٨ البترول

 نتاح ا جملة من بز ه ٤ ) الغلبار و
يات رض ماط سلغ ( ألو  ا
 الحاصالت اهم فدان م. ٣٠ الزراعية

 بز٣٢ ,١ العرايا وفول الهجين الذرة
يات انتاج من  الثاط يشمل ( الو

 الصلبو الحديد انتاج المناعى
ت .واآل

آطة ألها

 قتاننازا جمهورية عاصمة
 اعال تعرف وكانت ، الرفييتية

 للمواصالت مركز وهى ،تيرنى داسم
 داغ -، الوسطى آتيا فى الحديدية

 يطلق كما •' ألفا ٥٨٠ سكانها عدد
مم سدات احدى على ا  اش ا

 جمهورية فى ١٩٣٦ عجام اندمجت
٠ قازانستان

ألحاب

 اش الدولة على الماب؛ اسم يطلق
 من عدد بدخول ١٨٧١ عام فى تكونت
مارات اداك لمانية وأ  اتحاد فى ا

ول ولهد. رياسة تحت فيدرالى  ا
 احذوراامزر توح الذى بروسيا م|ك
 ارايا قاعة فى المتحدة ألمانيا ءلى

 ه'ذمة بعد داريى فى فرساى بقصر
 واحتالل ااسبالن نشح فى فرن؛

 مدن المانيا تاريخ مر وقد ، ؛؛ريس
عمور أو مراحل ٠بخم العام هذا

ت ؛-انى الوزراء ردسى بمحاو  ا
 الوحدة تأكيد ، الحديدى الذار )

لمانية  السكرية الروح وبث ا
وزبي-لمن سته سي-؛ وفرض البروسية ٠ا

 ويثمل ، الثانى غليوم عصر ٠ ٢
 وتتميز ١٩١٨ و ١٨٩٠ بحن الفترة

 المانية البحرية تدعيم بمياسمة
ستعمارى والتوسع  والمنانة ا
 شوب الى أدى مما السياسة

ولى اداية الحرب  انتهت التى ا
 وفرار نيا لي؛ .اءلحدا ة٠بهزس

مب  ودفع هولندا الى راطور—ا
٠ الحذاء دول الى تأديبية ت تعوضا

، ذابمار ربورة عصر - ٣
 و ١٩١٩ عام بحن الفترة و؛ثمل

 اقذصادى انهيار مرحلة وه ١٩٣٣
 رد ١ارراادر٠٠٠٠ح ١ نرع تبة وي. واذطواء
ء ببب المتتمرة الحذاء دول استد

 ،النازى الهكم أو هتار عءر - ٤
 ١٩٣٤ عام ين الفترة ويشمل

 استعادة ء]ى دااعمل٠ وت،يز ١٩٤٥ و
ت ختلفم فى ’ألماب امجاد  زاحا

قابى م——التوسع سياسة وننمجيع  ا
نماس يغب  كما ث ا"خرى ا"لمانية ا

 نجب الثالش اتالف بقيام تميزت
نيا  المدروف الذائية ب وارط ا

 وب—نث الى دبى مما '، بالمحور )
 ألماب وهزض الدانية عاية’١ الحرن

 بع_د اتيا وحكئ مدب؛ يب و'نخر
دات ا اشتراك  رذوف فى المتعودة او
قالن الحذاء ٠ عليها روب و

حتالل عصر ٠ ه • ام ذق وا ا
 العالمية الحرب بدد ما فترة ويثمل

 ١٩٤٨ - ١٩٤٥ ءام بحن لي—الذب
ل رتميز٠و حذ  اطة بى باء إ.١ با

دات قوات تدآد المتحدة- الو وا
 ، كا وفي بطانيا ٠وي رتبتى ع—-٠٠٠٠٠٠• ١

 لى ١ وغمها قية الثر برو'صيا وسلخ
 الحتامية رحإلي -ا ذاك وتال ٠ بولندا

 بتقسيم 'نميزت اش ١٩٤٨ عام حذ
 أنانيا ,١ ذرية دولتحن الى اداكا

لمن ب وشر ٠، بون وداهسمددا ( لية١اذجرر١



الثرفية المانيا ١١١

 عاصمتهاو ( الديمقراطية ألماريا )
 لى ١ شمها برلجن 'شميم مع ٠ ن٠برلج

٠ قية وثر غربية

الدرقة الماسا

لم سم—ديرم ددد : البوس ا
ريربنبك

شبدة جمهورية : الخكم نظام

اوبرف وواتر : الدولة ديس

عرف ون : الو رذ.س
اترفى بقط'خ ا برش : مة٠لعاص١

ت٠م ١ر٢

 اسم الترنية الماب؛ تعرف - ١
 الديمقراطية ألمانيا جمهورية

 لتى ١ المنكقة وشمل ا٠ !شعبية ١
لب نهر من تمتد  بولندا حءدود اىا ا
 ٠ م ٠ م ألف ٤٢ر١ مساحتها تبلع
ءان عدد  يمتزط ) ٠م ١٧ر٢ ا

 فى ٥٧٩ يهابلها للميل ٣٨٥ كثاوة
 ح ليبز المدن أهم ؛ ( العربية المانيا
 ، ألفأ ٤٩٢ ردن ع ا ألل ٥٨٥

 ت شذ؛ ماركس كارل ) شمنتز
٠ ألفا ٢٧٦ هال ت الغا ٢٨٦

 قة اك ااكا١ اقتصادرات 'رعتمد
نذآح على أما*-؛  الذى !حناعى ١ ا
 ل—قب ألمانيا دن الجزء ا ظ به عرف

 من بر ٢٦ ببلغ كا'ن والذى ١تغجب
نتاح  ذدر ١٩٥١ ءام ولى -٠ الكلى ا

نتاح هذا  انتتاح من بز ٨ ١ بنهدز ا
 قدر ١٩٥٥ ولى ١٩٣٦ لعام المندعة

نتاح هذا  عام طيه كان ا٠م بضعف ا
نتاح وبمثل ،١٩٣٦  تمز ٦٧ عى الصد ا

خل من  ميدان فى بعمان٠و ٠ الفذومى أ
 واشمل ٠ مل ٠ م ٢ر٨ لصذ؛ءة١

ت اذاح ؛ءة٠ك:١  لة٠لثقي١ ا$
يرة  واوكهربائية لميكاسكية١ و

، الورق ، ت الكيمائم؛ 1؛ والبحرية

سمنت ، نى الصم ، الزجاج  تبلغ ، ا
 الدول الى الثرتية المانيا صادرات

شتراكية  مجموع من بز ٧٦ نحو ا
 لالتحاد بز ۴٦ منها ) صادراتها
 المواد استيراد نظير فى ( الوفيتى

 والبذرول الحديد وتشمل الخام
رانى ساحة تبلغ ٠ والنحاس  ا

 ٠ م ٤ر٨ للزراعه المالحة
 ٠ غابات ٢ر٩ و مراعى ١ر٤ منها

 الزراعية الحامالت أهم وتشمل
 وبنجر البطاطسو والكتان لقمح١

كر  ا!حيوانية الثروة و'ذثمل ، ا
 م ٨هر ’، ماشية رأس ٠ م ٤ر٦

 ونحتبر . اغنام م ١ر٩ و خنزير
 من ذاتى اكتذأء ذات الثرنية المانيا
٠ الغذئية المواد حيث

 اكرقية المانيا ~أطذت٢
 أكتوبر ٧ فى ديمقراطية ورية٠جه

 ، لها عاصمة برلجن ومدينة ١٩٤٩
 فى مدر دستور أساس على
 أشرته شه العام من مابو ٣٠

 ستور ١ ونص ، سيية 'نًا جمعية
 من مكون تمثيلى مجلس اقامة طى

ن  ءرف (( فووشرات ١) شعبى بر
 فولكسة؛مر.(( )) سم د؛ ذلك بعد

ذ؛طد؛ت محلسو  (( كاهرر ليندر )) و
 لجمه.ورية١ رؤسى سان ألمجن! وذتخب
 ١٩٤٩ عام ؤ، ذم|٠و ٠ ألحكومة ورئيى

 رئيس أول بيك ويام أئتدأب
 رئيسا وأوتوجروتغول ٠ بة للجمهور
 ، !.ه ر؛ب؛ أولبرخت وولتر ، للحًا$ومة

 السوفيتى 'ذحاد١ أعدن ١٩٥٤ وفى
يمقراطية المانيا  دولة ا
حتفان مع السيادة كاملة  ا

 بصنة سوفيتية عءربة بذوات
 نيا ؛٠؛ا سة سم؛ زت وتهم ٠ قذ.ة 'م,

 المالم !ى١ بالتقريب سقراطية
المتحدة العربية وللجموورية العربى،



١١٢ الغربية أصأب

 وفى ، الشرقية برين فى ءامة قنصلية
 )حكومةا رئيس زار ١٩٥٩ عام

 وفى العربية رة٠بجور١ جروتغول
 الدولة رئيى زارها ١٩٦٥ عام

 اولبرخت زار كه.ا ٠ اولبرحت
 بز٠وس ١٩٦٥ و——إد" بو فى كو٠ل٠٠أس٠م

 س خم ئر ن٠٠كوبيجح م.ن كل٠ زبارن نوك
 ى الثروة الماب' ازوفيذى الوزراء
 ادوغالفى ادريس زارها ما٢ فبرابر

 ٠ نفسها' ذة٠الس دن مابو فى 'نيتو
’ دوى’ ذزى ادرائ : لمة—اس

٠ رث ) ؛فسه وع\دت ٣ ; انم ١;١

نيرتنمذحني٠ك : المذشار .٠ الحكومة ريى

؛لهاأ ١٤٣ ' دوي ا ءة٠أوعاد

 ٠٠٠'--با الغربية الماب آمرو - ١
 أو الغيدراة نيا١٦١ بزرة۶ج

 من ا"زر اجزء١ وتحتل ٠/٠ تحأدبة١
نيا  نهر الى لحن١در١ نؤر نم المتحدة ا
لب  الف ٩ره٧ ;;لخماح١ ،شرقا ا

 ن ٠ م رهه٤ السءان وعدد ٠ م ٠ م
 ١ر٨اهمبرح المدن اهم (١٩٦٣)

 وثاكو ’ ن ٠ م ا ر ١ دح٠ميز ’ ن ٠ م
 ٠ فا١ا ٧٢٧ اسدن ؛ الفا ٨٠٩

 ذرانكفدورت ٠ أ له أ ٧٠٢ دوس-لمدرف
٠ ألذ؛ ٦٨٣

 المانيا اقتصاديات تعتمد
 على الدولية تجارتها فى ا!ذربية

 المتعددة ومذاعاتها المعدنية ثروتها
 الثرون هذه مصادر مقدمة وفى

 ( سنويا ٠ ط ٠ م ١٤١ )١ الفحم
 الحديد ( د ٠ م ١٠١ ١ الالجنيت

 ١٨, ،البوتاس د( ٠ م ١٦ر٦ ا
 ( حد ٠ م ٦ر٧ ) البترول ؛ ( د ٠ م

ت ون ا نتاجه ١ -غ؛وب  الحديد مثغو
 د ٠ م ٣٢ الصلب ون ،ط ٠ م ٢٤

 ، ,( الغربية الدول فى ا"ولى ؛
رخر لؤ ٠ذح٠  الزراعية ا

رافة هكتار ٠ م ٧ر٨  با
 ئ المراس مز هكتار ٠ م ره٧ الى

 ، القمح ن٠م حل ٠ م ٤ر٦ سنورا تنتح
 ط ٠ م ٩هر ؛ صدر ط ٠ م ٢ر٩ و

 ط ٠ م ٢ره٠ البكر ؛شجر
، ( رئيس صداء : بطاطر

 م ٦٦ لحيواابة ا الثروة وتشمل
 ،خنازير ٠ م ١٧ ،الدواحن من

غنام ماشية؛,'تم ٠ م ١٣ر٢  ا
ت ضاءاتها وتشمل ؛ والخيل  اآل
ت حهزة ، لالدير وآ  بابةالكهر ا

 والكيمابات ،المخمدات ٠ ت١بر١
سمنت لياف .( ا  والمنسوجات I ا
السفن، وبناء ئ ا"صباغ ٠ العناعية

I انتاجها حخهدبم تلثى’ نحو دل ,بدأ ودو 
٠ ( الثابة الميةعاإ امب١ ذى

 ؟يورية لغربية١المابا. اطت - ٢
 مموافقة :١ ١٩٤٩ دو م؛ ٢٣ فى فيدرابة

حتالل دول  ٠ الثالث الغربية ا
دات  (فرنسا ،بريعذبا ،المتحدة اإو

 المانيا اعلنت ١٩٥٥ مابو ه ولى
 من عدد مع ) مدخمتذلة إلم* و د بية اذ ا

 فى عدسوا وأميحت ( ت٠اإتحغظ
 ،أوربا ذرب واتهداد - أورد؛ ى—رخ

طلنطى ش_مال وحذاف وتنادى ئ ا



الغربية المانيا ١١

لمانى للشعب الوحيد الممثل بأنها  ا
 على احتالل توات ودود مع )

 ٠ ( الثالثة الملداء دول تمثل أراضيها
 من أصوله يستمد الحكل ونذام
ساس القانون  لعام ( الدشور I ا
 مجالى ثالثة نيام ويتضمن ١٩٤٩

 الثعبى ابردان هى ، تمثيلية
 اعفاؤه ستخبو (( راح ابو ١)

، شوات ٤ ددة درا با انتخا؛؛
 ات—المقاط® مجلس ؛ ثانيا ١
٠ فاربابا ؤ،ل—وتث a اروندررات ١)

’همدورح ٠ بر؛*ن ٠ د؟ورح“فر - بادل
 سالى١ الراين ٠ الدنيا ، سدونيا

 الجنوبى الراين ، ( وستفاليا ١
تثبن )  — فحغليز ئ السار \ ابا

 القطاع )ا برين نم ٠ هولحشتاين
تحادى المجلى ؛ -ذالثا ) ، « الغربى  ا

 وح؛ى ابوندزتاح من ويتكون
٠ بى أساسى على المذاطعات

 رئيى الدولة راس ءلى ٠٣
 ينتخبه ، الفيدرابة الجمهدرية

تحادى المجلس  سنوات ه لدة ا
 'نجوز كما ٠ انتخابه اعادة, وتجوز

 تم ابوندزتاح مجلى أمام محاكمته

 رئيى اول ، هيى تيوددذ وكان
لمابة للجمهورية  أعيد .الفيدرالية ا

 هنريش خلفه ، ١٩٥٤ عام الخابه
 ا ذمة راس وعلى ، ١٩٥٩ عام لوبكه

تحادى المستشار ))  وينتخبه (( ا
 لحزب ممثال ,'؛ البوندزتاح ) البرلمان

غلبية حزاب ) ا  السياسية وا
 ٢٤٥ ٠ المسيحى الديمقراطى تشمل

شتراكى الديمقراحلى ، متعد  ٢٠٢ ا
 ٤٩ احر ا اذدبمقراطى الحزب ، مقعد
 ؛ر٠أولستش أدبذإور أنتخب (١حعد

 خلفه ثم ، الخابه وأعد للجمهورية
 وتذص ٠ ١٩٦٣ م ء؛ يره؛رت١

زون زج وجدو ءاى الحاح معاهدة

 شمال حاف نطاق. فى المانية عسكرية
طلنطى  وفى ، أوربا غرب واتحاد ا

 رجل الف ٤٠٢ بلعت ١٩٦٣ يوب
 ؟٩٣٠٩ عام بتقدس الرقم يقارن ل

 ضابعد مليون ٦ — ٣ بين ويتراوح
 ابحرية وشملت ، ( وجد-دى

 على يعماون وبخورى ناط الف ٣ .
 ءواصات ٩و طرادا ا ٣و مدمرات ٨
٠ صغيرة أخرى وحدات .ر.

 المابا ساسة تميزت — ٤
 المابا اتحاد الى بدعوتها الفيدرالية

 الوحيد الممثل انها ؛سى٠س١ على
لماش للشعب  برلين واعبار ، ا

دعاء هذا واش ااشرعية العاصمة  ا
 غربية احتالل ذوات وجود يبطله

 عن مركزه؛ يخذلف  أراضيها على
 الماب؛ فى المرابطة السوفيتية القوات

 سياستها تتضمن كما ٠٠ الشرقية
 وتشجيع فرز؛ من الدارب الغربية

 شمان لحلف تابعة نووية قوة اقامة
ص  فقد العربية سياستها أما ، ا

 لصفقة د نتيم ١٩٦٥ ءام اذ«؛رت
ماحة  ا—مذحته الى الربة ا

 استبدلها والى ن باإم؛ سرائيل
 تبادل ذلك وتال اقتمادية بؤشحة

 فى ابل اب مع السياسى المثيل
 دول قطع أدى مما ١٩٦٥ ه؛يو

 ببم؛ باستثداء ز العربية الجامعة
 السياسية عالناتها ( والمدرب وذونى

 التباعد هذا وأكد ، الغربية المابا مع
 النس محاكمة فترة بمد ادبا قيام

 اضافية تبرويضات اسرائيل ومنح
شافة مارك ٠ م ١٩٠٠ قيمتي؛  با

 وعدة اقتصادية منحن.ة تقديم الى
جل طويلة ذروغى  ٠ ا

لمانى المارك : اسلة  ى؛لنر'ا ا
رود, ) أفقية قطاعات ٣ : المام

'( ذهبى ٠ أحمر



١١٤ أنوم

المنيوم
لمنيوم  الصناعية العادن احد ا

 اهم وتعرف ، اليوم العا!م فى الهامة
لمنيوم ت٠ق٠خام  ((البوكيت )) باسم ا

 وقد .٤ ١٨٢٧ عام فى ثوهر اكتشفه
لمنيوم خام من العالم انتاج بلغ  ا

 ٤ر٦ نحو (١٩٦٣ عام احماء )
يات تتمدنه نصفها طن مرون  الو

 لهذا ، أراضيها من وحدها المتحدة
لمروم فان  الصناعية الخامات من ا
دات تعسدرها التى  ٠؛ المتحدة اإو

 منه صادراتها قيمة بلغت وئد
ر مليون ١١٤ قيمته ما  عام فى دو

٠ ١٩٦٣

لمنيوم لخام المنتجة البالد أهم  ا
يات بعد تحاد : هى المتحدة الو  ا

 كندا ’ ( ض ألى ٩٠ ٠ ) اضوفيتى
 ٣٤٠ ) فرضا ف( ٠ الف ٦٠٠)

 د( ألف ٣٢٠ د المانيا ط( الف
 النرويج ( ط ألف ٢٤٢ ) الياران

 ١٧٠ (بر؛طاذيا) د ألف ٢٠٠)
 ( حف ألف ١١٤ ؛١, ايطاليا ( حل ألف

٠ ( حل ألف ١٠٠ ) والعدن النمما
لمنيوم خام اكتثف وذلى  فى ا

حصاءات وتدل ، افريي؛ غرب  ا
 بإخ غينيا انتاج أن على المنذورة

 ؛١١٦٢ عام ٠ مترى طن مرون (را
 منه غاذ؛ صادرات ة٠قيه_ باغت ما٢

 انذاج وقدر ٠ استرلينى أأف ٦٧٠
 ٥٧ بنحو التاريخ هذا حول الكمرون

 لمبوم١ اسح ما٢ ئ طن أف
 فى المعدنية للثروة هاما مصدرا يمثل
ضافة تو؟و ٠ الفوسفات الى با

اب

 جمهورية رئيى •' اليم؛ ارتورو
رجنبن  تزعم ١٩٠٠ عام وك ، ا
خلف الشعبى الراديكالى الحزب

 يوليه ٧ جيدوفى جوزيه حكومة
 فى استقال أن سبق الدى ١٩٦٣

نطرابات من فترة خالل مابو ١ ٢  ا
 بعد اأطحكم عن أزيح ، الداخلية

 جوان الجنرال بقيادة عمارى انقالب
٠ ١٩٦٦ ؛ونيه ٢٨ فى وذجاذيا٩

الثانية ابزايث
 الكندرا وهى ، بريطانيا ملكة

 السادس جورج الملك ابنة ،ماريا
 فى وددت ٠ اليزابيث والملكة

 فيليب تزوجت ، ١٩٢٦ أبريل ٢١
ب سابقا ، دوشادن  فدايب ا

 نمنح ١٩٤٧ نوئمبر ٢٠ (فى اليونانى
 . ذريب واب أدلبرد دوفى لقب

 وفاته بعد العرش على والده؛ خلفت
 أبناء ثالنة لها ، ١٩٥٢ فبراير ٦ فى

 ئ واندرو — الءهد ور ٠ غارل ١)
 (( اًن ١١ واصدة وابتة « وادوارد
ميرة هم، واحدة أخت وللملكة  ا

 أغسطس ٢١ ولدت ؛ مرجريت
 انطونى -الممدور وتزوجت ( ١٩٣٠

 فى ( غودن ايرل ) ارسترونح
٠١٩٦١ اكتوبر ٣

ايزابثيل
 وعى ٠ الكذونفو ورية بثجمو. مدين-ة
 سكار؛ عدد ١ نمذ كاى اقليه عاصمة

 سدان عدد تقريبا يقابل ) ألفا ٤٩٧
؛ لجمهغرة١ عا لين احاندد

 من بالقرب الجنوب أنمى فى تقع
وى حدود  الخعل وعلى وزامبيا ما

 زاكا ل الى الكونغو من الحدندى
 للقذال مسرحا كانت ، زامبيا عاصمة

 المرتزقة من 'نرس نوات بجن
١٩٦٠ عام فى الكونغو وددوار ابيض

 ٠ ومباذى ل ٠٠٠٠١ ادوم ا عليه أط؛ق
٠ «-با اه ى لذكل ١زخليد٠

اباد الله
 الكنج نهر على تقع هندية مدينة

الثالثة وص ٠ دباس كانبور بجن ما



عامن امدنة ١١

ية فى الكان عدد حيث من  اوتار و
 الكليات متعددة جامعة بها 4 براديثى
 اباد والله ، ١٨٨٧ عام انف
. غاندى وانديرا نهرو راس مقعد

التعمان ام

 رخببل المءونة -ا!جزر احدى
 جريرة وتقع ، البحرين امادة

 الى ( ئعذان ام او ) التعان ام
 كبرى المحرق جزيرة من العرب

 ٣ ٧٢ طوب يلغ ‘ البريه جذر
 ٠ ميال ٢ ١٨ عرضها وأتعى ميال

 التى ،( جدة )) جزيرة منها وبالقرب
 ودمها واحفدا ميال طولها تلغ

 حار كاتيهما فى والجو ، الميل نعف
٠ رطب

ماثة  العاهة ا
اسة لالمم

 العامة أوالسكرتارية٠ العامة  مانة
دارى الجهاز هى المتحدة لألمم  ا

 من طائفة من ويتكون للهيئة
 أعاى موظف رأسهم على الموظفين

مين هو  السكرتير أو ) العام ا
 يماونه المتحدة  مم لهيئة ( العام

مناء *ن مدد  ، المباعدين ا
 يتضحها لعامة١ماذة١ واختصاصات

 ميثاق من عثير الخامس الفعل
 على تقص ٩٧ فالمادة ،  مم١هيئة

 امينا تثؤل أمانة ذاهيئة يكون )) أن
 من الهيئة تحتاجهم ومن عاما

 على ١٠٠ المادة وتنص (( الموظفين
 للموظفين و العام لألمين يس ١١ أنه
 واجبءم تأدرة فى يتلغذوا أو يطلبوا ان

 أية رن أو -كومة٠ح ادة من تعليمات
 وبين (( الهيئة عن خارجة سلطة
 الموظفين اختيار طريقة ١٠١ المادة

 أنه عر 'ننص اذ بالهيئة. للسل
وفى الموظفين استخدام فى ينبغى ))

 فى يراس أن خدمتهم شرود تحديد
ول المءان  على الحصول شرورة ا

 والكفاية المفدرة من مذوى على’
 يراس ان المهم س ان كما وانزاهة

 من يستطاع ما أكبر اختيارهم فى
 ممعة أمام النامة أليه موظفو ويعداكم (( ى الجفر التوزيع معاني

 فى بالنظر تذوم خاسة ادارية
 المخالفات بحث وفى حقوقهم ميانة

 استخدامهم عوئد لها تتعرض التى
 .المنظمة وبين بينهم تبرم التى وهى

ء ويتمتع  ازات—بامتي الموظفون هؤ
 طحة رت تذ دوية وحصانات

٠ ءمالها٠ ولتيسير ذغصة1١

 كاة١'ماذة1
|اعرسة ٠|لجأمع

دارى الجهاز  للجامعة الدانم ا
 من طائفة من ويتكون العربية

 هو )كبر موظف رأسهم على الموظفين
مين مناء من عدد يماونه العام ا  ا

 اختصاصات تنظم ، المماعدين
مانة  وتضم ،-داخلية ئحة الدامة ا
مانة  فنيا ادارات عدة العامة ا

 السكرتاربة ادارة ؛ وهى وادارية
دارة دارة ،والمتخدمون المالية ا  ا

ستعالمات ادارة ، القانونيسة  ا
دارة ،والنثر  ادارة .٤ ابية ا
فتعدادية الثغون  ، والمواصالت ، ا

جذسه الددون أدأرة  ، ا
، )ثقافية١ا.ذسوئن١ ادارة ، والم-حية

 يتبعها كما ، فذطين ن نئر ة ر ١ ذ ؛١
 ، العالية العرب الدراسات معدد

 وبيوت الخدرات •,كافه وكتب
ية  المواد وتتفس ، الدرب أ

 -ة لجامد١ ميثاق من ١٤ — ١٢
مانة اختصاصات  فتنص ، العامة ا

 جامعة يكون )) ا أن على ١٢ المادة
عام مين١ من تتألف دائمة عامة أماذ^ا



١١٦ يدين ام ا

 من كاف وعدد ساعدين وأمناء
 أن ءاى ١٤٠ المادة وتنص (( الموظفين

 الجامعة -ى٠مجل اء—أعض. يتمتع ))
 الدرن ا—وموظفيؤ لجانؤ؛ وأعفاء

 الداحى النظام فى عليهم ينص
متيازات  سية الدبلوم.؛ !حصانة و با

(( بدطهم قيامهم أثناء

مانة تقوم عمال ؛اعداد العامة ا  ا
 وتتولى ولجانه للمجلس التحضيرية

 قرارات من يصدره ما تنفيذ
٠ هيات وتو

ضن ام ا
 ن العربى الخليج ت مثين؛ احدى

 الثارقة ببمن الهدنة ساحل عاى تطل
 الثمال فى لخيمة ١ وراسى الجنوب فى

ف ثالثة نحو مساحته.؛ تبلغ  م٠ك آ
ف خمسة نحو سكانها وعدد  ، آ

( لجوين١ أم أو ) و؛ن٠!ذي١ أم يناخ تقع
 تبر وتع ءلبينما ا ر■و—٠خ رأسى ء]ى
 ، المذن لرسو هتجالح؛ اء—ميذ

 ءإى المشيخة ادرات—اذوت. ذعتمد٠
 كا واب هاب١ التجارة
 الذى الماء اى القابة فى سد

 ٠ المجاورة اطق—المن من اليها ينقل
 امتياز حدود فى القيوين أم وتدخل
مريية تكاس شركة.  للتدقيب ا

 بنحو ميزانيتها وتقدر البترول عن
٠ روبيه الف ١٥٠

 راشد ن٠ب أحمد الشيخ ٠ الحاكم
٠ ١٩٢٩ عام تولى ،المعال

خان الله امان

 وهو ، السابق أففانستان ملك
بن  حبيب اذانتان مير الذالث ا

 والده وخلف ( ١٨٩٢ وك ) زان الله
معاهدة عقد ، ١٩١٩ عام اغب؛له بعد

 من نترة بعد ١٩٢١ بريطانياعام مع
 مرية بمعاجدة واعقبها الماح النزاع

 عام وفى ، فيتية الو روسيا مع'
 وفى (( ملك )) لقب حمل ١٩٢٦

 زار برحالت ذام التاليتين السنتين
 العواصم من وكثيرا وتركيا ممر بدا

وربية  متأثرا بالده الى وعاد ا
 لما انه بيد ئ المالية النهضة بمظاهر

سارب ادخال لوحا ربية ا  فى ا
 وغادر وجهه فى ثارت بالده

 الهند الى ١٩٢٩ عام فى اففسذان
 لحين وسويرا ايطاليا الى ثم ومن

ضطرابات من فترة وبعد ، وفاته  ا
 افغانستان عرش على خإغه الداخلية
٠ شاه نادر الجنرال

 بريط؛ب يراطئريه١

نهاية لحت ق رطل كان ادم ' ١ )
 تكوين على الذانية العالمية الحرب
 سكان خمى و نح يضم سياسى

 أراضيه مساحة وخمس العالم
 بريطانيا ملك قمته على بجلس

على الرأس وهو العشى  ا
 البرلمان اونه—يع ره لاليراط

نجليزى مبراط والبرذانات ا  ورية—ا
خرى ٠ ا

مبراطورية كانت  البريطانية ا
 كل ل رثدم مجؤوععآت الى م تنف

 ذات وحدات على منها مجموعة
٠ هى لذ مثن سياسى ضع و

 وشدال العظمى بريطانيا — ا
 اسدة ملكة1با وتعرف . ١د٠يرل١
 واسكتلندا وويلز ١ذج؛تر١ رذي‘و

٠ ايرلندا وخمال

 كندا و'نثمل ٠ الدومإون — ٢
 ندألمد ف وب بلند ز وريه ليا ١~تر ١و

٠ افريقيا جنوب واتحاد



افيمى احداد ١١٧

مبراطورية - ٣  وسيالن الهند ا
. وبورما

 عدن ومثالها التاج ت ممتلة — اً
٠ دح ٠كل وهواح

 بين موزعة حذو و ت١شعر٠الم ٠ ه
طى اله وامريكا واسيا افريقيا

بئغالشسس،٦

عام حتى ر٠مث ومثالها ابربطانية
١٩٢٢

نتداب تحت التى الدول - ٧  ا
وادراق سبن ومثاب- ابريطاتى

 اسة كاك ١٩٢٦ عام 'الى ٢ا
 انداء جميع فى العليا ا؛تشريعية

مبراطورية  ابردان فى 'نتمثل ا
نجليزى  صدر ١٩٣١ ءام فى انه ا أ

 منح الذى ومتمتتر بقادوث ؛مرف‘ما
 لالمبراطورية المكونة الدول برلماذات

 تشريع ى’ :-ل'نعد أو رض لى ألحق
نجليزى البرلمان يمدره ٠ ا

 مستقلة دوي زءة٠ي ون٠ذالدومذي
 ٠ أبية—النح حرا ؤذالد.و كومارها٠٠رح

مبراطورية بأجزا و'نرتبط خرى ا  ا
هذه رخم فالملك ج الذ؛ طررق عن

 م الذين وزرائها طرق عن البالد
 فى ءام حاى ح الذ؛ ويمثل ، وزراؤه

مبراطورية أجزاء من كل  ٠ ا
 وآزر منها كل فى ساس ومندوب

 الجنية وتمنح ه ادن فى يمثلها
 ، البالد هذه أبناء يع لجم لبربط؛ب١
 منح فى الحق شها لكل ان ا

ذافة متغذلة -ات  الى با
. الدامة الجنية

 البردانى النوشولث نفدام حل
٠ طورى١مبر١ التنظيم هذا محل

جريدة أميردابع

 مذاطق الى الدالم تقسيم سياسة
 الكبرى، الرأسماية الدول بين نغون

شتراكية وتناهض  التى وهى ) ا
 هذه ( ألصنة هذه عليها أطلقت

 الى الدالم تهدول ل؛ اب
 حقوفي على تتاً*-ر دولية احتذارات
 قوى وتعرقل الصغرى الشعوب

ب مبريالية فان لهذا ، فيه؛ ا  ا
 من صورة 'نعتبر الحديث بمفهومها

ستعمار  الدول اليه 'نلجأ التقليدى ا
ستعمارية  والدول القديمة ا
 سيطرب؛ لبسط الرأسمالية

صادية السياسية  الدول ءلى وآ
 ط والتروض المنح طرق عن ادامية
موال رءوس و'نمد؛ر جنبية ا  مع ا

 الخامات من شتجاتها أسعار خفض
 المعيشة مستوى خفض ار وبانتادى

 فى الى—ا؛ العجسز وزيادة ا—فيه
 إلمظ؛م١ هذا ظل وفى ٠؛ ميزارتها

قتصادية اًلمذ.افات تتحول  ا
 سوى تخدم  احذكارات الى الدولية
٠ الكبرى الرأسمابة الدول ممالح

يى١ امتداد

 مذر أن تفترض سياسية نظرية
 اجنبية دولة فى الدبلوماسية البعثة

 امتداد ا ٠هئ ما ( ألفارة كمبنى ز
 البعثة، هذه تتبعه؛ التى الدواة قليم

 ثم م الدبلوص؛ المبدوث أن هذا ويدلمى
 مازال أنه يقذرذى أجنبية دولة لدى

 ممثال باعتباره دولته اقليم حدود فى
 ، ابها ينذس التى ادرولة لرئيس

 التى دوانين يخضع  وبالتالى
جنبية الدولة اقليم فى بها .بعمل  ،ا

 داخل فى تتم التى الجرائم ان كما
قبضة فى مرتكبوها يقع  البعثة مقر



١١٨ اجنبية احازارت

 حداة فى داووا ما العمدالة جهاز
 الالجئعن ءإى ينمرف وهذا ، المقر

 تمليمهم يجوز  الذين السياسيين
 اقليم الى التجأوا زر اتهم ول كما

جنبية الدولة  هذه ولكن ٠ ذاتها ا
 افتراض مجرد على مبنية 'النظرية

٠ الواقع من له أساس 

 اجنبية امتيازات

تفاقات على اطلق اسم الحامة ا
جانب بها نال اش  فى المقيمون ا

 ومنها الشرقية الدول وبمغن تركيا
 من تخرجرءاياًها حتوذا وممر ايران

هلية التشريعات سلطان  كالتضا، ا
 هذه ثبتت قعد و ، ئبوالضرا

متيازات  الدادة قانون بحكم ا
متيازات ٠ تالية وبؤهاهدات  فا
جنبية  نتيجة كانت مر فى ا
 تتضمن وكانت ، التركية للمعاهدات

 الضرائب ادا، من ا جانب اعفاء
 مساكنهم حرمة واحترام الشخصية

 ءإيهجسم اتبدى١ ؛ء—الف نم وحذ-مايتهم
 الشرطة رجال اضب اذا ا

 التابع القنصلية موظفى أحمد
 يتمتع كان كدا ٠، المتهم لها

جانب  المحاكم لقضاء الخضوع بعدم ا
هلية  المختلظة المحاكم فكانت ، ا

 تفصل الفرض لهذا انشئت اش
جانب ئدإيا فى موال استة ا  با

 المعداكم فيها فتفصل الجرائم اما
٠ القنصلية

 تذحتع التى الدول عدد كان
متيازات  المالمية الحرب نبل با

ولى  ٠ بريطانيا : هى دولة ١٠ ا
يات  ، ارطابا ، فرزا ، ااتحدة الو
 السويد ، بلجيكا I: لبداهو ، أسبانيا

 ، اليوذان ، الدئمارك ، والترويج
النما ،ألمانيا ،روسيا ،البرتغال

 امتيازات انتهت وقد ) والمجر
لجرتين الدولتين  معاهدتى بعتد ا
 تقرر ثم ( جرمان وسان فرساى

متيازات الذاء جنبية ا  معر. فى ا
 مايو ٨ فى مونترو معاهدة بتوقيع
٠ ١٩٣٧

امردى

 مريدى’ بيال وهو ،سجرى سياس
 الوزارة رياسة تولى ١٨٩١ ولد

 الياسة ونامر ١٩٣٨ م٦ء المجرية
لمانية  ضم الى ألداعية الهتلرية ا

قاليم لمانية ا  وكذلك ،الرايغ الى ا
 القى ، ألسامية مداهضة سياسة
 المانيا انهيار بعد عليه القبض الحلفاء
 عدائه ببب حرب مجرم واعتبر
 ص بالرص-؛ رميا باعدأمه وحكم لليهود

٠١٩٤فىءامه

الجنوية أمريكا

 ، الجديدة الدنيا نارات احدى
 اى ٠م٠م منيون ٦ر٨٧ ا ساجب

 اوربا مماحة اضعاف ثالثة من اكثر
 شما ٠١٠ عرض خد من وتمتد

 ويقطعها جنوبا ٠٥٥ عرض خط الى
شواء خد  نهبر مصب عند ا

مزون  من الكبرى النبة ان اى ا
 الجنوبى الكرة ف٠ذه فى تقع القارة

طلس المحيط على درنا تطل  ا
 الهادى المحيد على وغر؛ا الجنوبى
 امتدادها انمى ويبلغ الجنوبى

 عرضها ويتضاءل م٣٢ ٠ ٠ ( غ ٠ ض )
 ، مدبب براس ينتهى حتى جنوبا
 البحر ) الشمال من امتدادها ويبلغ

 راس , ألجنوب الى ، الكاريبى
♦ م ٤٦٠٠ هورت(

مزون انهارها اهم وريبوكو ٠ '  ا
نمة جبالها واض ،والبارانا



الالبية امويى ١١٩

 عدد ، ندم الف ٢٢ر٨ اكونكاجويا
 ن٠م ١٥٣ .(١٩٦٢ عام ادأن)
 فى وهى ) ٢١ر٩ الكثافة ومتوسط

 فى نسبة انل ٦ا١ ى١(٢٠٢٤ر٦ اوربا
 تشمل ٠ استرارا باستثناء القارات
 اخشاب ،والحيوانية النباتية الثروة

شواب الغابات  ،ادكر ،البن ،ا
غنام ثم الحبوب ،المطاط  واذب ا

 ، البترول ، المعدنية الثروة وتشمل
 ، الذهب ، الفوسفات ، المنجنيز
حجذار والحديد  اللذات ٠ الكريمة وا
سبانية : الثانعة  ، البرتغالية ، ا

٠ الهندية اللهجات ثم

 الى سياسيا القارة تقم
 ومستعمرات ، متقلة جمهورات

ولى والمجموعة ، اوربية  : تثمل ا
 ، اكوادور ، البرازيل ، ارجنتين

 ، بوليفيا ، بارحذواى ، أدرجواى
 ،وكولمبيا ؤنزود ،شيلى ،بذو

 دانا ، الدانية المجموعة’ وتشمل
 ند فولك. جزر ، البريطانية

 دانا ( بريطانيتان ستعمرتان ١
 غيانا ( فرنية ممتاكات ) الفرنسية

ية أوسسورينام و الهولذدية  و
٠ هولندية

صالية امريكاً

 الجديدة الدنيا ذارات احدي ٠ ا
 تمتد ، سكان وعدد ماحة واكبرها

 ألى النمالية القطبية الدائرة ض
 دافة اى شما ٠١٥ عرض خط
درق من وتمتد ٠٠ م ٤٠٠٠ نحر

 وتطل ٠ م ٣٢٠٠ دفة لغرب
طلى المحيد على  الشمالى ا

 ساحدا تبلغ ، الهادى والمحيد
 لدو اى ميل الف ٣٥٠ و مليون ٨

رض طح مجموع مئ ١/١٦  ، ا
وسطى سهول من جغرافيا وتكون

 مرتغمات وغربا شرذا تكتنفها
 الشاطئين توازى جبلية وسالسل

 انهارها اهم . دالغربى الثرض
 خس به تتعمل الذى لورانى ستت

 ٨٥ ماحتها تبلغ كبرى بحرات
 يعتبر الذى اديسبى ثم ، م ٠ م الف

 الدالم انهار اطول ادورى رافده مع
، وكولورادو ويوكوت الهدسون نم

ية ماكناى جبل مرتفعاتها واعلى  بو
سكا ٠ قدم الف ٢٠ ا

 جميع النباتية ثروتها تنمل
 ادبات منتجات باستثناء المحاصيل

سذوائية  ثروة الذارة وتضم ، ا
 المدادن حيع تشمل ضخمة معدنية

 اكتفاء ذات تعتبر لهذا ، المعروفة
 ينحو سكانها عدد يقدر ٠ ذاتى
 اجناس الى ينتسبون ٠ ن٠م ٢٣٣

. حمر وهنود زنوج والى اوربية

 الى سياسيا القارة تنقسم ٠ ٢
 ، رئيسية سياسية وحدات ثالث
يات وهى مريكية المتحدة الو  .، ا

ية خمسون على وتشتمل  منها ) و
ية  اجيد با هونولولو جزر و

 ، والمكسيك كددا ثم ( الهادى
 البريطانية الممتلكات الى دافةدا

 ، فاسكوشيا ونو نيوفونولند وتشؤل
 وتشمل الدنماركية وادكات

 وشيمل والغرنسية ، جرينلفد

٠ دميكلون بيير ان٠س جزيرتى

الالي أمريكا

 مجموعة على يطلق اسم — ١
مريكية القارات فى الدول  الثالث ا

 والجنوبية والودطى الشمالية )

 تتكلم التى ( الكاريى البحر وجزر
سبانية اداخة  ،البرتغالية او ا

، الالي' اللفات مئ وكنهاهه، )



١ الوسطى اهريى

 القارات دول جميع ذلك ويعنى
يات باستثناء ,اثالث  المتحدة الو
 وجامبكا وبرمودا ونيوذوندلند وكندا
 منها جمهورية. . حردن عددها ويبلغ
 الجنوبية أمريكا فى وريات٠جمه عثر
رجنتين : وس  وألبرازيل وبوليفيا أ

 وباراجوأى داكوادور وكوب دغيلى
وواحدة وفنزويال واورجوأى ديرو

 ،المكسيك هى الشمالية -امر.بكا فى
 والبحر الوسطى امريكا فى وتسعة

 للغادور ١و جواتيم : وهى تؤاريبى ١
 وكوستاريكا وبءاراجوا وهندوراس

 وهابيتى كبوبا ثم وبناما
٠ والدومينكان

 أمريكا سكان عدد تضاعف - ٢
 بداية منذ امثاله اربعة الى الالتينية

 فى للهجرة نتيجة وهو القرن هذا
ول، ألمقام  ١٩٠٠ عام فى بلغ اذ ا

 ن ٠ م ٦٣ الدول هذه سكاًن مجموع
 ٠ ١٩٢٠ عام فى ت٠م ٩١ الى أرتفع
 الثانية العالمية الحرب نثوب وعند

 ٢٢٤ ألى ارتفع ٠ ن٠م ١٣١ بلغ
 ١٨ بزبادة اى ١٩٦٢ عام فى ن٠م

 الشمالية أمريكا سكان عدد عن مليونا
نجبزية المتكلمة ٠ با

 امريكا دول عالقات تنظم - ٣
يات الالتينية  معاهدة المتحدة بالو

 ١٩٤٧ سبتمبر فى المعقودة (( ريو ))
 هذه جميع تويعه! فى شترمعتلم ١و

 واكوادور نيءاراجوأ باستثناء الدول
 الدول تضادن الى تهدف وهى

عضاء  احدى على اعتداء آى رد فى ا
 الذ؛لية لنة١ وفى ، المجموعة دول

 اش ا مريكية الدول منظمة تامت
 باستثناء دولة ٢١ فيها شتركت١

يات نطعت ١٩٦١ وفى ، كندا  الو
خرى المنظمة دول ومعها المتحدة  ا

عالقتها ( اميك باستثناء )٠

شتراكية ليولها كوبا بجمهورية ٠ ا

الوسعى اريكا

 برزخايصل تكون جغرافية منطقة
 ، الجنوبية بأمريكا الشمالية امريكا

 شمط'له فى م ٢٥٠ بين عرضه ويتراوح
 على ويطل ، ألجنوب فى ميال ٣ ٠ الى

 الكاريبى والبحر غربا الهادى المحيد
 بعن الوسطى امريكا تمتد ٠ شرق
 وتتكون شما ٥٨ و ه ١ ه عزض خطى

 تتخالمها ,اجمال من سالسل من
 شديدة الثرق نحو واطئة سهول

مطار الحرارة ٠ صيفا وا

 بأمريكا يعرف ما ماحة تبلغ
 وتشمل ٠م٠م الف ٢٢٩ الوطى

 والذهب الفضة المعدنية ثروتها
 الغابات متشجات والنباتية ، والزئبق

ستوائية  ٠ والبن والكاكاو والموز ا
 بعن الياسية حدودها تمتد
 ، جنوبا وكولمبيا شما المكسيك

 مجموع دبلي جمهوريات سبع وتغم
 : وهى ضمة مليون ١٣ سكانها

 والسلفادور ( ن٠م ٤ر٠ ) جواتبما

 ٢ر٠٠) هندوراس ن(،٠م٢هر )٠
 ، ( ن٠م ١هر ) ونيكارأجوا ، ن٠م

 يذأما ، ( ن٠م ١ر٣١ كوستاريكا
 هندوراس ستعمرة ثم (ن٠م ارا )

٠ ابريطانية

 الغربية الهند جزر اعتبرت واذا
 ابحر فى الواقعة الجزر مجموعة وهى

 الشمالية امريكا بعن الكاريبى
 حيث من اليها صلة اقرب والجنوبية

 والجشى الجغرافى التكوين
 الوسطى امريكا فان وألتاريخى

ضافة تشمل  ، كوبا جمهوريات با
٠ والدومينكان ، وأميكا ، وهايتى



داخر امن ١٢١

أمستردام

 ت مدنها وأكبر هولندا عاصمة
متل نهر معب عند وتقع  وتعلل ا

 تخترنه ألذى الزبدر بدر على
 ة ميال ١٥ طولها عميقة مائية قناة

 م ١باستخد الكبرى للسفن سمحتا
 السكان عدد ٠ أمستردام ميناء
 الخارجية التجارة وحجم ألفا ٨٦٧

 طن مليون ١٢ر٢ بلغ ١٩٦٣ ماص
 لالول ألمركز وامستردام ، مترى

 ، العالم فى الماس و-جارة لصناعة
 دنية وجامعة مدب جامعة وتضم

٠ ( كلغنية ١

سعيد أم
 تطر بامارة البترول تصدير ميناء

 ~طل ك٠ هسددد بايم كذلك نعرف‘و
 جزيرة لثبه النرض الساحل على
 ويربطها الدوحة جنوب فى تطر

 وهى ١ ألبترول أنداح مركز خاتبد
 الغربى حل اى من بالقرب تقع
 نابيب خد ( الجزيرة به٠لش

 ٠ م٠ك ٨١ نحو طوله يبلغ البترول
 بخعين عيددد أم .اءميذ تر'ذبط ا كم

 التى البترول ناقالت من مالحيخن
 ماليين تسعة نحو طريقها عن تنقل

٠ سنويا طن

جماعى أس

من من١ ألجماس أ  ألدولى وأ
قرار .والة به بقصد  ينبغى التى ا

ردالى المجتمع تسود أن  ويعتبر ، ا
من- اقرار  ءلى والمحافظة الجماعى ا
هداف أحد السلم  اش الرئيسية ا

مم هينة أنشئت ا۴أجله من  ا
٠ المتحدة

ولى الحادة نصت ميثاى من ا

مم تضامن على الهيئة  المتحدة ا
 تتخن الفاية لهذه. وتحقيقا

 الفعالة المشتركة التدابير الهيئة
من اللم حفن )) عل  الدولى*، وا
سباب لمنع  الطم تهدد التى ا

زالتها  الهدف هذا ولتوكيد (( و
 منظمة )ايميئة أنناًت ، الرئيى

من مجلن هى فرعية  ونصت ٠ ا
 لمجلس ان)) ءلى ذاذونه من ٣٤ المادة
من  اى او نزأع اى يفحص ان أ

 دولى احتكاك الى "رؤدى ند موقف
 للخطر يعرض أن شأنه من ٠٠ الغ

من السلم حفن  كما ، «الدولى وا
 الوسائل استنفاد بعد أنه ض نص

 كالتحكيم النزاع لفض السلمية
 عثذوبات ينتخنم أن له والوساطة
 لتنئيذ عسكرية تدابير أو اذتصادية

حذ ولالت ٧كا قراراته  محاولة فى أن ,د
 حالة اشاعة وهى الغاية هذه تحقيق

ستقرار  الميثاق تجاهل الدالم فى ا
 وجمل القائمة ألدولية )أظالم

 مهمته العالمى السلم على المحافظة
ولى  عل الموافقة ذلك انذض ولو ا

وساخ  ظالمة كانت وان حتى الغائمة ا
 الجماعات حدى باب

نانية ٠ ا

دس أس
 الدام أ من أو ألدأخلى أ من

جتماعي النظم وذاية و—ه  ة٠—ا
نحرافات عن للدولة والياسية  ا

 عالون ورؤثر النظام ١هف نمر الش
وضاع استقرار جتداعية ا  ا

قتصادرة  وتستخدم ، ا فب وا
 ق٠تحقي سبيل فى ألدولة

 ايجابية وسائل الداخلى أمنها
 ن بمة ااجر منع أوضويما وسلبية

س على المحافظة مهمة وتقع ا



١٢٢ صناعى أمن

 ورهتلها الداخلية وزارة على الداخلى
 ا من مديريات المحانفدات فى

 ، الشرطة رجال من عليها والقائمون
 ادارة تحتها تندرج التى ا دام وس

 ا داب وحماية ، الجنائية المباحث
حداث  النقد جرائم ومكافحة ، وا
 الجنائى والتجيل التموين ومباحث
 وحدة عن فضال الحنائى وانجمل
رداد  الرثائى الوعى لنثر اص ا

 إؤسات١ ءى المثغوين بجن
٠ امنها يعزز بما والمصانع

صناعى اس

 من فيها وانعاملجن الصناعة حماية
خطار  وذلك ؛.لها تتعرض الذى ا
 لوتاية الالزمة طات١حب١ باتخان

ضرار من الممال  التى الصحية ا
 ٠ العمل أماش فى !وجود١ عن تنحم

خط  ببب لها يتعرضون التى ار وا
ت استخدام  الصناعة خامات او ا 

 لصيانة الالزمة حتياطات١ وكذلك
ت العمل راكن جهزة وا   التى وا

ستعمال سو€ ببب لها تتدرض  ا
ستهتار او الخبرة ة نل او  مما ا

 توقف ثم ومن قفها تو عنها يتسبب
 تثربعات الزمت وفد ٠ ل——لمده ١

 المصرى بع لتذر ١ و*-لمها ااهمل
 العامل يحيط ان العمل صاحب

 مهنته بمخاطر استخدامه قبل
 عليه الواجب ذارة او ١ ووسائل
 العامل القانون اغرك كما اخاذها

 وكذلك الوقاية ءن المسذولية فى
 لم'ذ٠تخ١ ل٠لعم ١ صاحب عذى اوجب

 هذه تحقيق الالزمة حباطات١
 التهوية كفاية حيث س ؛ية٠لحؤ١

ضاءة  الغبار من والتذاض وا
 لمن—واقام اءية٠العذ اد اإ؟ ومخلفات

ت.( حدول الحواجز على أوجب كما ا 

ت هيانة العمال جهزة ا   التى وا
هسال واعتبار يستخدمونها  من ا

 القانون اوجب كما ، التخريب جرائم
 كة ٩٧ رنم وزارى قرار المعرى)

 ٥٠٠ بها التى المنشأة على ( ١٩٦٤
 مثرف لديها يكون ان فأكثر عامال

س لشنون ٠ الصتاعى ا

سبوع فى بالقاهرة عتد خر ا  ا
 لألس مؤتمر ١٩٦٦ مارس شهر من

 نحو توصيات جملة امدر الصناعى
. الغاية هذه

امه

صطالح لى مة ، الدولى ا  هى ا
 من بقعة فى تعيش الناس س ءة’جه

رض  متقرة حياة ( اقليم أو ) ا
 خاسة اعبارات بينها وتجمع
 فى معا العيش فى المشتركة كارشة

 معجن سداسى أو اجتداعى ذظ؛م ذط!ق
 وا مال الردات هذه باعتيار
 تواعد ترسى روحية رابطة المفتركة
مة هذه وحدة  على ويداعد /٠ ا

مة شخمية تكولن  عوامل ءدة ا
صل وحدة منها  ووحدة ، الجنى ا

 ولكن ، العقيدة ووحدة ، اللغة
 يعجز  الدوامل هذه بعض ضعف

 مقومات اها ون٠ أن عن الجماعة هذه
مة مة ومثالها ا  السريرية ا

مربكية  هذه ن٠بج ق'مت وأذا ٠ وا
مة وهى ألجه'ءة  ذات عليا خلطة أ
 فى أدماعة هذه أصبحت ميادة

 ثم فمن كا( دواة ا١ العيادى العرف
مة كاف ول الركن ا  تيام لى ا

الدولة.

( حزب ) لالمة

لى 'نألف سودالى ى نحيام* حزب
تم الذى التاريخ حول ١٩٤٥ عام



م ١٢٣

شقاء حزب تكوين فيه  م,ن وكان ٠ ا
ستقالل مبادئه  ومناهضة اكام ا
 اش انئل وادى وحدة الى الدعوة

شاناء حزب بها ينادى كان  ا
تحاد حزب )  ( بعد فيما الرطنى ا

مة حزب اعتمد  على نثأته منذ ا
نمار طائفة تأييد  بيت اتباع وهم ا

 تمثل سودانية وزارة تكونت ؛' المهدى
 فى خليل الله عبد برياسة لالمة حزب

 انقالب ذلك وتال ، ١٩٥٦ ياير ١
 عبود ابراهيم الغريق. بزعامة سكرى

٠١٩٥٨ نوفمبر ١٨ فى

عريبة أمة

 مجموعة على يطلق اصطالحى اسم
 فى تعيش التى المتجاورة الشعوب

 العال باسم جعرافيا يعرف ما نطاق
 حزام وهو ،لعربى١لوطن١ و١ العربى
 انى العربى الخليج من :حد اقليمى
 جنوبه فى ويذارف لالطلس المحيط
 ، الصحراوات من متصلة سلسلة
 ذومية الشعوب هذه بجن وتربط

 وحدة من أساس على ذائمة مشتركة
مانى والتاريخ اللغة  العتيدة، ثم وا
 دساتير فى مكانه اللفظ هذا وجد وقد

 حركات منذ العربية الدول بعض
 لمية١لد١الحرب بعد برزت التحريرالتى

 الورى اتدستور فنص ، الثانية

ول  سورية ١١ ان على ١٩٥٠ عام ا
 ذات ديمناطية عريبة ورية—جمه

 المورى الشعب وان ٠، تامة سيادة
مة من جزء تجاه وهذا (( العربية ا  ا

 فى وانما أصبح الدستورى
 ، ١٩٥٦ ءام منذ الممرية الدساتير
ولى الممادة فنصت  يذا من ا

 اسب ان )) طى الدستور
مة من جزء المصرى (( العرب؛ ا

 ض المربية الجمهورية وبقيام
 العربية الجمؤورية ١) ان على كذلك

 سمتقلة ديمقراطية جمهورية المتحدة
مة من جزء شعبها وأن  (( العربية ا

 أية مصير أو ) مصيره أن هذا ويعنى
 بمعير مرتبط ( عربية دولة

مة  الكيان هذا وان ،العربية ا
 وحدة أساس على يقوم المشترك

مال ووحدة التارخ ووحدة ادالهة  ا
 أتوى تعتبر ت—الص هذه وان

 شبعوب بين تجمع التى الروابط
مة ٠ العربية ا

 العربية الجامعة نانون ووضح
 شروط على الكالم فى الرابطة هذه

 الدول على اتتمرها التى العفوية
 تنتمى التى الدول ١) أى المرب؛

مة الى شعوبها  على ((وذاك العربية ا
ساس شارة سلفت الذى ا ٠ اليه ا

مصادرة أموال

موال بها يقصد  باحكام المصادرة ا
 أو ممر فى الثورة قيادة مجلس من

 بعدذلك الفدر محكمة أو الثورة محكمة
 مجلس أسدر وند ، الشعب لصالح
 ترارا ١٩٥٣ أكتوبر ١٨ فى الوزراء

قتصاد المابة لوزير بالترخيص  وا
 هده على للحمول التدابير باتخان

موال  ، وتصغيتها وادارتها ا
موال وشملت  الثورة بعد المصادرة ا

 ٣٤٧ ساحتها بلغت زرعية أراض
 بما وعقارات قصورا 'ذم ، فدان ألف

مراء الملك نمور ذلك فى  كما ٠،وا
 واسسهما نندلة ١أمو شطت
٠ ومجوهرات وتحف وسندات

ام
سياس طابع ذى كتاب عنوان



)١٢ اده ال

طالى الياس للكاتب  بكولو ا
 يمثل (١٥٢٧-١٤٦٩ فلى) ماكيا

 الدولى الباس الفكر فى مدرسة
 "دهرف عثر السادس القرن منذ

 كذاب لف .،ؤ الى بة فلية بالماكل؛
مير  التى ااخطة تضؤن الذى ا
 وحدة ق لتحقي. التزامه-؛ ؤلغ،1ا برى

 دون قوى مبر’ كل,|دة تحت ليا بط؛ ١
 دات ما ومثل’ مبادى، بة مراءاة

 اء و—ني غرذ-ه اوى صده رى ائله—وس
 لألذ ق رافية ام ظا  اكاك

 نادى الذى س اكل؛ فالمبدا ،؛رءة١
 تبرر الدابة أن ه_و فاى ماكل؛ به

الراسط؛'.

اده اسل

 الثورة فى اشترك ، لبنانى سياس
 الحرب ابان العثماتى الحكم طى

ولى الدابة عدام عليه وحي ا  با
 حتى بها وعاش فرنا الى والتعيأ

 على ببروت الى عاد حين ١٩ا٨ عام
 مستشارا وأتيم فرنمية بارجة ظهر

 ف وعر فترة لغرنسية ١ ضية للمغر
 عز ، ازودبة اوذر'سية وله٠بجب

 رئيسب' انتخب ثم للداخلية وزبرا
 ١٩٣٦ عام فى اللبنانية المجمهررذ

 ثالث فكان العد راشا لدتيب خلفا
نتداب ابان اانصبة تواى من  ا

يعاصر? ان٣و لبذان عزى الفرنسى
 فى نافه ، *-ارتل دى الكوذت

 الحورى بشارة ة٠٠الرباس
 حدوت باًكذرية عه فاز ولكنه

 الددن رزلي واقيم ، واحمد
حمدب  م ء وفى ، لوزارته رئيسا ا

 الفرنى المذوض اقاافه ١٩٤٠
 ءام وفى ، منمبه من دنتز الجنرال

نتخابات في اشترك ١٩٤٣  العامة ا
 ا—كم الفرنى الجناح مرشح وكان

الجناح مرشح شمعون كميل كان

 بثتارة بالرباسة ففاز البريطانى
 الدستورى الحزب زعيم الدورى
 إم ولكنه التخدررية ااهربية يميوبه

 واستقدم ة، اعتعل ان بلبت
 رياسة وتولى اده اميل ثون—الفرش

 رياسته تدم لم نم٠ولك ااجمهورية
٠ ١٩٤٩ ءام تولى ٠سوىاًيام

الحافن أس

 ، العسكريعن من سورى سياسى
 عام وفى ، الجيش مناصب فى تدرج
 اللحق منصب شغل ١٩٦١

رجنتين فى لوريا الممكري  غ ا
 للداخلية وزيرا عز ١٩٦٣ عام وفى

 انقالب بعد شكلت وزارة اول لى
 وعز اللواء رتبة الى ورتى مارس ٨

 من يوليه ٢٧ فى جيش عاما قائدا
 ١٩٦٣ نوفمبر ١٢ وفى نفه، ارام

 ورئيسا الثورة لمجلس رثيا اقيم
 سدر ١٩٦٤ ابريل وفى ، وزراء

 مجلس وتحول المؤقت اندسذور
 من مكون للرياسة مجلس الى الثورة

 صاحب برراسة اعضاء خمسة
 ١٩٦٦ درادر ٢٣ وفى ،الترجمة

 .امز برياسة اطاح انقالب حدث
 بالقوة داره وهوجمت ااعداففل

ارخان درب ثم ءب القبض والتى
٠٠'١٩٦٦اتبر

اكبثى أمين

 بمغش ويدرف ، فلسطينى زعيم
 ا!جسيتى أمز الحاج ودو ئ فللب-ن

 الذاهرة فى وتعام ١٨٩٧ ء*ام ولد
 خلف ١٩٢١ مام وفى ، واسطنبول

 ، القدس مفتى منصب فى اخاه
 للمجلس رئيا ذلك بمد وانتخب

سالس على ا  ١٩٣١ عام وفى ،ا
سالمى ا؛زتمر تراس عتد الذى ا



الجامعة ءام أمين ١

 نبغت ١٩٣٧ عام وفى ،بالقدس
نتدادب ات١سلع غبه  عله ٠وقضت ا

 سرا نخرج 1؛ عنه أنرج ثم بالسجئ
 ، والعراق سوريا الى فدشن س٠

 انقالب فى اشترك ١٩٤١ عام وفى
 انهياره وبعد ، الكي%لى عالى رشيد

 عليه ونبض ، بريت الى فر
 سجنه دن ر—فج ولكنه الفرنسيون

ذ اطه—نثم بادر حيث لهصر٠ و
 انتقل ١٩٥٤ عام وفى ، الياس

٠ لبنان الى

س  العام ا
ادنحده لالدم

رض أو '٠ ام—ذ،١ ن ا  ا
 الموظف هو المتحدة لالمم ( العام

دارى ول ا  داى درف الذى ا
عمال جميع دارية ا  تضطلع التى ا
مانة بها  ونظرا ٠ للهيئة اداهة ا

 يرد الروب لوظيغة١ هذد لخاورة
 متحا ٠ اعترارات جءاة اختيازه فى
ن *'جلمى أن  يوص ى ااذ هو ا

مجن ار—باختي  والجمعية ٠ ادام ا
 دقغى التى هى للهينة ادامة

خمر دة وظيفته فى بتعيينه
بن٠لختار ً ص ثًام١ ا  تارالدوأ

عفاء الععذزى  ضسمانا المنغلمه لى ا
 معينة نغإر لوحة الهيئة ذتحباز١ لعدم

٠ الدولية ادرعات فى

 برئاد ادام مجن١ ؛نوم
دارى الح-سار فى ادل ا
ب;٠العمه ة ه_٨ت١ اجتهه.دت

من ومحلى قتصادى والجكس ا  ا
جتؤاعى  وهو ،الوصاية ومجدى وا

 عقد الى بالدءوة يقوم الذى
جتؤ؛عالت جداول بتحفر ولقوم ،ا

ءمالفى  ’وفروعها، الهيئة جتماءات١ا
 الذى وهو ، الهيئة ميزاب ويعد
 ، المقررة بالثروهك ١موظغيه يعجن
س مجالس بندبه الذى وهو  الى ا

 السالم’فى مؤثرة يعتزرها سألة أبة
مين ويذرم ،اهالى  التقرير العام أ

 وفروعها المنظمة أعمال عن ادنوى
 من له يعدى ام يتغممن الذى

 م اد؛ ا مجن ويتمتع ، تومر-ات
متيازات ؛كافة اكدرة إ"مب,  ا

 ت البعذ ارؤسداء المقررة والحعانات
 المدام١  مجن١ ويعاون ٠ الدبلوماسية

يؤخأون اداعدين ا مناء من عدد
لسها١ رنقم ادش  الخ:لغت ا$ءات

٠ المذظمة داحل

لهيبة ادم دنن ا ما —مند شغل
هم؛ ثالثة مه دذيما رك-ز منذ ا

، نرويجى ،ر يجفى تر - ١
١٩٤٦ عام ترر

، يوددى ، لد ذو همر داج — ٢
١٩٥٣ عام ;ور

ى—'ذوا ن ف دور** ٠ نت وزا أ - ۴
أربع لدة .١٩٦٢ فسبر ذو ٣٠

٠ مسنوات

 عام اهرمن
العربية ذ’ااجاهد

دارى الموظف ول ا  الذى ا
عؤ ع٠جمي على يذرف  التى ال—ا
 فى العامة هاذة١ اختصاص فى تدءل

 ئ الجامعة نى بثا فى المقررة ألحرود
 ( ب٠لثا١ الفقرة ١ ١٢ اذادة وتذس

 الجامعة مجلس يعبن )) أن على
 سن١ امعة٠لج١ دول ثاخى بأكثرية

مجن وبعجن ٠ اامام بؤوافقة المام ا

j



١٢٦ امينى

مناء الجامعة مجلس عدين ا  ا
٠ (< الجامعة فى الرئيسيين والموظفين

مين يتولى  مجلس دعوة المام ا
 ويمد ة( اجتماعاته ويحضر الجامعة
 ويعرض الجامعة ميزانية مشروع

 بدء تبل عليه للموافقة المجلس على
 يعين الذى وهو ٠ ماودة سنة كل

مين المجلس ة٠بموافذ ساعديه  وا
مذاء سفير درجة فى يكذون م المم؛  وا

 ح١وزر درجة فى عدون —المس
٠ مفوضين

 جامعة عام ن٠أمي منصب شغل

ا من كل العربية الدول

 تولى ، عزام الرحمن عد - ا

٠ ١٩٤٥

 ذولى ٠ حسونة الخالق عبد ٠ ٢

٠ ١٩٥٢

أميثى

 ولد ، ايرانى سداس ،أمينى على
 تمتلك 'ترية أسرة من ١٩٠٧ ام٠ء

 بحر ^ن بالثرب واسعة انطاءات
 درس ، القاجار الى 'ننب قزوين

قتصاد الذانون  بجامعتى وا
 اعلى وحصل وبارس ينوبل جر

 عنوانها برسالة ١٩٣١ عام الدكتوراه
حتكارية الخارجية التجارة نظام ))  ا

 واشترك ، بالتضاء اشتغل (( ايران فى
 وزيرا ثم ١^٥١ عام مصدق وزارة فى

 ١٩٥٣ عام زاهدى وزارة لى للمالية
 مع المذاوغات فى بالده وممشال
يات فسسفيرا البترول شركات  باوو
 ه فى الوزارة رادة تولى ٠ المتحدة

 التالية الغة فى استقال ١٩٦٠ مايو
مريكية المعونة قطع ببب  وخلفه ا

٠ علم الله اسد

صاب انابة

 التجاء به يقصد دولى تنظيم
 السلطة الى. البالد من بلد فى القفاء

 باتخان أجنبية دولة فى المختصة
 ، عنه نيابة معينة قانونيه اجراءات

 الوطنى الثضاء أمام أثيرت اذا كما
 اجنبى عنمر على مثتملة منازعة
 أو يمين حف أو تحقيق اجراء يتعدلب
نابة وليست ، شاهد سؤال  ا

 الدولة تجبر الزامية القضائية
جنبية  على ءادة تتم بل أدائه.؛ على ا
 ز—ونتة الدولية المجاملة سمعبيل

جراءات  الدبلومدية، باسرق فيها ا
 ، معاهدات او باتفاقات عادة وتؤكد

 ، ١٩٠٥ لعام هاى معاهدة منها
جنبية وللدولة نابة ترفدن أن ا  ا

 الجرائم فى كما المنازعات بعض فى
 تعتبر اش فدالا فى أو السياسية

 أو ،'أحلى لقانونها بالنسبة جرائم
 مسائ النيابة هذه أداء فى كان اذا

٠ بمسيادتها

نابة وتنغدم  دول بين القضابة ا
 عليها صدق اتفاقية العربية الجامعة

 ١٩٥٢ سبتمبر ١٤ فى الجامعة س٠٠مجل
 من لكل )) أن على منها ٦ المادة قضت
تف؛ بهذه المربطة الدول  أن نية ا

 فى باشر ن١ منها دولة أية الى ب٠تطإ
 نغالى اجراء اى عنها ة٠كا ارضها
٠ 'إ( الذطر دد بدءوى متعأق

انام

 يعرف ما على يطلق كان أسم
 وفيتنام ية الشه؛ فيتنام باسم اليوم

 الهند تحرير أثر وعلى ، الجنوبية
حتالل من الصينية  أعلن اليادانى ا

، العرش عن تنازله أنام ملك داى باو



<عؤتبر ) انتاج ١٢٧

 أنام الى توتين ضمت ١٩٤٦ عام وفى
٠ بفيها فيتنام جمهورية مكونة

لالوسط اثرى١ ابء

 المحفية ،’لالب معرية دركة
 فى الوزراء مجلر من دقرار أنشئت

 عقد ض و ’ ١٩٥٦ ير١بر ٨
 هو مدها الفرض ان ١١ عر سيسبا ن

 وتغذية اخارج ١ ار صدرب ا أراء نقز
ت ا'سحف  والحات والمعد
فراد الحكومية نماء شتى وا  ا

 فى العربى ٠٠’؛عا١ اخبار خامر وبوجه
 الرئيس مركزها ثم( والخارج الداخل
 أكنر فى ذرءدة مكاسب ولها القاهرة

 وكالء -.ا—وله المربية العواصم
 الدرقية العواقب فى ومتدوبون

 ؛.ادات أنباءها ذوزع ، بية والعر
 ٠ نجة٠٠لغرك١و نجاثزية ١و العربية
 خة’ر٠ ؛وميا ذئرات أربع وتصدر
رداد ورارة نمذحدا الدرب  ددالذو ا

٠ذيه :ذف ٤٠ ١ -ذوبةكرها٠ اعانة

انتاج

 التداول كبر انتمدادى اصطالح
 ، منفعة منه لد رتة عمل كل به يقمد

 يدر أذى١ المتروع على ,ط)ق لهذأ
 '٠١ انتاجى مشروع بأنه منغمة

ذذ؛ج ، اقتصادى  كل *ل يد فا
نان بها يقوم معداولة  أو لتحويل ا
 الكون فى الشيعية الموارد تكييف

 بحيث ( والمعرفة الخبرة ذلك فى بما )
 حاجيات اضاع ءإى ة ادر ن 'نصبح

نسان  ءو ثم' العمل )ن كان 'تم ومن ، ا
ول العنصر نتام عليه يقوم الذى ا  ا

 امل ء، أو عن.اتعر اليه تضاف كما
 يتحقق  ندابدو اش وس أخرى
نتاح رض وصل ا المادى, )المكان ا

 القدرة وهو التنظيم ثم ٠لمال١٠ وراس

نتاح المرتبطة المصطلحات وس با
نتاج وسائل » ى يعرف ما  وهى (( ا
نان به يتمعن ما كل  يثمر حتى ا

 انتاج سبيل فى يبذله الذى المجهود
نداح وسائل وتشمل ،' أفضل  ا
ت جهزة اآل  وسائل تثمل كما وا

نتاج ائل٠وس وترتبط ،النقل  ا
شتراكية بالنظرية  تبيح  اش ا

نتداح لوسائل الفردى التمليك  ا
نتاج وسائل واضار  عامة ملكية ا

 عبودية فى اصان يتنلها  حتى
 هذا من وتخرح ئ، آخر انمعان
 يسستخدمها التى ت٠دو١ التعميم
ذان  الفالح كمحرات بشخصه ا

رام يرتبط كما اسرته، رمعاونة أو  ا
ك ستؤ  حصيلة د استتن؛ ودو با

نتاج  انواعه وس ،جزئيا أو كلبا ا
ك )١ نتاجى ا  وهواستنفاد ،<ا
 ارداج سبيل فى وسيط أو أولى نتاح١

نتاج ويشمل ، جددد  يشمل كما ا
ستهالك  ركون اش وهى الخدمات ا

 كالطب والمعرفة المرذ مالها رأس
 الدولة وتعتبر ،والتعليم ٠ والكانون

شتراكية الدول فى 'صيما   اكبر ا
 وأكير الخدكات نتاح محدر

٠ خدمات متهلك

( عؤس ) انتاج
 خالل القاهر؛ بمدينة عقد مؤتمر

 المثاكل بحت ١٦٦٥ عام بر أكذى نهر
 الخعلة تنفيذ خالل 'ث'ت :ض١

ولى ألخمبة  )لعربية الجمهورية فى ا
 التطبيق عملية النا، وبالذات المتحدة

 ازدياد خطر وأهمها ، نترأكىأ
ستهالك  الدخول لزيادة نتيجة ا

تداخل ومثكلة لبة العدل



١٢٨ نخاوض انتاج

ختصاصات  القطاع مؤسات بعن ا
نتاج وهبوط ، العام  تهاون بسبب ا

 ، الصناعة ميادين بعض فى العاملين
 تشجيع وسائل اأؤتمر بحث كما

 للتجارة. منطقة وافامة التصيدير
 ,احوافز وخلق بالجمهورية الحرة

 هذه الى الرسول تحقق التى
هداف  فرارات تضمنته ومما ، ا

 تظام تعميم ، المؤتمر وتوسيات
 التقسيم واعادة ،٠ التعاوني التسويق

 ، العام الثظاع أؤسات النوعى
رباح اى١ المائدة النظرة وتصحيح  ا

شتراكى المجتمع فى  وتشجيع ، ا
 ل١أهو رءوس ذات شركات انشاء
 ى حمص وتخصيص ، وافريقية عربية

 المتعد ة٢٠ث كا٠ ٢ذتا١ ٠م. ذة٠معم
س وترفبر ن' ألخارجى  تقرار—ا

دارى نتاج شركات فى ا  ومؤاخذة ا
٠ واشتراكيا نقابيا المقصرين

فطوذى٠ اشاج

 عملية بأن يتميز اقتصادى تنظيم
نتاج  العمال ة بواسط تتم الصناعى ا

 فى ون٢يثتر الذين هم ذ١ أنفهم
ت لثراء الالزم المال رأس هوين  ا$

دوات  مزاوإ^ وفى والخامات وا
 تعريف وفى الصناعية المملية
 المصئع اصحاب المائبذ فهم ٠، منتجاتؤ؛
 ، ه—في بالعمل والقائمون ومديروه

نتاج ارباح على بذلك فيحصلون  ا
ضافة  فهذا ٠ المقررة اجررهم الى با

عمال ارباب طبقة. يلغى التنظيم  ا
ستقالل وبرز قتصعأدى ا  ا

 عند حدث كما إلعدال والسداسى
 فى مرة ول التنظيم هذا تطبيق
 ولكن ، ١٨٤٨ عام ثورة بعد باريى

نذاج نجاح  ؟.ملة تعترضه التعاونى ا
رؤوس توافر عدم منها مصاعب

موال  مدخرات آلة—لغ الالزمة ا
ستثمار تستخدم التى العابة  ت١فىا

 بالعمليات العمال خبرة ةلةو المطلوبة
سدية شاج المرتبطة ا  با

٠ كالتسويق

ذراعى اشاج

 عامة هيئة ١٩٥٨ عام فى نامت
 المزارع ادارة لعرض الزراعى لالنتاح

 تربية ومحطات والمشاتل النموذجية
 لوزارة المايعة والدواجن الحيوان
 اس على اقتصادية بطريقة الزراعة
 كعايتها يرفع بما وتطويرها تجارية

نتاجية  البحوث باجراء تقوم كما ، ا
 المحاصيل مخذلف على والتجارب

 ورفع وتنويع تحثات على العمل مع
رتاج متوى  والحيوانى الزراعى ا

ناح وذوض ؛ الزراع إدى  الدس ا
 ،والطالئق واكتالت اتذاوى سم

 لعام البينلمن ميزانية رذفحا وقد
 م. ٢٠٠٣٢ تبحه ما ١٩٦٧-٦٦

٠ جنيه

انتاجية

 كمية به يقصد اقتصادى اصطالح
نتاج  على عليها الحصول يتم التى ا

 التى العوامل من معين ءامل اماس
نتاج عليها يقوم  العوامل وهذه ، ا

 الهال وراس العمل وتشمرلى عديدة
رض نتساج موارد من وغيرها وا  ا

دارة ل تى كما  العمل فانتاجية ، ا
 فى العامل ينتجه ما مقدار تعنى

 عدد ) دهينة زمنية فترة خالل
 ثبات مع ( العسل أيام أو عاتنحا

خرى العوامل نتاج فى ؤثرة1ا ا  ٠.'ا
رأس نتاجية باتبة الحال وكذلك



اسب ١٢٩

رض انتاجية أو المال  والقاعدة ئ ا
قتصادية ضرار هى ا  فى ا

 عوامل من اضافية وحدات استخدام
م  او ئ العسال عدد كزادة I ا
 ارقعة فى اتوسع او المال رأس روادة

 من الناتح قيمة داهرت ما ٢ الزراءجة
ضافية ادوحدات هذد  بفوق ا

 سبيل فى -نتحمل,' اش التكاليف
 انتاجية فاز وا ٠ ا١ءليه الحعول
٠ المنتح صالح غدر فى اإنشًاة

اشارا

ني اة وكا /ا على رقدرق ادم  ؛ء—ا
ندونيسية  لىلىى١ ا1ه دركن (( ا

 ر'!خارمة ذذ-ؤم٠و ، جاكرتا مدبنة
 يا٠٠٠دوذس-٠أ دارلى الحدحفية
 ا$لى التلغراف أ؟مجزة باستخدام

 ا"ثرات -ستخدم ,كما والديارات
ذاعة ٠ البطيئة وا

انتاركتا

 القطبية القارة على طلق٠ اسم
 من فسيح امتداد وهى الجنوبية

رض  البحر سعإح مستوى عاى ا
 لذة،'ذبلغ١ ر١مد على بالثلوح مغطى

 ى١٠م٠م مالبجحن ستة نحو مساحتها
 ارابة ماط من ١٠ر٣ نحو

 'خل در أورو؛ صداحة ضعف نخدز أو
 ٠ا"خر ردت ٥٨٨ الى ا"زارة درجة
حياء من ة٠خاا وس  ولمالى نم ا ٠ ا

 ف١أطر عانى لقمة١ ودوان رطربق١
 عر ردها دول عدة وضمت ، القارة
 هذه رول والموأذع الجزر بعض
كتدا قح أساسدر لىء  انارة  ف ا

ستيالء دات ١ منها . وا  إتحدة١ و
تحاد  ا ؛طالى وبر الدوفيذى وا

 واسترارا وغياى واليابان وفرك؛
بجن ت المالن وذذظم ، و$رجنتجن

 عشرون ا٠وقعته معاهدة ارول هذه
٠ ١٩٦؛ءام أغمطن ١٠ فى دو

انتخاب
نتخاب — ١  شخص "رار هو ا

 ئ?ا٠ ام^ون لمرشحجن١ من عدد دجتن
 ، ا—ليه١ بذ،ق اوتى "ماءة١ ؟.؛.نى

نتخاب ء'.ى يط]ق ما وكررا  "م ا
قتراع د؛ دراع أى (، ا  "م على ا

نتخاب بختلف -نم ومن ن١معج  عن ا
شتاء  اراى أخذ يكون الذى ا

 شخص عن  معجن موضوع عن فيه
 فى كما الثعبى التمثيل وفى ، بذاته

 او اسية ادالس انتدابات
ذبمية  ابرلمانية المجالس او ا

نتخاب يعتبر  .اما—ء حذ" ا
 المملطات من للطة ليس للمواطزن

 دام ما ممارسته من المواطن تحرم ان
 وألعقل السن شروط ستوفيا

 مجرما ليس ) الشرف واعتبارات
 شرط عن فضال ( مثال عليه محكوما

 فقهاء بعفى ان غير ؛ الجنسية
نتخاب بعتبر الدستورى القانون  ا
 فبذلك الدولة '"رسها عامة وظيفة
 'ذم فمن مواطرمجا على واجبا أصبح

٠ عليه "بهم وتعد منه تخدرمهم أن را

نتخاب بكون - ٢  مفتوحا عاما ا
 خاصسة وشروط ١مقيل أو رأو" ا٠كم
 ويكون ،الكفاءة أو ادالى اخصاب’؛
 درجه دن٠ أى باشرا ;تخاب١

 درجتجن من أى مباض فز أو واحدة
 مرسدا بنتخب الناخب أن بمدنى
 ؛ ا"ئب بانتخاب بدوره رقوم
نتداب وكون  بكون أو فرديا ا

نتخاى  عدد وانتخاب أى بالقائمة ا
 ،واحدة ذائمة -نتضمنهم الذؤاب من
نتخاب بكون٠ كما  حدود فى ضقفال ا

٠ مثال معينة نذابة أو مهنة أبناء



.١۴ ؛العاتبة اسغاب

بالقائه انتخب

قتراع  نحتويها أسماء عدة على ا
 انتخابية دائرة عن بالمرشحين قائمة
 بالقائمة ذتذ؛ب١ ويقابل ،كببرة

نتخاب قتراع وهو الفردى ا  على ا
قتراع حالة وفى ، واحد دخمى  ا

 الى الدولة اقليم ركم بالقائمة
 من معينا' عددا 'ننتخب كبيرة دوائر

 عدد ان يالحظ كما ،انواب
  القائمة تحتريهم الذين المرشحين

 التى المزار؛ ومن ،لالثة عن يتل
نتخاب طريقة الى سب  بالقائمة ا

 التى والتدخل لضغط د؛ تسمح  اذها
دارة اليه تاجاً نتخاب حالة فى ا  ا

 يكون  انائب ان كما ،الفردى
 أن 6م فضال ،خبان نا اسبرا

نتخاب قتراع من يجعل بالقائمة ا  ا
شذ؛ بين  البرامج بين كفاحا ص ا

انتداب

نتداب  نت مؤ سياسى نظام ا
 ا ولى العالمية الحرب بعد استحدث

مم عصبة ميثاق عليه ونص  عام ا
نتداب ويقصد ، ١٩١٩  وضع با
 لم شعوب سكنها“ انى البالد بعفى

 رحت بثذونها سقل ن اهال تكن
 المتقدوة الدون بعفى اشراف
 تستطيع حتى الثعوب بهذه وض 

٠ بنفها أمورها م زه؛ تتولى ان

 ميثاق من ٢ ٢ اذادة قمت
مم عمية  يرى انى ليم ن؛ ا ا

نداب نظام تحت وضمه؛  ثالثة الى ا
 ؛ وانقدمها رقيها مبلغ بحب انواع
ول اأذوع  6 ا ١) بالمجموعة ويعرف ا
 الدولة مهمة انكون اش البالد وهى

رشاد هى اليها بانسبة المتقدمة  ا
 وسور؛؛ العراق ومثالها والتوجيه

ردن وشرق  والنوع ؛ وفلطين ا
قاليم وهى ب'ا(١١ مجموعة او الثاذى-  ا

لمانية المستعمرات ومثان؛ المتخلفة ا

 امتدبة اذولة فتتور أفريقيا فى
 السكان ممالح رعاية بثرظ ادارتها

دبية الحادية  وحرياتهم وا
 أو الثالث وانوع ت، ومعتقداتهم

 بعفرالمناطق ويشمل (( ج ١١ ألمجموعة
 الدون فد؛رها انائية المتدلفة
٠ اقليمها من كجزء المنتدبة
نتداب من الهدف ن٠كا ولحا  هو ا

قاليم هذه بشدو اعداد  الى ا
لها ا 'نمهين نهوضا  وادارة ستذ

 العمبة ؤأنون  أزم بنفسه-؛ شئونها
 'رقربر بتقدبم المنتدبة دولة— ال

 'نفحعه العصبة لمجلسى سنوى
ذرابات أبة  ؤب !ترى اذولية ا
 م.ن الدولة أف١١٠;ا للعصبة و غ رأبها

ندان نتداب شرود ألحالت اذا ا ا
مم هيئة قيام وبعد  المتحدة ا

 نظام محل الوصاية نظام حل
نداب ٠ ا

اشول
 الشرطة حظمة ١) على يطلق سم
 لفرض ١٩٢٣ عام تألفت (( الدولية
 مختلف فى الثرطة ه؟ذات بدن انعط'ون
 القفابا فى لمذظمة١فى كة المسدس الدول

 ،اتداون هذ  'ذ.تطذا اش الجنائية
 فى شلها۵ي ؛ الجا مركزا باربر ومذنت

 المكتب ٠١ المصربة الداخلية ورارة
 (( الجنائية الدولية للشرطة ألمركرى

من لم* هرشاخلة وبتبع ٠ العام ا
انترناسونال

 ، دولى بمعنى فرنية كلمة
 من عدد ار ارة —شا فى سخدم
 بين بالتعاون تكونت التى المنظمات

شذراكيين  الهيفات وبعضى ا
نرناسونال فت وعر ، ؟لمن’العما  با
 تكون ؛وانالث وانانى ا ول

ول ١٠  تخدت ١٨٦١٠ ءام لندن فى ( ا
 و'ذكون م٠مارك كارل زعامة

ذ  فى سى٠ابار الثالى ) ذدوذال ا
 اتحاد على واعتمد ١٨٨٩ عام

حزاب شتراكية ا الوب ا



 العالم فى السالى واتدادات المختلفة
 بروكمل فى مؤتمرات عدة وعقمد

 ؤفى ، وددن وذيورح واستردام
لمانية شتوتجارت بمدينة اجتماعه  ا

 النعم فى ألمراد دخلت ١٩٠٧ عام
ول الشيوعى  وتكون ، مرة '
نترناسوناى  *-وسكو فى ( الثالث ا ا

 باسم عرف الذى وهو ١٩١٩ عام
 خاصة بصفة وعؤل (( الكومنترن ))

 الزراغيثن ألعدال طبقة كب على
 فى وتعاون ، المتعمرات وشعوب

شتراكى الحزب مع ١٩٣٣ عام  ا
ذاب ( النازى ) الوطس  وا

شتراكية  ،اسنية زد رى ا
٠ التالية السدة فى ألفى ولكنه

سونالى انترنا

سم  النشيد على أطلق الذى ا
 مرة ول استخدم الدولى الشيوعى

 كارل حيداة ابان. ١٨٧١ عام لى
 يوجآن )) كلماته ونع ، ماركى
 الموسيقع.ة اًاحماله ووضع ،( بوتييه

 لنشيد ١ وكان (( جيتحني دى بيمم ))
 الجمهوريات تحاد الفومى

 النظام تيام منذ السوفيتية
 حتى ١٩١٧ عام روسيا فى الشيوعى

ستاين، حكم أبان ١٩٤٤ عام

مل٠ش اندام

زارة لى يدلق ارم.  الى ا
مريكية راتيجية ا  اعها ص فى ا

 انه وذلك ، الشيوعى التوسع ضد
 الشدوعدة اانوى احدى قيام حالة فى

تحاد  أض أو الوفيتى كا
 الخد متجاوزة محاولة بأية الشعبية
 ااغرودة التذون ق ط. مذ؛ بحن الفاصل

؛طات١ فان 'والشيوعية  ذرد اأتحدة لو
 نورى بانتذام الحال فى عها

فى الفخمة النووية قوتها مستخدمة

 يكون حتى المراسب والزمان المكان
راء هذا  ء١حد١ أى إوف ادءا١ر ا

 بهده يمكنها بل المستقل فى مماثل
رض بعض استعادة من ااوسيدن  ا

 علب؛ اسستولت أن سبق ألتى
 هذه طبيق وبتبع ، الشيوعية

ستراتيجية  محط؛ت من حزام اقامة ا
 الصواريخ اطالق ومراكز دار١اار

 بطوته الشيوعى العالم حرل هاروغح
٠ المختلفة جها'ذه من

انتيجوا

 احدى وص ، بريبانية *تمرة
 لهذد١ رخبيل١) لكاررى١ بم١ جزر

 ٠م.م ١.٨ ماحتها ( الفرية
صمة  ( ن الف ١٣ ) جونز سنت ا

ستراتيجى لمركزها ونظرا  ا
يات استأجرت  عام فى المتحدة الو

 نامة 'أرنها من ماحة ١٩٤.
طول سدران نواعد  ٩٩ لمدة وا

٠ سنة

اسج،

 ارخبيل على يطدق كان اسم - ١
 الهند جزر ) الكاريبى البحر فى

 الى يفم وكان ( الغربية
نيل ا مجموعين نيل !'ضى١ ا  وا

ولى المجموعة وتشمل ؛ العفرى  ا
 ،> وبورتوريكو ، ولنوبا ، حذاميكا

 وتشمل ، دومدجو ن وسد؛ ؛٠ وهايتى
نيل  الجزر عثرات ألعذرى ا

٠ حولها ةلمتنا'نر ١ ة لصفح ١

نتيل )) م—اس يطق - ٢  ا
 بالحر جزر ست ءلى (( لولذدبة١

 تبلغ الهولندية الممتلكات من الكاريبى
 وعدد ٠ م٠م ٣٩٤ ماحتها جملة

 اقتصادها ويعتمد ألف ٢٠٠ سكانها
لغذزويلى١لبترول١ تكربر صناعة عل



١٣٢ ون—مع أنتع

 ندو ١٩٦٤ عام ميزاديتها بذخت
٠ استراذى ٠ ج ٠ م ١١هر

اندجون

 فغى فلزى عنعر ، انتيمونيا أو
 ائك سج عدة ذكوين٠ فى يتخدم للون ١

 منها ضاعات جمدة فى 'ندخل معدنية
 المنتجة البالد أهم ، الطباعة حروف

نتيمون لمعدن  م ء؛ احصاء حب ا
ف ) ١٩٦٢  ص ( المترية ا طذان بآ
 افريقيب؛ جنوب ، ( ١٧ر٠ ) الصبن

 داد٠ت١(٦ر٧) بوليفي؛ (؛١٠ر٦)
 اب ، ( ٦ر٠ ) الوفيتى

 ؛ ( ٣ر٧ ) يوغسالفيا ؛ ( ٤ر٨١
 كيا فا 'شكلو ؛ ( ١ ر٨ ) تركيا

 استراليا ؛ ( ١ر٠ )النما (؛١ر٦)
٠(٠ر٩)'

انجلترا
 أحد على انجلذرا اسم يطلق

رام  منها )نتكون الى الثالثة ا
 انجلترا وهى ،البريمانية الجزيرة

 أهم هى وانجلترا ؛ واسكتلندا وويإز
 وعدد المساحة حيث من الثالثة

قتصادى والنشاط السكان  V ا
 م٠م الف ه٠ر٣ مداحتها 'نبلغ

 و.عدد م(٠م ألف ٨٩ مجموع ن٠ )
 ن ٠م٤٣ر٤( ١٩٦١ سكحها)'عام

 وتنكب ن(٠هم١ر٤ مجموع من ؤ
 حيث من أهمها ، مقاطعة ٣ ه الى
 ( ن٠م اره ١ نكشدر ؛التذان عدد

 اشى ٠مل ( ن ٠ م ٣ر٦ ) ؛وركثاير
 ,)' سكس١ن(٠م٢ر٣)

 سرى ، ، ن ٠ م ٢ر٠ ) وركشاير
 ١ر٧١ فورر ستا ت(٠م ١ر٧)
٠ ن(٠م١ر٧كذت) ( ن٠م

(أن م أدفا عدد لندن ا العاصمة
 وأهم٠ن٠م٨ر١٧(١٩٦١حصا١)
, تجهام٠لكبرى:بر١لمدن١

دشتر ( الذا ٧٤٠ ) ليدربول

 (؛ الغا ٥١٤ ) ليدز (؛,افا- ٦٥٥١
 رول—٠برس ، ٠ ألف ٤٩٥) دفيلد—د

 ( لئ١٣١٥ (،ذححام) الغا ٤٣٣
ألبرا ٣١٣) وفنترى٣

 الدان ازدحام نبة ذبلغ٠و
 وص الواحد للؤ^ل ٧٩٠ بانجاترا

 هولندا باستثناء أورا فى لة اض
٠ ( للميل ٨٩٣ آ

انجو
 اشتراكى مذكر ٠ انجلز فريدرشر

 ١٨٢٠ ءام بارمن ممدية ولد ، المالى
 وفى ، الصذاعة رجال من أبوه وكان

 حع٠مت فى -عمل’ل أرسله ١٨٤٢ عام
 دة أد.( الذى لبح١

 وهذاك ٠ ذه.ليز—ذجا منشتر
 ارنت—الش ؤر لمن—بجماء اتمل

صالحية  اة—إلي سة١بدر وعنى كاك ا
 كتابا ١٨٤٥ ءام فى فأصدر ألعمال

 فى العاملة الطبه حالة )) بعنوان
 بدأت ابذلمذ—ال ا  وفى (f انجكرا

 الحياة مدى سمترت١ التى صداقته
شتراكى الزي مواطئة مم  كارل ا
 بدوره استوطن الذى مر

 الحركة ميدأن فى معا وعمال . انجاترا
شتراكية نردة قامة١و ا  الذاط ا

مداد بدور  أو ادرولة اة٠—حي فى ا
 وببن كا( بالتاريغ لمادى٦ التدريف ؛١

 ان—!بي١ درا—أص ١٨٤٨— ٤٧ عام
 ، الشيوعى إاذيقتو١ أو الثيوعى

 المانيا ألى عاد ألذا ن العفن وفى
 المعروفة ا ر؛ر 'تورة فى واشترك
 (( الجديدة ارابن )) جربدة وأصدر

 وأصدر انجلترا الى عاد فشلها وبعد
 ثورة فى دروس )) منها مؤلفات عدة
 فى الفالحثن حرب '١١ و ١٨٤٨ عام

 فى المعارد  الثورة ٠) و كاك طانيا
 ماركس رفيقه انجلز أعان (< المارا

در هذا 'ماءد مما ماد؛؛ وأخرته ا



١٣٣

نصراف على  كتابه تأليف الى ا
 تا V( المال أسرر )ا العروى

 والرابع الثالث الجزين بنثر قام
٠ ماركر وفاة بعد الكتاب هذا من

 الدولة )) ا خرى مؤلفاته من
 عام انجلز تؤفى (( لخاحسة١ كية—والمل

٠ ١٨٩٥

)لغة( انجبر

 انجليزد.ة شعوب تتكلمها التى للغة ١
 لغة تتخدمها شعوب او ا صل

 مع امة—الع شوئنها فى لها رسمية
  محلية لهجات او لفات وجود
 مستوى على استخدامه؛ من تمكنها
 اصال ألمتكلمين عدد يقدر ؛ دولى

نجليزية  احصاء ١ المالم فى ؛ا
 على موزعين ن٠م ٢٦٠ بنحو (١٩٦٤
ا اآلتى النحو

يات مريكية المتحدة الو  ١٧٨ ا
 ؛ ن ٠ م ٥٣ المتحدة المملكة ، م.ن
 ونيوزيلندا استراليا ن ن ٠ م ١٩ كدا
 اللغة تعتبر لهذا ٠ ن٠م ١٤

نجليزية خات اكثر ا  الغربية ا
 سوى العالم فى يغونها و انتثارا

٤٦٥ ( الحاندرين ١ الصينية اللغة

٠ ث٠م

توفت انجه

 اسرائيل استأجذرتها باخرة اسم
 الدنماركى اأملم عليها ورفعت
 سياسة اختبار لفرخر اتخذتها

 مروز ازاء المتحدة العربية الجمهورية
سرائيلية البضائع  نناة فى ا
 من حمولة فاوسقتها ، الويى

سمنت ااجوتاسر  الى درة—مم وا
 بها وءرجت ، كونح وهونح الغلبين

 ١٩٥٩ ماير ٢٠ فى حيفا ميناء من
 سدد بور انى ومولها وعند

تحت المربية المملطات وضعتها

انجو

 اثارت اغدر ٢٦ وفى ، الحراسة
 مام١ ة الف؛ فى المالحة رة حذر وضؤع٠م

لب؟ من مجلس م ام؛ ثم المدحدة ا  فى ا
 اامام دن ?رم '.<٠ > د وفى ٠ بر سبتم ٧

 الباخرة اسراؤثل استخدمت ذخه
 ، نغ رض استيباليا اليونانية

٠ المرس فى دك -حاولة1١ ولكن

انجو

 كزلك ف تعر ذغااية٠بر متعمرة
 (( لب.رتذ؛لية١ !خربح.ة١ فر؛قيا ١ ١) باد*م
 لجذولى١ ط!-ى١ اط١ على تطل

 بين بل ألف فة د.-؛ شاطئها وبمذر
 وافريقيا الثمال فى ا!^وذغو حدود

 ٤٨١ ماحتها ؛ الم.ذوبية الغربية
 بة٠بالذس ضعن؛ ١ ٤ دحز٠ أى ٠م٠م أف اً

 كانها—منج .رد—ء ٠ ضتذال١ حة
 سدد ذصف من أكثر أى ن٠م ر؛٨

 ؤواندا العاهسهدة ٠ البرتغال ءان س<
 اامام الحاكم بردر وءى ( الغا ٣٤٧ ؛
 على ؛دياب؛٠اقتص تعتمد ، ضتذ؛لى١

 ل—اافختي وزات لغا؛؛تا منتجات
 واسن والكاكاو واض وايار
 ندة المعد ذروتها وتثمل ، والثمع

؛ لتعدين هامة جم مذ؛  بلغ٠ ، سى ا
 ١٩٦٢ لمام ؛س1١ سادرات قيمة

ر مليون ٢٢ قيحه ما  ١ر٢٧ ) دو
 الدريد ذلك وش ( قراط ماثون
ماس ثم ٠ طين الف ٨١٢  ا

 المستعمرة ندةميزا بلغت ٠ والمنجنيز
ر *شون ا ٠٧ نحو ( لالبرادات ,  دو

 ٨١ يدره دينا حتتت ذلك ومع
 (١٩٦١ نفسه) الدام فى ٠د٠م

 دركةوطذية٠ التاريخنثبت هذا ومنذ
 الى ابرهاية لمطات—الس عمدت
 هولدن الدركة وبتزعم ، اخمادها

 لحكومة ؛—رئيس- عين الذى روبرتو
۶ المنفى في المؤقتة انجو



١٣٤ بريش انددا

براديش انعرا

يات احدى ست الو  عشرة ا
ية اعلنت ، الهند لجمهورية المكوبة  و

 عدة بضم ١٩٥٣ عام فى مستقلة
 البريطانى الحكم ابأن كانت مقاطعات

ياًت تكونت  وحيدرأباد س١مدر سو
 ♦ وناندت اباد وعادل بيدار ومتاطعات
 وعدد ٠٢٠٢٠١ الف ا ٠٦ ساحذمجا
ن  ( ١٩٦١ ٢ن)ءا ٠٢٣٦ ا

 ، (( التيلو^و )) السائدة واللغة
 { ن٠٢ ٢ر٢ ) اباد حيدر ااماسة

 ١٥٠ عن سكانها بزيد التى والمدن
 ، جونتور ، ياوادا ودجا تن-مل الذا

 تعتمد ، واردال ، تام خيبان ثيزا
 ٢٦ر٦ ) الزراعة على انتصادياتها

رز منتجا اهم ( ندان ٠٢  ا
 ٨٠٠ ا ر تصب ( ط٠م ٣ر٦ )

 ٠ ٠افط١ ١١١ لبخ١٠ د الف
 بى من اتشرئص١ اداس يتكون

 خواب ومجلسى ، ا عضو ٩ ٠ شيوخ
 المؤتمر حزب يمثلون ، عضو ٣٠٠

 (،٥٦,,)اكيوم الحزب ( ١٧٩)
 اندة ص ا الجامعة )) جامعاتؤا تثمل
 ٠ طالب ألف ٢٢ 'نضم (( اباد بحيدر

 ، طالب ٢٦٠٠ (( ادرا )) وجامعة
٠ ابطا ٩٠٠٠ تيروباتى وجامعة

اندمان

 خل-ح فى تقع زر—ج مجموعة
 من م ٧٨٠ م-.اؤلمن وعلى ، البنغال

 وتتبع مدراس من ٠ م ٧٤ ٠ و كلكتا
 جمهورية رئيسى ويمثل اداريا الهند
 احذذتها ٠ ساًس مندوب بها الهند

 ١٩٤٢ مارسى ٢٣ ارابانيةفى القوات
 عدد ٠ ١٩٤٥ اكتوبر فى وتحررت
 القبائل ؛استثناء الغا ٦٤ سكانها

طية؛لتى  يعتمد ،الغابات تان ا
خشاب ض اقتصادها الثمينة ا

 .مة—العاد ٠ والمطاحد ’الهند وجوز
٠ بلير بررت

سدرا
ية  تقع داخلى استقالل ذات و

 بهن الفاصلة البرانس جبال اودية وحن
 ١٩٠ مساحتها تبلغ وفرنا اسرانيا

 نسمة ٣٩٥٩ سكانها وعدد م ٠ م

 وهى ،ذرى خمى على موزعين
شراف تحت  انرنا الشائى ا

ولى الى وتددع ،وابانيا  كل ا
 الثانية والى ا فرنك ٩٦٠ مبلغ عامحن
ية ٠ بيثذا ٤٦٠ مبلغ  مجدى وللو

 رؤساء يختاره عضوا ٢٤ ن٠م مكون
سر  على اندورا اقتصاد يعتمد ، ا
 وعلى وا غتام الماشية رعاية

يرة ٠ الصيف فصل ابان السياحة  ا
ية ٠،القطلونية الرسمية و  عام و

 هى راسية قطاعات ثالثة من مكون
زرق سفر ا حمر وا ٠ وا

انعونسا

أندوب بليك زببو : الرس سلم١

رياسية رية بمو ج* : ام نغام

; سوكارنو احمد : اسولة رش
١٩٤٩ )

عام نائد ) سرهارتو : الحكومة دبوس

م.لى ٢ر٩٧ جاكارتا : العاسمة

 اسيوية جمهورية اندولى-يا — ١
 جرر داسم نبال يعرف ماكان تثمل
 وهو ، الهولندية الثرنية الهند

 جزيرة ٣٠٠٠ نحو من يتكون ارخبيل
 مايحن مبعثرة ، المعاحة مختلفة

 ثم نمن جنوبا ٠١ ٠ و شما ٠٧ خط
سترالى المناخ كان  جميع فى سائدا ا

قليم أنحاء ٠ لىزر١ هذه واكبر ،ا



اليسوسيا ١٣٠

، سلبيز ، يورنيو ، سومطرة ، جاوة •
، تيمور ك٠ '( ايريات ١ الغربية غينيا
 لةلية١ المساحة تبلغ ، وبالى ، باد؛
 ألف ٢٠٨ : منها ), ٠م٠م ألف ٥٧٨
آ '-ومطرة ألف ١٨٢ و ر'بو وه غرب

كان عدد بقدر  ٠ ن ٠ م ٩٧ر٧ ا
 ويتكلمون المالوى الجنس من أكثرهم

 «أندونيسيا باهازا )) أو "وبة1١اؤاخة
 للتجمع نعسة أعاى وتبدد
 تعل حيث حاوة حز:رة فى ذق الث؛

 ٥٧٩ يتا;صا ! الواحد ولى ألف ار
دش ان ى١ ٠ '( الغربة با 1 فى

خمر فى حيدون ا'جمهوربة سكان
٠ أ حده مسها

 وتشدلى ، بر مو ا ج. ٢ر٠ ، أغنام ٠م
 ١٠ نحو ١ لىلمرول١ اإهدنية وة اثر ١

٠ًذهمدب١و ( ر؛ .لمو٠س ى مذ طن مالببن

 ٠ اقتصاديات تعتدد ٠ ٢
 وتثمل أو الزراعة ءلى اندودر

 المحاصيل من قائمة الناتية ثروتها
 لها المنتجة اذدولى أه^ مرك 'نعتمر
 محصول كل وتنتح ن٠اكيذب١ ، منها

 من / ٨٣ اسل ، تقريبا منه العالى
نن؛  ، ا ٣٧ .اساد ث الدالى ح أ

 X ٣١ '( المطف الهند 'حوز١ا الكوبرا
رز ذ وسر  والبن والشاى ا

خشاب والبهار والكاكاو  وا
سذوابة  ، السكر وتمب بأذواعها ا

 فى يعملو ث النخيل وزبت واالميلة
 ٠ ااسمكان مجموع هرن بر ٧٠ ارراعة
 ٠م ره٧ ، الحوابة 'ثروتها وتشمل

٢ر٤ ، ماعز ٠م ره٣ ، ماشية رأس،

 اغانية١و ، 'مالىا اراتم س بز ٢ ٠ ١
 ٠٠.ألمحذي١و الحدرد '؛م ( ليزرا ه؛ بدلى

 كشرا ،٠ار ا ، وابوكيت والنيكل
راطن فى زااتما وات الذر هذه من

رض أ  X ٤٤.٠ت١أصادر١ تدحل ٠ ..ا
،ورا بز ه بذرول بر ٣١ ،طاد إ
٠ ير مد قت بر ه ل

 جمهورية اندونيسيا اعلنت — ٣
 ذة٠ل وفى ، ١٩٤٩ عام معذذلة
مم هيئة الى اندحت التاب  ، ا
 على ١٩٤٥ م ء 1أه دستور أولى وضع

 جالء ل٣ق لوطبلمذ١ الحكومة 'لى
 سوكارنو أحمد ونصب ، رولنديبنا

 حتى ومحمد ، للجؤيحورية ى رئي* أول
 على سذور االى ر ونه ، }'.حكومة رئيس-؛

 ٢٦١ مم٠يض هدلمتخب سامج ذ؛مة ا
 سوكارنو ألذى ١٩٥٩ م ء؛ وفى ، عضواً

 اكمل واعاد ادؤقت ر٠الدم-_ذ؟

 رئيس منح الذى ١٩٤ ه عام بدسدور
 لممالجة استثابة ^أطات الدولة

 تثكيل واعاد ااقومية الشوئن
 اذام كما رالتعيبن تعىالتذر المجارة

ض اجاس١ ، بن٠مجلس سس ا  تذمارى٠ا
  و أما ااوطى لتذط^ط ا ومجلر

 ذلد ذ ومم ، مهمتها فى دة 5الحك
قتصاد عالى ندونيسى’ ا  تعويقا ا

 منه*؛ سباب١ لى؛—ء الى ررجع
ضطربات  كان الذى الياسية ا

يوص طزب١ وراءه؛  ن1ك والذى ا
 دول خاًرج اوعه من حزب اكبر يعتبر
رنية الكذ دارية المنازعات ،ا  ا
 الحربى إجهود١ مذ-افة تطإ؟ت التى

 ثم ايريان ن—بد النزاع يما واهه
 اتحاد اقامة عن ظ الذى اكزاع
 الخبرة نقمر عن سال—ذخ ، ماليزر؛

خص نسحاب .ة—نتيج  اببن—ا
 ♦ الجديدة الدو لتعجيز اًلهولندلبن

 التشريعى س ااجل اعلن ١٩٦٣ ءأم وفى
 جمهورية رئيسا سوكارنو تنصيب

 ١٩٦سبتؤ؟ره ٣٠ وفى ، الحاة مدى
 انقالب ممعداو الديوص الحزب نام

ضطرابات من الى^زبد أدت فاشل  ا
 سوكارنو 'نذازل ذاك فى بما الداخلية

 وتقديم التذذتنية ته لمطا٠س وهذر ءن
اانطاق فى أما ، كمحاكمة ربوس-وباند



١٣٦ انديانا

 اندونيسيا هثل٠فت الدولى
نحياز عدم دول ركائز ى ادلي  ا
 اسيوى افرض ؤتمرم أول بها فاقيم

 بؤؤ'نمر ف •ر—ء ما وهو ١٩٥٥ عام
 م؛ليزبا حول النزاع أن ثم ، باندونج

مريكية السيطرة ومناهضة  أدى ا
 هيئة من اندونيسيا انسحاب الى

مم  لالى، الدولى .البنك وس ا
 ذلك بدد عادت أنها ا ؛ والتعمير

 من سللة بعد را إيزبسا فتا واعتر
 ٠ ١٩٦٦ اغسطر فى المفاوضات

ندونيسية ألروبية : اساة ا

نسا(ندو ١ يا يهاز ا )المالويه : اضه

)؛نقيا( وأبيغى أحمر تطاخان : _ام٠ا١

,'لديانا

يات احدى  النحدة، سيكية١ الو
لداد الى انضمت  ٠؛ ١٨١٦ عام ا
 الكان ، ٠م٠م الف ٣٦ر٣ المساط

 الف ٢٦٩ م ■I - ي؛يع *ن ن٠م (راً
 لدس به الدرانا العاصؤسة ،' زنجى

 اقتصا يعتمد ، ( ألف ٤٧٦ )
بة  و'نبلغ ا!زراعة ءلى أساسد؛ ااو
رض  مجموع من ٨٠ الزراعية ا

 الذرة الحاصالت أهم ، اداحة
 القمح ثم ( بوذسل ٠ م ٣٥٢ )

 ، م ٧٧١ ؛ا١اصو١ وفول ، والقرطم
 ئ لح—م١لبعذ١و والطماطم ( بوشل
 لخاهات المذشجة داتو’ا أولى وتعتبر

 ( الجيرى احجر١ من ٨٠ ) البناء
 ى٠دجم من بدى الذشير ا؛,جزمى نبتكذو

 أربح لمدة ( عضوا ه ٠ ) للثيوخ
 ١٠٠ ١ للنواب ومجلس ، سوات

 سر مجا فى يمثلها ، مصنتين لمدة ( عضو
 ١١ و خيوخ عضوان الكونجرس

 جامعات أهم ،' ألنواب لمجلس عضوا
ية  ،بوردو الف(، ٢٢ انددآنا) اً الو

٠( الغا ١٧ ا

غاندى انديرا
بن وص ، الهند وزراء رئيسة  ا

 وادت ، نهرو ل ر—لجواه الوحيد
 وتوفيت ١٩١٧ عام اباد الله بمدينة

 انئجكرا الى أوفدت ١٩٣٦ عام امها
 وهناك اوكسفورد بجامعة للدراسة

 ينتب  ) ، غاندى بغيروز التقت
 بمد وتزوحه ( غاندى مااهاتاا الى

 وام ١٩٤٢ عام فى ا'مجند الى عوددا
  سباب السجذن فى زجا أن اجا

 ذه٠ؤ؛و قبل عنه وانفصلت سياسية
 ولدبها انجبت ان وبدد ١٩٦٠ عام

 اتجهت ثم ومن ، وسانجاى راحف
 وااره؛ ة ن؛ و ويعد ، السياسة الى
 احزب رئية اخبت ١٩٦٤ عام

 وزارة فى لالعالم وزيرة وعينت ا؛ؤتمر
 توجيه فى دورا ولعبت شاسترى

 الصينى النزاء فى الحزب سياسة
 فى ناسترى ة ون( وبعد ، الهدرى

جنة رشحتها ١٩٦٦ يناير ١١  ا
 رئيم-سه لمؤتمر١ لعدزب بة لما امر ١

 المالية وزير فها دنا وكان للوزراء
 ير -ظ ١٩ لى ا٠ذتد'به١ وتم ىددا
 اعالن تنفيذ ءدى وعملت ١٩٦٦

 شا،ترى س كل قدهو الذى طثتند
 اامالتاذى والرئيسى ٠ وذاته ليلة )

 المام فى الذا'هرة زارت ، خان ألوب
 دول اجتماع فى ,ألجند ومثلت ٠ نفسه
دحياز عدم  فيه اشترك الذى ا

 فى وتيتو الناصر ٠لم٠ءم اارئيان
بنيودلهى. ١٩٦٦ أكتوبر ٢٣

اداك انذار
 ، الحديث الممرى التاريخ فى
صطالح هذا يطلق نذار على ا  الذى ا

 الدلمحة قوات ادمام القائد وجهه
 عام بوليو .٢٦ امت ١ يوم صاج فى

 ذاروق اشابق اذاك الى ١٩٥٢
ول سكندرية هرد.يفه فى ا  وذلك با

 فيه جاء أيام بثالثة الثورة قيام بعد
في البالد قته لمما نظرا انه ٠٠٠ ١١



بريطانى إنداد ١٣٧

خير العهد  عمنتلم شاملة فوخى من ا
 تصرنكم سوء نتيجة المرافق جميع

 رادة وامتهانكم بالدستور وعبثكم
 من نرد كل اصبح حتى الشعب
 ماله او حياته على يطمئن  أفراده

 معر سمعة ماءت ولتد ، كرامته او
 هذا فى تماديكم من الدالم شعوب بحن

 ارشون الخونة ادبح حتى المسلك
من الحماية مظلك فى يجدون  وا

 اداجن يراف وا الفاحش والثراء
(( لفقير١ الجائع الثعب حساب ءوى

نذار وانتهى  لذأك )) قوله الى ا
 الشعب لقوة الممثل اليش ذوضعنى

 رن التنازل حاللتكم من اطلب ان
مير عهدكم ولى لسمو العرش  احمد ا

 غايته موعد فى ذاك يتم أن على ذؤاد
 ،اليوم ظهر من ضرة الثانه ااماعة
د ومذادرة  هن ازادسة قبل. اد

٠ (( م اب؛ ماء

ذى’بريط انذار

 مقر بحن الغالقات تاريخ تخللت
زمات من سداة طاذيا٠وار  نزعت ا

 انذارات اصدار الى خاللها بريطاشا
ؤمة الى  ذيبا تغرض المخدربة ااخد

 ر١٠ذذ١ أهمها ، بالقوة نظرها وجهة
حتالل الى مهد الذى ١٨٨٢ عام  ا

 ١٩٢٤ عام وانذار ، لمصر البريطانى
ل الى مهد الذى  الودان اد

٠ ؛.ادارته بريطانيا وانغراد

 بعث ١٨٨٢ يوليو ١٠ يوم فى ( ١ )
سطول قاثد  أمام الراس البرطالى ا
سة ء بردنا ميرال خدرية ا  بوشان ا

 حاش قائد الى انذارا سيدور
سكندرية  جاء عصدت باشا طامة ا

ستعدادات ن طرا اذه )) ف،  ا
اذى١ ض-طول١ ضد الموجهة العدائية

زدياد فى آخذة قيادته أتولى  ٠ ٠ ٠ ا
 هذه تبل حا الى تسفوا لم فاذا

 شبه فى المنصوبة البطاريات الماعة
 شاطى، وطى التين راس ةجزر
سكندرية ميناء  عإى قررت ذقد ، ا

 شروق عند الجارى ا ا غدا انفذ ان
 خنابى فى اليه أشرت ما الثمر

 تدمير اى ) الجارى ٦ المؤرخ
٠ ( الحصون

 عل ١٩٢٤ فمجر نو ٢٢ لى (٢ )
 ذهب السردار اغتيال .وادث أتر

 السامى ألندوب اللنبى اآلورد
 عسكر؛,ة هرة مظ؛ رأسى ءؤى البريطالى

 الى طالى بر جندى ه ٠ ٠ تغم
نذار وقدم ء١!وزر١ سمجا ش ا  ا

 باد؛ زغلول سعد رئيسه الى وجها م.
لة مة٠حكء ن١ )) فيه جاء  تعد الماك مذ

 لحمان طبيعدة بدة‘ الردار طل
 حمان وهى ورءاياه؛ اريطانيا ضد

 وعدم الجميل انكار على قائمة
كتراث  وتد ،٠٠ رطانيا بانغال ا

 حماية عن عاجزة الحكوارن ان ثبت
جانب أرواح  ذليلة ب أو ا

هتما  ءليه فبذاء الحمأحة بهنه م ا
 من الجاللة ساحب حكومة 'طاب

:المصررة ا!حكوهرن

 ه واف! اعذارا 'نقدم أن ٠ ١

حكومة الى الحال لى *ندفع ان — ٢
 نج رص قدرها غرامة الجاللة صاحب

٠ جنيه مليون

 اربع خالل فى تصدر أن ٠ ٣
وامر ساعة وعثرين  جميع بارجاع ا
 ش٠لج١ ووحدات المصريحن الضباط

٠ السودان من المصرى

 معارضة كل عن 'نمدل ان ٠ ٤
 الشوئن فى الملك جاللة حءومة رغبات
 فى حبية١ المصالح بهدماية المتعلقة

٠ مصر



١٣٨ فرنسى بريطانى انذار

فرنى براطانى واد
 لحكوحان١ وجدده مشترك انذار

 حاوة الى والغرب البرطاشة
 عام اكتوبر س ٣ ٠ فى ممر جمهورية

 الذوات اكحاب فيه تطلبان ١٩٥٦
 نم أمدال ة ح; وه ؛٠مس الى المدربة
 'نقبل وأت ال-موبل ة ا قئس ضفتى
 اطة دو ديى ارا احتالل مصر حكومة
 وقد ٠ والعرنسة البريطانية القوات

نذار حدد  كطءة١ فى ءب !رد١ ا
 كتوبر١ ٢١ .دوم بلمح٠س ض ٦ر٣٠

نذار وهدد ١٩٥٦  :ربهالب بان ا
 وبا قدر با'ذوة خالن متذلى وورك

 اجابة .مان—!ض ضروريا تريانه الذى
.مطا  مدر خجب—ت لم اذا ا - د

٠ لالذذار

 الدولبن من بابداز اسرائيل وكانت
 الثرقية المعرية كلىود١ هاجمت قد

 اليوم فى سيناء صحراء ودخإت
نذار !صدور السابق  وكان ئ ا
نذار لهذا نتيجة  رى الذى ا
أث بعد — نوفمبر أول يوم فى مدم

_ لدولتمن١ من بكل عالقتها قطعت
 الرطابة القوات بدأت أن

غارة والغرنية  اسآرات ءلى ا
 'كحة٠ا قواتهما انزال درم الممرية

جراء وءو .عيد—ند بور عند  الذى ا
عتداء ٠باس عرف  المدوان أو ا

٠ الثالش

دائى انذار
نذار  مشروط اعالن ءو النهاش ا
 ا'ذذ.'قية اعتبرت وقد ، للحرب

 أن يجب الحرب اعالن ان هاى
عمال إدء سبق٠  ولووز الحربة ا

 ١ذك نعالى انذار هدورن فى يكون أن
 ،’بجر .ة—قال رب—الختن اعتبار )) فيه

 الدولة 'ضتجب ٠! اذا الطرفين
نذار لها الموجه الدولة بات الى ا

 فذردمعينة عادة د لدلى و (( 'نوجهه اذنى
نذار بعده؛ رعتبر  وبطلق ، نافذا ا

نذار على  اسه؛ اكهالى ا
٠ (( التيمتيوم ١)

انسحاب
سحاب صطالح فى ا  الدولى ا

 ‘عنمودة ول الى ا م,ف وذن د ترك هو
 وهر ، بارادتها عالمية منظمة أو هيئة
 بترك دولة الزام أى العصل يقابل

 الجماعية المعاهدات وتنعر ٠ المنفذة
 لهضوفى١ءلىلدق معدة بغترة الموقوتة

كحاب  عمبة عهد ث٠تغم وقد ، ا
 يجيز ته ا ولى المادة فى طا ا مم

كحاب  وخصمه دولة أكل رجوز )) ا
 تنسحب أن ا مم جمعية نعضوبة

 قدمت قد نكون‘ أن بعد الجمعية م,ن
 وبثرط بنتين ذلك نبل اخطارا

 التزاماتها بجميع مت ف قد تكون أن
 بهذا الخاصة واكزامداتها الدولية
 وقد' (( انسحابه؛ نازب‘ أخادط الثاق

 فنل أسباب من المدق هذا كان
 المثاكل معالحة فى ا مم عصة

٠ واحهتها اتى الدوية

 ا"مم هيئة ميثاق دتضمن ول
عضاء لدول١حق بذرر صررح• طا  ا

طحاب فى  الجمعية حق قرر بينما' ا
 ومع فمله، أو العضو وقف فى أط'مة

غفالى هذا بمنع ل ذلك  ب—ندوني١ 'ا
طهى؛ هرن  عام لى المنطمة ن٠م ب ا

٠ (( ١٩٦٥

 الدول لبذسة دالنسبة أهرا
 أنه عر ٨٥ المادة طت فقد بيةلعر ١

 أن الجامعة دول احدى رأت اذا ١١
 عزمها اأجلن أبلغت منها ننسحب‘

نسحاب على  و هتنفيذ ذل ا
تحللها الدولة اكحاب على يترتب



٠ الراية ١٢٩

 مرور بعد ا العضوية التزامات من
٠ الفترة هده

آنصأوص
 لى ، (( الضم )) بعنى المانية كله

صطالح  فى سخدم الياس ا
شارة  النازية المانيا ضم الى ا
 مارس ١٢ لى 'اليها النم*-؛ لجمهورية

 الدكتور توقيع اش عل ودلك ، ١٩٣٨
 النسا جمهورية رئيسى شوشنج

لمالى الزعيم مع اتفانا  ((هتلر )) ا
 بعد انه غير ، للنازية بالده ابواب بفتح

 استفتاء اجراء *داولى فينا الى عودته
تفاقية هذه تنفيذ لتعويق  ولكز ، ا
لمانية ,اتوات  اجتاحت ند كانت ا
 والغلى عليها وسيطرت النما حدود

٠ النمسوى الرئيس على القبض

أنصار

 الزعيم اتباع عل يطلق كان اسم
 المهدى ارحمن عبد اليد السودالى

نصار يكون و  جماعة بل حزبا ا
نعدار اكثرية ومن دينية زعامة ذات  ا

مة حزب تكون  جماعة ويقابل ، ا
نصار  أباع وهم الختمية جماعة ا
 الختمية واكثرية الميرغنى على السيد

تحاد حزب مؤيدى س ٠ الوطنى ا
انضمام

شتراك  احدى عضوية فى ا
 أو ،نيامها بعد الدولية المنظمات
شتراك  المماهدات احدى فى ا
 وهى 1• ونفاذها ا ابرامي بدر المغتوحذ

 الغير اشراك تبيح التى المعاهدات
 شروط باستيفاء فيها تبوس( و١ اليها

 تنص اجراءات اتباع وبدد معينة
 العامة اصفة ذات اداهدات .عليها

 يرحب ض على عادة تشتمل والتر(
خرى د؛لدول نضام الى ا  اليها ا
 الدول من عدد اكبر لتجميع وذلك

اجراءات وتتم ٠ فيها المشتركة

نضمام مادة الى الدولة من بطلب ا  ا
 تتولى وهذه الدولية للمنشة. العامة
نضمام طلب ابالغ  الدول بقية- الى ا

 المقفلة المعاهدات لى اما ، ا عضاء
نضمام يجوز فال  يمجد ا اليها ا

عضا، مع مفاوضات فى الدخول  ا
 م.المعاهدة،١بر١ لى اسال الديزاغتركوا

نضمام اجراءات اءام وبعد  تصبح ا
 اش الحقوق كافة المنضمة للدولة
عبا، كانة تحمل وعليها لغيرها  ا

 الهيئة او المعاهدة تقرره؛ التى
 نمت وتد ٠ فيها للعضو يالنبة

مم هيئة ق٠بث من هة٠أرا١ المادة  ا
 الدول لجميع العضوية اباحة عل

 ننجها تأخذ واش للسالم المحبة
لتزامات  ٠ الميثاق يتضمنها التى با

اسلو

 ، كو—انطونس ايون مارشال
 ٠و ) ، رومالى وسياس عسكرى

 الغاشستى الحزب زعيم ( ١٨٨٢
 ، ( الحديدى الحرس ) الرومالى

 عام رومانيا' وزارة رياح ادولى
 على كارول الملك ارغم ،١٩٤٠

 نضه واعلن ميشيل بنه التذازل
 سفوف الى فانضم مطلقا حاكما
لمانية القوات مع واشترك المحور  ا

تحاد غزو فى  وعندما ، السوفيتى ا
 أغسطس فى رومانيا الموفيت دخل

 مايو وفى ، عليه القبض القى ١٦٤٤

 حرب مجرم الطالء اعتبره ١٦٤٦
٠ بالرصاص رميا وأعدم

انعزالية
 بالسلبية انتميز ااجياد من حالة

 بعيدا لتعيش الدول ضى٠ب اليها تلجاً
 وتجنبا لمية الد؛ النزاع مواطن عن

 للمناضة نتيجة تذشأ اش للثاكل
 مخاطر من تجره ند وما الدوبة

وليست ، الحرب الى تنتهى قد



١٤ سال

 على '؛ذوم قائوبة حا" بة١;عز١
 أنها بل زغاقات٠١ أو ٠ت١معاهد' أسرادى

 ا٠ متغردة ألدولة ة٠سيا٠ن ٠من ذذبع٠
نعزالية وكاذت  ذامت ذى١١ المبدا أ

قصى أدرق دول سياسة عليه-ا  أ
 وأليابان ألحبن مايس  ا!ط؛رجية
 التسلل من -ا٠أقاليمه لحسارة

 اضطرت حتى الغربى تعارى
كراه  ادل—تب أبوات فتح الى با
قتد؛ ت العالؤ؛  مع داسيغت ١و دبة ا
نعزايعة كانت ى ، غيرها  ا

رت حكمت اش ارادة  الو
در المتحدة  الحرب حتى .كبةا

ولى العالمية  المندات قيام أن ا ،ا
 . العال دول حعت الذى الدواية

 المعابيرة لحروب١مة٣طب ااى غاقة با
 اكثير الى ايدت نذب ما اذا اش
ذرى اهال١ أنحاء زابن جك ا  ا
 عن فضال ئ الجذدوى ءدرندلمن لمن—سياس

 دوقف اوذوف ١و اريية هذه ان
 الدول بعفير بدن واع دن المتفرا
خالق دح يتذافى . الدوية ا

انذاق

نفاق طالح فى ا قتعادى ا  ا
 ( ألمجتمع أو ؤ ألفرد بعرفه ما بعنى

 ألتى وألخدمات لسلع١ على دحه من
 من ألمتبقى ألمبلغ و ، أحتياجاته تشبع

 من ألمدخر ألجزء بمثل ألدخل هذا
 ألفرد على ينطبق وما ،' ألفرد ميزانية
 الحكومة فى ممثال المجتمع على ينطبق

قتصادية الموسات. او  م وف ؛ أ
نفاق  على أنفاق نوعبن ألى عادة ا

 فى تستهلك لتىأ وألخدمات لسلع١
نفاق مى٠ويس-. ألجاردة الفترة  أ

ستهالك ١١ أو البارى ذكاق «ا  وأ
 ف ويعر لقومى١ل١ رأس يدعم الذى
طلق و ئ (( ستتمارى١ ف أنن؛ ١١ باسم

نفاق لفظ  ألحصيلة ءلى ألكل ا
ستهالك وخ—٠٠مجم_ ن٠م لمتكوذة١  أ

ستثؤار ٠ وا

عام انفاق
 مجؤوع هو أيدام دغاق٠أ - ١

 خالل فى ألدولة رفها٠تع ألتى ألمبالغ
 بالتزأماتها للقيام كالية سدة

 أى ، ألقطاعات شتى فى ومسئولياتها
عمال غم أساس على  ألخدمات أو أ

 ، وأحد قطاع فى ألمتشابهة ألذوعية
 ألميزأنية أعدأد فى ألعل بجرى بينه؛

 ألدامة ألمعروذات ذوزبع عر ألدامة
جهزة بحسب بذود على  ألحكومية أ

 أدأء فى منها عدد بثترك قد التى
٠ كالتعليم ، واسددة نوعية خدمة

نفاق ميزانية بلغت ٠ ٢  ألدام أ
 لمام أاتحدة ألعربية وربة٠للحمه
 ١١٨٣ قيمته ١ص ١٩٦٥ — ١٩٦٤
قطاعات على موزعة ٠٠ جنيه خون

من ألدفاع  ١٧٢ر١ وألعدل وأ
.١٦٣ر٩ المناعة

١١٢ر٩ والمواصالت اقل
١٠ره٤ أزرلة١
٩٦هر لتعليمية أ نخدكات ١

سدان ٩٦ر٣ وألمرأفق أ
 ٩٢ر٦ وألمالية ألتجاربة لخدكات١

أنتموينية ألذدكات

ه٧هر والتخزين
ه٦ر٩ ألدالى ألسد

نفاق؛ حجم حيث من ذلك ولى  أ
 ( ج م ٤٤ر٣ ) ألححية ألخدمات

 خاتات ، ( ح م ٣٩ ألكهرباء ١
 ٣٣اًر ) وترويحية وثقافية 'ب'حية
 مج<، ٢٧ر٦ ) وألعرف رى١مح(،
 ج( م ٢١ر١ ) السويس قشاة

ة٠٠لدلذي١و ة٠٨جتماء١ دكات—الخ



سياس صالب ١٤١

 وتحبن تعزيز ( ح م ١٩ر٩ و١
 خدمات ٠ .( ح م ١٨ر٠ ز ألوظائف
 أبحاث ٠، ( ج م ١٧ر٧ )■ تنظيمية

٠ .( ح م ٨ر٣ ا علمية
نفاق ت١ءتماد١ وقدرت  لى'م١ أ

 ببلع ١٩٦٧٠٦٦ عام ميزانية فى
 العطاءت ءلى موزعة ٠ ح٠م ١٢٩٨

٠ ذكرها السالغة والنود

سكانى انذار

 عدد تزايد به بقصد اصطالم
 تفوق سبة اقليم فى الكان

قليم امكانيات قتعدبة ا  ا
دنى الحد على للمحافظة  لهتوى ا

 الظاهرة هذه برزت وقد ، المعيثة
 الحرب نهاية مدن واضحة بصفة
 ابرازها على وساعد الثانية العالمية

حصاءات العنابة  التى العلمية با
 التخطيط عمليات فى القاعدة أصبحت
 الفترية البرامح ووضع القومى

 هذه وترجع ، والخدمات للتنمية
 انتشار منها أسباب عدة الى الظاهرة
 بمعدل ت هبط التى الطبية الخدمة

طفال وفيات  ، خاصة لمن بصة ا
نتعاش دى وا  المتخلفة للثعوب ا

ستعمار من تحررت التى  والحرمان ا
 للطبقات المعيثى المبتوى ورفع

 ؛؛لنظم اخذت التى البالد فى العاملة
شتراكية بحاث دلت وقد ، ا  ا
حصاءات  ليد١إو١فى لز„دة١ان على وا

ض ) ت هبوط الى افة—با  هعد
 مناطق أكثر شملت قد ( الوفيات

 السواءة( على والمتخلفة المتقدمة الدالم
حصاءات التقارير أشارت. كما  وا
 يتكاثرون المعاصر كالم سكان أن الى

 خالل فى الضعف الى تصل بنبة
 الحالى ؛انجدل ستآرت١ اذا سنة ٤؛٢

دركة برزت زم ودت بز١ر٧ وهو
، عليها والتشجيع األمسل تحديد

نتاجية الطانة رنع أن حيث  ا
 التزايد هذا لمواجهة يكعى  وحده؛

نفجار سعت الذى لهذا السكانى با
٠ البب

‘أنقرة
 للجمهورية السياسية العاصمة

 موضع فى تقع ١٩٢٣ عام منذ التركية
شول هخبة من متوسط  مطلة ا

 سكانها عدد يبلغ ، سقاريا نهر على
سم يطلق كما ٠ الغا ٦٠٥٠  على ا

ية  عمدد .١ بالمدينة تحيد التى الو
 خد على وانقرة ( ن٠م ١ر٢ سكانها
 أطنه بعن متوسط موقع فى الثرق

٠ واسكودار

( معاهدة ) أنقرة
 كل توقيعها فى اشتركت اتفاقية

 فى ويوغوسالفيا واليونان تركيا من
 لتكوين أنقره بمدينة ١٩٥٣ فبراير ٢٧

 كما ا—بينه فيما بلقانية 'نذاع جبهة
 العسكرية للماعدات اتفاقا تضمنت

٠ سنة عثرون مدته

 ساى انقالب

 تتوم الحكم نظام فى فجائى تغيير
 أو الحكومة زجال من جماعة به

صطالح عادة عليه ويطلق ؛ الجيش  ا
يختلف وهو ا( تا كودى )) العرنى

 تيدا هذه أن حيث من الثورة عن
 الى وتمتد الثعب طبقات بعن

 وكان ٠ بالعكى  الحاكمة الطبقة
 مدبرو اليها يسعى التى ا هداف من

نقالبات ستيالء ا  اآلسية على ا
 ولكن ،لنباحها ضمانا الحكومية

هداف هذه  محاولة الى تحولت ا
 الحيوية ألمراكز على لالسستالء
ذاعة كمحطات  توليد ومراكز ا

 ومحطات والمطارات والهاء اأكهرباء
٠ وغيرها الحديدية اأسكك



١٤ اصاد

انكماش

 به يقمد ، اقتحادى اصطألح
نغمار او اسى  ذلك من ، ا

 على الطلب قلة أى الطلب(( .»اثكطش
 المعروض كثرة ببب السلع من طفة
 نخفاش أو »ها٠٠ثم رتفاع او منها

 ليط ي مما عامة المعيشة مستوى
 انكماش )) ومدها ،اثرية بالقوة

 من المعروض ى۵ذق ودو (( العرض
 ، عليها الطلب زيادة بسبب ساعة

 القدرة رتفاع أر الثمن لخفضى او
 ئتمان((١ئكؤ.اش١ )) ومنها ، الشرائية

متناع وهو  فى ااتو'-ح عن ا
قراض ستقرار على يماعد مما ا  ا

قتصادى  رفع على ويماعد للدولة ا
 الدول من ك،ذت اذا رصيدهاالذهبى

 ؛ الذهب قامدة ءلى سبر التى
نكماش ونقيض مالح فى ا  ا

نتمادى غراق هو ا ٠ ا

انهزادة
 العالمية الحرب منذ شاع اطالح

 التى اللبية روح. به يقصد الثانية
 أثناء شعب أو دولة على تسيطر

 اخرى دولة وبين بينها مراع قدام
 فعلية حربا المراع هذا اكان سواء

 هذه اشاعة وتعتبر 1، باردة حربا أم
 القومى الوعى لضعف نتيجة الروح

 تبثها التى الدعاية لنجاح نتيجة أو
زامية أن باعتبار المعادية الدولة  ا
ستالم نحو خطوة  والهزيمة ا
٠ التامة

أنواه

 جمع ر وعسكرية مدنية أوسمة
 اعمال بعفى على مكافأة تمنح ( نود

 حيث من النود ويعتبر ، البطولة
 بعد التالية المرتبة فى المعنوية القيمة

نواد وتشمل ٠ الوسام تمذح التى ا

 المتحدة الفرية الجمهورية فى
ا يأتى ام

 نود : وتشمل مدنية أنوان - ا
ستحقاق ، التعبئة ، الشجاعة  ، ا
ستقامة ، الواجب  ، اؤرماية ، ا
طبنات أربع من وجميعها ، الرياسة

 ٠ وتشعمل مكرية أنواد - ٢
 ونوط ، العسكرى الشجذاعة نود

 ومذه ٠ التدريب ونود ، اجب اض
نواد  المكرية الميداليات ض ا

س ة—ل'اترةي تمنح التى  تثنائية—ا
الحنة والقدوة الطويلة وللخدمة
‘الحرب- دلجرحى

سمال>بذ<
 حرب فى الهامة المعارك احدى

 الكريم عبد بقيادة المغاربة بين الريف
سبان الخطابى  الجنرال بقيادة وا

 ١٩٢١ يوليو ١٧ فى جرت ساغترى
 العامة القيادة ز٢لمر١أذو من بالقرب

سبانية  نعرا المفاربة وأحرز ا
سبانى الجين بابادة حادا  'ذم ا

 د—قيس على مشه بقى ما استالم
تفاق وتم ، قائده ر وانشع؛ الحياة  ا

 المفاربة جميع سراح اطالنى على
 نظر فى أسبانيا سجون فى المعتقلين

سبان أبرى فك  ١٢٦٥ نحو .١ ا
 دية ودفع ( وجندى ذاط دحمن ما

 كما ، أسدانى فرنك ماليين اً قدرها
 وفرة كميات على امشافى اشتمات

 وكان ولمؤن والذخائر المدافع من
 فى ا حداث تطرير فى أش حركة

٠ الريف حرب

حرية أهداف
هداف  العسكرية أو ااحربية ا

 اش الجوية بالحرب مر'ذبط اصطالح
 ١ لعرب انطاإدرات ويها "ستخدم

 ولما ، مقاومته اضعاف لغرضى العدو
رواح يعرض الجو من الغرب كان ا



سية ١(٣

 تحمرمه ما وهو للخطر والدن
 التغرثة جرت لذلك البرية الحرب

هداف بجحن ٠ الحربية وض الحربية ا

 هاى اخاقية عرفت - ٢
 الحربى الهدف ١٩٢٣ عام ألمعقودة

 أو كليا اتالفه فى يكون هدف ا١ بأنه
 ربجحن؛( حدالمتطد مبينة مصلحة جزر؛
 بعود الهدف ١هذ 'ندس أن بمعنى

 رة١مذميز ويحرمه عرالعدو بخارة
 المنشائت ذلك نويثمل معينة حربية
 سلعوة ا وسنودعات ة بي-الحر

 طوط و .انعها—ومص لذخبرة١و
 غراض تتخدم التى المواصالت

 تجنب لسدير ١ مرئ كان ولما ، حربية
هداف اسابة  ١يذ الحربية ض ا

 مراعاة وجوب على العرف جرى
 المحاربعن غير وممآكات أرواح حماية

ماكن سجما  أمكن ما  المخءذ* ا
 أو الخبرية ا عمال أو للعبادة

٠ المدنية المتشفيات

هرام ا
 فى تصدر صاحية يومية جريدة

 تقال وبشارة سليم أسسها ؛٠ القاهرة
ول المدد وصدر  ه فى منها ا
سكندره ١٨٧٦ أغد  ،با
 عام اشادرة ار ادارتها وانتقلت

 جبرائيل نلك ؛مد تورأمره' ب٠ ١٨٩٢
 ٠ ١٩٤٣ عام وفاته لحجاًن 'نقال بثارة
 أول فى ٢٨٨٧٦ العدد مدها سدر

 محد التحرير رئيس ، ١٩٦٦ يناير
٠ هيكل حبن

هرام 'نعدر  أو صفداً ١٢ فى ا
 وتعتى ، الخاصة النادبات فى أكثر

 من والخارجية الداخلية ن بالشل
 ٠ ت وتعقيبا وأبحذاث سات ودرا أخبار
 ا٠ لة و لد ا ، ليومية ١ بها ا بو أ ل تنه

 تحقيق ٠ ة—ر العد؛ خذمار’ا ، أخبار
ئ رام—لأله رأى ث رام—لأله خاًص

ورانى سوق  ، اجتماعيات 1؛ اإ؛لية ا
 حديث ، عاصمغة كل من رسالة

 ، المرأة مع ، عنوان غدر دن ٠ الناس
 ، ااصور حدديث ٠ث وتلغزيؤن اذاعة

 خ مضر فى سنة ٧ ه من ، علوم
 ، اليوم حفذك ، 'نصدق  أو صدق

٠ بكاذور كار

هرام وتحدر  أسبوعبجن ملحتين ا
ول  حد١ يوم فى ((والمراة البيت ١١ ا

 ملحق ١) والثار /'٠ صفحات أربع فى
داب  الجمعة يوم يصدر (( وألغنون ا

٠ صفحات نى ل؛ فى

اهل،

صطالح فى ٠ ا  ، السياسى ا
هلية  الدولة تمتع بها يقمد ا

 بما اقليمها على الكاملة باديادة
 ل بأء ف مايعر سة بمهار را يسمح

تفاقات كمقد السيادة  والمعاهدات، ا
 السيادة ناقصة اندول على يطق لهذا

قاليم )  ( المستعمرات أو المحتلة كا
هلية ناقصة أنها  الدول وبعض ، ا

 قعةتحت١الو كالدول السيادة ناقصة
 عقدت اذا الوساية أو الحماية
 تعتبر أجنبية دولة مع اتفاقات

 الدولة ا عليه تعترض لم ما قانونية
٠ الوصية أو الحامية

هلية - ٢ صطالح لى ا القانونى، ا
 للتمتع الثخمى مسالحية هى

 ٠،للمواطنين المكذولة لعامة١ بالحقوق
هلية تعرف ا—كم  بأنها كذلك ا

 التمرنات درة لمم؛ الشخص صالحية
 حدود فى ؛؛رادته عنه تصدر التى

هلية ،التانون خير المعنى بهذا وا  ا
 أهلية أو « أداء أهلية ١١ سمى’

ولى الحالة فى هى ا بينه الوجوب  ا
 دين يغرق لهذا ٠ ة كنيب صنلمن ذات

هلية العامة ا هلة  فغى٠ة امة وا
ولى الحالة  المعرى التانون رنمى ا

الردد سن طغ شخدى ل٢ ١١ أن على



١٤٤ شارى لوبادى

 عليه يحجر ولم ألعقلية بقوأه متمتعا
طية كامل يكون  حقوف لمباشرة أ

هلية حالة فى أما (( المدنية  ألخاصة أ
 ألقانونى ألتصرف مباشرة من يحرم

 ألمفلس كمنع أآلخذرين لدذوق حماية
 لحقوق حماية ألمااى ف ألتمر من

 ألنظر عن ألقاض تنحن او ألدائنين
 وألقاعدة ٠، فيه طرف وه نزأع فى

هلية ع1أخف ىه القانونية  ذون لذ؛ أ
 السن كحد ) أ!خمخمى ية٠جذا-

٠ ( ألتجارية لالطية بالنسبة

شارى ٠ أودانجى
سم على يطأق كاًث ألذى ا

فريقية الفرنسية المستعمرة  ألتى أ
 أستقاللها أعالن منذ تعرف اصبحت

 جمهورية ١) بادم ١٩٦٠ عام فى
 تكونت وقد (( ألوسطى افريقيا

 عام فى شارى اوبانجى متعمرة
 جمهورية جنوب فى وتتع ١٨٩(

 جمهورية وتجاور الحالية لشاد
 من وألكمرون ألثرنى من ألسودان

٠ بانجوى ألعاهمة ٠ أئغرب

اوبئهادص
 روبرت وهو ، أمريش ذرى عالم

 وتخضمى ١٩٠٤ عام ولد ؛' اوبنهايمر
 بمعهد لها ١وءمألسساذ ألطبيعيات فى

 يتب ، ١٩٤٧ م ء حتى كاليذورثيا
 ألتى ) أينن.تين دهادلة وضع أنه أليه

 ( ألذرية ألدراسات باب فتحت
 ألقنبلة صنع فى ألتطبيق موضع

ولى ألذرية  أشبارها هد د؛ ألتى أ
 ، بكو٠ذيوعم صحرأع فى اكجريبى

 ألذر؛ن ألطاقة أبحاث للجنة هدريرأ عين
مريكية  بعالقاته ١٩٥٢ عام أتهم ، أ

 ألشيوعية ألهيائت بعفى مع ألودية
ت وعرقلة  ألقنبلة نتاج ألمداو

 ر١ز ف أدع ;.١ نتقرر يدروجينية ١
١٩٦٥ عام مرائيل

اوبوش
 ميلتون وهو ، أوغندى سياسى

 فى تخرج ١٩٢٤ عام ولد ، أوبوش
 فى موظفا وعسل ماكريدى مذاممة

 السياسة ألى أتجه ،للبترول شركة
تحاد حزب وأسر فريقى أ  ، أ
 ألوطنى ألمجلس فى عضوأ أنتخب

 بالمحمى عضوأ ثم ١٩٥٢ عام وغندأ
 فاز ٠، ١٩٥٧ عام قام ألذى ألتشريعى

 و'نواى ١٩٦٠ عام انتخابات فى حزبه
 رياسة ثم نفه ألدام فى ألمدارضة

 ان بعد ١٩٦٣ أكتوبر ٣ فى الوزراء
 رياسة موتيا ألكاباكا ترلى

 عام فبراير ٢ ٣ وفى ، ألجمهورية
 ألسلطات جميع ءلى أستور ١٩٦٦
 رئيس-ا نفسه أعلن ثم ألدسدور وألغى

أنجلترأ. ألى وفرالكاباكا ،للجمهورية

اوتا
يات أحدى مريكية ألو ألغربية، أ

ية غمال فى تقع  انضمت ،اريزونا و
تحاد ألى  ,( ٤٥ ا ترتيب ) ١٨٩٠١ ءام أ

 لسحان١ وعدد م٠م ألف ٨٢ ألمساحة
 فمن نمة ألف ٨٩٠ (. ١٩٦٠ عام ١

يات انل من كانت ثم  ٠ أردحاهرا ألو
،، ذى م- ليك س-ولت ١١ ألعاصمة

I ية برلمان ويتكون ( ألف ١٨٩  الو
 ( عضوأ ٢٧ ١ دوخ محسى من

 منتخب ( ١ءفو ٦٩١ نوأب ومجلس
ره ١ حاكم وينتخب ، سنتين لمدة  لو

 تعتمد ، سنوات. أربع لمدة
 ألحبوب زرأعة عر اديا'با٠أقتص

غنام ورعاية 1؛ د ٠ م ٣٨ ٠ل  ده ناش. أ و أ
 ألمعدنية ألثروة وحمل ( د٠م ١٢٧ ا'

 ألذهب ص ( طن ألف ٢١٨) ألنخداسى
 ٢ر٣١ ألفحم ( أوقية الف ۴١١ ،
 وع٠مجؤ ١٩٦٣ عام فى بلع ( ط٠م

نتاج ية ألممدلى ا  د٠م ٤١٠ للو
تحادية ألحكومة ص؛ تقدم منحة أ



لت أوثا ١٤٠

 .الموازنة ١٩٦٢ عام ) د ٠ م ٥٧ تدرها
٠ ميزانيتها

أو'ناد؛رادبش
ية  عام منذ تكونت هندية و

 باسه, يعرف كان ما بغم. ١٩٥٠
يات ))  ومذاطعات « المتحدة الو

 ٠ جروان وتهرى وبنارس رامبور
 م٠م ألف ١١٣ر٧ ساحتها تبلغ

 وعدد ا المساحة حيث من لثة لذا ١ )
ولى ' ٠ت٠م ٧٣ر٣ سكانها  فى ا

 من ثمر ٨٥ بينهم من ( الكان عدد
 ؛/من-١ن'ود٠م٦٢ز٤الهذدوكا

 يعتمد ( ن٠م ١٠ر١ ١ للمثان١
 بعمل التى الزراعة عر اقتعاده؛

 أد ٠ المكان عدد من بز٧٥ بها
رز الحاصالت  ١٠ر٣ ' ط٠م ٣ر٣ ا

ز ٠ م ٤ر٠ ح—ؤااقم ا ن ا ؤد ٠ م
ر ٠ ٠ا-مك ا ط هص ( ف٠م ١. ٠ر١ )

انتا نتعف ري كذر’ أى . ٠حلى٠م
اذار. حدقو ١ ١ ار 'وذم ٠ سند
ألذ؛ ٥٩٥ ١ و لكنا العاصمة '٠ كبرى

د ٠ عدى نها كا تمم '■ عدن نزيد التى المدن
الها’ ٨٩٥ , ز ؛٠٠٠٠٠٠٢ صل—تثد. ألذ؛

رر—جوراخب . تار ؛أر , رذ —علث
 - ازن اد . اراد د١ى—م ٠ ميروط

 ٠ وفراذا~ ور !ساهارا ألفا ٤١٢،
٠ الهندية ،الرسمية اللغة

هواوا
 فى ذقع٠و ئ أغيدرااثة ١ كندا طعا

ية وددد’  م.ن الغرب والى أودداررو و
 ن الكندية المدن كب-رى وونتريال مدينة
 وهى ألفا ٢٦٨ سكانها عدد. يبلغ

 ٠ومذ ٠٠ الكثافة حيث ون السادسة
 الذرى دار وبها .الفيدرالى لمان ار

كي  بنب ئ ١٩٠٨ م ء؛ مزن ة—ا
تاوة ليها١  الذى سمها دا ادروفة ا

قتت*, اذزرم ءد رعدد وؤدت  ادذى—ا
مب ١٩٣٢ ءام فى ا—ده طورى١ر—ا

 المذغعل وار  أساس ووضمدت
مبراطورى ' ٠

( رغاقة١ ) أوتوا
 توقيعها تم اقتصادية اتفاقية

 ١٩٣٢ عام كندا عاصمة أوتوا بمدينة
 والدول برط؛ذيا فيه؛ اشتركت

ن؛  نكا مايف داخلة ات٢ الذى رم ذا
م 'د ف يعر  البردطانية ر؛-ة طو ٦ ر—'

 اب١ وممتلكات تدرات—ا؛ و'شمل
 ،أذت لدومتحون١ ودول .ت—و''اتدع
مبر ^لى—التفف مبدأ  فى طورى١ا

 اذاف وفى الحارى التبادل
 تتبز بحدث '؛واردات على المغروخة
 'ذائرة ذ_ق١د ائتتجة ا!'-لمع

 ادإح نم غيرها على طذرية١ر١
جنبية . ا

اوتوقرايغ
ا٠معطعبر و.ن دة٠مكو ٠ ردهدورا كلمة

 دج ٠مراح٢و ٠ رءهم,! دءم * اذد و أ ٠ هؤ^ا
 م٠لحك، ا م ذنبا أك ين د ع٠لعح و ٠ عحك هذى بؤ

ستبدادى اا^كم أو غردى ا  ى ا
أوا أو دلكا ادول رس ىكا ١ذ١

 ؛دون جلحك ١ در ددا ف لمذدر ا امطلز
 شاربة— اسن أو ة— تشريعي هيذات
 دى ايل ا لذظام ١ ا ز— ه و ٠ اة سئو

 ش٠اوش١ أذرون١ اداى -**.ابدا كان
برن دد—ء وفى '!حربة ا—رو. وفى

. قدة اذر ا ؛ادول

نت أوثأ

مم لمهيئة ااهام بن٠ا  ح كدة١ ا
 ٠ ني-,-.دد له ا زى وه ه٠الجذد^ بورمى

 عام ( وورما ) بانتاناو لدة—بب ولد
 ت١هذي — ذو ح— رو اون وده ١٩٠٩

 'ذندإم ٠ تااج’ — نان — داو والسيدة
 و'ذزوج ، رادون فى الجامعة ية’لك
 ١٦٣٤ عام فى تن - رزتج — داو

فى والنظارة بالتسدريع-ى اشتغل



١٤٦ ■—اوجب

 عين ١٩٤٧ عام وفى ، رأسه غل٠م
 لالذاعة مديرا ثم وعات مدبرا

 ١٩٥١ عام ومنذ ، التالية التة فى
 لدى بالده الدائم الوفد فى عفوا
مم هيئه  منثارا عمل كما ، ا

 'ألتمرات فى ؛ورما وزراء لرئيى
 فيها وحدا ؛—اليه دعى التى وب‘الد

 عام وفى ، ١٩٥٥ عام بائدونج مؤتمر
 لدى بالدد إوفد ا—رسيخ ءس ١٩٥٧
 ١٩٦١ نوفمبر ٣ وفى ،اؤدولية ا.ادة
مم هيئة دول باجماع التخب  ا
 بأعمالى قائما ( عدوا ١٠٣١ المتحدة

 إدام حلعا طشة ءام اس
 سبتمبر ١٨ فى توفى الذى همرشولد

 ن٠ك اغا ف ومان خالو؛ بذأك ذاذهى
 لمن—الغربي اجبهذان٢ نمن نزاع كع دو
 لط.ات٠—’ ١ جميع ومنح إدرقدة ١و

 احبار ة٠ ح ذلك فى مما اكنعذبة
 ٠ذلم٠ ال وفى ٠ رهار٠ولش ءدره٠مس

حم أنتخب !؟لمن أن؛ ا  اما٠ء أمدذا اخببا
 ادرة—احي ا بنزعته ف ءر ، لمن— لذحددنذحه
رن.  فى ؤ.يتبلمذ سج ال لع-مع ١ الحةذ٦لحسح ذ

بات وسًاسة ،.لمحر١  نى لمتحدة١ اؤو
 لى ذرر.-؛ .ه—ب'—و ٠ موددنا و را رت

تعدد؛د فى رده ءدم أر اًء ٠ ار الحرز
 ٢. فى ا"ون حلمم أن ا وبشه
 اده — ص ا إجمع-ه١ رجم ١٩٦ مدمدم?ر

الدورة زحذلذهارة١--تر١ ار دءبه

اوجبو

رصود ا احر ١ على تعذلى ه—ف نسه أ
تعءتمر ٠ . ٠رم زددهم د٠ ا مثا * ۵ ى ألمل* دا لأل - ر .

ر ١ ١-ذ ر على روسية درتاء أهم
كف دا لتو-وى١ الخط ءلى وتقم

عدد ٠ ١.
-ار والذون القرم الى اراتمة

اخا.’٧٠٩ سكانها
رب ا - تكغف-ر لة مدرنة - ٢ بو

٠ أف ا٨ ٠ ءاذه ددد ٠ مر.لدية١ؤ”ا

أودؤلمحا
\ ال دن ح أو ودو ن بى زب(

درنة فى ١٩١٢ عام اودبنحا-ولد

 اغرن. ١٩١٧ ءام الدبار ءذا اذغى،
 معارنر على ألمنضماءوا عن ثع٠ب أ

 ور—أنجمؤ سطاش و؛.تابتدئ ميوءية٠ااذ
 ت١ بعد والخارج الداخل فى الروسو(

لنعاق ردا  ٠ إ--؟وءل١ الحزب فى ا
وجم واحذكات أهب من ذكات ز—ا

 را ر وكن، ة ٠٠٠بد ء دو’'ل ٠إ٠ء
 ٠تلم ،—احذ دون 'نداج* ٠ نجازا د ب أ وكان
آ٩م٩ ءا ~ ٠بأوئثد سزت وده

 الى انجه ب ٠ دألتدرم وا.شذلى
 وا—ءض ١٩٤٧ عام فاخب السياسة

٠٩—واذن لرن ة—٠ كية بلدى —مجذ فى

 أنباع ا۶سي ستاازت خصوم مطاردة
وجذ- وقام ، تروتسكى منافسه  بذ—ا

 التطهير ت—حذ.* ابان خاص بدور
 اذى١ ب؛سية١ والمحاكمات الدية

٠ ١٩٥٧ م وء؛ ١٩٣٦ عام ؟رت

أدجو
 د رتم٠ ءأر بطلق اصطالحى انم
 فى وجو١ » أطلق ٠ أمر.بكى فغار

١٠٧٢ وه ٠١٩٦٤ ببر ٤
 ٢٠ و—بنح ؛'نه—حذم وقدرت '( رطال

 ١٤ فى " ٢ آحذز ا١ طلق أ و ٠ مذلمذ
 وذن حذول ندور وكان ١٩٦٥ اكتوبر
رض  لى—ارتق ءلى دقيقة ١٠٤ فى ا

 وشه والذرف ٠ ميال ٩٣٣ - ٢٥٧
شعاعات ائ؛ر  تأوت قد التى ا

 أت ص .؛ء د ا١ روأن ءلى ١ءطر
أداء فى وت — فذ ه—حبب زح’ د ■١—حب٠

٠ تبا حد لب

دسدا٠ ج



مالية اوراق ١٤٧

فريقى القوس الحزب الى  اتذى أ
 ألصق ٦ص:١و كينياتا جومو أده
 ارتخب ١٩٥٧ م٠ءا وفى ، به ,نصاره

 ءام اشدأبه وب البرلمان فى عضوا
 فى الجمهورى النعام وبقيام ،١٩٦١
 نائبا كينياتا اختاره ١٩٦٣ عام كينيا

 وذرا خلية١للد ووزيرا واوزارة
 ة٠فىرياس له ونائبا الجمدورة لرياسة
يات زار ، ألحزب  وأبد المتحدة الو
 العنصرية باداواة المطالبة حركة

 ا رك أص ح زرو بجد حكعبدة أكمبه ا٠مم
تحاد زار كما  ضن١و الوفيتى ا

 اوديذحا وكان ارة—٠الي بمدوة واي
 ءذ ابعد ا لكيتباى ءلغا 'أرشح

جدت ت .لخالن ١٩٦٦ ءام ؤ صه مذل
٠ الكينني الءيج وردن بينه

اعتماد أوراق
 ٣طال—اح ث اعتماد خطاب او - ١

 عان الدالة بها!و-ذيتة سد دباوماسى
 ه نح - ي ما و ،'ااد البعثة ردعى تعيدن

 أن بعد وذ ، منعبه فى الجديد
 رئيى ادم على الدولة موافقة تتم

جنبية البعثة  وأوراف ئ الجديد ا
عذف  رئيى م,ت دوجبة رسالة هى د أ

 الدواة سى٠ر ار ث٠|لب دولة.
 دن المبدوث كان اذا ١ لدييا المبدوث

 من 'فكض ( دفوض وزئر أو شب رجةد
 ه٠وصغت ومر'نبته البعثة رئيى اسم

 اذا اما . ايفاده من العام والفرض
 اقائب ة—ذب م, م.ن بددة ا زب. كان

عم  وزأر م'ن الخطاب روجه ال—را
 اط ولد ١ خارجية وزئر الى لذارجية ا

 أوراى تقددم وءون ٠ اليها المرفد
عتماد  ز سنقم؛ رسءوع حغل٠ فى ا

 لءرف١وحرى ٠ لجد؛لىا لبعثة ١ رردمى
 مو'ث ل ١ غ قيم دل أن ى ’ى ألدبلوماسى

 ريس أمام قصيرة ة—خطب الجديد
، اعتماده أوراق تمد.ه بعد الدولة

 ',لجديا.* البعثة لرئيس تصبح ثم وس
٠ الرسمية صفته

 رئيس تغيير أو وفاة حالة -فى٢
 ثالمبدو اليها أو منها الموفد الدولة
 جديدة اعتماد أوراق تقديم يتعين
 ءن نائب؛ المبعوث أن باعتبار وذلك
 الدولة رئيس لدى دولة رئس

خرى نابة صفة وتنتهى ا  بتغييره ا
 ريسى ة٠أقدميم ر وتعذ؟ ٠ وفاته أو

 أوراق تقدبم تاريخ من ابعن-ن
 بمرهدم قارزا تبر ي* كان وان ، اعتماده
 ٠ابإله اى ١ وصوله وؤت نم وظجذته
جنبى  لخارجبة١ وزارة خطار١و ا

٠ بذلك

جارية أدراق
وراق  اددى هى التجاربة أ

دول  منها تت^ون التى الهامة ا
 وشمل ، الجارية البنوك أرصدة
وراق ٠ التجارئة ا

ت - ا  ٠ الكمبيا
ذبة السندات - ٢  ٠ ا
.ره—ه تخصبم أن اما لبذوك١و

ت  !حصاب ندات—أإسو الكمبيا
 'ئبارذف لة حذ؛ فى وذلك - أو ٠٠ عمالرث؛

 'شكربا أن — ؛اى1١ الدبل ركز٠م
 إر باء ستثمارها١ باسد ب؛—لح
 'نكون سدادها 'ناردخ فى لكمبيائة١ أن
 ور لهذا ، درن الحذ؛ الذذود حكم فى

وراق نحدر ألبنوك ية ا  مصدرا ا
 ٠ ؤدة ر٠اتالمص٠لعمل٠١ مد؛در ن٠م هازا

ماية أوراق

 تصدرها استثمار أوراق
 المية الهيئات أو الحكومات
 ، سندات ء ىهبة يلدية١ كالمجالس

 ءإى الصناب الثركات تص-لىره؛ أو
 شراب ض ل وبقم. ل-هم ة—ءيئ

لوح—ء- وألمواطذون التجارية لبذوك ١



١٤٨ نفد أوراق

 لعوامل 'نبعا قيمتها وئ'ذر ادواء
 وق—س تمددها هختلنة اقتصادلى

وراق  اجذواذ ١ وتعتبر ، الماب ا
وراق التجارية  الدى الماب ا

صدول من أصال بها لمد؛ 'نشتربها  ا
 أن غير ٠ أرصد'نها منه؛ 'دون اانى

 رب ح؛ استثمار تتجنب ا!.بنوك بعض
ورانى دراء فى ودائعها من كبير ا

هلى البذك محاذظ الذورع  أو ا
 النقد أوراف وصتًار ٠ المرززى
 بنك الدومة أعفت اذا الزاب
صدار  ، ا!ذكر ا!دلف مهدالذ من ا
٠ نمنه خالية ورافىا فتصدر

الدرة أورانج
سية ا-ب الوحذرات احذرى — ١

فى عبها ترتد الذى ذإر٠لآل ذخإرا ا؛؛لمة
ت ؤد لرى -هدرات ٢ ر-ع ودادها والة

ر٣رمذ’ خذض الى ا "ردى ا درم ى ا و أ
٠ ا!*نك سؤمة زءزعة را.. وبالى؛

نقد اوراق
آو ٠ ت نكذذ  'و لى رغد أدراق أو

متدلى اءى تذوى > ق١ر ث ورب ذذؤد
 القيمة شى ولها والعضة اوزهوب

 ا$صل فى ألنذر ؤ؛وراق٠ءليها لىولى١
 ضهمكالء - نه ارو ا ررره؛ سندات

زك آو المركزى الورك فى عادن
ر^و صدرار !رك١ دوء^ر ~ ا

حم. لى؛ د ه؛ وراق هذه وا رع; ٠لما ا ٦ ا ٠٨' -إ -—■*
ء ي ٠٠ ل ١ ١
أ، ء ذ-لى۵و'! لذه.ن١

V ي ، ر
'كادب لر ١ خ.ه٠ل١و ئ١ث أن ١ ت’كمدا

محفوظة ]ة المتداو؛ اذك أوراق يةهك

بذلى حذرالى أوفى لدولة١ ذة١فعالفىخز
'؛ ص اذو دددار ذطور أن ف ٠ ا

أسم لى. رن 1—الع ى دفى—ا

 المددذى الفعذاء ركون أن ر--رإزم 
 اوقيمة عى طل العادن فى أذه بل تاما

 ولذى المذراوالى الذند وراق سمية١
 دفى .و١لذ ا ء آ باجذر بلذزم أك ن مع لبذك ا

 ثقة الى ذلك فى مستندا ا!طلب عند
 زرو _.و؛دن٠ال صاحذوة حكومة1ا

 م ء؛ حتى المصربة الذخد أوراق كاذت
 صدر ١١ ا$نة العبارن 'ذتد^ل ١٩٦٥
 ٢ لىه ا؛ؤرج ألعالى اأرسوم ى٠بمقتخ
 عند أدفع بأن أذمهد ٠ ١٨٩٨ دوب

" ٠٠ اد هذا حامل١ العالب

ررح.  وردا، .ه حذ.هد ذتا٠ 'دون التى ا
رحذدبه اذررلى؛ جذوب  احنهددت ٠ ا

وراج م.ت ت ب ادسم  ٠ دلى؛ الذى نؤرا
( شمالى و تقع  ذبلمغ٠ى ٠ كاب—أ١ و

 بدأ ٠ م ٠ م أد ٤٩ر٦ ماب؛
 فى ٠اضتعمارها ايرلنديون حرون الى؛
 جمهدر'ة ‘ا*تقالب وأعزى ١٨٣٨ عام

 لى نمسة؛ الى حذاإخت ١٨٥٤ ء؛م لى٠ ر. رز

ى'م وفى - ١٨٩٩ عام ابوير حرب فى
 للك.__اح د سمتعم< أددحت ١٩٠٠

 زب, ا٠ءلى- ق؛واظ ٠ الى٠ط ٠١

ورألح’ ز١ذي ستعمره ا’  ءام وفى أ' ا
 ذزى انحان بى ركء اذذ-^ت ١٩١٠

 ءإى _ادئالا٠اقتص زعتمد٠ ٠ قيا١ أن.

 ؛.؛~ر١ دررئ 'نع ءإى رج دببة ا؛؛ لى رء؛
٠ واكحام

 عااأ ٨٧٠١ لممكا;حا ءرذ لمج٠ب ٠ ٢
 من بر ٢٥ ذبج٠ص ٠ ١٩٦٢٢احصا

 ٠٠ بلؤمهوز زن ،اصمة—الع . زين .٦ا
ءرى الدن ولرى  هارسمث أ

وج للىا سى٠مجل لى رثله.*ا ٠ و-ثغلد
شدادى  مجذك. وفى ٠ ء أعف؛ ٨ ا

لدادى ازواب  دن ا عدوا ١٦ ا

لى ( ١٥٣ و ٠ المحلى برا؛الها و

أوداوم
 فى ٩٢ رص تز ■حء مهددى عند

 'اذرى ورب ٠ اهذ,اد١ ح_دول
 از٠د١ وت كالبر اكظه ٢٧٨.ر٧
 حاد__بته واكشف ١٧٨٩ ءام فى

داب ١٨٩٦ عام اضذ-ى ل يكار ا



انوسعلى أودبا ١٤٩

لمانى هات وذجح  ذرته ٠ب٠ف فى ا
 زم—لالوراني بدت—وأص ١٩٣٩ عام

 اتتذدامه؛ خ خحىاردجيه١ أهمدة
 ء أنتد فى يوجد في ذربة قنبلة أول انتاج
لم من كندرة حداءات وندت ٠د ا  ا

 فى بالرية محاطة بانتاجه الخاصة
 يستعدن أوربا فغى ، الدول اكذر

ورانيوم  ناكتا سلو تشكو فى ا ا
 ينه لتعد. مراكز أغنى بها توجد التوط

 الثرب اداب فى ي اوربا فى
 فى م راريه ؟ ان بتعدت و ٠ دباوادبا
تحاد  طثقند مناطق لى الوفيتى ا
 ق وربعبا وارميش' ءأل ة وبم,
يات^ ولى ٠  سيا قارة  المتحدة الو

نات فى نمتعدن  <ر٠٦ —وم<--ض ئ: و
نتاج ص ز٦)ه  مايعادل أى اص( ا
يات ثم ٠ سنودا ط٠م ٢هر  أوتا ؤو

 كندا وتعتبر غ وكؤلورادو ونافادا
 لى والكوننو ، امردكا فى وادجك

 وراذ؟وم١ تعدبن مراكز من أفربذم؛
 استراب لى بتعدت كما العالمية

♦ وكولمبيا افربقيا وجنوب والغلبون

أوروبا

 القارات أصغر أورووا تعر
 امتدادا ■نعتبر اسذراب.ى باسذثذ'ء

 موى عنها دال  احى١ $سا
ورال حبال  تمدد ئ الذرق فى ا

 الدمالية اسه ادارن نم أوروبا
 تبلغ 1؛ شه.ا ، ٣٥ ض ءر ٠خط الى

 ٠ م ٠ م ألف ٧٥ ٠و مالبوت ٣ مساحذي؛
 الدرن اذى الذرق من واضدادها

 الشمال أذحى ومن ٠ ٠ م ٣٣٧٠
 عدد وبقدر ٠ م ٢٤٠٠ الجذوب اذى

 بنمو (١٩٦٢ عام سكانها)
 سدان باستثناء ن ٠ م ٤٣٤

تهدإد ^^مجوردات  التى ادوفيتى ا
 القارة حدود ث٠شم جعراو؛ 'نقع

أى ن ٠ م ١٦٨ سكانها عدد ويلغ

 باغ اوربا لسكان اص المجموع أن
 عدد تذريم؛ يعادل ما وءو ن ٠ م ٦٠٢

٠ الشعبية لعوت ا ؛لمن جؤبور سكان

 الى م؛٠سمياس أوربا ا٠٠تذق - ٢
؛؛اذى وامارات وحمهوريات مماللم،  وو

 وتثمل-ألمماعة غ الممالك - ١٠
 ، الدنمارك ، بلجيكا ، المتحدة
ت دا—هولن ، لح و لنر ا ، يد ال
 ٠ ( بالوصاية اسانيا ص اليونان

وتثمل ٠ اسمهورات — ب
 الفرية الجمهوريات ( أو )

 الحندا، ٠ ايرلندا وتف والمحاه؛
 ، ١م-وير غ ل’اابرتن ، ايطاليا
 مان ، فنلندا ،النمسا ،فرنا
 الشعبية الجمهرريات ( ثانيا ) مارينو

 ، يوغسالفيا وص ، المنقلة
 ، المجر ، بولتدا ، بلغاريا ، ألبانيا

٠ فاكيا تشلو ،رومانيا

، الوفيتية الجمهوريات ٠ د
 ٠ فيتية دو أ سميا رو ية ر و جمي وتف
 ،ذواب ،أوكراب ،ب أب

٠ تب ، مولدافيا

 وتشمل ي ستقله أمارات ٠ د
هوذ.اكر ، ليثنشتاين ٠ لوكسمبرج

 ، دولى طابع ذات مدن ٠ و
 ئ لون در ئ الفاتيكان مدينة وتشمل

٠ يتا تر
 أندورا وتنمل تابعة ب ’أق ٠ و
٠ وجريتالذد فارو جزر
 ، ٦جب ر وتتنه ٠ ت متعم* ٠ ز

٠ طارق

الولم أودبا
ن-؛ بها بقمد وردة ب ا  ا

 واد-*-؛ الماب تش_*لى التى
 "شما دا فاكيا تنكدو و

 اوردا اسم تردد ٠ وسويرا المجر
الثانية العالمية الحرب ابان سعلىالو



١ مذ دكن أد

شارة لى وربى القطاع الى ا  الذى ا
نيا 'رمى كاذت زية أ  أن الى أ

٠ نفوذه؛ دائرة فى خل٠بد

أودكتى
 دقع احعرة ١ ابزر مرنى أرخبيل

 ر وبت ألبريطانية الجزيرة شمال فى
طمات احدى  لى١ ادار أكابعة ا

 ة—أهمي ذات واوركنى غ اسكتلندا
 اسكارا ا مبًاهها كانت ث استراتيجية

 لريطا ى١ أ"سطول قاعدة ( فلو ٠
 الحرب ابان ٠ فليت جراند ١ الدس

ور ألعاب  احل وعندها ٠ ا
سطول دانى ا  لى قطعة( ٧١ أ

٠١٩١٨ نوفمبر

و أو

 فيتوريو وءو ، أيطالى ب'س
 اسمه برز ١٨٦٠ دام ولد ، أمنودل

ور أمة الد؛ الذرب بعد  تور ون ا
 عام رجن طالية ا الوزارة رياسة

ربعة أحد فكان ١٩١٩ - ١٩١٧  أ
ى لذلمح١ نمر مؤ فى دار—الكب  بذر'-

 و ٠٠: ت كادم ٠ ورون € جورج ازبد ١
 مع اختالفه د٠ع٠ ألحكم اعتزل ولكنه

 اطاب مطالب بعن* ن بثا* الخداذاء
قرب  ثم او هروساينى أد ٠ ا

مة الخدمة واعذزل 4مع اختاف  الد
 ءام فى ة٠ابب١ سرح ار عاد رم’

٠١٩٥٢ تولى ٠١٩٤٣

ودوجواى’
م  ب.اى٠ور’ دن رذيردئا : الهوس ا

 سيان؛ ومجلى جمهورىة : أم مذفا

 (١٠٠٦٥١ سرام دعجتدر : الدولة بص٠و

ألفا( ٩٤. ا :مونبذ* أذد،

 جمهوريات احدى أوروجواى
 ٧٢أر مساحذ.ها ، الجنوبية أمربكا

 المحيط ماى وتطز ٠م٠م ألف
طلى  .■■■,-ا به. وتحيد '.١. الجنوبى ا
 عن ويفعلها النمال من البرازرل

رجنتزن  عدد ٠ أوروجوأى نهر ا
 : اددن أهم ٠ن٠م ٢ههر سكاني!

 ٠ ( االمحوم تعليب مركز )' و بيساند
٠ ( الماشية رعاية مركز ١ لتو

ية أوروجواى كاذت  ث ابادأن و
 أعان لبرازيل تابعة طعانلرنا ثب

لها  نظام ينن ٠ ١٨٢٨ ءام اتذ
 ١٩٥٢ عام دحور الى فيي؛ الحد,

س على ويذوم  مجكن من برلمان أ
 ومجلس ، شوات أربع لمدة ينتخب
 منهم ستة ( ٦ ,١ من مكون سيادة
غلبية يمثلون قاتبة وثالثة ، ا  ؛' ا

 أرممة بدت مرر الدولة رئيسى وينتخب
غلبية أعضاء من  ويتادل الستة ا
٠ سنة لمدة الرياسة منهم كل

 ىءلى١أوروجو دبات اقنع- تعتمد
 رس( م ٨ر٨.١ الماشية رطة

شام  نم راس ٠م ٢٢ر٣ ا وا
 ٤٩ ١ وف—ألص سيما  ومنتحاب؛

 ألف ٤٠٠ ح الف ذلك ى و ( ض الف
٠( ١٩٦٣^١٩٦٢ حها،١١٠ط.م

اودودا
 أطلقت أمريكية فضاء مركبة

 مايو ٢٤ فى اطلس حداروخ سطة٦لو
لكوثم ط٠ ء الف رائد علب' ١٩٦٢



.||ه٠أولىس ١٠١

 ناتوسر شكل ءر وهى ٠ كاربذتر
 عذلى نى اوز ١ ؛ مترا ٢ر٨ه رتفاءه١

ق  حول رطل:-دارت ٤٢٠٠ االنط
ث االرض وك ٠ مرات 'ت

آوروندى

 مدن ن نا يك؛ االذبن االقكن أحيرر
 ١ نا.روا بورية جؤ ١٩٦٢ مام

 منى الغرب فى افع تى’١ أوروندى
 بتنى جمهور بمنى را ر فكن؛ بحيرة

 فى والكونفو اشرق فى ا—تذزاك
 وزية—جمه اورها HI ورج ٠ الغرب

 ١٩٦٢ عام مدد ’ ي وند ؛ور
 ى اوروند وكانت ، الجذوب من
 دالب انن تحت ضدت و نية لي ا ق تعمر٠٠ممم

 ثم إى االو لدالمية ا لحرب ا بعد بلجيكا
 /٠ ١٩٤٦ عام حنذ اض— وص تحت

 الماشية رعادة على ها د قتى' ا تعتمد
٠ النخيل وزدت لنى١ وزراءه

ل٣اًورد

 ذى فر 'سيادى ٠ ول أوز فنسنت
 الفرنية رة ر لل-جمهز رذسى وأول

 خباز ابن ، ١٨٨٤ م٤ء ولد ’ الرابعة
 اماة٠در١ فى بالسل حباته بدا

 الحزب فى لذ اشذر ٠ ف-ز _حا وازده
سترار  وانتخب كح إف ا ا

 وزارة تراى : ١٩٢٠ له عادا ١ ذير٠سكر
 سدل، ١وزأ؛ ي ١٩٣٦ ابة٠-1١

 ب لحر ١ حأل٠٠٠م فى رددانى الب ح ر،٠ب٠اله
 ار ب ر٠ه ١٩٤٣ وفى لعااي_ة١
 فى ل ددو أى١ ٠٠-٠ذذ١ ص ١ذفر١

 رئيس أول انتخب ٠ زار—ألج
 , لتنى ١ ابعه لر ا نية لغر ا رذ ر للجيرص؛
 فى الثانية العاب الدرب بدلى قاصت

 ء؛م حتى .رياسته ودامت ١٩٤٧ ءام
 ل، ٠ت ض ل لح_ه د اعد—سع ، ١٩٥٤

 ذ١راكشا اتهمه نم ١٩٥٨ ء؛م طة١
٠ ١٩٦٦ دوفى ، الدستور

اًوريجون
 المطلة االمريكية الواليات احدى

 .عن وتغمدابا ، الهادى أحيط ا على
ية ١كذلى  ٩٧ المساحة ا٠ واشنجتون و

 دنى ٠ م ١ ر٨ السكانى عدد ، ٠م٠م ألف
 الهدود نى٠م شجة بينهم ؛ ١٩٦٣ ا

 ت واء ا ءلى يعيثون ؟نى لذ ا الحمر
 الحذومة 'نملكها اش ادادات من

 برنان يتكون /٠ رة الفيد
 ۴٠ ١ لشيوخ مجدر من دة ذوال ١

 ومجلسى ، ات مذو أربع لمدة ( ا عضو
 ٠ سنتين .لمدة ( عضوا ٦٠ ١ للدواب

 المدن ( ألفا ٥١ ١ سالم العاصمة
ند : االخرى  ، ( ألفا ٣٧٧ ) بورت

 بلغتانيننا ٠ ( ا!نأ ٥٨ ) جين ره
 دوالرجافى٠م۴١١-( ١٩٦٦ عام ا

 ١٠٥ وقدرها االدادة االعانة ذلك
 زراعة على اقتعاداتها د رعع ٠د٠م

 واالغنام الماشبة ورعاية الحبوب
سمال وصيد ٠ ا

أور؛سه

دات احدى  لجمهورية لمكولة١ الو
 ١٩٤٨ ينادر فى ا اليه اضمن، ،اسند

 السكان وعدد م٠م الف ٦٠ اشاحة
 من؛ العظم.( االكثرية ، نى٠م ١٧هر

 ألملمزنى، *ن ألف ٢ ا ه بينهم. ,!جندوك
لف ، شوار بهوبا ة٨ !لهغ١  رت

 وأحد نيابى مجدر من البردان
 ,جثلون ٧٧ ض ث عدوا ١٤٢ ض
 دترانم(٠))حاذاتا زبح ٣٨و اوتمر حزب

 ، ة٠٠مقاطم ١٧ لى١ ,,والية 'ذذم
 ألزرأءآل على ذي-؛دا د. قتد- ا لى٠وتد.تتمك

رر وذدل ذم ( ط ٠ م ٣ر٦ آ ا
 وتد~لجل واإرخان والئنطن لجوت١

 ٤ر٧ ١ لحديد١ خام أعد;ية١ شوة١
 ة والفحم ٠,)—المنجني 'ذم ( ط ٠ م

 ~ر٠ذيم ءص، ور٣١هير ددممد بها اقيم
خم٠٠٠أضم من ر—وبعتم إى٠هذ لما



١ أوناكا

 يستخدم الءالم فى التراريه ااسدود
 وتويد ،بدة٠جد فدان م ١ر٨ !رى
و٠ك ألف ٢٣٢ تبلغ كهربائية طاتة

اوذاكا

 وتإى الكبرى اليابان مدن ثانية
 ءم| -نح‘ ءدد ببأخ ٠؛ اأماصمة طوكي.و

 ، سمة٠ مليون ٣ر٠١ ( ١٩٦٠ عام )
 بميناؤيحا وتربعا ذودو جذوب فى 'زنع

 المحيط على طل1١ هبرجه ى ٠ابح١
 ، رغد ٣٠ حلوله؛ ماب قناة ؛ا!.يحادي
 يشمل هام ضاءى كز رح١ اكا ؟أوز.

 والمثعذوالت التمسيح ت ء؛ دسن؛
 ٠ السفن وبذاء السكر وتكرور المعدنية

 أوزاكاً ١ درعتها أشئت
مبراطوبة ٠١٩٣١ عام فى (ا

أوزبكستان

سم  رببت—س أوردون : القومى ا
حلميكاسى يبر ز لفتك **يا سو

 ية٦ ثد رة حيور : لخكم١ ام١ذت
 ترف الدين تعر السيدة : دولة٩ رب؛؛

زحماتكرز : لخكومة١ بنر

 ورر؛ت٠لجمه١ احدى ن د؛—أوزبن*
وآه* ا!سوفيتو المد'نداد التأسيسي..^

 1له آدب فى ش-ويبيتذية١ ات ر ؟3-الجه-
 د٠د—ء حيث ن٠م ة ادع وا!) ؛. ااو'--ط

عب٠ثس ٠م» -^يحا١ اددن لساكان ١
وزبك  ذى نى تريا أد-ل نم وهو أ

 الترب. اذحعطاى ادة مبتكلم لمذهت١
 آسيا فى لحاكج١ الدد، د.هثل وكان

 اذأرى الروس التذلذل ،٠حت ادسطه;
 ١٩٤٠ عام ٠ومذل ٠ عذر ؛'-م اا ن ااة.و

 لعرسة١ لكتادة١ حزروف ابدات
وزبك اذة فى ومض؟ة ا؛١ ف ومم بالحم ٠ ا

 ١٧٢ نًاوزبكسمبتا عاحة٠مسم نرلمغ‘
 ٠ ن م ٩هر رها’سكا وعدد ٠ م !اف

 االدددددة االمارات ن٠م عددا وتخدم
وءوأرزم يحارى ا—مذه الغدب

 ، وطشقذغ وسمرقند وفرغانة
 سموفيج.تثة بات جمديحور أربع ورها تم؛

 وتركماشتان قازاقمتان وءى
 وهى وذرغيزسمتان -تان—و'ذاجيك

 اقتصادياب؛ على بثرف ااش
قتصادى المجل ١)  آلسيا القومى ا

 الجنوب من تجاورها كؤا (( الوسطى
٠ ن شذ؛ فغا أ ة مملة

 أوزبكسنان اقتصاديات د تم تع
رض ماغ وتبلغ ، الزراعة على  ا

 هكذ؛ر يجن مال ثالثة نحو الزراعية
 بواسطة ؛٠اءي٠ذ٠ص ربا أكثرها وى ٠ت

 طولها بلغ التى لمائة١لمحارى١و الترع
 مزرعة ٩٧١ م—تغ ة' ٠م ألف ١٦٠

تى مزرعة ٢ ١ وه جماعية  حكومية،وب
نتاح مقدمة لى القطن  اذ الزراعى ا

تحاد محصول من ا٦٧ تنتح هى  ا
 -رن /٥٠ و ( طن مليون ٣ر٠٦١ كله

رز انتاج  ٢٤٠ ) القمح ذلك وبلى ، ا
 ؤاكهة غ ألفا ٢١٥) ذرة (٠ط ,اف

 ألذ؛(، ١٧٢ ض عتب ألفا( ١٣٣١
 مه رأس مرون ١١ر٢ تغم كما

 الثروة تدممؤ، ٠ة واإلغذ؛م الماشة
 س والندغ والفب البترول المعدنية

 ء البن؛ وأحجار الحديدو يت ٠والكب
 ذذاج١ بشل لهذا الطبيعى لغاز وا

ت الصدعى سمنت الزراعية اآل  وا
 والدرير لعطنية١ وجات٠والمتمم

 امة٠لع١ الميزانية ذبلغ٠و ٠ والورق
رول ٠م ١٥٩٩ <٠ ١٩٦٢ عام ١

٠ زد ٠جع

 جمهورة متنان—بكس أوز أعلنت
 الى واذخمت ١٩٢٤ م ء؛ فى شعبية

 ورية—جمه ادوفييتى ؛د٠'ذم١
 ردشرن ٠ ١٩٢٥ دا:و فى تأسيسية

على الوذئبت مجلر  للجمهوربة ا
 م مني ( لغا أ ١ ه ٠ ١ ا ١ عضو ٤٥٨ من

الحزب أول سكرفى ، سيدة ١٣٥
٠ فطشيدور ٠ الشيوعى



هه٠٠اوس ١٠٣

أوذو

زتا، مححتم على يطلق اصطالحى اب
قمار من مريكية الفاعية ا  هزو ا
غدى'ءات د—!رد م٠حكخا '( زاى١مد  ا

 مارس ٧ فى ا )' اوزو اذلت، الكوب
 لى نجح رطال ؟٤٠ وزنه ث ١٩٦٢

 ٢٢ بوم حتى بيانية ادارات ارسال
 ث ■حلم، ٥٠٠ من بأكثر ره’حيا 'نقدر مارد

 ١٩٦٥ فبراير ٣ فى (٢١ أوزو واطذق
شعة ختبار 'أجهزة عذى ورحتوى  ا

 جاها وأشعة اكى وأشعة الثممسية
دقدة  دورنه أد ٠ جدة ذك. لا لى ؤ؛ وا

رض فلك -دول  دقيقة ٩٦هر لى ا
٠ مي ٣٩٣ - ٣٤٣ ارتفاع طى

وسكار) جاوة( ا

تمنحه..؛ بة منو ئز١ ج، مجموعة
 والعلوم واآلداب ابما اكادرمية

 اشتقت ، ١٩٢٧ ءم مدن ركيةاالمر
 يعتب* صقمم . ذم تمثال مر•، اسمها

 اسب عله أطن'، الجوائز لهذه رمزا
 شجة٠ ١٩٣٢ عام مذن طار٠ا

ط ح، ده تكسا نجا٠٠س ق اب. ء ؛—م
 رع ر—زع ٠ كتج ٠أم طن١ وم؟ ال—اأت؛
ده* رهنا  ل٢ ٠؛ الحائزة كانت ٠ ا
 وأحذ**ن ل—لر.مذ حسرر ذمي ءام
 فدملت المنحة اسعت ص ، فذ

 عاس والمسرف والممور المدوج
در كيةور١  لالف١و واد
 !ءد-ش١ م—وان. و س.ت ٠!--ب١ ٩

 اكى الممثل عن ٠فف ادكة
٠ الثانية امثلة١و

( ق١ش ٠ )أوساو

إم - ز أورب ربذة٠م فى وقحته ميثافى
 ٠٠م كل ١٩٣٧ م ء؛ ودجاأدر عاصمة

 ؛رلن—والدنمس ونح ألمروا المورد
ج أكمدمر و و>لجبكا ألمدا هوو وذلملندا

قتصاد العالقات ترثيق لنرض  بةا
 الميثاق نتائج أن ا ،الدول هذه ين

 وب—نش عند ل فد؛ أ'تر ليا نظهر ن,
٠ الثاب ألبراب اطرن.

أوسهة

 شرفية شارة الوسمام - ١
 الهيئات( )أو فراد ذ الدولة تمنحها
 نافعة أو ممتازة أعمال على مكافأة
وسمة وتقسم ٠ بها قاووا  الى ا
خيرة ذه—وه ٠ ة وعكر مدب  ا

 الساحة الذوات أفراد بها .؛ختعر
 ٠ ية العاد بالخدف متصلة عمال
وسمة وتحمل  أو العنق حول ا

 بعض صياغتها فى وتدخل لعدر١ءى
وسمة وتهدى ، النفية المعادن  ا

فراد الى  الندثات الى او ا
سبة تحادات كألجعيات ا  وا
 الى تهدى كما ث والكاهات والكتائب

شخاص بعضى أزواج  وفاتهم بعد ا
 موقم براءة ؛م—الوسم ولمعم ونتبم

 وسقون ، ًاحمؤوربة١ رئيى هرن هاجءإ
 ،طو له الممنوج لورًا وأكا ا!وسدام
وسمة ولسون ن اكذكار سدل  ا

 ان بدوو ق ح ول مكذمب ( ٠مع ث، كما ١
٠ ادورى التعر فى ا$مناء لم

 فى المدنية االوسمة تشمل ٠ ٢
: ألمحدة٠١ دب اط ررة الجمهه

 وداء أد ونمنح ا!لممل قالدة ٠ ١
٠ وذواب الدول

 وتمرج ،ا.جهؤوربة١ ةقالد ٠ ٢
حبية اوطنية اكشات ار7لح وا

 وب.ذم ئ ل—الذب اح—ودم — ٣
 الجدارة وذوى الحذوكات ساء ؤ ٠ل

٠ الفائقة
 سس٠خ ئ نم ره ر احمه» ١ وسدام — اً
* لتازة للخدمات ويمنح ، أت دلن

ستحقاق ووسام - ه  خمس ئ٠م ا
٠ النافدة للخدنات ويمنح ات٠ط؟ة



)١٠ أوطارخية

 العلؤم فى لتخصمى١ أوسمة ٠٠٠ ٦
 ألتجارةو ءة١!زر١و لفذون ١و

ث من وألرياضة وألصداعة  طبقات ث
 فى رؤدى“ لتى ١ للخدمات وتمنح

٠ ألتخصص رن مياد

 طبقات أربع من ألكمال وسام - ٧
 للخدمات تقد؛رأ ألسيدأت وبمذح
 أو الوطنى ابدان فى دؤدينها أش

سه؛  مذ|ه ةتاز ل ١ ألطبذلمذ ذمذح٠و ذى أ
٠ ألدول رؤساء أزوجذات

وسمة ٠٠ ١٠  ٠ وتشمل ألمسكرية أ

ءرى ألجمهوردة وسام ٠ ١ أ
 ٠ ( للمدليجن مثيله وبقابل !

وسئح ، ألذرف نجمة وسام ٠ ٢
 ٠ االستثنائية 'سات

، السكررة ألنجمة م وده؛ ٠٠ ٣
 ٠ أبدأن فى اشجنمان ئمذ.ح و

أوطارذة

 بمعد 'لز ام ا ■حم—■■. كت. أصطالم
 . المطلق أسم ذظاد أى طته١أوتوقر

 طغظ ختاذ٠ لى ١كس أنه كم؛
 ح ..ت دج. ٦ ؤ—-٥؟ ،< أو>'.أ.اركي__ا، ١)

كتف سنى اقتصادى نى ،’ا . اذ

أوطارك،
تم كل ن٠م ل م- دونانى ١لغظ

زب دد أو , ددج ا٠بمعذو ب ٠.نر أو
 م تخ٠٠س ٠ ذة كف ١رمع.ذنى وارئن

قتعدءد عد. فى صطالحا١  سعنى أ
ى؛ ))  على ودطلق (٠' كش١ ء أ

كتن.'، .سا 'ننتهج- أك أدولة  أ
 ل تعم أذيما أى اوطاركبة بأنها الداض

 و كه١ ذحتاح٠ ’م، مجج أناج ءاى
ستيراد ار تاحأ سنمد.و  ا
 لىى٠آلز١ ذ،لى١ لى٠س_  ألخاردى

ؤتصاددة رى ابان أو العالمة ا  أ
رى الى ًا'ذار ادحذئ سبا.ة٠٠ك  أ

ومثالها ، أالقتصادى ألحصار أو

 ه ألثانية العالمية ألحرب أبان ألمانيا
تستخدمها ألتى ألودماذل ومن

المواد انتاج اباة :  د هذ المن.حقق
. البديلة

وسا I

الكرمذرلف وءخو دة جمهور : اي ذام
ابريطانى

ادبرتى :متون '؛دواة دبى
( الغا ٤٧ ٠ كا : د٠٠ص١

 أوغشدأ جمهوربة 'نشمل — ١
 لشممأو ألعليا ألنيل منابع نقية زر اال

 بارأ فيكتور؛؛ بحورة من ألشمالى
 من أن لمود أ ات جمهور تجاورها
 ثم ألجنوب من وتنزأنيا ألثمال

 ، والغرب أادرنى من وألكونفو شنيا
 ألف ١٣ر٦ منها م٠م ألف ٩٤ اداحة

 ؛خدرنى ٠ ات ابحح باه٠م من ح.ح
ف وش أوغندا أالستواء خط  أخت

 كلوحبا' جة متة جدال من بمها "ضار
أدى وم-تنقعات وسهو,ل اودية الى

زه؛ ;ا ؛د٠قتء ١ *دإنعن درناخيا ع 'ذنئ 'و ١

ح٠م /٥٠ , ألى. ٠ة نن شدلىو ا
الثاق ى ؛ طن داذراتجا( /;٢. 'ا

. طاط1وا أش أ ، قع* ٠  لد ١
الحدن الصادرات ندلى ا٠كم

. .,'"ا-

ضشادى ا در ا لط ساعد
؛٠لة ءدك أولم- ن١ •٠٠١

عو;ة—ارح يرؤت -؛ ؛٠دك: ١ نا فكندرر

٧ر٢ الكات عدد  ٠ ٠ ١٦٤٩ ءام
و'!ذ-ا;ل ; ذئ أن ١ ل_الىل م,• نى ٠ ه

قلة ا حد :٠ كما بة ودا ا ا
وغددأ 'ت ٠ وأور رة ارسح

 بوغئدا اعى مقاطعات أردع ألى ادارئ
زال واالر أشابة الطعات د



الدستور ولز. غ للدوال رئيا سه دع
سبعى مجار م نا على ننمرع الذى
'".١'-. . ه لمدة ا عضو ٨٢ من مكون

خاد. ؛ردان بوغندا القإيم دكان
التشريعى المجلى فى ١عضو ٢ ا يله٠ي

١ءف٦١ انتخاب رنم دشما
 فى الكاباكا وفر ؛ العام باالقتراع

. انحرا ا!ئ ملتجائ ١٩٦٦ ؛؛,,ذبه

 جنب االخرى المدن اهم . والغربية
(.الغا ٣).

 أوغندا ار البريطانى انغون امتد
 توزيع ,'غانية يعد ١٨٩. عام مند

 م ء؛ وفى ؛ ألمانيا مع النفوذ مناطق
 لى الحه عاش بريطانيا فرخت ١٨٩(

لها اطن ان الى  اكتوبر ٩ فى استت
 ملك ؛ موب الملك واعدت ، ١٩٦٢
 للجمدورة رنيا الكاباكا او بوغندا

 استولى ١٩٦٦ فبراير ٢٣ ولى
واءدن آ!-لطات جميع على اوبوش

 واكحة والزراعة كالهندسة الغنية
 وفى ت المصة اوزارات الى

 لجبة اال ا'لكحتن ورازذ حا!ة

ختصاصات منها ،.احت  التى ا
 الدلى وزارنا أنت اساسها ض

ختصاصات وبعفر أشباب٦ ح  ااتى ا
 ؛الت ، المتاعة وزار؛ الى نقات

( ١٩٦٧ - ٦٦ ام٠ء ح ا٠—بزابه

أوكرانيا

 دداضكا وكرات،'’ : القوس االسم
رذك-,؛ بو ر ص اصتكذا سيا تجو

 ،وؤدبب جمهوردة : ألحي؛ ١ذا:.ا*
 كوروتثنكو : للهوله١ م رلتم

( ن’م ارا ) يبى : لئس>ة١

 المءونة اسدوردات أولى ٠ ١
 بعد وؤيدتدة ل ا الجمهوربات التحان
حيث من ونأك ٠ فييذيبة المدو روحي-؛

أودأندو

 باالشتراك ، بوليفيا دولة رئيرغ
 نبة’ بج وكالهما س ربذته’ن٠ ررنيه مع

 ١٩٦٤ عام الحد ءر ليا اذو٠جذرال
 ، ١٩١٨ عاد, و ند ذا أو الفريدو ولد

 الرب. ( زميله مع ١ وخلف
 وأن؛م؛ ١٩٦٤ ر—ل ذو ٢ فى استزيرو

 فى نية تن؛ .ة —باسمع ور غةريا٠ء حكما.
٠ إدغدا دو

زجاية1 حون٠وث اوؤأق

 أدذ.در أولى فى دت٠ذكو٠ وذأرة
 وزارض اختمادات بادماح ١٩٦٥

 ١٩١٣ ءام اشغت اش "وقاف
 اش االجتماعية الثغون ووزارة
 'سدلى بعد ١٦٣٩ عام انثئت

 الوزار'نبن؛ هانون ص كل اختصاصات
 والذا، االوقاف وزارة حالة فغى

االختصاصات تقدت االهل الوقف

 ، ادكان وعدد االقتعادية ا"همية
 على 'نطل ، الغربى بوبها فى وتقع

سود إجحر ا  لمجر١و روماذ.با تجزاوره؛ ا
 ..ع يل٠ ، وبواغدا ذاكيا و-إ كؤ رشمو
 ٠ م٠م ألف ٢٣٢ ا٠ب١٠أوك سساحة0

 منهم م.ن ٤١ر٩ السءاز وعدد
 واللغة ، ذى١٠اوم' اصل. من /٨٠

و ة .رسمي’ا  احدى وص 'ذ٠ب١ر ا
 ضم 'نم وقد ، .ة الالو ا!أججات
 ا!جمهءرربات ا"رحاد ارع أوكرانيا

 ظهور بدأ ٠ ١٩٢٣ عام ا-وفيسة١
 م ء؛ ندغن سياسية وحدة٣ أوكرانيا

ا.هوو ١٠٠—به '^ونت حدى ١٩١٨  دة ج
 ثم كوربدسكى٠س ال ااحنو سةبررا

 ة'وفى ١٩٢٠ عام فى سية ظ٠جهزرر
 ا"لمانية الذوات احتى؛ ١٩٤١ عام

 ابان لب ر—التخ ح مج كثبرا وعانت
 حذو بذ ر؛ اضحد؛ ١ ءرد وقدر ، لحرب١

 عام فى نخدردرها’ وبدد ن٠م ٢هر
 من روثينيا قليم١ ليها١ ضم ١٩٤٥

بوكوفينا ومقاطعة كوساوفاكيا تنمح



١٠٦ اذىدهوها

 ١ل ؤولش أذحاء وبعفى روماب؛ من
 ايه ١ مخ،٠ض -ذم كدزون ١٠خح شرفى
 خرى١ واالن ٠ ١٩٥٤ ءام ازيزم

 ( لة-ا اً ٩٣٠ ) وف٣ ر٠خئ تدمل
٠( ألفا ٧٠٩ اودسا)

 أوكرانيا اقتعادرات 'نعتمد - ٢
 على والمعدنية الزراعية ثروتها على

 مراكز أهم س تعبر فدى المواء
 من ا ٢٢ ١ أوروبا فى اللالح انتاج
نتاج  أولى انها دا ت. ، الوددى ا

 ٠لبج. ازتحة لوضة١ المناطق
ضداد اذناج نم / ٦( ز السكر  ا

 ا ه ه ١ الفدم المعدذمة ثروتها وتثمل
 / ٦ ١ آ والحديد ؛ االتحاد انتاج من
تحاد انتاج من  /٤٥١ والصلب ( ا
نتاج من  والمحنيز '( ادك، ا

 /١٧ ) المعدنية المسفوالت ( /٣٥ )
لتحاد انتاج من ٠ ( كله السوفيتى ا

١كالهلم أو

اوكلند

( ألفا ١٤٣ ), نيوزيلندا مدن ثانية
 وتليها ، ش تثر كرايت مدينة و'نلى

 ، ( ١٢٣ ) المجذون و العاصمة
 فى تقع بحرية وقاعدة ميداء وأوكلند

 ، رح الثما الدردرة شمال أقتدى
 لى اك معات ١٠لجن ا احدى بها

 عاى االسم يطلق كما ، ا بلند ز و نم
 على وكداك ٠ فيه -نقع الذى االقب؛

 المهجورة الذربية الجزر من مبرجموعة
٠ لنيوزيلندا *يا 'سيا شابعة ا

أوكنلك

ابان اسمه برز رطانى بر ذا

 اوطس١ االمردكة ,!واليات حدى١
 اسال فى نبراسكا تحاوردا

 المساحة ئ ااجذوب فى اس٠وك
~ ١٩٦٢ ,اسكان وعدد م٠م ألف ٧٠

هوما كانت ، ض أوك ن٠م ٢ر٤
د لهنه ١ كم—ا ترضعة ١٨٩٠ ء؛م

امك . ا*؛ كاث ص ونم, الدآلرر
٠ ۴ الزلة ا٠م ة ٠كب ة١ر -نفعم ذبا أ
حذ( نة العند قة و—ااة ازاات و

العدراشة اشلطات ذدخا٠ ررد
اك ون لخ.١ ٧٩ل ء ١ رز دع ع ر٦

? 1مدوأوكال الدادة ناأد أهم
•نعد .أنفا ٣٦١ ازا • . أ!غا ٣٢٤
تة ، ء--إ ألها ا اشسادراد':

وزر. ’ البذرول ثمبدا  البحدثن
نتاج يجمة باخت  ام٠ئم المعدنى ا
 ا٠٠مذه دوالر ءدون ٧٨٦ ا ١٩٦١
 ، وتجذاته ل و اجذر ا من د٠م ٥٥٨

'نولزا مدينة الصناعة هذه ومركز

 المالم مدن اغنى من تعتبر التى
 لى ٠ اسر اتال إرأس دأب

 مذحلمكرات قانون ألغى ١٩٥٩ ءام
 ٥١ الذ سارط كان اًن رح اذوالن لى

- سنة

 واتعلت الثانية العالمية امب١
وط بالشرفى ده سم  سمر هو ث ا

 واشترك ١٨٨٤ و أوكنلك كذود
 عدن فى فعمل اضى ا ألدرب فى
 قادحهذلة ١٩٣٥ وفى ٠ ف٠ومص لزاق١و

 ئ الجند غرب .شمال فى -تورة ادمخ

ص لثرة٠١ه٠لعاية١٠٠لث:ن١ق ي ذق

 انسحاب وزد أوربا .ذطل ا١ أوفد
 تارفيك ترن .سطشة٠١ ألحة

 ؤ، رذل و ال ااجذ, خلف ٠ ورح باار
وسط شرق٠'١ فى اطا١٠شادة١ ا

 ٠ قدى ا قاننر اول١ ورذل نذل ٠ل،٠رع
 ضغط -نحت ٠ط٠ض١ ١٩٤٢ تم.ف ولى

 المدربة الحرود الى رإلتقهق وميلر
 تولى أن لحون صمد الذ—وعد

 فرد العامة القرادة مرنتحوهررى
 فى خدم ثم ث العلمون عند روميل
منح ٠ أخرى فترة الهندية الجبهة



أربو٠٠-٠أوبد ١٠٧

ا٠

 واعتزل ١٩٤٦ ء؛م المرشالية ر'نبة
٠ لى٠ك١ العام فى الخدمة

ن باذور أو
 الثبية هرنفوليا جؤجورية عاصمة

 ربع ز كح أى ألفا ٢١٨ '*كانها عدد
 يب-.' أنثئت ٠ الجمهورية سكان عدد

 - حنال ٢٥٠٠ 'خد حدردة حامعة
٠ الطب يدريون ٧٠٠ منهم

رخت أو

 الديؤراطية ألماب دولة ربس
عام ليبزج بمدئنة ولد ٠ الثبية

وشارك . ى'مذة اسم؛ فى ١٨٩٣
شتراكية الدركة فى حداثته ط أ

الى انضمم ١٩٠٨ عام ض ٠ ا$لمانية
ئتراكى وفى . للذواب ا الحزب

الحزني فى ادك ١٩ ١٢ عام
شتراش م ب وبعد ٠ الديمقراحر ا

واى انحالمية ق عارض ا ا|حرب
. لتمد قرى 'مندات استصدار

١٩١٨ ءام وفى ٠ لحر ا !هلحيات١
الثدوعى الحزن عفولة فى اذمترنذ
الحد وناهذى ٠ لزح عن ا$لمار

حركة ليتظم لمانيا’ ار وعاد ألنازى
أول نارا ض وأ حين والعال ,اهمال

.بيك٠واهل ذيا--ة أباث ,اوزرا، لمحلى
د هذا فاة غ - ب مرئ والغاء ا د وبعد

'٠زد أنتخب الحمهورة رئير
ه -- .٠لهع وت !ه١ فى ه، ه للدولة.

 اركررة١ .ة٠للجك اآلول _كرذر١
تحادى حزب شتراكى ا زار ٠ ا
LJ١٩٦٥ .بر١رق ٢٤ لى درة ’

 لثيإوءية١ الدول زمر‘ول فى واشترلذ
 ادنة ا ن٠م دورو فى بؤوسكو المذهقد

 ■ذاررد )) ن٠ء لف مئ له ٠ شبا
مادة الركة ٠ a لماذياأ فى ا

ؤ—اوي

٠وهت ، توجر لجمهوره رئيى أول

رات احذى  ه.ا -ودع . ككذض رو
بة رجن فى ؛مك وكد ب ألذ فى ونيمع و

 ١٩٠٢ عام ولد اوبيو كعازونحى ودو
 ابار,الية بمدرصة تعنيمه وبد

لمانية  عزجة وجد ٠ بدة و ألك ا
 'ئم انجليزية بمدرحة التحق أدانيا

 ٠ لندن معة١جا من درجة ء،ى حشدل
 شركة ا مدي ل٠ءم عودته وبعد

 دزره نحاد‘ا لجنة و،آس لجءارنة‘
 ا!حركة وتزعم ٠ بيدان حكم مناعف:
بنية  فى لعنف ١ ل’وصت متخدعا' ا

 أول انتحب ’ أءذاسه ى١ .قهول’١
 استقاللها بعد ذوجرو لجمهورية رلير

 اغتيل أن يلبث ثم ولكن ١٩٦٠ عام
س وخلعه ١٩٦٣ يناير ١٣ فى  نيكو

. لجمه-زر١ ريامة فى جرونيتكى

اونذاردو



١٠٨ أوهايو

أوهايو

 ،لشرقية١االمريكية لواليات١حدى١
 فى بنسلفانيا والبتى بين ما وتقع
 و'طل ، الغرب فى راناواند الثرق

 ،ايرى لبحيرة 'دلموبى االحل عأى
 ١٨٠٣ عام االتحاد الى انضمت

 ألف ٤١ الباحة ( ١٧ ترتيبها )
 ( ١٩٦٠ م ى؛ ) الكان وعدد ، م٠م
 زنجى ألف ٧٨٦ بينهم ٠ن٠م ٩ر٧
 يتكون ئ الحؤر الهنود من ١٩١٠و

 وخيك..■■ال مجلس من الوالية برلمان
 ١٣٧ ) للنواب ومجلس (عضوا ٣٣ ،:

 ٢( التدونجرس فى وبمثلها (عضوا
 ٤٨٥ ) الولبس الماممة ٠ عضوا

 ٨٩٦ كبلند االخرى والمدن ( أوف'
 ٠' أشا ٥. ١ 1 .حيناض ،ألفا
 وس؟ ٠ ' ألعا ٣١٩ 'نوردو
 االمريكية الوالبات أغنى من اوهايو.

 ٠۶١٣٥٤ (١٩٦٢ عام )ميزانية
 على اتها نتماد ا تعتمد (دوالر

 ثم المعدنية والمذاعات التعدلن
 درنية الي ثروتها تشمل ،عن الزر

 عام د ٠ م ٣٤ ) والفحم الحديد
 والغازالطبيس، البترول ص ( ١٩٦٢

 ت١واب'ر ا"الت ستاعازيا وصل
ك  وادورق، واالجهزن المعدذة واالس

 لصذاءة١فى المشتذاثن العمال عدد بلغ
 ١٩٦٢ عام نى عارى مليون را٢

٠ ممنع ١٣٩٢٠ على ن٦موذء

أوذولد

٠٠رئي ؛.اغباى متهم ١يكى أمر
 دن ، كتبدى جون المتحدة الواليان

 باحدى موظف ، وزولد’ هارفى لى
 عام ولد ، دالس بمدينة الثرادأت

 الا-رذ.-ق١ البحرية فى وعمل ١٩٣٩
 ور ١٩٥٩ "م حذى باليابان سيما 

 لىموسكو١ ذذه._اف اعام١من اكتو؛ر
وءاذ ١٩٦١ عاد. د-ازوحلنفتاةروب

 لتة١ فى المتحدة الواليات الى معها
 مغبر؛ وظائف عدة فى وتقلب. التالبة

 الورس باغتيال متهما للمحاكمة تدم

 ١٩٦٣ در آو ٢٢ يوم فى. كبدى
 اثناء وفى ( تكاس ) دالس بمدينة

 اغتااه نوفمبر ٢٤فى المحكمة الى نتله
 ، روبى جاك .بدعى امريكى لبردى

٠ المحاكمة الى بدوره قدم

اوشاب

 برلشدا دولة رئيس ، أوخاب أو
 وليم وهو ، الثعبية الجمهورية

 واضغات ١٩٠٦ عام ولد ،أوشاب
 ثورة وب ، االشتراكية بالحركة

 ريادة لكا جوهرو اءوتزءمها٠لبيذ ١ ١٩٠٩
 ؤإجذة١سكرتاربة أوشاب تولى الدولة

 ،االتحادى العمال لحزب المركزية
 ١٢ فى للدولة رئيسا انتخب ثم

 استمر بينما ئ ١٩٦٤ أغسطس

 فى ألوزراء رسى سيرأنكيغتش'*
 فى. ٠م٠ع٠ج اوثاب زار ، منصبه

 عدد فى جونته وتابع ١٩٦٥ نوفمبر
٠ آللنامية االفرثة الدول من

 نعداء من يطاىبر ككه١ارتر رائد
 دين روبرت؟ ودو ٠ التعاونية كة ٠الح
أحد ادارة ذولى ١٧٧١ عام ولد

 ١٨٠٠ عام باسكتلندا النسيج .ازح٠١٠١
ل وفى  الحياة بدرسة عنى ذلك خ

 ع٠ذ ر على وعمل للعمال المعيشية
 واالقتصادى االجتماعى مستواهم

 االجور ورفع ة٠م٠ثء١ المساكن ببناء
 واتجه ، العمل ساعات وتقليل
 زرى انامة الى ١٨١٧ عام تعتكرد

 ول١وح ٠ ذا'ذى اكتفاء ذأت تعاونية‘
 فى عذ٠التذلى موضع تتجذربته بضع أن

 وفى ، فشل ولكنه المتحدة الوالبات
العل نقابات اتخدان نفلي ١٩٣٣ شام



٤٠ء١ذر احدمان ١٥٩

 ابة٠يالىالذ ن-ؤول’اساس ض
ذاجية ا!صكاعدة 'ألمكية  لهدن . وا

 اى ١ جديدة ت١نغبر ؛ مذش،ا لفات مؤ
 عام 'زوفى ٠ ةدا 'نرجهو ٠ .أجتمع ١

٠ ١٨٥٨
سهث ايان

 وهزر،إ ف، ١ رب جنة لى م. و د ر سعمى٠ .ة ٠لىر
 . ١٩١٣٩ عام الحرب دوى در

 فى ئمىو الجوى بار$ج فاأ.تحق
 نخه بتى دب دس أ حيث زب؛ ذر ١ شمال

 عسالج ددور ءدة فقغى وحهه فى
 ب ٠ د اذاه. ر لمأتش-لمبات١ واحدى

 رل...-، ٦ومذ :طاايا١ فى زرره داود
 وهد ٠ ١٩٤٥ عام مبج> ا رائد

قتصاد ذر- ؛—رون'؛- ار ءودنه  ا
 رسيائذ١ ر١ اذرق ١٩٤٨ عام ؤفى

 اله, زودنخدب' حزب فى وادترئئ
 عا رع، التن- .٠لمحل١ فى وانتخب

 -آحاذ اخدرالى ان٠ر١ ولى ١٩٥٣
 ذلك. ردد ىح الذى الجنوبية بقياافر
 الذى رود--،ا ج؛.ه حز'ب سأس

اآلدب.. ا'ارحى أث "اذى دءو كأى
 ءدده ه ها عم. ن، ١ ٠ دا—* ٠، د ه ر -مد دن
 رزا، ذى 'ن: '( ه٠لذذ نخبا ٠’ئحدعد1 از

 خان؛ و,ية إجن ١ سرا ردك رود فى ة اإوزاز
 ١٩٦٤ ل٠بر.١ ١٣ فى فءد سحون’لو

 ه ل: ا -ه إدم وز؛را ق١حنيم ن وك؛ و
 ١٠٢ هرت نبيخ تن راج اق و ر -ولجه. وفى

 ١' ٠ ولى دا' و ر ر دو—د. احث
 ث ر٠ذ. ح.ر دات نتن؛ ١ أجذرى ١٩٦٥ همد. ر.'٠٠

١٩' وفى د ردد بحاء٠ ذبن ب ح.ا'خت

ل—،١ ن٠أءا بر٠دوذ  ب—رودو- تء
٠ واحد جاذب من انجنوب^

أيخدان

 ، الدازى لحكم٠ ابان ألمانى زعيم
 ١٩٠١ ء.'م ولد ايخمان أدولف وهو

 <5 ا'دني فى وانددرل ٠ واشدن— ددذة
شتراكية  وكان ( اكازبة ) شيةاوو ا

 ونظرا ، دمغة الد.؛ جيس ذواد من
ت٠ لسابقة١ نصالره  ده٠ز وترور رت٠ربر
 ق الذم الى اوه رية١ الخة

 رب والى دمالتأأي أذورق وسط ا
 الثاية يأذ1لعا١ كرب١ ؛م٠لى وعند
 دةليه٠ا اع.دبرئ١ مراكز ءلى ارى

 من كغيره اختفى ’ألمالى هزيمة وبعن
 الحبىأ^ونية جمهدءاة٠اب ، النازيان زعماء

 بادزبم ؛ ءاى وءما.ه د و لجب ره و ا بعد
 ورمكذتمخازرات ٠ انازى ١لحكثما١ بان١

 نناءأ اخذطافه من لىل٦ىر١ مة حة،

رح ق ذن؛—وح  ؛و’-٠ ٢٢ فى ت.بن۵'
 $عى ذل الى سرا .ه’وحمك ١٩٦٠

 ٠_اخ٠لىهيو٠الع الدءانخة وعمات المحتات
رحنتن احتحاج كت عر  طاك ا

 ؛—المالى. التزمت كمسا أراب حرمة
ت٠قضنج إدة ت ث ًا٠دحاكة بعدو ح ت لصد.م ١
٠ر٠٠بع-مملد ١٥ فى( ل ادي ٠اسر جمة محة لد.ه ء

عدام ١٩٦١  حرب مجرم باعتباره با
 :ام أمسدرن'* ؤاذون ااى تنادا—’ا.

 مايو ٣١ فى الحكم ل٠—وًاغ غ ١٩٥٠
 لصبولىة١كءاية١ أرواق وأودت ١٩٦٢

بات فى ييمسا ن المتحدة الو  عدا
نتقام فى وامعانا ، لحة^ا١  ق ٠٠>١ ا

٠ البحر فى رماده وذر جثمانه

وتعاونى زراعى اصان
'ذمك.ث.م ١ ن. وذرا. اارراع ؛.ل .٦زم _ ا'
 ٩اازراء- حادت .د؛ . ءا ل ،٠١; اادح ٠/

 أآلفات ومة٦أومغ رختبأت كالجزور
 م;ع دلى و٠٠ا —ات ا أو ت  (ن أ ذراء أو

١ هسا لتحصيل لجة كا ضما'ذ؛ت



١٦ اردادهو ١ابد

 التعاونية الجمعيات قامت ، القروض
 ١٩٢٣ عام انشائها عند المهمة بهذه

 بنك انشاء تم أن الى ضيقة حدود فى
 الذى ١٩٣١ عام الزراعى الذلميف

 االئتمان بنك باسم ذلك بعد ءرف
 سلف تقديم أغراضه ومن ، ازراعى

ت على  على الزراع لعفار الحاص
 قادون وبعدور ،٠ برة—٠قص ٠جال ا

ح ا—شانؤ من اعدذو وضعت االص
 لذى١لغرض١ فى الذرض م٠ستخع أن

 الزراعى واالئتمان ، أجله من طلب
 االقتصادية بالتنمية مرتبط

٠ التعاونية والجمعيات

دمان دثحون٠ اروم م'نذو — ٢  ا
 ا هما مؤسسحا'ن كعاؤذى ١و ازراءى

 .ءية١!زر١ اكاونية الممرة ة٠دس1ا
ددمان ادامة ؤسة1وا  ’ الزراءى إ

ور ممة٠اؤس١ ومهم_ة  'ندحل أن أ
شراف أدرط ١جهاز  لمتابعة.١و وا

 ا_-ورنى—رم ارثاذدة أوسسنجة١ همة٠٠و
 والرقابة إلئتمار_ة١ |سالت

 لذى ١ ءى -.ةق اهم.٦ ه وط اسدداردة
 الرراءفى اكمدادف بذك رها٠ ؛ذوم ان٣

 ار -واه - وتح ذرار صدر أن ااى
 وؤدباذت ١٩٦٤ عام فى عرة سا٠س م'ل

 الماب- ادة ابسة هذه مدزاندة
 . م ١١هر٧ تجمه ما ١٩٦٧٠٦٦

- جنده

بادهو١

 المتخددة االمريكية اذواليات احدى
 ساحل عن يفحاها وال الغرب فى وتقع

 ٠نجو١زةأور ورج سدوى ارادى الحيط
 وتغطى ٠م’م ألف ٨٢ر٧ المساحة

 االتحاد الى انضمت ، الغابات ذلثها
 ألفا ٦٦٧ السكان عدد ١٨٩٠ عام
بات أر نم كاذت ص نفم مة٠ك ر  ا

 (ألفا ٣٤ ) ز١دو٠ العاصمة ٠٠ كثافة
خدرى والدن ٠ ذولر هو١بد١ ا

 ١٩٦١ لمام ميزانيتها ، دو كاتا بو
 اقتعادباتها تعتمد٠د٠م ٢١١ بلغت

 والصرف االخشاب صناعات ض
 من البرى الصيدو السياحة ولمعتبر
٠ الهامة الدخل مصادر

( فباة ) ابروجخدة

نم طاقتها 'نستمد ذربة قنبلة
 االيدروجبن عنصر نواة انشسطار

 االيدروحمن استخدم وقد ، الثقيل
 عدة بمد الذرية القنابل انتاج فى

 مرو ١ارور استخدام من سنوات
 نوفمبر فغى ، االنتاج هذا فى بنجاح
 بأن االمريكى الربى اءر ١٩٥٢
 انتاج فى تجريبية اختبارات هناك
 ١٩ه٣غطس1 ٢٠ ،وفى القنبلة هذه
 تفج- نبأ لوفيتى ١ االشحاد أط.ن
 مايو١٢ وفى ، أيدروحينية قنبلة أول

 المتحدذتفجير اأواليات أعلنت ١٩٥٦
جزيرة فوق أيدزوحينية قنبلة أول

لهادى؛دوتتادتططاى١ حئ1با

 المواد من طن مر-ون ١٠ تنجرر
 انضمت ١٩ه٧مايو ١٩وفى ، المتفجرة
 االيدروجينى النادى الى بريطانيا
 جزر فوق قب'ذبربطاذية أول بتفجير

 ٠ ضخدمة دارن ص ألقيت ؛ردن
 ه؛ ب—'تغج ز وأ'ن؛ ز افحف ٦ ع ذن ن٠م

الموفيتئ 'ذهاد١و اذربان احتجاج
٠ والعرن

ايدن

 ٠ دربطاذى سياسى ، ايدن ر اط
 اتجاسية حياته بدأ ، ١٨٩٧ ولد

 عام الدحوم مجدر فى عضوا نتخط'بهبا'
 عين ، المحاذخرن حزب عن ١٩٢٣
ختام وزيرا  وزارة فى ١٩٣٤ عام ل

 التابة االخة وفى ،اذذومية ماكدونالد
 وخلف ، االمم سبة لدنون وزيرا
فى الخارجية وزارة فى ءور ابل٠سمو



جبة لو يو ١٦١

 وزارة فى انترك ٠ شه المام
 ١٩٣٧ عام القومية تشمبرين
 احتجاجا التالية السنة فى واستقال

 التزمها اش التهدئة سياسة على
 ٠ هتار مع مذاؤضاته فى تثبرلببن

 الدكم الى ءاد الحرب قيام وعدد
 وزيرا ثم ٠ تعمرات—للمس.. وزيرا

 وزارة ؛ تثرغل وزارة فى للخارجية
 مرة ر ١٩٤٥ -١٩٤٠ ( الحرب
 وزارة فى للخارجية را وز؛ ثانية

 فى خلفه ثم ١٩٥١ عام تشرشل
 ١٩٥٥ ابريل ٦ فى رة١!وز١ رياسة

ل وفى  نرع ز ١غتر ب ذزءب٠ حكمه٠ خ
 إغرسبق٠رة١ور’٦ ى ر لييهوم ئى٠

 ن إر .٦ ا ح-د ن لرص لى٠ذ عداذ^ة ة٢حر
'ذم ت ي ف;.ه.ا المدلى ء ٠ الذل بك ت

 فى٠ا١ ادحح ء'ز-لىاء١ ش٠ لغدن

 .١اشما بعد االالتى ؛الدوات عرف
 . ١٩٥٦ ؛راكو ١٠٠ فى ليه١ اسرائيل

 فى اذ—أالدالم اءدزن ؤف لى—ودم
 إورد ذخلفه١ ١٩٥٧ بدابر ١٧

 ت_ه.مز’١ رلىد٢١ نشرت ٠ ن مازحان
راته  إخب ح—’م ٠ ١٩٦٠ عام مذ

 ف•:—أك فى ايغوت اورن ' ايرل
. اكابن

ايديت

 ورو ٠ اندونيسى شيوعى زعيم
 ءام دوز ولد ٠ ايدبت بيانوسعنتارا

 بة الدال الشهادة على وحصل ١٩٢٠
 .اء-ات—باإجؤ به ذم؛ متن واتصل

ل وعند ، الشيوعية  الجادان اخ
 ١دوكد وحلرد الثرقية الهند لجزر
 حتى مععله فى وعاش اعتقل منها

ب ..•—لد ١ اإى واذضم الحرب ،ارة
لدو عى الشيو ع٠س لره بزعالرلمن ليى ا
 نألم ١٩٤٨ ءام مشرعه ض الذى

مة والتأت فادنة انقالب محئأولة ز

 ١٩٥١ عام متن بتا؛د إى ١ إحزب١
 حتى اليه االنعار جذب فى ولجح

ثة عددأعضائه بلغ شو نحوث  ءتبو١م

 حدود خارج شيوعى حزب اضخم
 مرس فشل ،شمها الشيوعية الدول

 عام فى االوأى ، م ااحك نظام قلب لى
 ١٩٦٥ سبتمبر ٣٠ فى والثانية ١٩♦؛

 .ادة—بقي له الجشر ة—وقاوم :-هد

ون  اعلن ذوفمبر ١٩ وفى ئ زرو
ند البرلمان  الحزب الغاء ونيىا

 فاخذتغى ئ أتولمد ع٦وجم اال-.حوءى
٠ المرح ن٠م ايديت

ايديولوجية

 نانىيو صلأ من لمة٣ ايديولوحية
 ماهو بمعنى ادبو . حج٠مقشي مءن لءورة

 ، ءإم ى٠٠لمبل دج ج: وإذ ,ك لع ذا اوو تر
ت١ ن٠م فرع دجية :و بد فا  إلىرا

راش  الفكر طبيعة فى تبحث٠ لذى' ا
-ور د رعا و ذف .ل ء: ده الوق؛ ا  ن ا

 ًاباحث١ ن١ بذنك يقصد يديوذإجية١

 الموضوع عن المجردة دالفكرة يدلمى
 الجزئية المادية ذلحقائق .بثمعل و

 يعنى نغإرى ذ.احث هو ووح بديو وأ
 جوهر من ألنابعة ىرية١ رلحوبا

ى أ !.'دحق١ ذاحية ون  ضوع أ؛و  لد
ن لبدا ة١ وق٠ما'ذ كدرا ك  بديولوج
  هر أوحو الغرة أن داءكار أكافال

ر المدابغ أشورة ص  نم ة و
 كلمة٠ م ١خذخد ١ شماع .وولى ر ف ا
 *حال فى المعدى ذا٠بي بة٠بدبولوج١

 ع ا / وفى ■د— ده.,يا٠«ع٠ال ت ا!؛جه
هداس هب١١ وبة ية٠ا فى وأ

٠ االدر اأوفت



١٦٢ ابرادات

عامة ايرادات

 التى الدولة دخول مجموع — ١
 الباب ن م واش 'نحصيلها تتوقع
 وضكم،ل ٠ مة1ص I الميزارية من االول

 والعواد والرسوم الضرائب
براد ذات المصالح ومتحمألت  ا

يرادات بلغت ٠ الح  ئمة٠اك ا
 ام ——!ع حدد الص إهرب١ وة جمدور لل

 ٠ ح٠م ٦٢ره٦ بت-ه دا ١٩٦٥
 ادام ٠ ح ٠ ٢١ د٦٧ر٨ ا—يقابله

 'م٠فىء٠ج ٠م٢٠٦ وكانت ١٩٦٤
ج ٠ م ٣٢١ الى ر'ذغدت١ ١٩٥٨

٠ ١٩٥٩ ءام فى

 العامة رادات مصادر اهم ٠ ٢
 الجمهورية ميزاب الى بالنسبة

 ابرادات ٠ الجمارك ٠ المتحدة العربية
 اغروة غرائب ٠ الصناعية المنشئات
 الكك ايرادات ’ والعمل سولة
ش أموال ، الحدبدرة  بية والذ*ض ن ا
ضافية رسوم ’ ل،وكدبانا رد١إو١ ، ا

فى ا—وري ق’'!دن تعبدر ٠كم
 فى وباكتان وافتاك.-حات الغرب

 با.,نسبة هميتها أ رثات رم ن٠فم نى ذشثم ٦
وسط دغرنى’ا ستراتيجية  تبلغ ٠ ا

 وعدد م٠م الف ٦٢٨ كها٠مسهاح
 ، ن٠م ٢٢ر٢ ( ١٩٦٣ سكاب؛

 ئ العا ٢٩٠ تبربر .٠ اددي أرب
٢٤١. ٠ش:ع . اد ٢٥٥ . دشلى١

 خدع ا'؛رادات . لي اأدمن ضررده مذوعة،
 التلذرافات ايرادات ، اعتيادية

 ادولن ل'ة انرادات ،والتليغونات
 ٠ الدف'ع ربة ضر ، الملكية نقل ردس.وم

 ٠ والذدبة لقضا؛ب١ الرسوم
يراد عذى العامة الضردب  ٣ر ٠ ا
يلولة  ٠مالخث١ ءواك .التركات ا
 ردوم ٠ والمنافى المواش رسوم

 '؛رادات ئ ألماش والنقل البارات
مألك ، البريد هير ا  دروارد ٠ بة ا
 مدرب وم٠رلمس ٠ الطبيعية الثروة

 ء.. له٦أ.'لتئ ١ ررادات ا . توامتحانا
٠ وغ^رها النقود تدخيل

ايران

ارران خدة.راهنثا : القوس سم ا

رة ر اهو د منكح-ن : ام نغام

رهنوى شاه رضا محمد : الدوؤة ريس

(١٩٤١ )تولى

هديدا عباس امح- : الحكومة ديس

ا'نأ٠ ١هر ذ١ض : -هف الءاص

كبر الذم ايران ا تحتل — ١
ما تمتد اش هورة— ا الهفة رخ٠ش

. و رو ودحة وا ت الند تن ن ح. ر ١٠ ي ر٠ز< ى٠٠ ’
حدودها تشل و ٠ ’غرن ات' واب

ألو .وريات .رالجمي■■
٠ '١٠٦٦٠١٠٨,م ر ا ٠ ي ،ا ٦زية ر ن ١

رية ذحة ٠ ا
ل.-تان وركما

٠ لعا ١

 أطح١ . ألزرارة الترود سمى٠
زر والنمعجذ كبة1اع١ر ٠أشوه١و وا

ا ى ج -م١ مب عدو ٠ هض ٦١ رع و ’ ٠،٦'عد و دتبج ١ و
م رد ٠ .٠ لماءز$١ ح١ ٠'٠م’١١ر'٠

 الذلى ن٠م ٠ ٢ر٤ ٠ ال'ب من
 م.ن ٠م ١٢ و والجمد'ب ر٩_٠لحه او
 م١و٠ذ ابترول١ رفه; و ٠ امذر و الى ا

 ٠ الذوب ردا ء نر و المعدب ذروتها'
 على تاميمه تم حس ١٩٠١ عام ومتن

 كان ١٩٥١ عام ^شدنى حكومة يد
يرانى ابرون كة لب احتكارا ا



الحرة ايرلندا ١٦٢

نجلو  وتال (البريطانية ) ايرانية - ا
 دركة تغوين ١٩٥٤ عام فى ذلك

 بينها من غربية دول تع من مختلطة
يات  '!.بترول مار المتحدة الو
يرانى  ءلى اذراى -نتولى أن على ا

نتاح حدجلة من بز ه ٠  ذلك ومع ، ا
عانات بلغت  قدمتب__ا الذى ا

يات قتاد لدعم المتحدة الو  ا
يراتى  ١٩٦٤ - ٥١ عام بي، ا

ر مليو'ث ٥. . قيمة ما زت . دو  وتمي
ت الشاه عودة تات التى الفترة  محاو

 بعفر بن الجمام تأبيد ب انل. منه
مالح لوانوت  دن والحد الزراعى ا

قطاع . ا

 ب—ح بهلوى اسرة نتولى - ٢
سرة وهى ١٩٢٥ عام منذ ايران  ا
 ندم أن منذ الغذامذأر خلفت التى

 بهادى ردا الى اشاشاك'ح البرلمان
 ١٩٤١ دام العرش عن -نحر الذى

 . نابرا ء٤—الحلة ؤوات ذول د بعد
 اودى دئكزى٠ زا ر محمد ابنه خلفه و

 دول ة .*ارر— كمر ١٩٥٣ م ء؛ تمسكن
 رثى—اص اى اءودن ن٠م الغرب

يه٠٠ذس٩ا. ١ و،—ردا مم ^^،مة قبلهإء١و  ٠ ع
 بمرإيب نى١رر ١ سيامه ز٠تتمب لهذا

 ااز-دممة ول٠'لح١ احدى فهى الغريبة
 ذب, ا ا؛ركزى الولف 'ب ان بذلى ]حإف

 ’ امى١ إف—ادح ١ دعان هرن ىه
 ٠الم—أس ءر :حى١ رطام’ ويقدم
 مختذإس،، ٠ صوى منج من مالون برذان
 ز٠٠٠٠٠١غ ء ٢٠٠ رك م نمالو نواب

 ٦٠ مان مكون يوخ—وش* ، منذخب
 ووذارة ’ الثاه يعينهم نصفهم عضوا

 ءام خالل وفى ، الررلمانى ارام ذواة
 كية—الما -طوط ومنذ ) ١٩٥٩

 الودود على التوذر اشتد ( العراقية
يرانية  ’هذا تدد 'ذم ٠ العراقية ا

الدراق واتهمت ١٩٦٥ عام التوتر

 اكراقيين االكراد .شجيع جارتها
حبا وتزويدهم الثورة ءلى  كما ، اس

 أمارات ن٠م وءا.«د الالويت اتهمت
خرى الدلج  جيع—ودك ايران ا
 >هطاب٠ للتذدم ييدا ته ابها الهجرة

ذات ٠ هية اقلح  بين السياسية والع

 دسبب٠ ذ٠ءت ٠معطز واران ٠م٠ع٠ح
 مركزا ايران ن٠م جعات اسرائيل ان

 ٠ اصهيو;ية١ .؛لىءوذ٠أ

رسيغ١ع٠’١ : للفغ١

يرانى ؛'.رير : اسلة ا

ًابدذى٠أخضر قطاف'ت ٣ ت أم٠—)ه١

دءار مع أفذن ( و'حمر
وأكمى 

انحرة ايرلندا

س;  أو ) بىايربا ادف ٦تربش : القومى أ

 ذيابدة جمهإربة ت الحكم نظام

 (١٩٥٩ )أنتخب ١٠فاب دى أ الدو دبس

( ألفا ٥٣٧ ) ذبلن : المادهة

كبر الجانب ا؛رلندا تثمل  من ا
 الى وتقع باسمها المعروفة الجزيرة

 ويفصل لبريطانية ٠١ لجزبرة ١ هرن الغرب
يرلندى لحر١ م، سه  والماومدى ٠ ا

 ٢٧ر١٣٦ مساحتها 'نبلع ، الكمالى
 ن٠م ٢ر٨٣٤ نها سال وعدد ٠ م ٠ م

١٩٦٠ م ء؛ احصا'ء

 ءلى إدبا—قذت.-١ ١د —ادرأن ٠كذمل
 ج٠تثس الدى وازراعة ارس
 والشسعر أى—-والكن إدر—ابط

 لءر ١ ودذجر والقمح ئ ن وااشوذ؛
 ى٠!ا١ الذربة لطبيد.ة وذظرا ’٠ والتخذ-

 اعدة الكف'ت ٠'لكتذلجي-^
النين فى أمكن ا-ردة والدشادذى



١٦٤ ادرهارث

ح االخيرة  أاف ٨٥٠ نحو استص
 عذى الضاعة ..د—وتعتم ، فدان

 االشاج بلع ، الزراعى االنتاج
 ٦٤٩ برته ما ١٩٦٠ عام فى القومى
 اواردأت١ حملة وبلغت .جنيه، مليون
 ٠ م ٤٢٧ والصادرات ، م ١٣٢

٠ د'والر

( ايريان دايل ١ر البرلمان يتكون
 لبتتخبا دائبا 1٤٤ يضم مجلس من

 رئيس وبنتخب معينا شيخا ٦٠ و
قتراع الجمه.ورده  ،رذ—٤ العام با

 ءذماء اً |..-ات.ب.ر و ، دنوامننه سبع
 المحاضة القطاعات الشيوح مجلس
 والصناعة واو اؤهكر ل كرح؛

يعجن أن الوزراء ولرئس ، والعمال
٠ .توح—انن، ا ى نم٦٠مخبتل أعضهاء سدسى

حزاب  ة مم\ بده أل يه٠ع٠اكيراس وا
غدش واش ،البرلمان فى  لحزب أ

 ٠ 'آ جاب فين؛ )) 'فم (٠ فيل فيانا ))
الزيم ب التهدج د اء ١٩٥٩ عام وفى

رب فارا دى
لو١ رناسة اعتزل

الوطس
أن دعد

ذرودية : و ا فة ا
ير الجنيه ت ‘ا اسلة

ر ( دو

د ذطاء.ات ٣ : العام
( ر.رتقالى وأبيض

ايرهادت
 ، ألمانى وسسياسى اقتصادى

 وهو ، االتحادة ألمانيا ستشار
 ١٨٩٥ عام ولد ، ايرهارت لودفيج

 ، لتمفرة١ فى تعمل اسرة فى وشاً
 فى موظفا حو.اته مستهل فى اشتغل
 نحرب ا فى اشذرك ، للشيح ممنع!

 ف بعد قه سما فى ب۴—واص االولى لمية العد؛
 التجارى لمعهدبدا التحق ثم ، ستندرمة

 عام وه وتتذرح ذورم؟رج سدرذة٠ر
هذه تدربسى الى وانصرف ١٩٢٩

 هجرالتدريس- ١٩٤٢ عام وفى ، المادة
ف  النازى الحكم ابان مذهبى لخ

 وبعد ، نتجارية ا المحاسية فى وعمل
 الحلفاء رحب ية ألوطر ألمانيا ماذوط

 ,را ور ء^ن ١٩٤٥ عام فعى ٠ بتعاونه
 االقليمية فاريا با حذومة فى قتصاد ل

 للمجلس رئيسصا ١٩٤٧ عام وفى
 ج٤الذذ١ 'نشيط على فعمل االقتصادى

االلمانى ايارك مرش ودعم الصناعى
د تعحره نة؛( د ا أ 1) م٠راض ٠—ن ءر 
والعالكة رب وتخر ١ درن لررحلة لعد

١٩٤٩ عام -وفى ر أ ف ودد *
رلمان ش ا ا فى اعضدو ،٠١ا:ددن

د ا زد وه لالقتصد ( الءردزرات
فى .اور—ادين -كابا ن وزارة أب ل

أط~-م ؛—كم ٠ اف ؛م —اذمن
راطى لحزى١ لى١ ٠ االدخءى االي

 ديناور خلفا رشح ١٩٥١ عام فى
 يتم إم ١هف وش و ٠ تقاعدد حالة فى

مجلس رشحه ن٠حج ١٩٦٣ عام حذى
 العام هزا هرن اككورر فى ازوئدزرات
ولى (' وزراه ى لم ر اى " مشارا
/ومن٠٠ا١٤٧ تلى٠٠حر.ده ددني

 ٠ ١ليقعد ٢٤٥ -روصءاتذج خ ٠مترم
 برع ع٠بئ٠٦٥٠ ودى٠بار ا:١فر و'حزركةأ'

 ننجو)به وزار ١٩ >د ؛رائر لى 'بمتو د

د ٠ لمتثحدف١٠راتزواج١ ر١ز دتذر

 اللبا العربية :اتده دم خدت—ان
 فقدم ٠ اسرائيل صداقة ل على
ذية اعالمن ١٩٠١٠٥ ينا؛ر فى اليو؛  اقذ

 لحربية١ت١لمعد١ خفقة مدن بد '**خية
 سياسية عالقة مغبا ف'م وأ ٠ االردأ،

 محاكمة فذرة مد ء:ر وعمل ، ملة’كل
 قدم 'ذم ، المذضرئهد' ■د - رم- زنجنلنا٠١

 لذ.ازية ا ضحايا سه با د ند حد ضدات تعد،
٠ م ١٩٠٠ تيا بذخت اأتوود من



ود’—احوص ١٦٠

فافة مارك اكسادة اعانة ألى با
ابرل االجدلى دول ترغى ثم

 منها اقتعادية زلفات له . ١٩٦٦
 (( العابة الوق الى المانيا ءودة »

 ١٩٦٦ نرذمر ٧فى متعسبه عن تنهدى
من وثالثة نائبه مددد اسنقاله بعد

٠ االسرار الحزب وزراء

ايروشى

 نة ألعسكر نا ٠ذيجب حكومة رئيسى
 ،ولد ونى انر ح٢أحوم وهو ، السانق

 رالحيثر را حذد والتحؤل ، ١٩٢٥ عام
 •/ انجلترا لى عسكردا تدربا تلتى ثم

 وفي ، I لحكجا منامذ لى وتدرب
 سو, عاما نائدا عم:، ١٩٦٥ نبراش

 طار,ورئيسا ١ر بد لغا خلفا را نمح*
 المام نهادة وحول ,،المد الركان

دات ذار  حدث وعندما ،المتحدة الو
 بناني منتصف لى ى العسكر د التم

 شكاى ص للحكهمة موانا ظل ١٩٦٦
 عرالنفئام !إححافظة رة ععع مة حكه

 الدستور مداد دعن؛ *عط؛ ، ٠اللر١و
ام٠ل٠س ر؛ ه الجمنيءرنة . رز. قف ٩وأ

قال صكهمات  وردة ار. ودعا ا
 ولى ،راص ار التف واخاء يدرا

 ط:ب نام ١٩٦٦ىل_٣
 أذر حدند ى ك٠ف نارذ$ى حذوون

٠ باءداه ئداات’.٠!ش١ ددت 'ز.ه رحكمه٠

ام..دان

من ''لتربى اجزء عر ط]ز.. ام
 حزر احدى ’-ردا!جد غيددا ةحزدر

 در.٠ ف رع. را دح•- ٠ ةيق إن ا ٠لهذا ا
 ' ب' '؛ر ا .احة ٠ ..٠٠٠ *نبذتم ٠ رة د٨ل إدم ١ ا غب.ري
 إم سكانها وءدد م٠م ألف ١٥٩

 والعاصمة أورر ٢٥٠٠ بينو^ !المليون
 وزاع ذع م; ن بر؛؛ وا ٠ ذ.درا ٠ه؟

ل -٠ غ دف يرغ و ئد٢ قيئ مذمر؛ذ سمة-دا ربتم
 ءذد ١٩٤٩ عام فى اتفق اذ ، لذرا ۶وه

 اجراء عاس أذرورسيا ل١ستقل١ اعالن
 'ذم ، دان اب متسم !تدردر اسنغتاء
هصر تدخلت فى النزاع لفض المتحدة ا

 تحت ايريان -ع٠بوض ١٩٦٣ مابو ١
 بجرى أن على اندونييا اشراف

 ، معرءا لتئربر ذلك بعد استفتاء
 دد سوكارنو الرش أن اال

 االمم هيئة من نييا أندو انحاب
هذا باجراء أاللذزام بالذالى الغى

٠ االد

ايزنهاود
 . ، أمريكى وسيايى عكرى

ثون الرابم الربى  للواليات والث
 ١٨٩. اكتوبر ١٤ ولد المتحدة،

 بالكرة والتحق ، تكاسى البة٠ب
 وتخرج (٢ بونيت وست ١) لى الحربية

 ابان امريكا خادر ولم ١٩١٥ عام فيها
 أوربا رار ،االولى العالة الحرب

 الغبين لى عمل ، ١٩٢٨ عام مرة الول
 أرثر ماك الحنرال أركان هيثة ضمن

 عاد أن وبعد ، ١٩٣٩٠١٩٣٥ عام بين
 ارع سافر ايحدة االدات أرح ة فب
 ۶و٠مش لدواسة ١٩٤٢ عام .لذا١اذ

 د،٩أح١ت١قو فد الدانة المهة فتم
 فى الحاخاء ات أخه عاما قائدا عه.
 ر الده شر جث فدفعو غيا اؤ. .الثن

 معركة قاد ب ، ز ته ار مامه٠
 حيث دارماند نو ار نتذلا ۶ ، صذإ-ذ

 أن ار ثا ف ز ته حم.اة قاد
غانة ات اأن، اضإت  نهر عند ا

ل ٠ ا٩٤٥ ما:و ٧ لى ا

ل١ت١لف قائدا عهرئ  المرلكبة١الحت
 الى عودته وبعد ، ١٩٤٥ عام ذا ألما ؤ؛

 كولومبيا لحامعة دردرا عن أمردكا
 انتخب ، ١٩٤٨ عام نم بود،زك ١

 الحزب عرى المتحدة رالدات رئما
 ضاير ٢ ٠ فى لترومان خلفا الدحبور،.,

 أغسطس ٢٢فى أعيدانتخاده ٠ص ١٩٥٣
 لمعروف١المثروع اليه *شب ١٩٥٦
 ، ١٦ه٧بذابر ٧لى أعلنه اأزى باسمه

وأفربقية أوربية دول سبع زار



١٦٦ ( مثروع ) ايزنهادر

 ديسمبر ٢٣و ٤ بش وآسيوية
 فى خروشوف استقبل '، ١٩٥٩

 فى نفه لعام ١ من ر٠سبتمب منتصف
 مره دعوة على اء - ين واثنجذون

 لزيارة ١ وختمت ، السوفييتى لدرئير
 كاب )) فى بينهما سرى باجتماع

 *ياسة فى تحوال هذا واعنبر (( دافيد
 السوفيتى أالتحاد ;حو ايزنهاور

 هيئة سياسة ايد ،دالس وفاة بعد
ش المدوان أبان االمم  عام اش

 اللبنانى النزاع فى تدخل ، ١٩٥٦
 كادس١الطول١ بارسال ١٩٠٨طم
 وخلفه الياسة اعتزل ، بيروت إش

 مارسى ٢٢ فى كنيدى جون الرئيس
 حملة )) مؤلفاته تثمل ، ١٩٦١

 سنوات )) ، (( أوربا فى صليبية
٠ (( االبيض البيت

(مذروع )ايزنهاود

مبدا و’ ايزنهاور ع و مثر — ا
طادم ذات آل ، ادزذيماور خط

اهام اياور اردي ا ا:صا عارى
ررنا ه فى غدرس اكون مجدى

فى اءذتجرس ء.' واقر ، ١٩٠٧
فبدا و /٠ رفه ٠ثب ال من أدسم

مرادة مريكى ١ 'لرر١ بطا
دطات١ هححه ' ١ ) ءاى الكاونحرسى
ة ءء ت١اءد٠س ة ٠١ لتتدبم الالزمة

ادات كذدام ائ ذلك فى وما
مرية الدعرية حماية و 'ضمدان «ا

رف—'١ بدول ٩•ب قلح الالمة ا
. . رط ا ' — وا -ار "، ند

حدة ئ.أ د ا تف بذ. ا لشعوده
اراد ل اإكثة المذ.^ العدوان ضد

ذطر لة ده انة همر الباشر غر اد
مواوفة رم (( العالة الشيوعية عليها

منم.المرشق ( ٢ ا ض 'اكودحرص
موال استعالل ا مو ة سلط دكى ا
ر١ومفد المتبادل لالهرن المرصودة

دأنة ٢٠( لى’ با ر ٠م٢٠٠ دو

 ٠هد لتحأرق دوا بط؛لب اخرى ♦ د ٠ م
٠ الغاية

 مشروعه ايزنهاور الرئيس بئى - ٢
 يمر االوسط الشرق ان ٠ أساس عذى

 دوله تمتع بعد حرجة بمرحلة
ل  أمنها كان التى وهى باالستق

 العالمية القوى بعفى نغون على يعتمد
 ادى مما ( وا!لهرنية االنحيزية ١

 ، 'ابنطقة لى (( فراغ )) حدوث الى
 االول غروريش عاملش الى باالضافة

 ،العربى والعالم اسرائيل بش العداء
 الشيوعى النفوذ محاولة والثالى
 تضمن لهذا ،للمنطقة التال
 الواليات استعداد كذلك المثروع
 دول من دونة اية مع للتعاون المتحدة
 شانه من ما على االوسط الشرفى
 تحت تقع ال حتى اقتصادياتها تنمية

٠ الشيوعى االغراء تألى

ايسلندا

سم  رذ دوك : القومى ا

م يىة٠ جهورية : الخف ذط

ره نتخا ا عيد ؤ نى ر— ٠ج ا : ولة٠لع١ رئيس

فيك رآلب : مغ٠نج٠الا١

 ةلحجدزبر١ ١ابادد جمهورية تحتل
 تقع والتى باسديما المسماة لقطبية ’

 الشمالى للبحر اكرلى الشمال فى
 الثمالية، كندا ء ,شواطى من بالعذرن

 ٣٩ ر ٧٥٨ الجزيرة اجة—م تبلغ
 ٠ الف ١٧٦ سكانها عترو ٠م٠م

 يد٠ص على ا حماد او ا'*لندا تعشيد
'صمانة  .آدوك—واله الرنجة وأهديما ا

 ط -لومع 'نصدرمجففة التى والحيتان
 زلت صادراتها تثمل كما ومحذوظة

 وتبلغ ، النشادر ونترات الحوت
رض ساحة ألف ٦ ٠نحو الزراعية ا



اداب ١٦٧

 الجوفية المياه ربها فى وتتخدم ندان
 بركانية رض’ ذإك عدا دا وهى

 و:,-.تتذل ٠ ابذذوح أ— "دذطيه جرداء
 .المدن -ندفئة فى اكارة به١ الكان

 عام متقنة جمهوربة بلندا٦ أءلم:ه،
 اتاح رن انالخها بعد ١٩٤(

 االسج I وبتكوث ، الدنماركى
 ترنان اندم وهو I البرلمان

 وبتنخب ، عفوا ٦. من ( العالم فى
 سنوات؛ اربع لمدة الجمهوربة رئيس
فك االخرى المدن واهم  كف

 الذى الدور المغار وبجوارها
 ؛ ادهابذ باًمركا اوربا يربط

 رالى لحذف اتابعة ادار اص ومحطة
 اييدا انغمت الذى االطلنطى

 ؤ. ه—عي وتعتمد تكولنه منذ اليه
 لجمهوربة ليعر اذ عنها الدفاع
 حصون او بحربة او جيثر اللندا
. دفاعية

ر ٣ر٦ ا ذ,ل: ن ال،'لة ذو

حبر

اطاب

'ذا٠اشاج ر_رحك : القوس االسم

ل،ية نة حميون أ الحكم نظام

)أرت ت٠راجا١س جرذينى : الدولة رئيس

١٥٠٦٥ ،

٦٦٦ •ى’تو ' أتدومورو ا مة٦لحك١ ردس

؛ ن٠٠ ٢ر٢ ٦ روى■ ٠ حل٠ الؤاه

 أرطارجا' جشور'اق 'شمل — ١
 داريا المباه ة الجزير شبه

ئ ا٠وسمد'،ب. صذل-.ة ٠٠
 ٠٠. وت اور؛؛ وك دول ءن ا٠لق٠ورغص

إب ل جر؛ من  يحق٠د-ق جزدرن وعن ا
ن( )ءرضه لمكطر١ لذ*سينا مضيق مي

 تد٠وست٠م٠الفم١١٦ر٣الماحة
 ٧٦٠ لمسافة الجنوب ار الثمال من

 س ما الشرق الى الغرب ومن ٠م
 الكان عدد ٠ مي ١٥٠ و ١٠٠

 تعتمد ٠ن٠م ه٠أر ( ١٩٦♦ احصاء )
 سذاءة۵ل١و الزراعة على اتتعادياتها

حة  الزراعى انتاجها يشمل ، والم
 الدرب تخريب بعد تاور الذى )'

 واسنخدام االمريكية يالماعدات
 واالرز القمح ( والمخصبات االالت

 الموالح سيما ال والغاية والخفر
 والكمثرى لتفاح ١و والزيتوت والكروم
 أهم من ت كاذ لهذا 'والكرز والخوخ

 للخضر المصدرة االورية الدول
 ايطاليا وتعتبر ، ومعلباتها والفاكهة

 انشاج فى ( فرسا بمد ) الثانية
 ( ’أسباب بعد ) والثانية ،الشين

 ، الزيشون رت اتح—انت فى
 ٠م ٨٨ .وانية—الحي ثروتها وتذممل

 ماشية راس ٠م ٩ر٨ ، ة—دجاج
 ٠ م ئ ، م غذ رأس ٠ م ٨ز٠

 الدولة اطاليا وتعتبر ، خنزيم
 ،والكمريت الزبق انتجة االواى
 والبترول لفم١ من اخأوها وتغرا

 الغاز على كبير حد لى١ تعتمد تازيما
 ،المائية االيمر؛.ابة والطانة الطبيعى

 والفاكهة اخدمر صادراتها تثمل
 والسيارات ،الماية ف واالل-؛
ت  التنة وادوجات ، وأآل

 الدول وأهم ٠ والتحف دة ب لحد١م
 بز( ١٩ الغربية) المايا ا لها الممدرة
 المتحدة والواليات تمز( ١٠ فرنا)

ن ٠ ائدن أدم ٠ ( ا ٩ ا  مي
 ( واالتتحادبة اشناعة !ماصمة ١ ١

 ، ن٠م ١ر٢ بو!و( نا ، ٠'ح٠م ١ر٦
 ألفا، ٨٠٣ نجتوا٠م١ر١ تورش

 ا؟٠ب رم ، ا١ ٣٥٠ ابدنية
٠ الغا ٢٨٤ اوحرة تردتا

اراسى ايطاليا 'نارخ يبدأ — ٢



١٦٨ ( اتفاقية ) ايبان

 .داعالن ١٨٦١ مارس ٢٧ لى الحديث
 اوزا—س أسرة من ماذوبل٦ )فيكتور

 ١٩١٩ وفى ،الحدة ايطاليا على ملكا
 بزعامة العاشة ركة٠٠الح ظهرت

 حولى٠اس ى ٠الغ (( موسودذى بنددو ))
 وارتازت ١٩٢٢ عام الحكم طى

 اعادة على !خارجيه١ سياسته
 ، رمة٠ااقد ة—الرومال- االمبراطوربة

 . ن لذو منانة االبيض ابم واعتبار
 ١٩۴٦ عام المشمة بغزو وتام

 ابونان ص ١٩٣٩ دعام واداذا
 طوكيو يرئمن مهدور الى وانضم
 الثاب العابة العدرب لى واشترك

 ، ا—فرن- هزرمة بمة ١٩٤١ عام
 ، ١٩٤٣ عام اطالب؛ استمشت

 طشه١ ٥٠٠ اد ح عر سيلسنى مو دم—وأء
 ر ذكته إلك١ ل تنماز و ، ١٩٤٥ عام

 خافه ه ئ ١٩٤٦ مادو فى امانول
 اجذى .دوب وفى ؛ امبرتو ابده

 ١ ٠٠ وفى ، الجمهورية وأعلنت استفتاء
 مع ح اح-ا ا د هد معا عذرت جبر٦سب

 ءرئ بها ’اطاب تنازلت ،الحلفاء
 اكحهدحر وجزز ا'تيولى فى ممتلكاتها

د٠م ٣٤٠ واخت تهوض.ات فعؤ-ا د مع

 ١ءلىود ؤراهل١ ط^م١ ام١تأل ووذوم
 بلم١ ودد ج٠ز٠م٠٠'خ ٠٠٠٠1١،٠ دن زكو ه برلمار

 خب وبنن ٠ تدسن-زات ه لمدن منتدب
 زهرحلى لتشربحىا لمجلى١ ردى

ابز وثءو ٠ سدوات ه إدة االقارم
 د:.ى --ب’ ار؛ ارذ دري .لعين
. 'اؤدلعة االذار دن !و ة٠أالءا

آلصهل..ج١ ض١ :*,ذرالد الخءزب واهدا

 ص فانفاذى رله ) عضوا ١٦٠
 ١٦٦ باًوءى١ رب، ااح ( .ور ٠ اادو

 لى ؛ ز لولح ديى اج بهر ١ ١و٠ءذ
 ءضوا ٨٧ االدراكى المزب

 ا نددى ثيذرو ريه )
اتنذا ٠ العملة

أخفر رأسية قطاعات ٣ : .ام—أك

 الجيان ببلدة عذرت اتفاقية
 على 'نطل الفرنى ادافوا باتامم ,١

 بماهها وتثمتهر ان—ليم بحورة
 يين ١٩٦٢ مارس 'شهر فى ( انحدنية

 التحرير وجبهة يجذولد حكومة
 بن يوسنط يمثلها شكاث١ الجزائرية

 اول فى استفتاء باجراء وقضت خدة
 مدمم لذذرير نفسها السة من دولية

قتها وتحديد الجزائر  ، بفرشا ع
ل تشكل أن على  توذجزاترية ذلك خ

 ألفا ٤٠ توامها خلى١لد١االس لصيانة
 التنفيذية الملطة امر تحت توضع
 ')رحمن عبد يرأسها كان التى المؤقتة
 السامى المندوب من بدال ) فارس
 ، ( فوشيه كريتيان نى الف

 الفرنسية ادرية المنظمة وعملت
 استفزاز ض ساالن مزعامة

 ال—أعؤ من بللة الجزائرديث
 ا٠و!كأو االستفتاء تنفيذ يق لتعه العنف

دنى مهدت وقد ٠ فثات  ار ئة ا
٠ الجزائر استقالز اعالن

اءو
 ض ؛طاق ابم, ٠ العدى أو

قمار .٠محمهءةم  المناعية ا
 ى$ت١'و٠١ البحاث تدخدم أإلمربكية

 ا مذلى اطنق ٠ الفغاء فى صوتية١
 ١٩٦٠ اغطس ١٢ ,فى ا اكو'
 متيا خر ررن رطالوقدرت ۴٧٤ وزند*

 ٠ ينة باًلف ته وض حذ-ر١و ام )م
 ١٩٦٤ بتاير٢٥ فى ،أطلق ٢٠ وايكر
 الى حياته ومدة رطال ٥٤٧ وزنه

 بالون نهين على وكالهما ، ذبابة اإل١م
 قدم ١ ٠ ٠ قطره االول ، االلمنيوم من

٠ قدما ١٣٧ وبالى



١٦٩

اينودى

 اول .ايغار والتعادى سياس
 ,— وه ئ ادعناأبا لجمه.وررة سمر،ر

 ودر-ى ١٨٧٤ واد ٠ 'يذودى او.بجى
قتداد  لجادع_ت له ا-ر؛ذا وعحى ا

 لهه الوقت فى شغل ا كم توربن
 "رهكقدر ١ ن ادية—اقتص مناصب عدة

 ا.ى١ اعادش للنظام مد؛ركه
 ١٩٤٥ عام عاد ثم ١٩٤٣ عام 'لهجرة
 وزيرا ثم ايطاب امنك محافظ؛ واب

 ءام دزى—ج'■ وزار؛ فى للخزانة
 اننخب التاية بنة أص ولى ، ١٩٤٧

 للجمهودة ديتررى رير أول
 دام حتى راسته٠ر ودامت الطالية

١٩٦١ توفى ،١٦٥٥

ايذونو

 وعدو ، تركى وسياديم، عسكرى
 باب يعد.رف وكان اينونر ت١ءصم

لقاب أفاء قبل بادا عصمت  لى ا
 ١٨٨؛ ءام لى بازمر ولد ٠ 'نري

 فىب_ه٢ ح ذيبعة اح ١ ة٢٠ل بالمدر سر در
 ادحاق ج ه ب ٠ ,ع طذبث٠٠■م را لما فعمى المد

تة وله ١٩١٦ عام مهبب  ;4 'لى، -ذ
 تب لمد؛ ا ز 'نغلب واردن واردال

 العات فى وعمل المكرية
 ١ ٠^ ١ ٠ ؛م—ء اشترك ، لفؤل٠-واال

 ٠ كرب١ ر١لثو١ ل١٠لقذا حملة فى
ح وفى  ركان رب؛ عهن التالبة ا

 وفى ٠ فالحح؛ز البن حذر حرب
 جانب يا عسكر دسذازا ،٠ءح ١٩١٣

 مسع ،ح لح ا درأت محا فى لتركوع ١
 !دش عاش؛ قائدا ١٩١٥ وفى ، بإخاريا
 ابة التا السنة وفى ٠ الذرب ترافى؛
 فى !روص١ حدد بع١!ر١ للجي-ش قائدا
 ١؛د١ة ١٩١٧ وفى ، قبة الثم الجهة
 ذوكعال ، .سوررا فى الثاؤث ٤جبش

 الال ئ ١٩١٨ ءام الحربية رة١ز٠لو
علةى٠مع بزءامة التحرش حركة الى

 عركة٠ فى فىوذ؛ن١ عذى انتحر و اكمال
 رم٠ فم,ن ( ١٩٢٢ ؛ سمه الحد؛ ابذونؤ
 ة هد د؛ وقع ٠ ألمتب ا هذا حؤل

 رشة 'وولى ٠١٩٢٢ ليو يو ٢لوران؛
 لى 'ذو و دا—٠ذف السدة لى رد١اأوز

 ركمال ؛—خلة الجمهورية رياسة

 باسة٠ر "دولى )كما ١٩٣٨ عام اتاتورك
 انتخاده أءلم .( ١٩٣٩ الذهب رزب
ل خلفه فى ١٩٤٦ ،١٩٤٣  بل؛ر ج

 س الوزار؛ رياسة تولى ثم ١٩٥٠
 وءإلهه ١٩٦١ عام جورسيل انقالب

 مؤاف واينونو ٠ اورجوبوأو خيرى
 خطب مجموعات وله كتب دة٠ء

 لاسر عفى استان وهو مطبوعة
٠ ة نتر اً جامعة فى المياسة

ايوا
ألمتحدة، االمريكية الواليات احدى

 ماس ادى نهر ؛ن بالذرب وتفع
 مسال—زثم١ فى ميذهونا وأد.بتى

 هما حقك ط٠مب ، الجنوب فى وميبعوزى
 أخدب برن و"لدبر ٠م٠م أأف ٥٦
ياتاه١أر راذى بزس٢ضا!و  ا

كان عدد ( الممتازة الزراعية  ا
 دبماون غاصمة١ (١٩٦٠) ن ٠ م ٢ر٨

ذرى والمدن 1 ألفا ٢٠٨ ٠  سيدر ا
 ، سبورتى فى ( ألفا ٩٢ ١ رايدز
 فىة١فىز١ ٠ ووترأو فى ؛ورت (دافون

 د—تعذحد ٠ذ٠م ١٩٢ النوبة
 'ذشنج ذهى الزراف ءلى فى؛ اتادبا

رت ادخهالك رن ثمر ١٠  من اذز
 فى االولى وى ،الغذائية المواد

غنام الهاشببة ح انن؛  !خئازبر١و وا
 وهى ، وانترطم الذرة انتاج وفى

 ، الحدوا؛؛ ذول انتاح فى الثاب
 .ة الندار المواد صداعا'ذيا تشمل و
 اأدسناعات وبعدذى فىلماوبات١و

٠ المعدرة



١٧ .بوى’

ايوا،

 رقصد الدبلوماسى العرف فى االيواء
 بعثة لرقر الى لرواض التجاء حق به

 من له حمارة اجنبية ية—٩دبلوماس
 أن راءبار ، المحلية االطات 'نعتب

 بالحصانة لتمتع البعثة متر
 ام—تتح ا فع تم التى الدبلوماسية

 العرف ويفرق ، له اللطاتالمحبة
جى، بس الدبلرمايى  ألياس أل

 ، عادية ة٠جمى المتهم ء واالدحى
 قحل بالتسبة جماع١ ثبه وهناك

 ارواء فى الدبذوالسية البعثة رئيس
جى  ض سياسية بجريمة المتهم ء ال

 مباشر تحد العمل هدا لى دكون اال
طان  معاونة أو المضيفة الدولة ل

ت إعلى للمتهم مدمجا  حكم من االئ
٠ التانون

خان ايوب

 ، راكمدتاذى وسياسى عسكرى
 منتخب جمهورية رئيسى وأول

 _روب١ محمد وهو ، ماكدنان
 سند با أباذ ابوت لبلده ولد ، خان

 كرة رخءامعاح درسى ، ١٩٠٧ أ٠ءا
سالمية  ج وس. ١اذحلتر الى واوفد ا

 ذربما الملةحة الحربية اككلية من
 ،٠لمذاصهل١ فى وردرح ، رمدت—ه.

 العادلى الحرى فى واشترك الساردة
 ى وده .الملكى المشاة سالح فى الذب
 الهندنة، ١ ٤ ال التحاب لغرؤآل قائدا
ستقالل وسد  للحيثذر قائدا ض ا

 فى 'لى مثان وزدر فى الماكثالى
 ١٩٤٨ عام بدرئ نية اض البالسنان

 عدن التالية السدنة وفى ١٩٥٠ —
 وزيرا عهن ١٩٥٤ م وفى ،عاما نائدا

 انص ١٩٥٨ اكتوبر ٢٧ وفى ،دفاع
 الدولة رباسة مرئ ميرزا اسكندر

رهيار بمب قشادؤ، ا  ر نو و •' ا
ئ؛ أض الدى حان أوب الحكم  م ا

وفى ، الداد عر ساء الدرب

 خان أيون انتخب ١٩٦٠ لر٠١فبر ١٧
 وفى ، ن الباكتن؛ لجمهوربة رئيسا
 الجدد الدستور أعلن ١٩٦٢ يولية
 باطات الجمهوربة رئير منح الدى

 اعيد ١٩٦٦ يناير ٢ وفى ،استثنائية
 ، فاطمةحذ؛ح ارنافثه ضد انتخاله
 مباحتات ١٩٦٥ الرس ٤' فى أجرى

 ذم لورداودى الصينى الرئير مع
يوئية فى الى شوان وزرائه رئيس مع

 م٠تغات ا4د I, وءذ ٠ نفسها’ النة ن٠م
 سبتمبر ٦ فى كثميرأعلن حول النزاع

ده ن٢  من ٩ ولى الهند مع حرب فى ب
 لهينة العام باالس اجتمع النهر

 وش روالبندى لى ( اوثانت ١ االمؤ
ل  بجولة تام ديسمبر شهر خ

 لوال.الت١و برطانيا نيها زار سياسة
 وفى ، وتركيا الفردية واالنيا المتحدة
 الرئيس دعوة قبل ١٩٦٦ عام ستهل
 أجرى حيث سيجبن كو فيتى الو

 ى شباستر الرئيمن مم مدماحثات
 ١٩٦٦ ضاير ٣ لى طشقند دنة رمد
ن انتبت اش  نسم لو طثاذل داع
٠ ٠كئمتم ة شنك م صوية—لت حد

.دوكا’
 بدأ ، هية قبر ارهادية منظمة

 نابط بزعامة ١٩٥٥ الم نذاطبا

 ٠مر هر قبر ت !ى ١ تدعو ك'ذزت

 الحز.درة وف ؛طالى٠اب’ أ$خالل
 المذظمة نشاط دش ٠ اليوران الى

 نة لعسكر ١ المؤصى'ت ب دخ;’ ءطب'ت
 لجذ_ود١ واغتيان رة٠اابز نى

عدام احدام ض ردا شطذين١  ا
 العسكرية المحاى ’تصدره كانت اض

 نة جمهور م لى؛ ولى ٠ نية ط؛ اهر ا
 اوقعت ١٩٥٩ مراير ١ ا فى قبرص
 عام عفو وصدر اندار اطالق المئدلمن

ذذولا و ٠ هااأءض من من لمب ١ عن
ابونان. الى جريغاس



اسوح اباب ١٧١

 الروحى الرش هو البابا - ١
 جاب والى ، الكاثوليكى الما!م

 يتمتع الروحية اليادة هذه
 النب بابة زمنية بيادة اليابا

 سان يخضع الذى الفاتيكان
 مدينة باسم حقلة كدولة البابا

 ,مدينة احباء احدى وهى ) الفاتيكان
 الئخمية للبابا كانت ث* ومن ( روما

 ١٩٢٩ عام فى ;صها اش الدوية
 والحكومة البابوية بون التران معاهدة

 تبادل حق له فاًجازت االيطابة

 ومن االخرى الدول مع المبعدين
 ارفادات عقد وحق ايطاليا بينها

 ممثلى ممارسة بتنظيم خاصة دولية
د فى الكازليكية الكنيسة  الب

عمال االجنبية  باكدزن المتعلقة ل
 حرمت المعاهدة هذه ولكن ، الدينية

 المؤتمرات فى االشتراك البابا على
 معاهدات ابرام او الدولية السياسية

 المنازعات فى التدخل او ،تحالف
 يطلب لم ما الدول بيتت تقوم التى
 التوسط المتنازعان الطرفان اليه

من له ما باعتبار بينهما التوفيق

 .والروحى االدبى الدغون

البابا مندوب على يطلق — ٢
 اسم االجنبية الدولة فى يمثله الذى

 يعادل وهو (( الرسولى القاصد ))
 للدول وبالنبة ، الغير مرتبة

 الردولى االتحد يتقدم الكاثوليكية
 اعتبار دون الفرا، من غيره

قدمية وكبل )١ المرتبة فى ويليه ،ل

 يعادل وهو (( الرسولى القاصد
 المبعوث او المفوض الوزبر درجة
. العادة فرز

 على كدلك البابا ام يطلق - ٣
 االبطية الكنية رئيس

 الكرازة بطريرك )) اًو f االرثوذكية
 والودان ممر فى المرنية
د والحبشة  والمدن النوبة وب

 اشسابا انتخاب تم . « الخمير
 ا٩ه٩ابريل ١٩ لى اكادس ردى

 مجفا اسس باب ب يعرد وكان
٠ ابرموس

 اص اباب

العمل اسلوب على يطلق اصطالح
 سام——بقي يتميز اللم،ى السسياسى

 بتوجيه لمن ممدو غير اشخاهى
 اشتق وتد ؛ الدولة سياسة
ح  القصور حياة من مضمونه االصط

 الحكم ش%ن فيها تدار كانت لتى ١
 الذين الخدم او النساء طريق عن

 فى الخلفية االبواب يستخدهرزن

٠ وخروجهم دخولهم

المفتوح اباب

ح  سياسة به يقصد اصط
 النحارن حرره 'نحبذ اقتصادية

ت فى والمساواة  بين التجارية المعام
 أو بينها شييز دون جميع'اكول

 على القضاء سياسة اًخر بممنى
 نشأ وقد ،الدولية االحتكارات

ح  الصبن حرب بعد اص االصط
 عثر التاسع القرن منتصف فى

 الغربية الدول بعفى لمحاولة نتيجة
 خاصة تجاربة بامب.ازات االستئثار

 منها ) الدول هذه فتعهدت الصين فى
 وفرنا وانجلترا المتحدة الواليات
منفردة الحصول بعدم ( وانانيا



١٧٢ س٠جو ١با؛

٠ الصحن لى قتصادرة١ ادازات ى

بابا>وس

 وهو ئ ذالى دو وسجاس عسكرى
 إجش١ واد ٠ -ونم.ى داداج اسكندر
ط، اترو ابان ؤابانيا الدوذاذى  إنى أ

 إددوات عاما قائدا ممن ، ١٩٤٠ عام
 ٠الدرب بمجاس وعضوا ، الملحة
 ارونانى الراديكالى الحزب أسس

 فى الوزارة رياسة تولى ، ١٩٥١ م١ءا
١٩٥٥ عام توفى ، اتابة أدنة

دو باباندر

 ٣حور وهو ، يونانى سداس
 !وسد١ د تخدا ١ حزب زعيم ، باباندردو

 فبرانر ١٦ لى الوزارة رياسة تولى
 ١٧١ ب حزده فاز أن دعن ١٩٦(

 هرن ا ٥٣ ) اب الذ؟ مجلس فى مقعدا
 ب للحز ٩٩ مقابل ( االحزاب مجموع
لى اسمه دد تر ، اراديكالى الوطنى

 إدواء ا نر وز لب ط؛ حجن ١٩٦٥ بو دو
ستقا$  ٦ اتألي <ة ٠ح لعارضته با

لةآحذ؛ ٠فغ 5 اإلك ٠ لك. و ه الحيش
، ار.ة—دال رنوراراند ط متق لوز,لر١
راشى لته ن؛ ست١ قدم ؛؛ ذو ١٥ وفى

تام ذاك ه'ءئث ٠ ى ٥٢ و ربض ٠زهد>٠
شدد ت اد ا ه الهاءرات من طلة
ا.‘المذم؛ ة ساف دعوة مم الداب
ان خلفه ه . إم ج رون إحمشه ا !ذغالج١
رقة ءر ,:..ل إحد*١ فى لغشله٠ اسدال

٠ ادرلمان
 رج حدد ادر ر اذن ارنه غر ونيرو

 ودرس ١٩١٩ ءاج إد و ث دادادردو
قتصاد بات١ فى ا  ٠١الم.ذحسر او

 ن دت؛ ر زم. م؛ ؤ. ذاك بدر وانعتذر
 فى, ادابة اشئون لتذظب وودز

٠ العالم

دام دور له كان ألماذى سياس
ئ ى الد; صفنتسما الفانية العالمية الحرى ادان د ذان؛ ا ده.. ا

دلى قوالثر لتركيا بالنسجة  وبرو ،ا
 كان ، ١٨٧٩ ولن ،بابن فون فرانتز
دات فى بالده عسكريا ماحقا  الو

ور العالمية الحرن ابان المحدة  ا
 بؤؤامرة له نح*؛ منعبه من واحقال
 ة الذخح معمانع بنسف خاحعة
مريكية  ربسا ا ٩٣٢ تمام فى, بن ، ا

 ابان ( مستنارا ١ ادانيا لوزراء
 ارتقال أنه ا ٠ هندبرح رياسة

 مذمب ذر—هت كوبه ١لمهيد
 أقامه ٠ة التالى ح٠اإع لى التثارية

 ثم ١٦٣٤ - ١٩٣٣ له زابا هتلر
 عام حتى اتمسا فى ددبال نيغمرا
 الوش الى اتما اض نمهد ١٩٣٨

 عام فى أنتره فى سفرا لى ة االلهالى
 موتف تركيا دنوف فمهد ١٩٣٨
 ، ١٩٤٥ عام حتى الحرب لى الحاد

 ولكنه ٢نورمبر فى للمحاكمة قدم
٠ سبيله أخذى

 ى١ تيمتا با ١) عو و ٠ رنم ك: موج 1سي
 با لى وردة—جمه رلى ر' زاندذلمداز,

رز  دخ.ل ١٩٠١ عام ولد ئ ا
 مناصب، فى لى( 'نرو ذن الدسار ‘الخدى

 ج٠م ١١ اء ل ة 'ي'كس نج ح -د-—ادجت
 الجمهورت رامدة إى 'رو (( جنرال

 اى١وذزع ١٩٤٤ و ١٩٤٠ عام رن
حكم  ادظره مام إدكذنذورى١ ا
؛؛ت١ الى للبرب  . ماب؛ المتخدد إو

 ونجح بالده ١٢١١ عاد ١٩٤٩ عام ولى
ن تنظيم فى ١٩٥٢ رس ١٠ فى  انذ
;; r ٠ وب ١ رتمدا - ز. ا.١ ،١٠٠٠٦،حك

 ر_لة ر ى ١٩٠٤ نوس، ١دفى-'
 ًان يلبث ولم ٠ رسميا الجميررية

 الدكانورى المطلق الحكل. ار( عاد
غالل ب. مانن نحالل با  وا

شاخد١ ثتأكات١و لى١ لى؛١



ياديرلش ١٧٣

 ى٨م-ر١٢ وفى كاحرو وراؤول فيدل
 الغتم على زم—هج وقع ١٩٥٧

 الكونجرس مجإس ان ا الجمهورى
 سلطات منحه له الموالى الكذوبى

 المطاهرات وتجددت استثنائية
ضطرابات  فمنح ١٩٥٨ عام خالل وا

 دد العالج استخدام حق أنصاره
 ٠ ة حقو ل غر ابتعى دون معارضيه

 فى كاحرد دحح ١٩٥٩ يناير ١ وفى
ذا،  هرب 'أذى ؛؛'ئ حل ءلى ا

. ,جالغ؛ ار ا$تر طى

ر اد قواد ٠ش.تمن٠مر١ قائد

 رج زت وعز ٠ الثانية العالميان ب الحر
 ١٨٨٥ م’ى ولد ٠ باتون سمث

ولر. افادة الحرب فى واشترك  ٠ آل
 رءت٠لل٠٠ انغرنة نأد ١٩٤٠ عام وفى

 فة ن دن ١٩٤٢ م’١ء وفى ٠ الرابعة
 ألى ارطت الى ا$مريكية المدرعات

 اك٦م فى وانترك البيضاء الدار
 الجيش ذاد ن ٠ اذربقيا ثسال
 غزو ق واشالث صقلية فى الدمابع
 كتسج١لذى١ وءو ٠ لذورماضا ألحفاء
 ارن ال وشر وبلجين' فرضا نمال

 لى١ أدانا واخرق ١٩٤٥ عام
 حادث فى 'نولى ٠ تش£وسطزفاي

 ل١ص,هرا ف بر ٠ ١٩٤٩ عام سيرارد
٠ لر.فة١ كية٠ م.١الدباباات دني نوع

جهتبى أب

 حمدى وهو " عراقى سياسى
 وند ( جى الباجه أو ) الباجهجى

 ، باسنوفى وتعفى ١٨٨٣ ببغددا
؛ ’,٩٢٦ عام مرة آلول وزيرا ض

 عام العراقى النواب لمجدى ورب
 االراب 'روادن ودبا ،١٩٤١

 انجاط قيام وعاثم ، ١٩٤٤ عام
.١٩٤٨ غام توفى تعرية.’

ى وبرح منجليى ٠ر رجى
 من ١مخ وطاف أذان ى

 لى ١ ف ذرف ١ نم' ، دي كى

ز؛اشتهر -سبتى و٤ا -س - ا
 ، (( البولندية زياألف'ند تته بمئط

ولى اتعالمية اتحرب ازا، ذفى  ا
 التحريرية الحركة فى اشترك

 باعالن اثمرت التى أ'.بولندية
ن  وفى ، ١٩١٨ عام بونذا ؛.-تذ
 وزارة رب' حتدي’ الديية ؛كنه

اداس ١٥ وءني . لذذله 'إ-؛
، تاى بغر لثئح ا 'م فى, خ

 شاطه ألى كاد ١٩٢١ عام وفى
م أحد فى كاشذر كعا ؛.'وسبى  ا"ف

. ١٩٤١ عام آونى . اليتمان

در، بر '

لى اك

بادددو
 ولد ، ايغالى وسياسى عكرى

 حرب فى واشترك ١٨٧١ ء-ام
 العدى وألحرب ١٩١١ طراسام

 عين ، الهدنة عقد فى طليا١ ومذل
يطالى الحبش أركان لهيئة رب  ،ا

 ز]ينوه٠درس قامه إ ١٩٢٨ ى'ح زفى
 حكمه واشتهر ببيا على عال داكمط'

لتنكيبط ١و ق كسو ٠١٠ ٧ عمط م ١ *تخد ا٠ب

 ،١٩٣١ ر٠لكح ًا٨'ًا٠'ذق؛ءذمهخ

 الحبشة حرب فى ٠ى'م ذائد،' س
 يطاليه١لحملةدتم١ ٠فذذ ءنتدرم

 الهدنة وقع ن ١٩٤٠١ىاح اليودب ض
 وخف ١٩٤٣ ءام ات—؛مد مع,

 ١٩٤٤٠ ٤۴ رد لزر لى -يددترو-مز
٠ ١٩٥٦ عام توفى

بادإريفعى
 وهو ، بولندى سيقى مو ر سياس

 عام ولد ، باذبربكى جان ٧'نر
فى وبرع سيعى لمو ا وذرب ١٨٦٠



١٧؛ باراشوت

باراشوت

 المهمات من ،الواقية المغللة و١
 منذ الجربة المعارك فى تستخدم التى
 ، االولى العالمية اكرب نهاية

 ٠لحرد١ من وحبالها المظلة وتصنع
ت رجال ويعتبر ، الطبيعى  المغل

 ث الجيش فى الفدائية الغرق من
 فى الباراشوت االدان استخدم

 كردت جزيرة ءارى ادقوط
ء  ١٩٤٠ ءدم دد والب

 ء؛ى لهبود١ لى الحلفاء واستخدمه
 فى استخدم <ما ١٩٤٤ ءام دددا٠ذورما

 الددوان ابان د ؛ورسب لط الذود
ش  ؤن1ا اغاط فى ويتخدم . ال

ساخدآل  لى !آلخيرة١و آل الخفيف وا
 الكشف فى لك دف ادادرة اناطق

 در—برص بارادوت ١ ز بتجهم لليإى١
٠ "ولى

بارباوس

 عإى تشتمل بريطانية مستعمرة
 أالنتيل أرخبيل مجموعة من جزيرة

 البحر فى الذربية الهند. جزر )
 لوررن جزيرش بيت ما تقع ( الكاريبى

 وجوادلوب ( المتحدة الوالدات آ ريكو
 وعدد م ٠ م ١٦٦ ماحتها ( فردا )

 بروج العاصمة ، الغا ٢٤٢ الكان
 اقتصادياتها تعتمد ( ألفا ١١ ) تون
 ، والذرة والقطن القحب زراعة على
 والصل الروم تقطر الصناعات أهم

 دوالر ٠م ٤٧ وارداتها بلغت االسود
 عرجا اصتوك د.٠م ٢٥ والعادرات

 ٠ ١٦٢٧ عام شذ بريطانيا
 ومجلس عام حاكم وللمتعمرة

. للمجدى ورئيس أربعة من وزراء
الغربية الهند :-دوالر العطة

بارون

 الشرف ألذاب من انجليزى لقب
اب وسق ١٣٨٧ عام اسحدث

مرتبته ث>ي من البارون و ، صاحبه
 من واعلى ( لورد ) الفيكونت دون

 اسمه يبق الذى وهو البارونت
 اللقب هذا ولحامل ( سير ) لففن
٠ اللوردات مجذفس فى شفعى مقعد

باريس
 الجمهورية عاسة ٠ ١

 مليونين سكانها عدد يبلغ ، الفرنسية
 د المرتبه فى وتأتى الغا ٧٦٧ و

 تقع ، الكبرى العالم لمدن بالنبة
 م ١ ١ ٠ ماذآل وءر ادن نهر على
 االدان عليها استولى ، مصبه من
 فى عليها استولوا كما ي ١٨٧٠ عام
ن بعد ١٩٤٠ يرنية ١٤ م اع  است

 التخريب من أعفيت لهذا ، فرنا
ل واستمر ،والدمار  االلمان احت

١٩٤٤ اغطس ٢٢ حتى لها

 صدة بباريس عقدت — ٢
 ، ياسمها عرفت واتغانات معاهدات

 التى ١٨٥٦ عام باريى معاهدة منها
 باريى هدة ومد؛ '.٠ العرم درب انهت
 ١٩١٩ عام الداًلمية الحرب انهت التى
جاهدة——معو بام كذلك فت وعج

 عام عقدت ، ب'ربى ,آل—'واتفاقي

خترأخ وق—حفن دطيم ١٨٨٣  ا
٠ وتسجيلها

 فى عندت ئ باريس اتفاقية.
 الحؤاية النهاء ١٩٥٥ عام يونية ٣

 التى وهى ’ توش على الفرنسية
 باعالن ١٩٥٦ مارس ٢٠ فى عدك

٠ تونى استقالل
 صام أعدت اآلى ٠ ؛'ارير بم تعر
 المحايدة الدوى حذوق فعين ١٩٥٦

٠ ألبدرية للحروب لنبةبا
 اأمونكو هيئة مذر ه. وباريب

حلف منشة ومقر ئ ١٩٤٦ عام منذ



طلنطى شمال  . ١٠١ ؛٩٠ عام منذ ا
 عام لى كل برو أر منها تنقل أن عر

٠ ١٩٦٧

استشورو — بأز

 ا اسابق بزليفيا جمهورية رئيى
 ~ باز فيكتور الدكتور وهو

 ورولى ١٩٠٧ م ءلم ولد استنسورو
 زوازو اجرمان حفا لجمهزرة١ ررائن
 انتدابه أعبد ص ١٩٦٠ عام منذ
 ١٩٦٤ ماير ٣١ فى الدابة مرق

 وخالغة باكئ'ذورب فاتبم
 الجنراب مة’٠ء ب 'ذورد فذادرت الدهرور

 ألجانه فمم ذو ٢ فى أوباندو بدو الغر
 اعتزاله واطن درو ار البرد الى

 حكوسكربة نيام ذلك زغال ٠ الحك,
٠ بازروس الجنرال رأسها عدى

( مؤس ) باذل

 سويسرية هردتنة بال أو بازل — ١
 شبكة ملتقى عند الراين نهر على 'نقع

 تربط والنهرية البرية المواصالت
 عدد يبلغ ’ و'*زيرا وفرى ألمانيا
 الثانية المدينة وهى الغا ٢ ٠٧ سكانها

 مركزا 'نعتبر ٠ زيورخ بعد تمويمرا فى
 منذ ه'ما وتجاريا ودينيا ثقافيا

٠ الوسطى القرون

 الى'نؤر و—ه ٠ زل ب ىمذ ئ٠م — ٢
ول ااصهيولى  بمددنة عقد الذى ا

 تيودور من بدعوة ١٨٩٧ عام فى بازل
 ا؛ؤ'نمر هذا فى أنتخب الذى تلهر

 ٠ الصهيونية للمنفذمة رليمر اول
 اليوود من عدد لمؤتمر ١ فى اشتركو

وربيين  انفهم اعتبروا الذين ا
 ودارت ودى——اليه للنعب ممثلين

 أهداف دول تمرننؤ ل مم-احثات
 كانت اذا وئ الصهيونية الحركة
لثف_؛ؤف١و اللغة احياء على تقتعر

سوتولند با ١٧٠

 بين روحية رابطة باعتم.ارها العبرية
 اًو وطن بانثاء المطالبة على أو ليهود١

٠ يهودية دولة
 البرنامج وهو ،آلزل برنامج ٠ ٣

 قرارات تضمنته الذى *هيولى الت
 واشتملت لذكر١اللف١ بازل مؤتمر

 العبرية اللغة احياء : يأتى ما على
 الوعى وتنمية وثقافتها وآدابها
 هجرة تشجيع ، اليهودى القوس
 االفصاح دون )) فلطين الى اليهود

 قوس وطن انشاء فى اليهود حق ءن
 على الحصول محاولة ؛ (( صها

 مثروعية على دولية فقات ١مو
 وفى ،٤ فلسطين الى ابهودية الهجرة

 الى االتجاه المذروع تعثر حالة
اخرى مناطق الى اليهود تهجر

 لتمويل نركات اذناء 'ثم ٠ مناسبة
٠ فلطين فى االراضى نراء

وند باسو
، افريقية بريطانية مستعمرة

جنوب جمهورية داخل فى وتقع
 نواحب؛ جميع من بها نحيط’ افريقيا
 وألرأس، وناتال استرة أورانج واليات

 يمكنها م٠م الف ١١ر٧ الماحة
 ٩٠٢٦ بينهم الوطنيين من الغا ٧٢٧

 الحكومة رحال من )) البيض من
 العاصمة (( والمبثربن والتجار

 يشمل (( طمة ٦٠٠٠ ١) مازبرو
 والدخن واأنمح الذرة اساجها

 اقتصادها يعتمد كما ' شية وال؛
 افريقيا جذوب الى العمال توريد على

 الف ١٠٠ ينحوثم هؤالء عدد وبقدر
 حاكم للسعرة ، سنويا عامل

 استشارى مجلس يعاونه يطالىبر
 ١٩٦٥ ابريل وفى ، القبائل زعماء من

 ه وفى ئ اخاب ءملدة أول حرت
لها١ أءلمن ١٩٦٦ بر كذو أ ياسم ستق

ؤذو نمي. و م يانحبة و آ( وتو٠٠٠ري*« )أ
٠ الثانى



١٧٦ باكستان

 رياسية جمهورية ٠

 ء—محم ( نريق ) مارشال اً
خان ايوب

 ١٩٥٥ .رام ألفى منصب ؛

 ى لبته ز'و ) اباد اسالم :

( ألفا ٣٤٠

باكستان

 اسم سام

الدوأل دسس

 اسومة رئيس

العاصمة

 الباكستان دولة تكونت ٠ ا
 ١ ه فى الهندية الجزير؟ نبه بتقسيم

مارات اساس ض ١٩٤٧ اغسطس  ا
 ا به تكثر التى ا والقاطعات

 نيسح بعد ثما—س اسمالمية أغلبية
 اس٠آلس١ ١ه. وءلى ئ الدهكان 'نبادل
 درن الباكمتان جمؤورية ٠تكوذت
 فى تقعان سياسيتبن 'نثنوحد

 الشرقى والثمال الفرى الدمال
 وتضمان الهندية الجزيرة لثبه
دلى المخدرى عادة بصفة  ون ل٠لك ا
 ن’وتعرف ، والكنج ان نهرى
 وا!شرقية الذربية كمتان باب

 عبر مدل ألف مسافة بينهؤ؛ وتفحدل
 ٣٦٦ الكلية المماحة الهذد.* جؤورية

 فى ٠م ألف ٣١٠ منهما م٠م لف١

 يلغ٠ ا شو وبح ، الغربية لباكستان ١
 نغدو البرقية الباكستان ساط

 تغبس أنها ا الكإدة ,إساحة من بز ١ ه

 ن٠م هذا وكان الجهورية سكان نصف
 الدرقية باكمتان سكان ذبرم٠ أسباب

دراى بلطات الغرب ستئثار  ا
 عمدد يبلغ ، المسياس التوجيهو

 ن من٩٨ر٦ ( ١٩٦٣ احماء ) السكان
 والسيخ الهن-دوك من بز ١٤ بينهم

خرى ‘وااطواثف.  تنممل ٠ ا
يات الغربية الباكستان  و

 اشمالة١ة رو والمد وخستان و ذد٠لس ا
 وامارن' لبذجذ_اب١ وذرب الغربيان
٠ د ؛لى ١ إذ.اطد؛ت١ بعس و باه؛ل,ور

 االولى العاصمة كراتشى المدن وأهم
 الهور ( من١ر٩ ) كستان للبا

 التد أباد حيدر ، ( ن٢ ١ر٣ )
م روالبندى ئم ؛ ( ألفا ٤٣٥ )  واس

 و'شمل ؛ الجديدة العاصمة اباد
 البنغال .٠ الدرقية الباكستان
 واقليم ساهيت واقليم الثرقية
 لدرقبأذ١ واكستان ٠ لجذاجونج

 المدن أهم ٠. رمارو جمهورية 'نالصق
( آلفا ٥٥٧ ) دكا

 الباكستان اقتعاديات -نعتمد - ٢
 الزراعية والحناعات الزراعة عذى
 وع—مجم من /٨٠ بها يعمل اش

 فى الزراعة وتعنمد ٠ المعكان
 الحياض رى ءلى ,الهريية الباكتان

 المياه لذوض خزانات عدة اقامة بعد
تبل_غ بينما ٠ ف م ٥٢ لزراعة

م.ف ٦٢ راشى ' للزراف لفباة١ ا
١١ر٦ ) رز ا المحاصيل تثمل ا

( م.ط ا ? ؛ ( طن مليون ا ٠ر٠ ) قمن
م.ط١ر ٠٩ ت٠حل '| ط ٠ م ٤ر٦'٠ قطن

ذلك -.؛لمى 5 فدوا م. ١ر٧ )من
ألف ٢٧ والثاى والذرة اك

ووة ، : ( فدان ألف ٨٤ من ) طن
رأس ملون ٢٤ ٠ تشمل الحوانمة

م.ر٦ر٣ ئ أغنام ر٠م ١٦ر٦ ماشة
الخيل من م.ر ٢ر١ ، جاموس

'اخرن, اكستان ا ) ال٠لج١و والى',
الغار المعدنمة الثروة ونثمل
والتحذر وابترول وألكروم '!طبيعى
.اليتى ضمون متى وا و وا
الواردات سلة٠ح -نلم . واأحدزنت
عانات ا ذلك فى بما ١٩٦٣ !هام

.ارلها - خك ر٠م٨٠١ ؛ا !خارحة١ دو
وأءم ٠ للصادرات د٠م٤٣٧

لثة أ ( بر٢٩ ز الجوت الحادرات
أرز أ ا ١٤ خام! تعلن بز( ١٩١

الترول الواردات وأم ، ^٧ '
لخارجبض١ والتعبارة . وايارأت



باكوا ١٧٧

 مترلينى—االسس دول مجدوعة ل زكم
 ٠ أورواً غرب دول مجموعة 'نم بز ه ١

 االولى الخمسية التنمية خطة ؛دأت
 وص ١٩٦٠ عام والثانية ١٩٥٥ عام
بز ٢ ٠ بنسبة االنتاج رفع الى ف نهد

 فى الباكتان دولة نامت - ٣
 وعكت ، ١٩٤٧ أغطى ١٥

مية حهورية  مارس ٢٣ فى اس
 ٠ قت لى دستور أساس على ١٩٥٦
 ’ ١٩٥٨ أكتوبر ٧ فى به العمل أوقف

 الدستور صدر ١٩٦٢ عام وفى
 مجلعر اقامة على ينمى الذى الجدبد

 عضوا ١٥٠ من مكون واحد نيابى
 ونحلى الذرب بمثلون نصفهب )

 ألف ٨٠ بانتخابه بذوم ، الثرق
 العام ؛االقتراع انتخابهم يتم مندوب

 رسى ينتخبون الذين وهم
 ست نم على بنمى 1كم ف هرية٠لجم١

 تمثيل أساس عش ينتخبن سيدات
 راسة ومدد ٠ الندوية اًت٠لهيئ١

 ، متجددة سدوات خمس الجمهورية
 رئيس منحب ألفى ١٩٥٨ عام ومنذ

 ربر الى سلطاته ورحت الوزراء
٠ الجمهورية

 منذ البابتان حكم تولى
 "طل١ القائد : رؤساء ستة انشائها
 ٤٧ غطى’ ا ٤ ؛,جناح على محمد

 نام -ذراجه ٠١٩٤٨ سبنعسر ١١
 ٠' ١٩٥١ اكدور ١٩ الى الدرب؛

 اغتيال بعد اأوزاره ,ة—رياس ونولى
م ٠ خان ءلى لياقت  ه اى ا ١ محمد غ

 اسكندر الجنرال '،؛١٩٥٥ أغسطس
 ١٩٥٥ عطر ٧ "ذولى ٠ محرزا

 ه فى للجمووردة رئيسا اذتخب
 د٠مح بر٠للمش تناول ئم٠ ١٩ه٦مارس
 ١٩٥٨ أكتودر ٢٨ فى خان ايوب
 ارة ورية٠للجمه رنمأ انتخب الذى

 ' ١٩٦٠ فبرار ) سنوات خس
١٩٦٦ بر رذ؛ ٢ فى انتخابه واعيد

 عدة فى عفو ؛؛كمتان ٠ ٤
 عضو فهى ،دولية واحالف منظمات

مم هيئة فى  فى وعضو ، المتحدة ا
 سابذا، بغداد )حلف المركزى الحلف
 ،؛لى——البربط الكومنولث فى وعضو
 آسب شرقى ->وب١ج حف فى وعضو
 بازدونج دول مجموعة فى وعضو

 كل مشا وتتضمز ا٠ آسيوية و فر آل ا
 م٠قلا ددرو مشكلة باكتان

ن ب  وضكلة ًانستنان—أفغ٠ مع وختن
 الهدد برع وفروعه الدد مياًه

 أن عر ( ودبا بتا سو هما كلتا و ا
 ميدان !ت١ز وما كشمدكانت ة دمك
 الدولتين بين الذيابة فى مرير' واخ
لباء ار أدى  فى الالح الى ا
 ى٠ردخلمجد اى وا ١٩٦٥ ءًام بف خر

تفاق عذر حذى اآلس  بين ادؤقت ا
 فى طثدنند فى ىوداستر خان أبوب

 ءرف اذرى و—وه ١٩٦٦ نانر’ ١٠
٠ حئشفنذر ن عال ر؛

I غامق اخفر متطبل : دما.تم .

 عند رأسى ابيض ثريد
 هالل مع ٠ ادارية

بيضا، ونجمة
وانجليزية وفارسية أردية ا ؤلغاا١

الباكتان روبية ٠٠ العملة

باكونين

 ميخايسل ودو ، روسى فوضوى
 عام ولد ،' داًكوذبن٠ الكسندروفيتثى

 إررسة١ ودخل نبيلة أسرة فى ١٨١٤

 ألقيصرى الدرس فى وخدم الحربية
 احتجام؛ استقال أن يلبث ص ولكنه

 حكم فى الروس االستبداد على
ت من طلة وبدأ ، ؛ولندا  الرح

 وبسرا—وس ا—وفرن ألمانيا فيها زار
 التخدرر حركات. فى واشترك وانجلترا
 أنحاء أكثر دإت التى الثورية

من طرد ١٨٤٨ صام فغى ، أوربا



١٧٨ و—باب

 وفى ، ادورة فى الشتراكه فراسا
 مة٠حكو ،١ءب ت الذاإدة لس__ذة١

 لعكم٠الح خفف "نم .ووتتا I دالم. بروسيا
ودورها ذغتته النتى هبالد اى١ بترح.ما.ه

ارسوبرا زبه ودا سيبر؛؛ اى١
 الدى زورة ذو’ا لحركة١ 'ذزءم وهذاك

 أن باضار نم( الدولة )١ إخاء١ الى 'ندءو
 م مع لذاد.ارض ة^رى نفدام الدو(

دراكى لجتمع١  ذاك حقق٦ و ا
 التحرربة الدورة طربق عن ا

غتم ت.—وا  رب ومن ٠ الياسية إ
 لىرما كازل مرم بازون اختلف

 الثعيوءى زمر٠ااز فى جتماىا١ أت منذ
ول وب ز ا ذدرذ  ١٨٦٩ م ء ٠, ا

 له ؛ لحزب١ ءن قمى أ أن ث بل وام
 فى صا سم  بؤنهبه رغادون ار أنمس
 اى 'نتوا حيث ة—لالتدد ا بكا اومر

نقالبات  . أليوم حدى السياب ا
ت١ وتعتبر ساليب من غتما  ا

 ون ،بس١ الدراع فى المعدادة
 عام 'نوفى 11 والدولة الله ١١ لفجاته مؤ

٠ ١٨٧٦

بادو
 ابان ابعدالى وسياى عسكرى

 : بادو و ايتال وءو ئ الفاغى الحكم
 التزت الى واش ١٨٩٦ ءام ولد

 ١٩٢٠ م ء؛ ؛ الغاشدى ٠ الغاشى
 بقيادن روما على الزحف فى واشترك

 ذن—ال وفى ١٩٢٢ ءم موسيبى
ز اذر ا ف'ذن سيدق هرو عينه امة لتا ا

 ١ر ور ءثن ١٩٢٩ ءام وفى المايشيا؛
ل اب وبرجع .للدران  فى ا

طالى الدوى السالح. تطوير  وفى ٠ ا
 *ربا قاذ د.اا..ك١ ذة٠لس ا من مبرسب د

 د ن—وه 'ا٠ الجنوبية أمريكا الى جويا
 ط مخط من ١زء٠ج كاذت المظاهرة

 الحكومة ,لعتته—ون. الخارجيان للدعة
عام رما ءما حاكما ءن ،الغادب

 فى اشترك ، لبادو خلفا ١٩٣٣
 فى وقذل الثانية المالمية الحرب
 عام طبرق م*ن بالقرب وزى حادث
٠ غامضة ظروف فى ١٩٤٠

يابوا
 ا٠بذام جؤهورلة فى االلمة وحدة

 'نخليدا لك كاذ جيت٠س ١٩٠٤ م ء منذ
 االذى ددوا االاللى ارحالة الرى

 بناما برزخ يعبر وربىا أول ائ٢
 ,',١٥١٣ ءام المحدالهادى كتد ت

 س_؛ه لل١ ىلوا١ نعادن ذب
 دوالر -ادل—نع ودى . حكس:مو

٠ أمر.ش

باماكو

 على 'نقع ؛' مالى جمهورية ى'صمة
 نها عدد نبلغ ، االعن النيجر نهر

قدم تحارى مركز وهى ألف ١٣٠ ، ل
 ملى لودر -.ان بؤمناء بطها ٠ذ

 يدمر حدبدى خط االطلى المحيط
 االدود من بالذرت الذهال نهر

 ۶ يتفر ، معبه حتى له اربا م، ونم
ار٣د الى با جذ؛ م—ي خط منه

٠ غفال—,١ عاصمة

ندوي، ب بانجكوك

 ( سيام "نانالذد ممنكة عا
 ه اسيام ح خلم رار على "نقع
 بعد نها'عمرا "نجدد قدبمة مدبنة وهى
 مدد م ٠ الثاب ألعالمية ب الد

'ذبا  أ ,مرك. تعتبر ٠ ن٠م ١ر٣ '
ز من هاما  ٠ ت—أص ال مرا

 نهر د ٠ءر رقع ألذى فميناؤى'
 ال أمم ٣ بنخدء البحر ءن و'.بدد ترمنام

 ادائية المجارى م.ن ن بب تبط 'ر
 مطاره؛ بعتبر ا٠كم ٠ أبربة زر لطوا

 ألمحطات أنيرم من '، لروانح ا’ ا'لجل
 نؤر’ .يا ًا قى شر بجذو ز اجو.ة أ

٠ال تكاهطان٢٤ت١.هطا



فيوف ١٧٩

باندا

 الدكتور وهو ، افريقى سياس
 ربى ، باندا كاموزو هيتنح

 ١٩٠٢٠ عام ولد ٠،ماالوى حكومة
 المبثر؛ن بمدارس وتعلم اً( ١٩٠٥)

 بجنوب الذهب مناجذم فى وعمل
 الحشيات باحدى ثب أفريقيا

 يا——٠٠٠٠٠٦ رود إ سالب-ورى بمدينة
 الواليات الى سافر ن ( الجنوبية

 الخاصة نفقته على للدراسة المتحدة
 الطب ثم السيخى االقتصاد ودرسى

 ١٩٣٧ عام الدبلوم على وحصل
 ، بانحذرا الطبية دراسته واستكمل

 — ١٩٤٥ عام بين ئ بها عاش اش
ل ١٩٥٣  الى اصرف ذلك وخ

 الذهب ساحل الى رحل ،السياسة
 يهجر لم ولكنه الطب لممارسة ( غانا )

 فى جن٠وس عليه , فقبف السياسة
 اشترك ان بعد ١٩٥٩ عام روديسيا

 عام وفى ١٩٥٨ عام أكرا مؤتمر فى
ده الى عاد ١٩٦٠ ن وبدد ب  اع

ل  للحكومة ربا انتخب االستق
 بدأ التالية السنة ولى ، ١٩٦٤ م ء؛ فى

 تنزانيا متهما جرانه مع نزاعا
ل أعلن ٠، ضده بالتآمر  ماالوى استق

 سياسة فى يذجه ١٩٦٦ .دوليو ٦ فى
 تقدم اش بريطانيا على االعتماد الى
 ح.٠م ٣ قدرها اعانة ماالوى الى

ت يرتبط كما سنويا  دع وذرة بص
 الية 'تمثيل روجد وال افريقيا جنوب

ده فى اشتراكية أو افريقية دولة ٠ ب

با١بحدار

نى سياسى — ١  jjbو ، سج

 ربى باندارانيكا دياز سولومون
ن وزراء  عام وأد ، االسبق سي
 ل ولكنه المسيحية على نثأ ١٨٩٩
 ه البوزبة الى وارتد ا٠٣تر أن بلبث

الفنانون ا٠ودرس كولومبو بمدبنة تعلم

 بمد واشتغل أوكفورد بجامعة
ن الى عودته  اتجه رم بالمحاماة ‘سي

 للحكومة وزيرا عين ، اباسة الى
 عام فى ألف ٠، ١٩٤٧ عام المعدة

 ، تزعمه الذى ترية٠ؤ١ حزب ١٩٥١
 الابات١فى فاز ١٩ه٦ابريل ١٢وفى

 وتولى ( هشدا ٥١ على حصل ١
 التى االضطرابات أن اال ، الوزارة

 حول ١٩٥٨ عام متن نشجت
 الى أدت القومية اللغة استخدام

٠ ١٩٥٩ ربسجتم ٢٥ فى اغتياله

 وهى ، نية سي سياسية - ٢
 وزراء ربدة باندارانيءا سميريمافو

ن  ١٩١٦ عام ولدت ، السابقة سي
 فى دخولها بعد البوذبة الى ارتدت

 مولوهون وتزوجت ،' ابحية
 ءام فى الذكر االلف باندارانيكا

 ابعدان فى بالخدمة وعنيت ١١٤٠
 زوجها اغتيال وبعن ، االجتؤ^ءى

 المتحدة الشمب جبهة حزب تزعمت
 على ١٩٦٠ ءام بات انتن؛ فى وحصلت

 فى الوزارة رباسدة وتولت مقعدا ٥٠
 الدفاع وزارتى مع ١٩٦٠ يولية ٢٢

 سداسددا يزت وتم ٠ والخارجة
 التى العربية قتها ١وصمن- التحررية

قتها ح بقط توطدت  ٠ باسرائيل ع
 حصلت اذ ١٩٦٥ انتخابات فى فثات

 رياسة على خلفها مقعدا ٤١ على
 ٢٨ فى ناباك سينا دادلى الوزارة
٠١٩٦٥ مارس

نج باندو

 جمهورية مدن 'ثالثة باندونح — ١
 داخلية منطئزة فى وتقع وبيااند
 اأماصمة من الشرش الجنوب الى

 ٩٧۴ سكانها ءدد يبلغ ، جاكارتا
 المؤتدر ١٩٥٥ عام فى بها عقد الذ؛

 عرف الذى االفريقى الموى١
٠ باسمها



١٠٨٠ بانثى

 أصدره ردان ، باندورح ثافى٠مي - ٢
 ة٠٠ذرفا أآلسجودة الدول زمر٠مؤ

 ابردل ٢ ٤ فى باندونج بدودة عقد الذى
 دولة ٢٧ فجه تركت٠ود ١٩٥٥

 د - له.ذا وررات٠جمب_ : هى ه 1 ٠٥٠: _ عر- ه
 والصبن ومحدر واندونيسيا وسيالن
ورر ولبنان وكمب-ود؛ الشعبية  ؟

 بالند و'نا وورط اغلثن١و ليبيا و
 شام وو لدمالية١ ورشنام ذركيا٠و

 الذهب وتباحل والسودان الجنوبية
 ٠ اآلبدة لملمكية١ واؤدول ك< ( غ؛ذا )

 ودرانى وارران اروبياو افنادخان
ردن  اهلكةق١و ونيبال وليبي.-؛ وا
 ودل ٠ واب-ن درةالدعو اًاهربية

 ٠ النادر عبد جمال لرص ربةجؤجو
: باش ما على ق الميذ؛ شتمل١و

 ا$قدإدى التعاون ( أ )
جتم أرى—والتم  اداي ت٦بج اس—و'
رذة اآلسيوية الكتلة  لتحقدق ا

٠ الشءوب رفاهية

عذراف ( ب )  'شربر رحق ا
بد ادو  الدرزة وضية وت

ل سنين.  للشعوب بالنية وا
٠ التابعة

 ٠ ب الدعة ر رند.ؤ. ١ تذكار٠س١ )ج(
 لح-,.-اع يلمة٠س كه ا!ذوة )*مياسة ونبن

٠ الدولية المثاكل
 واكءاون م بادئن المناداة ( د )

مم نطاق فى العالمى المتحدة. ا

عتراف ( د )  الالحئبن بحق ا
٠ هبدار د الى الءودة فى العرب

 المسالن نزع وجوب ( و )
٠ العالم ياذة٠لش حتمية كضرورة

بانثى
 ن—وه . زنجى أمريكى ليادى

 ولد بانثر جودون رالف دكتور
وو اذون——ارع ا ودر'*ر ١٩٠٤ ءام

فام أحد باسة ر تولى ١٩٤٥  ا
مربكية الخارجية بوزارة  ولى ، ا
 لمجلس رب؛ اختبر التالية السنة

مم لهيئة التاح الوصاية  المتحدة ا
 ١٧ وفى ،السنة 'نلك' فى أضء الذى

 الكونت ود٠اه اغتال ١٩٤٨ ر سبتم
 ًاهامهمجلس الذى وسيط’١ رررادوت

من  ث ن٠فلطب لمألة حل لبحث ا
 عقد واقترح مهمته فى بانثر ؤخلفه

طراف رجحن هدنة لعقد افاقية  ا
 مذزوعة مذ؛طق اذدفء نرع ألمتنازعة

ح٠٠ؤ هرب سمحل واذر ٠ __ ا
 ولى ،/' ١٩٤٨ بر فم نز ١٦ فى معذرحاته

 بانش اشترك التالية السنة من ينا؛ر
 رودس بجزيرة البدنة بك'زف'ت فى

 ٢٤ فى بذوقيعها محر بذأت ابتى
 نودل جائزة مئح ٠ ١٩٤٩ ؛ر١فبر

 ماعدا وعدن ، ١٩٥٠ عام فى للالم
مم لهيئة العام لالمبن ٠ المتحدة ا

'نوذن باى
طين طلى دذق ث كا رب  'ذوض .,

 عرفت التى 'أض اآلسرة هرن
رمسها م ألى بة٠ك ال'؛؛'ت بدولة

١٧٠٥ عام ر 'ذن 'اذى اباش ددن
ر- لتة ن ١٠١ د_ذد ٨٠حا د'أم ه ر

لى ته ن الذ دو ه ٠٩٠ ر دؤ زهاء ۶٠٠ ني
. L دا ١٧ ب د

٠م. المارات ٠ًاخ ءإر .* - ا رخط:،' ٠ ٠ ني ،لم كأل
صدى وهه ٠ ل.ه ٠١٠ اد الذزرج

ر وتو . ١٨٨١ عام د’ ه رحى ا دد
وبعد ٠ ١٩٤٣ .,واجه ١ فىه الركب

١٩٥٦ عام أوش ب لمحق١ اعالن
لحى ا راسة ى مة حكه ٠ ' آل ٠اذاد-. ه ر•■٠ ر د
المجلى أعار ’ ابريل ١ ٠'ف بوذب
الذاء ١٩٠٧ -راغ ٢ فىه ألوذر

مهن١ ،د٠محم ذذخصة٠و الماش الذأم
٠ الدولة ر.طسة



م٠ع٠ج بترول ١٨١

بتافيا

 مدينة به تعرف كانت الذى االسم
 اندونييا جمهورية عاصمة آ جاكرذا

 الهند لجزر الهولندى الحثم ابان
 للحار مقرا بتايا وكادت ،ندة النر

 ,كانها عدد كان٠ ٠ ارولندى المام
لى نل ستد  ٢ر٩٧ ' أزا ٤٢٥ ا

٠ ؛ ١٩٦١ ءام دون

بترول

 . النعن او البترولى زت او - ١
 يوجد عفوى ابل من دلمددنر ساذلى

 القترة سطح من القريبة الطبعات فى
 ااتحر قاع ذاك فى دعا ٠ ,-االرشية

 اقة——ط’ا ادر——مع' ارج من يعتبر
 ذسبة ورلغ . وسرر الحرارية

 ومنتجاته البترول من 'اتولدن لطاقة١
 وعممج لن بز ه . لن أكثر العال. فى

 .'صر—العن جميع دى المتوادة الطاقة
خرى  الخام البترول بعتبر لهذا ،ا

 اذما. فى رايحة—االس 'إواد دن
 واحتكارد بنه وتخز انتاجه ويرتبط

 فى تتذلى اش الدولية باليا.ة
 الكبرى لى الدو مجؤوعات بهن العراع

قيتة ٠والئ لغربية١ '!كشبن اج ال

 البترول من العال انتاح بلغ - ٢
 باالطذان مقدرا ■I ١٩٦٣ عام فى ؛خام١

 مئ٢ ط.م. ىوملي ١٣٠٢( المترية
١٤٠٦ بنهدو ١٩٦٤ عام انتاح قدر

حميم ءاى مور ٠ط.م مليون
تتدير ) التالى النحو على القارات

االقواس(. بين ١٩٦٤ ءام

الوال : الشمالية أمريكا - ١
كتدا ، ( ٣٧٩١ ط٠م ٣٧١ المتحدة

١٦ر٣ المكك ، ( ٣٧هر ) ٣٥
٠ ( ١٦هر )

حعإتة ز الودرط أمردكا - ٢
م.ط ١٦٩ فذزوي ( الكاريبى البحر

 ، ( ٨ر٨ ) ٨ر٠ كوبيا ؛ I ١٧٧ ا
. ( ٧ر٠ ١٦ر٧ ترنداد

 االرجنتين ، الجنوبية أمريكا — ٣
 البرازيل ، ( ١٤هر ) د٠م ١٣ر٩
( ٢ر٩ ا ٢ر٨ بحرو ( ٤ر٦ ), ٤ر٦

(.١ر٨)١ر٧ثيلى

٩٦ مت١٠ االدنى لترقا - ٤
 ٨١ الدودية ٠ ؛ ١٠٦ ا ط٠م

 (:،١٩١ ا٦ر٤ الدايدة المنطقة . .٨٦
 انحراق ، ! ٨٣ر٣ I ٧٢ر٦ ايران

 (٨ر١١٩ر١(،قطر٦١اهر٠٦ر٠
 ره٨ المتحدة العرإذ اذجمبوربة

 ( ٩ر٠٠ ا ٢هر ظبى أبو ٠ ( ٦هر :
٠ '! ٢ر٤ ' ٢ر٣ البحرين

قصى ق الذ — ه  اندونيسيا - ا
 برونى '،,٣٢ر٢م.طا٢١ر٣

 ؛ ( ٣ر٦ ؛' ٣هر بوريذو ا ورواك
٠,٢ر٢ا١ر٦ الهند
 ط٠م ٢٢ر٠ ليبيا ; بقياانر — ٦

 ، ( ٢٦ر٢١٢٣ر٦ الحزالر ، مم ٤١.ذ١
 الكونغو ن، .( ره٦ I ٣ر٨ يا٠ئيجعب

 !ذالصبعن ١ر٦ ] ١ر٠ ل٠ازاقي ى
ا الحم ز ه ازاج' لم رسمم بر ي 1 ي'الحر

V - الفرية المانيا ; الغربية أورد؛ 
 ٢ر٦ النما ن ٧ر٧ ط٠م ٧ر٤

 ، ( ٢ر٣ ا' ٢ر٢ هولندا ن أ ٢ر٧١
 ١ر٨ ا؛طاليا ف ٢ر٨ ' ٢هز قرذا

٠(١ر٨١١ر٦ د يوغ ، I' ٢ر٦ ا

 مجموعة ا' اذ-ثرقية اور؛.' - ٨
 روسيا ٠ ؛ عية الثي* الدول

 ، ( ٢٢٣١ م.ط ٢٠٦ الوقيتية
 ١ر٧ المجر (١٢ر٤ ا ١٢ر٢ رومانيا

م.ط ١٩ر٧ اذربيجان بع ٠ ؛ ١ر٨ ا

٠م’ع بترول

 المتحدة العربية ة٠الجمهور تستمد
الحرارره الدانة من بز ٩٠ نحو



١٨٢ عربى بترول

 استعدن الذى البترول من والمحركة
 فى االولى المالمية الحرب مدن بها

 ، نبة وابر والغردتة جمسة منطقة
 ٢٤’٠ نحو ١٩٤١ فى االنتاج بلغ وتد
 تعدينه مناطق تعددت ثم ، طن الف

 كما ، بكر وراس غارب راس فشملت
 فى المقابل سيناء ساحل على اكتشف

عيم رويى وأبو نيران  وعمل وب
 فى ط٠م ٢ر٣ االنتاج وبلغ ، وسدر

 ط٠م ٣ر٣ الى ،,ارتفع ١٩٥٠ عام
 عام ١ط٠م ٤ر٧ الى ثم ١٩٦٠ عام

 ١٩٦٣دءام٠رهم٨٨الى نم ١٩٦٢
 ف اكد؛ بعد ١٩٦٤ عام ارتاج وقدر

 ووادى عامر راس فى ابترول
. د٠م ٦هر بتحو المرجان

 لى البترول تكرير مدامل وتقوم
ص المويى  البترولية المواد باستخ

 ، المختلفة البتروكيمابة والمواد
 عام احصاء ا المنتجات هذه وتثمل

 ٧٥٣،,مازوت ط٠م ٣ر٨ ( ١٩٦٤
 دن الف ٩٠٧ ، بنزين طن الف

 ، والر—ر ض الف ٧٩٨ ، كيروسبن
 طن الف ١٤٥، ديزل طن ألف ٢٨٨

 بوتاجاز طن ألف ٤٤ ٠، أسفلت
حظ  ألمنتبذات هذه بعض أن وي
 ٢٥ الى وصلت بنسبة ارتفعت

 عام عن ( الديزل كزيت ؤ ضعفا
٠ ١٩٥٢

عربى بترول
 ذى١١ الخام البترول هو ٠ ١

 في ويصدر عربية ارض فى يد,تعدن
 تصفيته بعد او الطبيعية حالته

 مؤسات بانتاجه وتقوم ، وتكريره
 اجنبية مؤسات أو وطنية عربية
 االنتاج تيمة من معينة لمبة تدفع

 منابع حدودها فى تقع اتى للدولة
مناطق تقيم ويمكن ، لترولا

 مجموعات أربع الى العربى البترول
 العربى الخليج مدطقة ( االولى )

 وقطر الكويت امارات وتشمل
 السعودية نم ظبى وابو والبحرين

 ( الدانية ) (( االحاء ساحل ))
 المعرية ابويى خليج منطقة

 افريقيا شمال مدطقة ( الثالثة )
 الرابعة.( ) ،والجزار ليبيا وتثمل

 'اقليم وتشبمل الجزيرة متطقة
 فى وكاراتشوك العراق فى كركوك
حد ٠ سوريا  الذى البترول أن ي
 للدخل رئيسيا مصدرا اليوم يعتبر

 كان العربية الدول يعفى فى القومى
 الحرب نهاية حتى معدوما أو محدودا

 ممر بائء الثانية أباله
 البترول أنتاج فان لهذأ ، والعراق

 منذ مرات عدة تذعف قد أأهربى

 البترول نقل ويعتمد ، ١٩٥٠ عام
 على البحرية ألموش الى منابعه من

 الى تنتهى االنابيب من خطود
ت الى او معافى  ، البحرية الناق

حظ كما  البترول احتياطى ن’ ي
 مجموع من بر ه ه بنحو يقدر اأهدربى

 لهذا كان ئ كن ألعار أالحداطى
سترأتيجية بالنسبة أهمية ول ألعد  ل

٠ العالمية

 جميع الكويت امارة تتقدم ٠ ٢
 المالم فى للبترول المنتحة الدول

 عام منذ أالنتاج تطور وقد ألعربى
 ٠١٩٤٦ : اآلش التحنو طى ا١٤٦

 ١٩٦١ ،عام ( ظ م.٦..ر١
 ١٦٦٣ (،عام م.ط ٨٤اًر )
 م.ظ(١.٦)١٩٦٤م.ط(،٩٦)

 بدأت وقد . لة الدود وتليها
 ثم ١٩٤٦ عام حتى نر الصب من
 الى ثم ١٩٦٣ عام .ط م ٨١ ار
 ارباالنافة 'امالو فى م.ط ٨٦
 المنطقة فى تتعدن طن دايون ١٩ الى

٠ والكوبت لة ادعود ن المحايدة



عوسج - ن١بثم ١٨٣

 عام الببرول من العراق التاح بلغ
 ارتفع د ٠ م ١هر٦ مقداره 1م ١٩٤١

 ٤٨ر١ الى د ١٩٤٦ ؛,عام ٤ر٧ الى
 ١٠٩٦٣ءام ه٦هر الى ق ن ١٩٦١ عام

٠ التالية المة فى ٦١هر والى

 ١٩٤٦ عام الشء قطر انتاح كان
 حتى ؛١٩٦٣ عام فى ٩ر١ الى ارتفع

 فى مجهوال ابترول ان٢ ١٩٦٠ عام
 بلغ التالية المنة وفى (( ظبى أبو ))

 الى ارتفع طن، الف ٨٠٠ االنتاج
 د٠م٩ر٠٠ الى ثم ١٩٦٣ م ء ٤هر

 مدر وفى ٠ ١٩٦٤ ءام فى '( تقريبا )
 عام حذ ٠ م ٢ر٤ من تاج١٠ ارتفع
٠ ١٩٦٤ ءام٦هر ار ١٩٥٠

 ار'ذغع فقد افريقيا شمال فى أما
 عام ط٠م ٨هر ن٠م الجزائر انتاج
 ٠ ١٩٦٤ طءام٠م٢٦ر٢لى١ ١٩٦٠
 ء'م حذى ء شى ال االنتاج كان وبينما
 به فاذا ليبيا الى بالنبة ١٩٦٠
 ١٩٦٢ عام ط٠م ٨ر٢ الى يصل

 ٠ ١٩٦٤ عام ط٠م ٤١ الى ويرتفع

 البترول الب نظرا ٠ ٣
قتصاد بالسبة قات و االوس ل لع

 المجد عنى سية الى؛ الدوبة
 ينن الى للجامعة الذايع االقتصادى

 م,ث العربى التذرول شون بدراسة
 واالقتصادبة الغنية نواحيه

 للبترول تمرا ه-ل ونظم والسياسة
 فى بالقاهرة مرة الول عقد العربى
 التوصيات وشملت ١٩٥٧ فبراير
 باالنتاح الخاصة المذروعات تنسيق

 وذلك والنقل والذورع والتكرير
جنبية حكاراتاال اخرص"آلحدمن  ا

 البترول ١اماستخد فى ورغبة المجخدغة
حا العربى  ايا٠لقذ١ ءن فاع ذالى س
٠ الماصرة العردة

بسالند
 لى دقع ت .ية’فريه١ نية؛روطا محمية

 فربتيناا جنوب جمهورية شمال
مبيا١شرقز’وا أشمال١ من وتتاخمها

 ٢٢٠ المساحة ، لجنوبية١ وروديسيا
 ضعف من أكثر أى )) م٠م ألف

 (< البريطانية الجزيرة ساحة
 اببانتو قبائل من الذ؛ ٣١٧ ,*كنها

 تعتمد ، البيض من ٣١٧٢ بينهم
 الماشية رعاية على اقتصادياتها

ت وتثمل  الذرة الزراعية '!حام
 دنية—المع الثروة وتثمل ، لدخناو

 فيكنج م؛ العاد-ة ٠ والفضة الذهب
 والية فى وتقع ( لمة ٤٦٠٠ )

 واالستعداد ( افريقيا جنوب ) الراس
 فى ة جدب عاصمة لتثميرلى قادم

 يدير ٠ المحمية داخل فى جابرون
 مجلس يعاذونه بريطانى كم ح؛ شذونها

٠ القبائل رؤساء من استثارى

بتر

 ، المهدافغين من براطانى سياسى
 ولد ، بتلر اوستن ارد—ريتش وهو

 مجلفى دخل ، ١٩٠٢ عام بالهند*
 عام وفى ، ١٩٢٩ عام منذ العموم
 ه—واب للتعليم وزيرا عجن ١٩٤١

 الذى البريطانى التعليم قانون يتسب
 وزارة 'نولى ثم ٠؛ ١٩٤٤ عام صدر

 لحزب الصداعى الميثاق فوضع اعمل١
وزارة تولى ، ١٩٤٧ عام المحافظين
 ، السدوس أزمة وعاصر الخارجية

 اثناء ء١أوزر١ رياسة نيابة تولى ثم
 فى للرئيس نائبا ثم ، ايدن استشفاء

ن وزارة  انه من وبارغم ،' *-.اكمي
 عام المحاذظجن أحزب رئيا انتخب
 .رياسى؛ تولى هيوم أن اال ١٩٥٩

 ارئيسها نائبا بتار »تم«ر وا الوزارة
 لتها استن؛ أحجن للخارجية ووزبرا

٠ ١٩٦٤ عام

 هولغيج ٠ بذهان

فون ثيوبولت وهو ،ألمالى سياس
 تولى ، ١٨٠٦ ولد ، هولغيج بثمان
لماية الذرجية وزارة تم ١٩٠٧ ا



١٨٤ اقليمى بحر

 ١٩٠٩ الوزارة رياسعن فى بيلوت خلف
 ( غليوم ) ولهلم االمبراطور حكم ابان

 المغرب بأزمة اسمه واتصل ، الثانى
 المانيا تدخل من وافاد ١٩١١ عام

 استعمارية امتيازات على بالحصول
 الحرب تيام وعامر ، الكمرون فى

 عن ودافع واحدابا االولى العالمية
ده غزو  واليه ولكممبرج لبلجيءا .ب

 اتفاقية الى االخارة فى قوله ينب
 قعاصة مجرد )) انها بلجيكا حياد
 النهاية بوادر أقتربت وعندما (( ورق

 للصلح مفاوضات فى الدءول حاول
 على عمل العسكرى الجناح ولكن

٠١٩٢١ ،توفى ١٩١٧ عام اقالته

( مؤتم > بجواوش

 علمية هغة ذو دولى مؤتمر
 لبحث ١٩٥٠ عام منذ سنورا يجتمع

 لعالمية١ت١لتطؤر١ فى سى١لتقدم١ أش
 فى له اجتماع آخر وكان ، والدولية

ل ابابا اديس  ١٩٦٦ يناير شهر خ
 ااؤ'نمر أومى االجتماع هذا وفى

 من تتألف النيل !وادى هيئة بانثاء
 ضغاف على تقع التى االفريقية الدول
 المعلومات جمع مهمتها تكون النهر

 اوائل بحث ومع ر النه. ءن الغنية
 الزراعى االنتاج زيادة الى المؤدية

٠ والصناعى

اقبى بحر
 البحرالساحى أو االقليس البحر

صق البحر مياه من الجزء هو  الم
 امتداده ويعتبر ، االقليم لساحل

 ، البحار أعالى من الخط هذا بعد
 مايعرف ضمن يدخل االقليمى والبحر

 مياه تثمل التى االقاًيمية بالمياه
 الداخلة واالنهار والقنوات البحرات

 العرف اعتبر ٠ االقليم حدود فى
االنيس البحر عرض أن الدولى

ثة  الذى المدى وهو بحرية اميال ث
 باستخدام حمايته للدولة يمكن كان

 لها مرس أض كان التى المدافع
ثة االوقات من وقت فى  اميال ث

 مياه خط البدض اعتبر كها ، بحرية
 منه دا وب الذى الحد هو لجزر ]

 وءلى ، االقليؤى البحر تس-؛ع١ قياس
 دحدو فى مابدخل ءذًار١ساس١ هذا

 سلطان فى يدخل السياحية هفهالمياه
 مع نفسه االقليم شأن شاًنه الدولة
 بالمرور اخاسة١ لمبادىء٦ مراعاة
جنبية !لغن البرى، ٠ التجارية ا

 الثانية العالمية الحرب ومنذ
 الدولية المصالح اختباك وازدياد

 العسكرية الدفاع وسائل وتطور
 توسيع الى الدول من كثر اتجهت

 أميال ستة الى االقليمى البحر نطاق
 ورد ا كم ممر لدولا هذه ومن بحرية

 بتاريخ صادر ف مئع مرسوم لى ذلك
 الميل أن باعتبار )١٩٥١ يناير ١٥

 كما ( مترا ١٨٥٠ يساوى ااجحرى
 والعراق السعودية المملكة حددت
 ١٢ ٠ب االقليمى بحرها اتساع وليبيا

 يؤيده االتجاه وهذا بحريا مي
 القانون وحدد ،. السوفيتى االتحاد

 االشاع هذا ١٩٤٩ لعام الورى
 بعفر وتغالت ٠ كيلومترا بعثرين

تينية امريكا كدول الدول  اذ ال
 ، هول بمثتى االتاع هذا حددت

 التى المتوالية المؤ-نمرات فذات وقد
 االتفاق فى الموضوع لهذا عرضت

 جنيف مؤتمر منها معين حد على
 ١٩٥٨ عام عقد الذى البحار لذانون

 .اه—اتج وان هذا ، ١٩٦٠ عام فى ص
 سيما  الدرى البحرية الدول

رات  نحو هو يوبريطا المتهددة ادو
دماع ١هذ فر  التقليدى اخد ءلمى أ

 فى منها رغبة أميال هو؛الثةو القدب
بحد يعرف ما امتداد فى التوسع



 حرة ومذحها ؛ذى١ ادحار ى1أءا
 الدول من اعذراض دون اكدرلذ
. العفرى

البحرين
امارة : اسم نظام

ًالخليغة دات بن بى : الدولة ريى

٠ ١٩٦١ توش ز
( آلف' د؛ ) ه٠ت : اعاهجة١

 بر٠لتكر١معملقزم٠و ٠ ١٩٦٤ عام فى
 دسذويا٠م ٨ نحو بتكرير بالبحرين

 أنابيمب نهتد سترة جزيرة ومن
 سافة الى البحر داخل ابرول

 يحن مناصفة واالرباح ٠ أميال ٣
 عدد يبلغ ٠ البحرين وأمر الدركة
 لبة بينهم لغا’أ ١٥٠ نحر العكان

. وااليرانيبن الهدود من كبيرة

جذرابجى لموقعها نطرا كانت ا

٠م، ل٠رخبي 'من بن البح* نتكون‘
 ددت رحى—انم انحح فى ;جع ا!جرر
حساء وب'حل قطر جزيرة شبه  ا

 بنحر عنه لبعد !ذى١ السعودى
رخبيل جزر ماحة ، ميال بنعثر  ا
 البحرين جزيرة أهمها ٠م٠ م ٢١٠٢ نحو

 الجدوب الى الثمال من نمتد‘و
 ب آ م ١٠ عرضها أ ميال ٢٧ لمسافة
 ألدوقى خمالها فى المحرق جزيرة
 ٠ واحد ميل وعرضها م ٤ حلولها

 مقنطر طرلق بدرينبا وبعلها
خرى والجزر ئ ميالن طوله  'نشمل ا
٠ وجدة |٠ لنعسا وأم ن دسر

 تعتمد البحررن اقتصاديات دارت
 الستخراالؤلؤ الغوص على اساسا
 وبعذى الساطية التجارة عن فضال

 ويعذر لبلح ١ تند-مل التى الزراعة
 لمذبه١٦اب نتوفر نطرا لخفو١

االرض تبلغ ) الرئيعية بالجزيرة
 < الكلية المساحة من ٢ ٠ ا ١ المزروعة

 الهضبة فى البترول اكتشاف ومنذ

 ١٩٣٢ عام فى للجزيرة الوطى
، لبحرين الربى المورد اصح

له وامتياز  شركتبن يد فى استغ
 استاندرد شركة هما أمريكيتين

 ضى١كألر المتياز٩ وبددل و٢وتكسما
 ؛٢٠٢٤ م ء الى العقد كتد و ين. بحر ١

 ء؛م مرة الول الكويت بذرول ..وصدر
نتاج وارتفع ١٩٣٤ د٠م ٢ر٤ ار ا

 فاحتلها تيرى١ المدول طمعا٠بن ٠بد١
 ,ون—واراني '١٥٢١ ءام ا!؟.تفارون

 ًال منها طردهم أن الى ١٦٠٢ عام
 ادعاء كان ثم فمن ١٧٨٢ عدام خليفة
دد ايرات  الحر.دن،داءآلن ض ا
 جزء البحرين بأن ١٩٥٩ عام اشاه

س ءربية مع ران؛١ ن٠م  ضحة١)و١ ا
 البحرين شدخ ءدد ١٨٦١ م ء؛ ونى

 تعهدت ا—ذي1دربط٠ مع ة٠اتذ__*اقب
 نذو بن ابحر عن فاء با!د بقتف*اها
 جددت ، ذةيمع سياسية امب؛زأت

 وضعت حجن ١٨٩٢ و ١٨٨٠ اح—ت
 رطانية در ١ رة لحم._ا ١ ت رح بن إبعد. ١

هارة دت—ذعه٠و  اأدخول دم—بع أ
قات. فى  أجنبيم^ حكومات لرع ع

 يمذل أن على ، فقتؤ-ا١مو بندر
 بريطالى ستثار الحماية دولة
 نشطت ١٩٦٥ عام خالل ولى ٠ مغيم

 الحكم نطام وبر٠لتط شعبية حركة
منعت التى الحمابة سلطات و'ندخلت
 دخول من اذوب ًالمحامبن وفد

 ٠ المعتقلين دن للدفاع البحرين
تطيل—ومس حمرا روعة : اسام

 اليمين الى رأسى أبيض
الروب^ : كطة١

ابمدة

 الغرب الى وانقع بةمعدو محافظة
 رشيد فرع بين النيل دلذ؛ من

ابحر عاى ونطلع الحت دالمحراء



١٨٦ تهشدل ل دد

 تبلع ( قير أبو خ،يج ) االبيض
 ، فدان ألف ٣٦ و مرون مماحتها

 ،الزراعية االراضى من ألفا ٦٩ منها
 مليون ١ر٦٨ه سكانها عدد وببلغ
 هرركزا ١١لى١ اداردا مقسمة ، نمة

 ألغاذ ٢٧٨ ( وبندرها ) دمنهور : هى
 إحمودبة١ ،وقرية بلدة ٦٤ و'ذضم

 حوش ،٣٢ وتضم الغا( ١١٤)
 . ١٠ ج - ض٠و ( ألفا ٦٣ ) عدس

٠٣٤ ودض آالون( ١٠٤١ لدلذجات١

٦٢ ، وتضم ( لغا’ ١٣٥ '' I نسراخمت
؛ ٣٣ و'نضم ( ألذا ١٥٨ ) ن حمحم دو أ

ت ١٦ والضم ، الذا ٨٠١ الطامع ابو
.٠٢ وشم ( ألفا ١' ١ ٩ ا' ردد

٣٩ . تضم و /؛ اذأ’ ٢٥٥ آ ألدوار كذر
وتضم ٠ لغا’ ١ ٦١ ؛ رود ادا أياى

انضب و (اغا ٢ ١٩ 1 حمادة م آو ٠٦٤
٠ وقردلمن بلدة ٦٩

تمثيل بدل
 المرتب به د——بقص مار اجراء

 السلك ء العف؛ بمرف ى اأف االذمافى
 لمواجهة ( والقنعلى ١ الدباوماسى

 نستلزمها التى االستثنائية ت النفن؛
دهم ذمثمل٠ د فى ب  الموفدايها الب

 التمثيل بدل رف٠وبع ، الئقا تمثي
 الخارح فى بعمله المبعوث قيام أئناء

 ٢٥٠٠ بجن ما ل٠التمثي 'بدلل ورتراوم
 الدرجة من للسفر المنة فى جذمها
 فى حنيها ٢٤٠ الى المتارة االولى
 ونتضمن ث سىالدبلؤما ال.ملحق النة

 تمثيل بدل هرف الممعرى ن انادو ١
 الدبلوماسى العلك العضاء مخفضر

 ثذاء٩فوفى وما أول سكرتير درجة من
 الخارجية وزارة بدلوان عملهم

 صرف القانون وجيز كما ، ة بااناهر

 السلك الءداء اغمافى نمثيل’ بدل
 لمواجهسة والقنملى الدبأوما

فى االستثنائية المعدجة ف لظرو١

د بعض  يعملون التى االجنبية الب
 الخارجية وزير من بقرار وذلك ، بها

 لهذا 'نثكل لجنة تقرير على بناء
 ألوزارة بديوان وتجتمع الفرض

٠ دورية اصفة

لالختراع برا،؛

 الدولة 'نمنحها )ثهادة — ١
 جديته ثبوت بعد اختراع لصاحب
له لفرض وخبرته ل فى استغ  خ

 المخترع حماية وحق ٠ معينة مدة
 باريس قية اتن؛ ١٨٨٣ عام منذ كفلته

 لدولية١التعاذات١من كساة ونظمته
 مكتب يانثاء وتقضى ، نلك بعد
 يضم الصناعية الملكية لحماية دولى

 برن مد,بنة ومركزه الموقعة الدول
 يعتبر ومما ٠ يرا ير عاصمة
ح احراما

 جديد صناعى منتح ابتكار ( ا 1

فى جديدة طريقة ابتكار 'ب؛
نتاج.  سهولة أو قتها بد نتميز ا

٠ تكاليفها قلة أو استعمالها

 صناعية لطربقة مبتكر تطبيق ؛ب(
٠ متداولة

 ع١تأالختر١ء١بر اصدار نفض م ٢
 ١٩٤٩ رام ١٣٢ اداون مع; لى

 ١٩لعامهه ٦٥٠ رنم ؛القانون المعدل
 صاحب يتقدم أن على وينحر

 وفى اختراعه لبحث بطلب االختراع
 لحنة من اتراره حالة

 البراءة وتعدر االختراع يعجل
 ومدة ، حقه على الدالة ٠' الشهادة 1

 حسب الجملة فى االختراع لاسفال
 أن وله سنة ١٥ ادرى التذريع
 اخرى سوات خس لغترة يجددها
 االختداعات وبعض ، خامة بشروف

الفترة بسدا بتجديدها جمح ال



البرازيل ١٨٧

لها المحددة  فى تزيد ال والتى المشغ
٠ سندن عثر عن االحيان بعض

 'سجيل مكتب يعتبر - ٣
 البراءات واصدار االختراعات

 من واشنجتون بمدبنة االمريكى
 لم الد؛ فى نوعها من اكاتسا٠١ انشط

 التى المخترعات عدد لضخامة نظرا
 لمغذلررة١ والمدة ، عام كل يسجلها

ل  االكشاف أو االختراع الستغ
 ١٧ ص ا"مريكى لتثريع١ حسب

 االختراع حكم فى يعتبر وال سنة
 بمض ءلى يدخل الذى التحجن

 مدة بعد تنته نم التى المخترعات
نها  رسم لطلب ١ وبصحب ، استغ

 حاالت فى يرتفع دوالرا ٣٠ قدره
 االختراع ءتهاد١ حالة وفى ، معينة

 لتسجيله جديدا رسما حبه ص-؛ يدفع
 الدولة تثتريها التى والمخترعات

 تضغى الحربية كالمخترعات لحابها
 ومن ن لرية ١ من ستارا علم.ها

 اصطد,ابها بها بتقدم ما إخترءات١
 لمدم اقرارها دون المرات عثرات

 ئ بها يتقددون التى الشاد كفاية
٠ الدائمة الحركة أحهزة ذلك من

برادلى
 فى ألحلفاء قواد من أمريكى قائد
 عمر وهو ، ألثانية ألعالية ألحرب
 ث ١٨٩٣ عام وك . براداى نلسون

 االمريكية ألفرقة قاد ١٩٤٢ عام وفى
 عام وفى ، وصقلية توش لى الثانية
 االمريكى االول الجيش ناد ١٩٤٤

 الذاتى الجيش ص ،نورمانديا غزو فى
 المعارك خاض الذى المانيا فى عش

 ، المانيا بتليم انتهت اش الختامية
 االمريكية الحرب اركان رياسة تولى

١٩٤٨ ءام بجن اليزنهاور خيا
اصأربة

براذاد
 راجندرا وهو ، هندى سياسى

 لقاذون١درس ١٨٨٤ عام ولد ، برازاد
 وعمل الدكتوراه درجة على وحصل
 اتجه ، كلكتا بجام-مة للحفنوق استاذا

 رب أنتخب ألسياسة الى
 الهندى اأؤتمر حزب الجنهاع
 عام فى ثم ١٩٣٤ عام

 وزارة اول تنكيل وعند ، ١٩٣٧
 منب شغل ١٩٤٧ عام هندية

 اختير ١٩٥. عام وفى ،التغذية وزير
 ثم ، الهند لجمهورية مؤقتا رئيا
 فى المام باالقتراع للرياسة انتخب

 ١. فى انتخابه واعيد ١٩٥٢ مايو ١٣
 كر؛غنان رادا خلذة ن ١٩٥٧ دابو
٠١٩٦٣ فبرار ٢٨ توفى ١٩٦٢ عام

برازافيل
 جمهورية وعاصمة افريقية مدينة

 الكونغو أو الفرنسية ) انكونغو
 الى اممها ينسب ( برازافيل
 االيطالى ) الفرنى الحاكم هزسها
 وذلك برازا مرنيان بير '( ألجنسية

 لجماعة قاعدة كانت ، ١٨٨٠ عام فى
 ابان ديجول بزعامة الحرة فرتا

 خط رصلها ، الثانية العالمية ب !ج١
 على (( ر١بوادر )) بميناء حدديدى

 سكانها مدد ٠ غينيا خإيح ساحل
٠ ,اغا ١٣٠

البرازيل

 دو اوتيدوس أمتاتوص : القوس االسم

برازيل

 ساديد رررة٠ج: : اسلم نظام

ئولى و لكوبرأ هومبرض : الدولة ديس
)١٩٦ )

الغا، ٩٠٠ )٦٠؛:براردا



١٨٨ ابواذيل

ثة ذ.بل١لبر١ جمهورية 'نحتل  ث
 ، اإجنوبدة أمريكا ساحة الباع
 مس١خ االتاع حيث من وتعتبر

 ال'ذحاد١ بعد ) المالم فى دولة
 أواليات١، كندا »/< الصبن ، السوفيتى

 مليون ٣ر٢٨ ا المساحة ( المتحدة
 دول بجميع حدودها تتصل ٠م٠م

 شيزى باستثناء الجنوبية أمريكا

 بأنه-ا ابراريل ذتميز٠و ، وبح-رو
 التى الوحيدة ا"مريكية الدولة

 ٠ لها لغة البرتغالية تستخدم
 ٧٧هر ( ١٩٦٣ تقدير ) السكان عدد

 االوربيجن من / ٦٢ منهم ن٠م
 الخليطة االجناس من والباقى
 ٢٣ر٦ بمتوسط ( /١١ ١ والزنوج

 دى ريو ا المدن أهم ، الواحد المدل
 القدرمة العاصمة ن٠م ٣ر٢ جانرو

 ن٠م ٣ر٢ ؛؛ولو داو ٠ مواذيها وأولى

 رسيف ، البن تصدير شاء مح
 بيلو ،ألفا ٧٨٩ ( برنامبوكو ١

 ( بن للتعد مركز ألفا) ٦٤٢ هوريزنتو
 .دورتر ،ألفا ٦٣١ ( ؛؛هيا ) سلفادور

 ٣٥٤ ١ذاليز٠فور ، ألفا ٦١٨ أليجرا
٠ ألفا

 االتحادية الجمهورية تتألف
 وخمص واله ٢ ٠ من البرازيلية

 اتحادية ومنطقة تابعة مناطق
 مستمد الحكم ونظام ث ( فيدرالية )

 الهيئة وتتكون ، ١٩٤٦ دستور من
 من ( الكونجرس ) التشريعية

 ، والنواب للشيوخ ، مجلعين
 والثالى سنوات ٨ لمدة االول ينتخب'

 رئيس وينتخب ، سنوات ٤
 المام باالقتراع كذلك الجمهورية

 يخلف أن بجوز وال سنوات ه لمدة
 وللوالرات ٠ شخابات ١ أبة فى نفسه

 ساطات ذات بها خاصة مجالس
٠ الدستور يحددها

مند البرازيل اقتعاد عتمد١

 ١٨٨٩ عام بها الجمهورى النظام قيام
 طيها 'نعتمد ومازالت الزراعة على

ر سببا كان مما ، اليوم حتى  ؛ت ل
 من بالرغم بها نمر’ التى االقتصادية

 اذ عليها تحمل التى والقروض المنح
 االجنبية باالستثمارات- تمعم ال أنها

لها على حرصا  ,جملة فبلغت ئ، استق
 طيهما حصلت التى ألقروغر

نثاء الدولى البنك من  والتعمر ل
 جملتها قرضا ١٣ (١٩٦٤ )حتى

 عر اعتمادها ومع ، د٠م ٢٩٢
 مساحتها من فقد بز ٤ فان الزراعة

 والبالى الزراعة فى تستغل التى هى
 او بالغابات المغطاة االراضى تشمل
 اعتمادها ان كما ،البور أو المراس

 وهو رئيى واحد محصول على
 جوال( م ٣٦ العالم فى االول البن)

 القومى اقتصادها تعثر أسباب من
 أنتاج فى ( غانا بعد ) ألثانية وهى

 والخثب القطن ذلك ويلى ،الكاكاو
 تشمل الحيوانية والثروة ، والسكر

، ماشية م ٧٦ ، الدجاج من م ١٨٥
 م ٨ ، اغنام م ٣١ ن خنزير م ه ٠

 المعدنية الثروة وتثمل ، خيل
( اقتصاديا تستغل لم الكبرة

 ٩ر٣ الحديد ، ط٠م ٢ر٣ الفحم
 ، اوقية الف ١١٩ الذهب ، ط٠م

١/٥ ١ والبترول المنجنيز .١ئ
 ، واالورانيوم ناصوا ( احتياجاتها

 قطن /،٥٣ البن صادرتها وتثمل
بز ه نعب /،٨ حديد /،٩ خام

 اآلالت تثمل وارداته-؛ ، /٣ خئب
 كيماويات /١٨ البترول /٢٧
فى الدول واولى / ا . نمح /،١٠

الواليات هى رها االقذصادنة ءالنتها
. لغردة ا ألمانيا تليها /٤٠ المتحدة

البرتغالية : اسة
كروزيرو : اسلة

٢١ عبها خفرا، رنعة : ادسم
زرنا، داثرة فى نجمة



بدام ١٨٩

وية برامج
ذاعية البرامج  -نوجهما اتى أ
 حدود وراء ما الى العاهرة
 برنامج الى باالنافة الجمهورية

د الى الموجه العرب صوت  اداص ب
 الروابط دعم الى وتهدف ( العربى

 ألمتحدة الدربية الجمهورية شعب بحن،
 ادمرامج هذه ليهط' ١ الموجهة والشعوب

 المستقاة ا"نباء البرامح هذه وتتضؤن
 النظر ووجهة لونيقة ١ مصادره؛, من

 عن فض ،العالمية أو القومية
 العربية الثقافة ؛ظاهر العريف

٠ ألشعوب هذه بين

خمر الى البرامح هذه توجه

لس٠دذ٠ب-ى
 والصومال 'تيوبياا ؛ القارة شرف

 للفاتبا وتذاع ( وتنزاب؛ وأوغندا
 . والواحلية لصوماليةوا االمهرية

 وغيب؛ وءازا با نيجم I أفرذا وغرب
الحود-؛ بلغات ۶١وتن الع؛ ومااى ٠٤ ر٠ ه٦يلي١ث

 ا االوسط الدرق منطقة - ٢
 I تركيا ر التركية اللفات وتشمل

 ٠ I واففاضتان ايران ) والفارسية
 والكردية ( باكستان ) االردية

 العبرية '( العراق شمال )
. <اسرائيل )

قعى الثرق منطقة - ٣  ،ا
 وابذأب االرد( ت االء؛ و-ذذهلى

 واالنجليزية ( الثرقية باكمتان )
وبة ( الهند ) ٠ ( اندونيسيا ١ والم

 الشمالية أمريكا منطقة - ٤
تينية  الدريية اللفات وتدمل ، وال
واآلنية البرتغابة زم’ ذاحفذررئ

 ولشمل أوربا منطقة ح ه
 غر ا والعرنية وااللمانية االنجليزية

٠ ا المحلى البرنامج

 كارل ) فيلى وهو ’ المالى سياس
 برلين عمدة برانت ( فوام هربرت

 فى عمل ١٩١٣ ولد ،اخرية١
 النارلمذفى مة الحذو ١ .عارض فة ]شحا ١

 واتخن النرويج الى فهاجر ١٩٣٣ عام
 ١٩٤٥ عام ألمانيا الى وعاد جذ*يتها
 عام صلية اال جنيته واستعاد

 انتخب التالية الدة وفى ٠ ١٩٤٨
 ، برلين دنة مد عن البردان فى عضوا
 الديمقراطى الحزب الى وانضم

 ، بعد فيما تزعمه الذى االشتراكى

 برليدر ١’ جريدة تحرير وتولى
ت شتات  عمدة ١٩٥٧ انتخب « ب
 قيسعادة تمثله العام الحاكم ١ -لبرلين

ل ثية االت  انتحابه أعيد ■( الث
 رياسة انتحابات فى فثل ٠ ١٩٥٩

 وحصل ؛( ١٩٦٥ اكتوبر )١ الوزارة
 ٢٤٥ مقابل ؛ مقعدا ٢٠٢ على حزبه
 االشتراكى الحزب عليه حمل

ا ايرهارت بزعامة المسيحى

برانلدودج
 منها 'نتكون التى المقاطعات احدى

 المنطقة وتثمل ٠ نيةالثر المانيا
 برلبن بمدينة تحيط التى المبطة

 صمةالعا ٠ م»ن ٢هر سكانها دعد
 االخرى المدن ن٠وم ٠ بوتدام

 اسم يطلق كما ئ االودر فرانكفورت
 المقاطعة بهذه مدينة على براندنبورج

 وهى الهافل نهر على تقع t الغا ٧١ ؛'
اطيارات منها ضاعات عدة مركز

برام

 ولعو ٠ البرازيل جمهوربة رسى
 ث ذكو١.س كاستيلذؤ هسرتو الجنرال

 ن الجيش ودخل ١٩٠١ عام ولد
 رياسمة وتولى مناصبه فى وتدرج
الكونجرس التخبه ٠ العامة االركان



١ براوشتش

 ما—رئيس البرازيلى ( البرلمان )
 خلفا ١٩٦٤ ابريل ١١ فى للجمهورية

 الرياسة تولى الذى مازيللى لرانبرى
 بعد ابريل ٢ منذ مؤقتة بصفة

 جوالرت المابق الرئيسى اقصاء
 الكونجرس مجلس اعضاء من واربعين
 حرمانهم مع السياسيين من وغيرهم

 عثر لدة ألسيامية حقوقهم من
٠ سنوات

براوشنندى

 ، النازى الحكم ابان المانى قائد
 براوشتثر، وولترفون المارشال وهو
 من بروسية أمرة فى ١٨٨١ عام ولد

ك  وعمل الجيش دخل ، االرض م
 اركان هيئة فى العالمية الحرب ابان

 الممكرية المناصب فى وتدرج لحرب ١
 الدامة القيادة تولى ١٩٣٨ ءام وفى

 أحرز ، فريتش لفون خلفا للجيش
 مستهل فى حاسة سريعة ائتمارات

 فرنسا فى الثانية العالمية الحرب
 فى اندحاره ولكن ، وبولندا وهولندا

 ١٩٤١ عام الروسية الجبهة معارك
 اعتبره ، مناصبه من عزله الى ادى

 وندم الحرب مجرمى من الحلفاء
 محكمة أمام ١٩٤٨ عام المحاكمة الى

٠ ذلك أتناء توفى انه اال نورمبرح

براون

 وهو ٠ العمال من بريطانى سياس
 ١٩١٤ عام ولد ٠ براون ألفرد جورح

 فى تعلم سيارة سائق ابن وهو
 درايته وأكؤل االبتدائية المدرسة

 واغترل المائية العمال فصول فى
 عماد التحاد العمالية الحركة فى

 وزيرا آش وزارة فى اشترك ، اقل
 م ء وفى ، للخارجية وزيرا تم للعمل
 من أن وأعلن القاهرة زار ١٦٠٨

سيياستها تقرر أن مصر حق

 ومشيئتها رغبتها حب ااخارجية'
 حكومة فى الوزارة لرئيس نائبا اقيم

 كان ا"خير هذا وفاة وبعد حتسكل
 وباسون ن١ال١ اأجزب مة لزء؛ المرشح

 الوزراء نيابة فتولى عنه بدال اختير
اليمينى ا"وسخ لجناح ٠١ يمثل وهو

 ,.بث ءث

 ودرس ١٨٧٢ عام ولد ،رسل ايرل
 ة—بجامع والفلسفة ضياتنحاالر

 هذه فى بتدريسها وعمل كمبردح
 للتعاض دعو-نه أن اال ، الجامعة
 االولى العالمية الحرب ابان اللمى
 ونضت الجامعة فى منصبه أفقدته

 سجنه وفى اشهر ستة بالسجن علبه
 مدرسة منه جعل الذى مؤلفه وضع

 الغلفة )) وهو المعاعرة الفلسفة نى
 لقب ماى أخاه خلف K ضجة الرط

 فى جولة وبعد ١٩٣١ عام اللوردية
 والعسين السوفيتى االتحاد أنحاء

 انجلترا الى عاد المتحدة والواليات
 مناصرا التأليف عر و'نوفر

 الحرب وقف الى الداعية الحركات
 الى داعيا المظاهرات وقاد والتلح

 ا"سلحة واستخدام انداح حظر الى
 حركات جانب فى وونف الذرية
 فى االوربى االستعمار من التحرر
 دعا ١٩٦٦ عام وفى ٠ ورل افرش'

 حوبون الرئيس ٠محمة الى
 الرأى ة محكم فى حرب مجرم باعتباره

٠ بسببار تعقد العام

ابرخال
 بوردرجرا ريبوبنيد' : القوس أالس*؛

 جمهورية : الحكم اظام

 ( م ١٩٥٨ اً وماص’ امر؛كو : ألدولة ردس

زار انفوب ئ الحكومة رئيس ( ١٩٣٢ ١ يا
٠ ( ألفا ٨١٨ ) لثبوشمة ٠ العاصمة



ددى بحو - رست ١٩١

 الطرف البرتفأدفى جمهورية 'نتع
 ونطل االوربية للذآرة الغربى الجنوبى

 االهلى المحيط على وجنوبا غربا
 مع باالشتراك جغرافيا وتحتل
اداحة ٠ اببربا جزبرة سه أسبانيا

 ٩ر٠٣ الكان وعدد م م٠ألفم ٣٦
 نالواحد الميدى ٢٥٤ بمتوسط نمة
 الزراعة على البرتغال قتماد ا يعتمد

 وعلى الزراعية المذاعات وبعض
فرببلم سنممراتها ذروة٠  ونبع : ٠ا

 ثلنساحتها نحو الزراعية االرض
 من بر ٦ ٠ عليها ويعمل الكلية

 المحصول القمح ويعتبر ٠ السكان
ك .بكفى ال ولكنه الول  االسته

 الماذرات رك-مل ٠ الداخلى
 وزبت ( بر ١٤ ؛ الغلين الزراعية

 ٠. ٠ العجال فى الشالثة ز الزيتون
احدى والنبين ٠ بز ه والخنب

 يعتبر كما ، انتاجه فى االولى الدول
 السيما وحفظها االسماك ميد
 به اشتهرت ما اهم من بن الرد

 المعدنية الثروة وسمن ٠ ألبرتغال
 لحدبد١وبعض ((التنجذن)) إلوولثزم
 أب : ظج-بز١و والنحاس والفح*,

 أ مي كه ( ألفا ٣١٠ I أوبورذو المدن
٠ ( ألفا ١٢ ١

 ملكية دولة لبرئل١ كاذت
 رورة نثبت حدن ١٩١٠ عام حتى

ى متوبل باللك أطاحت  لتولى ا
 أبيه اغتيال بعد ١٩٠٨ ااهررى
 عام بانحلترا توفى ' االكبر وأخيه

 ٢١ فى الجمهورية وأعلنت ٠ ١٩٣٢
 سالسل ذلك وتلت ١٩١١ أغدر

نقالبات الثورات من  انتهت وا
زر ادة بذو ١٩٣٢ عام اى١و٠ح  سا

 نظاما فرض الذى الوزاراة ال رد؛
. اليوم حس قائما مازال دكتاتوريا

 دستور حسب الحك* نظام ويقوم
 بانتخاب ، ١٩٥٩ المعدل ١ ١٩٣٣

 ١ءضو ١٣٠ من يتكون وطنى مجلس
 نقابى ومجلى ، ستوات أربع لمدة
 االقتصادية والهبائت المهن قيه تل تم

 المجظان ويقوم ، واالجتماعية
 سنات ممثلى الى باالضافة
 ٧ لمدة الجمهورية رئيى بدانتخاب

 رئيى يعنبن 'لذى وهو ؛ سءات
 يعتبرون 'لذين دالوزراء 'لوزراء

 المجظى أمام ال أمامه .وئلن٠٠مس
٠ النيابى،

 الدول من البرتغال مازالت
 هذه ثورة من بالرغم االستعمارية

 مجموال ومفظاهرة التعمرات
 غمدها واالسيوية االفريقية الدول

 ، االمم لهيئة لماال ١ الجمعية فى
 شمال حلف فى عضو والبرتغال

 عام وفى ،١٩٠٤٩ ابريل منذ االطلنطى
 الواليات البرتغال منحت ١٩٥١

 قواعد اقامة فى الحق المتحدة
 ، لها لتابع١ اوزور حزر فى عكربة

 الطانيا جوية قواعد منحت كما
١٩٦٤ عام الغربية

 فى ا البرتغالية الممتلكات تنمل
 ، غينيا 1؛ موزمبيق ، أنجوال ٠ بغي"؛ذر ا

 او٠مك L .. -همهب.آ فى ٠ دى ف رأمى
٠ ر 'نيمو ة وجز؛ر

 أخفر ؛. رأب'ن متطبالن : لرئم٦

الوسط فى وشعار احمر(

اسكودو ن لمة٠الع

< معاهدة > فاص بحو - برست
 الحرب نهاية قبيل عقدت معاهدة

١٩١٨ مارس ٢ فى االولى العالمية
أوكراب؛ ) فسك أجتو — ت٠ج ب< ؛ال بمد

 لوفيتية١ روسيا بدن ( الغربية
تردتكى يتزعمها ) جانب -ن’



١٩٢ ذان—ا١

 لذمسا١ ) ودالهائها واالب ( وليدين
 فى آخر جانب من ( وبلغاريا وتركيا

 القتال وقف الى روسيا دعت ظروف

٠ ا!شيوعى الصراع ببب ثمن بأى

روسب' تنازل على هدة المعا؛ تغص

 الروب بولندا على سيادتها عن
 وبعدنى واستونيا والتغيا ولتواب

ل تعترف كما ، لبلطيق١ جزر  باستق
 ٠ وفنلندا وجذورجيا أوكرانيا

 واردهان قارص عن والتنازل
 وتنعر ، لتركيا ( الذوقاز ١ وباطوم

 بدفع روسيا قيام على المعاهدة

 ون—ملي آالف ٦ قيمتها تدوبضات

 دح—-7 ه وأصبحت ٠ ذهبى مارك
 معاهدة بتوقيع ملفاة المعاهدة

٠ بعد فيما فرساى

ز١أابز

 دكتور وهو ٠ عراقى سياسى
 الحوق درسنى ؤ■ البزاز لرحمث١ عد

 فى الدكتوراه درجة ءإى وحصل
 بجامعة بر' لتدر با اشتغل و القاذون

 ٠ بها ق إحض ا لكلية عميدا ثم بغداد
ب وبدد  ١٩٥٩ عام اعتقل ذموز٠ انق
 ٠ الموبل ن ر 'ذو فى باالشتراك متهما

حقة من ءربا الداهرة الى لجأ  م
 با في. و ٠ ■م ه. رم ق' رم لتكار ١ ر عم حكومة

 بدة لعر ١ لدراسات- ا لمعؤد ا ديءم عين
 خلدا العربية ادول١ اجامعة التابع
ب د وبعد ن غربال شفيق لمحمد  انق

 للدرافى سفيرا عين .ان—رمض ١٥
ده سخرا ثم بالقاهرة . لندن فى لب

 المصدرة ول اد ا لمنظمة ءاما فسكرتبرا

 سبتمبر ٢ ١ وفى ؛ ( اوبك ) للبترول
 خلف؛ االولى وزارانه شكل ١٩٦٥

 وفاذرئيس وبعد ألرازق عبد لعارف
م عبد .هورلة٠لج١  واقامة ف عار ال

 استمر له ا خلة عارف الرحمن عد
 ١٩٦٦أغطى وفى ؛,ألحص فى البزاز

 الدربية ت للدالن؛ توثيقا انقرة زار
 اتقالنه قدم وبعدعودته ٠ ألذركية
٠ االصيل ناجى وخلفه

( اتفاؤح ) نة برشاو

 لمالحة١ دم لتن لمن—دولي اتفاقية

 ععبة اغراف 'نحت عقدت الداخلية

 ءام مبانية٨اآل وردلوذة بمدمنة المج١
 دوله اربعون فيؤا واشتركت ١٩٢١

 الدول وبعفر وامربكية أوروبية
 بمجذآرى والمقعود ن اآلسيوبة

حة  المالحة ا"نهار ،الداخلية الم
 أكثر أراض فى تجرى التى للم
 تثرف التى او ، واحدة دولة من

 ذات تعتبر او دولية لجان عاثها
 ببن اتفاقات بموجب دولية اهمية
 االتفاقية وقررت ، المعنية الدول
حة حرية  المائية المجارى فى الم

 الموقعة للدول اليها االغارة السالغة
 تشم التى والدول االتفاقية على

حة قعرت كما ، بعد فيما اليها  الم

 وأوردت التجارية السفن على
 . الحربية للس بالنبة تحفظات
 ىيجذر لتى ١ الدول أن ذلك ويستتبع

 اذميانة عال باً ملزمة النهر قيها
حة لتير الضرورية تتغانى وال الم



ممرى بردان ١٩٣

يزخن ما هذا دفى المرور على رسوما
 تسفا فيها أن من االتفاقية ءلى

 تجرى التى الدول شذون فى وتدخ
٠ دولية صفة ذات انهار اراضيه-؛ فى

بردان
 كان ، فرنس صاى’ من كلمة

 اجتماع اى االمر بادى فى بها يقصد
 واطلقت ، والمشاورة للبحث ؛هقد

 كما ، العليا المحاكم على كذلك
 مجدى على أخص بعفة اطلقت
 ١ز ده ادب الذى '؛ه-بار بتة مد ذؤاب

 سام لل١ ت٠م١ اش١ رمة١ فى
 ، ١٧٨٩ عام الفرنية النورة
ن كلدة واصيحت  فى دخخدم بر

 المجالس بمعنى المختلفة اللفات
طة تؤثل اش الدبا بية اش؛ - 

 اش وهى ، االد فى لتثر؛ميةا
 ب٩تخ٠مال واحد س1مج من تتألف

 ، مجبن أو خاصة بثروط
 او النواب بمجلى االول ويعرف
دب الداس او وم٠اس١ مجدر  ا

 أو االعيان لمى بمب الثالى ويعرف
 بحتبر ؛٠ االعلى ا؛جلسى او الشيوخ

 أندم من شيطالى١ !اجربان
 من ويتكون المعاصرة انات—1اش

وردات )!دوم : مجلسون  وهو ، وا
 الديمقراطيات فى النيابى النظام يمثل

 ازدواح من والفرض ، الغربية
 االطة استبداد منع المجلسين

 من مكونة كاكت اذا التشريعية
 المجلسى ان ص فض ،واحد مجلس

 ذوى من *هينة بعناصر عادة يدعم
 الدول بدض وفى ،الخاصة الكفابات

 لمجكبح,١ احد أءضاء بكون شلماذية١
 تمن١ز’بقر الحياة ى ط المعينين من

 أفغانستان كما'فى ) الدولة رئيى
شرفية اللذاب الحس من او ( مث

 فى كما ) المنح أو ئة٠١بالور معينة
وردات ى مج ({ شطالى١ ا

’ معرى ان٤بر

 فى مصرى برلمان أول انعقد — ١
 مارس ١٥ فى ١٩٢٣ عام دستور طاى

ثين لجنة اخذت وتد ، ١٩٢٤  الث
 الدستور هذا بصياغة قاست لتى١

 مجلس وهما ، المجاًمون بنظام
 مجلسى يذكون ان٣شوح؛و١و الذواب
 باالقتراع منتخبين أعضاء من النواب

 ويمثل ، سنوات خمس لمدة العام
 تعداده؛ دائرة النواب مجدى عضو

 المجلسى هذا وكان ،نمة ألف ٦٠
 ،عضوا ٢٣٢ من مؤلفا أمره أول فى

 من يتألف نكان الشيوخ مجلسى اما
ثة عضوا ١٤٧  ينتخبون أخماسهم ث

 ، سنوات ١٠ لمدة الدام باالنتراع
 وبشروط ، ابينين ض نوالخدا

 البرلمان عضم، و؛.متب ، خاصة
 بعد ( لشيوخ١ أو لنواب١ من )

مة ءن نائيا انتداب  ، كل*ا ا
 اقتراح حق فى المجلسان ورتاوى

ت ادخال أو القوانين  على التعدي
 اال للمناقشة المعروضة القواكمن

 لغرائب المنشئة القوانين لنسةرا
 الضرالب طات المعد او حدردة

 مجلسى قح من فكانت ، االنائمة
 المجلى هذا يتميز كما ، النواب

 الميزانية مناقشة فى االولوية بحق
من شعبية اكثر ينه تك:، أن راءتبار٠

 سره حجان٠ب_كخاال

ل فى المعرى البرلمان فى اسلة  خ
 : تثمل ا عاشه. اش عاما االبن

 ، الدستذوررين االحرار ، الرفد حزب
 ، السعدية الهيئة ، الوطدح الحزب
 حزب ، المستقلة الوفدى اشلة

وكان ، التقلين عن فض ، االتحاد



 الى ينتبون الذين االعضاء عدد
حزاب .-ده ه  نتيجة يتأرجح ل

 الحزبية والمناورات للتيارات
 أن بيد ،القائمة الحكومات وضغط
 فى واضحة كانت الوفدية االغلبية

 عام فغى ،االنتفادات هذه ٠اكثر
 برياسة ) ,اخواب مجلس كان ١٩٤١
 من ٨٨ من يتكون ( اهر٠م احمد

 االحرار من ٨٣ ،عديين—الس
 ٣ ، وفديجحن ١٥ ، الدستوريين

 ، الشعبى االتحاد من ٣ ، وطنيين
 من منهم نبة ١ المعتقلين من ٦ ٠

 الشيوخ مجلس أما ، ( الوفديين
 ( خليل محمود محمد برياسة )

 ، الوفديين من اه من يتكون فكان
 ٠ سعدرين ١٨ 1؛ دستورلون أحرار ١٨
 ٥١ ، وطنيين ٢ ، اتحادرون ١٥

 جرت الذى االنتخابات وفى ، مستق
 الوفد ةمحكز ظل فى ١٩٤٢ مارس فى

 : ن٠م لغا مج ب١النو مجلس أصبح
 الكتلة من ١٧ ،الوفديين من ٢٢٣

 ن وطنيون ٤ ، دستوريين ٦ ، المستقلة
 برباسة ) تقال م* ١٤ ه دمررون ٢

 ما٢ ، جمع-لة س٠فه الم— ا عبد
 : من مؤلفا الشيوخ مجاس أصبح

 المحدبون من ١١ ، الوفديون من ٨١
 ٢ ، يون د تحا ١٥، يون ر ستو د ١٠

باسة بر ا ستنأل ٢٧ ، وطنيون
(العرش ركئ

برلين
 حتى المانيا عاصمة برلين — ١
 فغى ، الغانية العالمية الحرب نهاية

 الجبرى عبر ١٦٤٥ ابريل ٢٦
 وفرض االودر تهر السوفييتى

 عمليات وزايع برلون على حصارا
 العنيفة الجوية الغارات بعد مبرالتد
مرش كوى١ الالج شنها التى  ا

 أعلنت مادو ٢ وفى ، خاصة بصفة
فييتىالمو للجيش التسليم برش

 حاكم اول (( برذارين )) أتام الذى
 الروس الحكم ودام ، لبرين عسكرى
ل للمدينة  ، ويونية مايو شهرى خ

 فى التدمير نبة بلذت وقد هذا
 حجم وبلغ بز ٣٩ر٤ المدينة مبانى
 متر مليون ٢٠ المخربة االبنية حطام
٠ مكعب

 المعقود لندن بروتوكول نص - ٢
 تقسيم عإى ١٩٤٤ سبتمبر ١٢ فى

ثة الى برلون  الى عدل ١ ظاءات ث
 تحت منها قطاع كل يكون ( أربعة

 وص الداذأء دول احدى اشراف
 المتحدة، لواليات١٠لسوفز١ أالتحاد

هدا وعلى ( فرنا ثم بريطانيا
 أربع الى المدينة قمت االساس

 الصدام ادى ١٩٤٨ عام وفى ، مناطق,
ث والدول الوفيت بوب  الى الث

 شرقية منطقتون الى بربون 'شيم
 وجه ١٩٥٨ م ء؛ وفى وغرية

ثة الدول الى ١ر١ًاذذ حروشوف  الث
 من ة٠٠المدل ذجررد٠ افراج رتف.ث
 مدينة الى وتحويلها حة٠لط١ الذوات

 بد فى الط)ت ا جميع ضع و بم’ ٠٥ ح;
 برلين باعبار نية لذر ا الماريا

 دب فر ذلك وتأل ، الرسمية عاصمتها
 جاب من الغربية برين على حعار

 ن٠م جوى در واذإمة . الوصيت
تصال ء الحلة؛ جانب  ودام بالمدينة ل

 ١٩٤٩ ستمعر ٣٠ حتى الحصار
ل وفى  الير هذا على ءلى ذلك خ
 من م.طن ٢ر٤ نقلوا طيار الف ٦٠

 اتام ١٩٦١ أغطى ١٣ وفى ٠ اون
 القطاعون بون فعل جدارا -.وفيت’ا

 االتعد-ال لرلمع و ، 'وب بر ط بعد؛ ف ءر
مناسبات فى اال والغرب الذرفى بون

٠ خاصر وبانن خأصة

 فى الكبرى برلين مدينة تقع — ٣
 المساحة ، الشرقية المانيا حدود
ن٠م ٣ر٢٢ه السكان مةوءدد٣٤١



 /٥٥ الغربية برين ماحة وتبلغ
 ٣ : ٢ ويسكنها الكلية الماحة من
 على ويشرف ، الكان مجموع من

 من ثالثى مجلى المدينة ادارة
حالل قوات راسةر  وللمدبنة 1؛ ا

 ا ٢٧١ اءف؛ؤه ينتخب مخدوى مجلى
قتراع ( عضوا  الذين وهجم الدام ؛؛

 في،ى ندةلمدا عمدة ورهعبد بنتخبون
 برين الغربية المانيا وتعتبر ( برانت

 ؛ون بدلى بور'حح للحم رانية عاصمة
 لب-وذدزتاح١ مجلى فى عضوا ٢٢ ا ويمثله

 مجلسى فى ٤ و ( النيابى المجلى )
 ٠ المذاطعات محلى ا ايوندزرات

 ’ ؤالمدبنة تمثلها ادارة وزارة ولكل
 البرلمان ءذد االدءاء لهذا و'رأريدا

 اجتماعاته من عددا الغربى االلمانى
 الخالف حدة رن زاد ا برم . ين ٠ب فى

٠ والغرب الشرق رين

 برين الدرقية المانيا وتعتبر
 ا٠حاك ة٠وللمديذ ، لثرعية ا عاصمتها
'( قرممير فيتى سو عسكرى
٠ منتخبة ة٠ط وحكومة

برمائى

 يقعد برمايات والجمع برمائى
صل فى بها  الحيوانات من فصجلة ا

 ’وسط التكوبنية الناحية من تعتبر
 وتتميز حفوالزوا االسماك بهن

 ، االرض وعلى الماء فى تعيش بأنها
ح فى برمائى لفظ اتخدم  االصط

من نرع الى االثارة فى الحربى
 وتح االرذى على تسع المركبات

 تحركات فى عادة وتتخدم الماء فى
 ال اش االحلية اناطق فى الجنود
 نقل فى او رثيية طرق بها توجد

الى الكبيرة الغن من الجنود

برمئجهام

 بعد بريطانية مدينة أكبر - ١
 مدها الغربى ل الد؛ فى تقع ، لندن
 على وهى ة ام ٠٠ سافة وعلى

 الحديدية السكك من شبكة مغترق
 بر٢اً من تعتبر ، !صد.اءية١ ات !قنو ا و

 فى المعدنية الصداعات مراكز
 الحديد مواطن من لقربها العالم

 ، البربطانية الجزيرة فى والعمم
 االبره بعن منتجاتها تتراوح

 العدد وتسمل الحديدبة ت١والقاطر
 والسيارات والدراجات واالالت

 والمطاظ الزجاج ت صداء عن فض
ستيك  'نشتهر ، يات الكيما و والب

 عدد ( ١٩٠٠ انشئت ١ بجامعتها
ن٠ارام سكانها

 االمريية دوالالباما مدنة - ٢
 كذلك 'نشتهر الغا ٣٤٠ 'سكانها عدد

٠ المعدنية بعداعاتها

لمدينة سكنية ضاحية _ ٣
 تشدر التى االمربكية ديتروبت

٠ السيارات صناعة مركز بانها

برمودا

 من تتكون ؛ريطانية مستعمرة
 تبلغ٠ المدخيرة الجزر من أرخبيل

 فى تثع جزبرة ٣ه ٠ نحو جملته
 ٥٨٠ شدو بدد وءلى االطلى المحيط
 الوالدات ء شاطى من مي

 م ٠ م ٢ ٠ مساحذبا ٠ المتحدة
 العاصمة ، ألذا ٤٣ سكانها وعدد

 يثمل ، ( نسمة ٢٦٧١ ١ هاملتون
 والبطاطس والزدور الخضر انتاجها

 ١٩٦١ لعام صادر'ذها ، واالبصال
 مج٢٢ر٠ وارداتها ١ج ٠ م هره بلغت

 مجلس يعاونه بريطانى داكم .لها
 ، عضوا ٣٦ من مكون منتخب

البريطانى السطول١ قاعدة وبرومودا



 ، الغربية والهند االطاس للمحيد
 فقد االستراتيجى لموقعها. ونظرا

 عام فى المتحدة الواليات استأجرت
٠وابحردة للطيران بي؛ قواعد ١٩٤٠٠

بدن

 السويسرية الجمهورية عاصمة
 االسم يطلق كما ، ١٨٤٨ عام منذ
 ، المدينة بها توجد التى المقاطعة على

 ن السكن؛ د ءلى حيبث من الذالثة وهى
 نهر مجرى على 'نقع ( ألفا ١٦٣ )

 الجذوب فى ٠٢٤٣ مافة وعلى االر
 مقر وبرن ، ^ازل لمديده الغربى
 المكتب ومقر ٠،للردد الدولى االتحاد
٠ االختراع رراءات الدولى

( فية يئد > برن

يعمل خفيف رشاش مدفع
 ، الهوائى والتبررد االنفجار بغازات

 ٥٠ ٠ نحو ويقذف رط ٢٣ نحو يزن
 من اسمه اشتق ، الدقيقة فى طلقة

 التشكية ابدة وهى (( برنو )) كلمتى
 (( ذغبذلى١ ١) و *رة الول ا بي صنع التى

 اليه ينب الذى االبليزى ألمخترع
ح ١ذ٠ه تعدوبر  م ء؛ حذول الس
٠ ١٩٣٧

بريالوه

 كونت وهو ، سويدى سياس
 وهو ١٨٩٥ ولد ، برنادوت فولكه

 الويدية المالكة االسرة الى ينتسب
 الى ة كسب االسم بهنا ف تعر ااتى

 لذىتولى١ برنادوت الفرنى المرشال
 باسم ١٨١٨ عام السويد عرش

 الكونت كان ، عذر الرابع كارلوس
 الصليب لحجمعية رئيسا برنادوت

 له؛لمية١لحرن١ ابان السوردية أالحمر
در١بدأتبو حين١٩٤ءامه وفى الثانية

 المانيا )بين الوساطة بمهمة قام النهان
 همللر به تقدم عرضا حام والحلغاء

 بمقتضاه ( هتلر بعد الثانى الرجل )
 والواليات لبريطاب الماب؛ تلم

 فشل ولكنه ( روسيا دون ) المتحدة
 اختارته ١٩٤٨ عام وفى ، مهمته فى

 بين وسيطا المتحدة االمم هدئة
 فلسعلين قضية لحل واليهود العرب

 الهدنتين بؤوجب القتال وقف بعد
 دراسة وبعد ، والثانية االولى

 أوص تقريرا االمم لهيئة قدم القضية'
 حالة فى العرب الى النقب بضم فيه

 اليهود نثار التقسيم بمبدأ االخذ
 فى غيلة وقتلوه االقتراح هذا ببب

 سبتمبر شهر فى القدس شوارع أحد
 لقتلة١تبرئة على اليهود وعمل ١٩٤٨

 بقواهم متمتعين غبر انهم دإعتبار
٠ العقلية

الغسانى ابرنامج

 بدأ القاهرة ض اذاعى برنامج
 يعنى ١٩٥٧ مايو ه فى ارساله

 واالدبية والعلمية الثقافية بااشتون
 أو احاديث صورة فى تقدم التى

 يستهوى ال ذلى مما أخبار أو ندوات
 فبذلك ٠.' المادى ,أواطن ۶اسدما
 لغذية١الغكريةو الحركة االذاعة تساير

 بتقديم البرنامج يعنى كما ، العالم فى
 ض ومختارات عالميه تمثيليات
سيكية الموسيقى  يمبحها قد الك

 هذا يذاع ٠ والتعليق الشرح
ث لمدة الرنامح  يوميا ساعات ث

 والواحدة العاشرة منتصف بين ما
صباحا

بروتوكول

ح - ١  '!دولى القانون فى اصط
 نافذة تكون ة—مؤقت قات اتف؛ دعنى
موجزة اتنانات او معينة لفترة



مهيون شيوخ بروتوكول ١٩٧

 الوثائق به يقصد كما ؛ الحيفة
 أو اجتماع عن نحرر التى والمضابط

 ؛ منه جانب أو أنفاق أو مؤتمر
 ببمن يعقد اتفاق اى كذلك به ويقعد

 يحتاج وال ، اكثر او دولتين ى ممثل
 ؛ منهم كل حكومة اعتماد الى عادة
 نحرر وثيقة بالبروتوكول يقمد كما
 اجرأء اثناء فى جزئى انفاق عن

 الجرا، او ، معاهدة لتوقيع محادثات
٠ عليه متفق نغبر

ح — ٢  العرف فى اسط
 والقواعد سمالمرا يعنى الدبلوماسى
ت فى المرعبة  والمآدب الحف

 واالستقباالت واالجتماعات
 غبر نذاليد عادة وهى الرسمية،

 السوابق او العرف يقررها مكتوبة
 خح-حى 7 والضيافة♦ اداملة وآداب
 من ادارة اؤواجبات هذه برعاية

 الخارجية الش%ن وزارة ادارات
 ادارة او البروتوكول بادارة تعرف

 الجوازات أزامها ومن ئ المراسم
٠ واالعفاءات

سكندرية بروتوكول  ا

عربية دول ست وقعته انغانى
 أكتوبر ٧ فى االسكندردة بمدينة

 الدول جامعة ميثاق لعقد مهد ١٩٤٤
 قب وند ، التالية السنة فى العربية

 منذ مثاورات !تمهيدى ١ ق .>االتغد هذا
 الممرية الحكومة بدانها ١٩٤٣ عام
 منفردة العربية الدول من عدد مع

 لهذه ممثلين دءوة الى منها انتهت
 تحضبرية لجنة عقد الى الدول

 لهذه واستجابت العام العربى للؤؤتمر
 ودرنى ولبنان سوريا من كل الدعوة
 العربية والمملكة والعراق االردن

 اليمن وارسلت وممر السعودية
، شمعا يكون ان على لها ممث

 ٢٥ من اللجنة هذه اجتماع ودام
 تاريخ وهو اكتوبر ٧ الى سبتمبر
 الذى االسكندرية بروتوكول صدور

 الدول هذه ممثلى أن )) فيه جاء
ت ارباتا  والروابد الوثيقة للص

 العربية الدول نربط اش الدريدة
 هذه توطيد على وحرصا ، جمعاء

 الى وتوجيهها وندعيمها الروابد
د ض فيه ما  -قاطبة الدربية الب

ح  مشقبلها وتاًمعن ا-دوالها وص
 واستجابة وآمالها أماش وذخدق

 االقدار جميع فى ى٠لعر١ العام للرأى
 مذاممة تأليف على انفقوا العربية

 اًلبروتوكول وبتضمن U العربية الدول
 المقذرحة المنظمة هذه ان الى االشارة

 االختيارى التعاون اساس ءلى تقوم
 ى االعداء الدول بين والماواة

 احترام الى يشر خذاصا نصا تضؤن
ل العربية الدول  لبنان الستق

الحالية حدوده فى وسيادته

هودون دوخ بروتوكول

 ع و مثر عاى تشتمل سرية وثيقة
 على اليهودية اليطرة ار يهدف

 *٠ رزل هبر تيودور قدمه ، المالم
 الى ، الدالمية الصهيونية *.وسسن

 فد الذى االول الصهيور اإذتؤر
 عنه أزيح ، ١٨٩٧ عام بازل بمدبنة
 ،١٩٠٥ عام روسيا فى مرة الول الر
 زعماء بين مريا اتفاقا يتضمن وهو

 ببوهيميا براج مدينة فى عقد اليهود
 { الحالية تشيكوسلوفاكيا عاصمة )

 لفرض يهودية مؤارة خطوط يرسم
 باشاعة لماأم ١ شعوب على سلطانهم

 والجاسوسية انة—والخي الرشوة
 ٠. والخلقية التومية المثل من والتهوين
 وفى الوطى االقتصاد فى والتحكم
والنض كاسحافة الدعاية وسائل



١٩٨ فنعخ بروتوكول

 وندعى ، السيطرة هذه لتحقيق'
 الوثيقة هذه أن اليهودية المصادر
 تاريخى سند لها وش مزورة
 المعاصر الواقع أن ولكن ، ١يؤبده

٠ أالرهام كدؤ٠ل

سن ٠بروتوكول

 المجلى اءخاء وقعها اتذابة
 نهاية تبيل أالوربى حارى اال

 بذاريغ لتدن فى الذانبة العالية الحرب
 ونع ه لتقر ١٩٤٤ سبتمبر ١٢

 رذا يمثل وكان ،الحرب بعد المانيا
 والواليات الونييش االتحاد المجلى
 البروذوكول وبقرر ، رابطاوبر المتحدة
ل مناطق الى المانيا تقيم  ى؛ احت

ثة ا!ي برين تقسيم يقرر  تطاعات ث
 اشراف تحت ا—منو تطاع كل يكون
ثة الدول ض دولة  ان بعد وذلك الث

ل يتم  عرنة بذوات برلجن احت
ثة،ولى الدول نيها تئترك  ١٤ الث

'تة١ الدول وف_ر.وتعت  ملحن،' لث
 انامة على ينعى البروتوكول لهذا
 مم ب ، إلية—اله متتركة ادارة

. االتفاقية الى ذلك بعد

بروسيا

 . ابقة —ض أزانية ممنكة

 أبرز من حدودها أصبحت
 نبعد ، ألعالميتين ألحربين مذ*-؛كل
 نمت ١٩١٨ عام ألمانيا هزيمة

 ، وغربية شرقية الى بروسيا
 معظم فرسماى معاهدة ومنحت
 لى بما ١بولند لى١ ألغربية بروسيا

 ألى دأنزح وحولت ميمل ميناء ذلك
 يغص-ل ممرأ بذأك مكونة ورة مدرنة
 ألشرقية بروسيا عن ألمانيا جم

 ألذى لندى ألبو لممردا ف عر ما وهو
 ألحرب نثوب أسباب من كان

 هذه استعادت ,حين ألثانية ألعاب
اما ،١٦٣٩ عام ألمانيا.فى االجزاء

 كونجسبرج متها٠وعاص ألثرقية ألمانيا
 بها تحيعل منفصلة تعيثى وكانت
 اتفاقية قمتها فقد وليتوأنيا بولندا

 أالتحاد بين ١٩٤٥ عام بوتسدأم
ودخلت وبولندأ ألوفييتى

 حدود فى ( كالينجرأد ) كونجبرج
 خدود فى دأنزج ودخلت أالولى
 سكانها وطرد تدميرها بعد ألثانية
ل أاللمان  ٠ محلها جدينيا ميناء واح
 حذى نهائيا ألتقيم هذأ يعتبر وال
 ب.-األما مع صلح معاهدة عقد يتم

٠ المتحدة

؛روكسل
، ١٩٣٠ عام منذ بلجيكا عاصمة

 وتصلها أنتويرب ميناء جنوب فى تقع
 كملوبرو ، صناعية نناة بالبحر

 منها هامة صناعات لعدة مركز
 وأالالت واالجهزة المخرمات
 فى بما سكانها' عدد ، وأليارات

 أحذاها ٠ن٠م ١ر٤٤ ألضوأحى ذلك
 ١٩٤٠ عام فى ٠ر ١٩١٤ عام فى أ"لمان

 ألسوق لمنظمة مقر ل—وبروك
 لمجلس ٢ألمقتر ألمذر وهى الوربية١

من نقله بعد أالطلنظى ل ج شم حلف

(ساقية )بروكسل
 أتفاقيات ثالث ءأى يطلق أسجم

ولى دولية  لمالحةفى١ بتنظيم خاصة أ
 زاصة أبثاذبة ألدار أء-ةالى

خع لغن ا بححعانات دى .ا٠ل،ا

 ألحرى ألتصادم ماش فى ألمدنى
 ض با! مة ذا ؛١٩٦٢ !عام نثة لثا ا و

٠ ألذرية

برويتاديا
 طبقة تعنى ا"مل التبية كلمة
 من اال لهم مورد ال الذين العمال

 الطبة وهى . .٠كبءملو
الراسمالى المجتمع فى الكادحة



 كارل عناهم كما المتاع من المجردين
 الكتاب بمده وس ماركس

 البيان فى جاء فقد ، الشيوعيون
 المجتمع فى المراع أن الشيوعى

 طبقه بين نائم الرأسمالى
 ( الرأسمالية أى ) البورجوازية

 االولى وأن اريا—الروليت وطبقة.
 اال تحصل ال التى الثانية تستغل

 هذه نصح ١لهن ة لضرورى ١ القوت عذى
 حقوقها عن وتدافع تهب بأن ااطبقة

 ٠ لراًسماالى١ المجتمع هدم وتستعجل
 رأسمالى مجتمع من المتطور والعالم

 طبقى ال شيوعى مجتمع الى طبتى
 السيادة "نكون وسعلى بؤرحلة بمر

 ورسيادة البروليتاريا لطبقة فيها
 هذه عرفت لهذه بالدكتاتورية تتميز

 البروليتاريا بدكتاتورية المرحلة
 ديكتاتورية دن تختنف واكنها

 رة ر رو كتا د أنها حيث س ابرجذوازية
 لطقة١ باعتبارها أقلدة ضد االغلبية

 والذى ادردا ءلى الثورة قامت الذى
 د مع ١ فى لثقة ١ موضع وحدها هى
٠ طبقى ال ثي.وءى مجتمع ؤدام الى

برونذج

 ثر هاينر ٦وهو ئ' أدانى سياسى
 عضوا انتدب ٠ ١٨٨٥ ولد ، بروننح

 حزب تزعم ، ١٩٢( بالراشتسذاغ
 ١٩٣٠ وفى ،الكاثوليكى الوسط

 االلماب الوزارة رياسة تولى
 معالجة على فعمل ( اتثارية )

 تدريعات بعدة االقتصادية االزمة
 على القضاء وحاول ، استثنائية

 ى ا١وهر هذار لتازبةبزءامة١ الدركة
 ان اال ١٩٣١ عام حكمه ان نشطت
 اال فى له اذ؛ هندنبرج ادريس
 وخلقه االقتصادية لسياسته التالية

بأساليببه اتهم ، بابن نون

 روح على قفت التى االستبدادية
 الحركة لنجاح ومهدت الجمهور

 المتحدة لواليات١ى او هاجر ،النازية
 بجامعة أستاذا وأقيم ١٩٣٣ عام

ده الى عودته وبعد ، هافارد  شغل ب
 كولون بجامعة االستاذية منصب

٠ ١٩٥٢ ء؛م فى

بروش
٠ ده أسو رة .بطا بر معدت : الحكم نظام

عمر ( سب ) ضلفان ا : الدولة رئيس
تولى ) الدين سعف على

٠ع ١٩٥٠ عام
١’ر٦ ) 'برودى ديفة ت الداسمة

٠ ( ألف

 القطاع برونى سلطنة تثمل
 بورينو جز.برة من الغربى الثمالى

 ، الشرقية الهند جزر احدى
 مدد م . م ٢٢٢٦ الماحة

 لجذى١س أكثرهم ،لغا’ ٩٨ الكان
وى  المجنيين من بز ا٩ بينهم الم
 يعذمد ، وببان االر من وقلة

 يصدر الذى البترول على اقتصادها
 لتكريره المجاور ساراواك اقليم الى
 والخشب المطاط انتاجها يشمل كما

 نهر من اممها اشتقت ، واالرز
 على العاصمة عليه تقع الذى برونى
 ويعيش ء الشاطى من أميال ٩ مرة

 تغطى اذ ، ن1ك ٠٠ل١ أغلب حولها
 الداخلية، المناطق االستوائية الغابات
ل داخلية ثورة بها نثبت  عام خ
 اتماد !ى١ انضمامها لمنع ١٩٦٣

٠ ماليزيا

بريا

 الفرنتز وهو ، سوفيتى زعيم
 ، ١٨٩٠ ولد ، بريا بافلوفتش

 وفى ، ١٩١٧ عام ثورة فى واشترك
لجهاز رئيسا اسبح ١٩٣٨ عام



بريان

 أوجبو( ) السياسى المرى البوليسى

 ، ستاين الرئيسى الى المقرش وس
 لرئيس نائبا أصبح ١٩٤١ عام وفى

 ١٩٥٠ ءام ومنذ ألشعهب تومسارية
 السياسى المكتب فى عضوا انتخب

 فأصبح االعلى السوفييت مجلس وفى
 حول الرجال -اخطر من بذلك

 فى االذر هذا وفاة وبعد ،ستالين
 النائب انتخب ١٩٥٣ مارس ه

 االتحاد وزراء لرئيى االول
 معركة فى كث لم ولكن السرفييتى

 من طرد أن الزعامة على المراع
 عليه قبنى و ( ليه يو ١ ٠ فى ) منمبه

 للشعب عدوا بصفته للمحاكمة وقدم
 لط.م١ ونفذ ، باالعدام عليه وحكم
 من ديمبر ٢٣ فى بالرصاص رميا
 ٠ ماعديه من ستة مع نفسه العام

بريان
 االشتراكيين ن٠م فرنى سياسى

 ١٨٦٢ ورد ا٠ بريان ارستيد وهو
 مع واشترك الصحافة لى اشتغل

 جريدة تأسيس فى جوريى
 مجدى فى عفوا انتخب ، االومانيتيه

 وزيرا ، ١٩٠٢ عام الفرنى النواب
 امدار على فعمل ١٩٠٦ عام للتربية

 عن الكنيسة فصل الذى القانون
 الحركة تصدر ثم فمن الحكومة

 رياسة رولى“ ، فرنسا فى االشتراكية
 عمال ادراب ولى ١٩٠٩ م ء؛ الوزارة
 امر التالية السنة فى الحديد السكة

 اطال ١٩١٣ ،وفى المضربين بتجنيد
ث الى العسكرية الخدمة مدة  ل

 ١٩١٥ م ء الوزارة تولى ثم ، سنوات
 النة هذه وفى ١٩٢٥ و ١٩٢١ و

 انجلترا مع لوكارنر ميثاق عقد
 ١٩٢٧ وفى ،وبلجيكا وايطاليا والمانيا

 لمنع بريان كيلوج ميثاق وقع
دستور وضع ١٩٣٠ وفى ، الحروب

 توفى ، المتحدة االوربية للواليات
 نوبل جائزة على حصل ، ١٩٣٢

م  اشتريزمان( مع باالشتراك ) للس
٠ ١٩٢٦ ءام

( مدثأق ) يوج ٠ بريان

م النرار ساق  العالى الس
 ٢٧ فى وقع الحرب مشروعية وعدم

 الوزير الى وينسب ١٩٢٨ أغسطس
 االمريش والوذير بريان الفرض

 ميثاق باسم كذلك يعرف ٠ كيلوج
 ق مينا أو (( بريان — كيلوج ١)

٠ باريى

بريذودياً

 لجمهورية االدارية العاصمة
 الياسية صمة اله؛ ؛ افريقيا جنوب
 الى انثاؤها ينب ( الكاب مدينة

 الثنسائد بريتوريوس اندرياس
ية فى تقع ٠ ادورى  الترتسذال و

 ، نبرج جوها مدينة شمال فى
 الذى احديدى الخط بها ويردطها
 ومدينة كبرلى الى جنوبا ير

٠ أنفا ٤١٦ سكال؛ عدد ، الرأس

( ',.'ففافية ) وولز برئتون

والية فى بلدة وودز بريتون
 اشتؤرت ا$مربكية‘؛( ;يوءاضمم

تذ،اقية  ابان بها عقدت التى با
 ٠ ١ بدن ما الدولى اأؤتمر اجتماع

 زه واشتركت ١٩٤٤ يوليو ٢٢
 المالية وزير رياسة تحت دولة ٤٤

 من بدعوة (( مورجانتاو )) ا"مريكية
 المالية لم الد؛ ش%ن لبحث حكومته

 الحرب انتهاء نبيل النقد ونظام
 مثروع ضوء فى الثانية العاب

 فى اشترك الخبراء بعض وضعه
المتحدة للواليات ممثلون صياغته



الطلس بردطادا ٢.١

 ، والصحن وفرنا -وكندا وبريطانيا
تفاقية الى المؤتمر وانتهى  التى ا
 بريتون اتفاقية )) باسم. وقعت
 ضدوق اقامة على وتنعر (( وودز
 ،’لالك دولى وبنك الدولى قد

تن.؛ نمودر وأدبحت ، والتعمير  ذمة ا
 وبدأ ١٩٤٥ ديمبر ٢٧ منذ نافذة
 والتعسر لالنثا، الدولى البنك

 عقد بينما ١٩٤٦ يونيه فى نشاطه
 النقد مندوق لمحافظى اجتماع ول’

مريكية سافانا بمدينة الدولى  فى ا
.١٩٤٦ مادس٨

اهلى برود
 ١٩٥٩ عام استحدث نظام

 لتيسير المتحدة العربية رة٠دالجمهور٠
 الجهات بعض الى البريدية الخدمة

 تتوافر  التى النائية القرى سيما 
 المنفقات نظرا ، الخدمة هذه فيها

 لفتح الدولة تتحملها التى ,اكبيرة
 الخدمة لهذه بالموظفين مزودة مكاتب

 قدام م كظ؛ا ويتضمن ، ية قم كل فى
ثاث داد——باء البر؛د هيئة  الالزم ا

 المعرونجن المواطنبآن الى وتعليمه
 الخدمة هذه داء اليرة بحسن

م>نى رة٠ك رسية ءلى حفول وغير

( نسمة ٠ م ٨ر١٨ ) لندن ت العاصمة

ض اكدرة المملكة اسم يطق
ايرلندا ود._م؛ل كضإى١ بريطانيا

'نذسمل الذى البريطانية الجرر ى’
٠ دديلز ٠ ١شش سياس-يا

'ذم رلندا ا ل ف—وث ٠ واسكتلندا

ادأش ؛در ودرر مان جذ:رة

طلس وادد بغ' ث اسالى ا
 مآ٠م اإف ٩٤هر حدتها مس؛ لة٠لي

 ( ١٩٦٣ احم-اء ) الءان وتدن
 ئ ل—٠ل:مي ٥٦٣ دكتافة٠ ن٠م ه٣هر

ا كا تى زرءحنم
 والتمغة البريد بع١طؤ أوراق مبيعات

 ٠ ماكهب٠ فى م٠٠ززذ،٠ الذى ود اظ١و
 من كثير فى النظام بهذا ويعمل
٠ الدول

بردسف
 ليوتيد وهو ، روس امى٠سي

 لمجإس١ رسى ، .بز.بنيفبر ايليش
على نداد انابق ا  اوبى١ ا

وتقلب بنالتعد ودرس ، ١٩٠٦ ولد
 ،، رة نجكر٠٠وء« مدنية صب منا عدة فى

 العدزب اجنة فى عضوا انتخب
 رم ١٩٥٢ عام المركزية الثيوعى
 التاب. السنة فى حزب سكرتيرا

المجلى سة رو؛ فى ااوف٠ذوروئي خلف

على  خلفه ١٩٦. عام الوفييذى ا
. ١٩٦٤ عام مذويان

اص ؛ريطي

 دم كنج يونايتد : القوس ئسم٦

 دستورية ملكية : المذم نظام

نولت ) ائنانية اليزابيث : الدولة رسن

١٩٥٢ )

 تولى ز ويلون هارولد : الحكومة رئيس

١٩٦٤ )

 م.ن(٤٣ر٩م.م) ٥٠٩٧٤ انجلترا
 م.ن؛٢ر٢م)٠م ٧٤٧٤ ديز

 ( م.ن ره٢ ) م.م ٢٩٧٩٥ اسكتلندا
 ١ر٤ ) م.م ٥٤٥٩ ايرلندا شمال

 ١١١). م.م ٧٥ الماش جزر ث.ا٠م
٤٨ )٢٠٢٢٢١ مان جزيرة ، .( الم

 على بريطانيا اقتصاديات نعتمد’
 ، الخارجية والتجارة الصناعة

 وةتر’ على بدورها المناعة وتعتمد
 أ ٨ك اقتصادي^ قيمة ذات معدنية
 ءلى الخارجية تجارتها تعتمد

 قبل ما الى كان نجارى’ أسطول
ول الثانية العالمية الحرب فى ا



۴٠٢ العظمى بريطانيا

 بعد ألثانى أليوم وأصبح ألعالم
يات رافة ،المتحدة ألو  ألى را

نتاج ذى ألمتفوق ألزرأعى أ  أ
 ، وألشوفان وألشعير ألقمح يشمل

 كما ، وألفاكهة وألخشر وألقرطم
 ألماشية : ألحيوانية ألثروة شمل’
رام (، راس ٠ م ١١ر٩)  أ
 ر(٠م٦ر٧) الخنازير ر(،٠م٢٩هر١

٠ ر(٠م ١٠٤ الدواجن)

 ١فىثروته يكس بريطانيا ثراء ولكن
 ♦حلى م ١٩٦ ) ألفحم وأهمها ألمعدنية

 ٢٩ر٩١ ألخام ألحديد ، ( ١٩٦٣ عام
 )لصناعة ألكاواثن ذاك وراى ( ط٠م

 وألرصاص ( والورف ألخزف
ونيوم وألقصدير  ٢نتا١ويقدر ، و
 ٢٦ر٤ بنحو ١٩٦٣ اه-؛م ادوس

نن. وبثمل ، جني-.ه بأحون  اج——ا
 ت١ليار١جهزةو١تو١ بر

 ، وألصوفية ألقطنية وا!قمشة
حهزة ت١اطائر١و  ، ألكهربائية وأ

 ، والورق وألكيماورات وألعقاقر
 وط—ألخف طول لغ—رب ٠ وألنياون

 ة ■ بر)طاذ:١ ألجذزر فى ره زد د—أاح
 منذ أدأررها تأممت ميال ٥١١٨٨

سطول حمولة تبلغو ، ١٩٤٨ عام  أ

 أى ١ طن مليون ٢٠ر٦ برى١
 وعدد ، ( ألعالمية ألحمولة من بز ١٩

جهزة  ، جهاز ٠م ٨ر٧ ألتليغونية أ
نشطة مختلف فى لعاملن أ وعدد  أ

 وعدد ٠ 'وءاملة ل عام م'^ون ٢٤ر٠
 ٠ ف1أ ٤٠٠، ١٩٦٤ ل ا ؤ ئعاطأجن١

 وألموردة ألمحدرة ألدول أونى
 دول مجؤوعة ءى ليا بطا لبر بة٠٠رالك

 ألتجارة ن٠م بر ٣١ ١ أيتولث
 دول مجموعة ثم ، ة٠لخارجي_١

 ألدول مجموعة ( بز ١٩١ أوربا غرب
يات ثم ابز(٤) ألحرة ألشماب  ألو

بز٧ ألالتينية أمريكا ، بز٩ ألمتحدة

 أستهاللذ فى بربط؛ذيا و'ذعتمد
 وألخدمة حناعة .ألالزم البترول

ودد ألشرق بذرول على ألعامة  ، أ
 دخول عاى ني-ا ط؛ بر عملت وئد

وربية لسوق ٠  أنها أ ألمشذركة أ
 فرطا أستخدمت أن بدر فشات

٠ ١٩٦٣ ءم حتى مر'بن ألفيتو حق

 توربة—دس ولكية دولة نيا بريط؛
ناث أازكور عرنها بتولى ورأية  وأ

 ألحدم سلعات ، ألمالك ألبيت مون
 ( ألملكة أو ١ ألملك بين موزعة فيها

 الوزراء رئيى ثم بؤجلسيه والبرلمان
 ألحالية ألملكة "رولت ٠ وألوزرأء
 بعد ألثانية أليزأبيث مباس ألعرغر

 ٨ فى طادس أ جورج أبيها فاة و
 ؛—زوجه يثارثم؛ و ١٩٥٢ فبرأير
 ٠ ألحكم فى أدنبره دونى فيليب

كبر ابنها عهدها ولى مبى ا  شارل ا
 منصبو؛ بحكم وألملكة ( سنة ١٨ ؛

 ألكومذولث دول مجموعة رأسى
 ألبردنى البرلمان يتكون ، البردانى

ء مجطر ٠ متجن,سين من  أو ان— أ
 عفو ٨٠١ من ويتكون اللوردات

 أو بالورأثة اللقب هذأ يحملون
 ألمجطرألعاملين أعضاء ولكن ألذعيين

 ، لوردا ١٢٠ و ٩٠ بين يتراوحون
 ينتخبون وأعضاؤه ألعموم ومجط
 سنوات أربع كل مبارا انتخابا

 ألرجال من ٦٣٢ أعضائه وشدد
 اللوردات مجلس ولعضو ، وأطاء
 الترشيح حة فى لقبه عن التنازل
 ءأم ومنذ ئ ألعؤوم مجلر لعشوية

 بة أللورد لقب لدامالت سمح ١٩٥٨
عيان مجلس دخول  وليى ، أ

خر المجلس هذأ عضاء  مناقشة ا
 تعطيل ا؛جلس حق من ولكن الميزانية

 ألعموم مجلدى عليه بوأفق تذربع ى١
٠ سنة أقصاها لمدة

لكة(1١ )او ألملك مخعمات تبلغ



برطاب (معركة ) ٢٠٣

 ذلك فى بما سنويا جنيه ألف ٤٧٥
 ٦٠ وقدره ألخاص ألملكة معروف

 مرتب زوجها ويمنح ، جنيه الف
 وتمنح ، سنويا جنيه ألف ٤٠ قدره
 الف ٧٠ قدره مرتبا ألوألدة الملكة
 ألعموم مجلى عضو أما ٠ جنيه

 فى جنيها ١٧٥٠ قدره مرتبا فيمنح
 ح ٧٥٠ مبلغ أليه يضاف ، السنة
♦ للوزراء

حزأب واهم  ألبرلمان فى ألممثلة أ
 ٠؛ ألعمال ، فعن ألمحا حزب هى

حرأر  ألملكة وتعبن ، ألثيوعيبن ، ا
غلبية حزب من الوزراء دئيى  ا

 ،الوزارة فى زمالءه يختار بدوره وهو
ء وبعض  فى يثتركون  الوزراء هؤ

 كانت أزوزرأء متجن'سر اجتماعات
نتخابات نتيجة  ١٥ فى تمت ألتى أ
تى؛ ١٩٦٤ اكتوبر  ن ألعمال ٣١٧ كا

حرار من ٩ ،المحالفين من ٣٠٣  ا
 لطمبزءامة١ المحافظبن وزأرة تولت

 فى خلفه وقد ١٩٥٥ عام تثرشل
 ألذى أيدن أنطونى نفه العام

 فشل بمد ١٩٥٧ يناير فى استقال
 هارولد وخلفة ألمويى ملة ح.

 لى فغين ألمند؛ نجاح بعد زكمالن
 أستقال ولكنه ١٦٥٩ عام انتخابات

 ١٨ فى هيوم دجالدى وخلفه بدوره
 وزأرة خلفتهما ثم ١٩٦٣ اكتوبر
 هارولد ثم جستكيل بزعامة العمال

٠ ن بكسو و

(م' ١ر١ ١ برمنجهام : المدن اهم
 ليفربول ( م ١ر٠ه ) ستجذو جال

 ( الغا ٦٦١ ) شنر (ألفا ٧٤٧ )
 ٩٤٤ )غيغلد) ألذا ٥١١ ليدز)

٠ ( ألفا ٤٦٨ ) أدنبره (١٠لذ١

ا بريطا ( معركة )
 منذ يطلق أسم بريطانيا معركة

طلة على ألثانية ألعالمية الحرب

 فوق نثبت ألتي ألجوية ألمعارك

 يوبو ١٠ بجن دا ابريطانية الجزيرة
 المام من اكتوبر ٣١ و ١٩٤.

 اسراب من وأج—!م نتيجة نفه
لمانى ألطرأن  تنطاق كانت ألتى أ

لمانه ألجءوية ألقوأعد من  أ
وربى ء ألثاطى طول على  بمد ) أ

 لفرض t وفرنا بلجيكا احتالل
 تمهي.-دأ البريطانية ألمقاومة تدمر
 من 'تجمعات بوأسطة ألبحرى للغزو

ألفرض* لهذأ أعدت ا!لمانية ألسفن

 مراحل بخس ألمعركة هذه مرت
ولى المرحلة )  تمهيدية وهى ( أ

 ٠ أغسطس ٧ ألى يوليه ١٠ من
 ٢٣ ألى ٨ من ( الثانية ألمرحلة )

 ألقواعد على غارأت وتشمل أغسطس
 من ( ألثالثة المرحلة ) ،ألساحلية

 غارات ،سبتمبر٦ ألى أغسطس ٢٤
 ألمرحلة ) ، ألجوية ألغنوأعد عل

 ، سبتمبر ٣٠ ألى .٧ من ( ألرابعة
 بدوأسطة لندن على نهارية غارأت

 ألمرحلة ) الثقيلة القنابل قاذفات
 أكتوبر ٣١ ٠ ١ من ( ألخامعة

 بوأسعلة لندن على نهارية غارأت
 قفت تو ثم ٠ بل ألقذ؛ حامالت ألمقاتالت
 حبن ألتاريخ هذأ بعد الغارات

 وبة—ألج قوتها بريطانيا استعادت
 ألمصادر وتقدر ، بحلفائها مستعينة

لمانية ألطائرات عدد البربطانية  ألذى أ
 وكان ،طائرة ١٧٣٣ بنحو أسقطت

زاذى ألجذوى ألالح عر  مارشال أ
 السالح رأس وءلى حورلح الجذو

 سر ألجو مارشال يطالى لبر أ ألجوى
 ٠ دأودنح هي-و ( لورد ا'

ن دب وثالوة زرتاء رنه : ادسام

حمر بالغوبن اخلة متد  ا

بينى وا

سترلينى الجنيه : العملة ا



بريم
 من بالقرب -لقع مشيرة جزيرة
 ، عدن ميناء عليه تطل الذى الماحل

 مربعة اميال حمة ساحتها تبلغ
 عام منذ بريط؛نيا' عليها ارحولت

 ١٩٣٦ عام حتى وكانت ، ١٨٥٧
 ن١ ليم، ١ اخحم د؛ لغن ١ لتؤوين مركزا
 من نذاطها المختصة الشركة نقلت

 ٣٦’ ;جو بالجر:رة يعيثى ،الجزيرة
٠ اداري؛ ءدن٠محية تتبع وهى ،نفسا

ديفبرا ودى٠دي

 ولد ، اسبانى وسياسى عسكرى
 العسكرية المناصب فى وتدرج ١٨٧٠
 ، ١٩٢٣ قطلونية قليم حاكما(

 جيئه وض الريف حرب فى اشترك
 ناهر عودته وبعد ، فادحة بخسائر

 عام اووزارة تولى ،ألفونمو الملك حكم
 ة. بالدكتاتورية حكمه وتميز ١٩٢٥

 الحزب بظهور ١٩٣٠ عام استقال
 ، الملكية لغاء مهد الذى الجمهورى

٠ بباريس نفه العام فى توفى

بديوى
 المقر بها يوغالفية قرية

 ائترن ، تيتو للرسى الحفى
جتماعات اسمها  بها عقدت التى با

 عمدم دول مؤتمرات لعقد ومؤدت

نحياز ول بريولى مؤتمر عقد ، ا  ا
 ، ١٩٠٦ يوليه ٢. و ١٢ بين ما

 الحياد سياسة اقط'ب فيه واشترلذ
يجابى  النامر عبد حمال : وهم ا

 نهرو ل جواهر ( ممر جمهورية )
 تيتو جوزيف المرشال ( الهند ١
 شترك بيان وصدر ( فيا يوغال )

 العهد تجديد المجتمعون فيه أض
بمياسة والتمك باندونح ببادتنء

يجابى الحياد نحياز وعدم ا  ، ا
 وفى' ، السطمى التعايش الى واسوة

 ;ىبردو مؤنمر عقد ١٩٥٨ بوليه ٢
 ن الرب؛ فيه واشترك ،الشالى
 بيانا وامدرا والبوغالفى الممرى

 التماح سياسة فيه يتنكران
 كد؛ ، القوة باستممال والتهديد

 الحرب انهاء الى الدعوة تضمن
جتماع هذا ومهد ، الباردة.  الى ا

ول المؤتمر عقد نحياز عدم لدول ا  ا
 ٠ ١٩٦١ سبتمبر فى بلغراد بمدينة

سارايا

 رومانيا حدود على تقع مقاطعة
 نزاع مونسع كانت ،الشمالية

 ،وروسيا رومانيا بعن سياس
 بعد ١٩٢٠ عام رومانيا الى ضمت

 لم روسيا ولكن فرساى معاهدة
 كان اذا حتى ، الغم بهذا تعترف

 اليها روسيا ضمتها ١٩٤٠ عام
 مولدافيا جمهوريتى من جزءا مكونة

 ز-إلح ٠ مترفذت ل,ا أوكرانيا
قلي ماحة  وعدد م ٠ م الف ١ ٧ م ا

٠ ماليبن نحوثالثة سكانه

بسمارك

 لالمبراطورية ار٠مث أول
لمانية  ، ١٨٧١ عام اعالنها بعد’ ا
ض الثك عرف وند  الذرن من ا

 بسهارك بدمر أوربا فى عشر ألتاسع
يادى للدور نظرا  ،به نام الذى ا
 ارك—بسد روبولد ادوارد أتو ولد
 بروسيه أسرة فى ونشأ ١٨١٥ عام

 كة ’ مه ومثل ابقانون درس ،محافظة
 ٠٠١٨٥١ تحادى١فىالبرلمان بروسيا

 ءلى التاريخ هذا منذ وعمل ١٨٥٩
مارات عذى بروسيا ساطان بسعد  ا

لمانية الحروب من سداة بثن ا



بصل

 ضد ثم ألنما ثم صارك٠لل١ ضد
 بباريى فرساى قصر وفى ، فرنسا

ول وليم مليكه أعلن  على امبراطورا ا
زاس الوا وضم ، اكحدة الماب  ا

 ترأس ١٨٧٨ ءام وفى •' واللورين
 حدود تغنيم أعاد الذى برلثن مؤتمر

 م أن؛ ١٨٨٢ عام وفى ، البلقان دول
 ألمانا ضم الذى الفالش الحلف

 دبافى فى ك واشتر ، وابطاليا لنؤ-ا ا و
سدار فريقى ا  نصيب فكان ، ا

 وانرض؛ ول..؟ز الدرون اداب
لمانية الدرقية  القري-؟ وافريا ا
لمانية  هذه وضدت وزد ، ا

 أجة الد؛ الحرب بدد التدرات
و!ى  وفرنا انتملتر' وى.انة تحت ا

 نشساحد أن غدر ، نغد؛ افر وجنوب
 طور١مبر١ كيةوذزءة١ثتر١ الحركة

 ادت رنة الدكتاب الثانى غليوم( )وئيبنم
٠١٨٩٨،تولى ١٨٩٠ عام اقالته لى ١'

افورى بذارة

 ى يم ر وأول ٠ لبناز سياسى
 ١٨٩٠ ولد ، لمتقلة١لبذان لجمهورية

 كان لذى١ الخورى خاجل أبن وههر
 للقام مديرا العثمانى الحكم ابان

 فى تخرح ، لبتان بمتحرفية العربى
 الحقوف ودرس الجزويت ة٠مدرس

 ، ومصر لبذان فى بالمحاماة واشتغل
 وزارة ) ١٩٢٦ للداخلية وزيرا عجن

 زعيم أول وكان ( أديب أوغست
 تزءم ، لبذان بعروبة نادى ماروش

 امجلوناور الدستورية الكتلة حزب
 ١٩٣٦ عام الريامة انتخابات فى اده

ستقالل وبعداعالن  ١٩٣٩دستور ) ا
 ريا انتخب ١٩٤٣ ءام ( الموذوف

 ت ما لدنو خلق على وعل رة هور ج
 ب١ذتد١باطات فاصطدم لالستقالل
 زياض مع اعتقلته التى الفرنسية

 ااوطنيين الزعماء من وغيره الصلح
جانببه فى المعرية الحكومة ووقفت

 وعاصر الحكم الى عاد ن١ يلبث ولم
نجدزية الفرضية الذوات جالء  وا

 ١٩٥٠ عام وفى ١٩٤٦ عام بالده عن
 الحكم اعتزل انه غير ، انتخابه أعيد

٠١٩٦٤ عام توفى ،١٩٠٢ عام

بصل
 من عشبى نبسات البصل — ١

 البملة وتتكون ب، الزنبقية الفصيلة
 ل.فك شحميسة أورافى جملة من

 طيار وزيت ىماء’ء عصارتها تحتوى
 البصل ويعمستخدم ، فومغور و وأمالح

 ،'—مجفف أو جافا أو ط'زجا لطه؛م١ فى

٠ خاصة أفران فى هذعيا تجفيف

 العربة لجمه-ورية١ تعتبر ٠ ٢
 ، للرحل المصدرة لدول١س اكحدة
 الزراس المحصول البصل ويعتب-ر
 ويلى التصدير محاصيل من الثالث
رز القطن  المحافظات وأهم ، وا
 اكيا هى البصل بزراعة المعنية

 طن غا١١٩٠ — ٨٠ بين ) وسوءاج
 أس-سيوط محافظن؛ ثم ا( منها لكل

 عام محصول قدر ٠ سويف وبنى
 الف ٢٠٥ ينحو البعل من ١٩٦٦

 للتصدير طن الف ١٧٠ تحو منها طن
 ،' جنيه مليون ٥٠٣ قيمتها تباخ

 بنحو اكوسط فى الكيلو سعر ويثدر
 يبسسدأ ٠ انجليزى شلن ٠ر٣٣

 .-ع٠ المصرى البصل تصدير موسم
ثة ويمتد ابريل شهر استهالل  ر

 يطااًجا١من كل فى نظيره ويسبق اشهر
 مل للبت منافتان وكلتاهما واسيانيا

 اكثرالمحصول تجميع ويتم ، الممرى
 بتصدير العام القطاع ويقوم تعاونيا

 ة المما* المقادير مجموع من بز ٧٥
 المستوردة الدول واهم ، للتعدير
 نيا وألما بريطانيا ادرى للبعبل

 والنمسا وسويرا وهولندا الغربية
تحاد ثم ٠ وكوبا السوفيتى ا



بطاطس

بطاطس

 المائلة من درنى نبات — ١
 يميل ر معم عشبى وهو ، الباذنجانية

فتراش الى   ٠لقريب١ اوراقه وس ، ا
رض من  ق١ور١هذه براعم من او ا

 وتدخلها التربة نحو تتجه فروع تنمو
 درنات او انتفاخات عها وتتكون

صلى والموطن ، ثمارالبطاطس هى  ا
 ر٠ويعتب أمريكاالجنوبية هو للبطاطس
 شر٢فى رئيسيا طعاما اليوم البطاطس

ورة الدول من مريكية ا ٠ وا

 الكبرى الدول انتاج بلغ - ٢
 ما؛؛•نى ١٩٦٢ عام فى البطاطس من

طتان بمالين مقدرا تحاد : ا  ا
 بولندا ، ( ط٠م ٨٦ر٨ ) السوفيتى

نيا ( ٠ط٠م ٣٧ر٨ )  الفرية ا
 ط(٠م١٣ر٤فرسا) (،٠ط٠م٢ره١)

نيا  ، ( ط٠م ١٣هر ) الشرقية أ
يات  ، ( ط٠م ١٢ر١ ) المتحدة الو
 فارا تثيكوسلو ط(٠م٦ر٨) بريطانيا

 ط(٠م٤ر٢١ اسبانيا ، ( ط٠م ره٠ )
 اليابان ( ٠ط٠م ٣ر٩٩ ) هولندا

( ٠مط ٣ر٦) اطاليا ، ط(٠م ٣ر٧)

تهلينية بطانة

 التموين وزارة عن تصدر بطاقة
سرة لرب تصرف  بعفى تتضمن ا
 مقدار سى أسط على التموينية الباع

سرة أفراد من فرد لكل معن  ،ا
 تموينيا مرفها المقرر الماع وتشمل
 وبعض ، لكيرومين١لزيتو١و السكر

 متداولة والزيت كالسكر المواد هذه
عتيادية بأثمانها الحرة السوق فى  ا

 المقرر العر عن كثيرا تزيد التى
 بطاقات تعرف كما ٠ تموينيا
 ؛':ع—ومص المخابز صحاب تموينية
 بتخدمون ممن وغرهم الداوى

 م انتاجي فى ( كالدقيق ) المواد هذه
♦ الجبرى للتسعر ودوره يخضع الذى

شخصية بطاقة

 خمخصية ثبات رسمية وثيقة
 ات ؤ البطا استصدار أصبح ٠ حاملها

 مبا١لز١المصربن للمواطنن الشخصية
 تة—لس ١٨١ رقم للقانون تنفيذا

  —القاذوني لصفتها وتوكيدا ، ١٩٥٥
 .ه قررو منشورا العام النائب أصدر

عتماد  فى الشخصية البطاقة على ا
كتفاء ٠، حاملها شخصية تحرق  وا

 اعتمدت كما ، لذضمنءليه١ عند ويا
 ولركاآب وك—والبن الحكومية المصالح
 منشخص«بة ؤاخحقق البطاقة البريد

 لءل المعرى القاذون وينمى صاحبها
 سنة ١٦ بلع سواطن كل الزام

طاقة هذه على بالحصول  التى ا
٠ وتوقيعه ته يتمم على 'نشتمل

 الشخصية بالبطاقة غبيه - ٢

 س_در اتى (f العائلية البطاقة ))
 ١٩٦٠لسذة ٢٦٠ رقم قانون نها بشاً

دافة بناء الزوجة اسماء الى با  وا
دي : ا تية الشخصية البيانات  ا

 انة الميالدوالر ومدلى بغ وتار !كامل ول
قامة و'مدل والمهنة والوظيفة’  ا

 دم—اذ فصيلةو القيد ورف ومحل
 ربة—لماا الخدمة بطاقة ورقنم

وطنية  تودع ع٠م صدورها وجهة و
وه-ورته» وبدممته البطاذ - حب حد؛

بطالة

 أل—العم تعطل تعنى طالة٠ل١ - ١

 مظاجمر من مظهر وهى ، العمل عن
نتمادى الكاد  تكون وقد ، ا

 نواحى ع٠جم ؤاب ..ي )' ءامة لبظالة ١
 عام العالم فى حدث كما ؛الثاط

 أو ضاعة تغمل حة او ، ١٩٣٠
الجملة فى فالبطالة ،معينة حرفة



( رزب ) ابعث ٧

 طة٠لعا١بدى١ عرض زيادة الى ترجع
 من والبطالة ،عليها الطلب تلة مع

جتماعية المظاهر  منذ برزت التى ا
 التوسع أن اذ ا لية الصناعة عمر

جهزة استخدام فى والتطور  لآللية ا
نحراف يعنى  يدى١من اعداد عن ا

 ا لة بمهمة امال تقوم لعاملةكاذت١
٠ الجديدة

 على انواع الى البطالة تقم ٠ ٢
سباب اساس  منها ، اليها المؤدية ا
 خالل لتعطل١ اى اذوسمية البطانة
 توؤف ببب العام من معينة فترات

 ومثال الفترات هذه خالل النشاط
 بالدورذالزراعية المرتبطة لبطا!١ذلك

 بالمراكز المتصلة والبطالة ،الريف فى
 وهى ومصايف مشاتى من السياحية

 معين-ة فصول فى ابوابها تفلق التى
 او المقندة البطالة ومنها ،السنة من

 أ:طادى لقيام نتيجة وتشأ التذرة
 ئ !همل ١ يتطلبه مما عددا اكثر عاطة

 ين متعط وجود عدم مع انه بمعنى
 يستهلكون  بالعمل القالين ان ا

 العمل نجاز الالزمة الكاملة الطانة
 لمثاركب ؟خرين الفرصة دافاح

 قيام عند الحال هى كما ،به القيام فى
سرة  معجن عمل اداء على متعاونة ا

رض من واحد فدان كزراعة  ، ا
 لة البط.؛ وهى الغنية البطالة ومنها

 المدامل انعدام ببب تنثأ التى
 الدحال ضرات بينما المطلوب الغنى

 قوائم فى مقيدون المدربين غمم من
 التى البطالة هناك 'تم ،المتعطلين

 تحت استثنائى لنشاط نتيجة تنثأ
 توفع او كالحرب خاصة ظروف

نداح كم١فيتر الحرب  المختزن ا
 فتكف الطلب لعرضويهبط١ ويزداد

 اوجزئيا يا١ك العمل عن المصانع بعض
٠ ما ة لفتر

 البطالة٠مشكلة الدولة تتدارك - ٣
 اجور مرف منها ، وسائل بعدة

 1؛ معينة بنب للماطلين مخفضة
 ذات 'مؤجلة مثروعات تنفيذ ومنها
 من نبة متمامن نومى طابع

 ومءا ،ازراءية١لطرق١ مثل العاطين
 بطالسة الى لغعية١لبطالة١ تحويل

 فى للمداركة للعاطين فرصا تمنح
 المدل صاعات تخفيض بعد العمل

٠ فعال به !؛نائمين

( حزب ) ابعث

 دمشق فى تكون سياس حزب
 سرا نشاطه وباشر ١٩٤٤ عام حول
نتداب ابان ه وانغم الفرض ا  ا
 خاص، بنوع والعبة لشباب١من كدر

ستقالل اعالن وبعد  تضمن؛رنامجه ا
صالح العربية الوحدة (( بعث ))  وا

جتماعى الزراعى  واخير والتأميم وا
 ومن ، للحزب أميذا عفلق ميشيل
 العاذط وامين البيطار صالح زعمائه

 السورية،' الوزارة تولوا ممن وكالهما
 لبعث١خزب اسم ذلك بعد عاب أطلق

شتراكى  الحزب معه اندمج أن بعد ا
شتراكى  ، ١٩٥٣ عام افورى ا

 انشقاق حدث ١٩٦٥ سبتمبر وفى
 أقطابه بعض ابعاد لى١أدى الحزب فى

 صالح برداًسة وزارة ااحكم وتولت
 ومية١البدة اءلنت بعدان البيطار
 سورنا فى الحزب قيادة حل رب 
داً ان ء'ى  الذوميةبمة.ة القيادة تذو

 ا٠ ء قيادة انداً، بتم حتى دنقته
 وذح ١٩٦١ دواير ٢٣ للحزب،وفى

 وخاخه بطار١ بوزارة اطاح انقالب
 ا!مراق نورة ان كما ٠ زعجن بوسف
 ذوطبر فى عارف السالم عبد بزءاًمة
 البعث بح£ومة أطاحت قد) ١٩٦٣

٠ العراق لى



٨ دباوماسية بددة

دياومأسمرة بعثة

 وند الدبلوماسية البعثة * ا
 ١لدوللتمثي.له١ ض ولة٠بهذ تبعث؛ دائم

 اتصال اداة وتكاون اخرى دولة لدى
 من ابعثة وتتكذؤن ، الدولبثن بحن

 يلحتون الذين ءضاء١من وعدد رئيس
 مهمته فىاًدا لماءدةرئيمهاً بالبعثة

صيل الممثل باعتباره  إدى لدولته ا
 وأعضاءالبعئة ٠ اليها الموفد الدولة

 حعا٠فىمقد طوائف عدة الى ينتسبون
 الذبن ويرم ألدباوماسيون المبعورون

 ويشدون لدبلوماسية١يقومونبالمهام
 لبعثة، ١رئيس درجة تلى درجات س

 درجة من العثة رئيى كان فاذا
 دبلوماسيحبن تضم البدشة فان سفير

 ذلك ويلى ،مذوض وزير درجة من
ور الدرجة من المتغارون  ا
 من الدبلوماسيون والكرتيريرن

 ثم والنالثة والثانية !ولى ,ادرجة
 ممثلحن البعثة نضم’ كما ، الماحقون

 كالممثبن مختلفة ت درجاً من فنيين
 والصحفيين والثقافيين ,اسكريين
خرى الف#ت وتثمل ،والعماليين  ا

 سية الدبلو*-؛ البعثة مندا تتشكل التى
داريين الموظفين  ن٠والتخدمي ا

٠ الخصوصيين والخدم

 البعثة واجبات تشمل - ٢
 توطيد على العمل ، الدبلوماسية

 والدولة الموفدة الدولة بين ,اطدتات
 العالقات ذاك ويدلى ،اليها الموك

قتصادية السياسية  والثقافية وا
 فد المو الدولة حكومة مع واًلتفاوض

 الموفدة الدولة يهم ما كل فى لديها(

 النظر وجهتى تقريب على والعمل
 ممالح رعاية ثم ، ولتين إلى ١ بين

 كه بع لل الموفدة اًلدولة رعايا وحقوق

ءرى اودولة لدى  متابعة وكذلك ،ا
حداث  ا؛وفدة الدولة فى تجرى التى ا

الدولة اى١ وأبالب البعثة لديها

 الدولة تنفيذ متابعة ءن فضال الموفدة
لتزامات لالتفاقات اديها الموفدة  وا

 لخاصة،ودون١ إبشدو فى تدخل دون
 مع دثنافى بما' لبعثه ١ مقر استغالل

 والعرف الضيافة واجبات
٠ الدبلوماسى

بكين
 الشعبية الصين جمهورية عاصمة

 ساحل من م ١ ٠ ٠ فة ما على وانقع
 مدن عدة اليوم تغم ، شيهلى خليج
 تشمل التى المقدسة المدينة منها

صر مبراطورى ا  العينية والمدينة ا
 مقرا كانت ،الحديثة والمدينة

 ( الماندو اسرة ؛ ن١الصي مبراطورية
 ،١٩١١ عام حتى ا؟٢١ عام منذ

 للجمهورية عاصمة فأصبحت
مبراطورية خلفت التى الصينية  ا

 اسم عليها اطلق ١٩٢٨ م ء وفى
 احتلها ١٩٣٧ عام وفى (( بيبنج ))

 ٢١ وفى ، ١٩٤٥ عام حتى اليابانيون
 جمهورية٠ قيام أعان ١٩٤٩ سبتمبر

 الى فأءدت .شعبية’ا الصبر
 وهى (( بكين )) القديم اسمها المدينة
 بعد الصين مدن ثانية اليوم

 سكانها عدد يبلغ ، شانجهاى
 ن٠ماليي ستة ( ١٩٦١ عام تقدير ١)

 عمرية ؟إمعات عدة وتضم ، نعمة
 على تحترى ومتاحف عليا ومعاهد
 الدور، خالل السنى العذبى التراث

 هامة صناعات لعدة مركز أنها كمدا
 دنى - اص ٦ و والمعف رد لحد ا مذيى

 أحد وبها والطباعة والجلد والحرير
٠ الهامة الصين ت١مطار

غ اب

 تصدر كانت مسائية ؛ومية يد د
 حمزن القادر عبد أنثأها ، بالقاهرة

فى وكانت ة ١٩٢٣ عام )باشا(



بديه ٢٠٩

 حزب نظر وجهة تمثل سيامتها
 فى اغترك ممن ، المصرى الونعد
 ، العقاد محمود عباس تحريرها
 والدكتور المازنى القادر عبد وابراهيم

 نغيم رمزى ومحمود مبارك زر
 ذوفى ١٩٤١ عام وفى ، المليجى وحامد

 يد على صدورها ودام مؤسها
 صدرت كما ، ١٩٥٣ عام حتى أبنائه

سبوعى البالغ )) جريدة  فترة ،( ا
دبية بالمباحث معنية وكانت  ا

جتماعية والعلمية ٠ وا

بتن
 المانية كلمة ،< كريج بلتز )) أو

 استعملت ع( البرق حرب )) بمعنى
 الخاطفة الحرب بمعنى اصطالحا

 الحرب ابان استخدامها وشاع
 حربى أذرب وهى اشانية١ ادمالمية
 بضربة العدو على القفاء الى بهدف
 ئذلدة خربات عدة أو خاطفة

لمان طبق وند ه مذوابة  هذا ا
سلوب  فاكتسحوا الحرب بداة فى ا

 ب ٦ .و ٠ أوريا' -ا>ة ٠٠٠٠٥ 'ئلثى أ.حو
 التى للدولة أدا ذات رق—الب
مد، اطوبلة١ الحرب 'نحتمل   ا

 وؤد ن سياسية أو دية اقتد؛ سباب
يات حا'ولت  استخدام المتهردة الو
 فيتنام فى ص كوربا فى الخاطفة الحرب

 الى حولها الشيوعى التكتيك ولكن
 ذلك بماعد إكى المدى طوبلة حرب

 .بعارض أمرش ءام رأى تكوين ض
ذمحاب الى وبدعو القتال مواهدلمة  ا

٠ المذطقة من

طحكا

بلجبن دى روايوم : اشوس االسم
( بعفرنسية )

بلجاذباسنكبة( كوزلكزيح

دستور'.ة ملكية : الحم نعام
ول بودوان : ا(١٠)تولىا ا اتدولة رئيس
( ١٩٦٥ ) عرهل بيع : الحكومة رسى

م.ن(١د٤:بردلل؛ العاصمة

 تعتبر اوربية مملكة بلجيكا ٠ ١
 ان اذ سكانا العالم دول ازحم من

 تبلغ الواحد الميل فى السكان كثافة
 ،ن٠م ٠٦٢ بريطانيا ) نمة ٧٨٤

 وى٠س تفوقها و ( ن٠م ٢٢٤ فرنا
 ( ن٠م ٩٤٩ ) هوندا جارتها

 عام حتى تكونان كانتا وكلتاهما
راضى باسم واحدة دولة ١٨٣٠  ا

 بحن بلجيكا لوقوع ونظرا ، الواطئة
 الجنوب من وفرنا الشرق من ألمانيا

 فقد البريطانى الساحل من وقربها
 اعالنها من بالرغم للغزو هدفا كانت

 ركنا تعتبر بلجيكا فان لهذا ، الحياد
 ، ااذربية اديهلنراطية ا بناء فى هاما

 حالفا من سلسلة فى وعذوا
تفاقات ٠ الغربية وا

 الف ١را٧ بلجيكا ساحة تبلغ
 يطل الذى ساحلها ويمتد ، م ٠ م

د لبحر مج#ورا الشمال دحر عالى  ى ا
 الى .ا— حذراد ودم ٠ ميال ٤٠

 يخذرق الذى الميز نهر حوذر يمجن اقل
 مترب بق طر فى ألمانيا نمت قادما بلجيكا

ردبن وهغبة ئ بهولندا  الشرق فى ا

رض وتبلغ  مئ بز٦. الزراعية ا
 نسبة ننتح’ بلجيكا ساحة مجموع

 الواد من احتياجا'نها من كبيرة
 والشوفان كالبطاطس الغذائية
 الكتان ثم والفاكهة والبدجر وانقرطم

 تقليدية صناعة به ترتبط ىانن
 'نها اقتعاد وا£ن بلج|يذكا به-؛ اشتهرت

 المناعات ض 1ساس٠ د—'نععتؤ
 ا—خاما'ذه نمت ا كثير أن ع ة—المعدن^.

 باستثناء ، الخارح من تمتورد

 زمتد٠ الذى ) الكبيرة الفحم مناجم
 مازاك والذى ( فرن؛ الى شعاب؛

البلجيكية الصناعات ركيزة



١ بددسودفسعى

 الثقداكه الصاعات تشمل واش
 ، والمترو الترام وعربات كاساحلرات

ت  والزجاج الكهربابه وا!جهزه وا
 ٠ والمشيه لكتاليه ا المنسبوجات 'تم
 مصادع 'نعتبر اذ ، الماس نهنيب’ 'نم
 ه—البلجيكي (( ديامنت فور بورز ))

 العالم فى الماس لصناعة مؤسسة اكبر
ينشامد هما الصناعة ومراكز

 يكا ردج ونت-سدر ٠ لييج ئم شارلروآ
 المناعى انتاجها مجموع من بز ٧٥

 المصنعة الخامات من بز ٢٧ يبلع وهو
ت ص بز ١٦ و  وان وا!جهزة، ا!

 الخارجية التجارة مجموع من بز ٥٧
 وذرب ألمشتركة العدوى دول ح٠م

 تفوق طاهر من وكان ، أوربا
 بروكمل معرض الصناعى .طجيكا

 وتكلف ١٩٥٨ عام انيم الذى الدولى
ر مليون ٢٥٠ ٠ دو

 الى اداريا بلجيكا تنقم ٠ ٣
يات نسع’  سكانها عدد يبلغ و

 جنسين الى وينقسمون ٠ ن٠م ٩ر٢
 ن٠مذغملتب لغتين ويتكلمان متميزين

 والغرنممية ( بز ه ٠ ) الفلمنكية هما
 لدان ءدد ن٠م بر ١٥.'ذم ( بز٣ه )

 تم٠ ومن ، اللغتين من خليطا يتكلمون
 والصحانة الثقافة اشمت

 ، وفإحكية فرنية الى والجامعات
 شعبى صراع من ذلك يتبع وما

 اهم ٠ والحين الحين بين يتجدد
 غدت ٠ أأشا ٢٥٣ ويرب ا : المدن
٠ أنفا ١٥٣ لييج ، ألفا ١٥٨

 فى التشريعية السلطة تتمثل
 ن ويدكن والذواب دوج——نش ! لون مج

ول  ومنتخبين معينين أعضاء من ا

 ٢١٢ ن٠م والذألى ، سدوات ٤ لمدة
 التخلف ويعتبر ،نفسها للمدة عضوا

قذراع من  ؛—عليه ذب ؛—بد دهن٠جر ا
 حزبان الحكم ويتبادل ، طن١اإو

،الحزب هما رئيسيان سياسدان

ضغط تحت ولكنه ١٩٥٠ عام لى
شتراكية ٠ رنه منازل’ ا انقوى

ابجيكى ألفرنك : اسلة

اتمود ) راسية نطاعات ٣ ; اكلح■؛
( احمر ٠ اصفر

فض د دو

ومو ، دولندى وزعيم س ما

اول كءى دود جوزيف , قىد'ل١

جتماعى  'تيو ويتزعمه المسيحى ا
 ، السابق الوزراء رثييى ليغيغر

شتراكى والحزب  هنرى ووتزعمه ا
قتصادى سماك  الذى ، أشار ا

وربية لوق١ قامة سبرته'با ترتبط  ا
♦ المشتركة

ول بودوان 'اعرش 'ذولى فى '
 ليوبولد بيه خلفا ١٩٥١ ؛وليو

 وهو الحرنى عن تنازله بعد لث’اك

 بالده استالم أعلى أن ق— الذى
 ألمدن الى وهرب ١٩٤٠ عام فى لمانيا

ءودة شعوقذ دءوة اأى جاب اسمت ب

 فى المتقلة بولشدا لدولة رش
 ١٨٦٢ عام ولد ٠ الحديث العمر

ول شبابه منذ واشترك  حركات فى ا
حتالل من تخلعى التحرير  ا
 والعشرين الرابعة سن فغى الروس

 اى ا منفيا وأرسل عليه ذفى
 استقرا ١٨٩٢ ءام وفى ٠ سيببربا

 الحزب واس لوتز بسدينة
سترالى  عليه فقبض البولندى ا

 فلما وارسو قلعة فى وسجتن ناتية
 بطرسمرج الى نقل الجنون ادعى

I لهرب ١ ٠مع نمكن’ حيث ا اد ليننجر 
ولى العالمية الحرب نشوب ومنذ  ا
 اتهم انه ا ن مذوف الى انضم

 مدينة فى بالمجن ءلميه تم فحك باإلمآمر
 الى د ء؛ ١٩١٨ عام .وفى دورج٠مجد

( المثير ا. دالالمر ر"دجة ومنح وطنه



ا

 ، الجديدة واة للمات رئيسا انتخب

 الغرنس القائد بمساعدة وتمكن
 صد من ردكليف. والبريطانى فيجان
ستيالء البلشفى الغزو  على وا

 مام الوزارة رياسة تولى ، وارسو
 ميثاق عقد ١٩٣٤ عام وفى ، ١٩٢٦

 ١٩٣٥ عام توفى ،المانيا مع اعتداء عدم
 سمجلى المرشال الزعامة فى وخلفه

٠ ريدز

بلغاريا

سم  بولجاررا روبيوبنيتى' نادودنا : القوس ا

 سببة جمهورية : اسم نظام

 :-١٩٠٠٤٠. تريكوف جيورجى : الحولة ديس

 .(١٩٦٢) ذفكوف تودور : اسومة ريس
( ائدا ٦٩٨ ) مرنيا : صسه١

 حدودها تقع بلقانية دولة بلغاريا
 الذى الدانوب نهر مجرى جنوب
 البحر على وتطل رومانيا عن يفملها
سدود وربية لذركيا ةجاور م. ا  ٠ ا

 ٠ م٠م الف ٤٢ر٨ مدإحتها تبلغ
 على بلغاريا اقتصادبات د هذ-_1٠

ذب. ب لتخذل ١وذظر ,الزراعة  ا
 احاذ٠٠٠المس غا ٠ حثم ر و٠ذح فان بالمرتفعات

غنام ضانية’ مراعى "ستحدم  ٠ وا
 الشيوعى النظام تطبيق وبمد
 'ندي* التعاونية الجمعيات اصبحت

رض تلثى نحو  للزراعة المخصمة ا
تجاه اًن ومع  الدوالمن لياسة الدام ا

 الزراعة ان ا التصنيع نحو
 الكان 'نحتل الزراعية والصناعات

ول  والفاكهة التبغ 'تثمل وهى ، ا
لغافا والكتان اورد١و  القطن ثم وا

 وتثمل ٠ والقرطم والشعير والقمح
ول المحل فى الصادرات  التيع ا

 ومنتجات والمعلبة الطازجة والفاكهة
لبان  ااورد وز؛ت اجيف١ مايس  ا

نبذة  لمعدذيسة١ ااذرون وشمل ، وا
ح والجس الكروم 'ادارى م—وا

بئفاديأ

 ، والمتجنيز الطمام وملح والحديد
 هذه أساس على وتاست ، والفضة
 برامج حسب صناعات عدة الخامات

 بالخطة بدأت التى التخطيط,
ولى الخسية  والثانية ١٩٤٨ عام ا

 فأدت ١٩٥٠١' عام لثالثة١و١٩ه٣ عام
نتاج ردة الى  /،٦٠ اصناعى ا ا
 طويلة خطة وضمت ١٩٦٢ عام وفى

 الى ■نيربى ء.اما عشر؛ن أغترن المدى
ت بريع فى 'تاح١ مف!ءغة  ٠ المجا

 مع رى التم( التم،اذل كدس:ة ذب,لع 'و
 ن٠م ا ٨٥ الثرقيه لكه١ دول

٠ الخ؛تارجية التجارن بمة مجموع

 احصاء ) السكان عدد يبلع
 ض /٩١ منهم ن٠م ٨ر٠٧ أ ١٩٦٣

 والديانة ، ا!راك من /٦ و البلغار
 ية٠٠٠٠روس1١ ة—('!كني ؛ ائعة٠!١

ر روية د؛ ( قدة اكر ا  لى١  با
 واق٠الب ن٠م !م٠٠٠مس ملي-وت ٢/غ

تراك  اذخار نجاب ونظرا ٠ وا
سالفى الحذر الى  صالقة ذان ا

 دول دن غيرها دون ز باخاردا
 من أس-ماس على 'نذوم ( ن لبلذ؛ ١

تحاد رع الشعبية اكدراقة  ا
 بذوفديف المدن أهم ٠ وفيتى—ال

 ( آشا ١٤٦١ ذر ٠ النا ١٨٩٠
٠ وبورجإى ( ألذ؛ ١٢ ) وروس

 الحرببن بلغاريا دخلت — ٣
ن ولى العا  حانب فى والذانية ا

وذى الدرب فى ت ٠ لمابا١  ا
 ر٠٠٠بح وسماحءل „-ا ق: آرا-و جه بر دو

 حدودها لوزان معاءدة رت وأة ٠ دره ١
ب خالل وفى ، ذركنجسا٠ درع  ٠ ا
 ااك رزق اكاذبة ا

 وتونى ١٩٤٣ ءام الثاك بورير
رر وصاية مجلس الحكم  و

تحاد وهن ، الحرب من ب’.١  ا
 بلغاريا على الحرب أعلن اكوفيتى

رفخر أن بعد ١٩٤٤ سبتمبر ه فى



٠١٠ وصد( براد)

 وفى ، محايدة دولة٠اءتبارها
 الحرب بلغاريا اعلنت سبتمبر ٧

 ١٩٤٦ سبتمبر ٨ وفى المانيا على
 أعلنت شمبى استفتاء اجراء بعد

 ١٩٤٧ ديسمبر ٠٤ وفى ، الجمهورية
 غرار ض دستور لبلناريا وضع

 قيام يذضمن ، السموفيتى الدستور
 سوات أربع لهدة وطنى مجلس

 ، الرياسة مجلى يختار الذى وهو
 ر—وبم ، الحكومة رئيس يختار كما

 وزعت ١٩٥٣ عام سدتالين وفاة
 بين الدولة فى اليا السلطات

 ناحية من اشيوعى الحزب سكر
 ٠ أخرى ناحية. من الوزراء ورئيس

( ليغا ) ليف : اسالن

وألتركية البلغارية : النه

)أبيض. مرنية نداغات ٣ : الملم
شعار مع ( احمر احفر.

( مؤتبر )بلزاد
 عاصمة ٠ بيوجراد باجراد أو ١

تحادية يوغسالفيا جمهورية  متن ا
 عاصمة نبال وكانت ، ١٩١٨ عام

 الساف ملتقى عذر نقع’ ، حرب

 التولى ، الدانوب نهر بمجرى
تراك عليها  ١٠٢١ عام العثمانيون ا

 أكتر التركى الحكم! تحت وعاشت ٠
 ، ١٨٦٦ عام حتى قرون ثالة من

 ( ١٩٦١ ء احصب ) سكانها 'عدد يبلغ
٠ الغا ٥٨٧

 المؤتمر هو ، بلغراد مؤتمر ٠ ٢
ول نحياز عدم لدول ا  ايه دعا ا

 ( مصر ) الناعر عبد جمال الرئيسان
 ومهدا ( يوغسالفيا ) تيتو وجوزيف

ولو مؤتمرى.لريوش بعقد له  لثاذى١ا
 ا!ول فى واشترك ( ١٩٥٨ ، ١٩٥٦ )

 ل جواهر الهندى الرئيسى منهما
٠ نهرو

 خالل ا!ول بلجراد مؤتمر عقد
 بالعاصمة ١٩٦١ سبتمبر شهر

 ٢١ فيسه واشتركت اليوغسالفية
 سياسة المؤتمر ١فىهذ ووضعت دولة

نحياز عتدم توصيات وشملت ا

 عماى المحافظة على العمل ٠ ١
 الحرب حدة وتخفيف السالم
٠ الباردة

 وتحريم الالح نزع - ٢
 النووية ا!سلحة استخدام
 لالغراض الفغاء واستخدام

٠ اللمية

 المعو تقرير حق' توكيد _٣
ستقالل فى  واحترام والوحدة ا

قليات حقوق . ا
القواعد من التخلص — اً

ب ٢س صا م اسمي دا

.١٩٦( عام القاهرة فى

بلغود
 ، المحافظين من بريطانى سياسى

 لوعد ١ او بالتمريح سمه ١ ادغرن
يرل وهو ،به عرف انذى  ( لورد ) ا
 ١٨٤٨ عام ولد ٠ بلغور جيس ارثر
 ، ١٨٧٤ عام العموم مجلس دخل
 ، ١٨٩١ عام للمالية وزيرا وأقيم

 خلفا ١٩٠٢ عام للوزارة ا—ورئيس
 ١٩١١ عام وفى غ صالبرى للمركيز

 ، المحافظين حزب ريادة عن تنازل
 وزارة فى انترك ١٩١٥ عام وفى

 ثم بحرية وزيرا لقومية١ سكويث١
 التابة انة فى للخارجية وزيرا

 التمريح أعلن هذه وزارته خالل وفى
 'نوفمبر ٢ فى بلغور بوعد عرف الذى
 تومى وطن باقامة الخاص ١٩١٧
 الحكومة- من بتأييد ذإطين لى لليهود

 اشترك ١٩١٩ عام وفى ٠ البريطانية
 ترلى ٠ فرساى معاهدة توقيع فى

المخموص المجلسى ذلل#رياسة بمد



( مؤص ) بلودان ٢١٣

 الثك عن دفاع D منها *ؤلفات له
عتقان اسس )) و a الفلسفة فى (( ا

.٠ ١٩٣٠ عام تولى
وه( يعفور)

 فى اعلنه تمريح للغور وعد — ١
 خارجية در وز ١٩١٧ نوفمبر ٢

 هده تولى الدى بلغور اللورد بردأبا
 وذلك١٩١٩ و ١٩١٥ سام الوزارة

 ه هد بصفته بها بعث رسالة صورة لى
 طن الجال زعيم روتشيلد البارون الى

: نيها جاء بريطنيا لى اليهودية
 يرش ٠ روتشيلد اللورد لزى٠ءز ١٥

 حكومة٠ باسم اليكم أبعث أن جدا
 وهو ،التالى باتمريح الملك جاللة

 !ماش على العطف يتضمن تصريح
 هنة الى رقع وقد الصهبونية

٠ عليه ووافقث الوزارة

 تنظر الملك حاللة حكومة ان ١)
 ذومى وطن اقامة الى العطف دمين

 ، ن١فلسطث فى اليهودى للثعب
 ادج,؟ل اقصترجهدها لدن وسوف
 يفهم أن على ٠ الغاية هذه تحقب'؛

 أنه—نم من دعمل تى د؟ رى أنه جليا
 والددنية المدنمة ق ألحقو, يمر ان

 اليهودنة ف اأطوائقة شمها تتمتم الترح
ن اشمة  و ،فلدن فى ا

 الذى المجاس الوضع -او الحقوق
 البلدان فى ليه-ود١ به دتمتع
ءرى ٠ (( ا

 انه لتمربح١ هذا على نرد — ٢
 وادون ٠ صفقة ذى غدر من صادر

 مع بتعارض وانه ، قانونى سند
 مم ويتعارذى ، المصير تقرير حق
نتداب صك خذ به يتصد الذى ا  ا
 طرلق فى المتخافة الشعوب بيد

ستقالل الحرية  يتارض أنه ى ،وا

رب تبل بريطانيا التزام مع  فى ا
والمندوب حبن الملك مفاوضات

 خالل مهاهون البريطانى العامى
ور العالمية -الحرب . ا

(ميثواً ) ,يعتز
فى هقد حلف او ميثاق او اتفاق

 وتري اليونان. بعن ١٩۴٤ فبرابر ٩
 على ض ورومانيا وبونمالب

 هدا طى الموقعة الدولة محافغلة
 فى القائمة ابتان حدود طى الغاق

 عدم طى نهي كما ،التارخ ذلك
 بعمفى اندول هذه مئ دولة ابة فيام
 ادعم وتد ، أخرى دولة خد د منذ

 ددغ تمتتاً بة مر بعفافات الميثاق
 ايثاق على الموفعة الدول تعاون

 اجئبمة دولة احداها هاجمتتأ ما اذا
 ...كان طفاربا الدولة دهده والمقصود

 ومحلى دافى مجرع الطف ا’ل٠
 لدوله ۶اجتما ألج عقد ، انتمادى

 يعش دخو أن اذ ١٩٤♦ 'فبراير. فى
 الثانية العالمية الحرب فى الذان دول
٠ عليه قفى

بعوتويوم
 الواد فصيلة من فلزى عنصر

شعاعية  وزته ٩٤ ألذرى رقمه ، ا
 سيبوب ،.اكتشفه ٢ر٣٩ الذرى

 على الحائز ) آخرين مع ١٩٤٠ عام
 ( ١٩٥١ عام الكيمياء فى نوبفى جائزة

 'ذرة ادثمظار من البلوتونيوم نتح وقد
ورأتيوم  ناسفة كمادة واستخدم ، ا

ولى الذرية القنبلة سنع فى  ا
 المواد من البلوتونيوم يعتبر لهذا

ستراتيجية ٠ ا

( مؤتمر ) بلودان

 التضجة لبحث لىتمران
 من بلودان ببلدة عقدا الفلسطينية

: هما دمشق مدينة ضواحى



)٢١ بلوخارخية

ول باودان ر تم وز ٠ ١  ٠ءقا ، ا

 ب ركت٠ذ-ح١و١٩٣٧ ردجمب ٧ لى
 ذقردر’ وندثت .-ة—يلعر١ لهيئأت٦
 فة ااهرو الماية انبريطاية جئة١

 لحكومة١ ٠ ا—فدده أو لتى ١ بي-ل اجذة٠ب
 فى أوشع١ لدراسة البريطانية

مهن ش ظل فى ذ  رتهت٠وا داب—ا
 م.ن ندن—فلس تكدم اقتراح الى

 ، والبريطابز( واليهواد الدرب
 قرار استنكار المؤتؤرون رر٠وئ

ن ع,.,يم1١  أة دز فلط؛.ن واء-
مة وناشدوا عربية  أن الردة ا
اإوطن هذا عن الخطر لدفع رهبا

٠ ادربى

 ٠ الثانى بلودان ر—محدتم — ٢
 خالل الدريية الجامعة مجذر هعتد
 ت’دب زو لبحث ١٩٤٦ ؛ونيه ر شه

 .ررطاذية٠ل١) المثذركة التحقيق لجنة
مريكيان  القدص اى ٦ اوفدت ؛نتى ( ا

 وادتهت ااهابق رسرما شهر خادل
 الهي#ت رذتات يق٠٠٦ئ;ح توصية الى

 فامعبئ أبواب بذخ الصهدوية
 مع ودى—يه الغ-، ١٠٠ ول—٠كخ

نتداب ظل تحت ،ؤجرت١ استؤرار  ا
 بيع ءلمى الحظر رفع وع ابربعالذى١

راض  وأصدر ، للمهاران ا
 هذه فيه اسنذكروا ردا المز'نمرون

 اك^ومتدن الى ارسل ، التوصيات
مريية البريطانية  .ك’ذ وحل ي وا

 ر سبتم شهر خالل ن‘لذد مؤتؤر عقد
 رئيي ٠' بيغن أرث ١١ من ة بدء؛.

. ؛تبةتريطا’١ الحكومة

بلوطارنة

 نظام طى يطلق سياس اصطالح
 و’ وبلوطارخبة ، الحكم نظم مئ

ارونانية من مشقة كلة بلوتاركية

 (( بلوتوس ١) مقطمين من وءذة
 ((كراسا ))و ،ثروة أو غتى بمعنى
 بهذا ويقعد ، حكومة أو حكم بمعنى

صطالح  طبقة تحكمها التى الدولة ا
غنياء من  يفرصون ممن أو ا: ا

 برز وقد ، الحكم رجال على نفوذهم
 الومطى القرون اوان النظام هذا

 المدن بعض ازدهرت عندما' أوربا فى
 ا—فلورنس و جنوا مذل التجذرة

 التجار أغنياء وأصبح والبندوية
 هذه سياسة توجيه على يهيمنون

 وحدات تعتبر كاتت التى المدن
٠ مستقلة سياسة

بلوم

 زعماء من يهودى فرنى سياسى
شتراكية الحركة  ليون وهو ٠، بها ا

 عضوا انتخب ، ١٨٧٢ ولد ، بإوم
 الحزن ٠وتزء ١٩١٤ عام بالبرلمان

شتراكى  أول كان ، الفرشى ا
 الفرنية الوزارة يتولى اشتراكى

 عدة اب تنب ، ١٩٣٦ م ء؛
 نحديد’ منها اشتراكية تثررعات

 وتأميم ، ساعة باربعين العمل ساعة
 بنك ووضع ، بدة ٠ح صناعات عدة

رأف تحت ذما ز  ، الحكاوس ا
 توالى بعد الفرنك سعر تذو؛* واعادة
 ذلك بعد الدزارة تولى ٠ هبوطه
واى كرة لمدد مرتين  ١٩٣٨ عام ا

 بعد سجن ١٩٤٦ عام والثانية
 متهما ٠١٩٤٢ عام ريوم وحاكمات
 مقوط الى دى الذى بالتقمير
 أفرحوا.عنه الحلفاء أن ا فرنا

٠ ١٩٥٠ عام توفى ، ١٩٤٥ عام

بيفانوف

 أنصار من روس اشتراكى
 جريجررى وهو ، ألماركسية

 ثرية أسرة فى ولد ، فالنتينوفتثر
شاكل الي ه—واتج ١٨٥٧ عام



ضاما ١

 ١سودسر لى ١ وهاجر لسياسة ١
 منظمة أول ١٨٨٣ عام واسى

ة١ذو البعدى .ايعتبره ماركصية
 الى ءاد ؛ الردس البوص الحزب
 الثورة فى واشترك ١٩١٧ عام روسيا

 الثورى لوبه—وأس لينين مع واختلف
 وأ'*ملوبه باكونين مع اختلف كما

 جماعة الى وانحاز الذودوى
 عديدة مؤلفات وضع ، المانشفيك

 منها فاته .١ بعد وطبعت جمعت
 وله كا( الروسى للتاريخ مقدمة ١)
ختراكية الذوضوية ))  عام توفى ،( وا

٠ ١٩١٨

 ألخضرة دارة ة شجن درة البن

 تتواذر حيث ا!خدارة طق المن؛ فى تنبت
 التربة فى ورجوه ؛' والرطوبة الحرارة
 ، لمر'ذغعات١ منحدرات على الخصبة

 عطربة ء1بيف أزهار ذات وهى
 ، حبتين أو حبة عار النمرة وتحتوى

 والبرازياى العررى بئ١ اعه أاًه ومن

 وتعبر ، لليبرى٦و والكونذور
مز طن الى ، الحبشة .ا أ'نيود ا

ص ومرو اليمن الى انتقك ودنها للبن
 وأمربكا افريقيا فى أءرى أنحاء الى

 ٠تعتب ا كم ، والجنوبية اأؤسهرى
ور الدولة البرازيل  للبن ختجة1١ ا

♦ انتاجه ءلى استعدادها بعتمد وااذى

 البن من البرازيلي انتاج .تبلغ
 .هآ و طيون ٣ ( ١٩٦٣ احماء )

 ة—أجذوبي١ ا أمربع دول وبحن ، ألفا
 ( ن٠ط ألف ٢٨١ فنزويال المبن لمتجة1١

 جواتيما ٠/٠ طن( أأف٦١) كوسارية؛
 ألف ٢٧١ هندوراس ، ( ألذا ٥٤ )

 (تدار ألف ٩٨ ) .شاط ثم ( طن
وس ، ( تنذر الف ٩٥)وكوبا

 ،أفريقيا فى للبن المنتحة الدول
 تنجانيقا ثم ، ( طن الف ١٦٥ ) أوغندا
 افريقيا درق اذتاج مجذؤع 1 وكينيا

ط ٢٣٤  ٦٦ ) الحبثة .اك ( طن ا
 ،طن اف1 ٩٣ اةوذذو١ ؛ ( طن الف

 فى البن انتاج انغمر قد اليمن اما
خيرة النوات  ألفا ٣. وتح كان ) ا

(.١٩٢٨ عام

بشاما

 باناها ريبوبليكدى : التوس االسم

 جهرردة الئوم نظام

روض لورذذو مارر : كئلة١ ردس

( ١٩٦٤ اكتوبر تولى )
لم( ٢٧٣ :يناما) العاصمة أ

 ى٠!لم١ البرزخ يناما ة٠ورد٠جمه تحتل
 بأ.'سمريكا لو>*طى١ أهرر)كا يمل
 لمطل١ حلها سم؛ طول وببلغ الجذوب؛؛

 والمعلل ٠ م ٤٧٧ الكارس البحر على

 وتتصل ،م ٧٦٦ الهادى المحيط عر
 كوستاريكا بجمهورية  شه؛ حدودها
 كانت التى كولمبيا ورية٠بجم وجنوبا

اعالن لحين منها مقاطعة تكون بناما
 ويتراوح ، ١٩٠٣ عام بناما اظالل

قليم عرض  ،م ١١٠ و ٠ م' ۴٧ بحن ا
 والتى باسد؛ المعروفة ة القذ؛ وتثقه
 قناة بمتعإقة تعرف منطقة بها تحيط

٠ بها خاض سياسى وضع لها بناما

 ألف ٢٨ر٦ بناط ساحة تبلغ
 الغابات منها جانبا تفش ، م٠م

 وتشمل ، المهاجولى أشجار سيما 
رض  المساحة نصف نحو الزراعية ا
حة القابلة  ،الحاصادت وأهم ذ

ناناس انهند وجوز وألكاكاو ألبن وا



٢١٦ تمريح( باى)

 الثروة مزب ش٢و ٠٠ والسكر والموز
 اقتصاد أن غبر ، المنجنيز المعدنية
ستقالل مدن الدولة  القناة وشق ا

 هذه من بناما نصيب ءلى كثبرا د اعنبس
تفاقية  ١ر١٧ السكان عدد يبلغ ٠ ا

 أهم البيض من بر' ١١ م—بينه ن م.
 رداد ثم (ألفا ٦. ) كورن المدن

ألفا(. .٢٣ .دايد)

 حمهورية من جزءا يناما كانت
 أبحت ثم ١٨٢. عام مند لمبي.؛ كو

 ١٨٥٥ مند داخر( استقالل دات
 ثم ٠ة ١٨٨٥ عام كونيا ار؛ وعادت

دات .ساعدة لهااستقال أعلن  الو
 '١٠٨ 3،و١٩'٠٣توفمر٣سدةلى

 الثم., ضاما دفعت نفه الثمم ثم٠ثم
 المتحمدة دات ا مم هعاهدة بعقد

 عدم ألسادة لى أودرا حقا منحتدا
 الم٩١( ')افتحت.عام دناوا قناة منطقة

 لحكومة خاضمة ٠غ منطقة منها ،حعاً
 بمعاهدة ص ١٩٠٣٦ لى- عدلت- ،الالد

 دذاما سب نم رفعت اش ١٩٥٥ عام
ر ألف ٤٣٠ ب ااتذ؛ة دخل- ثم.،  دو
 واعترفث اًلذط ٩٠٠ و ن مله ار،

ذل لى اؤدولى ذاما٠د رحة?.  ورعد ،ا
 ١٩٥٦ عام رس ال قناة تأوص

 المطالة لى سلة الرتة أشتعلتا
 ٦عه—ذنيدو القنادأو هb رتاًمجم
 دالمشاركة أو دور؛ اشراف تحت'

 سد المطالة اج دخلها لى رالنصف
قليمية ااياه  تبح بحيث النامية ا

 تحت والخارجة الداخلة اأسبغن
 من وبالرغم ، ة—الوطب السيادة

 لتحبن ١٩٦٠ عام ابزنهاور برنامج
ضطرابات فان البلدين بجن الماللة  ا
يات المعادية  عام تجددت المتحدة للو

 العالقات قطع الى أدى ما٠ ١٩٦٤؛
 عار اعادتها تم’ البلدين بجن السياسية

الخالف موضع المماثل بحث أساس

سبانية اسه :ا

بالبوا : العملة
اً الى مقممة رقعة اً سم

 د’ب نجوم مربعات.مع

وحمراه وزرنا*

( تعريج ) بغاما

 أمريكية دولة ٢ ١ من مدر تعريج
 بناما بمدلنة مؤتم هنة لى احتمعت

 اعالن بعد ,١٩٣٩ أكتوبر ٣ لى وأذيع
 ال اشد وتبل الثانية العالية ن الم

دات  بانامة ،دومي( نيها المتحدة الو
مريية القارة حول- حاد منطقة  أ

 عرضها يختلف بحردة منطقة وهى
 الساحل من ٠م٦٠٠ و ٣٠٠ نئ

 لى أو فيها تحرم ( كندا داستثناء ١
 العمليات جمجم دعلوها الذى الفضاء
 القارن دول( تتعاون وأن ، الحردية

 هده ولكز ، عليها عدوان I أة رد ق
 التنغمذ ضع مو توضع ل صجة التو

 ط اب١ كة المم بمد سما  المملى
لمانعة المدمرة فيها اشذركت  اف ج ا

 مورتنغيدنوذ ساحز من دب دالف سر
 رعض على بطالى ال ا!سطول اعتداء ٠

لة الغد.. ه دده فوق ا ، ا
دات بدخول دح التحر عر قضى، ٩  الو

ثم ♦ الحلفاء صفوف فى ب الحر نكية أ

(قناة )بناءا

 صناء مالى مجرى يناما قذاة
 فى اؤنناة وتسبر ، بناما درزلح بثق
 البحر ساحل من جنودى ه اتم؛

 ساحل لى١ كرستوبال عند لكاريس١
 مخترقة بالبوا عذف الهادى المحيط

 ٥٠ لها٠طج ببلغ ث جاتون مستنقعات
 ة قدم ٣ ٠ ٠ عن يقل  ’وعردب ٠ م

 'نقطعها قدو؛ ٤١ عمقها ط ومتو
 ٠ ساعات ثمالى نحو لى الفينة
 قشاة مهشدس دلبى وضع

عام بناما قناة مثروع الرير



بركة به ٢١٧

 فى فرنية دركة وبدأت ١٨٧٩
 ثمانى بعد ملته ثم ١٨٨١ ءام لعؤل١

يات وتولت /٠ سنوات  اتددة الو
 مع معاهدة عقد بعد المشروع تنفيد

 ١٩٠٣ نوفمبر ١٨ لى بناما حكومة
 ،ذلك بزء تقالب أعلن لتى١

 ١٥ لى للمالحة القناة والتتحت
 شهر :مد أى ١٩١( أغسطس

 العالة الحرب اهالن من
ولى  منحت ١٩٢١ عام ولى ٤ ا

دات  ٠د٠م ٢٥ كور؛ ,'لمتحدة الو
قليم هدا فقده؛ عن تعوضا  ١كه ، ا

 رضا تعو بناما مة حكو منحنتا أن سبواً
ر مالس ة عثر لدره  واتاوة دو
 مم ) سندنا ر د ألفا ٢٥٠ تدرها

 ذض نط استقالكا( عد( .المحافظة
ناة ءلى سسادتعا  لمذطتة١ وعر ا
 ألف ٣٤٠ لى١ رفعت ثم رها المحطة

ر  اًاف ٩٣٠ و مأجون الى ثم ، دو
ر  ،افقت-ءلى كما ،١٩م'هه1ء دو

هر لى الماواة لى العاملهن بحو•، ا
متوسط رقدر ٠ اقشاة ا منالة

 ئ ,.١ ٩د ملبون ٥١ دننحذ، ة القذ؛ (' دخا
 ءمتاًلتذاة٠اد ٠لسغز١٠ء٠بلزنج ذ١

 منها ١٢٠٤٠ الحانرر ٠مر ١٩٦٠ 'عام
ح. ال ار د^ظ١ا^١ المحط نمنع ٦٢٢٠

اة —!تذ١ ،ط محر ف تعتز ٠ لكار'هم ا
زل ف ١ا!خ وص١ هو عدة

 خاة١ك١ سن. اط متوى وحذط
 ( ئخغاض١ أو ١ تفاء ١١ اخ ١ !خاو.حة١ ٩

٠ احل نم رثآثال ٠.عد قدما ٨٥

قناة( )مذطقة بناها

رة جمهور لى دقع اقلمى شربط

 البحر ء شاحلى من يقشبا بشاما
 الهادى المحيط ء شاطى الى الكاريبى

 ة د؛ باا~م هروفة1ا القذاة ذشقه٠و
 من مائية مساحة يضم كما بذاما

 باسم 'نعرف الداخلية المستنقعات
مساحتها 'نبلغ التى ، جاتون بحبرة

 المنطقة مساحة مجموعة من م ٠ م ٣٧١
 وححدودها١وتذر ،' م٠م ٥٥٣ وقدرها

داة مجرى عن  ة ر ع زج بشدو ا
 دهده ، الجانبين كال على اميال
يات وادارة اشراف تحت المنطقة  الو

 ١٩٠٣ معاهدة بحكم المتحدة
 هده ولمثل ،٠ لها المعدلة والمعاهدات

 القناة منعلتة ادارة محلس السيادة
 مختمى فالمجلس ، بناه؛ قناة وشركة

دارية بالشتون دارة والثركة ا  :ا
 سكان عدد -ويبلغ ،للقذاة الغنية

 وكان ) ١٩٦٠ عام ألفا (٢ المنطقة
 ادارة وتحتل (،١٩٥٠ عام ألفا ٥٣

 المحيد على بالبوا مرتفعات المنطقة
 جمهورية رئيس يعين ٠ الهادى
دات  ادارة مجلى رئس المتحدة الو

 شغل منصبه بحكم وهو المنطقة
٠ القذاة شركة ادارة مدير منصب

بدكه ان

 بن مهدى وهو ، منربى زعيم
 ودرس ١٩١٩ عام ولد /٠ بركة

 جامعة فى وانخرج الرياغيات
ستاذية درجة على وحصل الجزائر  ا

 لها أستاذا وعمل بارس جامعة ن٠م
 الخامس معد.مد الملك اختاره ا كم

 ، ( الحسن الملك ١ اب لولى عصام
ستقالل حزب فى اشترك  من وكان ا

 ااغررون ءوه تبغى ، زعائه أبرز

 ،عابئ السجن فى وألقى ١٩٤٤ ء؛م
 وقفى ١٩٥١ عام 'تورة فى اشترك 'نم
 سنوات اربع بالصحراء سجنه ق

 اشترك ، ١٩٥٤ عام عنه أفرج حتى
 لعودة مهدت التى الوطنية الحركة لى

 عام ءزله بدد الخامس محمد الملك
ه ./ ١٩٥٣  اللجشة رباسة ااوك و

ستشاربة  عام ألدستزور لوغع ا
 حزب كون ١٩٥٨ ءا'م وفى ، ١٩٥٥

تفحاد بعد الشعبية للقوى الوطنى ا



ذقالل دزب دن انثقاته  وتزعم ا
، كاربة را أرهمت اصادحبة حركة

 ختطذه١ ١٩٥٦ عام وفى ، سدوات
وهم زمالره لرن أرومة. مع ألذرنيون

ه ء: رد انساع .٠ءذ. ار '!طريق فى ١٩٦٣ عام رالرلهان ءضدوا انتخب
فى وقضى ر٠ ألتذا حمد٠م ؛ا<ك١ من أخذان مرة١ ء م .ردمر ر 'ذؤ.م١ أن دش، أم و

'نودع رعد و ’• سدوات سمت ستحنه بيذط ,أتاهرة أل ؤلمحأ أحكم١ ذظ؛م
مار'-*ى ١٨٠٧ ١! !ان٠رت١ اتداق عدأم ءك.ه اححكم١ صدر وحرت ٠ دا

لمعتقدمن١ءن األهرنميون افرح (١٩٦٢ ح وأداكا -د.'.'ذن فى غتافه اولذان
حدت ألحزأئر أى١ فعاد ن إخممهة٦ إؤتهف. رة ٠أ!تاءضم حنة سا٠رلى أختر
شه ر فتور الثقة ألحيثر متحه دى أشآلث١ اذذارات ذأك وهد عد ا

١٩٦٢ أغط لى ةقتة1١ هرلمذ٠٠أأححط نذار ٤ ١ تؤونا هاذاذا مدرزن فى
ارتخى ة—وطت أنتخادت ذل هلى غادر ١٩٦٥ اكتودن وفى ة، ( ١٩٦٦
انتخى ر حرائر.بة وذادة ول رب اكالى ادوم وفى بارص الى الناهرة

 رذاب لم ١ نذورا هاواوا 4مدرز ى

 غادر ١٩٦٥ اكتوب. .اوفى (١٩٦٦
 اكالى ادوم وفى بارص الى الداهرة
 حر-ر بأ .ارأ نؤ. د أثذ-اء اختطف
 وأتهجم هية—أأذرنه صاد_مة١ شوأرع
 المذرى دحية وزور س٠اض١ القفداء
 ث اله٠ض١و أذتطافه كر بند بوؤقبر

 ألمغرب أأوزور داؤاأة درجول لب وط؛
 والحادث اطت وع ٠ عليه وأأقبض
٠ وكهتات أشاعات

د*!

/.ر٠مج مر>٦  رح ٠ جزادرى زبم
بة٠ذ .م ة٠٢س. ١٩١٩ ءام ولد ، د ون

 ك٠بذ.رر- رج’ ا —ه١٠ ولدل احجذزائر د

 دسه أط’ اأحجونو لذحءق ١و ٠ _ان٠ذأمس

 لئلميت١ ألورب مدارك لى واسرك
 ب ٠ك.ر٠اأعس ألدوط مذجو الثانية

 -لمأ—رأ- مح.ل أر ءود'ذه وبعد
 ع٠ —ري م» ذ~.٠٠هذج٠إ ١^٤^ ءام ب٠٩دتخ١

 ءاه وفى ٠ إممدزط ذارا ذم’ ى ارك
 ى منمرا ا ٨.٠٠أل.ذش فى اشترك ١٩٤٧٠
 ذ.ط_--اع ١قائر فكان أوطذية١ خورة

زه تدع واذمذرك ن١وهر  ابجوع فى زد

 عر.ه ذححكبم الذريية أإرأفق على
 أحجأ و ر١ أذا١ نى٠م ن١'زم أنه ض لمجنن با

زاءرة اأى  م-م زرد ٠ ١٩٥٢ ءام ا
 حة٠االمئ لجزائرة١ أزورة زمالئه

 ح.ىحء،ات أت ذاد اى أ ١٩٥٤ ءام

ل .ى’ء ائر أجز ا ستز ؛ارى—'ل بدد أ

لر' ٠د٠م ١٠٠ ادل——ند ن ؤ.
٠١١ نافة با لويبة—ذأ الدو*ة

لر-م قف ؤؤ /٠
٠٠ ٠ ٠ أ ١ ١ ٢
نت 'لعرذع ت’اءة٠—ا؛

مم 'انزاع فى 'اءرية ؛حامعة١ ذن
اذى ا الذى ١٩ ٦٥ ءام خرية” ألماب
1كم ٠ را لره .٠ د. ذات عال دعع اس ؛

ا ٠
معداد فى ن٠ أ ١ ا ٠أ ١ ٠ ٠ —اح ١ لم:ك١ دج ٠٦. ٠ت٠ فى أ

ج ر. ن ٠ أ ىأ ٠٩ذ -£١ ’أد أ ة١'. '.ن-؛ ..ب '•'ب ٠ د

 لجهرر٠•س ١٥ لى رذن جب؟ ريدا
 فانتهج? ات سح؟ خم-- ذرة ١٩٦٥

 ثم تأيب دلمت' أغذرأتة ,-رح

حدمة ألممتلكات الكبرى وألمعانع أ

وخه أشءرأئرى ا؛ورة بم ٠٠٠؛

ؤذ ا١ا رت

 مرذ< ءلمى ا١.عتا—دد ١ وطنن' ج—أ

قرر'نرن انذربية وزارة  وألهفن ٠ ا

 ألخمام اأحكل أصال يعنى ن ؟’وت

 من اأردتاجذون ومردى ٠ ذمالع أ
 ءأى )طل وأشنحذون مدينة هداهد

 لرجمع أصخم ويعتمر لراك بوته ن-ر

 من يتكون وهو ، ألدان فى ذب٠لئمكا

بق١طو خممة ذأت ابنرذ ة٠-٠خم



ابت بس ١

 ;٠/٦٠ يهب٠موئ ألى ٢٦ رها ؛ممل
 فى ألمجمع ١هذ بناء "دم * ادفن١ من
 مليون ٨٣ واءذف ١٩٤٣ يا;ر ١٥

ر  ذا١فد ٣٤ «احته—س٠م تبلغ و دو
 ٢ ٠ ٤ احتها—مس حدائق به 'نحيط
 السبارات نتغدار ومونف زران

 وبالمبنى ٠٠ سمدارة فآ ١ ٠ ل بتسع
 مجهز وترو لالذتظار ذرفة ٢٨٠
 ساعة ٤٢٠٠ و ترذون ألف ٢ ه .ر

 ٦٠. ه٠ب بالخد-همة ويدحل حااًط
 لتقدلم وخادم طاه مابين شخذحر
 ٠ اخغيغة١ او الخأدلة الطعام وجبات

 اليومية التبونية المكالمات و'ذقدر
 ٠ مكالمة ألف ١٩٠ بنهدو تتصل التى

 مسافة الى الداخلية ته١طرذ وتمتد
 منى ات ز مم طول يبلغ ١ م ١٧ ١/٢

 د!ضنيو بدةبمد التذريعى المعجنا.-ر
٠ع٢آلحم

ابجارج

 ح_دى٦ ءلى ١بطلق كا'نى امم
يات  ن اد؛ انايقة البندية الو

سمار  لبذجاب١،و طالىال;.كر٠ اب ا

نهار ضى ( آب — بذج )  ة٠اخحس١ ا
ا جبال من 'ننبع التى  زتجمع٠و دما

ذات دحال فى  دورن دب م^وذة د—ا

 دسمت، ٠ الزراعة 'نجذودرب' صة٠رسو
 اب٠٠اب الى ١٩٤٧ ء؛م ابياب

 م ٠ م ألف ٣٥ ساحتها ه ا!درب
 ٠ ذ___د٠ا١ ة ر .٦جه الى وضممت

 .'ب٠والبذج ٠ أمرتسار ا— دهءصءا
 ٠ م ٠ م إف أ ٠^٤ احتها—م ، الذربية
 ، *اكمتان الم ورة٠جمه الى وضمت

♦ هور عاصمتها

خدة بن

.دن؛وسعا ودو ٠ جزائرى سياسى
 ١٩٢٠ءام بليدة ببلدة ولد ، خدة بن

الجزار دجامصية٠ لعهداجةا ودرس

 وفى ، رأسه بمدنط المهدأ وزاول
 عايه فبضمت والعذرين لدة لنا ١ سدن

ظ  اشؤر ٨ ت٠وسج الغرنبة ت’أ
 حذركة فى لذ واشن ، الوطنى لنناطه

 واختر ة٠لى١الدبمقر لحريات ١ رانتدها
 الذورة قي_ام وعند ، ؤبا ١سكىتيد
 فى ءل، تبشى ١٩٥٤ عام اداحة

 حدى مذن—ال* فى وففى نوفمبر
 زعماء من ر٠ءذ١و ئ التالى أواوالعام

 تكودن على ل وء ، ادربة ااحركة
جنة  زار ١٩٥٩ عام وفى ، المركزية ا
 أغسطس ٢٧ وفى ، لشعبية١ الصين

 ق عباس ذرحات حف ١٩٦١ عام.
 ۶ اجن،؛ بدد إؤقتة١ ااوزارة رياسة
رة م١اد ( ما أمه ) دلى ا بعار رى  د

 اختبر حتماع١ هذا وفى أسابيع
ىأ ئ تيس د ناب وبم٢ باتاسم

 وبوضياف بيال بن ب المنعه اجذا اختر
 أسر فى رعد وهما ١ لىئيى١ ذ.ابن

 مفاوضات فى واشترك ( أغرذيهن١
 أض ١٩٦٢ وارس ١٨ وؤ اشان

 فى ديال رن خلفه ، النار ادايالفى ذف -ه
 ااحزادربة وولمن أت ١ ذيمام رور ة٠رف ام ١

 ٠ ذغسه العام ئ١م ٠بوب فى المشذفة

بندبت

 جايا د هى ج ، هند؛لمن سدماسية

 الهندى ذزء.م١ خت١ ، كشمى
 ١٩٠٠ ولدت ، نهرو ل جواهر
 الهندى تمر اإل دزب٠ ااى اخمت

 لنشاطها بالسطجذن ا٠ءليه وحكم
 تولت هندية أول كانت ، ى الهيا,*

 رأست7 ، ١٩٣٧ م ء؛ رى١وز حماب
ججاع فى *رى—الهذ وذر’ا  ول١ ا

مم لهيئة  ، ١٩٤٦ عام المتهدرة ا
 ةو٠*وس فى بالدها سفرة أرحت

بات١ وفى (١٩٤٧) اكددا لو
٠ ؛ص.دع؛اي في بؤة ثم ؛١٦٤٩١



٢٢٠ بنزرت

'بنزرت
 بر١ عدى تط'ل توس.-دة ميناء

 الثمال فى وتقع لمتوسط١ بددى’ا
 عنها كولد’و تونسى لمدينة الغربى

 الفرنسيون اتخدها ، ميال بعشردن
 على الحمارة ادان م٠ بحرية قاعدة

ستقالل وبمد ، توض على  عام ا
 القوات اليها انسحبت ١٩٥٨

 ۶١كز بدانا كانت ، سية’الغر
 األهرنسية الذوات بححن ماح

 انتهى ١٩٦١ عام خالل والتوب
تفاق  ،١٩٦٣ءام مذجا 'الجالء ءلى با

ت المناسة بهذه وأقيمت  احتفا
 المعرى الرسرة ٦فيه اشترك توسة
 سكانها عدد ٠ اناصر عيد جمال

 من الرابعة المدرنة وس ألف ٤٤
٠ السكانية الكثافة جه

(بنسلفانيا

بات احدى مربة الو  وتقم ا
 ط الم عدى وتطل الشرق أقعى فى

طدى بات ثانية وهذه ن ا  التى الو
تحاد لتةو^ن انضمت مردش ا  ئ ا

 (كا بن وذدم سدر )) هرن اسمها اشذق
 , ؤاذيم األ البربطانيبن الحكام اًحد

 'رنم ن٠فم ة م ٠ م ألف ٤٥ ساحتها

 المساحة حيث ذ٠م ٣٣ ترتيبها كان
بة هى بينما  حيث ن م ة٠لد.الذ١ الو
 عام ن ٠ م ١١ر٣ ) السكان عدد

 هارسبورج العاصمة ، ( ١٩٦٠

 فالدليا ح المدن وأهم ألفا( ٧٩ر٧)
 ، ألفا ٦٠٤ ج بتجر ، ن ٠ م ٢ر٠

 ألف' ١١١ذتون١سكر ، ألفا ١٣٨ ايرى
 ميزادة بلغت ، ألف ١٠٨ ♦ناون الن

ية  ،٠ د ٠٢٨٩٨( ١٩٦٢ عام) الو
 التعدين على اقتصادياتها تعتمد

 الحديد سيما  لة الثقي. والمناعات

من /; ٢٦- نحو 'ننتح فهى والصلب

 ، *تقريبا والعاب الحديد مصنوعات
يات مافى جميع تنتج كما  من الو

نتراسميت فحم  نن*-دلى و ، ا
ت القاطرات منتجايحا ذران وا   وا
سالك النقل ومهمات  والكابالت، وا

 ة٠صغح بنسلثاب' تاريخ ويتضمن
يات تاريخ من  فغى ، المتحدة الو

 ستقال!مرياًا١ اًءلن بألدهبأ مدينة
 ، أمر,لكى دسور اول وونع

يات عاصمة فيالدلفيا واترت  للو
مريية  من ( شذج'"رن1و تبل ) ا

١٨..عام الى ١٧٧٦ عام

عرقة بن
 ن٠ب محمد وهو ، مغربى سلطان

 د الملك عم حمن بن عرنة

١٨٧٨ عام حول ولد ،الخاس
 ءن بعيدا فاسر بمدرنة حيا'نه وعاشر
 ١٩٥٣ عام حتى السياسة أحداث

 اطات—س اختيار عليه قع و ج^ن
 المغرب عرئر اتولى السية الحمابة

 الذى يوسف بن محمد لدلمك خلفا
 أغعر ٢٠لى السلطات هذه عزلته
 تدامى فيه اشترك بتدب ١٩٥٣

 اروم وفى ،ر٠البرب زعماء أحد الجالوى
 المغرب علماء من جمع أكره التالى

 ألذى الجديد ن1سط البيعة ءلى
ذعان على عمل  العام المتيم لمطالب ا

 سبق واش جيوم الجنرال الغرش
 مما يوسف بن محمد الملك عارضها ان

 فأصنر ، بالقوة عزله الى أدى
 سلطا'ذه بنقل مرسو*-؛ عرفة ن٠ب

 ١٦ من مكون مجلس الى التنفيذية
 ، ن؛—فرنس ١٤ و معينا مغريا

نتخابات بقانون ومرسوما  ا
 ا!عضاء بجن ماوى الذى البلدبة

اعتبار دون لو'طنيين ١و لفرشيين ١



العور ابتك ٢٢١

 ومرسوما ة للسكان ألعددية للنسه
 نقليد وألغاء ألجلوسى عيد يالفاء

 حول فبذلك ٠ أللعابة الهدبة
 درزى استعمار ألى الحماية

 اب ١٩٥٥ أكتو؛ر وفى ٠ رب—ط
 ١تمهيد ٠ العرش على وصاية سى٠مجإ

 ور وائتذل .المعزولى ألملك لمو(دة

 كر وأجعكن طنجة ألى ه—عرف
 أكتوبر ٣ ١ وفى ، ألعزيز عبد اللطان

 ألحاسر محمد ألملك كان بينما ١٩٥٥
 جزيرة فى ادنفى من عودته بق٠طر فى

 برسالة عرفة د محه بعث مدغشقر
 الجمهورية رئيى ألى طنجة من

 ءر 'ننازله ا—ه في يعدن ؟.ة—الغرف
 بىألمغر لشعبأ دأءلى العرذى
 ٠ ألشرعى مإيكه حول ف لالف-؛

 ى٠١١ ذلك بعد فة ٠ء بن د ;حم اً؛ذل١و

زى1بذذ-

ية عاصمة  وأوصاصمة ٠ برقه و
 ميناء وص ٠ ألليبية للمملكة الثابة

رف م.ن ن لسلى على تقع طبيعية  أ
 ١مئحر طج٠٠لس ألساحزل عن يفصلها

 درنه مينالى وتذوط ه منخفخى
 ٧هر سكانها عدد يبلغ ٠ وألزبتونة

 ألجوية المغارات هدوا كانت ، ألفا؛
 استولى ’ ألثانية ألعالمية أوحرن ابان

 ير١بر فى ث٣٠نا' بطاب٠م ألحلفاء علدها
 طيها استولى ابريل ٣ وفى ،١٩٤٠١
 اذلى عاد ددنجمبر ٢٤ وفى ن ا!لمان

 رودل أستعاده؛ نم’ ٠ ندون بط؛ر ألم
 اليبا وعاد ١٩٤٢ .يناير ٣٠ فى

اللى ن٠م ذول؟ر ٢ أ فى الب-ربطاذيون
٠ نغس-لى

االصدار بنك

صدار بنك  ألبنك به يغذحد ا
 أورأق دار—أص امتياز بمنح الذى

 ألبنك كان مصر وفى ، البذكوت
ألمرسوم رمقتض٠ ألمعرى !هلى١

 هو ١٨٩٨ يونيه ١ ه فى إذرخ١ العالى
صدار حق له الدى البنك  ألى ، ا

 ألمرسوم ١٩٦٠ عام فى صدر أن
 البنوك بتأميم ألخاهى الجمهورى

عمال قعر و  ض كرية أد ألمعرفية ا
خي هذأ وأصبح ألمركزى ألبنك  أ

صدار بنك هو  كان بريطانيا وى ٠ ا
 ألذى هو أنجشرأ بتك رأل وما

 أورأى اصدار عملية يتولى
٠ بكنوت ا

ابنوك بنك

سم  ألبنك عاذذعر ألذى؛طلق ؛
 اتجارية أبذول أن باعتبار اركزى

 فيو ألمركازى ألبنك عمالء ص
 ألتجارى ف كا'لمدر اليبا بط'لشعبة

دراد من عمالئه ألى  أن ذلك ، ا
حتياطات  تتكون كللبذو ألنقدية أ

 ، ألمركزى أبذك لدى ودأئعها من
 !ض١ الوذائع د بعن !ساس وعلى

V ودى به نتجار ا بنوكأ بها تحتففن
كات ملمة ' دنثوه ;اخ ا

 اكولى البنك
والدممس لآلشاء

 قامت ..ة٠دوأ. مابة سة لى - ١
 دولة ٤٤ بنن اتفاقية اساس عر

 ؛١٩٤٤ عام دودن بريتوت فى اجتبت
 دبسمبر ٢٧ منذ قئماً ألبنك وأعتبر
 فيه وفعت الذى ؛خر ا(لى وهو ١٩٤٥

تفاقية ء!  ألبنك وبدأ ٠ دولة ٢٨ أ
 ؛ ١٩٤٦ دونية ٢٥ فى نثاطه ممارسة

 بنكأ فى الماهمة الدول عدد ولغ وقد

 دولة ٦٨ ، ١٩٥٦ عام نهاية حتى
 ١٩٤٩ عام ألسك دال راس وبلغ

ر مليون ٤٣٤٨ قيمته لى  أرتفع دو
ر مليارات عثرة أر نوك بعد  دو

٢١ الى المال رأس مفاعفة وتقرر



٢٢٢ صناف دذلآله

 الذى بغ١ ر:ع دذع ودتم ،مكارا
 ذف واب؛ ذهبا دو ل٢ به 'ذكتتب
 ق'بل\ در ت١سذد أو ا؛.حلية بالعملة

ت "كح لمجغ١ باذى ويكون ودل٠—نتح
 الدول من ه—ط؟ عد البذلمذ تصرف

 و;عد ، ورن ااضر قتضت ا اذا ا!عضاء
 ذرب١أءبت اش اعمر فترة رتهاء’ا

 تشجيع اى ا البنك نداط اتجه
 ؤروذر بتغذددم ية اد—قتم ا لمذ٠التذمي

 ذلك من ة——حد. بشروط دول—
 اة—ذن لهيئة قدمه الذى القرض

 ١٩٥٩ دسبر ٢٣ فى ادوس
ر مليون ه٦هر وقدره  !عمال دو

 ابك ويدم ٠ والعيانة ااتوسيع
م لعدذة تاببا ضدوثا  دب—لتة ا
 اى ا ه——لحاد ترات—وتيس قروض
٠ المتخلفة ارادان

 التى القروض لة،—ج،- باخت ٠ ٢
 حتى المختلفة الدول الى البنك قدمها

 ٠م٧٧٣٧ قيمته م؛ ١٩٦٤ مارس ٣١
ر  افادت الذى الدول عدد وباخ ٠ دو

 ٢١ افريقيا فى غ الذروض هذه من
 ،؛—افريقي جنوب مقدمتها فى ، دولة
 تروض عثرة على .لت—حص التى

 وحملت لكوذغو١و د٠م ٢٢١ ا اته ج
 ١٢٠ جملتي؛ قروض خمسة عاى

 ؤححات الجذو^^ة وروديميا ، د٠م
 ر متع حصات بينما ئ د٠م ٨٣ ءلى

 ، د٠م ٥٦ ٠جماتلم واحد قرض على
 ءاى دوأ ١٤ حعه!ت آسيا وفى

 وحصلت الهند مقدمتها فى قروض
 ٠ د٠م ٨٧٢ جدابا ذا ذر ٣١ على
 ا—ذرف ٢ ه على بان اب حمدات ا كم

 ءإى باكستان و ، د ٠ م ٥٦٣ جمأشها
 ٠ د٠م ٢٩٩ جملتهأ قرط؛ ١٧ ىط

;د  ا—قرن ١٢ ءى ملت حد و وراد
 ١٦ وحدات ن د ٠ م ١٨١ ,,..اتها—جم
 .عدمن*؛ فى ذروض ى ء أوربية دو

؛—فراً ، ( د٠م ٢٩٩ ا اطاليا

 د(٠م٢٤٤)١د(،هولذد٠م٢ه٠)

 فأنحدا ,( د٠م ١٩١ ). ذوسدفيابو
 دولة ١٩ وحصلت د(،٠م ١٥٩)

 ذروض على الالتينية ؛كاأمر دول من
 ءلى وحصلت بث المك.*. مذدمتها فى
 نليها د٠م ٤٥٨ تهااجم قرط' ١٤

 زيل١د..ر١و ( د٠م ٣٨٨ ) كولوب؛
رجنتين ( د٠م ٢٩٢ ).  ١٤٣ ) وا

٠ د(٠م ١٣٠) وفنزويال ( د٠م

 اء—لالنن- الدواى البطك مركز
٠ شنجتنا و مدرنة اتعم; ا و

مفاعى دندى

 النشاط لتدعيم وة م ة .أمنذ
 لقروضلدهشوءك١ بم ظد٠بت التحاءى

وذد ، لغة مخن ل آم؛ على لمن نتاجم ا
المد*رى ؛عى—الدمن ابرك تأسسى

 لمدة ١٩٤٩ ادرب ١٨ فى ؛'!ناهرة
 مليونا ما رأس وبدلح ٠ سذلمذ ٥٠

 موزعا! اتبنيهات من إلون١ ف٠واًح
 السهم قيمة دج،ج ألف ٣٧٥ ء'ى

 ع٠الطلغ وض اه. ١ وآ►*.'كدل ٠ غدات١ ٤
 مج—وال اذزل١و ب؛احاح .لمن—ه ااحذ؛

 اشذرلذ كما ، ه؛ وء وااحستاغة
 مدن عدد ودعم اك-؛ء فى ا!؟شك
  رخص نحا ءلمن الصنا ت اإدرك،

 خؤسة ءلى ذزيد  -ندات دردار
 ا؛ودود أو ۶إدذو١ اذال رأس ك؛ل

٠ ل؛يذماً أو ااحكومة م.ن ;تذرف وأن

ؤركزى بنك
 الذى البنك هو ااركزى ادك

 ، كرية إر ١ فية المدر با!عمال بذوم

 بابنوك او بالحكومة سل اش وهى
 الذى ادك انه عن حد .البجارية

 فمن ابكنوت أوراق اصدار ..حكر

 بنك باسم. 'اركزى البنك .بعرف ,٠٠?
 بنك او الدولة بنك او ادوك

ه----ه  ا!هلى البنك وكان . ر١ا
؛اختصاصات يقوم الذى هو احرى





m بهلوى

مربكى فأوربدا ساحل  جزيرة الى ا
 المساحة ٠ ميل ٨ ٠ ٠ نحو لمسافة كوبا

 أف أ ١١١ يسكنها ٠ م٠م ٤٤٠٤
 جزيرة عثربن على موزعين نسمة

رخبيل من ذقط  فى يتجمع شفهم ،ا
 انتاجها بثمل (( نسساو )) مة٠الداى

ءذج بة٢لغا١و الخضر  رجسباذث١و وا
 ( ١٩٦١ عام ) الصادرات ٠ الصدب

 ٠ ح٠م ٢٦هر والواردات ج٠م ٢ر٣
ول اإحل فى داردااد٠٠اقتدس ذعتمد’و  ا

ن٠م كثير برتاده وخذى أنها اءدبار ءلمى
. ا!مريين

بهادى
يرانية ا سرة اذب  الذى المااكة ا
 حد 'ننارل بعد ابغر١ ادرة خلفت

 درد ادح ن—م هات دسا ١ اًزر ميرزا
 ج الذ؛ وتقدب, ١٩٢٥ عام جاربة!نا ١

 ءإى تجاس بن بهإوى شاه لرضا
 داه ذار ٠محهل دنها ودلمغه ، خان

من. الثالى ودر ١٩٤١ عام بهأوى
درن هذه ٠ ا

 التى ابء على بؤاوى اسم بطلق
 بحر على اذزلى باس-م 'ندرف كاذت

أؤف ٣٨ رها ساى عدد دبارغ ، قزو؛ن
٠ دسمة

به~و'ذان

 ■ه ... دس اًس-^وية و^؛كة ، روران أو
 ذى الثر ااجدوب فى ذع هستقلة

 كستان وارغ دورو؛ بين آلذ؟ت وايم
 ألف ١٩ر٣ احتها٠٠٠م 'نبذخ ، قدة لدر ١
 لرن اذطأ ٦٨٠ نكاؤفى وعدد ٠ م٠م

 كا بون؛ _متيا٠ءاص ٠ زبين اب ل ه٠اإذ
 ج ظردبة بددة’ا ئ. اروف قلع___ة وهى

 ٠لعتمط ( جاو٠ث — ذى رغ مة٠لعاص١ ١
 مل—ش٠و ازراعة ١ عذى اقتصاده؛

ك إرفه١ والذرذ ا رز  والشمع واؤ
 ادك وغرال الغيل حدواذتجا وون

ن دو'نغ ١ تر'نبد ٠ علي.ب-ى٠ال 'ر والمي_لجه

 ٨ فى عقدت لهدد١ مع بمعاهدة
 لى تذو بمقتضاها ١٩٤٩ أغطى

 وتمنحها الخارجية شوئنها الهند
 نملدو نصف ها قدر متوية نة عا ا

ستشارى مجلسها بتكون و ٠ روبية  ا

٠ عضوا ١٣٠ من

 بهيندوب المهراجا ا الدونة رئيى
 لجمى خلفا اا ١٩٦٤ تولى ,١ دورجى

٠( ١٩٦٤ ابريل ه اغتيل ١دورفى

بوفبدى بو
 وهع ٠ يوذومالفى ياسى٠٠س - ١

 ولدعام « ن.بتدر بوبد اأكندز ’ذو'نف
 الربون جامعة فى ولحرح ١٩٠٨

 وانتعل ١٩٢٢ عام ردرعر
 نم ٠ ١٩٣٦ عام حتى بالححافة

 نية ا ب؛ ا!هنمة١ الحرب فى اضرك
جنبالة ادرقة  صف فى ( ا
 وكان ٠ ١٩٣٩ ءام حتى الجمهور.بين

 بالحزب عضوا ١٩٣٣ م ء؛ منذ
 ءف_وا 'ض اليوغسالفى بوءى١

 ٠ الالوعى المحزب المركزية باللجنة
 ى انخرط العالية الحرت خالل وق

 فى وتدرج اليوغسالفى الجيثى سلك
 الثالى يشى للج قائدا فدان رتبه

ستقالل وبدد ٠ ا!ركان فرئيسا  ا
 وعضوا خارجية براوز ن٠ءي
لدر الذخالذى ٠ ؛جذف ١ فى  ذى١ا.نم.

حداث فى وساد ادسشة ا
 ٠ مرات عدن القاهرة رار ٠ لالدد

ودو ٠ قييتى '-و فخ-غء راالى __ ٢
لد و ٠ ن؟.* رز ذت سى٠—في ردما د ر ول را

 باإلىر'ذ وتدنم ١٩٣٠ ءإم رانيا٣بأو
 جورسك ماجنيتو فى الغنية ؤت-لماءية ١

 ثم !-ألجيش 'لتحق ١٩٥١ عام وفى
 فى وتدرج ادوى الالج الى اف
 قائدا بج—-رأ حتى الالح رتب

عقوبة الى ذضب١ ٠ مقادة ترة اد



( موص ) بوتسدام ٢٢٠

 ومنح ١٩٥٧ عام الثيوعى الحزب أ
حمر النجم دسام \  ، ١٩٦١ عام ا
فى ١٩٦٢ اغطى ١ا٠ً يوم اطلق أ

 (( ٤ فوسدولث ١١ ااغضاء سفينة جوف
ردب فلك .دول للدوران  فى فقض ا

 دار أيام ثالثة دجو الخارجى ء الغف؛

 على دورة ٤٨ ا!رض دؤل خالب،
للدورة ثوان ه و دقة ٨٨ اساس

 ٠مب أربعة رابع لكبذ نفكا ٠ ددن١او ١
٠ لوفييتا لفضاءا رواد

( تصراح ) بوتسدام

ثالثة وجهه نداء بدورة فى تمريح
 العالمية ألحرب ؛؛ن١ الدلمعاء زعماء من

يوب ٢٦ فى بوتسدام ب يمن الثاب
 التسليم اليادان عن ينادد ١٩٤٥ ب
 شرون يتضمن كما الحرب وادجاء إ
٠ التل قبول على للمواى الداخاء 1

 التدريج هذا من ا!ول البند استهل
بقوله:

يات رش ،نحن ))  ئ المتحدة او
 لجمهور الوطنية الحكومة ورئيس
 دريطاب. وزراء ورئيى ، المعن

 الماليي لم#ت اس ظس٠ال
 اتفقنا وضنا تن؛ اًن وبعد ، لمواطنين؛

 نهاء الفرصة اليابان تمنح أن على
٠ (( الحرب

 القوات ان )) الثار بد١ فى وجاء
يات الهائلة م المتغدرة و  طؤر١.ر٠وا

 وبخدرية برية من لححن١و البريطانية
 تهدا بقوا ورات عدة عززت اض ا وجوبة

 أى ) الغربية الجبوء من المنسحبة
 زوف ( وايطاذن ألماذ؟؛ استسالم بدد

 ٠٠ ااثابان الى حاسمة ضربة ترجه
 ذوات ؛دة ا ( ٣ بدد ١ ذلك و؛مدى

 اأوحذن وتذريب ٠٠ المماحة ر؛د؛ن١
(( اليابانى

 نهاء الحلفاء وحدشر تضمنت
 ود بال التايم ،اليابان مع الحرب

 انغوين جمي.ح محاكمة ن شرد و
 ل—احذ ، حرب مجيررمى ؛؛عتبارهم
 ايابان فى معينة لقواعد الحلفاء

ء يتم و  بعد ا عنها اد
هداف رحيق حتالل من ا  درع ،ا
 ، وتسررحها المحاربة اتااذو أساحة
 الشاط دابرة ذ-اوان اساح

 .ا٠—أه مح٠ب الذى لقدر و؛ عى ا'حت؛
 دفع وبمكذؤ؛-س ذذص_؛د_ر؛١ أحيان با

 لعدلذاءا بقرره؛ لضا بغاتاأتعو
٠ (( ءإدها

رت ١ أأذت أذر ٦ ولى  او
 ءلى ا!ولى أذربة١ الذذن المتدرد

 ٨ وفى ، با'ذب١ شيماوبر رذذ مد

يات التت اغد  سدة الو
 ،نحكى ء'ى الثاب الذرب اشدة

 أب؛؛نا أعت ر أغط ١٤ وفى

٠ شرط أو دد ؛ ألتسبم

( مؤتؤر ) بوتسدام
 دوررام بضاحية عقد دؤتمر

 ١٧ .س ('ما براثن حى١و٠ف مئ ١؛
 بمد ١٩٤٥ عام اغسطس ٢ و دوليو

 العام' من مايو ٨ فى ألمانيا اضالم
 الربس ا من كل ب اشترك ،نفه

مريكى  ن ل٠ لرئذ١و ٠ ترودان ا
 ادززراء وريس ، ستاين وفتيى ال

 فى اولى خلفه )'٠ تشرشل الرطانى
 شادىء١ فيه وتقررت ( دواب ٢٦

م٠م -لح٠الح شروط يها1ء ’'زذوم اأض
 ٢ وفى ، ده؛ لحكم١ ونغام ألماسا

 رذ باتفا ف بعر ما ص-در طس—أش
 ا ة—ا ري ود ا١ و'ذض-^ذت ؛وتمددام

 ؛ء٠اذلي١ ،و؛ما ذزعا ٠ألما;يا ٢سال أزع
 كررذ—العس. ؤة الل مذومات كل ءأى

ذاف ٠ ؤيها  ادداط ءلى لديق١ ا
 ارة ا——٣أإ؛ذ. يم رش ، ذثها الصناعى
ل وطاءات أربعمة فى دخل ) احذ



٢٢٦ بوبرم

 عدد من 'بز ٣٧ ■روس’ نعيب
يات ،السكان  ، بر ٣١ اكهدة والو

 يجحن—والغرنس بز ١٩ والبريطانيين
رانى وضع ( بز ١٣ لمانية ا  درق ا

ودر  ، أأجوألمدى الحكم تحت صر.ا
 حولها وما كونجسبرج مدينة وضع
 لحين ) الروسية السيادة تحت

 كما ، ( النهائية الصلح اتفاقية توقيع
 يقرر نما دام—دوت ا'نفاقية تضمنت

 اقتصادية وحدة ا—الماب اعتبار
٠ متكاملة

بوجرم
 وتذريب هدم بمعنى روسية لممة

نارة فى اصطالحا استخدمت  الى ا
 روسيا فى لليؤود المناهضة الحركة

 بدات والتى القيصرى العمر ابان
عتداء صورة لى تظهر  الجماعى ا

نتقامى حياء عل ا  بسبب اليهودية ا
ستفزاز أعمال ل ا  التى وا
قلية بها 'نقوم كانت  ، اليهودية ا

ساليب وهنه  التى عينها هى ا
 العمهيونية اامصابات استخدمتها

 فى العربية ألقرى ,بأهل للتنكيل
٠ واحتاللها اخالئها فى طمعا فلطين

( وس ) بوجو'ذا
 عاصمة بوجوتا بنة بمد عقد تمر مع

 بكاااجذوبية )أمر ا٠كولومبي جهوردة
 ١٩٤٨ أبر.بل ٣٠ لى أعماله اختتم

جدماع وءو  .مؤتمر التاسع ا
 هذا وفى ، نرربكيةا ل!لمدو الدام

جتماع  منظمة ميثاق ع—تولى تم ا
 اجتماع تعطل وقد ،ا!مربكية الدول

 المظاهرات يعبب أسبوعا المؤتؤربن
 المدينة فى شبت التى بات١ذطر١و

 زعيم حيذان ؤرح٠ج ال—اغدي أش على
رخ هذا حول الكولمبى اامارضة ♦ ا

(ميثاق > نا جو بو
 فى لالمريكية الدول ونعته ميثاق
 يعتبر ١٩٤٨ عام بوجوى مؤتمر
 الدول لمنظمة دنورا بمثابة

مريكية'، حكام١-ضمن اذ ا  لمبادى،وا
 هافانا 'اتفاقية فى اقرأرها سبق التى

 عام شابلتك وميثاق ١٩٢٨ عام
 مادة ١١٢ من ارناق ويتآلف ١٩٤٥
تحاد هذا. مركز فيه يحدد  بوصفه ا

مم نطاق فى تعمل اقليمية منظمة  ا
 فى الالم استقرار عل المتحدة

مريكية القارة سباب ومنع ا  التى ا
 التعاون وتحقيق ؛، تهدده ند

 بدن النواحى مخذاف فى امن—والتض
 الميثاق يتضمن كما ، القارة هذه دول

 وهى ، لالتحاد الماملة الهي#ت
 ، منوات ه كل الدورية ا؛ؤتمرات

 ، الخارجية وزراء واجتماعات
دارى والمجلس  ومقره الدائم ا

 , المجالب عن فضال ، واشنجتون
خرى ♦ المتخممة أ

( معاهدة > بوخارست

١٨١٢ عام عقدت معاهدة ب ١
مبراطورية بين  وروسيا العثمانية ا

 الدروب من سلسلة بعد القيصرية
 نصت ، اؤذتة٠١ الحلح واتفاقيات

 الفاصل الحد البروث نهر اعتبار على
مبراطوريتين بين  ر لقيت ١ فضم ٠، ا

ب ن اللط؛ ضم كما بارابي-ا  وو
٠ ومولدافيا

 مايو ٧ فى عقدت معاهدة ٠ ٢
 رومانيا توقيعها فى اشنركت ١٩١٨

 إ—وألماني ( تليمها بعد ) جانب فى
 جانب فى وبلفاريا وتركيا والنمسا

 بوخارست معاهدة وصت ، آخر
 ٠ الرومانى الجيش تريح على هذ،
حتالل تحت رومانيا وبقا، لمانى ا ا



بودجوبى ٢٢٧

 ئ بعد با يعثن دوعد الى لنمسوى١
 ،المجر الى الكربات منطقة وتسليم

 بلذار؛؛ الى دورجه اقليم من وجزء
ضافى مع  امتيازات مذ,ح عر ا

 البترول ؟بار بالنسبة اقتصاد(
 (لهد ١ ووقيع“ قبل و ٠ الرومانية
 الحرب رومانيدا أعلنت قلى( بساعات

شتراك لها يحق حتى ألمانيا عاى  فى ا
 ٠ الحلفاء دول ك؛حدى ا!حدم عقد

 ب بى'هدذ1أ دذه اصفحت
 نفسه المام فى ألماقا داستسالم

٠ ذلك بعد ى فرس-؛ مداهدة وع وتو

وادان
ى وهو ’ --وعى—ش زعيم  سكو

 ء-|ام ولد ٠ دن ذار بو فيتدر و ر لذ؛ا ا
 الفيلسوف بعن.-ر كان ٠ ١٨٨٨

حادى  رذ .ادوءق ا.كزب ا

 رورة با٠ ناذى ى اك بدىء١
 !خاص١د. العام !ذطاع١ بجن التوفيق

ربث ،'!زراعة ميدان فى اب   وا
 رع١هز اط الزراءب لماكب١ وبلى كجت’ فى

 بدن م تحربر رياسة آولى ن جماعية
 ء؛م ى. ادوفيدب ب أزفتيا )ا .

ل وفى ١٩٢٩  عم اخذلف ذلك ز

 لتحربر١ اعتزاله الى أدى مؤ؛ ستاين
 ددات الذى اؤوقت فى ١٩٣٦ عام

 بها' قد-د التى وهى موسكو محاكمات
 وؤ ، مناوبه من التخلص ستايان

 ٠٠حماء للمهداكمة ؤدمت ١٩٣٧ در١لىر

 ار؛ن٠و'وط وف٤—ري دجهم من 'تانية

 درودعى )اجبهة اب عليهم وأحالق
 وءلي-يم -ه —طي.. حام و (( اجؤدذدة ١

عدام  اشروعى (زب١ أن ا ئ دا

 خارين ٥؛ براءة أءزن ستاين وذاة بعد
حماع فى  رد مع اشد-.زب اشربن ا

٠ .اره اء

بودابست

 ، الشعبية المجر جمهورة ’ عاص،
 لغ٨ب ، الداذوب ر ره ضفتى على وتقع

 عام ء احت-؛ ) ن٠م ١ ر٨ 'يكالى' د٠١ء
 شع اليمنى الضفة على .( ١٩٦٠

 القمر مشاهدها ومن بودا مر'ذغمات
مبر  لىسرى١ غة—لض I وءر طورى١ا

 ولمشآتها وتشمل بت مدبنة ذهتد٠
 ،ر٠لذه١ على المذلة البردان ر

 بجن ما التعذردب من اكبر 'نعررت
 الماق؛ ذوات بس ١٩٤٥ م ١٩٤٤ عام

 لض١ ال.وفييت وذوات الناز(
 ، الذرق من قادمة المدبنة .احتلت

 داذاب لثورن مرحن؛ دوداددت كانت
ل  لم ١٩٥٦ عام اكتوبر هر—ن ذ

 لساطات ١ ذدها قضت نا ذفلث٠
٠ فييتية اسمو ا

جورذى دبو
 مأجذلمعس رئيس ، روسى سيايى

ءى لوؤلىت١ ة٠رخاس  عام وك ، ا
 ( بك؛ن؛ ١ دلطاوه ددةمب ١٩٠٣

 وذذلى ، أوكرانيا بجمهورية
 فى وتنقل ،العمال من فقيرة اسرة فى

 صناعة درس ثم حذرف عدة بجن صياه
 مدبذ( معاهد باحدى ايدعبنر سكر

 ءام وفى ، أوكرانيا ءاى-.( ديف
 لشعوءى١ احزب١ الى انضتم ١٩٣٠

 عات إصد؛ ا در وز ب٠مذص لى وتو

 مجلس فى ومذاها د.؟؛ وكرا بأ دب ا اذف ١
تخداد( مات اسلى  ١٩٥٦ عام وفى ئ ا

جن( ١_و—عن. اذزذب  ركزرة١ با

 للحزب فرئيس-؛ وءى٠كسي١ حزبال
 ١٩٥٨ ءام وفى ت ديا٦وكر١ ق الدعى

 الرباسة مجاسر فى ءذ-وا خب ا
 .ا٠ددحع. ١٩٦٠ م ء؛ وفى ٠ تبذى و و—اد ١

؛ت١ زوارة فى خروشوف  اتحدة١ او
 ود؛٣و ذرل-؛ نأك دمد زار كؤ-؛

امجنه زيارته وكاذت ، ا٠وترلى



٢٢٨ االول بولوات

خيرة  أول موفييتى وفد راس على ا
 تركيا الى سوفييتى لمسوئل زيارة
 عقد أنتجت ولكنها عاما ٣ ٠ *خالل

 ن مليو ٢٠٠ و نح قيمته كيا لدر ض قر
ر  أنتخب ١٩٦٣ عام وفى ،دو

 وفى ، ألمركزية ألحزب للجبة ١سكرتير
 تنظيم أعادة ءاى توفر ألتالية ألسدة

خلف ١٩٦٥ نوذمر وفى ، اببزب
 نجى٠ مجإ. 'رثير منصب فى يانميكو
ء١ أل-وفددت رياسة لى خلفه و بى '

 ألكس عىدو اكأ باأخدزئب ه ,غ ش:ع-ل
٠ شيلبن

االول ؛ودوان
 اداك ابن وهو ، بلجيكا ملك

 '!ولى ذوجته س '!شاك ليوبولد
ميرة  ٧ فى ولد ؛الوبدبة استريد ا

 المانيا غزو وبعد ١٩٣. سبتعور
 اتألمه أ؛وه أعان K ح: 1.1

لماية لالطات  ١٩٤. مادو ٢٨ فى ا
 من بالده واعفا، للددا، حقنا

 جرى ١٩٥. ء-ام وفى ،' التخريبا
 ٠ الملك ءودة ذيالح فى ك،ن استفتا،

شتر العاصر ان ا  اددارنه مبة١ا

 فى بودوان بن* العرذى عن للتنازل
١٩٥١ ابريل ١٦

تغا'ق نم ١٩٦. يونية وفى  'على ا

ظ الكونغو اظالل اعالن  ٠ا
 ا!وه' خاد--؛ مرانا كا'ت ،اش

 اذ--لما من ديجبر ١٥ وفى ، المالكة
دن؛ من بودواث تزوج نعها  ا
سانية . فاتيو دوى ا

بود
 هنريك يلز وهو ، داركى عانم

 بأنه يثتهر ١٨٨٥ عام ولد ، بور
 اش بأبمدانه الذرة عنم أصول واضع
 اذادا كا'ن دببن كوبنهاجئ فى بداها

 لمعهد ومديرا بجامعتها 'للطبيعيات
حصل ، النظرية )الهيزبا، كؤبنهاجن

 هاجر ، ١٩٢٢ عام نوبل جائزة ءلى
يأت الى  ٦٩٤٣ عام المتحدة 'او

 بانتاج الخاصة ا!بداث فى واشذرلذ
. ١٩٤٥ عام حتى الذرية القنبلة

وث٠دورتس

 للالح بريطانية ميناء — ١

 وتقع ألمالثى بحر على طل ، ابدرى

 وعلى لندن لمدبنة ألغربى ألجذوب لى
 سكانها ءدد ئ ذدا ٠م ٧٤ سافة

 ألملكى أ!سطول مقر وهى ٠ الدا ٢٣٩

 تثمل البرية المواتى واور
 ٣—وأص اء—بذ غى ١أحذو م.تش#رها

س ة أ  وكانت . ألملكية وألذر

 مركزأ ألثادة العاب ألحرى أران
 ءزو قبيل لتداخاء أ أت ذو نتجمع

 مدرمة بها ٠ ذورمانديا حل
 ألجاف حوغها فى ويحتفف لبدرية

 ألتى (( با ر فكتو )١ بخية لذمار ' غينة را

 مدركة فى ون لورد .'.ذودهاذ٠كا
 ألمدينة وكانت ٠ ن ثو’و ذا غمد ق; أوه

ر اخانية ١ ب لح١ خاللى  ت١هدفا_ذ

نية ٠ أ

هامشير و ذي بة بو ميناء -- ٢
 ، ألفا ٢٦ نها ، عدد ٠ أ!مريكية

ية ءاا كات  عام حتى الو
٠ ١٧٧٥

( معاهره ) بورسؤوث

بميناء عذدت أتفا _ ١
 ير ٢ لى ربكية أ رورسموت

 اثابانح.ة أ ألحرب رهاء ١٩٠٥
أ!مريكى ألرئيس لدا د—مه ألروسية

ن مذت٠تغد ٠ روزذات رحودور٠ تفا  أ
 يا منذور جنوب ن٠ء روسيا جالء

ز دان و  ألحنوبى ألقطاع عن ا
 أمالزأت مع منشوريا حديد لكة

٠ كوربا فى خاصة



بورسعيد ٢٢٩

 صه احش ١ لمن وقدت زغاقية’١ — ٢
 ١٥ فى العراقية والئدومة ةبلبرطا١

 سدن احدى ظهر ء'ى ١٩٤٨ يذ؛؛ر
سعإوز  بورتؤوث بميناء البريطانى ا

 رسى العراق وشل لبر؛ط؛ذته١
 لخارجية١ ووزير جبر لح ددا الوزراء
 ١مجموءه فى وهى ٠ الجمالى فاضل
 الساخة الة أعج٦ للمعاهدة تحدرد

 اعذرفت وفيها ١٩٣٠ عام وقدت التى
 وتبادل العراق داعالل بريطاب

 تحفظات مع بباس٠ا لتمثيل ا
 مدة وكالت ٠ وسياسمية بة عكر

 ٢ ٠ المقترحة بورسمو؛ث ة هد معقا
 على ثار العراقى الشعب ولكن ، سنة

 ءا الما* بمظانعرات دلها ون؛ المعاهدة
 وزارة سذوط الى أدت والتعذررب

 الصدر محمد وءإغه جبر صالح
٠ المعاهدة رفخر بدوره اً'علن الذى

دءو بورتو
بة  مرتبطة داخلو. اعتالل ذات و
ى'ت وادارط يابا  اكدن؛ بالو

 -لقم ة جزبر. من تتحدوئو ٠ بكبة'مر ا
 الشرق الى الداريى ادحر دافة ط

 ه المراح ٠ نوشربكاااد زر'ة٠جمي م,ى
 م.ن٢ر٣ الءإن مئءدد٠م ٣٤٢١

د اكذ. من 'نعر !بذا  كثاؤ  الداق و
 الجنن من أكثرهم ؛ م؛ل ٦٨٣ )

 ان - دم مة٠ص اردا ا ٠ اخليعل ١ ذحىج٠لال١

درى والمدن ، أ!ف: ٤٣٢ ٠ دوان  ا

 ٠ أش ٥٠ دوز بادا ٠ أ!غا ١١٤ بوذر
 ٠ءل ذور£و٠رور ؛د—قتص ١ لى—لعن،

شمارات  وارا ٠ ا مريكدة ا
 لمعيكة١ عار٠ز ارتذاع بدرى البب

 ٠ الالتينية أمر؛كا دول نى٠م غيره؛ ءن بدا
 رعى ودر ى٠مجل و « ٨ح،ك )ا ؛رد ٠إلج و

 و ٠ -ذوات أربح د إلى بتذخبان
 سريم وز ركى در أ اب لذة ١ سى1مج فى

 ن٠ولك المناقدكات فى شدرك أن اه داق
٠ دوبت ا فى له قح 

؛ودجواذية
 كان فراس أصل من ة كلم - ا

 المدرنة فى لعاماين١ ط؛ئغة ا به خعدلى

 طبقة جتمايا١ يمثاون كاذوا الذين
 وطبقة اليعدهة لقجة,ماهين١ بجن وسعلى

 تضم التى الطبقة وءى ، درافا
 فى والعاملن ذع الممد؛ وأصحاب التجار

 والمماس طبساء الحرة صن١
 الذين وهم ، لحكوميعن ١ والموظفعن
 الخاصة وخيراتهم بثذافاتهم يتميزون

 حياتهم فى شترك وأساوب
جتماهية ٠ ا

 ))؛ورجوازية(( كلمة تستخدم * ٢
شتراكيين عند  بمعنى والشيوعيين ا

 فى المسمتغلة الراسمالية الطبقة
 والتى الغربية الديمقراطية للةومات١

نتاح ومائل تملك  علو( وتستولى ا
 الطبقة به -لموم الذى العمل فاض

 وهذا ،البروليتاريا حلقة أو اكادحة١
 ماركس كارل ه عن؛ الذى ءو رف لنعر ١

شارة فى ٠ البورجوازبة طبقة الى ا

سعد دور
 ءاى ٠تقع لة ر٠مح مجناء و فظة مخد؛

 السدوبعس ة قذ؛ لمدخل به ٠ا!ذ غة٠٠لغ ١
 ،!بيض البحر -احل عر وتطل

 احصاء ) آلفا ٢٤٤ سكانها ءدد ب?لمغ
 ارى ادارنا مذممة وهى ( ١٩٦٠ ءام

 الشرق قم هى ام—أل لمن—أرده
 لفم١ وهذا ،لى؛ء١و والمذلى والدرب

خور  (( فؤاد بور )) مدذاء ل ج دد ا
 قىاثر الشاني ءلى تعم التى،

 عدد .لمغ وب ، , لسم له١ اة—ؤذ لم.لدخذطل
٠ نمة ١٢٨٧٦ سكاني؛

 لمدبنة سى ؛٠سا الحجرر وضع ردأ
 أم؛ ، ١٨٥٩ ابريل ٢٥ فى سمدتبد ر دو

 اداريا 'نعتبر الذى اد و رور دنة ت
 قامت فقد ضواحيها من حية ل؛

 التدرمة السويس قناة شركة بانشائها
ولى سميت ، ١٩٢٦ عام فى نسبة ا



٢٣أ دوربه

 ب وثانية ،بادا بعيد للوش
ول ذؤاد المأك  ميذا* سميد وبور ٠ ا

 أحواشى ا٠وبه ، غن٠ع٠ل٠ص١ ين لقمو
 ما.ح٠٠دت٠١ ا عاته مبنا وتشمل ئدحها

سماك وطيب ,اميد 'حلوهجاك1١  ا
 حطتان اقامة هرر ١٩٦٦ م١ء ولى

 ارى٠لتج١ للتبادل ايذاء سم حرة.لى
 ذرار بدلك ومدر الصعبة .سدت
٠ اغسطس ٢٧ فى جمهورى

بالغزو عمد٠س بور سبرة اتصلت
 قامت الذى رى٠واثب وا!-بدرى الجوى

 حرب ابان وفرشما بريط.اذيا به

والذى ( ااشالش العدوان ) السدوبس
 من اكذتر ا بسمببه المدرنة لب1٠أص

 ،والحادسه العامة المحاكات فى ار اد
 بعارات أكذوبر ٣١ فى العدوان ودأ

 معذار ذلك فى ا بخه ط؛رات1ا على جوبة

 ر٣فمنو ٤ وفى ن عيد٠س ور بم اإنجذبل
 حاعات اذرال ألنازية الذوات .داولت

 دأ—ب المدبذلمن ذوق. لدت المظ ٠جذود من

 نوات د٠ذ صن١و1١ ح كذا اذور ا ءاى

 ٧ مذو وتى «ذهر٠اس ىااذ ااخزو

من مجلس ذرار من باارغم ذونمدر  ا
 .ر بسه د ۶٠ وفى ، المار ا اطالق بوقف
 ;ه— ل لعر ا و لبرط؛للمذ١ الذزات ودأت

 ءروج 'ن و بنة إد ١ دن حاب٠٠س١ فى

 ٢٣ .؛زم فى أجبى جذ-_دى اًخر
 لمنبذ لمد ١ شدلمهت٠ و ١٩٥٦ بستمبر د

 احوم١ هذا وءرف ٠ المعربة القوات

عياد م,ن وهو الدصر رعدد ا!خير  ا

 العربية لجه^وربة١ فى المذررة سمية ار ١
٠ المتحدة

بودقدبة
 الحبيب ودو ، تونسى سيابمى

ودرس ١٩٠٣ عام ولد بورتيبة

 توس الى وعاد فرنسا فى الذانون.
 ءام لى لضم١ بم بالمحاماة واستبل

 التونس بذر اللي حرب الى ١٩٢١

 العرير .د ,ب الرعبم الشاه الدى
 ان ولم-يلبث ,٩٢. عام الفسالبى

 حزدب فائشا اله٠زءم- مع اختلف
 الدى '، ١٩٣( عام الجديد ر الد

 مع فاعتقل ،الحماية بالغا، ط.اب

 ات -ض تغى ثم ، الوطنيين من غيره
 ئ، افرجت حتى باريى فى الحرب

حتالل حكومة لمانى ا  ، ١٩٤( ءام ا
 وذخى بهر استقر التالية النة وفى
 رفع على فاعدته منوات بع٠س بها

 وفى ئ العالم أسماع الى تونس دوت

 بحمدلمذ فرسا ذامت ١٩٥٢ عام

 فثل بعد الثورة ءلى للقضاء وأسعة

 بى١ وزارة ؛بداته التى المذاوندات
 العراس، المقيم قاطع الباى أن حتى
غتيال الفراسيون تذدم—واس  ا

 ١٩٥٤ عام وفى انثورة عر للقضاء
 ؛غاودلمن وذدا عمار ابن وزارة ألذمت

 سل-م ذجى٠١ لمن—دربا*- ، ٧يجر !غرذم ١

 لمن—بورش وواذق ٠ الذزرة واذداء
تفاق على الحزب س٠رل بحمغ-ه  دع ا

 ؛لح—ص وءارضه ^لمذ—الفرن لح£ومة ا

 وض ’ الحزب ءام أسن *ئن رز بن

 استقالل وأعلن لمعاهدة١ ب؛'ذو

 ١. وفى ١٩٥٦ مارر ٢. لى "نوذ"*
 الجدبدة الوزارة ريادة. تولى ابريل

 المجلى اعدن ١٩٥٧ ؛واية ٢٥ وفى
 بورقيبة وتولية اإ!ةية الغاء لوطى١

 ١٩٥٩ فمر ذز ٨ وفى غ دولة ر'ي~_ا
 تم ت١.ذو٠ ٠ لمدة با!رزكية اخب

.الثانية ة م كتابه أب



بودما ٢٢١

بودما

داوتح ببا ( بردما اتماد ) اً ص الفومي ا
♦ دو مبنجان مباسا بر
. الحادبة جمهورية ؛ المم بهام

نادتح بيرا ددا ساما ًا ؛ سو ديس
.( ( ١٩٦٢

( ١٩٦٢ ) وين ٠ ؛جراد ة٠اس<و ديس
م.ن( الد ٨٠١ ) دانجون ! اكاممة

 اسبيوية دولة بورما اتحاد ٠ ١
 وتجاور البنغال خليج ءاى ذطل

 ومن تايالند الشرق من حدودها
 واسام الشرقية ابارتان الغرب

 ث الصبن جمهورية ااشمال ومن
 ودلتاه أراوادى نهر مجرى يكون

 الوسطى الهول التسعة لغروع١ت١ذ
 احدى ؛ورما جعلت التى لخصيبأة١

 'فى لالرز اب اكرى الدول
 م ٠ م الف ٢٦٢ الماحة ٠ العال
 احى'؛ ١ ن ٠ م ٢٣ر٦ 'سكانها وعدد
 لثعبالورمى١ نم اكثرض ( ١٩٦٣

ت من وءو  المغوليةوبتكلم-ون ااسال
 توحد كما '( ثمر ٧٠ I الخاصة لذتهم
 ٠ وصينية هندية جماءاًت بينهم

 الرسمية العقيدة هى وابوزية
 ١٩٦١ عام دحور منذ لدونة

 لدا الكان من ثمر ٩٠ وبعتنقها
سالم ٠ الهندوكية ر. ا

 بورما اقتماديات د—تعتم ٠ ٢
رزوهو مقدمتها وفى !زراءة١ على  ا

 حقول وتغطى الدمعبى الربى ااخذاء
رز رغر ماحة مجموع تلثى’ ا  ا

 اعام المحمدول ة’جم بغ و ازراءحة١
 ورن مترى طن ٠ م ٧ر٤( ١٩٦٢

 الدول من الثامنة بورما كاذت 'تم
 ( اسيا فى وجميعه-' ) لالرز المنتجة

 ر احتكن؛ ودو بز ٢٥ منه بصمدر
رز ددى و حكومى همية حيث من ا  ا

 الودانى والغول والقطن المطاط
 التاكه خثب ويعتبر ٠ والبممم

 انفردت التى التمدير حاصالت من
لصناعات١لى هميته نظرا بورما به

 الهام الزراعى والحيوان ، ابدرية
 يستخدم لذى ١ المائى لجاموسر ١ هو

رز حفول وفى النيل عملجات فى  ، ا
 البترول ، المسدبة الثروة تثمل

 همم ( ا ٩٦٣ظم برميل مليون را٨ً )
 والزنك ماسوالر والدهب الفضة

ودابوم والفيكل واهوبلت  كما ،وا
حجار بورما تتميز  التى الكريمة با

 ، واليشب والزمرد الياقوت لشمل
رز : المادرات تشمل  ( / ٤٧ ) ا

 وابدرول والخشب هل المط؛ ص
حجار  وازدول ، الكريمة وا
 ، بز ١١ بريطاب تشمل التوردة

 والدول بز ٤ ايابان بز ٩ الهند
 ، بز ٢٠ اليابان تثمل الممتدرة

 ،د رع و بز ٦ الهند ة بز ١٦ بريطانيا
تدجاد من قروض 'على بورما  ا

.بات واليابان الوفيتى  وااو
٠ الدولى وابنك وبريطانيا المتحدة

 وضع١٩٤٧ سبتمبر ٢٤ -فى ٣
 الجمهورى ااحكم لظام دستور اول

حتالل من تخدريرها بعد ؛ورما فى  ا
 عقدت ١٩٤٨ يناير ٤ وفى اليايالى

 دولة باعتيارها بربطانيا مع هدة مد؛
 صام١ وفى مدولث اب ج ر خ؛ مستغذاة

 ة٠لمتحا١نم١ هيئة الى انضمت نفسه
 قبل بورما بها مرت 'لتى وألمراحل

ستعار .مرحإة ، احقاللهاتثمل  ا
 رها٤باءت* ١٨٢٨’ م ء؛ منذ امريطار ١

دات احدى  طورية١.ر٠م١ فى ألو
 اخصلت ١٩٣٧ عام وفى ، الهندية

 رى—اح واعتبرت الهند عرر ؛ورما
يات  وزدنعؤثر ، الربطانى ج الذ؛ و
 وتم البالد هذه ن الياد؛ غزت ١٩٤١

 أن بمد ١٩٤٢ مادو فى احتالل؛ لها
 أقامه الذى بور®-؛ لررو، قطعت

 حدود الى بنغالة ءلميج دن لحا.غاء١
 لمن—حكوم لتؤوبن الجدوبية اصآن

 أثثاء وعانت ، شك كاى تشاب
 مريرة معركة الثانية العالمية الحرب

 متسالمها١قبيل اليابان ذتهتبجالء١
٠ ١٩٤٥ أغطس ١٤ فى



٢٣٢ ( ربق ) بودما

 الذى ) ١٩٤٧ عام دستور ض
 قامة١ على ( ذاك بمد جزئيا عدل
يات١ دم اتحذادى جهورى نظام  لو
نا بورى منؤا تتكون ااش  لى١فة با

ل ذات المقاطعات من دد—ء  امء
 رخذى٠ا٠وك رحت وكا ان٠تشملش داخلى

 ون مك الدشريعى س لمج ١و ، ..-جول - لو
 عدوا ٢٥٠ ) الذواب مجلس من

 ومجلس ( سدوات ٤ لمدة منتخبا
 ا—منتخب عضوا ١٢٠ ) الهدضيات

 المجلسان ينتخب و ( ت١سذو ٤ إدة
 بدوره يعين الدى اجمهوربة١ رس
ى :ج—ترد■! بمد الحبو ر

٠ له المجاسجن

 ، كريين٠ءس باذقالبين ؛ورما مرت
ول  عام فى والثانى ١٩٥٨ عام لى ا
 ة كوم— ح أسقط الذى ١٩٦٢

 ١٩٦٠ عام تولت التى (( بوذو ))
 « وين نى ١١ الجنرال أقام فبذلك
 الدسدوروحلت ألفت عسكربة حكومة
 وين دى ذاجنرال سبق وقد البرلمان

 ١٩٦٠ - ١٩٥٨ عام بين الحكم تولى
 عام فى الجديد الحكم ذظام وا'نجه

شتراكى الدق ندو ١'٩٦٣  .ا
ذتاتم مصادر فأمؤت  ا٠بم اؤربمسية ا

 اذصسدير وأعمال البنوك ذلك فى
متحراد رز وتجارة وا  ب٠—وخش ا

 ذظ-؛م طرق ١٩٦٤ عام وفى ، ال#كة
 برناهدج حزب وهو اوواحد ااحزب

شتراكى بورى  ٠ ا
كباث : الءلمة

'نجذلبزسة آ بز ٧ ٠ بودمجة : اللغة

ازرق نطاع ٠ حمرا، رقدة : صدم

بيناء خماسية نجمة

وم٦٠)ضق ’بدد،
 ٨٠٠ نحو ه٠طول .لباخ رى٠ب طر.لق

 مدينة يصل كان تعاريجه لكثرة ميل
 تثسونح )) بمدبنة بورما فى شيو

كاى تشانح حكومة عاصمة (( كذج

 م٤ء لحافاء١ دقه ، الحسيذب د^ك
 الصينية الحك:ومة ون* لذ ١٩٣٨

تصال ااداراذيون وطع ان بدد  ا
 وكان ، ابحر ط_ر؛ق عن بابن

 دات——والمد نإؤ١ ل—لنفن بستخدم
 على وستيالءاليابانيين ، امكربة ا

 اغسطس فى الطرق هذا قطع بورى
 عام حتى متطوعا واسدر ، ١٩٤٢
٠ ١٩٤٠

بوريو
، ساحة العالم ح-زر ثالثان

 الهندالثرقية ر٠جز مخد،وعة سطوتذو
ستنواء خد شقدا و  I:الوسعد نحو لى ا

قادم من ر—تعتب ص ن٠فم  التى ا
 المناطق خصائص جميع فيها تتمثل
ستو  والحرارة, الكثيفة ئةكااخابات١ا

 تبلغ ٠ ابدائية الحياةو التديدة
 ة٠لشسم م٠م ألف ٢٨٧ صاحتيا ه

 ( ١ ١ هى وحدات أربع الى سمداسيا
 .شل’و') كاليمانتان أو بية الغر دوربو٠
 الحزبرة ساحة أرباع تالثة’ دحو٠

نام احذرى وهى '( ألفا ٢٠٨١  ا
دارية  ٠ اندولسيا وربة٠جمه فى ا

 س-.اراواك (٢؛ ن٠م ٣ر٧ سكاب عدد
 اذطع١ نمش و بة لشما ا ووربو
 اشقان ءدد ’ ترة للجز اىالتما

شتراك ن،٠م١ر٢  تكون معاإ!؛و ودا
ياطنة (٣١ ماإب؛؛ اصاد تتها’'تال

الشمالى 'داحل ءلى ويطل ونى ب

 كاذائ٠س عدد ) ذنه ط ؛ر محمية وهى

٠ ؛ ألف ٨٨

بوروذرى

 منكية : لم١ نظام

 د أو ائتوض . مدوال رددس

؛ ا ولغ ٤٦ ز بوجومبورا : الداسمة

 غدرة—ص أفريقية مملكة بوروندى
لها اعلن وتبع ، ١٩٦٢ عام فى استذ



فى وتدخل ينجابا بدرة شرق فى
 أباحا ، تنزانيا جمهورية٠ جدود
 ن٠م ٢ر٦ ابكان عدد ٠م٠م ٢٤٢

 لهذا الميل لى ٢٤٢ كثافة .ءوسد١
فردهية المناطق ازحم من مد  سكانا ا
 i ٢٧ ترانيا ) دانها قورنت ادا

 سد ( ٣٩ كيفيا ، ٧٦ اوغندا
 هم ، دية الم رعى على التعادياتها

 تتدم لهدا ( بز ٠ ٩ ٠ ) البن مادراتها
دم ميئة  لتفظيم اء؛ذة بوروندى الى ا

 عام ولى ،التماداتها وسية ادارتها
 عالذتجا لطع بوروندى لررت ١٩٦٥

 الجمهورية وتبك الشعبية الصبن مع
 لصبن١ممالح رعاية المتحدة اهربية١

 اغتيل ١٩٦٥ يناير ١٥ ولى فيها.
٠ وزرائها رئيس

فريقى الفرنك : أسدة ٠ ا

الذالث ؛وريس

 مىا ولد ،السابق ’بلغار؛، ماك

 فرديناند الملك ابن ودو ، ١٨٩٤
ول  عام المرش عن تنازل الذى ا
 مد وبه دوربس ابنه فخلفه ١٩١٨
نقالبات من فترة  لداخلية١لثزرات١و ا

 ءام ر ادستو با لعسل ا اإ'ك قف او
 الحرب دخل ، بالحكم وانفرد ١٩٣٣

 المحور صفوف فى الثاب المالمية
 ام ء رومانيا من ودرجه د اقليم فأعاد
 وخلفه ١٩٤٣ عام تولى ، ١٩٤٠

 من سدبون ابنه على الة—ود مجذلر
يطالية زوجته ٠ --اذواى دى جيون؛ ا

 \ذردمكا البوديمى
 بغ تقع واحة البوريس - ١

 تألل المعاهدة وساحل ءماًن ساحل
 مذوسهد ووضع - لى لعربى١اخليح١ على
 أدو وأمارش الدودية حدود بين

 رحو٠ ماحتها تبلغ ، ومستعلى ى ظ
 المم~اه من وتروى ٠م٠م٠ك الغى

 رعالة عل( هاهال١ دنم و الج,وفية
غنام  مرة اًل .,,■اواها ت وصل ا

مم٠و ، ونعيم ياس وينى دالمناممد

 ودر اسامة ترى سانى
 وصججرا وابن. واذرش والقعى
 اش ىرإبس٣٦ب١ ترية لم ٠ومماب

٠ ها٠س ة۶.١لو١ سل

هتمام ددأ  بالبوريص ابمياس ا
 ٠دهودية٠٠ا١مذحتا س١٩٣٣م؛م منذ

 شركة الى ألبترول استغالل امتياز
 بريدنيا فتحركت رية  النفد

 وءوداللد احتمال ص؛ ثبت ان بعد
 عام ديد سمميرا البوريمى مذط؛ذة لى

 على لها٢سيطر يد محاولة ١٩٤٩
 وأبو ٠سةط ل؛رتى عن نداية انطته

 حمادة بمعاهده ترتبدن ا)اتين ظبى
 بمدودى الجاذب, دلهى’و ، معبر_ط؛با

دعاء هدا  اية٠ح_ بأن رده مؤيدا ا
 تتم كانت البوريمى اهل من ازى'ة١

 عثر الثامن القرن منذ أمرنجد ا٣باس
بحاث وأكدت  ءام فى الجيولوجية ا
 وجود ال—۴—حتم١ ١٩٥٤ و ١٩٥٢

 صراع بدا 'ذم ومن الواحة فى البترول
 رم لس„الودية١و ؛طانيا د. - بين صريح
 تالءا ١٩٥٣ عام ؤف تو اتفاقية عقدت

 عقدت ١٩٥٤ عام تحكيم لجنة تشكيل
 نسية لغر ١ بى ينة د ب اتها جل لى و أ

 تلبث لم ولكن ١٩٥٥ ز٠لبتمب ١١ فى
 الذ  ت٠م برأكذو ٢٦ فى توقفت أن

،أءماز دم؛ بربط؛ والت بيتن؛ ، ذخها
 عدة داؤامة بعثاته-؛ و-دمارة ا!تتقرب

 فى حة١!و١ أذد؛ء لى عكربة مراكز
 موزح ده ت اعتد) الذى ا!،قت
قليم١  الدوربؤى قردة ٠ه اززاع

أها .،،

 اهاب١فى الكبرى العردادات احدى
 اهاام٦ فى ادوزبة ن٩دحع١ عدد بدالم

دون ١ه٨ر٧ ( ١٩٦٣ ،1'احه ا
 درة—الب- كااًت ثم ن نم ، .مة

 وهم' الكزى الدباذات بين ,ة٠ااخا
م اصه د  صذدويا١و وا

لدياتات١،-والوزيةس ة٦والةوتغئم



)٢٢ والهرسلي ابومئة

 ا٠خارجه وإليوجد أبيا لى ادمهوطنة
 بوزين بورى ألف ٣٠٠ مئ كثر’

 ٠ والجوبيه يةالثما أمريكا بعن
 كمبوديا لى البوزيعن لسبة وبلغ

وس  ير ٩٠ !ياللد ولى 1، بر ١.. د
 بر ٧. ليتغام ولى بر ٦.بودما ولى
 ببان١بر،ولى.٦١ سيالن ولى
 من البرزية سبر كما ، بز ٦٠

 وكوريا العبن لى الرئيسية الديانات
 لعب ١٩٦٤ عام وشن ٠ ونيبال

 فى الدائر الصراع فى دورا ون البور
 من البالد لتحربر الجنوبية فيتنام

 ألعسكرية *زوربة الدكن؛ لحالومات ١
يات تفرضها التى  على المتحدة الو

 ن يعفرالره؛؛ انتحار وكان ٠ البالد
 على احتجاجا علنا بالنار البورن

ستعمارية السياسة مريكية ا  ا
 من العامة ت١المظاهر ؛دتهم٠وقي

حداث  الدرب مراحل فى الهامة ا
٠ الفدتناب

 والهرسك البوسنة
حوذة1١ الجمهوريات دى—احير

تح ؛وغوسالفيا لجمهوربة  ٠ بة؛د—ا
 ا—يمروم جمهوريتى بدن، ما 'نقع

سود والجبل  لدسمال ١ من وبحدها ا
 ’ساحب تبلغ ، ن؛ الس-؛ نهر مجرى

 ٣ر٣ سكانها وعدد ٠ م ٠ م ه ١ ر ١٢٩
 هيل ٦٤ار بكثافة أى 'دممة ٠ م

 ١٧٥١ ساراجيفو العاصمة ، الواحد
خرى والمدن ، ( الغا  ٥٣ ٠ كور ا

 ذوستار ( اًاغا اه ا بحيرالوكا ، ( اخا أ
 الجاب وتتجمغ ( ألف؛ ٤٨ )

سالب  ذه—ه فى روغمالو؛ فى ا
 /' ١٢ر٣ ينحو و'ذقدر الجمهورية

'نهير؛' ن سال؛ مخ؛يرموع من  ر ز"رعب ٠ دا
سالب للثقافة وركزا راراحيفو  ا

 (( العالساء رئيسى ١) وشر وهى
ذخة ا!ض١ الرئيس سالمية لال  ا

 البحتدن احدى بها أن كما بها
 ا—فب ٠٠٠ف رز فى البن٠.مس نتزن لتمثيلي. ١
 ب٠رما والناب ( مجلس علما )

٠ ( مقدونيا ) اسكوب

بوش

 ن1لدوميذة١ جبهبورية رئيى
بق  *ام ولد بوش ن١مو وهو ، ا
 الى واتجه بالتعليم واشتغل ١٩٠٩

 أناهض ألثورة *زب والف أيا-ة
 ألرجعى طلو—روجي اسرة لمكم

 مند بالمئغى عاش لهدأ .، الدكتاتورى
 أصل ١٩٦١ عام وفى ،١٩٠٤١ عام

بق الدوميتكان رئيس  راذاق ا
 أجراء ألى ذلك نمهد إلمو٠تروجح

 دب.ر فى للرياسة حيررة انتخادات
 بوش جوات فيها نال ١٩٦٢ عام

 فوضع ، سماحقة شعب أغلبية
شادية للتذب برناش صالح ا  وا

حتماعى  اليمينية العاصر ان أ ا
بات •زودها التى  اصته إتحدة١ اؤو

 ٩ تنقفر لم لهذا ، بسارية بنزعة

 'نقالب قام حتى رياسته على اشهر
 ١٩٦٣ سجذمبر فى بحكومته أطاح

مرة وطنه درة مذ' أىا ه ط»٠ض ١و

٠ بورتوذيكو 'لى اخرى

بوك
 اداب الدرب ادان الماذى ناد
 فون فيدور المرشال وهو ٠ الثاب

 قيادة 'ذولى ، ١٨٨٠ ام٠ء ولد ٠ بوك
 بواخدا غزت، ألتى أ!لماب لجموش١

 ذولت—واس ١٩٣٩ ر خم سمم شهر خرل
 انتقل ١٩٤٠ ءإم وفى ٠ زار^و عذد

 وذاد العرب الحبهة الى دوك زون
 وك ا التى آب( احيزبثى١ وحؤوعة

 لى باربسى ودخلت ذرطا .شمال على
 ص ٠ ااهام ؛غر من ب به ف٠مذتص

 ءةزمحم وقاًد لتزق١ الى٠؛خذل١
داب الجيوشر  الروب بجة١ فى ا
 موسكو أطراف ؛إخت التى ااوسطى

١٩٤٢ روب وفى ٠ ١٩٤١ نوفمبر فى



*٢٣

I لمان سبعاد  مون نجادة بوم١ ا
؛' قود٠٠ب’بج عز ١|توض I ٣٠وا بون ا

لمالية الجوش وعجريي  الى الدون ا
 الروس عل*؛ دافع اش مئبايبجراد

 مجرح س النم، واليعلى ، ببجالة
داث.الى  طم وفاته اعاشت ات ا

 رمائم٠ذهدثل1،وبل١٩(٠
, الحلذا، جنود أحد من طائشة نلون

بوكسيت

 مصمدز اهم يعتبر معدنى خام
لمنيوم نتاج  اعلى عدى حذوائه ، ا
 ؤور اكتشفه ٠ المعدن هذا من ذسبة

لمنيوم نتخاصب كما ، ١٨٢٧.عام  ا
 الخزفى الطحى مدل أخرى خامات من

 "٠م لما٠ًعالج ?ة ن..- ىيحذو ألذى
وومينا  ول١ئ’ اًهما انتاج بلغ ٠ ا

 ١٩٦٢ عام فى برلت١ من العالم
 د ا فد رج ا ٠ دن ٠ جم ٧ر٦ ى جامح بأتى 1م

 ز*؟؛ ٠ ذ٠ م ٤ر٠ ٠ الوذثيتى
 هزلذام٠ني٠ ٠ حذ ٠ م ٣ر٤ لبربطا'بة١

 ٠ ذ٠م ٢ر١ ا٠فرذب ’ ط٠م ٣ر۴
؛ات١ اند. ٠ ط٠م ١ر٧ المتحدة أو

 ٠ حد٠م١ر٤ سالفا غهرو ئ ط ٠٠ م ١هر
 ة قب، بلعت وقد ٠ ط-٠م ١ر٤ ن اليون؛

 'ت١اشالر اوردته الدى اذوكسيت
ر ٠ م ١٢٢ نذه العام فى المتجدة دو

دل ؛ول ا

 '،ام واد. . ل~ا؛ز١ لتان١ ملك
 من طذض٠ف لملك١ وذو ا وهو ١٩٠١

 ٠ *ج و ذر ا فح؛ و٠ص ق مدر ا زوجكه
 ١٩٣٦٠١٩١٧ ء؛م بدن المنفى فى عاش

 ، ا اذجلذر و بسرا »_و٠س بحن  متنن
ميرة ب ١٩٣٨ عام وتزوج ية أ  ا

 رج٠ح أخاه خلف ٠ بز لو ٠ فردربكا

 ابريل فى -وبان ا عرش ءإى الثانى
 وه ١٩٦٤ مارس ٦ توفى ،١٩٤٧

٠ الثانى لطنطدن ابنه

ئضم„

( جوائد > بولتن
توج مانجة جوائز مجبومجة

 بولقر جورين متنا الى سب
دود،( ))ؤى جويدة ر ومم احب١م

مربب .،سخ ١١١١."ا٨؟٧ ا ا  ۶واالهب سافة١ نى إحار؛١ 'ئى؛ل
 مهفذذ ما السبغى الشاد ويشل

 من العام لى ة٠مرد١ محيفة اية
 ( ذه:، ميدالية تمنح ) عامة خدمات

 الصحفى ؛هل٠لذش١ يشمل اكما
 الداخلى والخبر والمذالة الدرير

 الغوتذرافية والحدوزة وا!خارجى
دب جوأز وشؤل ٠ والكارنداتور  ا

 فى وااؤلفات والف-يرز الممرحية
والمذكرات وا!.شرح( لتارنخ’

ءاى 'درف ٠ سيقى وافى ٠ الذامة
 (١٩١٧ عام )منذ اندوائز هذه منح

 ء بذ؛ ( دورك ردو ) كولومبيا جامعة
 مجلن بصدرها الذى الغرارات على

٠ استثارى

نين لجأ بو

ى وهو ، بدى رو زب*  راكو
 ، ١٨٩٥ عام والى ئ فتذر ادخدر١

 رفى الداذبة صالمية١ سرب فى ارك
 د٠ض ١٩٤١ عام كو٠موس عن دفاع١١

 ؛ل٠إرد١ رتبة ومنح ذاًى’ الغزو
 سنة ر تحتت -دذاع را ر ه ءبرح،

 عام الوزراء ارئيرط اً؛؛..؛ ص ستاذن
١٩٤٩ I ،ول الذائب !وذوف ه  ، آ ا
 رة١!وز١ لمن—رداس■، فى ف ماليذ£و خذان

 اعذزل ، ١٩٥٥ ء؛م اعتزاله رمد
 وخلفه ١٩٥٨ دارس فى ا!وزارة

 ؛٠—رل دولجانحن د ء؛ و ، ف وذمو خر
٠ الدولة لبنك

بولعوين
، ألمدافعين من بر.طانى يياس

عام والى بن لدو بو ستانلى سبر وهو
 أصحاب ن۴م 'ذرية أسرة فى ١٨٦٧

 ، صها دا ءرف ددد٠ااح اًع١-.٠مص
م بمجإس ا عذب تخب٠أ م ء؛ مو ا



٢٣١ بوشفة

 عام ا ألماؤب وزارة مدولى ، ١١٩٠٨
 الحارة، وزارة ثم ١٩٢١ ~ ١٦١٧

 دبزارة قدم ١٩١٩ م عم؛ وفى
 الف ١٥٠ قدرها منحة ابريطانبة

 ديون دية I I ل لى للساهمة جيبه
يات مع الحرب  خلف ر، المتحدة الو
 ١٩٢٣ عام الوزار؛ رياسة لى بونارلو

 لوزار؛ خلفا الورارة لرياسا عاد ثم
 عام ولى ١٩٢٩ عام سال'حتى

 لى ماكدونالد مع استرك ١٩٣١
 الوزارة تولى ،دومبة وزارة !ليغط
 عاس وبعد ١٩٣٥ عام الثالثة للمر؛
 ، تشمبرلين وخلفه .الرياسة عن حفلى

وردات معجلى الى بولدوين واختل  ا
 الى أدت التى الحملة قاد حيث

 بعض له ، الثامن ادوارد الملك ننازل’
 (( الحرية شعلة )) منها مؤلفات

٠ ١٩٤٧ توفى ، (( حياتنا رسالة ))

بولشفية

 يمتخدم اصطالم ، بلشفية أو
 أنه بانتبار ، شيوعية لكلمة مرادفا
 تاريخ يرجع ذا سياسى مذهب

صطالح هذا استخدام  عام ر١ ا
 الديمقراطى الحزب انقسم حين ١٩٠٣

شتراكى  ئ مسارين الى روسيا لى ا
 را . ثورى راديكالى ثم اصالحى

 بايخاذوف آزعمه فقد صالحى١الحزب
 مرحذاة قيام بضرورة بنادى وكان

 كومة—ح لقيام تمهال- اخذ~الية
 أقلية ارده كان ولما ، ابروليتاريا

 ن المنثفيك ١١ !قاثةأو١ بق بقر ءرذوا
 ليين يقوده فكان  خر٦ المعسكر أما

 فى الثورة استخدام ااو، ردءو ؛ن٣و
 أنه باعبار الكتم نفذام على ء القف-؛
ديل  دكذادوردة قامة د٠۶الو ا

 الذرق هذا كان ولما ن ابروبتاريا
زب أعضاء أغاللمذ رضم  ف عر ا

 وه؛ ((ازوكفيك١١ أو أ!غذثة بقريق
 الروسية باللغة أغلبية كلمة مايرادف

 م عط؛ روسيا الى لينثن عودة وبعد
وقاوم 'إسكر هذا تزعم ١٩١٧

 كيرنسببكى ة٠م بزء المنشفيك فريق
 اددا فى المذهبى الصراع وانتهى
غل فريق بانتصار ؛لتاية  و١ ط ا

 ، شيوعية 'دولة نامة و؛؛ البولشفيك
 مرادفا بولشفيك لغن أسبح ثم نمن

 عرداثيوعيون كذا ، شيوعياً للغغد
٠ « ابالشفة )) باسم

السادس بولص

 لالعلى والربس ، روما بابا ٠ ا
 وبولمى ، الكاثوليكية للكنية
سم هو اكادسى  به عرف الدى ا

يطالى القس  بيستا جوفيالى ا
 ابابوية لكرس انتخابه منذ فونتينى

 ، ٢٣ يوحنا للبابا خلفا ١٩٦٣ عام
 رجال من أبوه وكان ١٨٩٧ عام وأد

 أخوبه احد ويعمل والصحافة المحاض؛؛
 خالالو بمجلى عضوا والثالى طبيبا

وطار  ، والقانون الالهوت درس ، ا
 قاصد سكرتيرا ١٩٢٣ عام فى وعمل

 ١٩٣٧ عام ولى ٠ ^ولندا فى الرسولى
 ثب القاتبكان خارجية لوزير نارط قيه.أ

 فترة شغل كما ، أخارا وزيرا
٠ ميالن أساقفة كبر حصب

 سى رثا بؤ-المث  در با لب؛ ا تؤ؟ز

 ابوبة—اب كرس 'ذوبه منذ انتهجه
 لمن—الكني روحيد -تهدف ١٩٠٦٣ ام ء
 .-ز—وتي رب؛لها عن ذاع والد يحية ا

ألمن  من والتقرب الكنيسة ر
وءحة الالومات  الطوائف ومن ا

 هيع.,..ة مجمع أول فدقد ٠ لمن ابوزد
 بومم؛ى بنة سد ١٩٦٣ عام اأكاذوا.كبة

 مسيحية مدينة بست وهى اليذدح،

 بر ؛—بذ فى والذ,رص ن م ٠ا وزار

طين و ا!ردن حدود عابرا ١٩٦٤  ذ
بله بث ؛حتلة١ ردن ملك ا  ا

 ،المفتعبة اباثة سا الدولة ورئيى

''!رغى يزور الذى ابايوات أول فكان



بوسا -٢٣٧

 عن دافع نفسها المنعة وفى ئ المقدسة إ
 م-ر لذا با اتهموا الذين الكنيسة رجال, 1

وكان ،الودان حذوى فى الياس ■
 الى ذريسا الذى الوات اول

باب  يحفر نم واول المتحدة الو
مخ !.هيئة جتؤ؛ء؛١  ديمبر فى ذلك ا

 العمومية. الجمعية فى طب ورخ ١٩٦٤

 أدوى تأبد اوإدنالكسب زيارة ب وط؛
زليكية ة٠٠ل؟ب  ولكن رب؛ اذكا

 ٠ ا!دعوة ليذد تستجب لم, حكومتها٠
 &رديذال١ بها قام التى الحركة وايد

لمالى  تبرئة ونيقة راصدار دا ا
جتماع بدد اليح دم من اليهود  ا
 د( الذى الماولى للمجمع ارابع

 لزنه حى اب بع لف؛ و؛ يعترف
رنوزكمم ة٠—الكنيس دعا الورقة ة٠ا
 ٠ اوريقه١ هذه رفضن ار القبلة

جتماع عر عماى كما  بربر ا
 فى الرومية ية—وزك ا!ور لكذيسبة١

 الكنيسة اساقفة وكبير القدس

دامة  اخباره فى وذر ٠ روما فى ا
 ب اس* ودو لسادحنا بواصر اسم

 أنه ٣٥٨ منذ وات لبا'؛ا أحد به يعرى
 جدن الذى ؛سنألفند باب تيمن

٠ العالم فى الميحية ندر رسالته

بولندا

 ٠ ر—٠٠٠رز؛،:و لدا .بو : الومى١ السم١
لودوف' بوليتا

٠صببة جمؤورية : الحكم م١تظ

 '١٩٦ع :ى دو أوداى ادوار : اكولة دبس

 مكدفكثى١سمم جوزيف : الحكومة رئيس

نى٠م ١ر١ ؛ سو وار : *ة العامه

 ا روإزلى جمهزربة لر٠ذعذ — ا
 ول اإلى احدى ازراهذقذ بحدودها

 نر.جذرد دت٠كا أن بدد الكبرى ئالوردمة
١١تحمه التى الدول تتنازعا هقاطه؛ت

 ١٢٠ر٣ مساحتها تباغ اذ ، بها
 ألمانيا مساحة ذحو أى ٠ م٠م ألف

 ( الغا ١٣٦ ) رباتقر والثرقية الغربية
 متذرة غير حدودها كانت وان

 ا، الصلح معاهدات باقرار رتباطها
 ١٢ فى بوتدام معاهدة أن ذلك من

 بولندا حدود مد أجازت ١٩٤٥ ابريل

ودر مجرى قرب الى غر:'،  متولية ا
رض من م٠م لف’ ٢٨ر٩ على  ا

لماذدة  ا ب ب: ثزبا٠وب بروسيا ( ا
 اتفاقية ى ء! بناء روحميا ا'مستولت

 قيع تو لرن عنأسبو بعد )' بينهما
 م ٠ م لف أ ٦٩ر٧ ءاى بقة،١ المداهدة

 ٠ قدة لذ ا وسيا ؤبر الند به ذر أر ن م
 تتخلله سهلى امتداد بولندا سف
نهار من دكة  ، -المائية والجداول ا
 ارساحل شما ارول هذه وتمتد

 ٣٠ر٧٢ السكان عدد يبلع ٠ البلطيق

 الغا( ا ٠٨ لودز) المدن وأهم ’ن٠۶
 فروكلوى ئ ( ألفا ٤٧٩ ) كرأكاو

 بوزنان ، ألفا ٤٢٩ آ و—بروس '
٠ ;، ألفا ٤٠٨ ١

 التحول قبل بولندا كانت ٠ ٢
 الزراعة على أسائ تعتؤد الصناعى

 نمو ا ن بها يعمل اش
 وزاد ، ااهكان مجؤوع من ا ٤٥

 من الدها ضم بما الزراعى انتاجي*؛
لمانية ا!راضى  تنتح كانت اش ا

 الحاصالت انتاح مجموع من بر ٢٥
 ، احرب قبل ى' فترة فى الدزائية
 سوفانالذ الزراعية وة اش وشمل
 والبطاطر. والقمح والفرطم واكجر

ضاقة ٠والذمغ ا!ممكر بنجرو  الى با
 ، والجبن الزبد من ا لبان منتجات

 الزراعية .؛درات—الص ب وتبلغ
 ك،ن ولكن ، ؛كاى’ 'إجعوخ دن بز ١٩

سة نجيليزيا ضطتة لفح  أى ا
بما التمنيع الى بولندا تخدودل فى



٢۴٨ بوباد

 الفحم اجم— مك من عليه استولت
 إكبرى ١ الدول من حت٠وأص ة٠بخأص

 من بز ٣٩ يمثل ألذى للفحم المصدرة
 التاج وبلغ ، ااصادرات مجموع

 ٠ط٠م١١٢ر٣( ١٩٦١ )عام الفءم
 والرصاص الزأك ثم الحدود ذلك ويأى

 ئ ارخام١و لخزفى١ والطين واتؤاولين
 اخفض قد ألبترول الداج ن١ ا

 ٠ ف إورسال منطقة ضم بنجبجب
تحاد الى دروهوبذى  ٠ السوفييتى ا
 الشيوعية الدول زعة مجه و:استثجاء
 اى ا بز ٩ تكمل بولندا ذصادزات

٠ العرب^ اإ'ب الى بز ه و برطاب

 عام ؛ولندا استقالل أعلن ٠ ٣
 ، التبعية من قرون عدة بعد ١٩١٩

 سوى لجديدة ا الدولة تعثر ولم
دنى بالغزو انتهت عاما دررن  أ
 بسب ١٩٣٩ سبتمبر ا فى بندا
وفى ىلغدابو والممر دانزج مشع.ة

 وفييتى—ال داد غزا سبتمبر ٢٣
 تم ستدر ٢٨ وفى الشرق من بولندا

تفاق  بجحن ٠ بولندا 'نقيم على ا
 اغطى ه وفى ، الذاريين الدولتين

 الجمهورية بقدام الحلفاء أعترف ١٩٤٥
حزاب وبسطت البوندية  ا
 أذولة طى نفوذها الثيوعية

 عام فى دستور لها ووضع ، اجديدة ١
 السوفيتى الدستور نق على ١٩٠٥٢
طة جعل  المجلس يد فى ا—الغلي ا

 ٤٢٦ مز المكون ( يجم٠س ) اؤوطنى
قتراع ينتخب عضوا  ٤ لمدة المباشر با

ه واًلغيت ، سدوات  باستثناء حزاب ا
 ى٠ا٠مج م يذو و ■، الشعب حزب

 ادولة ا مجلى بانتخاب ليجم ا
 هذا ألفى وقد ، الوزراء ومجلس

 الجمهورية رئيى منعب ر ستو أالى
 وفى ’ الدولة رئيى بلقب واستبدل

 التبآن يحرم قاذون صدر ١٩٥٣ عام
 بموافقة ا لعلياا١ ألكنية وظائف ق

 وم ١٩٥٦ عام وفى ، الحءومة
وتواى ب نفال با جوهرواكا ف فالدسال

طة ١  ٠تتس-؟ تشرعات ة عد, وأصدر ا
 والخاصة العامة الحريات من بمزيد

 واقتمدإدية اجذحهاعية واصالحات
 ، اادولية 'لولندية١ ألشخصية كد٠رز

ذر من بولندا .مضى٠اإ. بعنزر ثم ذمن  أ
 قوب استقال الدرقية إكتلة١ دول
 مع ستور أو ظ؛هر صراع دون

٠ موسكو

-‘-٠ اكطه
ابوارنة : -فاللذ

. ام ١ انغبان ل-طكان .٠ _ن و
( ابيض

بويغاد
ملة ن *دلى و  ايروليغ ،1جمهورب فى ا

 ءذا ءليؤ^ا اطاق ٠ الجنوبية ردربكا
حم  ر بوليغد بسمون لذكرى تخليدا ا

 ، 'نيق.ةالال أمريكا محرر الغذزوى
 أن، أى سنتا ٢٩ر٨ ابويغار يدادلى

ر  ٣ر٣٠ أوى ... ا!مردكى الدو

.ا٠بوليغي ا بوب

بولبغبانو ديوكا : القوس صر

جمهورية : الحكم م’'ظ٠

اولى ا. بابوس جنرال ن ,الهوود ديس

( ١٩٦؟

-كر م- أ اذب : ذر ا عاه،تة’ا
( نجبة سيا ).

 رك؛ أنم هورىت٠جم احدى ليفيا ;ز
تينية  ها٠ف دون بأب وتفرد '!

 اذوات أن مدن الواحل هرن محرومة
 ا١ المنطقة على شاى حمثزر;ة

 حربءم بعد لها البحرى المنفذ ا؛ت
 -داغ بوليفيا ساحه٠ ١٨٨٣ ~ ٧٩

 ن؟-ا جفرا وتتكون ٠ م٠م ألف ٣ز٣
 . ا سهو ة٠طة٠ه ( ١ ا نى٠مطقتج م.ئ
رق فى وبية—رم  بدخر "دروب ا

 دذد فى ودميش *!زون١ دهر٠ ذرولخ
ى لم—اس ن٠م ا ٧٠ نخدو المنطنب



بويئيذيآ ٢٢٩

 تشمل التى الزراعة فى ويعملون
 ابن وس الحارة المنطقة حامالت

 كاالكو ثم اسكر وقصب والكاكاو
زز القمح تثمل كما ٠ ناوالكذكو  وأ

 فى اعتمد ■■■-.ا لينج دو ن ف ذلك ومع
ستيراد على اخالل با تؤوها  ، ا
 الماشية لحيواب ١ 'تروتها و'شمل
لباكا الالما ودوان  والششيال وا

 حوف’! ١ دث من أهمية . ذات وءنى
 بة٠اذهف (٠ ٢ واللعدوم والجذود

 ارتفاعها ~سط مذو بلغ اش لغربة١
 نحو عليها' ويعيش قدم أإف ١٢
 انعاهمة وتضب المكان من ا ٣٠

 ؛ ارتداعا العال ءواصب أعلى ١ ؛؛ر
 تذى١لقمدلحر١ اعدذية ذروتها 'ندل

 , ٠٩ د:.٠وص نه ■نعاص ا!دولة ذحتكر٠
٢٥ ن٠م أكذر مده ليفيا به الراج وياًلمغ

 قيمة من /٧٢ و؛كون سنويا طن ألف
اباب دوانجا وزنت ٠ حادرات

الدول اور الذسة العابى ا|حرن
ايوم. الثالثة .وص ر المنشد المنتحة
// ١ ه بنحو ذوى ال حبا ا خدر و

بى نم اعتاد أث آ ٠ لع_،ار١ ا
اى س من كا'ن وادر ن اب عر اد

قتعادنة - ا ارزات كرة
والمعادن "٠ اذهاب وفى اا. مناورات

ني. 7 ه ا ى ف ر ءرى ا -شر ا
1 /. ه ٠' .ة ا!غذ -( المادرات

رتيم ( بر ون٠--—وا ٣ ؛ التنجتن
اكتنف 'اذى ول الذ ذع / ٣ .)

٠ ف؛ حد

 ٣ر٦ ا٠بوإيغي_ ن'٠٤' عدد رداغ
 الهنود م-ن /' ٥٣ مذبى- فهة ون٠مأث

مريين١  ارض ن٠م / ١٥ و ا
 ن الخليطة فعوىا م.ن / ٢٢ و

 لبزب١ حلذوقهم لهذود أ ؛-منح وام

 باز المدن أب ٠ ١٩٥٢ عام فى ا
I ألفا ٩٣ آ بم?ا كوى ئ ( ألز ٣٥٥ )

 وز ٠٣ تا٠ف ’ أز أ ٨٩ ; أورورو
٠ ( ازا أ ٦٥١ وكر٠س ٠ ( أف ٦٧ )

٠ ص دننو ر را ل١!جذر١

بانية : اللغة
٠ احمر ) افقية قذاعات ٣ ا اسلة

( اخفر ٠ امغر

يزو : ذف

دولفاذو

بوليفيا حمهورلة فى العملة ة حذر و
مري ر فوى٠و ٠ ا  أ!مز,بكى الدو

 امورخيانو ١ أن أى ة٠لد^إ ١ هذه ن٠م ١٩٠
♦ أمربكى رذت نعدف كدو اوى٠٠س

بوليذب.زيا
 على .بطاق جذرافى م—١ — ١

فى المتناثرة الجذزر مجموعات احدى

 ١٨٢٥ عام بوليفيا استقنت - ٣
 بوليغار سيمون محررها اسم وأطلق

 عاشت اش الجديدة الجمهورية على
 تكوبنها ببب مضطربة قلقة حياة

طولوجى ا!.جغرافى  ثالثة فخاضت وا
 شيلى ، الثالثة جرانها معحروب-

 ١٩٠٢ عام 'برازيل ل ١٨٧. ءام
 أكر منطقة عإى بصدها امذولت
 عام باراجواى تبا٠ ٠ بها المطاط ومزارع
 مائة نحو عاى استولت التى ١٩٣٨

 ، شاكو الجذران حوض مز م٠م ألف
 ، 'تورة ٦١ اليوم حنى بها مت٠وذذ

 ، جمهورية رئيسى ٧١ عليها وتولى
 عام حذى دستور ١ ٤ لها' ووضع

 جالىم اقامة ءاى :-نعى’. الذى ا٩ ؛٠
 خ فيو مجلن مجد-بن ن٠م دى 'ف

 ومجلس .( رنوات ٦ لمدة عضدوا ٢٧
 ، ات فء ٤ ارة عذوا ٦٨ . لمواب

 لجمهورية ا ٠ئير و|خ خب ندق أن ءلى
قتراع  ١٩٦( ها.بو ٣١ ادام.ولى ؛أ

 مهورو٠تذ٠ني١ باز لرذح-.ر١ :،تخاب١ د جد
 ربة كتارو لد با فاتهم سة—الثالذ ةر م

غدق  انقالب فقام الدستور أحكام وز
رئيس أقعى ذوزس ٣ لى كرى٠لىس

 بيرو' الى مرب اازى ورلة—الجمه.
رأسها على عسكرية حكومة انيت وق



٢٤ بوميدو

 اتحى فى وتتع الهادى المحيد
 ■ان ٠-■ ت م'وء ج أ ٦ وتدرف ، رق٠لث١

خر  دا وميكرونيز زيا ماليني. سم ر ان ي ٠ا
 اسيوى جنى لينيزيا دو وساً,ان
ون التامة دارتداع يتمز  النحاس وا

 عن ودخنونط ، المتموح والشسعر
يعفى يحمل ازى ا المارزى لذهمب ١

٠ لز ١ ئدى ااخد.-؛

 اسم ،,،ة ااغرص...- ؛وليدزبا - ٢

 الجزر نم مجموعة ءلى ؛ط!ق٠ ياسى٠م-
 ١٣* نحو عددها لغ بب كر٠لغI اوسماوخة

 الجنوبى الهادى المحيد فى تقع زبرة٣
 ٠ جنوبا ٢٧ و ٧ ءرض خد بين

 سب ومركيز تاهيذى جزر اهمهدا
 • محطيتى٠ وأرخببل موتو١ورز
 وعدد م ٠ م الف ٨ ٤ر ه مساحتها لة٠ج

 حاصالتها مل٠تش ،الغا ٨٤هر السءان
 ا ٥٠ ،والغانيليا واإوز الهند وز٠ج

 وبولينيزيا ،فرادسا مع صادراربا من
 وافقت٠ش١ القرب أمت'كات١منا

ددم ءلى ١٩٥٨ عام  المجموعة الى ا
 عام حاًكم يددر'شغرنها ،الفرنسية

 ئ منتخب مجلس يدساعده ؤرنسى

 مبراًت س فى دجول د لربس١ زارها
٠ ١٩٦٦

بوييدو

 جورح وهو ، فرض ص سع(
 حكم ابان ،الوزراء رض بومبيدو
 فرسا بجنوب ولد ،ديجول الرئيسى

 بارس الى !رسله معلما أبوه وكان
 د٠ومعه النورمال بكوثة درس حيث
 بدوره واشتغل سية الى؛ اا دم
 كان اذا حذى ،مربيا دبذة٠ي مدك؛

بشارل حياته اتمدوت ١٩٤٢ م ء؛

 الحرة نرنسا ^ركة زعيم ل يجو ن
 عمل ثم موسكو الى فصمبه حب.نذاك

ولى وزارته فى له سكر('  والثانية ا
 بنك ديجول'مديرا ينغون عدن ما٢

 بعد لديجول مستثارا ثم ،روتثلد
 ١٩٥٩ عام جمهورية رئيسا انتخابه

 ء؛م الوزارة رياسة فى ذوبريه حف
 ديسمبر فى' منمبه الى وأعيد ١٩٦٢

 الثقة اذتخاد؛ت بعد نفسها ااسنة من
 عام فى وكذلك ،حينذاك ريت٣شا١

 دبجول انتخاب اعادة بعد ١٩٦٥
 وبومبيدو ، الجمهورية إررامدا
 ٠؛ الفرنى آلررس ثقة موضع

 زعماء هرع التمهيدية المحادثات فى متاه

 بعقد انتهت التى الجزائرية الثورة
 أراء عنه وناب ، ايغيان اتذانية

 رة فىراً غيابه واثناء ١٩٦٤ عام مرضه
 مهام فى أوفده ، الالتينية أمرلى

 والى ١٩٦٣ عام تركيا الى سياسية
 والى ، ١٩٦٤ عام سابان وا العرن
٠ ١٩٦٥ عام والباكستان الهند

؛وس
 وهو ،جزائرى وعسكرى سياسى

 أصال ويعرف بومدين هوارى العقيد
 عام ولد ،بوخروبة محمد باسم

 انتقل لى رأسه بمقط وتعام ١٩٢٥
 ها معاهد ببعفى لتحق وا اذاهرة ا الى

 من كل فى دراسته تابع م؛٢ ،ذيا٠ا١
 التدريب ذلك بمافى بن٠وبنجك كم٠موم

 الى ينغم أن نباى وذلك العسكرى

ويصبح الجزائرى ألتحرير جدش
 ٠لتةرير١حرب ابان ذانده من وادرا

٠٠؛٠وتكو ؛ر١الجز استقالل اعالن لعدو



بوندشرى ٢٤١

 فى عين بيال بن برداية وطنية حكومة
 لرش ناب ١٩٦٣ سبتمبر ١٥

 ١٩ وفى '٠ للدفاع ووزيرا الوزراء
 انقالب حركة رعم ١٩٦٥ نيةبو

 اياه متهما بيال بن على إتحغق١شملت
نحراف  ماليبالدكتا'نو'رية ا نحو با

 وزارة كل٠يوليةمئ ١ ١ وفى ، الحكم فى
 لر بي بن وزارة من ٩ ضمت برباسته

بوزارة لنفه احتفظ كما السابقة
ألدفاع.

 ١٢ فى كو٠ -٩ ٠٠ رثم برو ,دب م ب زار
 لزيادة ارفاقا وعقد ١٩٦٥ ديسمبر

قتعدادية الدونة  ٠ للجزائر العبة ا
 ’ فب روءوسال زار دب-بر ١٨ وفى

 ب' اط ير قته  ء قطم بح ا!دار هذا وفى
فرب الوحدة مشة لقرار 'تنفيذا  ا

 عالقات قطع كما برودا الخاص

 عه٠جام إخرار تذغذا دة الذ' باًلماذيا

 ١٩٦٦ مارر وفى ٠ اهرش ا كول١
 المناجم ب بتاًمي ص-.ة حذ؛ قرارات أصدر

 فى التأمين توشركا التعدين وصناعة

 اب الملك دع واثترك ٠; الجزائر
 الحدود ى١حو النزاع تبورة فى

 اًوبر ه فى !ذ؛هرد١ رار ٠ المغربية
 القسة مؤتؤر الى طريقه فى ١٩٦٦

فربقى ٠ أبابا بأدين ا

بوميبول
 وكاث ١٩٢٧ عام وك ،بالند'نا ك1م
م: صمم با ف يد,ر  ادت ادو نفوميفو ا

 ٩ فى شرالعر على اناندا أخاه خاف
 اغتباله الى عذى ١٩٤٦ دوب

 العرشر تو!ى ٠ مجدوإة اصة—برس
رامطأ داسخم ١٩٥٠ دا'بو ه فى ميا٠رس

 ءام فى ؤذدام راددددو أص-در ، ا^.؛بح١
نقالب الى ءلى ١٩٥٩  السمكرى ا
 تمهيدا 'رنارات لجدرال١ به ؤام الذى

صدار ٠ الدائم الدسدور -

بون
تحادية ألماذما جمهوردة ءاصمة  ا

 لغربه٩ الضفة على تقع ٠ ااخربية
 ب ١٧ مافة وعلى اراين انهر

 عدد'سكانها يبلغ ، كولون مدبنة من
 اسرة المرب فى وتعتبر ، ألذا ١٤٦

لمانية المدن كان٠٠٠ن عدد يث٠ح ن٠م  ، ا
 كبرا عانت قديمة جامعه مدينة وهى

 ة—العالى اا!رب ابان التذربب من
ا!مر؛كية اشارات ببا اذشاب

 ادبداور الرئيعر ا!خارءا ٠ يدا ء
ا٩٤٩مدذءام ب٠ااخر ذار؛ ءاصمة

لو بونار

 ئ المعدافظين من بريطاذى سياسى
 ١٨٥٨عام واد لى بوذار اندرو وهو

 أعمال من كبرة شوة٠ وأساب
 دخل ه اكدرد وضاعة المعمارف

 كان ،١٩٠٠ عام اروم مجلين
 لذ.ماب فوز؛را للمستعؤرات وزيرا

ولى اهالىة١ ألحرب ابان  عام ،وفى أ
 رياسة فى !ورح اوبد حك ١٩٢٢

 ^-خقال١ أن يلبث ام واكن رة١لىز١

 اخااىآ١ لعام١فى ونوفى سحية يباب
 دو كرستون ريتشارد ابنه غدر وهو

 الحرب ابان المدولة وزيرا كان الذى

 عام للتع-لىم ووزبرا الثانية العالمية

٠ ١٩٤٥

شبرى بوند

على سدابذ.ة ة ;٠ نح -ع ل ذر ة متعمر مد

 حيخل على تطل قى اب الهند لحسا
 ٠ م٠م ١٢٢ حتها مددا ، ال٠ب١

 اخدى وهى ، مدراس ب حنو فى ذقع٠و
 لغرنسدف زاب’ كاذت جيوب سة٠خم

 ح قرار ت، ل١كرك ، ذرى بوند ا.
~_الح 'ر اذت٢ ( ور٠دالدرذاج ، راذون



٢(٢ بوعاديه

 سكانها' وعدد م٠م ١٩٦ ساحتها
 للهند فرنما عنها تنازك ألفا-، ٣٤٦

 ١٩٥٢ عام بين مغاوض-؛ت بدد سلب؛
٠ ١٩٥٤ و

بونسيه

 كان ١٨٨٦ و •' ذرنى سياس
 لحكم١ قيام منذ لماذيا١فى لبالدة مغيرا

 ٠مندوى ءين ٠ ١٩٣٨ - ٣١ النازى
الماب-,' حتالل١ ابان فرب ساميا
٠ ١٩٤٩

دونكاريه

 رؤساء وأحد فرنسى سياسى
 الدرب ل٠قي ة٠لغرب١ الجمهورية

 ؛ونكاربه ريمون وهو ، الثانية العالمية
 واشتغل القاذون ودرس ١٨٦٠ ولد

 عدة فى وادترك ،والسياسة ؛.المحاماة
ولى وزارته آلف ، وزارات  عام ا

 وزبر منعب فيها ودخل ١٩١٢
 انتخب اكابة السدة ولى ،الخارجة

 منوات سبع لمدة !اجمهورية رئيسا
 ا!ولى العالمية الحرب ندوب دم فد؛

 لى المتشددرن س وكان المانيا هزيمةو
 على وألتعوبضثم؛ت العقوبات فرض

 ذرماى لمعاهدة والمه.ارضبن ا٠أ؛؛ذاب
 مة—س لضما'ن رادة غير ؛.اعتباره؛

 وزار'ذه لف١ ، المسنبل ق بالده
 الجيثر وأور ١٩٢٢ عام الثانية

ل الفرطى  عندما أ!رور اقليم باحذ
 . اشدوئعضات دفع فى المانيا تلكأت
 . ١٩٢٦ م١ى الدالسة ر'زه١وز وأك
 ودوفى ١٩٢٩ عام السسياسة اعتزل

٠ ١٩٣٤ ءام

بونومى
.ارو رغ■■■ ١ ودو ، لى ا؛ط؛ ياسى٠س

 ر؛١وذ 'ذور ١٨٧٣ عام ولد ،بونوس
طابة الحرية  ،١٩١٩ عام ا

ئتالفه الوزارة وراس  ١٩٢١ ءأم ا
'احكم ابان اياة اعتزل 'ذم

 وزارته شكل ١٩٤٤ عام وفى ، غاشى’ا
 اساء دذول عرت الذى الثاب

 واعدام لغاشية١ عاى واشفعاء رزم؛

 مجلس رياسة 'نولى ن موسولينى

٠١٩٥١ 'نوفىن ١٩٤٨ الذ-يوخ

دوسه
 الحزب ن٠م فرطى دىبا٠.—ثم

شتراكى  عام ولد ٠ راديكالى ا ا

 ء؛م ؛ابرائن ١و٠ءض انتخب ٠ ١٨٨٩
بات فى لبالده خرا ■نم ١٩٢٤  الو

 كان ،دالية زوزبرا ٠ المتحدة

دبية وزارة فى الخارجية وزبرا  د
 رولى“ ٠ الماب؛ مع متعاون؛ ١٩٣٩ عام

٠ فيشى حكومة فى الوزأرة

هدب دل

قب؛  اجبورية المكون ارئيس ا
 المربع ويحذل ٠ كيا تثيكولحون؛

 مدبنة ذلك فى ؛^؛ مني؛ أ!وط

؛ ، براغ  فىلة’١ور م^لمكة ؛وهيميا نت و

 ؟وزج—ه؟ ام..راطورشة ق نط-؛ فى

٠ ةواس

 ٢٩ ) أخ ب، اتغدنبة قد.ت

 مناطق بملخ لم ١٩٣٨ سيدجر
 وضؤيا دزهيؤتيا س رت -ول اروغ
 ا!خيرة هذه احتالن وبعد ٠ ألمانيا ألى

 ١٩٣٩ مارس لى طديالوساوقاكيا
 ومقاطعة بوهيم.ميا ن٠م كل وضعت

 الراخ حما'بة 'نحت المجاورة مورافى؛
لها اتادت أن الى ٠ ا لمانى استذ

٠ أدافى؛ ئزرا٠'ي ؛مد

ب
سيرته اتصلت ألمالى هو'نى - ١



الشيوعى البيان ٢<٣

 ذبرئه٠ ويقة بانيج المعروفة ئيقة٠بالو

 وثيقة وهى ، المسيح دم من اليهود
 متصل سياسى طابع ذات اعتبرت

 اذ ، العالمى الصهيونى بالنشاط

 البثرى الجنى تحميل الى تهدف
 'نحمل كما ، المسوئلية هذه كافة

 ثبر بدريق لكاتوليكه ا كنيسة ا

 اليهود له تعرضى ما مسوئلية مباشر
 ا٠كم. المبحيه الدول فى عداء من

 فان لهذا ، النازية ألمانيا فى حدث
 موضع كان بيا الكردينال نشاط

لصبيونية ١ من وتثجيع ترحيب
٠ العالمية

 ودرمى ١٨٨١ عام بيا ولد — ٢
 حسدى قيا وعجين الالهودت
لمانية الكنائس  ى ٠ الكاثوليكية ا
 فى وءيمن٠لي١ ة٠بمدرل مدرسا
 التحق ١٩٢٤ عام وفى ئ هولندا

 التالية العترة خالل وزار باسيكان
١٩٦٠ عام وفى ٠ طعن٠وفل م

نقها لسنة ١ وفى كردنا انتخب
ده اتعل حدث ديو.بورك الى فر سا

المنضة -ن ردم حذوودمان م ذادى
در-دلمن دا ومنع ٠ العادة ة تخ و٠الصله

د'نه عو رعد و ، الفخرية '؛دكتوراه
الوثيقة' اعداد على عكف روما الى

 وعرضها هدا ندر وقبل اليها المعشار
 ا عذيه اطلع المعكوس المجمع على

 قبيدل رودا الى أوفد الذى نحولدما
 وما ٠ بأبام المسكولى المجمع اذهقاد
 اعتبرت أنها اوؤثيقة هذه على ؛ؤخذ
 أنها مع بنيةد حركة للسامية ااهداء
 عارنت كما ٠ بحتة سياسية حركة

 على ا!وثيقة هذه الدرقية الكنيسة
 مهده؛ كتى مجدع أى أن )) أساس

 فى جاء ما نفير بمذك  متواه كان
نجيل  واضح صر؛ح ٠ذح ءراًلغا ا

٠ فيه((

-تالتىيان
 من كل اذاعته مشترك بيان

يات  وانجلترا وفرنسا المتحدة الو
 فيه 'نعهدت ١٩٥٠ مايو ٢٥ فى

وضاع على بالمحافظة  فى القائمة ا
 تصميم تضمن كما وسدا انثرق

 اتخان على الثالث الدول هزه
جراءات  فى ذاك اسيلة؛تبق ا

دم نطافى  1، .ا—خارجه أو المتحدة ا
 الدفاء دماهدة عقد على ردا وذلك

 الجامعان أبرب؛ التى المشترك
 والمنصود ، أعضاءها بجن فيما العربية

 اش الحدود هى القائمة با وضاع
 باقامة الصهيونى الغزو اصطنعها

 باضان ود والمقص. ؛ اسرائيل لة و د
حراءات  القوة استخدام الكفيلة ا

 ۶باسقرجا العرب مدالبة حالة فى
رض ٠ المغتصة ا

 بكون  الغانولى ااتعهد كان ودا

 وطرذا ه المحين الفرفذن يين ا
 الدول أن اذ لهت وجود  النزاع

 الثرنى دول دن ليست الثالثة
وط  وهى العربية الدول وأن ٠ ا

مر بعنيها اأض  هذه من 'طاب لم ا
 الساعدة، أو المشورة الدخيلة الدول

 دن ؛؛طلن د ائب هذا بعتبو لهذا
 فضال ، الدولية القاذوض الناحية

دم ميثاق بتجاهل أنه عن  ا
من مجلى صاتواختصا  الندى ا

 بقرار ا القوة استحدام بحرم٠
٠ منه

الشيوعى البيان

عالن آو ،ا!وعى البيان - ١  ا
 الشيدوعى لمابخمتو١ أو ، الشيوعى

 لمذهب١ رائدا وجهه ااذى النداء دو
 لث وفرد ماركى كارل '!شيوعى

! البقة الى ':جلز العالم فى ا



Ui لحج

 أواخر فى وذلك بروكسل مدينة من
 بارس عن أبعدا ان بعد ١٨٤٧ عام

 ن١ وما ، السياسى نشاطهما بب
 الثورة نثبت حتى لبيان ١ هذا صدر

 التى ١٨٤٨ فبراير فى فرسا فى
 فى الوطني-ة الحركة بدورها اشعلت

٠ بيانه فى ماردى تنبأ كما الماب
 وانجلز ماركر استهل — ٢

 ان )) العبارة بهذه الشيوعى البيان
 حتى ابتمعات من م.جتمع كل ،وارخ
 ألمصراع خ٠تار ا بكن لم هذا رومنا

 الى ايان و'ذدرح (( 'الطبقات دحن
 العمالية ذاخدركة سربع تاريخى ءرض

وربى المجتمع فى  وجهة 'نرسح مع ا
 ٠ ب بناى التى الثيوعية اؤتظر
 بمثابة ر دعتم الذى البيان وأبرز

 مغهوم الماركسية لالشتراكية دستور
 ٦وهو واسبابه الطبقى الصراع هذا

 دعنى ؛ البورجوازدة بجن ع١ااحر
 العاطن والطبقة ( اراسمالية

 سوف ۶١ صر ، ( با ليتار و لبر ١ )

 أقدام١ د.بد—'نه الى حتما بنتهى
 النهابة هذه أن ارأسمالى؛إعتبار

 الندور شها يذر .ة—منطقي نتيجة

 ى٠٠٠كمار ولكن ٠ للمجتمع الطبيغى

 اأطبقة 'نقف اًن يرى  ( وزميله )
نتظار موقف العاملة  حذى والترذب -ا

 أن عليهم بل النهاية هذه 'نجن
تحاد بتعجلوه؛  الثورى، باأممل نم با

 العرض هذا الشيوعى اأميان ورختتم
 أنحاء فى العمال آيها )) ا ش ء١بالذد

٠ ((اتحدوا لعاام١

يبنج
سم  نلن مدرنة على 'أطلق الذى ا

 ابان ١٩٢٨ ءام منذ الحجن عاصه
 وخالل ، اكابق الجمهورى اأحكم
حتالل فترة عام بعن اليابالى ا

سم هذا ألفى ٠ ١٩٤٥ و ١٩٣٧  ا
 باعالن ١٩*٩ سبتمبر ٢١ فى

 ٠وأعيد الشعبية الحجن جمهورية

٠ ؛لقديم ن٠بكج اسم ا٠اليه

أ!يفن ابيت

 ارس السكن على يطلق اسم
يات جمهورية ربن  المتحدة الو

 بطل و واشجتون بمدبنة بكية ا!مر
 اسمه استمد • بنلفانيا ميدان اسى
 به طليت أذى١ ا!بيض اللون ٠ .من

 الجرى الحجر من المشيدة جدرانه
 اختار ، فدانا ١٨ 'نبلغ مساحة سدطى

مريكاني الرير مرتمه ور 'ا  ا
 حجر ووضع ، واشنجتون جورح

مارن  ، ١٧٩٢ اكدوبر ١٣ فى ا
 ز٠اًدم نجون٠كا أقاًمفيه زبر وأول

 ثالث هرت المبنى بتكون ، ١٨٠٠ ءاح
 وبخصص فة ذر ٣١٢ و طوابق

 ستعمال والثاأث الثانى '؛طابتان

 حتتة ت٦،ي تضى١٦لطغ١

حقبال حتماعات كا  وحفالت وا
ستقبال غرف على وطلق ٠ اأطعام  ا
 والغرفة الحمراء الغرفة منها أسماء

٠ الخدراء والغرفة الزرقاء

مة بيت ل

 الممريون الوطنيون أطلقه اسم
 بالقاهرة باشا زغلول سعد بيت على
 نوفمبر فى الوطنية الحركة قيام منذ

 أن الى التسمية هذه ومرد ، ١٩١٨
 فى الوطنى الحزب أعفاء من جماعة
 له مذن فى زغلول سعد مع لهجم مقابلة

 الذى لتوكيل ١ صيفة حول المناقشة
 اثاروا ادرى الوفد لقيام وسع

عالى فردوا ، بختراشهم خدته



بدبونا <أ

مة بيت )١ فى بأنهم اجتجاجه  ى ا
 عرفت ثم فس ، سعد بيت فى 

سم بهدا الدار  سعد وفاة وبعد ، ا
 اثر الى الدار هده تحولت وزوجته
الثقافة وزارة اشراف -دجت تذكارى

بيت متحق، ١) م مو ااي عليه طلؤ.’
مة  شريح س يعيد ض على ويقع (( ا
٠ ادفلكى بذ*ارخ زغلول سعد

يبان

 وهو ، فركى وسياسى قائد
 رئير ٠ بيتان فياب هنرى اإرنال
حتالل بعد الفرنسية الدولة  ا
 ودخل ١٨٥٦ عام ولد ي ا!لمانى

 عند قائدا ءبرى ١٨٧٨ عام ا!جيش
 فدافع ا!ولى العالمية الحرب نثوب

 زه حدل مماً ١٩١٠؛ عام دون ن ءن
 فى عاما قائدا عجن ثم توميا بطال

 المرشال رتة ومنح التالية اكة
 ائترك ١٩٢٥ عام .وفى ١٩١٨ عام

 فى عضوا عن ٠ الرف حرب فى
 ١٩٣١ عام اذوطنى الدفاع س1مح

 ٠' دووج وزارة ا حربية ووزيرا
 بعد أمانيا الى وصغيرا ١٩٣٤ ءام

 اددرك ن ١٩٣٩ عام هلمية٦ |حرن١
 ورب حرب وزيرا رو وزارة فى

م . ١٩٤٠ ما؛و فى داأنداوة  ور
 مع عدنة عقد ١٩٤٠ نزهرز فى ذرنا

 ٠ للدولة رب نف وأقام ألماب
 الى !خركية١ لحكومة١ رمق ونذل

 ؤرارا در أد أغسطر١٢وفى ٠ ذ^ءى
 الداء ٩ لحمههرى١ ر الدسر؟ ء باذخا

 عين ١٩٤٢ عام وفى ،النيابية الحياة
 الدرب للوزارة رئيسا فال

 عالقات قطع ض’ ن إ؛ ا مع ضعاونا
دات ذرذب  وعند ، المتهددة باإو

 ١٩٤٤ ء-ام ذرذب ء الحلن,؛ ل دو
فركا الى عاد 'تم ألمانيا الى هرب

 ،حاكمة’قدم؛ حيث التالية النة فى
عدام عليه وحكم بالخيانة متهما  با

 ٠ الموبد باكجن الحكم واستبدل
٠ ١٩٥١ عام توفى

يجاسوس
تمار من سرب به يعرف اسم  ا

مريكية الصناعية  مده اطلقت ,التى ا
 أطلق ، ١٩٦٥ عام لى أقمار ثالثة

،فبراير ١٦ فى ١ بحابوص
 ، مايو ٢٥ لى ٢ سر سو بيحا و

 من.العام يونيه ٣٠ فى ٣ وبيجاسوس
 دراسات لبعض ويتخدم ، نفه
٠ ضاء الة عن ءامية

 لليبية١ كحرا١ فى٠٠طرق طر
 أمرها اشتهر ق طبر جنوب فى رعع’

 باستيالء الثانية العاب الدرب ابان
 الفرنيين ومحاواذ عها المحور

حرار  ١٩٤٢ ما؛و فى عنها ۶الدفا ا
٠ عنها وردوا فشاوا انهم ا

ببرساؤن

 ليتر و—وه ، كندى ى٠سيا-
ذ ١٨٩٧ م ء؛ ولد ، ون٠س رب  بمد
 رجال من اووه وكان بة اكند ١ ر'؛نذو ل

 بجامعة تعليمه وأانم ٠ الدين
 الدرب فى واشترك أوكفورد

 ،الحوى الالح فى ا!ولى انعاب
 اث داأص-؛ التحق تم٠ ص أددر را ل وعم

 وفى ، وظائفه بين وتنقل اياس
 --غر س. منحى رولى ١٩٤٦ عام

دات فى 'كندا  عام وفى ، المتحدة الو
 للعدمعية ا-.ابعة ا الدورة رأس ١٩٥٢
 ١٩٥٨ ءام وفى ، اأنحدة لالمم العامة
حرار لحزب رئيسا انتخب  ا
 فاز. ١٩٦٣ عام وفى المعارب الكندى

نتخابات فى حزبه رواسة فذولى ا



٢n بنيثحولد

 سياسته ف انهد ،الكندية رة١إوز١
 العالنات توس الى الداخلية
 ببريطانيا بالده ترط اش التقليدية

 تقفى التى التشريعية الرابطة كانهاء

 نبل .البريطانى البرلمان باستشارة
 عمل كما دستورى تعديل أى اجراء

 العلم من البريطالى الرمز الغاء على
 سياسته وتضمنت ، الكندى
 العالى السالم الى الدعوة الخارجية

 رانامة ٠.انداى مشروعه دملت ج
 لجنة وانامة دائمة' عالية سالم قوة
 مشبكلة لبحث الصبرى الدول من

 تعتمر 'أن رفض كما ،السالح نزع
سلحة نتا- ا كا نم كدرا  ،الذردة ا
٠ ١٩٥٧ عام السالم جائزة منح

يرشدولد
 ليبولد وهو ٠ .نمسوى سياسى

 اتصات ،١٨٦٣ ولد ،برشتولد .فون
ولى،كان العالية بالحرب سرته  ا
 النما امبراطورية .) لبالده سفرا
 روسيا عاصمة بطرسبرح فى ( والمجر

 تولى ١٩١١- ١٩٠٧ القيصرية
 ،التالية السنة فى الخارجية وزارة

 اغتيهل ١٩١٤ يولبه ٢٣ وفى
رشيدوق  عهد ولى فردناند ا

 فنزع ، ساراجيفو مدينة فى التمسا
 مع التهديد استحدام الى برشذولد

 باعالن عجل مما الصرب حكومة
 عن تنحى ،ا!ولى العالمية الحرب

 سياسته ببمب ١٩١٥ عام ا!.حكم
يطالية ٠ ١٩٤٢ توفى ،ا

هادبود يدل
 جزيرة عل امريكية بحرية قاعدة

ىفى١هاو ارخبيل جزر احدى أوهو

 ماحل عن وتبعد الهادى 'أحيط
يات  سان ) الغربى المتحدة الو

 كانت م، ٢٣٠٠ .بنهدو ( ذرلسكو
 شتته عنيف جوى لهجوم هدفا

، ١٩٤١ ديمبر ٧ يوم فى اليابان
 ٢٠٠ و ١٥٠ بخن ما فيه استخدمث

 عدة سطوح من تغمل كانت طائرة
ضافة للطائرات حامالت  عدد الى با

أحدث وقد ، الصفرة لغواصات ١ من
 بليغة اغرارا ء المفاجى الهجوم هذا ٠

طول برحدات مريكى ا  المرابد ا
 ٨٨- يشمل كان والذى الميناء فى

نواع مختلف من حربية '*مغينة  ، ا
 طائرة '١٧٧  لجوى السالح فقد كما

 ، لالطول تابعة طائرة ٨٨ ,رشها
 البحرية من الضحايا عدد وبلغ
 ومن مفقودا، ٨٧٦ و قتيال ٢١٧

 اليوم وفى ٠ قتيال ٢٢٦ نجيثى ١
 أعلنت ( ١٩٤١ ديمبر ٨ ) انشالى

يات اليابان على ادرب المتحدة الو

بمع■

بدو دل رسوبليكا : االوس االسم

جمهورية : الحم م١تئ

تولى ) درى و ند نا نر : اندوال ديي
١٥١٦٣ ،

ببز لر فرخاندو : اسلوفين ربى

( م.ت ١ر٧ , لبما : ة٠ص’ا'،

حمهوردات احدى بيرو - ١
 عل المطلة الالتينية الحذوبية أمريكا

 حدودها وتتصل الهادى الحيط

 وبوليفيا البرازيل من بكل العربية
 وكوبا باكوادور واشمالية
مساحتها يلى٠يجمهوريةش والجنوبية



يغ١بمموقر ٢٤٧

نديز جبال تك-مها م ٠ م ألف ٤٩٦  ا
 ابنطقة هى ردسية مناطق آنالث ااى

 ت’لحاصال١بعضى ~جود حيث لتحلية١
 ٠ والقعب القدت منها الزراعية

 الى 'نصاى اش الحبلية وألمنطقة
 -المنحدرات ثم قدم الف ٢٠ أرانفاع

 بغابات حلحتت التى بالنابات المهدة
مزون  /٨٠ ث١ ومع ، البرازيل فى '

 ان ا الزراعة فى يعطون الكان ص
 / ١٠ عن تزيد ءية١لزر١ ارقعة

 وتغطى ، ماحتها مجحدؤع ون
رض من كببزا قما المراعى  ، ا

 ٠ م ١٦ لح.ة١لحيو١ الثروة وتثمل
غنام من راس  الماشية من ٠ م ٤ ٠.ا

 من ٠ م ٣ر٨ ، الدواب من ٠ م ١ر٢
 قضا؛ الدوادن ٠ش ٠ م ٢٢ ن  أ.اءؤ

لباكا حيوان من رأس م ٢ر٧ عن  ا
 مصدرا المعدنية الثروة وشكل

 اًشها ات ا الذومجة الثروة من امها
حتكارات ئ فى مرركية ا ح ا

زح خم-سى و بم تنذج  ت٠م امال ا
نتاتم وربع لةضة١  معدت. س العالمى ا

 والبترول النحاس 'ل ث الغاناديرم
 ل ب تك٠ ٠ ند والحار هب اد ا و

س صادراتها /•٢٣ ١ المحفوظة ماات٠ا
ائ. ئ '؛ اات'درات ع محه؛ هدن

/'؛١٧ ١ التحا- ثمر(؛ ١٨١

/؛٦١ الحدند ة ثم' / ١٠ ١ السكر
يات الو ز تتحه و ( /-٦١ *الفعة
تحارة س /- ٤ ٠ نعدو عدى المتحدة

هنفت قد و ئ والواردات ؛,حادرات
.٠م ا—— عل حدك التى ض ٩ اادو

ا د- اً ذ.ا ق ١٦ ز الد. الذك
د . م ١٣٥ . دو

 العاصمة بما المدن أم ،^يل ٢ ٠ ر٩
ء.اصسمان ١٨٢١ ءام ىحق وكانت

 ن ٠ م ١٠ر٤ ددو سكان ءرد بلغ٠ي
 صايهت١٦ك٠ أنم هدود ون /٤٦ مذء,م

 والشعوب البيثى- ض واباتى
سيوين الخليط؛ السكان كثافة ،وا

سبابة متلكاتم  مرركا١ فى ا
١٦١ ) ليما ميناء و٣و الجنوبية

 ادركز ( الغا ١٥٧ )' أركيبا ( العا
 ألف( ١٠٠ •نروجيلو) ن اكجارى

٠ التعدين مركز
 ١٩٣٣ ينعردستوربيرولعام

 للجمهءورية ربى انتخاب على
قتراع له ونابعن  ٦ لمدة العام با
 رثيمى انتخاب يعاد أ على سنوات

ن الجمهورية  ٠ متواليتين مر
 مجلس من العثريعى المجلسى ويتكون

 ومجلس ( عضوا ٥٢ ,١ للشعولح
 رئيس ويعجن عفوا ١٨٣ للثواب

٠ والوذراء الوزراء ربى الجمهورية
ول— ٠ العملة

الكيثر ٠ بانبة . : اللغة

يمارأ وا

أحمر رأسية تداعات ٣ : الساوبم
 مع ) و|احمر وأبيض

( دهار

يزوت
، اللبنالح؛ الجمهورلة عاصمة

 متوسط موضع فى تقع موانيها أهم ٩
 الشمال فى طرابلى مينالى رمن

 بدمشق ويربطها ، الجنوب فى ١وه-مد
 والزبدالى بزحلة يمر حديدى خط

ش فى البرية المواصالت أن أ  ا
 فضال ٠ السيارات عر أطا نعتمد

 للمواصالت هامة محطة أنها عن
 أكثر الدولى بمطارها "ذمر الجورة

 يقدزءزذ ، ألكبرى اصران كات ض
 وبيروت ، أأغا ٤٥٠ نعدو سكالها

 أعد—سم هام ومصرفى ارى٠تج مركز
 التجارى ؛—نطمه ها ه—رم ءل،

 بالحسابات' يسمح الذى الحر
 وهى ، المعرشة شلة١ دائمواوو
ذايم المقر  ابونسكوالدوبة لهيئة ا

لعربية ١ للطباعة متدور ومركز
٠ واك

يدوقراشة
 نظام به يقعد سياسى اصطالح

تدير دولة فى يتمثل الذى الحكم



برودي

 ، الموفعن كبار من طبقة هوئنها
 اللغغد من مشتقة كلمة ويدولراطية

 منضدة ١ مكتب بمعنى بيرو الفرنسى
 كراس اليونانى واللغذ ( الكتابة
 كلمة استخدمت وتد ، يحكم بمعفى

س بادى* فى بدوراطية  مقام لى ا
 ديمقراطية .ءلمة تنبها ,!سخرية

 امل من وكالهما ) وارستقراطية
 سخدم اصبحت ثم ( يونانى
لة  يعنى الذى الحكم نظام على للد

 لتغاسل١و باشكيات فده تالون1١

 كانت ولو اللوائح وهوامش الجزئية
 ٠ التشريعات وضح من الحكمة تفوت

لمن ن؟ ري. ارو ١ ساليب ر ودرف ما. وهو

يرون

 ، ارجنتينى وسياسى عسكرى
 ولد ،. بذون دومينجو جوان وهو
ص فى و'ندرج ١٨٩٢ عام  ب—ا

 ء١لو أدير رتبة الى أسةرية١
 الحدرب ابان وعرف ( كولورلى و

 ٠ لمحور١ لدو بمب-وله لثاذية١ الهالمية
 ا.حاًةومة١ ذاب ز نجح ١٩٤٣ عام ,؛فى

 ١٩٤٦ عام وفى ، حينذاك اقاأمة١
 فى ساحه اغالة ءى حصل

 ررة ٩4لحم١ راسة ‘ا اعامة١ لتخا,ات١
 من مختلفة طوائف حوله غت ول

 والعسكرلمن العمال تضم شدب ١
 ندرذوا الدواء ءلى ءمال١ ورجال

 مرون ادفا حته ٩ اذ ٠وكال ، وذرعن ٠٠٠—دال
 وتد الشعبدة انتصاراته لى ؛ضل

جتماعية للخدمة بدورها تحددت  ، ا
 اوربا فى برحلة قامت ١٩٤٧ عام وفى

ءاة نص مب—وك ا  ارت أ ار—٠—ا
 عدا ما أوردا دول من كثيرا خاللها

٠ ( ١٩٥٢ عام توفيت ) بريطانيا
رجنتين برون حكم  مطلقا حكما ا

 الغاء برنامجه وشمل اتخابه وأعيد
للتضاء المدارس فى الدين تدريس

 أحنق مما الكنيسة رجال نغون جلى
 الكنية من حرمه الدى البابا عليه

 يونيه ١٦ فى أسدره بابوى بمرسوم
يات أحنق كما ١٩٥٥  المتحدة الو
مريكية لالحتكارات تحديه ببب  ا

 ننبا التة من نونمبر ١٣ وفى
 لحكسه المناوئة العنامر تجمعت
 ذار ذا سة الدكه اقاط لى ونححت

حتا! الى بيروت  من والخروج ا
رجنتين  فى نترة عاش حيث ا

 بين ذلك بمد تفتل ثم باراجواى
 محاولتان شلتو ، وبناما نيكاراحوا

رجنتثن ارع برون لعودة ذ!ك بدد  ا
٠ له ة ناسم م ة٠م ٠حك واذامة

يزو

نتشار ذائعة عملة اتم  عدد بين ا
 قيمت؛ ولكن لال'ذيذية١ امريكا دول من

 والدول ، بلد الى بلد م,ت تختلف

ا هى البيزو تستخدم انتى

 ،ويساوى والدوميدكان وبا٣ ٠ ١
ر أن أى امريكى سنت !ديزو١  الدو

يزو ١٠٠ .باوى

 زو٠ب١ ونساوى ٠ ى١ أوراحو — ٢
ر أن أى أمريكى سنت ١٣هر  الدو

و بيز ٧ر٤ وى ١٠٠٠٠؛

 البيزو ويساوى ، اسبعت — ٣
ر نحف امريكى دو

 البيرو ويساوى ، المكبك ٠ ٤

 أن ى٢ ، أمريكى ست ٨ المكيكى
ر بيزو ١٢هر يساوى الدو

 حم غ- القطع ؛ كولومبيا ٠ ه
( ثابت

وتصدره جزء يعذن بيزو لفظ ),

 على طلق امم وهو يزيتا هو
سبانية العمه وحدة ٠ ( ا



لمغغئ ٢<٩

يزيتا

سبانية العملة وحدة اسم  الدى ا
 ولغن ١٨٦٨ عام مند تداولها بدا

 سنى، بيرو كلمة تمذر هو بيزيتا
 سدر ) البيزيتا وداوى ، جزء

 ١ر٦٦ ( ١٩٦٣ عام الدولى البنك
 الدوالر ان اى ، امريكى سننت

٠ يزيتا ٦٠ ساوى

رتجل: البيطار

 ١٩١٢ عام ولد ،سورى سياس
 التحق ثم دمشق بتجهيزية وتعلم

 درجة عل وحصل السربون بجامعة
 عودته وبعد ،والعلوم (الرياغيات فى

 والطبيعة الرياضة بتدريى اشتغل
 حتى الثانوية المدارس باحدى والفلك

 السياسة الى اتجه حيث ١٩٤٢ عام
 المناهضة الحركة لى واسرك
 ١٩٤٥ عام وفى ،الفرنى لالنتداب

 سياسى حزب ادشاء ق اشترك
 الى تحول العربية الوحدة الى يدعو

 ءام فى ٩ ،مث الم حزب دلم ءرف١م
 دالعمل' متهما لبنان الى هرب ١٩٥٣

 عام ولى ،الثيشكلى حكومة ضد

 فى الخارجية وزارة تولى ١٩٥٦
 على نعمل العسل نبرى حكومة

 واتهمته ايزنهاور مثروع رفض
يات  ،شيوعية بميول المتحدة اوو

 اجتماع فى اشترك التالية السنة ولى
مم هيئة  باجرا وطالب 'المتحدة ا
ثم كجمعات١ ببب ق١رحق  حددا ا

 رياسة تولى ٠ الحدود عل التركية
 ،سكد ،مرات عدة ألورية الوزارة
 ١٩٦٥ ذسيؤخر٢ه فى بء.ة١ او وزارته

 انقالب ونع ١٩٦٦ فبراير ٢٣ وفى
 البيطار على القبض فألقى عسكرى

ؤرياسه وخلفه لىلبذان١هرب الذى
♦ ذعين يوسف الوزارة

يجان

العمال زعما، من بريطانى سياس
 ، ببغان اينوريه وهو ،الباديين

 ١ح٩٧ 'ولد المناجم عمال احد ابن
ولبة بالمدرسة وطم  لى وعمل ا
 العمالية' العركة وتزعم الغم طاحم

 أعمال ممثال واختير ويلز جنوب لى.
 عفوا انتخب ، التحكيم لجان لى

 تزوح ١٩٣( ولى ١٩٢٩ عام بالرلمات
 لى عفو بدورها ,وه ، لى حنى

 على تولى ،طاش اب العموم محلى
 الجناح ‘تمثل كائت التى تربيون مجلة

 ولى ، الممال حزى فى اليارى
 دهب ، أصحة ودروا عجن ١٩٤٥
 وتأمه مية القو لصحة ١ وع مذ اله

ءرات ن وتان، !ف١  اسة ا
 الفتر تانون ألفى لذ'ى١ القانون وهو

 فى عمل وزيرا ص ثم ، القديم
 رلبث ولم ، ١٩٥١ م ء؛ لعمال ١ة وذ.ار

 الحزب ة٠٠س.ا'حم غا ماو ه أستقال أز
 سيما ،جيتسكل يتزعمها كان لتى١
 اكسلم ئنفات لخاسة١ !ساسة١
طانعر حذاف و  منها دؤلفات اه ٠ خ ا
 بد )) و (( ؟ بالمحافظين نتج;،  لماذا ١١

٠ ١٩٦٠ عام ذوفى (( ف خه١ا مءذ

سزنمرولع

 من .دالىبر واس نحذى
 صاخب ودو ث المحافظين حزب

 وألذيلى ميل الدباى جرائد وعة م مئح
 ، ستاتدرن ١' يفننح ٠و اكبربى

 ١٨٧٩ عام بكندا ولد ،وعبرها

 واشتغل انجلترا أر واذتئذل
 امب اللوردبة لقب ومنح فة بااصلتا

ور بين٠ح.١ فى هاهرا درا  والذانية ا

 ١٨٩١ عام لالستعالمات وزيرا عين
 ومصر'، فلطين زار ١٩٥٦ عام وفى

جريدته توزيع ارتفع ١٩٢٩ عام وفى



بيعردج

 مليونى الى (( اكسير.ص الدحدى ))
 سيابحة الى دعا ، روميا سخة

مبراطورية التجارة حرية ))  (( ا
 ٠ أوربا فى نعزايةا ؛سة٠سي ,والى
 عام الطائرات اشاج وزارة تولى

 عبن 'تم الحرب وزارة فى ١٩٤٠
٠ ١٩٤٥ عام الملك ختام وزيرا

يردج
 ودو ن نىبطابر وسجاسى اقتصادى

 ١٨٧٩ عام ولد بيغردج، هنرى وليم
صالح بمائل عنى جتماعى ا  ا

 عدة فى رعلب أن وبعد ٠ والعمالة
قتدا لكلية عيدا عين دناصب  دا

 اشتهر ٠ ١٩٣٧ عام حتى لندن فى
 المعروف وع بالمثر ١٩٤٢ .عام فى

 إدامرتن ١ رتنفيجر اأخاصر مه٠٠باس

جتماءى  اذاة 'دمين ا'-د دى رش '
 فى , اك وراد من فرد نكل
العمل يثم ن بدع وذلك '( ؛ر؛طاب

 اعانا'ت ومكح طي__ه .ادررن—للذ
 ن ٠لم١ سدب جزرن’ش؛ ومعاشات

 ء ف؛ هرت فى لءات ئ إه ث ازن أو
جتماعيان لحرمة١و صمالة١  منبذا ا

 ءمزح٢ ١١ '( المن امطا ا را وز بأسدما ١١
ء (f نددا ا

غن٠بي

٠ ٠ذعمر ا ب د' ن٠لر رررطادى٠ سياسى

 ١٨٨١ م ء؛ ودر ن بعن ارنست وهو
 م ان 'رو ل لمهرها ١ رى م أسرد فى بتم.ما نثد؛ ؤ

 فى دراسته واستكمل أوليا 'نعليما
 لكة با .دائدا ٠ وتمل يلية’ل١ الغمول

 ٠لش_.ااط١ ز اشذرلذ و ره لحد؛لى ا
 أمدن' وانتحت النقل اهمال نقابى ا

 وؤ ع ١٩٢١ حذ 'ذحاد١ لهذا عاما
 مم'.-. فى عضدوا اشذب ١٩٤٠ ءام

 ١ ووزر نا-'*-ورثو دائرة ن٠ء ادوما
ة—ااذودي دل 'نذر وزارد فى لليرمل

 ء'.* ذعم. ٠ اس اطة. ١ ر٠مب فى وعضدوا

 ، ب العر ابان ابالعما الخدمة تنطيم
وزارة فى الخارب وزارة ذولى

فى اشترك ، ١٩٤٥ عام العمال
 وق ٠ ذغده م اه؛ ا فى السالم تئ'ذم,ر
طلنطى شمال حلف 'ذغاقية١ 'نوقيع  ا

 مصردة معاهدة لعقد نحاوالمن وفى
 عام معاهدة محل 'نحرل بربطانية

 اللورد المفاوضات فى ومثله ١٩٣٦
 ادرى الجانب ومثل شجيتمتا

 ١٩٤٧ءام باشاوذلك هدتى اسماعيل
 يدل ىبمغ كان كما ،فشلت واكنها

 العمال حزب فى اليمينى الجناح
 ,يوئرين يارى١ لطرف١ باًهفى
٠ ١٩٥١ عام توفى يغان،

بءودعكى
 وهو ٠ سوفييتى فضاء رائد
 ٠ دسشوفسال فدورفتض ى واذح

 عمال ن٠م أبوه ، ١٩٣٥ عام ولد
 حزن ١٩٦٣ عام اط رز ، المناجر
 فوستوف ١١ الغناع مركة رتقل

 حذول رحا-ة وبد؟ نيه بد ١٤ م ده ثم'' ٧
رض رأر٠م  ٢٣ و رام ٤ فيها قفى ا

 حول خاذلها دار دقائق ٦ و دعة
رض  عن دورة ١٧ بزيادة دورة ٨١ ا

 ء.ن دورد ؛ ١/ و ضف  ذض ٠رك٦حزو
 لن إ ن' ح_ذك ء :مج ت دا لغ راز؛- 'د-.

رض الى عودته بعن عدن ع بخ أجتار ا  ا
الفضاء غزو بق اض مستشارا

٠ وع عثم ٦ج ف? ئ —م ٠٠٩ أ

( وزر ) ب.كحى

 رع جانية أن ر 'ج■ ا م.ني دة ت مجم
 ال٠د ز '؛-حذور ايادى المحط نى

رخبيل ارخبيل بب يعرف اتذى ا

 تع.خجرتحت تثالاللماذيةلر١

نتن"-  ارب انرب بس اباش ا
زلى  وسادة الى انتعت ر ٠ ا

١اه٤٧ عام ء.'._ز المتدرن اإلبات
رب بالتجذ؛ ازجزر ازء اب ذفى ١

دات 'حبا اش 'اذرر  المتحدة الو
نحاء هذه لى ، الهادى المحيط من ا



بيلوروسيا ٢٠١

يات أجرت ١٩٤٦ يولية ذضأول  الو
سطح تحت ذرية تجربة اول المتحدة

 ٦ القيت هدروشما قنبلة ) الماء ب
 تنبلة وأول (،١٩٤٥ عام أغسظى

 مشاهدة الى ودعى ، ايدروجينية
 مختلف من خبراء التجربة نتائج

٠ العالم أنحاء

ييل

 سبرته اتصلت يريطانى سياس
يرل وهو ،اسيية بالقضية  ا

 وبعرف '١ دبل ر ٠٠١و ت ص ره ال
نغيلد نيكونت باسم كذلك ، ( ك

 فييرونت ابن وهو ١٨٦٧ عام ولد
 أحد _يل روبرت وحفيد ببل ارش

 ، السابقين بريطانيا وزارات رؤساء
 ١٩٢١ عام المواصالت وزارة تولى
 لى الهنة لحكومة سكرتيرا وض
 ،١٩٢٨ عام لى ثم التالية اال
 وعضوا ، ١٩٣١ عام لالختام ووزبرا

 ١٩٣٣ عام المشتركة الهند لجنة فى
 للحنة رئيا عبرئ ١٩٣٦ عام وفى

 أوفدتهاحكومة الش لملكية١ التحقق
نتداب  فلسين  لى البريطانية ا
٠ ١٩٣٧ عام تولى ، يمه با وعرفت

يل>لجذة(

 'ربها الى 'ننب لجنة
يرل البريطانى المياسئ ، لورد ) ا

 الملكية التحقيق لجنة وهى بل٠
 اوفدتها ، فلين الى البريطانية

نتداب دولة بصفتها الحكومة  على ا
 فى فوصلتها الالد هذه ااى ;كلى،

 اضراب أثر على ١٩٣٦ نوفمبر ١١
 وم ١٩٣٦ م١،—ء طين—فلس عرب

نرأب  وما أشهر دسدة دام الذى ا
 مدة ثورة؛داخلية،وكانت لرن سحبه
 بات١ذطر١ هذه ب١'غعىأب اللجنة

 ان—توديي يتغدن تتر.بر تقديم مم
! بثان اللجنة  ، اؤدة ا

: يلى فيما بيل لجنة تقرير ويتلخص

 العرب بين فلطحن -خيم — ١

من العربية الدولة تتكون — ٢"
ردن شرق  وغزة النقب ومنطقة ا

وجين وطولكرم ونابلس دالنل

 من اليهودية الدولة تتكون - ٣
 اسدود من االحل مدن جميع
 بعثى تمر ان بعد ٠ عكا' الى جنوبا

 بمرحاة وعكا حيفا مثل المدن هذه
. انتقال
ية قيام - اً  من منفعلة و

 اشراف تحت -نكون اباقية المناطق
 لحم وبينتا القدسى تثمل بريطانيا

 يتمر ان على ، وطبرية والناهرة
نتداب  بعد القطاع هذا على ا

 واليهودية العربية المنطقتين من ااخاشه
 ال!جذةالعربية رفضت وند المقترحة،

 المشروع هذا العليا اسطينية
 هم ابالد 'سكان العرب ان عتبار

 جميع على الكاملة البادة امحاب
قليم  التقيم مبدا كان ثم فعن ا
 ابالد هل الدعى الدق ٠لحاار

يتداب مك يخالف كما , ا

ساودوب
 احدى ، البيضاء روسيا أو

تداد جمه-وريات  الوفدش ا
 من الغرب الى وتقع ٠ أ جسية

 تبذخ ، فيتية الو روسميا جمهورية
 ويسكنها ٠م٠م ألف ٨٠ر٢ ادساحتها

 من بز ٣ ١ بينهم لمة مالش 'تمانية
 اليهود من .ابز و ابيض الروس

وكرانيين من أقليات د  والردس ا
 ٠ منسك العاصمة ، واولنديين

 ، القيمرى. الحكم ابان كثيرا عاذت
 يين ما للحرب ميدانا أصبحت رم

 اضحت كما ،١٩٢٠ و ١٩١٤٠ءام
ل للغزو ميدانا من.جديد  بان١ لى ا

 -نعتمد ، الثانية  لعالمية الدرب
 الزراعة على اقتصادياتها

وتثمل ، الزراعية والمناعات



لماس  العالى؛ !مب١ ابان الذاتى ا
١٩٢١  لى ا!ولى،

ينثى
 دواء وناش ' سيش سياس

 وهه ٠ ذالى؛ نثكده جمهرورلنح
وعمق ١٨٨٤ .عام ولد يغثى ادوارد

 والحبوب الكتان حاسالب
ت انتاجها وبشمل ، بطاشى١و  ا

سمتت الصيرة والعدرد ازرادة  وا
، والكتانية .ة٠وفي٠الص وجات٠والمذس

 ’ الز.بوت وتخراج

الغرب ن٠م بولشدا زجاورها٠
 رنتوانيبا ، الجنوب من راذيا٢وأو
٠ الشمال من

ءف1س

 رؤساء وأحد ، ذى١ سياس
لماب رة١اوز١  اس ابان ا

مبراطورى  برنارد ا!ميى وهو ٠ ا
 ل٠دخ ( ١٨٤٩ و ) ددأوف ذون

 ؤ كشتر’وا س اب اأساك
 وعز ٠ ١٨٧٨ ءام برين ذمر٠مئ
 اس,ه با ر اى ذو ٠ أوربية حب. ا ءو عدة فى

 ١٩٠٠ عام ، المستشاربة ' اذوزارة
 ٠ ت١ددو نسع هربه فى واستؤو

حداث واًهم  باسمه ارتبطت ااى ا
 الذرنه داكاب ورارة سقاد١

 الجزبرة وؤتمر وعاند ح ١٩٠٥ عام
 ٠ المذرب حوادث .د رع. ١٩٠٦ م ء؛

عارك سداة فى فدل وك  مزئ ا
 فنل كها (١٩٠٨ عام بريطانيا)

 !حرب١ من '..طالبا 'حراح لى ذاك سد
ذ-.؛ I' ١٩١٤ .;ام ١  د، اا->٠١ا١ واء

 لى لبالدد سفيرا عجن حجن  لمادا
نة" *ة))الميا كان٢ إه ث روث  ا
١٩٢٩ عام 'ذوفى ن ١٩١٦ عام ندر

• ره طا٠أع ا م,ن لعددد اددب ف وبراو

أسان  كارفى المرشال ادجره. من ا
الحرش قاد الذى بياوف ذون

 'ذصلت١و ، براتم بجامعة امهناذا
 مازاريك 'نوماس باسم سبرته

 ، ١٩١٥ عام انفى الي وسحبه
ن—ء١ وصد  جمهور وام >

 سبة لى صاد تشكطوفاكيا
 ت٩—م مت براح الى مازاريك

 ؛ارزا دورا ولب خارجية وزبرا
مم ععبة اسال فى  مازارلك خلف ،ا
 ، ١٩٣٥ عام الجمهورية رياسة لى

 ٢٩ ١ لى ميرنغ اتفاتية عتد وبعد
 مندب عن تعذاى ١٩٣٨ سيتجر

لماش عرساة احتعداحا  الضفدا
 ا بالول. استقر نم دكا أم- افى. ح٠وها

 المنفى فى تثكية حكومة اقام حيث
 اولس زاعتارد ة كاز راهفة’

 ، دلوفاكياتثكو لجمهورر-ة عى اأد
 وتولى ١٩٤٥ عام بالده  لى عاد

 تعيبن الى واضطر الجمهورية ريامة
 مع حاً$ومة رلركا 'نفالد ٠ح

 ار ا ،شة٠ز٠٠ال-خلم دعوة. نمكاه.د~ته١
 اضطره مما تشكوطوفاكيا اكتحت

 لمة ٧ ؤ واسعة اعتزال لى١
٣ فى توفى أن .بلث ود ١٩٤٨

٠ نغمه العام؛ ٠٠م دمسممز

( يحاد٠١ ) دوس

 ا فج لذ 'شتم اقذحادسة داقرط١
 زل ٩ود ١ر٠كا وهه دلحركا نم كل

 فبراير ٣ فى وقعت ئ لبرح.و’
 اقصاد ذوقج٠ ذاك ق٠—و ٠ ١٩٥٨

 أصبم الثالث الدول ن٠بج جمركى
٠ ١٩٤٨ داير أوفى منذ ١فذ

ب"٠ب

ته ي لره ت٠ل٠ذح. ١ وع ٠ذ رو L. — م٨
 نجهو ٠ ٠مد ءاى لى’اتأل١ روان—دك
 ١٩ . ٤ م ء ولد ٠ يذو دوفى ن ستا كر

 ام—ء. مره ولى وين٠للذ وذوا عدن
 والذذل ا!غفال فوذبرا ، ١٩٤٥

 ب شك اش '!وزارات فى وازاد؛
وفى ؛ و^دو وكايل ومارى شومان



بييك ٢٠٢

، رة١لوز١ توررياسة ١٩٥٥ فبراير
 — ٥٦ فبراير للخارجية ١ءيتوزير ثم

 اشترك الفترة هذه وفى ١٩٥٧ بونية
ش العدوان تدردر فى  فى دحر على الذ

 وكات ( مراثيه وزارة ' ١٩٥٦ اكتوبر
 بريطانيا لخارجية وزيرا لويد ساوبن

جتماءات وكانت ( ايدين وزارة )  ا
 بعضها فى انترك )التى الردة

 '!رض على تف ' ،وريون بن
 ءة٠مءجم، ح-ملى7 لذاته م؛ ٠ اخر؛'~لية١

. لألطفالى كتب

بينيه

’ وزراء ردى ٠ رى سداسى
 م ءلم واد ٠ جه بيد ذرا* ن انطة وهو

 ٠ المداعية با!عمال واشغل ١٨٩١
 نابا اقيب- ذرل' 'نهدرير وبعد

 ووروا ٠١٩٤٦ عام 'إوزر'، لربى
 ص ٠ ١٩٥. ءام وواصالت -للعمل

 ر—-.نم-م د ٠ س مار وزارة رئيا

 وزارة تور ١٩٥٥ ءإم وفى ٠ ١٩٥٢
نتعاد إذهاب وزرا 'نم ؛الماب  وا

. ١٩٥٩ بنابر فى

 عثر الثانى يوس
بثن الكاتوليكية الكنية رئيس

 أحداث عاصر ، ١٩٥٨ و ١٩٣٩ عام
 ا-مه وارتبط الثانية العالمية الحرب

 اوجينى يدعى ايطالى وهو ، ؤبعضها٠
 وعمل ١٨٧٦ عام ولد باسيللى
 ٠ ويربأن ميونخ فى بابويا قاصدا

 معاهدة عقد ،١٩٢٩ عام كردنا اقيم
 ٠- ١٩٣٣ عام الهتلرية المانيا هرع

 عمل وقد ) عثر الحادى بيوس خاف
 وعند ١٩٣٩ عام له( مستشارا

 بين لذوسد١ حاول الحرب نشوب
 كذلك حاول 'ل ، والحقاء المحذور

ذحراك من ابطاليا منع  /٠ الدرب فى ا
من روما حسابة فى نجح لكنه و

 .نداءات عدة أصدر ، الجوية الغارات
 برحلة الخاصة الوثيقة أصدر كما

 اتحاد ااى والدعوة السماء الى مريم
 ١٩٥٨ عام توفى ، المسيحية الكنائس

٠ عثر الثالث يوحنا وخلقه

ايرس يونى

رجنتين جمهورية عاصمة  وأكبر أ
 يبلغ ، لجنوبية ١ امريكا فى مدينة

 احصاء ) ن٠م ٢ر٩ سكانها عدد
 الساحل على 'نقع وهى ( ١٩٦٠
يمن  وعلى البالتا نهر مدخل عند ا

 اتخذت ، المحيط من ميال ١٥٠ بعد
 ،' ١٨١٦ عام منذ لالرجنتين عاصمة
 عمرانها بدأ اذ حديثة مدينة وتعتبر

٠ ٠عثر لتاسع V القرن منتعمف منذ

بييك

 بددك فإهلهم وهو ، ؛؛تى’ ياسى—'
ا—الماني لجههورية رسى اوى
عام واد ، الذحبية لمن بمعراحل٠اأد

 وفى العمال من أسرة فى نثاً ’ ١٨٧٦
 ٠ الحزب الى اضم ١٨٩٥ ام—ء

شتراكى  اشخب ،الديمذراطى ا
 ، ١٩٠٥ الراشتاغ يؤجلن عفوا
نيا دخذول زاعفر ااهاب الحذرب ا

 فترة المنعى فى٠ءاش أت ا!ولى-وبدد
نيا الى عاد هروسكو ا خالله رار  أ

 الشيوعى الحزب تأسعير فى واشترك

تحاد فى عاش ة ١٩١٩ غام  ا
 المازى الحكم خالل ادوفييتى

 انتخب عودته وبعد ١٩٤٥ — ١٩٣٣
 وفى ، ورلين مدينة بطس عن-وا
نة  الوحدة حزب تزعم الدابة ا

شتراكية  ا—الماني علن ادزى ا
 فى شة١ديمذر جمهورية الشرقية

 انتحب آدم ١٩٤٩ أكذوور ٧
 -واولبرخت١ وره—للمجمه ر،يسئ

؛ أعبد ( !'وزراء ا٠رئيس  ٧ ؤ، به اذ
. ١٩٦٠ ءام دوفى“ ئ ١٩٥٣ اكذوبر

٠ ( مهدودة اجاء بييك لذرأ آ



٢٠٤ بالين تا

ت
ين تاب

 أنابيب خذ على رطإق اسب
 مواطن هرن ف—رمت. الذى البترول
 ا—اكدس باقلب ل-هودى١ ابذرول

حداء )  الى الدربى الخلج ءاى ( ا
بيض البحر  ه.زد دأول غ دبل ، ا

 بقبق عند وتبدأ كم ١٧٢٠ ب ا!ذابح
ج ( اًدمام١ ذوب٣ )  لرخذرقة و

 ٠ العراف لحدود موازية الصحراء
ردن حدود تعبر 'تم سوريا الى ا

. الل$نة ا صعدا مذاء عند وتندس

ن تاحكننا

“ سركى - بنداى ريبو ا سم الفومى ا
٧ نجضر٠حش ٠ر سرسب:اى

همة٠٠ذ .)٠ درره حم : اسم ذفام

رذي - .ف خب نغو مد مح ئ الدولة رئيس

ردل٨د الحد ' عبد أوزرا،

لى . ع د ؛ ٢٧٦ :دوب العاصمة

تحاد جمهوريات ىادد  ا
 تكإوذت ٠ الوطى بآسيا المدوفييتى

 من ,؛ ن كسئنا 'نركم؛ مع ياشتراك )
 رى ط—وبن التركتان اهارات بعض

تحاد الى انضمت ٠ ؛بقة—اط  ا
 فى تاًسبت كجمهورية الدوفييتى

 شمال فى "نقع غ ١٩٢٩ دبمبر ه
 اججرب وتحتل جيتدون أموداريا نهر
 العال هد.اب أعلى البامر هضبة من

دا  ، بالثلوح المتوجة الجبال وتتخذ
 جمؤورتى مع حدودها 'شذرك

 الوقييتدن والذرغيز اوزبكسمئنان
 بالهدر فية ادر ا دودها٠م تذحل

 جمؤورية وتضتم ٠ اشعه شمن١و
تورو ن ؛'داخذ-ر؛ ٠ ادوفيتيها ا

 رهه٢ ن حكننا تا مساحة 'نبدخ
 ن٠م٢ر٣ ايكان وعدد ٠م٠م ألف

 الذين الداجيك زن از ه٢ منهدم
 من بر ٢٣ و ايراة لهجة دتكإ^ون٠

وزبك  من ا ١٤ نهدو 'ذذ-م كما' ، ا
 اسبئ من السكان ومجموع الروس

٠ لنيين أ
 ٣٠٠ من ىالوطن المج:لن يتالف

 (،٥٠٠٠٠١) يدة٠س ٩٩ منهم عضو
قتحادى التخطيط بينما  ا

 هجلى ’ا الى ذه يرجع للجمهورى
ذ.صاد الوط اسا  « اذوطنى ا

 ■دق ذس|.٢ عذى رف٠بت الذى
 ناوزبكسدننا وربات٠جمه قتمماديات ا

 با قرغم و و'ناجيكننار ن د--؛وتركما
-ه دج ١ بز٠ ل؛ع ٠ ١٩^٢ مبر٠سح د مند

٠ روبل٠م ٤٣٥ لى( ٩٦٤ ) الجؤ-هورية
سان جبد تا تاقتصادى' خدلى'نعن

وتبلغ ، والمراءى الزراعة على أرايا
ءام د . احة د. اإررهءة ف ا

رذا؛لها هكتار ألف ٧٥٧ ٠ ١٩٦٢
الى ٩٤٠ م ف ٠ ر ٠ ف1أ٨٠٧
نواعها داً الذواكه صالت الد؛ و'ذثهل

ن ,بذلى لز ١ و اشون ١و الرمان منها
القعدت ل 'ندسه <ما٠ ٠ ت١عط دع ٨١٠ا ١ ع
رر وا لةر١ ا٩وقص ؛ ألف ٤٣٥ .1

 ى رشم و ٠حنح الف '١٤؛ ز إهمح١و
 نم رأس ٠م ٣هر اكدجواذية الثروة

نام الماتية  'تنج ’ والماءر و
٢٠٧ و لحوم٩ دن ٠ ف الف (٤

خافة ن ا!ل.( ن٠ الى با طن الف
عام ٠ م ٢٠ اشابلها ا ابضة . م ٩٠

هلىذية1١ اذورة ٠ ١٩١٣ .
( واسم ااضرول الى قة بادا )

وراني  !ذرذبح،١د ٠ ز'د.؛وم١و٠ وم—'
. والكوراندوم ، والميكا ، والبزدوت

تاس

سم تاد  الذى صفالحى١ ا
 التلغرافية ا!نبا، وكالة I) ءلى يطلق

ااردس المد.در وهى ا< اا._،ويحية



ابويس قناة تأميم ٢٠٥

 . الشيوعية للدول الخارجية لألب
تيا تتمد ومنها  أبء المحه وكا
 تذاع طردا وعن الخارجى العال

 . الثيوعية الدول أنباء العال. على
 ابات أصال 'نعرف الوكالة هذء كاث

 وكالة ,1 ب القيصرى العدد
نقالب وبعد |ا لألنباء بطر.-برح  ا

 م با تعرف أبحت الشيوعى
 )!ب، التاعرافية روبيا وكالة 1)

 الرسمية والبيانات ا!ل'ء لذوزبع
 ١٥، ٢٥ بونيه ١. ولى ، عارة وا!لي

 ا!نباء 'لة و ب تدرف اصحت
 " 'ناس |ا أو بدة لو فية ا التلف
ت بالنبة ا!م بمثابة وهى  إوكا

 الرقة ألماب' فى !ل~اء١
 وبلغاربا واب_ر لوفاكيا—د وئ،

كذلك كات و ١وبولند ورويرال؛
ب لوكالة ب '11؛  العينية .اد—ا

فى مك..'ذب 'داس ولوكالة . !!بذتة١و
 ٠ 'بب١ غدر الدول رث د
ت مع ا!ذماء وتتبادل انعاب '!وكا

ر؛؛ ادات احدى  دري '
 ة 'ئ ن ر"' .ح رم ث، و ٠ ند ا_ ١ فى مبة٠٠د ا١

٠ثا'لد_،' ٠ بب١لدد٦ اللعدات

 ۶ وص" لى أ'آذ جذوب فى نداز ا
ى  ؛-;-_،' ألمذكل?ث عدن بتدر و ٠ س_

 مليوت و ديحن منشب مليونا ا٠ بذنيءو
 حدى كذاك ك،اميل١و I .-يالث فى

٠ الهندوكية الدوالف

' ميم
 عداذع ذو احاذى ندام أ؛نأب

 ادر٠٠مش تشخ-ح ى ده أ٠ش ٠م.ا ،٠۶٨ سيا
 ق ا وآل. الدو؛ة فى الطبيبة الذرو؛

 دمة٠ز فى لندون ل،ح"مة هرإكا لحيهراذ١
مة  اة. ؤ أد ٦ ودزإى سيعاردين زحت٠و ا
 حبر و ٠ ستغال!يا١-و زشا٠ر١د١ ءذدا دابان

 أو االذران دى لملمكبة١ يتقل التأبنم

قتصادية سات اال رادة ال. ا

 عام مرفق الي أى العامان الملكية الي
 ١هذ يكون وقد ٠ الدولة مرافق من

 عامة ملكته مملوكا انشانه مند المروق
٠ معر فى الحديدية ليتة ى

 مر'نبط اقذتددى ٠كتنظيم والتاميم
 دم ذ١ ٠ 'كى ا ١الحد سه

 الغرديه اذروعات ملقية نقل ظله فى
 دركات ا—به 'نقوم اش أو الهامه

 و'ذعويضى الدوله الى ررسمالة
 ويبدأ ، مجزيا نعويضا’ أصحابيا

 ٠ذلدخرو ية٠الرذيص ادر—داأشس ميم
 والحارة لمذاجم١و كالبنوك الدوية

 ذات ؛؛لمشروعات تم‘ الخارجية
همية  بالمصلحة مبادرة تتصل اض ا ا

قتصاد كبان وش العامة  ا
 مو١ الثقيلة كاسعاعات ألوطى
 الشعوبية لداع إلمتجة١ ،ى٠'لمزسس
 فى ثر دل التى المشروعات من وفرها

 فى كما ) السياسية البالد دحاد
 رها٠أصحا بةعرئ٠س رأسماشا٠ا١ الدولى

دان عإى م٠ا وأرن اب االد دلي  ا
م مم اذو؛ وت ١٠٠١—ذي ٠ انحندويان

ون ن٠م در .ده !خن الجزئى ا
 مل٠وش الدباراطة الراماية

 امران ذطاءات وديا أدب
صدار ظ دنء ز دية اس واردة  ا

ن,از و ٠؛(’ وااحد ذغحم ١ جباومذا
٠ وي^ها

وسن٠اك واة م٠تأم*

 لقتاة لعالمية١ الدركة تأيم - ١
 القانون على رذاء 'بدرد لودر١

 ٠ ١٩٥٦ لذة ١٨٥ رد, المشرى
جذراء ١هذ سبق وقد  ، ض؛ت٠لى—ون ا
تحاد ءرض ١٩٥٦ بوش ٢١ ض  ا

 مشروع 'تؤودلى ا قرد لوذدددى
 سح:ت روادة ٢ ٠ وفى ٠ أذدلى سد ا

 رو'ذى ااه *رح؛ بطا بر و لمتحده١ بات ااو
 مدر الى قبل م,ن بدا تقدمذ؛ اش

 وفى ، اإدروع 'ناولل فى للساسة
أ'ل 1.11 م.ج ى٠لرئيم*١ اءلي ة٠٠بولى ٢٤



٢٠’٦ السوسن لغاة كأميم

 مصر سياسة استقالل' صر’النا عبد
قتصاديه  التصنيع نحر تتجه اش ا

جتماع ى اعلن يوليو ٢٦ ساء وفى  ا
 لمتشيه ١ ن ١بميد عقد الذى

سكندريه حتفال بمناسبة با  ا
 الشركة 'تأميم للثورة الراب( بالعيد

 شرلة ) المريس لقناة العالمية
 الثركة أن وبعن ( ممرية اهمة٠م

ستعمارية  منويا تعتولى كانت ا
رباح من جنيه مليون ٣ ه مباخ عإى  ا

٠ القناة دخل من الدهافيه

بتاميم الصادر القانون يتألف _ ٢
 تندر ٠ دوأد ه من السويسى قناة
 الشركه تؤمم )) أن على ا!ولى المأدة

 ..بحرية‘؛ ادور لقداد العالمية
 سعل و .ا معريه همة معا شركة )

 وم، وحقوى موال١ من مالها جميع
 جميع وتعدل !.ترامات ا من عليها

جان الهي$ت  على حاليا القائمة وا
 وحؤلمة المساهؤون ويدوض ادارتها
 من يملكونه عما التأسيس حصص

 مندره ا—. يمذاً. بق وحصغى هما٠أس
قفال سعر بحب  تارإح ءذى ا

 ف١؛ورصها ور فى القانون بهذا العمل
 ١ذ٠ه دفع -وبتم ٠ بباريس المالية

 ولة االى اسمالم اتمام بعد التعويض
؛.شركة ١ ات وممتدا. اوال لجمي-ع

.٠ (( الموممة

 لذوإنى’ أث ءلى الثانية المادة وتنص
 هيئة د باذخن؛ المرور مرفق ادارة

 الكخص-ه نها تكون مسذذاة مدرية
عتبارية  ءذنى الثالثة وتذمر'المادة ،ا

 لمئمما٦ الثركخ وال—ام لى——تجم.
 وفى رعم جمهورية فى وحقوقها

 أن على الرابعة المادة وتنعر ،الخارج
 كة الذ موخلقى بتجميع ااهدثة تحتفغل
 ، ؛—وعمال. تخدمبها —٠١وم المؤممة
 كل أن ءلى مية الخن؛ المادة وتنمى
 يعاقب اكالة المادة حكام مخاذغة

توازى وبنرامة بالسجن مرتكبها

موضوخ المال قيمة أمثال ثالثة
٠ المخالفة

 'اشجاره لوزير القانون وترك
 ’الالزمه القرارات اصدار المعرى
, ه لتغين

 ليو ٩ي ٢٦ فى القناة تأميم تال — ٣
 ايوم لى بريطانى احتجاج ١٩٥٦
يوبو ٢٩ وفى ، مصر رففته التالى

 تجميد وفرنسا بريطاب؛ آعالمت
موال د صد ر أ'  زجميد٠و الممرية وا

 سن كل فى القناة دركة ممتلكات
 اغطر ١ وفى ، وبريطاذيأ فرنا

تحادالوفيتى كرر  لتمويل عرضه ا
 رفضت افذى ١ ٢ وفى . ألمسروع

 مؤتمقر حضور الى الدءوذ ص'
 'شكلت أغسطس ٢ ه وفى ٠ لندن

 ( منزير لجنة I خماسية لجنة
 رذضت التى معر مع للتفاوض

جنة حات مقذ  االمدو)لى بدمأن ا
 سبتمبر ٨ وفى ’ .بتمبيرر—س ٦ فى

 دبا مرشد الغربية ول الى أ اكثر سحبت
 ٠ بيا المالحة لتعدل وذلك القنان ري
 المدن رمت ذل عقد سبتمبر ٢ ٠ ؤفى

 أية تدادى ضج١ ألدى الثانى
 وفى ، رض ولكنه دالقذاة لمذتغععن١

 وذرنا كا درين؛ ذبت ر دبتم ٢ ٣
برن مجلر من  مشئكلة عرغر ا

 .سبتمبر ٢٨ وفى . المجلر ء' القنان
 ءرم ية1أعا١ الشركات من كثر قررت
 بر.صاوؤرذا كط؛ب القذاة مقاطعة

درن ى٠مجل جتمع١ كذوبر ١ ه وفى  ا
 ٠فرك_.ا خارحة وزدر بينو برياسة

 ااة—رد ر٠مح تلقت اكتوبر ٢٧ وفى
م^ث م،ت م اكام ا  بقترج لمتحدى١ ما

 فى اكتوبر ٢٩ دوم اجتماع عقد فيها
 ل’والد ذ ممثلى .بن ذف
 اروم وفى .اقاة فى بالمالحة المهتمة
 بدا حذف اجتماع لعقد المعددد

. معر عر لثالر١ العدوان



بحرى ■!مص ٢٠٧

تأسين
بالجكورتاه ويعرف

بجن عقد على بناء يتم مالى اجراء
ول طرفين  المومنه إدرئه ا هو ا
 )مجيئه١ 'ر و اشخص والثانى

 قط بدفع يقوم الذى عليه المؤس
 عليه متفق وبطام دورية بصفة معين

 او ر المؤمنة الشركة اى'نتكفل نظير فى
 عن تعويذو بدفع ’١ التأمين ث;كه

 ز—— يلو دى ا الذرر أو الخارة
 مدجن مبلغ بدفع او ، عابه بالمؤس

 معدة، فذرة بعد ءبها بردفق وط بذر
 ٠ الحياد ءلى الدفن حالة فى ى'
 التأمينات : التأمين تثملءملي..ات كما

جتماعية  ن لعجز ١و البطالة نسد ا
 لمرورنوالتأمين١ حوادث ضد لتأممث١و

اجذر- بدخر عر لتامجن١و ٠ اابدرى
 الموسيقى لعازف كا!صابع الجدم
 رث١لحريقوالكو١ ضد والتأمدن ،مثال

 دركات قامت واذا ٠ المنظورة ر٠غي
 العمليات بالتأمينءاى ^دورها التأمين

 أخرى تأميت مثركات1ا أجر'نها التى
جراءدن هذا يعرف ٠ التأمين ا

جتمأص1 *نأمين
 اقتصادى طابع ذو اجتماعى نظام

 أدلى حد بتولى الدولة قبام يعنى
 تتعرض طجن١المو س طوائف لمعيشة
 الدولة تبادر إم ما ولغياع داتهم

 تدريعات رداس على مساعدتهم الى
 ا اذب ر’باءتب اداعدة هذه اهم ئكغل٠

ت١ و'ذثمل ئ منحة  حق  التى لد؛
 التأمين ام - ذط فيها .عادة ؛طبق

جتماعى  ؛إد—وابعن المرض ئ ا
 ٠ والشبنتوخئة والعجز طبة١و

 ءن اذم؛ العامل فيمنم
 جر ا مع يتناسب معادا . الكسني

صلى  صندوق من بعرف ا
جتد,أءية التأمينات  يشترك التى ا

 ل المه حب وصد؛ ا!مامل دوبله فى
 وقد ئ مختلفة بنب والخذومة

التأمجن ام—ط نشأة ارتبطت

جتماعى  فى الصناعية بالثورة ا
 الحهركة ش نتعا با ثم اوربا

شتراكية ٠ ا
 الذذمين بنظام مصر اعترفت
جتماعى  قرر حين ١٩٥٠ عام منذ ا

 التاريخ نيق فى الصادر التشريع
 تشمل' معينة لف$ت معاش تقرير

رامل د ذوى ا و يشام ا  وا
 ببب كليا وألعاجزين والشجوخ

 وتتابعت ، وا!مراضى الماهات
 ور وبصة ذا ذلك بعد التذربعات

جتماعية التأميتات قانون  فى ا
 التأميدات* أصبحت ١٩٦٤ مارس
 لتأمين ١؟ العمل اصابات تثمل

 وتأمين البطالة ضدد واذأمين الصحى
 ونثرف ،والوفاة والعجز الشيخوخة

 هيئة )). ااقاذون هذا أحكام تنفيذ ءلى
جتماض ات—التأمين  راخت وقد (( ا

 مبلغ ١٩٦٧ - ٦٦ ءام فى ميزانبها
ذمانة ن جنيه مرون ٨٢ر٨  الى ا

عتمادات  بااتأمين الخاصة ا
٠ اسى

'!مين؛*رى
 وبدتبر ابحرى محبنافأ - ١
 التأمين به يقصد لتأمحآن١ أنواع أقدم
 رحة أثن.اء اابد,ر كوارت ضد

خطار ذلك ويشمل المغينة  ا
 أو غرنى ءن تنجم التى لخمائر ١و

 وامل—الم بفل الفينة تحطيم
 حالة عن تنتجنم الذى أو الطبيعية

ستيالء اخائمة١ الحرب  وأ!سر كا
 أو *وص٠واللص القراصنة بسبب أو

 طاذم ثورة أو الر؛ان خيانة بمبب
 قف و—اا ببب أو ، ا!.مغينة
 السلطات حدىا ة رواسعل والمعدادرة
 ابحرى نون الذ؛ وبدرف 1• الحكومية

 ااشأمين س الذوع هذا المحرى
 التأويبن )) يلى كما ( ١٧٣ مادة ١!

 jJb الذى إؤس١ بتكفل عند 'بحرى

 ( اانتاهربين ) السيكورتاه صاحب
البضدادع دب صد؛ يرو اادى له للمؤس



 مقابل فى ، وها—نح أو غينة—ل ١ أو
 معلوم رمى عليه-؛ متفق عوأئد

 ألمبلغ بقدر بدفع بأن ، السيءورتاه
 هلسيكورتا ١ )عقد( مشارطة فى المعين

 له للؤؤمن تحصل ألتى ألخسارأت
شياء فى بحرية بحادة  ألمعرضة أ
 ويثمل ، ألبحر فى ألمير !خطار
 أسماء ٠؛ معنألتا ناربخ’ ٠ ألعقد

 نءليه.٠إؤو١ اأضء بيارات قدين، ألمتعدا
 ردم ٠ أ!مين مدة ، أ!مين مبإغ

 ، وربانها ألسفينة أسم 1، لتامين ١
 الرحلة ■■ي ض رنج ١خط ، أنتحن أ لماء لب
عدكيم ٢ل٠ حررة٨ال ٠ أ

 ىلبحر أ م-جدعلتأ ١ قبول بعتؤلى ٠ ٢
غينة درجة تغذدبر على  !طلوب أ

 لمهمة١ بهنه وم—وتق ، ها٨ءل أ!مون
 حيتشا٠ىه زحدد٠خاصة ءاددة ت1هيئ

 ٠ فنية فتدودر أجرأء بادلى ألممالدلمن
 بدز اللو ٠ ألهيذات هذه مة مه~لى وفى

نجبيزبة  ألتول مكذب ، ا
ر وكذب .  مر؛كى١ رض. !س أ  ا

 ٠ ؛ذى——ا!لم أو؛ر م؛رش-ي ج: وكذب
 على أو ، ونانى٠ألي ى٠ألغربذاص مكتب

ذلمة و'ذرتيب درجة أسداندى  نقدر أ
 بالنسة وذلك ، والخاؤر أ!ضرار

-ملمذ أما ألمغذوحذ ألمعذود  هعود با
 بما ادكة فتلتزم القيؤح المحددة

 عن أو معينة رحإلمذ ءن ألعقد فى ءجا
٠ معينة زولمية فذرة

و٠ذأ;
سم صطالدنى أ  .بطلق !ذى١ ا

؛ تحاد١ )) دزب ى٠ءا  ;ءى ذر ا تنجار
 اروم لد؛!١ ذحءزب ١ ودو (( أوطى١

 ’دد٠ ’ ؛دلمن ذر ا 'ذدزانيا جهووردلمذ فى
-ا زذجا;يق„..٠ جؤلمو! )) أو
 '*ر رو جو ورزعمه « >ة——ح فر أ

 تنقالل—اس فه هد ل—وجع ؛رى ص
ى ١ تنجابن؛  ، ١٩٦٢ ١ءاه تحنق ا

 ١مز ا و ؛لمن أمذحر ا ؤلمذ ذرا ةموداج و
 ذرف لذسءوب د ؛—أتعد ؛ن ز^و٠ ءإى

ق ) اذر؛!!  ام—— يبق مبدئيا تعد
، ، زنجوار بضم 'ننزأن(؛ حه.وربة

 (( والممل ألحربة )) عاره —د وجعل
 ادئه و ومن (( ناكازى وهورو١ )) أو

ئف أسدخدأم عدم  مذ!زرأ )) أ
 أعضاء عدد بلغ ، (( غاندى بمبادقء
 ، ألفا ٢ وزه أندو ١٩٥٦ عام ألحزب

خابات فى فاز  وحصل ١٩٥٩ عام ا
 منافه ضد ٣٠ من مقعدا ٢٨ على

 مع المتعاون ألمتهددة تنجانيقا حزب
خابات فى٠حعل ثم ، البيضر  أ
 مقعدأ ٧١ من مقعدا ٧٠ على ١٩٦٠

؛ص ذر ا المجلد أعضاء جملة هم
 زار ، ( معينون ١٠ الى افة—ض با

 ١٩٦٦ اكتوبر فى نءرا ممثإوه
تحاد لبممثا لالتصال شتراكى ا ا

أليحى٠
 سوسا.بتى ارخعيل "*^زر احدى

 ون الجذوبى أيادى١ المحيط فى
 وره ؛لى وهو ، الغرب اإحلكات

ى حجموءات١ احذرى بكون  أف 'ذر؛ ا
 وهو (( اأغرنية بولينيز؛ا )ا منها

د ى.طق ا  ١٣٠ نحو عذى ا
 الدادى اضدثط فى مذرة و ة ني جز

 لملموبية١واوركا استراليا بححن الحذوبى
 م ٠ م ١٥٤٤ ا ماحب وع معد ذبلغ٠و

 ٨٨ ( ١٩٦٣ ددر آ نها ط؛ وعدد
 مزى لين بو شعب سكمها٠٠ي ، نمة لف

 منتجاتها أهم ، ألبيضى من قللن مع
 وألغوأكه واكبغ والغانيليا الهند حذور
 فتبلغ تاهينن أما ا المعادن ٠وبعدض

 ٥٢ وعدد.*دكانها ! ١٠٤٢ مسداحتها
 ألفا! ٢ ٠' ؛' بيتى ي؛ دلمن أ! أ وبها ٠ ألفا
 فى العرس العام التدا! وش وه

 أسج. برتبط ٠ الفرنسية ؛ولينيزبا
 جان دو س٠ر ا رالمشور هين ى'

 ذحيزى١٠٠ا—١و ٠ن١وئذثعذسنجو

٠ ١٩٦٦ ءام جول٠د راره؛ ٠ ذارون
هذى٠ه نأهدل

 تربوى ذابع ذو أجتداعى طام
 لعاهات١ ذوى 'نرجيه به صد

يؤهلهم خاسا أعدأدأ واعدادهم



 دخال عليهم تدر بأعمال لاللتحاق
 ا ظبي أخبارهم بعد وذلك مناسبا

 ألمهمة هذه وكانت ذا ومهنيا ا نفسيو
 يوم )ا جمعية معر فى بها تقوم

 رعاية ١١ جمعية و (( ألمستشفيات
 ألمحاربين )١ وجمعية (( ألعميان

 هذه وضعت دم ن وغيرها آ( ألقدماء
 هى متقلة هيئة عاذق على ألمهمة

 قيةأتفا عقدت كما ن ألتأهيل مؤسسة
مم وهيئة لح£ومة١ بدن  على ألمتحدة أ

 لتأهيل ذدرية اقليمية .*ةهرن أدأرة
 مئد؛ الفرض هرة ألذ؛ مقره؛ ألعميان

 ن—ألعربي لودول نموذجا 'نكون أن
أاخدم؛ت أذوأخ جميع تضم بحيث

 ب٠جلم لى١ ضيان تؤدى التى
 ألدول م.ن أليها رفدون فكدن تدربب

 روم ة٠جمعي 'نقوم ريذما ؛ ألعربية
جهزة طزاف١ ممنح الشذات وا

 إذوى ية—٠لتعويغ١و غاءية٠٠٠٠_٠لص١
 بران فى العمل شملو ٠ العاهات
خمان اءداد المهذى اكأهيل  ا

 ق ردم; ءاى ن ذو ث٨رح ءين إد! ١ فى
 ات أد حدد ا ن٠م مهنة كال 'نحتاجه بما

 ؛ت—*٠١ اإدر مع ن—خاص وندرات
٠ ا.!زمة١ واشة أطية١

ناى
 انتشر إى ٠مذعت جذر (( ناى’ )١ أو

 شه شذوطن ا و جذور؛ لعمن١ من
 صبح وأ ألصينية د—ألهذ ة جزاير
 بر ٩٠ ' ندبال 'نا فى ألذانب ألجض

 أشنقت ص ومن اكان عدد من
 ا رم ذو فى لك كذ و ٠ ددا ادف لة و إر أ

و 'ط د كم-و و  رذكل ٠ فيتنام و س و
 باص أئ ذ ف 'ندر لمن —!خ اد-اى ا

 ؛ت٠!ذظ١ ءه مجمه دن ودبى (( راى ))
 م٠—ذط1أ ذات اح.بة١ أتجدررة

٠ حد ا او ا

تاسه
 أذوطنية احبن١ جمه.ورية ء؛
جزيرة ن٠م ال٠اش١ أقدى فى وتقع

ءن ١ربد ( أن رو 'ن؛ , فرموزا

مذن اتدن زنة يمد ر تعمد ٠ صاحه
ووإخر ون٠ج ف رس ١ ٧٨٥ عام

رم٠ (( لومى١ لعا؛ى ا لمهدنى ا ٠) بام
اى ) نمز ا'ت اب عليها آطلق

دثالده اردح٠ك١ ءرا لدد أ حوال’
ثم وحد.لمه -ه ا .ه—خإ-غ ، > ٠ 'عوام

؛٩٠١ عام وفى ٠ '؛رابع ه را—حير-
ى٠ح ’دا صه. زع٦س٧رك٠لور ورد ; ا اشتراها

لمللى١ )ا و (ا بل ك؛اى١ ا جريدتى
ولن—ت ر—ء ده^؛وز ) رتعع ن؛ ' ور ٠م

وذى؛ .(١٩١,؛ا الميه٠أع ا نحرب ٠
رقم و—وه نسخة أإف ٣٠٠ الى

ذاك ى ض١)ح١ ألتوربع ن صحم
١٩٢٢ عام نه ود للرد و . التارح

 الحديدى الخط بها ويمر ء ألفاطى
 برة ألجز طرف فى كيلنج ميناء من
 بحر عاى ألمدل تاينان ء ميذ؛ ألى

 ٩٢٧ نها )ة؛ عدد يبلغ ؛ فرموزأ
 تشيانج حكومة أليها انتقلت ، ألفا
 ١٩٤٩ عام أوأخر فى تشك كاى

٠ لها عاصمة واتخذتها
اتمز

يومية ، انجليزيه ن جريد

 ون٠ج واسراها بدن ؛؛لمزاً بدعت
 رت بعلو٠إغ أ و—وكا ارت ) *تور ا
وبز ؛حب—ص رور— ا  ىإذ ا ( ٠و در ا

 ألحرب خالل أدأرتها مجلس ءإى 'نوش
 ؛رد—بتن ر ذم ن وبدده؛ اشانية ١ لميه اك؛

 م ء؛ حءا ١ب ر—دح اى .و’ ادى كارى
 حماية ءإى ا4مذه كل وعمل ٠ ١٩٤٨

 فى ه؛م؛ دورأ بمز ألذ؛ لعبت ٠ حيادها
ًلة١ من فهرأول الصحاوة 'ناربخ  دكا

 ١٨١٤ م ء؛ د؛بذ؛ر٠ ر١أتى'ذد١ ألباعة
 اباعة ا ل، ا تتكارم— ا ن٠م وأول

سطو  فى م أب أئتنذرة ل_لة١ا
 .اط—أدكا ى٠مر وأول ، حسحذف٠ل ا ع—دب

 ق (f الممرر إى١ رسالة )) بان
 ءن ار؛يحهز١ ؤف نتو‘ لم ٠ وة أاححا

 !ل—كا حذتى ذش-؛ئؤ؛١ مذن أاصدور
ضراب  حين ١٩٢٦ ء؛م فى الشامل أ

مطبوعة دة—وأحن وررقة فى صدرت



٢٩٠ ند تاي

 فى دورا بعبت كما ، يدوية بآلة
 أخبار تشر فكانت البريطانى التاريخ
 النثرات صدور قبل نابليون حروب

 عام القرم حرب وتابعت ، الحكومية
 حداث تابعت؛ كما ، السكرية ١٨٥١
 عيوب الى ا!نظار ولفتت الثورة

 الثورة أحداث بمت و؛ كما القيادة
 الحزب برنامج فنثرت العرابية

 عددها فى للثور؛ مهد الذى الوطنى
تايمز ؛ ١٨٨٢ بنا؛ر ١ فى الصادر  و
 ه—زوجي عدى يذرف ادارة مج'إس

 الحيادية تقاليدها وتمكين سحها1سي
 ١٩٦٦ بر أض وفى ، ما خد الى

 وكان التايمز ون٠طوس لورد اشذرى
 ندى ادأ ١) قبل نم اشنرى قد

يمدر الذى المدد هوو (( 'نا؛ز
األحد ردام فى

ند داي
رمز لتا ١ م٠س دا

راى رادسى ئ سم القوس ا

دستورية ملكية : اوحكم دظام

التاسع اراما اسولة ن٠رئي

١ر٣ ن بانجكوك ا العاصمة

باسم ف 'نعر 'نايالند كانت
 قىخش جنوب ق تقع وهى ، سيام

 الغرب فى بورما ردن ما أسيا
 فى وس ثم ، الشرق فى بوديا وكم

 عبر جذوبا ها د و مدد وتمتد ، ا!شمال
 أتحاد مجاورة اًلماليو جزيرة شبه

 خليج على ساحلها ويطل ، ماليزبا
 من كل فيتنام عن ويغصامجا سيام
 مساحتها 'نبلغ ٠ وكمبود وس

 الغابات تغطى ٠م٠م ألف ٢٠٠ر١
 لبلغ مساحتها من بز ٧٠ و—نح

 منهم ن ٠ م ٢٩ر٧ السكان عدد
 من أقليات ثم الذاى من بز ٩٠

 والهنود ( ٠ن٠م ٣ الصينيين-)
 ( بز ٩٥ ) الدائمة الديانة ،والمالدو
سالم ثم البوذية  نحو يشتغل ٠ أ

 بالزراعة المكان مجموع من بز ٩٠
رز تشمل التى الفبذاء وهو ) ا

رز من انتاجها ويبلغ ( الشعبى  ا
 من السابغة كانت ثم فمن ط٠م ٩ر٢

نتاج حيث  الحاصالت وس ،الدالمى ا
خرى  ،)والغلغل والتايوكا المطاط ا

 تعتبر المعدنية ألثروة حيث ومن
 المنتجة المالم دول ثالثة تايالند

خرى.تشمل والمعادن ، للقصدير  ٠ ا
 ، والزبنى ذتيهون١و التنجسستن

 كثيرة حشاءات عدة بها نامت
 اليارات وتجميع كالكيؤائيات

دوات  ياهؤة الكهربائية وا
موال رؤوس جنبية ا  ل٠تث ؛ ا

رز : الصادرات  /(،٣٤) ا
 ( /٧ ل القصدير ( / ٢٢ ا المطاش
 والتنجدن لتاكه١خشب ذلك ورلدا

٠ '( ألفا ٤٠٤) ثورنبورى ، المدن أهم
 الحكم نظام فى تطور أول حدث

كى ستبدادى ا  ١٩٣٢ يونيه ٢٤ فى ا
ن تاله سلمى انقالب أ'ذر ءلى  اد

 قيام على ينعي دستورى ملكى
 استقال أن يلبث ول ، نياية حك*زمة

 الذى ١اًاذاث أخيه ن٠اا وخإغه ؛لمك١
 بونيه ٩ فى طائثعة بردساصة اغتيل
ك ١) اخوه وخلفه ١٩٤٦  (( الحاذى ا

 للغزو اسعإمهت تايالند أن ومغ
 وأعلنت ١٩٤١ ديسمبر ٨ فى اليابانى

يات ب؛’بريطا على الحرب  والو
 الياران هزيمة بعد انه؛ ا ، المتحدة
وأصبحت الغربية اسمهة الى اضمت

درقى جنوبى حف دول احدى
 ماعدالت على وحصلت آسيا

يات من اقتصادية  لى ، المتحدة الو
 اًأصين فى تصانع اش الوقت

نات اء؛ على بدورها وتحعل الشعبية
٠ مؤلمئلة

نقالبات تواك  ٢فىءا : المكرية ا
 ،١٩٥٨ وءم ١٩٥٧ عام فى ثم ١٩٤٧
 ذرم؛تا١كرسسذىد المرشال وفاة وبعد

 وقيام الدائم الدستور ألملك واعالن
 ( عضوا ٢٤ ٠ ) النيابى المجلس

 رئيا كيتكاشور المرشال عدن
أعلنت ١٩٦٦ يغاير وفى ،للوذراء



التبت ٢٦١

 حدودها على الطوارقء حالة تايالند
مير متهمة كمبوديا مع  سيهانوك ا

 تدبير على الثبوعيين مع باتماون
٠ تايالند ضد استفزازية حملة

' اله بهت : ؟
٠م أحجني ز أفقية قطاعات ه : العلم

.( سغىأحمر.٠1 ابيغراذرق

تايإور
 وهو /٠ أمريكى وسياسى سكرى

 س١مح بن١ ، تايلور ماكسويل الجنرال
ية  ١٩٠١ عام ولد ، بمورى بو

 الحربية بوينت وسست بكلية ودرس
 فى وتدرج ١٩٢٢ ءام فيها .وتخرج
 ماعدا وعمل العسكرية الرتب

 ،بيكين فى بكى مر١لعسكرى١ للملحق
 الثانية العالمية الحرب فى اشترك

 مغلالت ابد—ض اول بأنه واشتهر
 عند نورماندى ء شاطى الى هبد
 كما ١٩٤٤ عام لغرذما الحلفاء غزو

 عمليات لى المظالت نوات مم اشترك
 الحوب نهاية بعد عين ، صقلية غزو

 السالغة بوينت وست لكلية مددرا
 القرات قيادة تور ثم ٠ة الدكر

مريكية  ورش ، ١٩٤٩ءام المانيا لى ا
 حرب اركان رئيس نائب متصب الى

 عينه ١٩٥١ عام وفى ، الحيثى
 للجيثى نائدا ترومبان الرتير
 عين ثم الكورية الحرب فى الذامن
مم لقوات عاما قائدا  فى المتحدة ا

قم, العثرق  ١٩٠٥ عام وفى ، ا
 ركان رئيا يزذه؛ور١ الرئيس عينه
 ٠٠أز يلبث لم ولكنه الجيش ن حم

 حكومة مم خالفاته بسبب استقال
 اخذاره ١٩٦٢ عام وفى /'٠ اور٠ل لؤ١

 ط عسكر ستثارا كنيدى ( ل ألر
 ادراسة م فيتنا الى ؤاوذده اه

١٩٦٤ دوليه وفى ،اسكرى الوقف
 غدرا—س ون—نس حذ؛ , الرئيم* ءلمه
٠ لودج لهذ,ى خالها فيذذام فى مريكا

- يوان
سم جزيرة على يطلق الذى ا

 جمهورية اقليم تمثل التى فرموزا
 راحة تبلغ ٠ الوطنية ألمثان
 بحذاء ذقع٠و ٠م٠م ١٣ر٩٠٠ الجزيرة
 وبفصلهاعنه الشمااى الجمين ساحل
 عرره يباخ !ذى١ ١فرموز بحر
 الجزر سلسلة وتتخلله ٠ م ١٥٠

 ارخبيل ■م—راس تمرف الصفرة
 لياباني-ون ١ عليها سذولى ١ ؛ بسكادور

 الحرب بعد ١٨٩٥ ءام الصين من
 الى واعيدت ، اليابانية الصينية

 عام ابان—الي استمالم بعد آن١الم
 احيين ١ مة حك؟ اليها وانتقلت 1؛ ١٩٤٥

 تثدك كاى تشداذم بزعامة الوطنية
 ااشيوعيون وسمد أن بعد ١٩٤٩ عام

يات١جيم على نفوذهم  ، احيذمة١ لو
 ٠( نؤ.ة ألف ٩٢٧) تايبيه العاصمة

 سرى دادل

 فى وتعوا ألدين المحاربين اعادة
 فى دولتهم سلطات الى العدو أسر
 أسرى من مناسب عدد تمليه نذر
جراء هذا ويقوم ، الدولة هده  ا
 هذا شرود دد—يح ق اتن؛ على بناء

 فى الة؛ق؛ مبدأ اعى ب كأن التبادل
 ، رضهم أو الفروقين أسرى عدد

 ا!سرى يجوز  انه عادة وشترحلى
 حتى اكتال الى العودة عنهم ألمذرح

 ،خاللها لى أسروا الد( الحت نهاية
سرى اعادة ويعتبر  الثروحلى (٠٠م ا

٠ الصاح اتفاقيات تتغمنها التى

اتبت
دة  استقالل ذات اسرودة و

 الشعبية ألعرن مم تر'نمط ، داخلى
 الهضبة اللت ندتل ؛ دددة ممداهدة

ر؛ جمال سندلة بدن قدح ١ألو  ؛.ما
 الذممال فى ن ٠ل ن وك، ااجنوب فى

 لدو سطحها ۶ر'ذغا١ سعل متو ويبللم
 بالد أءلمى ٠تهب !.هذا زرم ألف ١ ه

 مساحته؛ تبلغ ؛ لم الد؛ فى مسكونة
 سكانه؛ ءدد ويقدر ٠م٠م ألف ٤٧٢
بالالمية بد؛لمون ن ٠ م ١ر٢٧ بنحو



 ، ابرزية الذرق احدى ىوه
 والهدد تان راكسم الجنوب زجاورها٠

 والثرف ؤ.ال٠لذ*١ ج٠ومرت ل-ا .٦■ ردب-و
 اقتص--ادياتها صتمد٠ ، الصبن جصورباً،

 الخاصة وبعفرالمنتجذات ءة١!زر١ ، ءلم
 حدواذاتدا من ، والوراكر والغرا

عشاب ادك  وارون الطبية وا
 المراسالت لى ستخدم ألذى ))الياك((

نتقال فى سيما  ٠ الثلوج على ا

 حماية يمد؛هدة التبت ارتبطت
 أن بعد ١٩١٠ ءام بعد ن١!صي١ مم

 طريق عن ألبر.بطانى الغزو فشل
 تجددت ثم ، ١٩٠( ءام فى ٠ا!ء'شب

 فى الشعبية الصن مع هدة ا؛ئ ه.فه
 ديمبر ٢٠ وفى ،١٩٥١ وابو ٢٣

 ءدة.يو دم ومة٠حك حتا م ;■٠ذ أ ١٩٥٣
 كم—الح دظام محل لتحل نردنية

 ثلث سر ىاأن ددم٠الةك لكهذور،١
قليم ركان  ٠ والكهان الرهبان من ا

 داخلية ثورة نثبت ١٩٥٩ عام وفى
 تعزيز يكين -ة٠حكو محاولة بسبب

 يتم وما الالد فى الثيوعى ككم١
 ، الدينية لللطات اذئداف من ذلك

ى واعتقلت  التبت زعيم ما الدا
 الهرب من 'نمكن الذى وحى أص
 لباذش١ت٠وأقا ، لهذد١ ار اتحاء١و

 ا كم ، دينيا ورئيسا ا٠حاكم__ ما
 ش"ن فى الددخل ن٠ه الدول حذرت

 الصينية مناًلمساش واعتباره؛ الثورة
ور ، الداخلة  بالدول حودا ادى ا

 علو- ا!تبت ة حكل عرض - ال؛ الفرية
مبه ة٠صيئ اأهاط لجمبة١  لمتحدة١ ا

بادة باًءليال العين ةممته  التى ا
 .مبر د وفى ، الدة داق م٠م 'نذنافى
 وتال ، ما البانثى 'ننحية أعلن ١٩٦٤

 م( حيجم رجاولح٠ لجذاد؟ )) 'ذوأمة نأك
مالح وشمل ، دولة ودذما رب  ا

جتماعى رض توزيع اعادة ا  أ
♦ الخرة وااخاء

الغا( ٥٠ نحو. سا) العاصمة:

تمة
 أخرى لدولة دولة خضوع بها يقمد

 ممارسة من التابعة الدولة يحرم مما
 اقليمها داخل فى سيادتها مظاهر كافة

 كانت ثم فمن ، الدولى المجتمع ولى
 ل_،.ادة١ ع ٠لعع وطاهم ،٠مر التعمة
 الدولة هذه وتعرف ، الدولية
 الناب . الدوا ٠٠٠م٩ ، لتا-عة١ والدواة

 .ة أس... لة٩لد١ بذلك السيادة
 أما ، بالوصاية المشمولة والدولة

 بالدولة فتربطها التابعة الدولة
خرى  عادة تحرمها خضوع رابطة ا

 مع الخارجية ش"نها ممارسة من
حتفا  ش"تهنا بممارسة لها ١ظا

 دول ذلك أمثلة ومن ، الداب
 استقالل تبل بتركيا وعالقتها ,اطتان

 كة1د٠ف اوه كان ا كم . ل٠اك هذه
 ١٨٤٠ عام لندن معاهدة بعد لمصر
 محمد معر يحكم أن على نضت التى

 سلطان باسم بعده من وذريته ع عص
ستقالل يتمتم أن وعلى؛ كيا٠ي٠  وا

 الداخلية بالث"ن يتفلق: فيما الذاوى
 لث"نها مد ماشرة ولكن

 الحكومة تكون؛واسطة الخارحية
 مدر انتقلت' ١٩١٤ عام التركية،وفى

 دولة الى لتركيا تابعة دولة نم
 من الوضعين وكال ببريطانيا محمي--ة
٠ الدولية ألسيادة نقعر مظاهر

 العاذلة هرن نبنات التبغ — ١
 فى أوراقه زذح_دم باذذجاذية١

 والسيجار الجائر عيصح
 التى اداوات من ودو ٠ واداك

 ون-مه المعذدلة اططق٠١ فى ادوم تنؤو
رواض لة١ستو١  هروطته . وا

داى  منوا انتقل ص ادريكية ادارة ا
 لدو فى اكتثافها بعد أور.دا الى

 ۶١اًنو ومنه ، ١٦ ن الذو منتصف
 بخصالدى تترب ا-لما:.ة تباخ عديدة
 التى دحن لني$ًه١ نبة حيت م.ن معينة

وراق  العهإرية الطيارة الزيوت أو با
تصيع فى الخلط يتخدم لهذا



( جمهورية > تتادية ٢٦٣

 معر فى ازيغ ةعء١زر منعت ؛ التبغ
 دالضرن اكتداء ١٨٩. ءأم منذ

. ايراده على المقررة دركيةا
بات -ستبر - ٢  اور. المدة 'أو

 الماحة ع1و-ب للتبغ المنتجة الدول
 ااف ٢٢٥ و دابواً؛ يدا تبغا 'ازروءة

 متوطه ما الفدان بنتج ٠ فدان
يان وام رطال،؛ ١٨٨٤  المنتجة الو

 وكنتكى كارولينا مال—ء التبغ،د
٠ وجودجيا تتى و فرجيش؛ و

 الدبغ دن الدال ام باخ - ٣
ص_د:١٩٠٣ءام

مريكية القارة ت ا  المتحدة :الو
 عام ٢٣٠٩ ١ رطل مليون ٢٠٨٦
 كتدا ة ر م ٢٢٨ ازيل ابو ؛آ ١٦٦٢
 ، ر م ٧١ الدومينكان ؛ ر م ١٣٦

 ر م ٧٦ المكيك مر؛٧١ 'ا!رحنتبن

لتاج وشمل .آسدا قار؛ ى  لد.,ر١ا
 ابالة اى ' ر م ١٤١٢ الئمه

يات بعدد  ازهذد . ا المتهددة ,!و
 تركيا ن ر م ٢٠٦ ايابات آ م-ر ٠٣٦
 ٠ ر م ١٥٨ باكتان ر؛٣ ١٩١

 ر م ٨٩ يا٠اذدوك ن ر م ١ ٠ ٤ دورما
 ن ر م ٥٣ كور;ا ئ ر م ٥٤ !غلن ١

٠ ر م ٧ أرران ٠ ر د, ٣٥ "دابالند
ذتاح إ٠ش ٠ افرغيا قارة  ا

 جنوب ٠مر ٩٨ الجذوبه رودرسيا
٠ ر م ؟٣ الجزائر ث ر م ٤٦ بقيا٠٠فو١

كأح دذج . ربا٠أو ذ٢ر١ق  ث ا

 ،ر م ١٥٨ ارطاب؛ ئ ر م ١٨٦ دا باخار
 مر.١٠٧فرشا رذ م ١١٠ ارونان

 ، ر م ٥٠ اصا٠أب ن ر م ٥٦ لماذيا١
فا ٠ ر م ٤٩ بوف-

٠مر ٣٠ ن استراليا
ااهتتج„ة ول اك هرن ؤبا٣ ذعبر٠

 بر١ أبا للتبع واسة
 ن ١٩٥٨ ءام ادراب؛—ص ذتضس٠و
 ، لذ اب؛ هرن ر م ه٢ر٦ : بلى٠ ام
 ن يجار٠ا هرن وحده ٠ م ٦٦ر٤
٠ البادر نم وحدة ٠ م ٣٩ر٧ و

بان

فربذية اثبربا جهوربة رئير  ،ا
 ، ١٨٩٥٠ عام وك ن ن ا تبم ادمو وهو

 ١٩١٠ عام ساون ثورة فى اغترلذ
 درس ، ١٩١٥ عام الودودو وحملة

 ١٩١٧ عام رزلحاماة (خذا نا و لذ؛اًون١
 وفى ، ١٩١٩ سذة عاما مدعيا وعين

 بالمجلس عفوا انتخب ١٩٢٣ عام
 انتدى ، ١٩٣٧ عام ض التدرس

 ١٩٤٣ عام ر؛ ل لحمههررة لس.ا ١
 ءشز الثانى فكان سنوات ثمانى لمدة

 أعد ، رلة الحمد؟ هذه ؛ء—رؤد ؛٠م
 ات سذو أريم لمدة ات م; أريم اندابه

 عام له رد تحد !خر كان ة فتر ط كرا فى
 اب ات تم ئ لى لث اخب ن ١٩٦٣

فر  ة والقاهم أرادا أد لى دقة ا
 أدارا وأدس (١٩٦٥ عام ا٠أك ٥٠

 لى أله كها ة (١٩٦٦ و. نو ب ألثار
 فما و مذو تمو لى م افتتتم ١٩٥٩ ء.ام

ده صمة بد؛ عقد لذى ١  كت ادن و د
المستقلة رقية فر ا الدول فيه

هوداة(٠سادةلرج غ

خليد شب التتر او التتار — ١
 كاز'.ا دمة ؤد  ٠ذركع٠ و مغا.يآل ل ص؛ أ ٠م.

 بدو.لة حياة تريبة عهود زلب يعيش
   الماخم رعابة على حيا'نه فى معتمدا

غنام  آسيا أنحاء بين متنقال وا
ورال حبال من الولم  لى١ غربا ا
٠ شرقا منغوليا

 على بطلئ م—ادع التتار - ٢
 وتونوبةأ تي_اة٠سوف ب.>أرد 

دنى الحوض 'شمل  الغولجا لنهر ا
لى 'ندخل ، ذزوين رحب فى وحه

 ، ية٨ب ل،و ١ يا٠س رو رد  جميه دط،افى
 ٠ م٠م ألف ٢٦ر٢ ساحتها باض

 م—بدلمه" ن٠م ٣ر ٠ ا ري؛ا ت ■■ رنج*- دد — ء
 اشتق' ثم ومن التتار ض كبيرة نبة

 امارة تاريخيا تمثل وهى ، اسمها
 امارة وهى الغولجا بلغار ( اوخانية )

للغزو تعرضت قديمة اسالمية



)٢٦ نرية تجادب

ء وتم الروس )خزو١ 'ذم اسى  لؤؤ
 عام طوريتهم١مبر١ ا!ى ه__ا زم

 التتارك ااجمهوربة '^وذت ه ١٩٥٢
 اقتصادى ا٠مجب وأبا ١٩٢٠ ءام

تحاد ى٠مجذ فى ثلهاموي -دقلسم  ا
 ٦٨ ذهجكم ١و—عف ١٩٤ ا!--وفيتى

 مركز اتننارذ ١ لجمهىربة١و ، يدة٠—٠س
 ذ؛ءات٠--٠لع ١ فى مذخععر. ذاءى٠ص

 والصناعات والكيمارلمذ لهذدسية١
 حموع٠ه دأع ♦ اباء وواد بية٠لخش١

رض  -مغذ—خ هكذار م ٣ر٧ لمن راء أز ا ا
 'ئ١قاز ى.-.اًلمذ الى' ٠ باءلمذ ۶ر١مز أى ١

 لالستشراق ركزم وه٠( ألذا ٧٢٥١
هات واكباعفن مدا لثرقيا١ ؛ا

بشراتر٠كئ٦ئ

 اأذرى اانادى أعضاء بها قام الطبيعة
'؛ات أجوت جرذن  بته،' ٠لجر المتحدة اأو

ولى نة أرضها على ا  مكسيكو ب بو
 أوا( الذك زب ١٩٤٥ طداءام

 هيروشيما مدننة على رةذر قنبإة
 ، نفه العام من أغسطس ٩ فى

ختبارات هذه من ض والف  تطوير ا
 المدمرة قوته حيث من الذرى السالح

 آثاره لمن—درا أو حعماله٠اص رذلمذ ٢ط ٩أ
 فى أءرى د١مو ا.-سءخدام أو الحذالهة
٠ ة٠لذوو١ ذ٠أذت'١ صذئ

 سائ،ل ٠ل ألزرنة لككحارن١ ى تتو-,
 على الجو من طقى دا :ا٠مذ ح مخذتلغة

رنس معص٠ن  ٠ الماء -طح ءل^ أو ٠ ا
 فى أو ن ا.ااء ف حذو فى بغجذر هرا وهذ^ا

رض ٠٠ا.؛طو  تنحدره ينتم برا مذدا ص ث ا
 دى٠ا;ت٩ ئ I اراً- ارو ادس٠٥٠ ١, ٦

 التى المواد حيث نم اأتجارب
ورانيوم من القنبلة 'نحذوبها  الى ا

للم  حذى 'بأكتدار ١ ذتالعهت٠و ئ و.وحجرى٠ا
 در دنة رن ٠ءذ زخالل فى لءذت

 ان دعد٠ لذربة١ اقشلة١امتاللث ٠م ول٠١
 ة اكمة يات ب احتكارا اذت٢
 ش١وهى ١٩٤٩ نى.عام يية٠ ا

، (( لذرى١الذادى )) باسباًدول نعرف

ت بدأت ثم ١فمز  اجراء لخدظ} المحاو
زرى الدول ح٠اذ أتجاربا  مه ا

نذمؤام  ، الذرى النادى دنا او ا
ت رجدت تفاق فى المداو  ءاى ا
 التجارب ىط جزئى حظر اجراء

 هروسأو اشاقية ..-د غ. ع1 اطررة١
 رفضت التى ١٩٦١ أغسطس ه لى

 الشعبية والعين فرنسا من ل
 اجراء الحظر بشمل و ،توقيعها

رض تحت اأتجارب  بعطى مما ،ا
 لمتابدلمذ الكرى للدول فرصة

 المادية مكانياتها نظرا وحاربها‘
٠ والتكنولوجية

التجارب سلسلة تشمل ٠ ٢
ا ن; ما العامة نة الذز
حوت١ : أل.ارة ذات ا،١ - ١

 عام ٤خالا, الطيعة عدئ دة تخم ل أج
موس لوس ١) فى ١٩٤٥  دالقرن (( ا

مو )١ ناعدة ص.  لة الخد؟ (( ردو م ا
دة  المذرفين س وكان تأو٠تحاومكس ؛و
 يالد ٠أوبنهاب رودرت التحردة ح،

ارد ؛(١٠ الدردة القبة دأب 'ذانب
 أبرت ١٩٥٢ شر ذو ا ولى

 العالمذ لتغد اأتمهدرة بتها تخم
ط؛  ك٢ .٠د٠ بثعر,؛ عدد حشة د ا

 بمد اختفث التى الهادى دالمحيط
 ا التجربة عن رعدن ولم ، !تفجير ١

٠ لتاريغ١ هذا من عام بعد
 عاى ألقيت ١٩٥٦ بو٠ئ ٢١ وفى
 جزر مجموعة ن٠م ذامو حز_لرة
وقبل ٠ ايدروجسة أوذقبلة بيكينى

يات قامت .*-ضوات دعشر٠ ذلك  ااو
 'نحت تجاربها أولى بدأجراء المتحدة

٠ ته١ذ أوضع١ فى 'ء1١
 *درتأ ١٩٥٦ بتمبر٠س ١٩ وفى

رض سطح تحت تجربة أول.  ا
مربكية نافادا :صحراء  ه وفى ئ ا

 تجربة شها بالصحراء أجرت نوليو
 طن ألف ٨٠ ب'نها ابدروبنية طبالمن

٠ المتفجرة المواد دن
تحاد — ٢  أجرت : السوفيتى ا

١٩٤٩ عام ذرية تجربة أول روسيا



دوب ره1تج ٢٦٠

 الذرية القنبلة سر على حصولها بعد
مريكية ٠ ا

 ادرت ١٩٦١ اكذ-.؛د ۴. وؤ.
 فى اردروجينية قنبلة ضخم تجذربة

 المتجمد المحيط على ألقيت التارلى
 باتيى وبحر كارا بحر بن الشمالى
 ٢٣ فى مماثلة تجربة ذلك وسبق

 ٢٥ بنحو قوتها قدرت ، أكتوبر
 قدرت بينما ( طن مليون ) ميجاتون

 ٩٠ ' ٦٥ بجن بة٠لثا١ القناة ؤوة
 الريس عنها وأعلن ، ميجاتون

 مؤتمر فى التالى اليوم فى خروشوف
٠ سحفى

 ض تجاربها أور. ا طاًذيا ب — ٣
يدروجئية ,اقناة  ماذه ١٥ لى ا

 دالمحيهذ سر يد؛ كو جزر فوق ١٩٥٧
من نفاثة بواطة إلبت ،دىؤ١لها١

 نها تحار أولى أجرت : فرنسا ٠ اً
 ١٣ لى ألكبرى بالصحراء الدرة
 بالمحيط تجاربها وأور ١٩٦٠ ؤدوادر
١٩٦٦ لبه٠۴٠٣ فى الحوبى الهادى

 أحرت : لنعسة١ الصرح - ه
 اكتوبر ١٦ فى الذردة تحاردها ل أؤ

باقالى نور لوب بحدرة جوار لى ١٩٦٤
٠ نح دكدا ٠سع

حرة تبارة
 'بادل بها يقصد الحرة التجارة

 الحكومى للتدخل يخضع  'نجارى
 فغى ،ألتدخل صور من صورة أية فى

 هذا يقوم الدولية التجارة حالة
 من قيود دون الدول بين البادل

 كالحواجز الحكومية اسات
 معينة أنواع على الحظر أو الجمركية

 التبادل هذا رط أو ،الساع من
ستبراد برخص  وفى ، والتصدير إ

 يتمنل الداخلية التجارة حالة
 اارى التدريعات فى الحكوس التدءل

 اء'نات مفح أو ردوم إغرضر 'د-ذبا
 ض تذإل اش القيود نم ذلك وش

. الحرة المنافسة امكانيات

داخلية تجارة

 المختلفة المناطئ بجن الساع تبادل
 اكدادة ئشط٠و ٠ كولة١ اهايم راخا

 الخامات توزيع بسبب الداخل^
 و١ ،’لترافه١ له١ ءز“ولى١

ذداج تركمز ب  فى لدسناصا ا
 أو فنية عتبارات معينة مواطئ

 للعمل تقسيم سناً نبذلك اقتصادية
نتاج رغيضر ان شأنه هروى  داجة عن ا

 ت£ون ب.تما ، منانة فى له ا♦المتجول
 ص ى ألج الحاء فى الى ما-ة الحاحة
ذلى رة ازددار وساعدلى ،ا  ا

 ٠٠ح١لحو١ أهمها مل١ءو عدة اخلة اك
 تعريفة تفرض التى الجمركية

اكرات اد .١ ;إى ءأل،
 سهولة ثم ، محليا توفيرها يمكن التى

لى ذيتات ووخدى المراسالت  ن ا٠ ا
نتاج مناطئ  وتشمل وألتوزدم ا

 ءية١لزر١ لطرق١و لحددلة١ كذ٠ال
 ،٠۴ء فضال ، الداخلة واياه

 تادل تسم اش العمالة دعات ال
 ٠ ألالد أنحاء ن دبر، الوسمية ة الميم

٢٨ --غ1 ة٠خاص ف ه ظج تحمت ج
 التحاوة 'ننشم فى( الحكومرو اذدخلنا
 العمل,' كان اذا سددا  خلة١ك.١

 التموينية البطاقات باستخدام جاريا
 برح د—الح وذاك ااسدلى لعف. فى

 استغالل وس ألقادرن استهالل
سبي  ؤ, ن اذ ته دخلءاد٩ داء اده ١ وف آ
قتص ااخطط  س_امها ۴ل٠ الى اددة٠ا
٠ الدولة

دوية نجارة‘
 والخدمات الى 'نبادل - ١

 صادرات مدورة فى كول١ ن5بج
 طالما 'المبادلة هذه وتتم ، وواردات

 ة٠ءمال م,ذ ؛ن١,لىد٠ته ض وا اك أن
 وجود على أساسا تقوم والتى ا؛جادلة
 لكثرتها ) الحاجة عن زائدة دلعة

 بينما اقليم فى ( استغاللها لعدم أو
جماعة حاجات الدطعة هذه 'ذذطى

نم فس ،اجنبية دواة ةبم١ فى زىخأ



٢٦٦ الجسية تعبأريد

 حقيقته؛ فى الخارجية )تجارة١ كارت
٠ المقاضة ن١م ذوع

ولية الخامات المبادلة وتثمل  ا
نتاج  واتى—والحي الزراعى وا

 ، لمذ٠لمخذ!غ١ اءبأذو وصتذوءت
 ،٠مر الددمات أداد ~شجا ى

 ، وغيرها وتقابة وفنية اقتصادية
 ط ا!قروئ اف اأشط ١ه-ذ فى ردخذلى ؟

حذد ت. رة ؤ—ص ؤ، ة٠٨ا  مددات د آ
نتاج أو التعمير فى تستخدم  ، مثال ا

 رؤوس انتقالى المبادلة تثمل كما
٠ العالة وجرة ا!جندة وال 

 الدولية ألتحارة دام أسباب نم
 قا-م١ فى ذةجمع خامات د وح؛ انعدام

 عل، الطبيعة وزعته؛ اد, كالمداد'.,
رضية الكرة كع  وكدلك ، ا

نتاج  على بتوتف الذى الزراعى ا
 ومن ، لالقليم الجغرافية البيثأة

نتاج رتكلفها ادك النفقات أسسبابه  ا
 دي المتور السلعة قيمة تعمبح ثا٠ا٠بلحي

 مرئ ركد أؤلى لمذ٠متخحمع دوولمن ،٠م,
داح  كذ!ك أسابه م.ئ٩ ٠ لمحر١ ا

 أالرزاح مرئ اء و كلىدولةش، ذخدم’

 م.ر_ا ■لمز 1م د أ ر٠مح أ فى *ندت.د ا٠لجظث

٠ثمماة٠دولىأحذ ءل< رة ور ذر ات خ؛م لرو(

 الدولية التجارة سوق 'نع — ٢
 بأأدؤ وألمن لرحة؛ ٠ ؛٠لرب مل١و—ء ءدة

 البارى ازات ءش امراهظة
قشاد بتاًثر  حذى  الوطنى أ

ستيراد فى خطيرة بزبادة  على أ
 تثعجيع ومنها ث ألتعدبر حاب
 ٠أى ٠كاذ وأئ ذى٠ح لمحلل١ االوداج

سبرأد من نغن؛  الدو من أ
 صعوبة ومنها ٠ ده المتخعمصدلمذ

 ا'تى اآلدة األدوال رؤود. انتقال
 أو ألننًاب. أو ادحادره ر٠'ذلمذهرذ ؤد

 بة -؛٠٠.أأحع دضح__ابها  فر 'تذواً  ااش
 ومن أخرأش لدم ألكاولمنألزتكذل

ف -ة٠٦اأحارح التح؛رد لرهوقات  اخ

 ٠ أإنطع ر’*.ه، و لحاًدماه ١ ألمبه؛ر
*نعونى ألتنى لعم-؛المن١ !لمشررعات١و

 ، ألمتخعصين ألعمالى هجرة بدورها
 أرتفاع اموأمل أ هذه أبرز ومن

ملمذ١ -وم٠لرض١  م ١وأستخد لجم-ر
ستيراد حمر أ تر ٠ ألحعدص وذط؛م ا

 التجارة حجم يذوقف — ٣
 *ذذوق منها ٠ ءوأهرل عدة عانى إدولىلمن١

 رع باعد مدثن أنتاج فى الدولى غى دع
ذت؛ ١ذ٠ه أسدار ٠حعخ  . ح ا
نتعاش مظاهر ومن قتصادى ا  فى ا
قبال البالد من بإد ستيراد على ا  ا

 صوة ذأت استات دن ح اك
 العوامل أب من وات هذأ ٠ 'ه'لىذ١
 لية ألد؟ ألتذجارة حجم ءر *ل.'؛ءد ألمذم١

 تكاليفها ورخص ألمواصالت سهولة
 تمتلك ألتى الدولى كانت لهذا

 سة فى ة ال١ ر1اك  ~اطش١
 على أقتعادباتها 'نعتمد أش الدولى

 باعتبارها الدولية التحارة أزدهار
٠ التبادلى هفا لى ثالثا طرفا

بذسية١ دني تتجن

 يمذى ألجنية ن٠م ألتجريد
 ءن ألجنسية ألمططات ط رمقا

 *ضب؛ عتبارات وذلك ؛وأطن١
 ٠ أدإد ١بهذ الخاصة ية٠لحس١ حذوأذحث

 بجرد ألمددى للقانون وبالنبة
 لى دخل اذا بيته‘ من المعرى
 خدمة فى دخل او . أجنبية جنعية

 وص لمصلحتها عمل أو ٠ أجنبية دولة
 *نعاون أو ن دحر لرع حرب حالة ؤ
 رعم.لى ئية١حذ ’ هئ.'ت دع ادارج ١ لى

جتماعى النطام تقويغر على  أ
قتصادى  حا فى وكذلك ،للبالد وأ

ظروف رحت٠ ألبالن ءن ؛زاش١ غي?ة
٠ لريتا،

لألموال لجب

 سياس طابع ذو اقتصادى اء أج
 رعايا أموالى على التحفظ به د رثت

 اقتصادية مؤسسة أو أجنبية دولة
يبر أحراء بأى فيها التمرف وعدم



تجفى ٢٦٧

 قائما كان الذى الوضع عن وكعها دن
 ترار نيه صدر الذى وم ا فى

 الدود ا!موال وتثؤل ،التجمد
وراق٩ التوك ئم١ةوود٠اااا  لماب٠ا

 ،الدولة اقليم فى العيدية والممتلكات
خرى الدول الى الدولة تطلب كما   
 باجراء القيام الصديقة سيما 

 عل يحظر الحالة هذه وفى ، مماثل
فراد والهي$ت البدوك  التعرف وا

موال هذه فى   لوجوه من وجه بأى٠ ا
 أية اداء أو مبالغ اى مرف أو

٠ عليها ستحقات أو مطالبات

موال تجميد الى الدون وتلجأ  ا
 اخرى دولة مع نزاع قيام حالة .فى

 ، لها يمهد أو الحرب صورة يأخذ قد
 حتى مؤقتا اجراء لتجميد ١* ويعتبر
 هذا الى أدى الذى الوقف بتضح

جراء  بعاد أن اما ذلك وعند ، ا
 التجميد قبل علبه كان كما الوضع

 هذه على الدولة باستيالء ينتهى أو
موال  ذلك على وترد ،والممتلكات ا
 أو ال٠مما باجراء ة ادح الدولة
٠ كدو؛ض با تطالب

'نجنس

صطالح فى التجنس ٠ ١  ا
جنبى ب—كس يعنى القانولى  ا

 ذؤب دا اذا أخرى دولة جنسية
 ووافقت المختصة السلطات ذلك'من

 ، معينة شروط استيفاء بعد عاه
 من منحة التجنس كان ثم دمن

جنبى يرغب اش الدولة  الدخول ا
 ، لالجنبى حقا وليس جنسيتها فى

 جنسيتها الدولة تمنح العادة وفى
 لتى ١ الخاصة الكفايات ذوى لالجانب

فادة مصلحتها أن نرى‘  شمهم من ا
 وتثسترط ٠ مواطنيها عداد الى

 ءذى فكة١للممو شروطا عادة الدولة
جنبى دخول  منها جنسيتها فى ا
قامة شرط  اقليمها أرض على ا
-حةس رع زدراوح ارن من فذرة

 .أهلية دثترحل كما ، سنحن وعثر
 عارفا يكون وأن ، الجنسية طالب

 والسلوك المعة ن٠ح البلد باغة
 حذى الرزق أسباب من متمكنا
وان هذا ، غره على عالة يعيش 

جنبى دخول و١ النجش  فى ا
 ربا -ب تحغ.أ دن أحذرى ة٠دو' جذثة
صلية الجسدة سناط ٠ عنه ا

 .جة ,..٠٠٠الجعد قانون يتضمن - ٢
 للتجنس شروط ١٩٥٩ لعام الممرية

 الشروط عن مجموعها فى تخرج 
 من ٢٨٢ المادة تنمى اذ ، السابقة

 برن ؛قرار ))يجوز انه عل .انون ١ هذا
 جسمية منح الجمهورية رئيس

 لكل المتحدة العربية الجمهورية
 : ا بة روط٠لذ١ذ'ثه 'ذواذرت أمدذبى

 م سلي ، الرشد سن بالغا يكون أن
 فى العادية اقامته جعل ، انعقل

 عثر المتحدة العربية الجمهورية
قل عل متتاليات سنوات  ان ، ا

 ، السمعة محمود السبر حسن دكون
 ١ لزكبب ستروعة طة٠ د و له 'ذ^ون وان
 ٠ (( الدرية خة د؛ ملماً ن يك؟ وان
 لمنح بالنبة ضروريا يعتبر كما

 نستوثق’ أن المعرية الجنسية
 طالب ان من المعربة السلطات

 فقد شروط استوفى قد الجنية
صلية جنسيته  انقاء وذلك ا
ت فى ويدخل ، الجنسية زدواج  حا
 المعرية الجنسية منح ااتجنس

 معريا تتزوج التى لالجنبية
 سى٠رج ءلى ة -قإوان١ فى *خرط“و؛

جنبية اازوجة  ا!زوجية استمرار ا
 اأزوج; تبدى وان سنتبن مدة قالمة

 وزارة ن ورط ى—التج فى رغبتا
 وعلى ، الرغبة بهذه لمن—الداخلي

 الزواج أن الى ندئن’ أن لس-)ظت١
 التحايل اجرد  لذاته مقعدود جذرى

٠ الجنسية كد.-طبب ءإى



٢٦٨ مقعس تحالف

معس تح|لغا

 الخلف على بطلق تاربخى اددطالح
ى  مام فى أوربا دوك بين أبرم ا
 وعقد ون—ناباب هزيمة بعد ١٨١٥
 لذطام١ عن اأرذاع لفرض فيينا موتمر
 التى الشعبية الثورات فد الملكى

 ، ة٠——الغرذس الشورة اسبتهمما
تفاق هذا وأبدت  اكس مداهدة ا
 ء نصت التى ١٨١٨ عام دابل
 حركة اية لقمم لملكيات١ هذه تدخل
 لىلك٣.ف القائم اذحكام نظام تؤدد ثوردة

 مذظمة نفها ٠م الدول هذه جعات
دن لحمارة دولية  وعذى ، وافالم ا

ساس هذا  بورىنا ش"ن فى تدخات ا
 فى تدخلت كما والبرتغال وأسبانيا

 مم متضامنة ١٨٤٠ عام ممر ش"ن
ستقاللية الحركة ضد للطان١  ا

 تمد—واس ، ءإى محمد بها ؤام التو(
 أن واعتبار الددن من اسمه ا|حلف

 تطبيق٠ هو التحالف هذا ،٠مر الفرض
 حتك/ ، الميحية العقمدة ادى؛—مر

 مناهضا سعبية حركة كز( 'ددج
٠ الكبة لتواعد

االجور نيعد٠تئد

 حد وضع لعني ا!جور تحدبد
 تهبط أن يحوز  العمال !حور أدذى
 ميثاق من ٢٣ دة اإ؛ فى جذاء وقد عنه

نان وق—حذ اعالن من وان ٠) ا
لألجور أدنى حد وضع الذرورى

 ٠ كربمة محذرمة حياة امل ه دكغل
جور 'نتعادل أن دحب كؤ-ا  ٠٠ل ا
 واحدة مدة فى مذحاثلة أعما ؛,ؤدى

٠ {( وحدة مذطقة وفى
١اعغين - ذب-١ آراء ا^ءأذت

نء  التى ادرات جعان حادن وا
جذور 'تجذرزد مداً عليها لقوم  س ، ا
 أن رجب ااحد هذا ان ٠٠ ذولهم ذلك

 وغروربات الغذاء لتوفير كافيا دكون
 إلمظرية يعرف ما وهو للعامل ااحياة

أساس ءلمى يكون أو ، لكفاف١ حد

 وهو المالية لصناعية١ المؤسسة مقدرة
 ، ا!جور رصيد بنظربة بعرف وا

 أساس ءلى التحديد يقوم قد ا كم
 انتاج ومدى ، نفها الحاعة طبيعة
ذتاج وقيمة ، المامل قتصادية ا  ، ا

 المدود هذه اخلفت ثم فمن
 اختلفت كما ، المذاعات باختالف
قتمدادى المتوى باختالف  العام ا

 وهو ، السائدة الرخاء وحالة للدولة
 ، بوالطن العرض بنظربة ف بدر ما

 بة—بالنس جذور'١ حدود تخنإف 1كم
 أتل '!عادة فى فهى والن للجش
 اجور أن كما ، للذذء راذ,-,..,ة
طفا؛ أحور الى اًةار;ة كذلك تل’ ;

 العربية جمهوربة ن—بان اما
هالح قاتون نعر فقد 'اكدة  ا
دنى الحد ان ض الزراعى  لألجور ا
 قرشا ١٨ هو الزراعى !إمامل بالنسبة

 ويعمل سنة ١٨ العمر من يبلغ لمن
 تناولت كما ٠ ا٠يومي ستاءات ٨

 ١٩٦١ عام فى الصادرة ادرارات
جور مودوخ  الحد أن عذى ونصت ا

 قرشا ٢٥ هو لضاس١هامز٠دلى١
جور هذه تتدرج أن عر  مع, ا

 مؤارة تطور مع تتدرج كه-ا قدميةا
 أو لخبرةرا٠ يكتمبها التى ل٠ام—الع

٠ المهنى التدررب

سعار٠ال1 ٠تحبود

 ن لثه أدلى حرد' تهيجن به يقصد
 ،> معينة خدمة أو اللع من ساعة
 بين المنافسة فى إكادى ذعام وذلك

 م'ما ااخدمات أو اداح دند حل٨ذ
تفاق ذلك مثال ٠ يبحرمصاا ض  ا
 دالبواخر النر أ-"مار درد 'زح ءوى،

 اجتؤاعات فى بص الذى الطائرات أو
 ااؤسات فيها تثترك ؛.ةدور

 يتم كما ، اكبرى ا السندر وشركات
سدار تحديد  ات—للمؤس بالنسبة ا
نتاجية المؤسسات أو المؤممة فى ا



النسل تحديد ٢٦٩

شتراكية الدول  معينة أسس على ا
 وتحدد ٠ المنافرسة عنصر ينتفى حيث،

رباح شتراكية الفكرة ضوء فى ا  ٠ ا
 جانب من ا!سعار تحديد يكون كما

 جشع من اجماهير ا لحماية السلطات
٠ التجار او ذتجمن٠١

 االمل ساعات تحديد

ساعات تحديد القانون ينظم — ١
 ألعامل يكون التى المدة وهى العمل

 احب—ص 'خرف تحت خاللهسا فى
 فى التعرف حرية بملك و العمل

 أول ونمت ث ا'طه—نث فى أو وقته
 وهرالتى الثان بهذا دولية ,'نفاقية

 عام ادولية العمبدل هيئة أددرتها
 لى العمل ساعات تحديد ءلمى ١٩١٩

 ساعات بثمانى الصناعية الموسات
 فى ساعة وأربعحآن نية ول؛ ا—يومي

 هذا فى يدخل أ على ت؛ ا!سبوع
 كد؛ ٠ حة١!ر١ -صاعات الحساب

تفاقية جازت1  للقاعدة استثناء ا
 اداعات من اددد هذا زبادة

 أو حادث كتالفى خاصة سباب
 طارئة دلة إواجهة أو خطأ ٢صال1

 أيام بعفر فى العمل تطاب اذا أو
 المقرر الحد عن أقل ساعات ا!سوع

بام فى الدة هذه لة اط؛ فيجوز  ا
خرى  ضرورة اقتضت اذا أو ث ا

 ت نغلن؛ خفض لذرض نلك قتمداددة ١
شاح  العامل حانب وأر ٠ ا

شانى  التى الررات بدت من فان ا
 سادات تحديد ار ادرع الحرت
 سبب ااساعات هذد زرادة ان العمل

نتاح جودة اذخفاض اًسباب من  ا
 أسباب من ااخالب فى 'نصبح وأنؤ؛
 اصابات ووقوع اشمال غياب كثرة

رهاق ببب اشمل  -دددت وقد ن ا
تفاقية  ١٩٣٥ ءام لى المادرة ا

٠ أسبوعيا سداعة ٤ ٠ ب لعمل١ساءات

 ممرى يع تثر أول دددر ٠ ٢
م ء؛ فى العمن ساعات تحديد بشأن

 هذه تكون أن على وض ١٩٣٥
 دعة باضافة ساعات ثمانى لفترة ١

 القانون قرر كما ،والغذاء للراحة
 مدتها اسبوعية راحة ١٩٤٦ لعام
 ،التجارية المحال فى وذلك كامل يوم

 درت—ص حتى التشريعات وتوالت
شتراكية-التى القرارات  خفضت ا

 سبع الى اليومى العمل ساعات
 وأجاز, العمال ف$ت لبعض ساعات

 معينة ظروف تحت الفترة هذه اطالة
سبة راحة فذرة أحار كما  لعل با

 والور ه كال؛ ادامة المرافق فى
 وادارة وألحراسة والمطاقء والمحارى

ت  وأعمال الحركة قوة ولدة ا
 وتموين البضائع وشحن لركاب١ نقل

 و ، وغيره؛ والشنيات النن
ستعداد القانون يعتبر  التحضير أو ا
نصراف أو الممل لبدء  ضمن منه ا

 عن تقتصر التى العمل ساعات
٠ الفعلية التثمنيل ساءت

السملي تحديد
ل تحديد — ١  قومية سي.؛سة ا
 الحد الى تهدف اقتصادى طابع ذات

ض فى اشكان تزايد من  بالقدر أ
 الدخل ستوى خفض فى يؤثر الذى
 الضرورية المعيثة توى٠فىمم ثم ومن

قليم سكان لمجموع  وتحديد ٠ ا
 ,*.يا,*.ة أخرى ناحية من انل

 وضبطه تنظيمه بها يقصد اجتماعية
 الوسائل من التوعية كاذت ثم ؤحن

 سيما الهدف هذا لتحقيق اف الى
نجذاب نبة وأن  الطبقات بحن ا

 بحن منها أشد المجتمع من الدنيا
 من ترى التى التبرة اذطبقات

 بمشوى تحتفظ أن لغرورى١
 ظاهرة كذلك وهى ، ق اقتصادى

٠ النامية الدول بحن وزوحا اًكثر
 احدى دو اى—اش فتحديد

 دظة بها 'نعالى التى الوسائل
قتصادى التخالي جتداعى ا  وا

ضافة خرى الوسائل الى با الذى ا



,٢٧ نمغ

قتدادة التنمية تشمل  وروسيع ا
 انتاجيتها ورفع الزراعية الرقعة

ستهالك من الحد ثم خصبات1با  ، ا
 سنويا يتزايدون العالم سكان ن١ذلك

 سوف العالم أن أى /١ر٧ ؛.معدل
 بينما عاما ٤٢ فى سكانه عدد يذخداعف

 هذه ياير الضرورية د١اإو انتاج
 بالنسية الءان عدد فى ازيادة١

 الزرادة هذه أن بمعنى ، شها
 تدره فائض كل تلتهم السكانية

قمادرة التنمة ٠ ا
 ينبق الدالمى الوضع وهذا — ٢
 اءلى تف فح.تما ، ممر فى الحالة ءلى
 (،٢/٤٠٠١ مرات أربع المكان ءدد

لهذ  ١٨٨٢ عام ن م ٦ر٨ ) القرن ١خذ
 ازيادة١ فان ( ١٩٦٤ ءام ٢٨ر٨ يقادنه

/ ١٦ وز تتمير؛ لم ازراءية١ !رقعة١ فى
 الى تمل ، ٠مب ٦ الى ٠مف ه من )

 د٠ ال منش$ت اسمتكمال بعد ف م ٨
 *اضاعنلمن الذورى الدفع ومع ( العالى
نذاج  لى الغرد ءلى د مذورط فان ا

 ٥٢ عن يزد كم ١٩٥٩ عام محر
 أوطا من يعتبر دخل وهو ، جنيها

 أصبحت لهذا ، ايم فى الدخول
 العوامل جت النسل زحديد٠ الى الدءوة
٠ المعيدة متوى رفع الهامة

تصر
 مذن محر لى التحردر لفظ أطلق

 عدة على لمخرا يوليو ٢٣ ثورة
'ر■'   ٢ : منها ومذثذ؛ت منظمات

 مجلة وهى ؛ التخدرير مجلة - ا
 صدرت مصورة سياسعية لمذ٠ءي أسبه

 قوات العامة الش"ن ادارة عن
 يشرف كاث ١٩٥٣ عام فى دددة ج

 مجلس عضو السادات انور عليه-؛
 . ادالة أدوابها ومن ،الثورة قيادة
 ٠ عال وت—بع رفك ،الثورة كية
 عر أضواء ، الحروف فوق النقط

 مثل ، الشباب ، اإدولية السياسة
٠ نلك :هد الد-دور عن ذوقفت ٠ \ءليا

 مزرعة ؛ التحرردر مديرية — ٢
 عام انشائها فى للعمل بدا سحروئية

 فرع بجن م؛ المندة المنطقة فى ١٩ ,ه٣
 لفرض ٠ النظرون ووادى رشيد

 باستزراع القومية الثروة زيادة
، الصحراء من جديدة حات مس-؛

 على يقوم نموذجى ريفى مجتمع وخلق
 المثروع ودرأ ، اشبراكية أس

رض تعوية بعمليات  وتمهيده؛ ا
 موارد وتذنإبم ، ا لي-لمن بالزحافات

 بم الرئيسية الترعة باؤامة الرى
 واتدة ا بار وحفر الم؛ذبية لى اد؛

 جملة وإخت وقد ، الرافعة الطالجبات.
 لى احدمالحها تم التى حات المد؛

 ٦٤ — ٦٣ م ء؛ اذدبردلمن قداعات
 صبنيرت أ اك وبذ ف أف أ ٤٠ مذرارد م؛

م؛ التى اداوات حم,اة  تم.اسد
 ؛٠٠مذي فدان ألف ٩١ ر٧ ية ٠ د با

 تم كما ،بالفاكهة منزرءلمذ فدانا ٨٦٦٩
 تعتبر شجيررة مدون ٢هر غرس

٠ الرملية رياح ممدات

 'نحمل قرى ست باإديرية أندئمت
 ؛، صابر أم قرية وهى قومية أسؤ.اء

 صالح '، مكرم ر٠ءم ٠ من٠'ه٠ش عمر
 ؛مل٣ ومصطفى عرابى احؤد ، الذين

 مساحة وبلغت I بدر ركزم بخالف
راض  لمذتغعين١ ءلمى تم'ذوزيعها التى ا

 ١٨٣٥ المدبردة الى ديرربن—المه ن٠م
 ;تبع التحرور ومديرية ، فدانا

لتدمر المامة بة اض المؤسة
راض ٠ أ

 دفاع قوة ؛ ير التحر جيش ٠ ٣
 نشادبا د؛ دورى ج قرار صدر وطية

 بشأن ذ؛مت اش ائزمة بمذأسبة
ويى ن ؛——قذ تأميم  فى وذلك ا

 ءلى الذرار وأذر ١٩٥٦ أغطر ٩
 ون الوطنى رير—ااتح حش انشاء

 الشعاب وكتائب !وطذى١ الدرس
٥٠ الى ١٨ سن ن٠م لمتطوءعن١و

٠ ستة



محفظات ٢٧١

 للطبه بر لتحر ١ لصة مئ - ٤
 د ادج طف مشاة وص ث' وألنثر
 ر١صد١ تتولى القاهرة قردا م صحفية

 للغة و؛ أ' والمساء الجمهورية صحيفتى
 البروجويه وصحيفة (٠ العربية

( الفرنسية باللغة اجييان
جسيان وصحينلم* خة ز ميل ا  با

 يومية صحف وجميدجا .:ا ية نجذزتيز  ١
- 6' الماد د بامتثن؛ ١١ صباحية

المعاهدات لر٠تحر

 هدة المد؛ نعدوصر ؛ن تدو — ا
 اذار وفق !نهائية ا الصيعة فى كتابة
 تنظيه فى العمل عليه جرى معجن
 'نكوب  حى الدوليبة قات 'اهال

 أو التصدق لعدم عرذمة المعاهدة
عتراض ٠إصياغة١ فى لقشور عليها ا

 بذكرأصماء اءاهدة١ تحرير تهلبس-
 أسم'ء أو ارامها فى المثمذركة كول١

 ممثأى أ'سماء ثب اإدول هذه اء ٠رؤس
 القابهه ر٢ذ مع مدها دو كل

 الى ادارن ذلك وش ٠ وصالحيتهم
 مع نعدة اإه؛ عقد من العام الغرذى
 هذا لى—وبعل ث لروضوعه..' تلخيعر

تفاقية رصوص تدون التقدرم  ا
 بتحدبد ذختذ^٠و مواد دكل فى مرنبة
 ذكر مع ومدذي؛ بها العمل 'نارخ

جراءات  اصدق ق'دب الذامة ا
شمام وكعة  المتقل فى ليها١ ا

فيي؛ 'نثترك لم التى للدول بال
 أض ذات المماهدة كانت اذا )

 ٠٠م٠'ذتض ؛٠كم ٠ ع ة٠ءام., ة٠٠دولي
 الحا تضاف مالحق المعاهدات

 أو ضيحيةذو٠ تشربحات نتغمدن
 وانتم ٠ نعدوصها لبعفر ض

 أو ) هدة.اه- لك لىذميالمذ١ الصورة
 ( الميثاق أو ول٢لرروزو١ أو ذغاقية١٠

 التى اشدول مندوبى بتوقيع
 ع—بالتوقي أو ابرامها فى اشذركت
حرف  سديق كان اذا ا!ولى ؛؛

٠ ذكميلية٠ باجراءات شروطا ءلميها

 نختبن من اتجاهدة ذحرر٠ — ٢
 ووقع ثنائية المماهدة كانت اذا

 على ألدولتجن من كل مندوبو
 هدة مد؛ كانت اذا ١ق ٠ لتختبآن١

 لعؤلءلى١ ؟رى وخد ؤ^١طر١ متعددة
 فى اسذركة الدول مندوو يوقع أن

 وتحعدل ا٠ ة٨ط أ نسخة ءا.ى الربا بر ا
 ♦ دة—معتم نخة عر دولة كل

 واحدة بلذة هدة المد؛ تحرير ويكون
 ولتجن كد ١ بلفتى او مشتركة

 ذات اللفات باحذنى أو قدتببن اكد؛
٠ طيج ؛ثال'نتها أو الدولية لصنلمنا

'ذطظ,ات

 بقصد ى٠سياى اصطالح التحفف
 أو ) الدول ص إلمن دو معه تن قيد به

 لبعض لنمرلمن د؛٠ ا ول إد ا من عبدد
 وتعتبره قية ذغ،٠١ أو ة هد هرما ص ندو

 ، عليي؛ ذق للزشد أو قيدي؛ لذو غرطا
 فى التحفظات 'نكون م؛ وأكثر

تفاقيات.  ، دولتبن بدن الثذائية ا
 ناحة من ف يستؤد التحفف وقرول
 ازرى ناجة وص لدولة ضمانا

 اإض'نعترض ت لعقر؛ا ل٠لذذلي محاولة
تن؛ عقد  لتحفظا دام ما قية ا

 أو 'ذف؛قية١ صلب مع يتمارض 
 ت١لكعاهد باإنسية أما ، منها اأخرض

 محكؤلمذ أوتت فقد الجماعة المفتوحان
 التى الدولة ١١ بأن الدولية العدل
 به عرفت تحفدا أو قيدا تضع

 دون لكه؛هدة لمن المنى اأدول بعفر

 عضدوا رها اعتر؛ بجب ا خ ٠لرهذا
لتحغظات١ دت٠كا اذا ة المعادلى فى

وءرض "وع لرود. دع مسى واأهمود
المتفق وددن « تخالغه و ة لمعااهد١
قلت اًاتى ول األى حذق لرن أث عه

أردت ااتى ن ولة االى 'ذد؛لرل أن ألتحفظ-
٠ذا—ه لرضمدون د^ذتذى ١التحغط

♦ التحذغط



٢٧٢ صوفعات1

تحفظات

 رطلص المياس ممر تاريخ فى
: على تحفظات لغن

 وضعه-ا التى الف-انات —' ١
 من ارى أهل وكبار الممرى الوفد

 وهى ،ملنر لجنة شروع على الممرس
 ٢٥ فى المعرى الجانب بها تقدم التى

 كدن وذود اثنا ١٩٢٠ سدة اكتوبر
 يال—وتغص ٦لبهب دوكيحا٠ ١) وذلك

وتحقيذإ سمط لتبا د ودو للمتجدمل
عتراف الحماية الذاء لمعنى  وا

سمتقالل  هذه وتتضه-ن (( با
 ، حة١٠ص ادهارة الغاء ا التحفظات

 حذوف يابريطا تخويل اشدران عدم
 وعدم ن م فى مصالحها لضان

 قبولى عاى المعياءدة تنفيذ تعليق
متيازية وقوقهلم ل٠اذتذ الدول  الى ا
 فى طرفا مم; دخول ئ' نيا بريعا

تفاقات مبازات، باذهاء الخاصة ا  ا
تفاقات عقد *درية  ارية٠لتج١ ا

 أدنى ؛دون وغيرها ية ؛د—فتش وا
 ءذى ودان—الس لة ن حل ؛ قيد

 الالزمة اذل مياه ضمان أساس
 فعال معر نمتع‘ مع ئ مصر أرض أرى

٠ دان و٠ألس فى ا س-دادته بحذوق

 ١ وضعته. التى الضمانات ٠- ٢
 اره؛ صد ا عند الربط؛ذية الحكومة

 اذ ١٩٢٢ فبرار ٢٣ تعريح
 ف لتدر ا بدرية لننها احتفظت

 : ءبى ائل—م. بأربع بتعلق فيه-؛
مبراطورية ت—دواص تأمون ( أ )  ا

 عن الدفاع )ب( مدر فى اذريطانية
 أجنبى ذدخل٠ أو اعتداء كل من ممر

 اية—ده٠ زج( وواسطة ا أو ؛ألذات
جب لح المد؛  دة حما و معر فى ثلة٠ا

قليات ٠ الدودان ( د ) ا

اذى1بر ذحيق٠

 ن ؛—البرا رقابة وسائل احدى
حكومة أ؛ ( يمية لتذر ا ااسا!

 من لجنة تشكيل طريق عن وذلك
 ى 'تحقيق جراء البرشان اعضاء

 ، عاسة مصلحة ذات ممينه لة مأ
 لمام المعرى الدستور نص وند
 الوسيله هذه استخدام على ١٩٢٣

 النزال فى حقه الى ضافه با
ستجواب  الوزارية والم"لية ؛ وا

 بان تقفى ١ ٠٨ المادة فى جاء كما
 والثيوخ النواب اى - مجلس لكل )

 مسائل فى ليستنير تحقيق احراء حق
 ٠ اختصاصه حدود فى داخلة معينة
عفا بون من لجنة بتعيون وذلك  ۶ا

عمال بعض لجحمي  او الحكومية ا
 أى ا عنها 'تقرير فع ور العامة المصالح
 لجنه مشروع وتفمن '(( المجاس

 الثورة بمد شكلت التى الخمسون
 الممرى الدستور لوضع ١٩٥٣ عام

 حق مجلس لكل )ح ان على الجديد
 مائل فى ليستنير التحقيق اجراء

 اختصاصاته، حدود فى داخلة معينة
 الفرض لهذا لجنة ( المجلس و ويعون

 اليها يغم أن وله ؛, أعضائه بون من
 لهذه ويكون أعضائه غدر من آخرين

ط؛ من اللجنة  القضائية ت ا
٠ المختمر المجلى يقرره ما

 نصا ١٩٥٦ عام دستور يثر ول
 خال وكذلك اللجان هذه تشكيل الى

ء منه  والدستور الدستورى ن—ا

 القانون أن ا ١٩٦٤ لمام قت ض

 انخاس ١٩٥٣ ؛ونيه ١۴ فى ألشادر

 الجمهورية زئير ة كم ا—برح
 ١١ — ١٠ ؛ مواده فى قرر والوزراء

 خمة من لجنة تثكيل ؛ ١٢ —

مة مجاهر أعضاء من  لختارون ا
قتراع  علنية حلة فى 'ارى با

قتراع دراسة أى تذو  باتجام المقدم ا

 فيه والتحقيق لة بور نجه ا رئير
رئيس الى غريرها 'نقدم أث على



لى دن تحدم ٢٧٣

دولى نحيق’

 أو دولى ذزاع لسوبة وسيلة
 اذا وديا التسوية هذه اجراء لتيسحى

 وقائع على خالفا النزاع اساس كان
 فى لى—الغص يكون نم فمن ، معينة

 اخذتبقية حدودها فى وحصرها صحتها
 ٠ سلميا اإخزاخ رزية يهل مما

 ق تتحقي لجنة المهمة بهذه عادة وتتوم
 شكغها٠ على المتنازعان الطرفان يتفق

 اللجنة وتحرر ، خاس اتفاق بمعتغى
 ريقتى ٠ تحرياتها بنتيجة تقريرا

 اكى الوفاتع سرد ءاى التذرير
 أن النزاع ولطرفى ٠ للجنة تكشفت

 ماءان٠يذ ما التقرير هذا على برتبا
٠ ا ثار من

 للالم هاى اتفاقية أشارت
لتحاء التوصية الى ( ١٩٠٧ )  الى با

 المنازعات لحم التحقيق لجان
 كما الحقيقية حدودها فى وحصرها

تفاق عدم حالة فى بأنه أوصت  على ا
 من للتحقيق لجدة تكون تشكيلها
 ٠٠٠٥ لى٠ك تنتخب ، أعفماء خمسة
 ء أعف؛ ن٠م اتنمن ألمتنازعتين الدولتدن

ربعة ويقوم اللجنة  اخضو بانتذاب ا
 ذلك بعد اقترح كما • الخاص

 رتكو؛ن ( ١٩١٥ بربان مماهدة )
 ءنمها تعرض دائمة تحقيق لجان

 ا٠ويته٠"س بمكن التى المنازعات جميع
 اق—اتن الى الحاجة دون وذللة
٠ خاص

( بئة > الحكبم

 ذات المنازعات لفض عليا هيئة
عمال أصحاب بدن الجماعية الصفة  ا

 نهابة قراراتها وتعتبر والعمال
 وندرذى ، النزاع لموضوع بابنسبة

 التذريع فى كما التحكيم هي$ت أمام
 اجان وذمات الذى المنازعات المصرى

 تذق أ الذى أو ، تسربتها فى الذوفيق
اإذى العمل مكتب أمام الطرفان

 الى احالته على النزاع عليه عرض
 لجان وتشكل ،باشرة ألتحكيم
 ( ١٩٥٩ عام قانون حسب ) التحكيم

ستغذ، محكمة دوائر احدى من  ف ا
 كل بدابة لى محكمة لكل تحددها الذى
 أحد فيها وبشترك ، قضائية سنة

 موظفى وأحد ، العمل وزارة موظفى
قتعاد أو الصناعة وزارة  كما ، ا
 طرفى من كل يختار بأن ألقانون -سمح
 دون ا!جلسة فى يمثله محلفا النزأع

 ، المداولة فى صوت له يكون أن
 بأغلبية الهيلة أحكام وتصدر
صوات  طرف لكل جمح كما ؛' ا

 ، الجلة لحضور محاميا ينتدب أث
 جيئة كذلك الفانون وبح
 الجزاءات وتوقيع الشهود باستدعاء

 حالة فى أو الخصوم أحد تخلف عند
متناع  حف أو الشهادة أداء عن ا
 الحق النزاع طرفى من ولكل أليبن،

٠ النقض محكمة أمام الطعن فى

هولى نحكم

 هو الدولى المستوى على التحكيم
 المنازعات لتسوية قضائية وسيلة

 الوسائل فشل ض الدولية
 كالوساطة الودية الدبلوماسية

 'نم ن٠فم ، التوفيقو والتحقيق
 الوسائل هذه عن احكيم يخذاف

 العرض عند مهمتها تنتهى اأتى
قتراح  اذى١ الذرار أن باعتبار وا

 الذى لتحضم١ هيئة أو الحكم ؛حدره
 قرار هو لمتذاازءون١ اليها بلجأ

 العد.رف ىوجذر ، بتتفيذه يلتزمون
 ألمدل محكمة قيام ول الدولى
 هيئة الى النزاع احالة عل الدولية

تفاق تشكل خاصة تحكيم  نعن با
 وأحد( بحكم بكتفى -قد اًو١ المتازععن

 هاى اتفاقية نظمت ١٩٠٧ عام وفى
ساسية لمبادىء١  عذبا بقوم لتى١ ا
 قيا*ا 'نقرر ١٩٢٨ ءام وفى ئ اتحكيم ا

 ن وته ءر للتحك^م -ة لب. ١د ة يد ه
(( الدادة الدولى م٢لتحكب١ ة4محك )م



)٢٧ االددن مجرى نحوينى

 أن شاءت اذا المتنازعة للدول بمكن
 من المحكمة هذه وشكل ،اليها للجأ

 قائمة بن من يختارون 'أعضاء خمسة
 دولهم تختارهم الذين المحدين من

 لم اذا هاى فى .الهيئة هذه وتنمقد
 بمهمتها تقوم أن على الخصوم يتفق

 احكيم هيئة ولقرار ٠ اًخر بلد فى
حكام قوة  يلتزم التى القضائية ا

لتزام هذا اذأن بتنفيذها المتقاضون  ا
 النزاع عرض على اتفاقها من مشتق

 التحكيم قرار ويصدر ، التحكيم ءؤى
غلب.. ٠ مببا يكون وأن ,ة با

 الدونية المدل محكمة تعتبر
 وقد ،الدواى التحكيم مراب. اعلى

 ا!مم عصبة ظل فى المحكمة أنشئت
 المنظمة هذه تعسفية وبعد ١٩٢٠ عام

 بعد صاريما اختص-؛ انتذرت ، الدولية
 مج ١٢١ هيئة اذى ءوينها اءادة

 ة٠بالب قفاؤها واعتبر ، المتحدة
 مسب،ل فى الزاميا لهيئة١ عضاء

 شير الداصة الدولى القانون
 'لتى ئع ١لوف ١ وتحقيق هدات ؛—الممس*

 كما ٠ دولى لتزام خرقا تتضمن
 لددنرغىا تقدير اختماصاتها تثمل

لتزام هذا خرق على المترتب ٠ ا

  ددن ى٠مجإ تحويل

ردت نهر مياه تحويل وروافده ا
 وات—قذ فى الطبيعية ا—مجاريه من

 السهل الى وأنابيب صناعية
 ر ومن المحتلة فلسطين لى الماحاى

 مخطط وعو ٠ النقب صحراء الى
 هذد تعمير الى يهدف صهيونى

 أعداد ستيعاب احلة—اذق المناطق
لى١ ليهود١ ؛جرين—المه س أخرى

 مذروعات جبة وقدوضعت ، فإطين
 اكتسبت نم ن٠ف المخطط هذا لتنغيذ

ردن مياه تحويل مشروعات  صغتها أ
 نفتح انها عن فضال فهى ، اسمياسية١

بواب  والتالى الصهيونى ذانوسع أ
 ١د—ء فى الصهيونية ا!قدام لتثوت

ربى طنااو جالب ف ١استنز فان ا

 يحرم سوف النهر مياه من كبير
 على تعيش التى العريبة المناطق
 مصدر .من ورافده لنهر ١ ضفاف
ضافة الطبيعى الحياة  الزيادة اى١ با

 تجرى التى المياه ملوحة فى المطردة
طبرية بحيرة .س الغور وادى فى

 قيمت؛ تفقدها مما ارت والبحر
 من العربية فالمشروعات ، الحيوية

 مياه استخدام تعنى أخرى ناحية
 يشته الذى الوادى رى فى النهر

 والذى وروافده الرئيسى المجرى
رض تخترق ربية ا ٠ اتحررة ا

 أو لصهي.وذية١ المشروعات تتضمن
الصهيونية المياسة ذتىرتؤاًدها١

 ا ٩٤٨ عام روتينبرح مذروع - ١
 لمدة يهودى امتياز أساس على وبقوم

ردن مياه سفالل سنة ٧ ٠  ا
 ى ءلم وقف-ا تعتبر التى واليرموك
دادن لألردن يحق و المشروع  متا ا

 اليهودية اللطات بموافقة ا
متياز صاحة ٠ ا

 عام ميلك لودر مشروع — ٢
 أمريكى خبير الى وينب ١٩٤٤

سم بهذا فادة ويشمل ا  مجاه من ا
 ،الكهرباء ونوليد الرى فى الدهر

ستيالء ويتضمن  النبر بع ف على ا
 وتحويل ولبنان سوريا فى الواقعة
 بمد ضاعية ة بحم اى ا مياهها'

 الى دفعه؛ ص الحولة بحيرة تجفيف
٠ النقب لرى الحنون

 لشروع أو مين مذروع ٠ ب
ضون المشروع ويتضمن ١٩٥٣ جو

 الحصبانى نهر على سد اقامة
 وسد ٠ م٠م مليوت ١٦٥ لتخزين

 الى مياهه لتحويل بانياس نهر على
Li لممافة جنوبا تمتد صذعية ة 

 الى اليرموك مياه وتحويل ’ .٠ك ١٢٠
 الحولة بحيرة تجفيف ع طبرية ة جي

 ،لرموك١ نهر على المقارن ٠سد واقاهة
على اسرائيل حصول المذروع ويكذل



تخطيط- ٢٧٥

 سمنويا مكعب متر مليون ٣٩('
 ،م٠م مليون ٧٧٤ ءائ ولالردن
 مع م٠م مليون ٤٥ على وسوريا
جميعها المياه مصادر أن مالحظة

سرائيلى المثروع — ٤  وهو أ
 وضعت التى المشروعات خالصة

 وبدأت ، التوسعية أهدافها لتحقيق
 ١٩٥٣ عام منذ تنفيذه فى اسرائيل

 تنتهيان حلتحن بمر يمر أن ءأى
 القذوات عبر الرى مياه بتوصيل

نايب والمغطاة المفتوحة  الى وأ
 ،اطى٠بالهالد مارة النقب منطقة

 المنزوعة المنطقة من تبداً اًن على
 ٠ ب يعدو بنات جر جنوبى الالح

 ت محط؛ باقامة ذلك عن استعاضت ثم

 الشمالى الركن من المياه لرفع ضخ
 ذنع التى )' طبرية لبحرة الغربى

 الى .( المحتلة صين. فد حدود فى
 فى وتصب غربا تسر ضاعية قناة
 فى البطوف خزان الى ومنه نفق

 فى المياه تجرى ثم أبيب 'نل ضواحى
 النقب الى مم ٢٧٨ قطره أنبوب

 فى تنقل بحيث والجنوبى الشمالى
 مكعب متر مليون ٣٠٠ المثروع نهاية

٠ سنويا

 التصميم هذا جراء من كان
سرائيلى  على خطورانه وضوح مع ا

 جمال الرئير دعا أن العربى الوجود
 الى ١٩٦٣ ديسمبر ٢٣ فى الناصر عبد
 العربية الدول لرؤساء مؤتؤرات عقد

 مخطف لوضع ( القمة نمرات’مؤ )
 ذوضعت الدمهيوش اأهدوان يواجه

 تتضمن جندسمية مشروعات عدة

 ، ا!ردن فى المخيبة سد اقامة
 ،سوردا فى بانياس نهر مياه وتحويل

 مجرى على تحرياى سغ واقامة
 شمنت’ ا٠ك ، أجنان فى الحاصبالى

 لتنغيذ ةرية٠الع الحماية القرارات
 ءربية طادة ^واسطة المشروعات هذه

٠ >ة٣ مشتر

تشن
 أو تجارية عملية التخزين

 أنواع بعض حفظ بها يقعد تموينية
 للبيع لعرضها الحاجة لحين السلع

 العذاب المواد سيما  استهالكها أو
 الحرارة ببب والتلف للغاد القابلة

خرى العوامل او ٠ ا

 م .ع. ج فى التخزين بأعمال تقوم
 ؤاصبوامع امة—الع المؤسة ))

 هى: شركات عدة وتضم ((' والتخزين
 شركة ، المعرية المستودعات شركة

دلى الشرق  ، والتخزين للمراجعة ا
 شركة ، المصرية التبريدات شركة

 شركة ،لاللتهاب القابلة المواد 'نخزين
 تضم كما ، المصربة البوندد مخازن
 ، الثلج لعناعة الممرية الشركة

 ، والتبريد للهندسة والعمومية
سكندرية  وشركتا ، للتبربد وأ

٠ وفاروس وير
 العامة المؤسسة ميزانية بلغت

 ١٩٦٧/٦٦ لعام والتخز.بن صوامع
 شمل و جنيه ٠م ٤ر٧٧٣ جم'ته ما

 ومخازن ، الغالل لحغف صواع قامة ١
 ، زيوت ومعتودعات ، للدقيق

جات ، للثلج ومصانع ٠ للتبريد و

 عليه يدل كما الذخطيد ٠ ١
 برنامج أو خطة وضع يغذى !غفله

 فترة خالل المتقبل فى عليه 11
 اجراء يمكن ثم فمن ٠ معينة
 ميادين من ميدان أى فى التخطيط
 والبحث والثقافة لتعليم؛٣ النشاط

قتصاد الداس  والتنمية والتجارة وا
 والتجارة ناعية—والص الزراعية
سة؛ والتعمير الخارجبة  ، ن وا

 هيئة سمتوى على التخطيط يكون٠و
 فى .بكو.ن كما ، اقليم أو ^حذودة

المتوى على أو مبين قعذاخ حدود



٢٧٦ اصادى ئغعف

 نواحى جميع يثمل الذى التوس
. الدولة فى الحياة

 عناصر 'تالثة على التخطين يعتمد
 ليه١ الوصول المطروب الهدف ئ هى

 حمر ، المعينة الفترة , نهاية فى
مكانيات  وضع ثم ، الموجودة ا

 ادوصول لتحقيق الممكنة المشروعات
 التخطيط ة٠حال وفى ، 'للهدف
قتصادى  ميدان فى التخطين أو ا

 م"ية بنسبة الهدف يحدد الخدمات
 الزيادذالمطلوبة تعادل وهى (١٠٠/٠٠)

ساس سنة الى منسوبة  فيقال ، ا
 ألعذا'ء،آت انداح رفع هو المطلوب أن

 أن يتال أو بز ٥٠ بنسبة الكهربائية
 من بز ٢٠ استيعاب هو المطلوب
ساس سنة عن زيادة التالميذ  ، 'ا

مكانيات حعر ذلك ويلى  المادية ا
ت امركة والقوى كالفجامات  وا 

 ،القدية والميزانية البشرية وادطاقة
 يمكن التى بالمثروعات بيان ذلك ويلى

 ضوء فى لهدف١ لتحقيق تنفيذها'
مكانيات  والفترة حمرها تم الذى ا

 اإنفقات تحدبد مع ، ألمعينة الزمنية
٠ الالزمة

 التخطيط نشأة ارتبطت ٠ ٢

شتراكى التعكر بنمو القوس  حيث ا
 ة كبح أو مة 'ن؛ هيمنة الدولة تهيؤن

قتصاد توجيه على  من الوطى ا
 يعنى التخطيط اذ ، وخدمات انتاج

لتزام ا!ول المقام فى  برنامج بتنغيذ ا
 فى البرامج من شكة أو معين

 السلطة تفرضها المخذاغة القطاعات
تسمح  التى ابالد فى ام

نحراف  تلتزم كما ، أهدافها عن با
 باسم تمرف معينة زمنية ؛خترة

 ،مثال السبعية أو الخمسية الخطة
 شوطا بمدها السر يستأنف

 ضمت و -المثال سبيل وعلى ٠ ١جديد
ولى لخمسية١ الخطه  لجمهورية ا

 عام بعد ١٩٤٩ عام فاكيا سلو 'شي£و
 ٠ شعبية اشتراكية دولة اعالنها من

 التعنيع نحو الخطة واتجهت
 الثقيلة الصناعات ميدان فى سيما
 ١٩٥٥ عام الثانية الخطة وبدات

 عام وانتهت ١٩٦٠ عام والثالثة
 فى التوسع يد جم تر وتميزت ١٩٦٥
شاح حساب ءاى الزراعى المحال  أ

٠ مرات عدة 'تضاعف الذى احذاءى١

 كثر التخطيط بنطام أخذت ٠ ٣
 ومنها والنامية المتطورة الدول من

 التى المتحدة العربية الجمهرربة
 ومجلسا للتخطيط وزارة انثات

 وادارات القومى للتحطيط أعإى
 ،المختلقة الورارات فى التخطيط

 ، لخؤ--ثة ١ البرامج ابعة٠—لمن وبئة
 شل الخاص !ذط'ع١ ان وحيث
 الزراعة دان—مي فى هاما جانبا

 فان لهذا النوعية والعناعات
 لتثردهات ١ تضع المختصة الوزارات

 النشاط يتعارض  حتى الالزمة
 الشاملة، الحطة حتياجات١مع الخاص

 الدولة فان الشيوعية ألدول فى أما

 من ناحية كل فى وجودها 'لفرض
٠ النشاط هذا نواحى

 اسادى *نخلف
قتصادى التخلف به يقصد ا

المعيشة مستوى انخفاض اصطالحا



تدخل ٢٧٧

قب؛ فى  ىستو نخفاض نتيجة أ
 هذأ تردد وقد فرأده ألدخل

صطالح  ألعالمية لحرب٦ بعد بوضوح أ
 من شعوبه كثير وتحرر ألثانية

س_تعمار ستغالل أ  وتقارب ، وا
 ساعد مما ببعض بعضها ألعالم دول
قتصادية ألفروق هذه أبرأز على  ، أ

قتصاديون أصطلح وقد  "كيم على أ

 متقدمة دول ألى ألمالم دول
 ( ألصناعية' ألدول ض وجميعها ١

 وأكثرها نامية دول أو متخلفة ودول

 ألش الدول وص الزرب الدول من
 ٣٠٠ عن فيها الدخل متوسد يقل

ر  ألدول كانت ١ص فمن ألعام فى دو
 أفريقيا دول أكثر تشمل أكذاغة
٠ ة٠ل ألجنو يكاوأمر واًسيا

قتمادى ألتخلف ومظادر  هى ا

 منها ألتخلف هذأ عوأمل ذاتها

ءى نتاح على د أ  سيما ألزراعى أ
 ندرة ٠ وأحد رئيى محصرل عر

 ضعف ئ لالستثمار لالزم ا ألمال رور
 أتفأى٦ ببب أ'ضاحية أ!طاقة

 فى ألرغبة أنعدأم أو ألتكنولوجى
 بذمة ألت^ان عدد يد أ رز ٠ ألتطوير

قتصادية ألتذرية حميلة 'نفوق  ، أ

دخار قة أئ؛ ضعف  ألى ميل مع رة أ

 فى زبادة كل بدوره يمتمر ف أ سر  أ

نتاح قتصادى التذاذ ودهالح ،أ  أ
 ين-رمرا ألتى ألخارجيسة ضباتذرو

شاء ير٠للتعي ألدولى ألبنك  أو وأ

ح طويلة القروض  تذرمها ألش ل أ
مية إذرول ألكررى ألدول  أ

منظمة به تقوم ما أن كما ، الصديقة

 حماية ألدولية ألتجارة لتنظيم ألجات
 تنتجها ألتى ألخام ألموأد سعار
 تطودر على يساعد مما ألمتخلفة ألدول

ضافة ، اقتصادياتها  رفع الى با
 يقدمه بما ألتكنولوجى ألممتوى

مم هيئة خبرأء  هذأ فى خدمات من أ
٠ ألبيل

تدخل

صطالح فى ألتدخل ٠ أ  أ
 دولة تعرض به يقصد ألياس
 لدولة وألخارجية ألدأحة للث"ن

 بقصد عليها أرأدتها وامالؤها أخرى
 أن فيهادون هذة١أأر ألحالة تغيير
 ، قانونى سند ألتعرض لهذأ يكون

 لحرية تقييد ألتدخل أن وحيت
 لهذأ سيادتها على وأعتدأء ألدولة

 ألقانونية ة ٠ ■ حي.أانا من ر—يعتب
 على ض وقد ، مذروع غدر عمال

 هيئة من ألصادر ألتصريح نلك
مم  ووأجباتها ألدول بحقوق ألحاص أ

متناع وأجب دولة كل عر ١) بقوله  أ
 ألداخلية ألش"ن فى تدخل كل عن
٠ م( أخرى لدولة لمن نتن-ارجم وا

 متعددة دورأ ألتدخدل يأخذ ٠ ٢
 دولة أسدأء صورة فى يكون فقد

 مطالبتها أو ’ أخرى !رولة ألنصيحة
 ، منها وقع تصرف أو حادث بتغير

 وطبات مذكرأت بتقديم يكون أو
 او ، شفهية مالحظات أو ، بية كتدا

 ألدولة تقدمها دعوة صورة فى بكون
 فيه يتذرر *ؤتمر !مقد ن.'لمنألمذر

 يكون أو '، ألدولة هذه طلبمه معا
 شجه أو رسمى مندوب بارمال
 ألقيام الدولة هذه من طلب رسمى

متناع أو بعؤل  بالير أو عمل عن ا
فى ألتدخل ويكون ٠ معينة خطة على



٢٧٨ حكوس تدخل

 يكون كما للدولة الداخلية الش"ن
 دولة من ويتع ،الخارجية ش"نها فى

 ، مجتمعة دول عدة من و١ منفردة
 يكون وقد ه عالنية أو سرا يتم وقد

٠ عمسكرى لتدخل تمهيدا

 ددخد١ بق مئ يعبر ال ٠٠٦
 عن بالدفاع دولة قيام المشروع لهر

 استعمال دولة أساءت اذا نفسها
 بدولة أضرارا يحدث بثكل حبنوقها
خرة الدولة فلهده ،أخرى  أن ا

ولى الدولة لدى تتدخل  تدفع ا
 لتحول او يهددها ألذى الخطر عنها
 دولة تامت اذا كما ، وقوعه دون

 تتفق زيادة تساحها بزيادة مجاورة
 قيام حالة فى او ، الدفاع حاجة مع

 انتذدارها يخشى مجاورة دولة فى ثورة
 عن الدفاع حالة فى أو ،جرانها الى

 هذا الى واستنادا ، رعاياها
يات تدخك الدفاع فى الحق  الو

 ٢٢ فى 'رفها منحت بأن المتحدة
 تفتيدى حق ١٩٦٢ سنة أكتوبر
 كوبا جمهورية الى الذابة اتغن
باحة عن بحثا  بازالة طالبت كما ،ا

 التى الهجومية الصاروخية الذواعد
تحاد اًقامها  الجزيرة على ا!سوفيتى ا

 لسالم تهديدا ذلك فى أن باعتبار
يات ٠ المتحدة ادو

حكومى 'ندخل

 فى الحكومية الماطات تدخل
قتصادى النشاط حرية  الدولة فى ا
 مبدأ مع نظريا يتنافى التدخل وهذا

قتصادية الحرية  هذه أن باعتبار ا
 فى المنانة لقيام غرورية الحرية
لقانون تبعا - شأنها من التى السوق

 السعر تحدد أن - والطلب العرض
ح للعة العادل  للعامل المناسب ر وا
 التحمدثن على المنتج تشجيع وكذلك

نداج تكارف خفض مع  والبيع ا
 تكاليف خفض على تعمل ثم ومن

 للدخل ولكن ، عامة المعيثة
 ،اليه دعت هامة اعتبارات الحكومى

 الدولة من تتطلب التى الحروب منها
 المعركة كب الى مواردها توجيه

 أن بد  المالة هذه ولى ،أو
 بسبب أستهلك١ لحماية تتدخل

 أن ولها الضرورية اللع بعض ندرة
 هذه من لعدد جبريا تمعرا تغرض
ت فى هذا مثيل ويحدث ، اراع  حا

نقالبات زمات ا  ادياسمية وا
قتصادى والحمار  أدولة ١ فتعمد ، ا

غنياء من الحد الى  استهالك-ا
 الحممول من غرهم لتمكين القادرين

 استغالل من وللحد ٠ حاجتهم. عذى
كارات السوداء اسوق  وا

 لتتغيذ الدولة تتدخل ى ٠ اتتذرة
قتص خططها'  بغترة الموذوتة ادية—ا
 المذروءات ذلك فى بما معينة زمنية

نحتثمارلة  لغرورى١من يكون حيث ا
 الشاد ذطاعات بين توازن ايجاد

٠ المختلفة

مهنى تدريب

 اعداد منها يقصد تربو؛ن عملية
 مهنة لكل المناسب الغنى ادمل
 الخاصة المهارة لديه تذوفر بحيث

ء ه ويشمل ،ارادية أو  اسال ؤ
 الغنيين طبقة وكذلك العمال ورؤساء

داريين ادارة يشولون الذين وا



يبوه ٢٧١

 ^وضع ويقومون الضاب اوسممات

 تنفيذها على وبثرنون البرامح

 مراكز المهمة بهذه وتقوم ٠ ومتابعذ-ها

 تنتأ المهنى التدرب ز٣رأ٠ب تعرف

 مفها تريبة أو الكبرى لممانعبا *ادة

 ذوى الضباب أو العمال بها والحق

 وتتراوح العامة الدراسية المؤهالت

 المداعية اسدة أو الدراسة مد؛

 حسب سوات واربع م بس '
 مراكز منها ، واحتياجاتها المهنة نوع

 الغزل ضاعات فى المهتى للتدرب

 ’ المعادن واعدال ، والنيح

ت ، لي_كاذ.كا١و  ؛الدقيقة ولآل

 والزجاح ، البناء ومواد ٠ والتعدين

عى وتذرف ٠٠ وعبرها والطباعة

 معر فى المهنى ا!تدرب ثئرن
ذتاحجة لكداه١ ١١ مصلحة  والذرريب ا

 .'صذاءةوالش١ لوزأرة ,(اكابعة المهض
 المهنى التدريب كر٠مر اليها ضمت
 ١٩٥٤ ءام بالذ__اهرة ءىأذ الذى

شتراك  ♦ الدوة العمل حئة٠ه مع با
 المصرية الصدأعيه سات ٠المه ومن
 لهان تابعة للتدريب مراكز أنشأت التى

̂ ٠لد؛١ والهيئة ن الحربية المصانع
 شركات وبعخر ٠ بر ادو ة لذنا

 ا٠ك . الكبرى والنيج ، '!.بترول
 ءلى تثرف العالى التعليم وزارة ان

٠ المراكز هذه من عدد

وقائى ديد

 تيجية١سذر١فى يستخدم اصطالح
ء'ى والعمل الحادرة يعنى السكرية

 مراكز لى للعدو الغاربة التوة تدمير
 خطرا تمجح أن تبش تجمعاتها'

حا ويتردن ، حقيقيا هجوميا  صط
 عن الكالم معرض لى أخص بضفة

 اتجادرة بذلك ويقصد الدرية الحرب
 يملكه الذى اادرى السالح بتدمير
 الذرية القواعد ذلك فى بما العدو

 يستكمل ان تبل الغنية والمنشات
 الند ^وقف ويقف ، النووى التاجه

 ،الذرية للتوة المالكة الدول مع للند
 لالتحاد باأية الموتف كان كما

ولى المرحلة فى السوفيتى  نتاجه ا
حبن الذرى  تفجير عقب الشعبية و
 -أكتوبر ١٦ فى ولى٦ الذرية قنبلتها

 تغيير الى أدى مما * ١٩٦٤

سذراتيجية در ا  بالد-بة بكدة ا
٠ اًسي-؛ نرقى لجنوب

لعويل‘

 بمقتضاه سمياسى ذخزام رل لندو ا

 ادارة ادرافا تحت وم ١ يوضع

 بتدويل والقرار ،مختلطة أو دولية

 دوليفة معاهدة جب بؤر يكون قليهم ١

٠ ؟.ماعية أو

 لتبينى مثال أول كان — ١

 العارسة الحرب بعد التدوبل نظام

 ٢٠ فى الحلفاء وافق حجن ا ولى

 مديدة جمل على ١٩٢٠ فمبر ذو

لمانية دانزج  تحت حرة منطقة ا

مم ة٠ا٠ءص ادراف  يدير ان عل ا

وخربت ، مشترك مجلس ندونها



٢٨ اسس تدويل

 ، بها خاصة عملة تدويلها بعد دانزج
'ا لمان 'ستعادها ١٩٣٩ اغبطى وفى

 ١٩٢٣ ديسمبر ١٨ وفى -٢
 رطاكا بر يين ثالثية 'تفاقية عقدت

 'ليها 'ذضمت نيا سبا واً وفرنسا
 'عتبار تضمنت ١٩٢٨ عام فى 'يطاليا
 ش"لها على يثرف حرة مدينة طنجة

 ١ءفو ٢٧ من مكون مختلط مجلى
 مدة وكانت ، 'للطان ممثل يراًسه

تفاقية  عام فى تجددت ذة .س. ١ ٢ '
 أستحكاماآبى نزعت اًن وبعد ١٩٣٦

 مح—س حيادها واًطن 'لعسكرية
 شهر باحتاللهاعسكريافى سبانيا

 'لدولى وضعها واهى ١٩٤٠ يونية
 عام 'لتقل '؛خرب ألى بدهمها

٠ ١٩٥٦
 وقع١٩٤٧بر١فبر١٠-وفى٣

 ا٠يطاب ١ مع صلح ضهاهدة٠ الحلفاء
 تر؛سن؛ ميناء أعتبار تضمنت
قليم  حرة منطقة بها بحيد 'لذى وا

 ث٠~ط لتم ولكن ، دولية ادارة تحت
 فى '١ اتفقتا آن ودوغالفيا ايطاليا

 وارخاء 'لمنطقه تقسيم على ( اخدب
 لدولى ' وضعها ىاختن لك ون بعخ,.هما

٠ ١٩٥٤ أكذوبر فى

 ١١٤٧ نودر ٢٩ وفى ~ ٤
 ا!مم لهيئة ألعامة الج*.معية أصدرت

 القددمة القدس مدرنة بتدويل ١ر١قر
 الميادة تحت بوضعها وذلك

 نها شئه يدير أن على للهيئه بقماعية ١
 من تشريعى مجاس يعاونه عام حاكم

 الياسية المنازعات ولكن ئ ١ءفو ٤ ٠
 فلسعين ية—قف حول والعئكربة

 والهمود المرب من كل ورفض
٠ اهماله لى١ أدى 'لمشروع

اسس تعويل

 مدينة بوضع يقفى مشروع
دارة تحت 'اتدس  ممثلة الدولية '

لهينة التابع الوصاية مجلس فى

 فى نبت مثروع وهر ، المتحدة ا مم
 لذى ١ فلسطتين تقميم مثروع ظل

 الجمعية من قرار بثمأنه صدر
 نوفمبر ٢٩ فى مم٦ لهيئة ااهمومية

 العامة الجمعية وشكلت ، ١٩٤٧
 تركيا تضم ثالثية توفيق لجنة

يات  لتنغيذ وفرنا المتحدة والو
تصال بعد التقيم قرار  بااجادن ا

 'للجنة وتقدمت ، واليهودى العربى
 خاص هو ما منها مقترحات بجملة

 العؤومية ااجمعية واكن لقدسرمدا٠
 ، المقترحات هذه بعضى رفضت

 ديسمبر ه بتاريخ قرارا وأصدرت
 بتدويل تمكها فيه أكدت ١٩٤٩
 ، بواسطتها وادارتها القدس مذطقة

 ونع الوهاية مجلس يتولى أن ءاى
 ،التروع تنفيذ اتفعياى اتظ؛م
 ااجمعية الى توصياته المجلسى ورفع
 ، ١٩٥٠ )درنية ١٤ بتاريخ العدامة
 البداية منذ تعثر المثروع واكن

ت’محة يعبب  جمل اسرائيل و
 ٠ نها سياسية مة٠ص١ءا القدص مدبنة

 فى لها الفرية الدول بعف ودوازرة
 المتحا*؛ يات ا سيما السعيل هذا

 لقرارات ذلك مناقضمة مم ١اطاب وب
 انقسمت فبذلك ث الدولية المنغمة
 القديمة اقدس ث قطاعدن الى القدس

ردية السيادة تحت وهى  !قدس١و أ
 اش الضواحى وهى اجديدة
 المدد أسرار خارم استح.رت
 هنهن حدود فى وتقع ، التاريخية

٠ المحتلة

رأسمالى تراكم

به ؛قعد ادى—اقتد. اسطال
 ممرات ومضاعفته المال رأس تضخجتم
 وهو — القيؤ^ فائضى ت،'فةبا عدة

قد اًطغ١  صاحب به يخرج الذى ى أ
 الى - اناح عملية كل رعد٠ لمال١ رأسن
د اله—م رأس  والترار ، لى—أ

 المجتمع لتحول نتيجة هو ارأ*-.مالى
ؤشاعى رأسمالى مجتمع اإى ا
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 كان ذذى١ ألحرفى العامل وتدول
 قوم٠ أجي الى انتاجه وسائل يملك
 متعينا معين نقدى مطغ نفيز بعمله

نتاح بوسائل  ا يملكه. التى المتطورة ا
 يثوم الذى وهو المال رأس صاحب
نذإح سويق حتفاظ ثم لمابه ا  ا
 لمال١ رأس. لى١ تاف٠ليذ بالغا؛ص
٠ دواليك وهكذا ا!طى

ترانسلفانيا

 حوض تتوسط جبلية منطقة
 ءالمان من خليط يسكنها الدانوب

 رومانيا الى نمت ٠ والرومان والمجر
 نزاع موضع فأصبحت ١٩٢٠ عام

 استعادت ، المجر وبس بينها دائم
ذب أكثر المجر  والثرق الشمال لى ا

 التى ١٩٤٠ عام فيدا اتفاقية بعد
 بقدر ٠ ١٩٤٦ عام لحلن،'ء ١ بدها أ

 لها ن ن٠م ٣ر٢ بنحو سكانهط' عدد
 المدرب لثروتها قتصادنة ١ أهمية

 ة—والفض الذهب تشمل التى
 ق—والزئب رد والمة رى واألمحد؛

 ر م ٠ أخشب ١ وكنأك والرصاص

٠ ( كلوح ١ كا.وزذبرح مدنها

ترانسيت

 عدة نا لصم ا ا!قمار من عة ب سبتم ا
مريكية  ٠ أقمط'ر خمة منها أطلق ا

ول  ٢٦٥ ويزن ١٩٦٠ ابربل ١٣ فى ا
خير رطال  ١٩٦٢ ديسمبر ١٩ فى وا

 ما والفرض رطال ١٣٥ ويزن
 الذارحى الفغاء فى المالحة -دراسة
 من أكش يحمل الصاروخ بأن وتتميز

 ثالثة أو قمررن ١ واحد صناعى قمر
٠ ( أقمار

كوانج راى

 ئ اكهنة ا طاخة ن٠م فيتنامى زعيم
 اصابة فيتنام فى ١٩٢٣ عام ولد

حدن—ألف من اسدرة فى  سن وفى ، .
 سد—معي لى ١ أرسل عثرة الثالثة

فى ائبوذبة العقيدة لدراسة وأوكوك

 ( الجنوبية فيتنام ) هوى مدينة
 كاهنا ورسم ١٩٤٥ عام وتخرج

 واشذرك الدين بتدريى واشتغل
 اوفى ، لغرنبن١ ضد النضال فى

 الكاهن )) رتبة منح ١٩٥٧ ام—ء
 أطائغة١ أزءامة وتعددى (( ر ااوؤ؛

 العكرية الحكومات د٠ذ ذبة اب
يات ذؤازرها اى  المتحدة الو

مريكية  سقوظ فى س-ب:ا وكان ٠ ا
 نوفمبر لى دييم دين نجوين حكومة

 حكومة ؛*ارضة تعدى كم؛ ئ ١٩٦٣
٠ ذلك يعد كاوكى نجذورن

تربتيك

 النظم فى يستخدم اصطالح
 دفتر أو شهادة به يد دقت اجمركية ا

 خاصة طاأرة أو خاصة ليرارة ور مج
 كتادى معتمدة دولية هيئة تمنحها

 حتى ن١لش١ ؛؛دىو’ اليارات
 ، أمذلمبية المن دو ل بدءه ا اه بدمآ

 لهئةا ااى دة هع التأك هذه م وتف'*
 أو ) ةاأسيار دءول ءشد ٠يلم ٣الجم

 أرسوم ١ ص عذابا د ٩ااخدد '؛ ة ز’ اط ا
 أو ) ميارة اك احب٠ى دام ما وانحوائد

نامة .1ف  ( اخطاصة١ ائ؛رة١  ،ا
إدة ءا'دة التربتيك ت١ضطد ودتدرر

 ( وزارة ) والتعليم التربية

وزارة على أطاق الذى .٠س١
 ءا؛'م منذ ممير فى أأممومية اامارف
 عند تعرف كانت التى وهى. ١٩٥٨

 ديوان باسم ١٨٣٧ عام فى انشائها
 ذظارة باسم عرفت 'تم المعازف

 هذه وتختفى ث ادؤومية ف المدار
 اتعليم ١ وزارة انشاء .د—به ١ زارة اه ؛

 اامام التعليم بش"ن ( الهسالى
 وتشمل ، المتوسط- الغنى واادب
 التعليم ،اطام التعليم مراحل

بتدائى عدادى واعليم ا  العام ا
 ويشمل ، المام الثانوى والذهب
ا.يم—التم ،٠ ألمتوسد الغنى العبم



٢٨٢ االقامة ترخيص

 كدارى ١و ءى١لزر١و عى ااصد؛
 وتقم ( الثانوى أو ) المتوسط

 للمتايمة ازين—هج الى رة١!وز١
 على جهاز كل ويشتمل لتخب.طوا

 ،المختلفة المراحل 'نمثل ادارات ءدة
يه المواد مجموعات 'نمذلى ا كم  الدر

 المذرفة الهيدات وتدرف المقررة
 كالفة القبة بالتغاتيش لجا

 واالركة واالنجرزبة العربية
 باضاتوالر الجتمط'ءيسة١ والواد

!و  والشمرية الغنية والتربية وم ا
 الخدمات من العام وا!تعليم ، وغيرها

 المحلى الحكم نظام علدها يبق اش
 مديرية فظة معد؛ كل فى الوزارة وتمثل

 ع جمي فى والتعليم ، والذطيم ألمتربية
٠ بالمتجان المراحل هذه

 التربية وزارة ميزادية بأخت
 جملة ما ١٩٦٧/٦٦ عام فى والتعليم

 ٤١ر٤ وكاذت ٠ حديه طرن ٨٤ر٦٧
٠ ١٩٥٨ عام فى هيجذ ونيملم

االقامة رخدص
 فقة ١مو تفيد نيقة و أو دمجادة

 ى أجب اقامة على، المخنصة ك؛طات١
 التراخيم وهند ث ,-ا قليم.ها فى

ت ج٨جم فى دروردلمن ف؛مة حا  ا
 '!جانب تشمل و ، !!حشى را!كمة

قادرلمذ ذوى جانب ؤ ن ا!خاصة ا  ا
ذامة ذوى حانب ، العادية ا  ذوى وا

ذام^  ذاذون وبنعر . ى إا١ً ا
 !ه--اه ا؛تحده ربيةا الجمه.وررة

 أجنيى كالى عذى رحب ١) أده عإى ١٩٦٠
 فى ترغ، ءلى !—٠ح ركان أن

قامة ،أراض دخادر أن ءب٩ ا
 اذننهاء عند حدةالمن ية أمر١ الجمهوردة

 حصل؛ قد يكن لم ما اقامته صدة
 وزارة من ترخيعن على ذاك قب-ل

 بجوز و ٠ اقامه مد فى الداخلية
 ترخيمن على حدلي الذى ا!حيى

قامة فى  هذا ؛خالف أن ن٩مع لفرش ا
 ترخيعر على الحصول بعد ا الفرض

 ازاتدووا الهجرة معلحة من رذالم$
٠ (( اجمية١و

ترست

 اتحادات من نوع على يطلق اسم
 شركات جملة نم تتألف اش المنتجين

 لمدد فيها لسلطة ١ تكون متنافة
ومتمعبداء يعرفون ا!فراد من  را

 الفركات هده فى اداسون يمنحهم
 ل٣٠٣ويحص ، لتصصويت١ لى الحق

 يعرل ما ى ء! ذلك نظن لى ادسون
 تعويد؛ (( الترست نشهادات )) باسم

 دمعنى ، أموالهم رؤوس تيمة عن لهم
 احتكارى اتحاد الترست ان ذلك
 التى المؤسس--ات من عددا 'ضم
 ، واحد اقتصادى ميدان فى 'سل

 فرض من الترست يتمكن فينلك
نتاج على ارادته ئتمان ا  وا

 عمأل الترست اعتبر لهنا ، بعالتوزو
 وس ، القانون من له .شد  باطال
 عاى يقوم ما الترست اتحادأت أنواء

 أسهم عز ما دركة حعرل أساس
 ( أكثرها أو ١٠ مناد دركات حملة

 أسهما فيها كهمبن١ منم بل مذ؛ فى
 وتقوم ٠٤ القابضة التركة ذه. دى

 سيادة بتوجيه القابضة كة اك
 مشم؛ مع !تحاد المنحمة الشركات

 أتىا الحدود فى ف التمر حر.ة
تحاد ض',ة مع زتع>ارذ’   الذى ا

٠ القابضة اكركة تمثله

ترسة

صطالج فى ارخية  الدبلوماسى ا
 بنتشأ لزاع تموبة وسائل من ة ونسي؛

 فى وذلك ودبة بطريقة دولتحن بجحن
 عذى أدبى نرر وقوع تحقق حالة
 ذا—ه أن باعتبار الدول من دولة

 الدولة خالل نتيجة اإضرر
 بطريقه سواء الدوأتية تهاإ٠٥بالتزا

 أو استفزازى بعمل كالقيام ايجابية

 التهاون أو بالتجاهل لجية دربقة
ن٠وم ، ن’معجح باجراء لي_؛م١ فى



دبى اكرر امثلة  كرامة اميهان ا
خالل أو سياسى مبعوث  يجب بما' ا

 مغال الترضية وتكون ، احترام من له
 للتمرفات اقرارها عدم الدولة باعالن

 أو ، موظفيها أحد من الصادرة
عتذار تكون  أو التمرف هذا عن با

 الى المؤمدة موضع ا.اوظف بتقديم
 رئيس واخدار عتابه أو المحاكمة

٠ بذلك الدبإوماسية البعثة

ركمتذان

نيبتى سر ٠ ن سحا ركمو : سم اللوس ا
لتك سيا ر——س

بلبكاس ر؛.لر
سرنبيتية جمهورية : اسم سم
تثن : اسولة ى رئيس

جعفررف : الوزراء دبس

'( ألفا ٢٠٧ ز شخاباد : سة٠,١

 وريات—جمه احدى تركمانستان
تحاد ٢٧ فى تكونت ، السوفيتى ا

 أسيا جمهوريات من عدد اقتصاديات
 اش الرراعة وتعبر ٠٤ الوسطى

 المهنة هى الصناعى الرى ■دش تعتمد
ساحة تبلغو ، لكأن الرئيسية

 طن ألف ٣٧٨ ( الدويلة التيلة
 والدر؛ (١٩١٣ عام ألف ٦٩ متابل )

 عام طن ألف مقابل ') طن ألف ٢ ٤
 التمح اشاج انخفض بينما ( ١٩١٣

 طن ألف ٢٠ الى طن ألف ١١٣س
 ذية١ليو١ الثروة ،وتثمل ١٩٦٢ عام

 ألفا ٢٢٣ و االغذام نم رأس ٠م ٤
 المامية من ألفا ٣٧٢ و الماعز من

 ( التركمانية ا!خيول سيما ال ز
لبان انذاج أن و؛الحظ  والصوف ا

 انتاج هبط رم فمرو العنالة موضع هو
ألف ؟١ الى حبن ألف ٥٨ من اللحوم

.يما الفاكهة انتاج غافة الى با تح الى وانضمت فدحى الو اد—ا
وتشمل ( طن ألف ٤٩ 1 اب ١٩٢٥ مادو فى تأسيسية كحمهورلة

ج الممد'ية الثروة يوم٠لمغص١و ا قزوين بحر ءاى تركمانستان تطل
مواطن ها١ اكتثغت كما ، والكمردت ادران و'ذحاورها ، الغرب من

صناعاتها وتثمل ، والفحم ل حرو الشرق من وتحده-ا ، متان وأفغاظ
البناء ومواد المجاد وا ألقطن غزل ١١٨ مساحتها تطغ ، أوزبكستان

٠ والنسذ تغطى ( ٠ب٠ك ٤٨٨) ٠م٠م٠ألفت

نوكدا
٣ه٠ماحة منها ))قرهقوم(( صحراء

١ ر٨ سءانها عدد داغ ٠مم٠ك الف
جمهوريتى تركيا سم : القوس ا لتركمدان ١ قبائل من / ٦٠ منهم ن٠م

جمهورية الحم ذظام ، الخاصة لغتهم دتكلمون الددن
ص ماد )٠ سوناى دودت : اممولة ريس الذس لملمهن١ من السكان وأغلب
١٩٦٦ ) المدن أهم ( الروس من بز ١٧ بينهم )
وير—أكت ) ديمدل سليمان الحكومة رئيس خرى ٠( الغا ٥٤) مرو ا
١٩٦٥ ) مجلس فى الجمهورية يمثل
( الغا ٦٥٠ انقرة ٠ *هة٠ا٠’١ ءؤى السوفييت .همما عفوا ٢٨٢ ا

بجن التركية الممهورة ا تمتد ٠ ا ف دشر و (،٥٠٠٠٠١) سيدة ٩٩
ينهما يفصل ,أسيا 5 أوناً تارش تحادى طس’٠١ اقتصادداته؛ على ا
,الغور سالو ولوغازا مرمرة بحر دمز الذى دأ اًس عل—لوس



 ٣٠١ر٤ مساحتها تبلغ ■، وألدردنيل
 حة’ب مجموع رحو أى ٠م٠م ألف

 بزفى ٩٠ منها ، وبردط؛ذيا فرنسا
 ول—ذض با يدرف ما وتثمل آسيا

 ور رجة؛‘ ألتى الصذرى إ ي . اًص- أو
 ثم وأبرأن وألعرأف سوربا حدودها

 وجورجيا أرمينيا جمهزوريتا
وربية تركيا أما ، السوفيتيتان  أ

 فتطل '( م ٠ م ألف ٩ر١ اداحة )
سود لبحر ١ ءاى  با ر١٠بلذ وتجاورها أ

 .٠ما ®جا.موءة ل تشيم كما ، ليونان ١و
 عدد يبلغ ٠ أيجه بحر فى ألجزر

 ن٠م٣٠ر٣ ( ١٩٦٣ تقدير ) ألسكان
ضافة أ!ترأك من /٩٢ منهم  ألى با

كرأد  وأليو/ان وألعرب وألشركس أ
رمن وألبلغار  : ألمدن أهبتم ه وأ

 أزك ، ( ن٠م ١ر٤٦ ١ أسطنبول
 ن ألفا( ٢٣١ أطنه) ة الغا( ٣٦٠)

 دعر أسكى ( ألذا ١٥٤ ) بروسة
 لم ألفا ١٢٤ ) غازيانتب ، (ألذا؛ ١٥٣ )

 ١٠٣ ١) قيعردة ( ألفا ١٢٠ ) قونية
وردة بتركيا أدرنة ثم (،ألفا  ا

 ٠ وأزميز اسطنبول بعد ألموألى وأهم
 وسينوب وطرأبزوت سمسرن

 أأبدر على تطل وجميعها وأماسيه
سود ٠ أ

رأض آن مع — ٢  دمة المخد* أ
 / ٢٠ عن مساحتها تزيد  زرأعة

 لى أ ألكلية تركيا ساحة من
ول ألمورد هى ألزرأعة  ت٠ب٠قتصاد أ

 / ١/٠ من أكثر بها يشتغل ، البالد
 يات ألف وتغطى ٠ لمكاان١ عدد من

 أد...أحة من كبرى دجة وألمرأعى
 التركمة ألحاصالت وتمتاز ألباقية-،

 ألفالت ن٠م عددأ تدمل بأنها
 ألتبغ يأتى ألزرأعة فغى ، ألمتخصصة

ول ألمقام فى  (سنويا رطل٠م ١٩١) أ
 لم طن ألف ه٦ر٣ ) ألزوتون زدت ثم

فيون وأللوز وألبندق  طن٠لة١ ص وأ
 ( بروذح حول ١ وألحرير ، والحبوب
 ذدون ٣ر٤ ألعنب : لغااكهة١ وصل

تم طن، ألف ٢١٠ التين طن،

 ذاك وبلى ألحمضيات من طن٠م ٢ر٤
شسافة ،وألكمثرى ألتفاح  ألى با

 ، ط. ٠ م ٨هر ألقمح وتثمل أ!حبوب
 ألثروة وتذدل ، ط٠م ٣هر ألشعير

غنام من رق٠م ٣رأ٦ ألحيوانية  ، أ
دلبون ره٧ ثم ، ألماعز من ٠م ١٦ر٤
رة يه٠ ء ألمش* هيرأإو عنز . ٠ مب أسر

 رأس٠م ١٢ر٧ ، ألحريرى فها بمو
 -ول٠لخي١ من ٢ر٤ ، ألماشية من

 من ٠م ١ر٢ ثم وألبغال والحمير
 ٤ ٣ طعادرأتها وتشمل ، ألجاموس

 من ط ٨٣٤٠و ألصوف من ٠ ط ألف
 صوف من ٠ ط ٩٢٨٠ و الدرب

 دنية—ألمع ألثروة وتثمل ، الماعز
 ( أقذصاديا يتعدن لم منها وألكثم ؛

سمر وألفحم ط ٠م ٦ر٤ ألفحم.  أ
 ، ط ألف ٨١٤ ألحدبد ، ط٠م ٤ر٣

 ٥٠٨ ألبترول ، ط ألف ٥٢٧ ألمكروم
 وألمنجشيز النحاس ثم ، ن أد

 وهى ) موألترشو وألزئبق بت ٠وألكم
 .ا—كم لم تستعدنه ألتى ألدول أولى
 شركة ٢ ١ أترول عن بالتنقيب تقوم

 لعادرات١ جمالة تباغ ، يكية ٠أم
ر مليون ٣٢١ ٠ دو

 لى كية ألذر الجمهورية أعلنت - ٣
حزاب وألفت ، ١٩٢٣ أكتو؛ر ٢٩  أ

 مصطفى بزعامة الشعب ب ٠ح د وأذف
 خالل بط'لحكم أبنونو ععمت ب كمال

 ١٩٣٩ عام وفى ،منازع دون سنة ٣٧
 متبادل تداون معط'هدة تركيا عقدت

 من ف ١ وفرنا نيا طبر من كل مع
خيرة د هذ ألب' ضمت 'ب  سنجق أ

سكندرونة  ء١ءتد١ءدم معاهدة ل’ ( ا
 أبان حياده؛ وأعلنت ث اذيا1أ عم

 خوذد أن ا ٠ ألثانية ألعاب الرب
ألى فعهاد ألوفييتى ألتوسع ن٠م

 فبرك ٢٣ فى نيا’ض الحرب اعالن
 ألغربى ألممار ألى ذوأنضمت ١٩٤٥

 عام ولى ، دعاماته أحدى ت سب وأ
يات عليها طبقت ١٩٤٧ المتحدة ألو



معاهدة تركية-ألماذية» ٢٨٠

 لتعزيز مداعدات .بتقديم ترومان’ مبدأ
 حذى المسكررة وقوادها اقتعادبارها

 ١٩٥١لثيوءىةوفىءام١بالذغط تتأثر
 ألذحرب فى وحدا"رها ببعض اثذركت

 الى اشمت ١٩٥٢ عام وفى ، اتكاوربة
ط'طى دعسع'ل حاف عضوية  رمثلمة٠ ا
رمن جتاحه !قعى  أحبذت ثم ٠ ا
 رع ١٩٥٥ دام بغداد حلف فى ١ءفو

 ح؛ف ورث ا'ثى ركرى’٠٢ لحللي١ فى
 رشا ءن فحال ٠ ١٩٥٩ ءام دفن اد بذلى

دغم الذى ابلقانى الحلف فى عن-و
 '-ممحت إينا ٠ ل ن اد و قدا سد دوءو

 اريغ للشمو اعد ذو و مذوبة اعد ذو ة؛مة با
 ودى قاصة با ت عش كما٠ . مرضة ا

'سن ة٠هب أ ءلمى  ذحف امه ن؛ اد مدا
مغر ٠ جددى ونيمل  اخل ذى٠اأ ا

زاقة ا!لىولة باقتصادبات  الى ؛ا
 لتى ا و ة ابكر التدنيع مشروء؛ت
 ا!جنبية اداعدات ءلى اعتسرت

 لتى ا لقروض ا جملة بذخت حتى
 ٣٥٩ الغرب دول من ءبها حدلمت

٠ ١٩٥٨ عام حتى ٠د٠م

ذييار ثبجة من كان  قذشد،'دى١ ا
 عمت ان زبى——الة ذط —٠ك-١و

شطرا  والتى ١٩٦٠ عام خالل أت ا

 جذض بزعاصة سكرى ب ند دا صهت٠١
 ب و مند ن نا ءلى مة حكه زلى ث.!٠ل جذور

 جالل يوربة٠ا!جم ربر مع دمه—ون

 وغع ١٩٦١ رو ؛و وفى المحاكمة لى ا بار با
نتن؛؛؛ حت وأتا ٠ بد حد دسذور  تت ا

 ١٥٨ على ول—احص ١ اددل لدزب
 ٥٧ -رضة—الح 'نرلى؛ وحزب صون؛

غافة صوتا  ذب٠ح الى ١٨٤ الى با
 ١٩هد م ء اطخابات وفى ٠ الشعب

 م ن؛ فأ ن عب. با رل—إم١ >زب فاز

 ,*™ةبا در سذذلمة وزارة ة ور ول
 وفى ٠ '( أكذوبر ١ ٠ ) دبمورل سيان

اسرلمان انتخب ١٩٦٦ مارس ١٨

 رئيسا سوناى جودت الجنرال
 ٠ ء جورسيإط لجمال خلفا ، للجمهورية

 المرخة فى تركيا 'سياسة وتميزت
تحاد من التقرب بمحاولة ا!ذرة  ا

 الزيارات يادل السوفييتى
تغا بعنى وعقد لدبلوماسمية ١  أت٠ة ا

 موالدول التقارب وكذلك ٠ اكحارية
سالمية العرية  عن واكداى وا
سرائيلية المظاهرة سياسة  ثم ، ا

 ءإى قبرص متشكلة حل محاولة
 الحكومة مع التفاهم من أساس

لتزامات غوء فى اليونانية  التى ا
 حأف فى ابلدين عضوية تفرضها

طلنطى شمال ٠ ا

ألتركية االرة : اسة

هالزأبيض . حمرا، رنعة : المدم

بيضاء خدادية ونجمة

سة) ع ري سأسف( ؟
 آرلى؛ لهن عقدت صداقة معاهدة

 بأنقره ١٩٥١ يوب.و ١٨ فى وألمابا
 ( بادن ذون سعيرها ا—ألماب مثل أ

 رعدت ، سنوات ١٠ مدتها وكالت

 مكل١د'حذر الدولتان تتعهد ان عذى
خرى سالمة منهما عذداء وعدم ا  ا

 عمل كل عن تمتنع بأن وذلك عليها
 ، ا خر الطرف ضد ؛وجه مباشر

تعال تتعهدان كما  ينهسا فيما با
 التى الممارق بحث فى ودر؛' _اتصا
 اى١ توصال المشتركة لحي*ما معد؛ تمر

تفاق  ، اطائل هذه توية عل ا
تن؛ هذه عقد من الغرذى ركان  ؤو  ا

 موقف ا!قل عل تقف.نرق؛ أن
٠ الذأبة العارفة اطرب فى الحياد



٢٨٦ غئإلئ

ترنسفال

 لجمهورية المكونان الواليات احدى

 أقهى فى وتتع( ، افريقيا جنوب
 نؤر مجرى ويكون ، االتحاد شمال

 عن تفصلها الثى الحدود للمبوبو ١
 فى وبتسوانالند الباخوبية روديسيا

 الشرق الى تجاورها ، الشمال

 تبلغ ، البرتذالية موزمبيق ستعمرة
 وعدد ، م٠م الف ١١٠ر٤ ساحتها

 تعتبر لهذا نمة ٠ م ٦ر٣ سكانها
 ، سكانا ا ربع الواليات أزحم

 وس (ألفا ٤١٦ )بريتوريا العاسة
 االدارية العاسمة ذاته الوتت فى

تحاد  على انتمادياتها تعتمة ٠ ل
 وتووذر )) حول الدهب مناجم

 ول٠ح الماس ومناجم « ستراك
 حم والة الحديد عن فض بريتوريا

 للصلب ممانع بام الى أدى مما
 ثروتهاالذبا'ذية تشل كما بها والحديد

 ت المراعى الى باالضافة والفاكهة التبغ
 ر اكب وهى جوهاسبرج المدن اهم

خات ن(٠م ١ر١ ) االتحاد مدن  ا
ديزية الرسية  نيةواالفريكا ا

 ٠اوي م,ت كببرة ضبة لوجود نعرا
ك ينسب واليهم ؛الليم  هذه اس
ية  مدقا.ة جمهورية واعالنها الو

٠ االتحاد الى ضمها تبل

تروتسكى

 دون ؛وهو ،روس شيوعى زعيم
 ياطاوه ببلدة ولد يهودى تروتسكى،

 الحيى اسه وكان ١٨٧٩ هام
 اختركة فى اشترك ، برونشتاين

١١٠٠ عام وفى ، الرية الروسية

 بعد هرب ولكنه سيبريا الى نغى
 انقالب بعد روسيا الى عاد ، عامين

 أورة تنيم وتزعم ١٩١٧ مارس
شتراك أكتوبر  كان الذى لينين مع با
 قوسيرا عين ، به الصلة وثيق

حمر، الجيش بتنظيم فذام للحرب  ا
 وتاة وبعد ، أهلية الحرب فى وقاده

 مع خالفه بدا ١٩٢( عام لينين
 وعما لحزب ١ ء مبادى حول ستالين

 رك على العمل هو واجبه كان ١ذ١
 او ب١٠٩فص العالم فى ية٠٠لثشو١
 وفى ا٠ يا د ا—اقتحم روميا غى نها ا

على المجدى من طرد ١٩٢٥ عام  ا
 الحزب من طرد ثم ( التوميارية )

 ومنها الذوفان الى نغى ثم ١٩٢٧ عام
 ذرنا الى ثم ومن 'تركيا الى هرب

 الى المداف به وانتهى ،وانرويج
 أغسطس فى اغتيل وهناك ، المكسيك

 بتدبدر ستالبن اتباع واتهم ١٩٤٠ عام
٠ اغتياله

رومان

يات والثالثون الثالث الريس  الو
مريكية المتحدة  ب دي هارى وهو ، ا
لة مار -لدة ولد ترومان  بر

 الحقوق ودرس ١٨٨٤ ء-ام ميسورى
 اخترب فى اغدرك ،بالقاتون واشتغل

ولى العالمية  يجرم رتبة الى ورقى ا
 ى٠اا ف اعم ءودته وبمد ( رائد )'

 بب.'*ر عضوا فانتخب اليايسة
 واعيد ١٩٣٤ م ء؛ الفيدرالى مولح٠الث

ل ولى ١٩٤٠ عام انتخابه  هذه ذ
 استنحاء سمنة نلم ا . - اجر عين الفترة

نتاح عن  نائبا انتخب ٠ الحربى ا
 وحغه ، ١٩٤٤ ءام روزفلت المرير
 فى وفاته ا در ءإى للجمهورية رئيا

 ءام انخابه واعيد ن ١٩٤٥ ابريل ١٢
 حتى المنء-,-( هذا وشغل ١٩٤٨

 عاصر وبذلك ١٩٥٢ مارس هر .,II د
وخروتم الثاردة المية٠لعو١ الحرب ذه-؛ية



دروهياو ٢٨٧

 عاهر كما منتصره وحلفاعها ا مرحك ١
مم هيئه قيام —1 -ه٠ ما ومثاكل ا

٠ الحرب

 الذى المبدأ أعلن ١٩٤٧مارس ١٢ وفى
 رل'سو ١ النفوذ لمقاومة بازمه عرف

 مشروع أعان ١٩٤٩ يناد ٢٠ وفى
٠ شه للفرض الراد النذطة

 ث١احد بعدد 'نرومان ص١ اقذرن
 فذى ٠ المعاصر التاريخ من مكاذه 'نحدد

 أول باف'ء أمر ١٩٤٥ أغش ٦
 كا شم ، حي ذةا مد على 'ة ذر بلة قنم

 كاز'با!قاء أيام ثالثة وبعد اليابانية
ى مدينة ءإى الذمة التنبلة  ٠ ناحازا

 برئيس وادخون مدينة فى اجتمع 'تم
تفاق والكندبة البربطانية رة١اوأ.١  ا

حتدآظ على  اشابل صناعة بر ا
 ن م أعوام أربعة بعد أنه ا ٠ الذربة

جتماع هذا  ( ١٩٤٩ سبتمبر ٢٣١ ا
تحاد قيام بفه أعلن  ويدنى ز ١ ا

 ما'ز ١ ه وفى ٠ ذربة تجربة’ باجراء
دولة بقيام ترومان اعترف ١٩٤٨
 ن٠طح٠٠فدم أرغر على اسرائيل باسم

 ٠ دقائق ى بخه اعالنها بعد بيةألمعرا
 ‘بربطاذب لب ط؛ أنه ذلك وسبق

 بفتح المنتدبة ولة ا'-لى غتها٠٠بع
 لف٠ ئة1م لهجرن طحن فل أبواب

 ر-.':خدم ص ’ فررا بهودى رهيونى
قتداذى الجاس الضغط  ءلى وا

مج هدذة أعضاء من كبر  ول ٠لب ا
 فى اذدولي■، ؛؛لمنطمة ءضوا اسرائيل

 ١٩٥٠ رنانمر ٣١ وفى ن ١٩٤٩ ما؛و ١٠
عداد أمر  ياة’١ نتاح 'نرومان؛.أ

بدر؟  ١٩٥٠ ده و ٢٥ وفى ٠ جينية أ
 زو٠دذ٠ والبحرية المذودة اأذوات أدر

 بالحرب ف كا'لعر اشعل فبذلك را ور
 الحداى ١٩٥١ ابربل ١١ وفى الكوربة
 ٠ 'ذه١..اد٠قم جدع من ارر ماك الجنرال

 اردى عأى ن 'نروئ اب وطلق
٠ الدخن بغلطحن اسات

(بلم > ذرومان

 بطدق ادتم ٠ ترومان أومذهب مبدأ
 الربى. التزت الش البادة على

مريكى ة—جه١لمو تروان هارى ^
 مساعدات بتقديم الشيوعى التوسع

 تذكاذر قد التى دول اقتعادبة
 حدر مار ١٢ فغى ، لبوءية١ دإلدءوة
 الكولجسرسر مجلس أب طا ١٩٤٧

ر٠م ٤٠٠ مبلغ ف بمر  ا ب.ي لتقد دو
 وذان—وأز تركيا من لكل ساعدة

 واقتدكادباب؛ لمس.لحة١ قوا'ذها لتدعيم
 'نهدت اى و ا وكانت ، المكربان

 فى حة٠ا ب١بم فييتى حمدو ضغط.
 ؛—ذب الثاب وكانت ، الدردنبل

 ، لثبوءبمون١ ده؛ يفق اهلية لحرب
 فى اطب ا ءلى الكونجرس ووافق

٠ ؛ز كا ١٥

دروهجلو

 أم ٠ 'نروجيلو أو تروهيو أو
 اكا ألدر فى اشيامجحن ن٠م لمدد

: منهم الالتينية

 س رئي ٠ تروبو ؛ن—جولي - ١
 ١٨٧٨ عام بين كوإب ة٠جمهور

 ٠ ١٨٨٤ عام 'ذوفى ١٨٨٠ و

 ( بيل فا ر ) ؤبا مو هي-، 'ذو ٠ ٢
 وربة٠جمه ر ودكن-ا'زو رئير

'ذحن خالل ن الدومبيال؛  دنن عاما 'ذ
 أئ ذو’و ١٨٩١ عام وك ٠ ١٩٣٠ عام

 بانقالب ذام !دم الجيش قيادة
 وفرض الحكتم على وذولى عسكرى

 ذظامأ واًتام البإلد على أسرته
 مع تعاونه أن غدر روليسيا ذور٠دكتا

 الثاب العاب اكترب ابان العرب
 با ٩ك ذورة قيام >تى أيامه فى مدت

 رجذت؛بن ١ "ذورة 'ذم با'نستا وسعوط
 ل اء ،لدذوطه فمهد'ن؛ بيرون ضد

٠ ١٩٦١ كايو٣٠ فى



٢٨٨ ( معاهدة ز تريانون

 ، ( ور—هكن ) دولينا تروهيو د ٣
 ولدءام ، و٠تروهي بيل فا ر أخو وهو

 جمهورية رياسة وذوأى ١٩٠٨
 ل - وأعي- ١٩٥٢ عام ن ألدومينيكا

 ٣ فى استقال ، ١٩٥٧ عام انتخابه
 ن’ى١جو نائبه خلفه ١٩٦٠ أغسطس

جير ٠ با

 الذى ١٠,ا وهو ، 'نروهيو - ٤
 ؤة عاص على ١٦٣٦ عام منذ أطلق

 سان ١) الدومينيكان جمهورية
 تروهيو درةأ سماتمجيد ((دومينجو

 عام فى التاريخى اسمها أعيد ٤ مولينا
٠ ١٩٦١

( معاهدة ) تريأنون

 اذى ا؛كان اسم تحمل هدة مد؛
 ن راذه اتر ا قهر و—وه به وقعت

 ٦١بار ضواحى من فرساى بحدائق
 الدابة الحرب حلفاء ى عتدت

ولى يات ) ا المحدة باستثذاءاو
 دونية ٤ فى وقعت ( وألمجر وروسيا

 نيا روئ باسنتعالء وقضت ، ١٩٢٠
كبر الجزء غاى  تراساب من ا

 دائبااو—ص وضم ، بضات واقليم
 مح٢ ٠ تشيكوسأوفاكبا أى١ ورونيا

 قغيج١ ءلى فيا—يوءوض استولت
 فغذدت المث وبذ « فينا' و’وس. كرواب؛

در.باش ابحر كاى لها منفذا الجر  ا
 >ل١الز :مة٠عل- دولة الى وتحولت

 !ا>تشا٠٠٠مس ثلث نخدر فقدت كما
٠ التقليدية

إى ذريجفى
 م’ء- الحت وادل اًرو.بجى سياس

مم لهيئة  بدزذة و!د المتحدة ا
 درس . ١٨٩٦ ؛ولية ١٦ فى اوسلو

دان واشتغل ، القاتون  ١٩١٩ با
 ة ااح. أعدم أ كة بالحح واتصل ، ١٩٢٢٠

 زلدحدداأ لحزب سكرتيرا انتخب
 كص و للجوزل وزبرا عين ، النرويجى

 إذدين ١٩٣٥ عام بين المنصب هذا
لى ١بهدر وبعد العالمية. الحرب نشوب

 وزأرة ونولى عاد ١٩٤٠ عام أنحترأ
 ألخارجية وزارة ثم البحرى ألنقل
 وهو ١٩٤٦ عام حتى ١٩٤١ عام
 سئة ء؛ما سكرتيرا اختياره 'ناريخ
 اكب هذا سخل ،المتحدة ا!مم
 وخلفه استقال حين ١٩٥٣ عام حتى
 عاصر ،٠ العويدى همرشولد داح

٠ الكورية الحرب نشوب

فوا’

 بالهند 'ذحادية١ المقاطعات احدى
 عام منذ المركزية الحكومة 'نديرها
 الدرقية ن الباكسن؛ تجاور ١٩٥٦

 ٠مم ٤٠٣٦ ماحذتها تبلغ ، واسام
 عنى ٠ ن م ١مر ١ر٢ سكانها وعدد

 وذر'، سومجل عام حاكب. راجا
 ٣ ٢ من ./بخ ع. ن م يعى نشر’ ومجلر
رز صالتآلحا أهم ٠ ١عضو  ا

خشاب والتجذوت ٠ وا

تريستا

سدم بهذا تعرفان وميناء منطقه  ا
درياتى البدر على تطل  الشمال فى أ

 كانت اسدرا حارة غسه لى،
 عام زدن ه؛مة بة نمسو ء ميذ؛ يتا انر

 معاهدة متها٠ض ص ١٩١٨ و ١٨١٣
 هزا.؛ة بدز و ٠ ليا ا؛ط؛ الى فرماى
ربعة الحلمغ؛ء قرر اطابا  معاهدة فى ا
 ر قبرا ١٠ بتاريخ ا,بطاأيا مم التاة
 يذتا١و لمشة١ فى ردو’ ١٩٤٧

: قسوت إل١ قتا *ؤ وقسمت

أمربك:ة ت١قو ف١زش١ رحمت، ؛ ا ؛
٠ نية بطا بر و

 وا سال غو ؛ؤ’ اشراف نحت’ !ب'
 من ل٢٠ نفذت’ا طويلة محادثات وبعد
 أكدودر ه فى وبوغوسالذئبا إجا ابط؛

 دولها ومنطقه الميداء ب عذى ١٩٥٤
 أأف ٣٠٠ وبسكني؛ م ٠ م ٩ ٠ ساحتها

 الزرامه والمذطقة ٠ ايطاليا ألى 'سمة
م ٠ م ٢٠٠ ومساحتها بية الجنو



’ درو.ر ردف ٢٨٩

 •الي 'سمة ألف ٧٣ وبكنها
 منطقه امح—اي واعتبار 4 يوغوسالفيا

 * فيا' غونحال ۶: نتجارة بالنسبة خزة
قليات حماية ضمان مع  رذ كل نى ا

 الهجرة بادل وجواز القبن
» بينهما

ترعوف
 الثمعبية بلغاريا جمهورية رثير

 عام ولد ■٠ ف تريكو جي-ورجى وءو
 بذرى الربى ف1وخ ١٨٩٨

 زذا ٠ ١٩٦٤ اؤربل ٢٣لى. جانيف
 العارية الوزارة لمن—ريا ويذولى

ول المفكرتير زبت£وف 'نودور  أ
٠ ادخارى لضوءى١ جزن

ترينيداد

سم وس ا  ودوراحو ترينيداد : ا

 الكدحولدالبريطانى :ضو الحم نعم

هودوى مولون مد ٠٠ امو ريس
( عام حاكم ؛

 لغا(١٩٢) سبدت ف١ بورت ; العاصمة

ء١بحذ 'أنع جزيرة تربنداد
 انحنوا مريكا الشمالي. الثاشء

 ورلة٠جمؤ من أديال ٧ سافة وض
شتراك تكون ، فنزويال  جزيرة مع با

دول احدى لهاً المجاورة زوتاجو٠
 بعد البريطانى الكومنولث مجموعة

 سر ٣١ فى استقاللها اعالن
 مستعمرة قبل من وكانت غ ١٩٦٢

 منذ بريطانية متعمرة رم اسبانية
 الحزأربحن ساحة تبلغ' ، ١٨٠٢ عام

 ض اقتمادياتو؛ تعتمد م،٠م ١٨٦٤
 عام مذف بها اكتد الذى البترول

 ءامىحت تمديره .ببد؛ ل ولكن ١٨٦٧
 ممافى برة با'لجز أنشئت وقد ، ١٩١٠

 بعض ذلك فى بما ابترول تكرير
 فنزويال فى المعستعدن ابترول
 'ذربداد ر٠شتؤ كما ، وكولومبيا

 فى ا—هي حلي المت^ون ء سفلت ١ بانتاج
ت اأئد؛ تشمل ٠ تها١بححر احدى هد

 الهند وحوز والكاكاو الكر النباتية
 رول—ابذ- الصادرات وتشمل

سفلت ٠ / ٦ الكر / ٨١ وا
مم لمن—همئ فى عدو د ١ترينيد  ا

 ، البريطاذى الكومنولث وفى المتحدة
 بريذاذى دام حاكم الدولة رأس وءاى
 التثريعية والسلطة 1، التاح يمثل

 ٢٤ من مكون شيوخ مجذاس يمثلها
 ومجاس ،العام الحاكم يعينه ئ عضو؛
قتر منتخب نواب  مكرن 'لمام١ ع١)با

 ية ف لتني ١ عفواذواللطة ٣ ٠ من
 وهجذلس وزراء—ا١ -ر٠رب -ا—رمثله

٠ الوزراء

 ا منهم ألف ٩٤٦ الكان عدد يباخ
 الهنود من /٣٦ ،الزنوج من ./ ٤ ٤
 . لدنالمن وج المورن من ا ا ٧
 المينبن من ا ١ ،ابيض من بز ٢

 دوكه—والهش بالميحية يدينون
سالم  فرناندو سان ،المدن أهم ، وا

 ٠( ألفا ١١ اريما) 4 'ألغالم ٣٨!'

ر : اسلة ترينيداد دو

ستطيل طى حمرا، رتعة : سم

ابيض باطار امود

وتزوير تزييف

 الجرائم من والتزوير التزيف
 سياسيا حنابما تأخذ ما كثدرا التى

 وفى ، دوى متوى علي ارتكبت اذا
 الدولى بوير ١ بقوم انحالة هذه

نتربول ١)  ساحات مع باداهمة ،( ا
من  ب١بتعق المختصة الدول فى ا

تحادية الجمهوريات 'وفى٠ لمجرمعن١  ا
 ذه——به الفيدرالى البوليسى م بذ،

٠ المهمة
 ءلي صذطألحا١ التزييف لغط طلق

 اغضية١و لذبة١ المكوكات تقليد
نقاص أو  بطالء وذلك قيمتها من ا

 من أكثر شي$ يصبره بطالء سكوك
 او الذهب من جزء خذ’با او قيمته

 أو المدوك ض 'المشتؤلة الفضة
؛عذى٠و ، ل——الد ء م؛ دام—باسمذظ



خرئ سافد

ح فى اتزوير  تقليد القانونى االط
 الحكومية واالوامر والتوانعن الراسم

 التبغات وأختام الدولة وخاتم
 ا . م٢ ، الدولة موفلتى وتونيعات

 المرتبات أوراق تتليد التزوير يثمل
 واوراق الحكومية والندات

 وغيرها المعرفية واالوراق البنكنوت
 عاد؛ الجرائم هذه مرتكب ويعانب

 مع دجن او الثانة باالسال
، . والغرامة االسي

 لمام االمريكى االحما، فى جاء
ل الفيدرالى ابولص ان ، ١١٦٥  خ

 مبلغ ضبد العام ض ا ول النصف
ت دوالر ملبون ٣ر٧  المزيغة من.العم

 ، تداولها يتم لم دوالر ٠م ٢ر٠ منها
ل القبض وتم  ٧٢٣ على ذلك خ

ء و نفها  وكر ٢٦ على االسي
 احما، ولغ النشاد*، هذا لمزاولة

 واالوراق الشيكات تزوير جرائم
 نيمتها بلغت حابة ٣٩٣٩٩ الحكومية

 غملت كما ، دوالر م. ٣ر٧
 تزوير حالة ٥٥٨٦ االحما،ات

 ٦٠٧ نيمذمجا بلغت حكومية سندات.

 عدد بلغ ١٩٦٤ عام وفى ،.دوالر م.

 والتزوير التزييف بجرائم المتهمين
 رج ٢٥٠٦٤ المتحدة الواليات فى
. امراة ٥٠٧٣ و

نوى تاس,

 'ازى المنع الغبار به يقمد
 النفجار نتيجة االرض على يقد
 ذرات من ويتكون ، ذرية ننبلة

 الحاب.* اكتبت التى االتربة
 االتربة هده تاهن أن بعد االشعاعية
 النارية الكرة من المادرة االشعاعات

وتبدا االنفجار فور ثنبثق التى

.٢٩

 كلما التاقد فى الذرات هده
،االرض طح من الكرة لرتغعتهذ»١

 االنذجار نفطة عند التاند ويدا
 اما’الثقيالمذ، المشعة الذرات ندبشا

 الى نادة -فترتفع الخفيفة الذرات
 بمد وتتاند العليا الجو طبقات

 متاثرة نبل ذى من انل برعة ذلك
٠ ألرياح ؛اتجاه

جانب تسجيل ا
 باتامة الخاصة التشريعات تنس

 أسمائهم "سجيل ضرورة على االجانب
 وجودهم بأماكن االس هيتات واخطار
 هذه مخالفة طى عتوبات ونفرض

 الثانى الباب ويتضمن ، التعليمات

 فى اذب٠ ج وافامة دخولى فانون من
 المادر المتحدة العربية الجمهورية

 اذ العمية هذه تنظيم ١٦٦٠ عام

 ,بتقدم أن اجنبى كل على ال يوجب
ل بنفه ثة خ  ونت من ايام ث

 العرية الجمهورية أراض دخوله
 االجانب تسجيل مكتب الى المتحدة

 يكون اتى الجهة فى الشرطة متر أو
 حاكه عن افرارا يحرر وأن ، فيها

 حضوره من الفرض وعن الشخصية
 من ذلك وغبر به االنامة بدء وتاريخ

 المعد النموذج يسها اش ابيانات
 ادبه يكون ما يتدم أن وطيه ، لذلك

 بياذاتوطى١ لهنه المؤيدة الوراق١من
 ((لشخصيته المثبتة االوراق  خص
 االجراءات هذه من القانون ويعفى

 عضد الخاصة االنامة ذوى االجانب

 يير كما ، ممر الى عودتهم
 أجاز بأن اتبليغ مهمة لدائحين

 بهذه القيام ونحوها الفنادق لمديرى
٠ االجراءات



٢٩١

المعاهدات. تسجيل

 به ينخدد دولى اجراء — ١
عالن  من مداهدة ابرام عن ا

 دمضموذها٠ الدول واحاطة المعاهدات
 والخطد المؤامرات من للدول حماية

 أتى١ ف والش للعدالة انافية
 وااش الرية المعاهدات تتضمنها

س السدم تهدد  ويرجع ، اتدولى وا
هتمام جراء بهذا ا  عص.،ة قيام الى ا

مم  ا!مم ميثاق عليه نص كما؛ ، ا
 اسة ميثاق وكذلك ،انحدة

٠ العربية

 رثاق من ١٨ ادة٠’.١ ذه*ت ( أ )
مم عحبة  معاهدة كل )) ان على ا

 فى عضو بعنده دولى ارتباط او
 فى فورا يسجل أن يجب العصبة

 تنذره ان عها التى العصبة ثة٦ام
٠ « يمكن ما بأمرع

 ميثاق س ١ ٠ ٢ المادة نحت ( ب )
مم هيئة  كل )١ أن على انحدة تأ

 اى بعقده دولى اتفاق وكل معاهدة
مم اعضاء من عضو  د—بم المتحدة ا

 يدجل ان يجب الميثاق بهذا العؤل
 بنشره تقوم وأن الهئة اهانة فى
٠ (( يمكن ما سرع باً

 ق مبثا ض ١٧ إ'دة١ ذمت )ب(
 آودء ١) ان على العربية الجاسة

مانة الجامعة فى المشتركة الدول  ا
 المعاهدات جميع من نعخا العامة

تغانات  تعقدها او عقدتها التى وا
الجامعة دول من اخرى دولة ية1٠ مع

 القانون فقهاء بين عليه المتفق من
 المعاهدة تسجيل عدم أن الدولى

حتجاج عدم من أكثر يعنى  بها ا

 لدى التدجيل عملية تتغمن ' ٢
 عدة المتحدة لألمم المامة ^مانة'

 اطراف احد ثاط مذ^ اجراءات
الهبئة كاذت اذا ا سحملمها٠ المعاهدة

درية ‘تسمرن

 التفجيل فيحصل المعاهدة فى طرفا
 المعاهدة بقيد التسجيل ويتم ،تلقائيا

 باللفات يحرر خاص سجل فى
 بين المتحدة لألمم الرسمية الخمس

 اليوؤيع وتواربخ المعاهدة أطراف فيه
 ، بها العتل ومدة ءليها والتصديق
 المعاهدة نثر التمجيل ويتتبع

مانة بواسطة  مجموعة فى العامة ا
صلية بالذات او باللغة  حررت التى ا

 فرنسية بترجمة متبوعة المعاهدة بها
مانة وتبعث ،انجليزية او  العامة ا

مم اعضاء جميع الى المجموعة  ا
٠ انحدن

جبرية فسبرة’

 تحديد هى الجبرية التمعرة
 ءلى الضرورية جيات الد؛ اسدار

 معقول ربح مع التكاليف اساس
 تتالءم حتى وذلك ، والتاجر للمنتج

عار هذه  الشرائية القدرة مغ ا
 بتحديد وتتوم ، ألشعبية طبتات
سدار  بوذارة خاسة فنية لجان ا
 ( الداخلية التجارة وزارة ) التموين

 للوزارات ممثلون فيها ويشترك
خرى  والمناعة والزراعة كالخزانة ا
 ممثلون فيها يشترك ند كما

تويق فى الماملين .ار٣لت١و للمنتجين
٠ ادامة

 رى٠الجب ألتمعر فى يلدحط
 أو ). المنتج سالح بين ألتوبق

 النظام فى الدولة وهو المتورد
شتراكى  وذلك التهاك وواجة ( أ

نتاج ستمرار ذنا  ددون  وحتى أ
سعار تخفيض  وتثمل ، تعسفيا ا

 'طاق فى تدخل التى الحاحيات
 الغذائية المواد الجبرى التصعر

دوية والمالبس  وبعفى الطبية وا
 الصداعة فى تستخدم التى الخامات

 ادتيق : ذلك من ،التعمر أو
رز والخبز  والزيت والسكر و

لبان ومنتجات واللحوم وبعذى ا



٢٩٢ سلل

 وا غذبة والبن والشساى الخضر
سة ثم ،المحفوظة  وبعض ا

 ومواد حذ.بة١و الجاهزة المالبى
 بنز.بن١و جن——كالكروس الونود

 خامات ومن "؛' والكحول والبوذاغاز
سمت التعمر  وا!دوات والجبس ا

 يب٠.صر:. الدولة وتضعلدع ٠ الصحية
 بات٠ااحاج ردض مارأس. ذروق فع د فى

 ب سندوى يقوم كما ، المسعرة
سعار  ءان الغروف هذه بتعوبض ا

 بعض أسمار تخفيض على المحافظة
٠ والخبز كالدنيق الحاجيات

'ندال

صطالح لى اكالى ٠ ١  ا
 ولةد قليجم١ الى الدخول هو الدولى
 ق در دا و١مثروع غدر بق بار أجنبية
 حلم، رشدا غب فى ن لكء تور٠٠م نشاحل
ن هذه  دن ااتلل وكان ئ الدو

ول اسخدمتؤن اش الوسائل  ا
ذ حة مااس تعمار  أو ا

جارة  خل اك يحى٠ل١ الذق أو ا
فرض ا سية الدول ش"ن لى  وا

 أو ألسياسى نفوذه؛ لبسط تمهيدا
قتصادى  دائرة ار لضمها أو ا
ستعمارية امبراطوريتها  وقد ٠ ا

سالى م يستحد  ازارة ض اخر ا
دحر دوهرة ذد القالقل أو ابات ا  ا

 ة؛أمت .٠وم " ء]يها ٠خط٠اإض لشرءية١
 حنوى اراش لل—الذ عمليات ذلك
 ل ذس-,,-■ التمرد جيعد -ودان—ااس

ت  سرعوة تمددا الحكوية الد
قد ض الى  حدى١ ؛ى١ سه أو ا

٠ ورة المجن؛ الكومنولث دول

سراير ادالى ٠ ٢  ويرتبط ا
فريقية ااتحرر بحركات  وض ٠ ا
 اخدام س-تعماربة١ الدول محاولة

 فى ذذ-وذها سنعادد أداة اسرارل
 دولة هأ باعتبار نابقةا فى مد-تعمرا

حدان أو لحقا،خ١ ض  وسيه  أ
- هذه ددى ’ة،—ودن- ئ هوب—ا

سرائيلى الشلل ئع'ه  ح٠مذ ا
فريقية الدول لبعض القروض  ا
ل العهد الحديثة ستذ  لتنمية با
قتمادية مواردها  التيام او ، ا

 بالعرراء مدها او عمرانية بمثروءات
ؤريقيدن إ^دريب منح بتقدبم اًو  فى ا
. ها د ؛

فريقية الدول واجهت وقذ  ا
 العربية الجمهورية سمما المتقدمة
س ألتال شكلةم المتعددة  فى ائيلبىرا
 فقرر ، كبحه عر دعملت 'ذريعاً
 (١٩٦١ تاب ا البيذط، الدار روزمر

 ادوات من اداة امل ارار
صارى التالى  وناعدن الذارة فى ا

 الرض واعاد .العدوانية ذواعدد من
 ألقرار بهذا التذض الناص عبد حمال

فريقى القمة وض فى  المنعقد ا
 ان كما ، ١٩٦٣ عام أباد؛ ؛(دير
 عدم قرر ١٩٦٥ عام كرا’ -ؤض

 بأى للقيام القار؛ اراغى اتخدام
 ءضو افربقية دولة غد نخردبى عمل

 للدول تخريبى عمل ى’ و’ 'أحمة فى
 ، ا!ذ_-ار؛ خاًرح من „تضرية٠ا

شادة  هذه فى اض ا دور ا'ر وا
 ا!ح'ظيقة ه_ذ، ودت ٠ العمرات

بى لم$مرة١  بينهم جماعة بؤ-ا قام ا
سم ح٠م عدد  لجعس١ تخريب ادلن ا

 برددييا زامبيا الذى.سل ى٠رل١
 اكجاب ت١حك؛ر١ لح-صاب بية لجنة ١
 نوفمعر شهر ؤ* ونلك لغز؛تة ١

٠ لمحاىة١ ار صون١ وقدم ١٩٦٦

'نسلم
 اعالن به يقمد سكرى 'ذغاق١

 أو كتيبة أ حربية وحدة خضوع
 العدو، نوات الى الع( ٠٠ فروة

 موزسح بثاًن التليب بكون أو
لى—ء للعدو وى٠ح أو سذزاريجى١

 اكل و بية د دفينة أو قلعة او برج
 ذ|ذ .تبى١ ىتار.ل’ هذ' ض 

ب  بذتتأ'مت عكرى احراء زا
٠ دواعيه*؛ أهى'م سوليتبماً 'نحت



نيأ تما ٢٩٣

 برفع سما٠كسإي١ فى الرغبة اعالن ويكون
 المهينة او القلعة على بيضاء راية

 الى للمدينة بمثلين يايفاد يكون و١
 الرغبة اعالن يكون أو الحصار نائد

 ٠ صالحذيمم لجذود١؛اش بأن مليم اد ١ فى
 أن عادة المنتصر الجانب ويشسترحل

 ، شرط أو تيد بال الناحم يكون
 مؤ'نمرات عليه نحت ما ذلك ومثال

 ويالتا البيضاء والدار القاهرة
 لدالمية ا الحرب نهاية نبيل وبوتمدام

 ألمانيا تليم يكون بأن الثانية
 أو نيه بدون وحلفائهما واليابان

 تصرب لى جداء ما ذلك من ، شرط
 اننا : ، ١٣ البند ١ مثال تمدام بة

 را ف تعإن ان اليادانية الحكومة ى-عو
 ع وجرن شرط أو قيد : التمايم

 الوقت فى تقدم وان ،الملحة قواتها
 اما ٠ (٢ نيتها حمد,♦ تنبت يرا نغمه

حتؤال  كإل١ عدم حالة فى الثانى ا
٠ الثامل الفورى تدميرها فيعنى

المجرمين تسليم

 اجراء المجرمين ت-ليم ١) — ا
 نخمر عن الدولة 'نخلى بمقتضاه

 تط؛لب أخرى لدولة قليمها١ فى موجود
 حريمة عن أحاكمته اليها بنليمه
 بة ض لتنغيذ او ارتكابها اليه مد*وب

 هذه محاكم ث٠م بها ءاه قضى
جم هذا م بقو و ،،الدولة  على اء ا
 الدول يين التداون مبدأ احترام

حرام لمكافحة  فكرة. وتحقعق ا
 شتركة مصلحة للدول ن العدا!

 تحاذط ذلك فى وهى ،الجرار منع فى
مة وعإى كياذيما على  ، أفرادا *-

حراء هذا يعتبر أن يجوز و  اخال ا
 احتمى التى الدولة فى اللدء بثقة

 دؤذى المحرم مالحقة أن اذ ، بها
 لغة )رخن؛ أطال من مذ.ه بقع عما حسابا
 المحنحم د١ أف كل ءلى واجى للقانون
ف وعم الغرضى س$دت وا لى ا

 المخلة ا!فعال من تعتبر ٠ ٢
 تبام طلب فى تراعى والتى بالغانون

 الجنح وبعض الجنايات المجرمتين
 بأنها المصرى التانون ويعرفها الهامة

 ٠ ٠ معينة جامة درجة من جريمة ))
 يمدر ش١ ئم١لجر١ س 'بها بمعنى

عدام الحكم فيها  لمدة دابن او ؛.ا
 ءب 'إتفق ومن ،( ا!قل ءلمى سنة

 مما الجريمة تكون ان عامة بعفة
 ويكرن الدولتين قانون فى عابا بعاقب

 الحكم تنفيذ اما اكد,اثم مرر ا'.نرض
 وفى ٠ الجنائية الحاكمة أو به اسى

ت—اك من كثر  اجراءات تنظم ؛
 بين ثنائية اتفاقات اجردين٠١ ضايم
 يطلب الذتدم اق ا ح وفى ، الدول

 وأن ه٠تبحك أن فللدولة التمائم
 ان وامجا ، وعداليه اًحقيته ددى تتبدى

 مع وتعارض كان ما اذا ترفضه
 التى المجرمدن تساصم اتفاقية ندهوص
٠ ااطااجة الدولة مع وقعتها

 القواعد الدولى العرف دحكم — ٣
 فمن ، ا'رمين بتسليم ا!خامة

 الدليم يجوز  انه ءاجه المتفق
 ، الدين ضد الموجهة م ا ا' بالب,ن
 فى المذيممين ليم—ت يجذوز  وكذلك
 ومثال ، عسمكربة أو سمية ب' جرائم
درة هذه  الخدمة ص الغرر ا

 لتمرد ١و والجاسوسية ية الما
 الدود( العرف :.قرر كما ٠ والخيانة

 الدول اء—رؤس ايم—ت جواز عدم
 مباشرة أثناء دمة جر ؛ارتكاب المتهمين
 ذلك يجوز ولكن ، وظائفهم حذوق

ذهال كانت اذا  بمه منهم وقعت ا
٠ عنهم الرائسة صفة زوال

تسمحياً
يات احدى  تحاد الكونة الو
سترالى الكومنولث ) استراليا  ( ا

 الطرف فى تقع جزيرة من وتتكون
 عنها يفصلها للقارة الشرقى ا'نوبى

 ١٤٠ عرضه بباخ الذى داس بوغاز
م>٠م ٢٦و ٢١٥ ا٠٠بلغمساحت ، يم



)٢١ تسوشيها

 ( ١٩٦؛ احصاء ) سكانها وعبدد
ن(٠ام١ر١١ع )س٠لغا1٣٦٤هر
 ف ألمدو تشمل للتمدير منتجاتها أهم

 والنواكه اإلدان تخرجات—وس
 ثروتها سمل و ، والقمح المحفوظة
 والقصدير والزنك النحاس اندنية
 هوبرت العاصمة ، والدهب والفضة
 ١٨٤٢ عام تأست النا( ١٢١١

 الكومنود الى ماذيا٠س انضمت
 حاكم وللوالية ١٩٠٠٢ عام االسترالى

 مجدى يعاونه الملتدة تعينه ءام
 مبى من البرلمان ويتكون ، للوزراء

 لمدة عضوا ١ ٩ س يتالف شيوخ
 ٣٠ من عموم ومبى ٠ منوات ٦

٠ سنوات ه ادة عد*وا

تسوضمهها

 فى تتع صغيرة يابانية جزيرة
 اشتهرت كوريا جزيرة شبه جنوب

 البحرية بالعركة الحدث التاريخ فى
 من بالقرب جرت التى الحاسمة
 اليابانيون دا حطم والتى ، ساحلها

ميرال رعادة طاول توجو ا  ا
ميرال بقيادة الروسى  روزدستفكى ا

 لى وذلك 'منه ض ما على واستولوا
 وباح ١٩٠٥ ما'و ٢٧ يوم ساء
. تا!ى١ اليوم

تعاونى سويق

 توريع عملية يعنى اتويق ٠ ١
 ن(٩لمستاة١ ءلى مراكزه من ما انتاج

 مراحل بعدة تمر عملية وهى ، له
 الوطاء من أبدى عدة وتتبادلها

 تكاليف وتضاف اسماسرة( )او
 اسلعة سعر الى التويق عملية

 وعؤلموأ الوسطاء أيدى تعددت فاذا
 سعر ارتفع( التخمية لصوااطحهم

نبال يغدهف بحيث ادامة  عليها ا
 أن كدا ، الحرة المناسة سوق فى

 جانيا تمتعس هذه ؛طة٠الوس عطيات
صاى انتح ربح من ،لساعة ا

ضافة  يقع الزراعى المنتج أن الي با
 لحاجه ذظرا حان٠١مر فرجة عادة
 تداول امكان نبجل المعجل المال الى

 ذلك وفى ، السوق فى المحصول
صيل انتح ب بنصح اجحاف  ا
تجاه تأ ثم فمن '، لداهة  نحر ا

٠ التداولى ااشويق

 تنظيم *اولى—!لمع١٠ التسويق ٠٠٠٠ ٢
 تعريف الى دف٠٠يه الئصادى

ت  عاى ( عادة الزرب ) العاس
 عمليات من للتخلص تعادلى أساس

 ممر وفى •' المشروعة غير اطة٠٠لوس١
 التعاونى اتسويق عمدلسة بدأت

 ءام منذ القطن لمحصول بايلنبة
 التى القطن كمية باضت وتد ١٩٠٣

 ٢٧ر٧٠٠ حينذاك تعاونيا تسويقها تم
 ، جنيه الف ٤٠٨ .متهانح بلغت نلمطار

 الكمية هذه ارتفعت ١٩٦٥ عام وفى
 قيمتها بلغت ٠ق٠م ١ر١٠٣ الى

دافة ح٠م ١٨ر٦  ميزات ار با
 كثرق !ح—الغ لجها حصل أخرى

 -ذرة ا وتمن الحقيقو^ القطن رتبة
نذراك وعائد  تحدثن سندوق فى ا

قطان  اصذدوق١ حصة بلنت ١ ا
٠ج(٠م٣

 لتىأ'ولى١ ااشويق عماحة تتولى
 التعاوندة المعرية ؤسة1١ )) سنطن

 ت٠الجبب بمعاونة (( اامامة الزراعية
 ؤتذلمم ، المختلفة القرى فى التعاونية
 ذمراكز المزارعبن من القطن المؤسسة
 فى الثمن من جزءا وتدفع التجميع

 وبعد ،القطن لذام التالى اليوم
 يدفع رتبته وانحدد القطن فرز يتم أن

٠ الرتبة أساس على النهار الثمن
 اتويق ذظام طبيق امتد وقد

 ت؛شدم أخرى حاصالت الى الذهاولى
رز  مثتروات قيمة بلغت وؤد ا
رز  ألف ٥٤٠ تعاونيا تست اش ا

 الى ارتفعت ١٩٦٢ عام فى حسسه
 ءام وفى ، ١٩٦٥ ءام فى ج٠م ارا ا

مركزانجميع ١٢٠٠ ادء تم ١٩٦٦



شاد ٢١٠

 م. ١٢ علبها وزع ى لألرز التعاونى
. المحصول لثعبئة جوال

 الغول التعاونى التوبق ودمل
 بنمو ١٩٦٢ عام بدا ) الودانى

 لى الغا ١٤ نحو الى ارتفعت د٣اا
 (٧١٩ اب) تم (،,١٩٦٥ مام
 (١٦٦٥ عام ج الف (٧٢ ليمتها طن

 وكدلك ; د ألف ١٢ر٦ ) والبطاطى
 مام سد بدا كما ، البطيخ و ابعل
 لى تعاونيا سك لريق ١٩٦٦

 والويس االسكندرية من كل
 طى النظام ٢هد سى ، ودمياد

٠ الجملة وجارة

ك؛„٠ا

كراه استخدام دون الساهية  ا
كجا،  ،الحرب ألى أو القوة الى با
 الدول بحن المنازعات فغى على والعمل

 ع٠لمجت١به اخد مبدا اللمية بالطريقة
 الدوية الغلمات انثا، نبل الدولى

مم كعصبة المدامرة مم وهيئة ا  ا
قليمية واظمات 'أتحدن  رتباط ا

 ،العالم فى ا!مزوالالم سرادة ذاك
 للالم هاى معاهدة أخارت وند
 ادتخدام ضرورة الى ١٩٠٧ عام

 ، كالوساطة الودية التوية طرق
 ا!مم ععبة ميثاق ذلك عاى ونعر
 عرض لعمبة ١ اعضا، على ذرض الذى

 الى ح'ه فى الدول نثك ذزاع كل
 ا؛.ادة وقضت ئ -ص ■٠٩۵١١ مجاس
مم ميثاق من اذاية  عد، المتحدة ا

 الهيئة اعضاء جميم يغض ١) ان
 اللعية بالوساذل الدوية م٠مذازءات

 واالس اللم يجعل وب عر
. „ ءطر فى الدور وايدل

 حل فى الودية الذوية تتخن — ٢
ولى ) وردن—م '!دولى النزاع  ( ا

 ( والثانية ز اساسية بالوسائل
 الو-اش وتثمل القانونية ؛الوسائل

: الدبلوماسية او السياسية

هي$ت ءوى ذفقبا٠ أو

*اد٠ش

 دبا تعو
. التحكيم

دوتثاد بيلبك رو : سم القوس ا
المجدوعة من جمهورية ٠' اسلم سم

الغرب

(١٩٦). بابى٠٠رو فرضوا : اندو ريى
( الغا ٥٨ ) س فورت : ة٠ظص’ا

 من تشاد جمهورية تتكون
 عرفت التى الفرنسية المستعمرة

سم بهذا  وكانت ١٩٢٠ عام منذ ا
 الداى المقادات احدى ذلك نبل

 عرنت لتى ١ ه :٠٠٠٠٠;اغر ١ المستعمرة فى
 ٠ أوبانجو باسم ١٩٠٠ عام' منذ
 ٤٩٠ ماحتها تبلغ ، تشاد - دارى

 صحراوية مناطق تشمل ٠م٠م ألف
١كات;ا لهذا ، ية٠حشبرث وسهرب

 ٠ المفاوضة )أ(
 ٠ الحميدة الماعى )ب(

 ٠ الوساطة )ج(

مم هيئة على العرض ( د ) او ا
س مجلس  الليمية منظمة و١ ا

٠ النزاع طرفا اليها ينتسب

 المداوالت مده ;دلل ان طى
 سيق لجان مكيل الى بااللتجا،

 ،ة٠ذائ’دوية لجان هناك ملي لم ادا
كوص أو  سق،.للتو لجان الى با

 المندة داى الفزاع عرض يعد وحش
 بحث باعادة توص نثد الدولية
 هذه من هيئة أو لجنة الى النزاع

٠ الهي$ت

 النزاع لحل التغانبة الطرق أما
لتجاء فتشمل الودية ‘بالتسرية  ا

 اكشم هينة الى أو التحكيم الى
 الدولية العدل محكمة الى او الدائمة
 القضائية الهي$ت هذه حكم ويعتبر

 سن التى الحالة فى الزاميا
 ضرورة ( الثنائية سيما ؛)ألمعاهدات

تدم *ذل ينثأ نزاع كل عرض





تشودل ٢٩٧

 وعندما ٠ عشر النايع القرن منذ
 عام الدولية العمل هيئة انشئت
 من يفة باصدار ددأت ١٩١٩

 هذه توكيد الى تهدف التشربعات
 الحدث سن يد تخذلى وتتضمن الحماية
 وضرورة لعمل ١ ساعات عدد وتخدديد
ت الطبى الفحص  ٠زدجو اش والحا

حداث تشغيل فيها . اطالفا ا

 ينظم ممرى تذريع أول ٠ ٢
 ١٩٠٩ عام الى ا!حداث؛رجع تشذل

 الصناعات بعض عاى قاصرا وكان
 وعدل استحدامه ل١مج اتسع ثم

 ا!دنى احد١ وبقى ١٩٣٣ م ء بقانون
 كما سمنوات تع الحدث لتنخيل

 رذد قبل. م٠تث*خيا جراز مع. كان
ن عمال فى ا  وحدد ،ابسيطة ا

ن ١٩٥٩ دام الصادر التانون  ا
لى ثم؛  فره حة٠ ١٢ ص ث ا

حداث شغيل  تحريما ١٢ سدن زلى أ
 امكنة الى دخوإيم منع كما وطلقا
ن هذه المذرع ورط ، العمل  ا

لزاس التعليم مرطة ة٠بذها  وؤ ٠ ا
 .ن٠س القانون رفع الت-تاعط'ت بعضر

ل  فى كالعمل سنة ١٥ الى ا
سهنت البترول اتع " ص م وا

فران  هذه برذح قرار صدر كما ، وا
ن  فى للعمل باشة سنة ١٧ ار ا

 انع—ومد كالمناجم معينة ضاعات
؛و ا!رقعات  حدث مالجمنبا م اد

 ٠ أ!خطار لتعرغرا شبة ذر'ذغع٠
 ;؛شعبة العمل ساعات حيث من أما

رى الذاتون نعر لى لألحداث  ا
غيل مدة 'نزبد أ على  ٦ عن ا

 داهرت ىا٠ الواحد اليوم فى ت٠ساءا
 عاى منة ١٥ عن 'نقل الحدث سن

٤ من أكثر اية مته صغة٠ يعمل أ
٠ ماءات

بني *شمر
 فشن المح.؛ من طاش بر مياس

 :لجز وهو ، وزراء ورئيى
ابن وهو ١٨٦٩١ ولد ، لدنتشمبر

 حزب زعماء من تثمبرلين جوزيف
 وزارة فى الماية ووزير •' المحاوطين

 التفضيل مبدأ وصاحب سالبورى
مبراط  اوستن خو١ ودو ، ورى—ا

وزارة ٠فى الخارجية وزير تثمبرلين
 ل—نيفي سميرة اتملت ، ين بولدو

لمية الحرب بمقدمات شمبرلين  -ا
 عام الصحة وزارة تولى ،الثانية

 ،١٩٣١ عام للمالية ووزيرا ، ١٩٢٣
 الوزارة رياسة تولى ١٩٣٧ عام وفى

 نفسه العام وفى لبولدوين خلفا
 ، لمدافظين ١ لحزب رثيما انتخب
 بالحرعى الخارجية سياسته تميزت

 الفساء على فعمل ،الالم على
 أ!مم عصبة فرغتها التى لعقو^تا

 1، الحبشة غزو بمد ايطاليا غد
 حياد واعالن الوزارة من ايدن واقالة

رب فى اذطترا سبانية ا هية ا  ،ا
حتجاج معد و  ا—النمس غم ءلى أ

 هيوذخ ة٠قي٦تذ١ عقد .. !لماب
زرة ؟لمايا مع  ، ١٩٣٨ ء'م أ

خيرة هذه وباستيالء  على ا
 ثم ١٩٣٦ مارس فى تثيكوسلوفاكيا

 يطاني-؛ بم بدلت بولندأ مهاجمة
 مساعدة باقرار الخارجية سياستها

دابرتان دردمانيا بولندا من نمول
 ب الم بريطانيا دخول وبعد ، وتركيا

 أثار النرويج حملة وفنل ١٩٤٠ عام
 الى أدى ا ميني غسده حما.ة البرلمان

 وخلفه ١٩٤٠ مايو ١١ فى استقالته
٠ ننه العام فى ذوفى - تذردل

ودل٠ش

 وهو ، ١سبرير بمورية جه رير
 ، ١٩١٣ عام ولد ، 'شودل بيتر هانز

 لرئيس نابعا ١٩٦٣ م’ء أنتخب
 وتولى '، لروس فون لودذج الجمهوردة
 بشاء التالى ألعام فى اذرياسة

 الذى لبريسرىأ ر الدستو حذكم ءلى
 .بذاف ■'ارئيس تائب أن عاى ذحر

 تولجه من عام بعد ألجمهوربة رئيس
٠ ألحكم



٢٩٨ سعسومدى

تشومبى

مويى وهو- ، كدتفولى سياس
 دانليم لوندا قبيلة أبناء من نشومبى’

 أبوه وكان ١٩١٩ عام ولد ، كانانجا
 لتى١ واشأجر المزارع أصحاب من

 باسوطنبن شاطها فى تتعبل
 التبشير مدارس فى تعلم ، البيض

مريكية  فى دبلوم ءلى وحسل ا
 ريامسة تولى ،بالمراسلة التجار؛

 لى االفري التجارية الغرفة
 فى ١ضو اختير ى (( ليل الدزاوث »

ستشارى المجلس  ،كاتانجا لدم ا
 عام مشن السياسة اى ١ انصرف
 ؛ رداسئه تولى حزبا وألف ١٩٥٧

 وند الى انضم ١٩٦٠ عام وفى
ستقالل مؤتمر فى الكونغو  الذى ا

 ، ١٩٦٠ عبام بونية ٣٠ فى أعلن
 ضومبى“ أعلن بواجة ١١ وفى

نفعال  المركزية الكونعو حكومة عن ا
ءي الحرب اعش كدا  ضدها ا

 أدى مما البيضر بالمرتزقة متعينا
 خالل وفى المتحدة ا!مم تدخل مى

 رثير لوممبا بتريى اغتيل ذأف
 احدى واتهمت المركزرة الحكومة

مم هيئة لجان  بتدبير تثومبى ا
 مردزألى٠دمم داح لقى كم-؛ ، اغتياله
 يناير وفى ، كاتانجا سماء فى ممرعه
 حتى أوربا الى تشوس التجأ ١٩٦٣
 أنامه .دونية ٣٠ وفى ١٩٦( .بونية

 لوزراء رئيا كازانوبو الربس
 تمثيل حاول ذلك خالل وفى الكوض

فريقية الوحدة مؤتمر فى ه د بال  ا
 ؤتمر1١ دخول من منم ولكنه بالقاهرة

 ذويو١لرسسكاز١ أتاله ٠اًكتوير ١٣ وفى
 اتهمته ثم ، ا٠كيمب يغرست١ وخلفه

 رالخ،باتة ذلك د—رع و؟'ذولرو مة ٠حك
مة ذد رر٠والدا  ٠بعحش ن لكولغو ١ س_

٠ واسبانيا بلجيكا ببن

بارك هى شونج

 الجدودة كوريا جمهورية رسن
عام ولد ، جنرال برانية شكرى

 تنحية’ بد-د اسمه برز ١٩١٧
 وقيام ١٩٦٠ عام فى رى ستجمان

 بالعجز اتهمت مؤقتة مدنية حكومة
نهيار والفوضى قتصادى وا  ، ا

 نج تشو نام ١٩٦١ مايو ١٦ فغى
 ة٠٠رياس بمده تولى’ شكرى’ بانقالب
 ربسا انتخابه ذلك وتال الدولة

 ١٩٦٣ بر أكشو ١٥ فى للجمهورية
 كوان ال تشونج الجنرال لحد وهو ١

 'لورادذفى مرلى والدى حكومته دئيى
. ( ١٩٦( عام

دك كاى افشجانج

عام ولد ٠ صينى وسداس قائد
 المكرية ا!كاديمية دخل ، ١٨٨٧

 فى اشترك ١٩٠٧ عام وفى ، الصينية
 س يات صن بزعامة الثورى الحزب

 مديرأ وعين ١٩١١ ثورة فى اشترك ثم
 ءام كنتون فى المكررة لألكاديمية

 ءلى سيا حبا ننغل, ١٩٢٤
 قواد به وهزم الحديثة ا!ساليب

 اخدر ن٠س دات حمن وبوفاة الحزب
 واقام عاما وقائدا للحزب زعيما

 عام وفى ناذكين فى وطنية حكومة
 ومنذ ٠ لىولة’إ رئيا انتخب ١٩٢٨

 الببن توحيد‘ عر عمل ١٩٣١ عام
 وفى ٠ اليابالى التوسع ومقاومة
 و٠ه ))شانج لمرشال١اختطغه ١٩٣٦

 ارشة وفى ف سراحه أطاق ني ليناذجلم(
 وبعد اليابان ضد الحرن ناد أتايه١

 ار العاصمة نقل نانكين قوط٠
 اعتزل أن بلبث ل ولكن ن٦تثوذجك
 ئ الحربية للعمليات و'تغرغ الرياسة

 كان الثانية العالمية الحرن خالل وفى
 والمهمات دالالح نزودونه اأحلفاء

 امثولى حتى بورمة' طريق عن
 عام وفى ة الطريق ءاًل أليابانيون

 روزفلت برالر مع اشترك ١٩٤٣
 وأعلن ئ القاهرة مؤ-نمر فى وتثرشل

 دئيم بعد العيبن لجمهورية رب
"ي لم ولكن ١٩٤٥ عام ابابان



تشيكوسلوفاكيا ٢٩٩

 الشسدوعية الى انحازت ان الصين ٠
 مؤا ، الفاسدة حكومته غد وثارت

 فرموزا جزيرة الى للهرب انطره
اتام وشاك ١٩٤٩ عام )تايوان(

 ، الوطنية بالصحن عرفت ‘حكومة ي
يات عقدت ١٦٠٥ عام ولى الو

خايتها اعلنت معاهدة المسمدة ٠إ
ء ضد لحكومته  المين استي
 يين يعان ل١ز وما ، عليها اسبية

الحبن غزو عر عزمه والحين اسين
 ، لها الشرعى سمىالر باعتبساره
تشه تمكين فى دور ولزوجنه  ع

 بالصين واعترافها المتحدة بالواليات
 الشرعى الممثل انها باعتبار اوطذية١

٠ للمين

و'1>«|؛٠تح
 الحكم زعماء من ابطالى سياس

 الكوذت وهو ، ( الغاشستى ) الغاشى
 ٠ ١٩٠٣ عام ولد شيانو“ جاليتزو

، اصعذاءة١ رجال من أبوه وكان
 عام وفى ، الياس بالسلك التحق
 موسولينى ابنة ابدا تزوج ١٩٣٠

 ورئيس الذ.'نسية ابغاليصا دكتاتور
 عام ولى ، الحين ذلك فى حكومذمما

 ه—واب للخارجية وزدرا عين ١٩٣٦
حداث من ساطة شب  الهامة ا

 العالمية الحرب قيام عاصرت التى
 فى الغاشى الحكم ونهابة الثانية
 فى اطاب تدخل مدها ٠، اطاليا
هلية الحرب سبانية ا  صف فى ا
 محرر وقيام ، ألبانيا وغزو ، الملكيين
 دش مو بحن ) روما - برلين
 فرنسا عل الحرب واعالن ، ( وهتلر

 غزو ثم ، ١٩٤٠ عام انهيارها بعد
 ميزان اذتالب ان ا ئ وارونان البانيا

 ١٩٤٣ عام فى عزك الى ادى الحرب
،الفاتيكان فى طايا سفيرا وتعيينه
 لحزب١۶احتما وفى ، حميه ى ء نتمرد
 نفسه المام من .دولية ,٢ ه فى الغاثى

من مرسولينى )اسقاط ءلى عمل

 ان غير ، والحكومة الحزب زعامة
حداث ختغاء للهرب دفعه تطورا  وا

 مواطنوه عليه قيفى ان بلبث لم ولكن
 متهما نا و فير فى للمحاكمة لدم و

عدام عليه وحكم بالخيانة  العام فى با
 مذكرات له ٠( ١٩٤٤ النالى)

٠ ١٦٤٧ عام ؛االنجليزيةمشورة

دعووئئي

 ٠ وئرئكي1 ه■'ز : االوس ؛السم

ريبوبليثا . سو*جالت

 شعيبة جمهورية : الحكم أخذام

 (١٩٠٧ نوفوص) :سون اممو  ربى

ألفا ٩٩٨ ( براها ) براج : امماصمة

 جمهورية تشيكوسلوفاكيا ٠ ١
 ،السواحل عديمة شمبية اشتراكية

 عدة بها وتحيد اوربا قلب فى تقع
 نيةوالثر الغربية المانيا تنمل دول

 وأوكرانيما وبولندا والمجر والنما
 ٩٤ر٤ ساحتها تبلغ ، السوفيتية

 الى الشرق من وتمتد ، م٠م ألف
 ويترادح م ٦. ’ سافة الى الغرب

 من ميل ١٠٠ د ٠. يين عرضها
 تتكون ، الجنوب الى الشمال

 اش بوهيميا هضبة من جغرافيا
 الشمال فى السوديت جيال تتخللها

 اتليميا وتتكون ، ؤب'الجنوب والكربات
 ومورافيا بوهيميا مقاطمات ن٠م

 عدد يقدر ، وناكيا’وس- وسيليزيا
 بنحو ( ١٩٦٣ احماء ؛ سكانها

 عدة الى يشمون ن٠م ١٣ر٩٧
 التشك من ا ٦٦ر ٢٠ منهم جنسيات

 مش /٣ر١ ، السلوفاك من /٢٨
 من غبئيلة اقليات ثم ، المجر

وكران البولنديين  ؛ والروس وا
 يتام وفيها (٣١٤١ برودو  لمدن أهم

 ، المثوى الصناعى المعرض
 لمتد واليها (الغا ٢٤٢١ براشالفا

تحاد من البترول انابيب ا



٣ 1٠صككوسعوفأى

وؤيتى  ؛ اخا أ ٢٣٥ ١ أوسترافا ؛ ا
 ج٢ذتا١ مركز وهى ، 'ألفا ١٣٨ ) بعرن

 كارلوفى ئ باسمها ؛المعروفة الجدة
 بمياهها المشهورة كارلسبار أو فارى

٠ (ألفا ٤٣ ) المعدنية

أوربية دولة تشيكوسلوفاكيا _ ٢
 نتيجة تكونت ئ العهد حدردة

ور العالمية الحرى لذطورات  ا
 . والساللى التشكر؛ ااشبن باتحاد
 فب_ا رز ١٤ فى وررة٠٠جمي أءاذت
 مازاردك ص توما. برداصة ١٩١٨
 ٠ سنة ١٧ لها ربا.*ته ت دام الذى
 لجمبؤر;ة١ د دن بغذدام ء٦لحاغ١ ف واعذر

 ١ ٠ فى جرمان سان معاهدة فى
 سبتمبر ٢٩ وفى ٠ ١٩١٩ سبتمبر

 بتقيض دردوتغ اتفاقية قضت ١٩٣٨
 ام٠أذ. أرصة اىا فاكيا س-او تثيكؤ

 ١لند وبه ألمانيا الى منها ثالثة ت٠ف
م1قي أعدت مارس ١٤ وفى ع والمحر

 بدد لبادة١ الساوفاك جمهوربة
 ألمانى' تحزت دارس ١٦ وفى '( اش

 ثم٠هذ ١ مت غص وو فاكيا زشبكوسد٠
 ٠ حؤ.ابتها نحت‘ ومورافيا .يهرما بوه

 ١مو وأف الوضع هذا ااطفاء رفغر ٩
 سة ١ب ب* كية فا سلو ه تشيح مة كو جح

 ئ لندن دهرها ن١كا بينثر رد١دو١
حتالل واستمر  ءام الى النارى ا

 السوفيتية للقوات تم حدن ١٩٤٥

 وأعيدت مادو شهر فى براح دخول
 روش تثذاء٠باس القديمة التردود

تحاد الى نمت التى  السوفيتى ا
 فى المعذزدة سكووز معاهدة على ث'ء
 رئيم-؛ ينش واعين ٠ يوليو ٢٠

 اسفرت ١٩٤٦ مايو وفى ، للجمهورية
تذخابات  الحزب حعدول عن ا
صوات مز بر ٣٨ عل الشيوعى  ا
 برياسبة التالفية ة٠حكوم فأقيمت

 ٢٥ وفى ئ جوتفالد الشيوعى الزعيم؛
ننخابات أسفرت ١٩٤٨ فبرارر  ا

مماً ؛ /;٨٩ شيوعية بمءدبدة عذبى
الكب يذثى٠الرسى. اعتزال اى١ ادى

 رياسة جوتغالد 'نولى بونيه ٧ ولى
٠ ااجمهورنة

 فى ١٠الحك نظام يقوم ٠ ٣
 ستورد أساسر على فاكيا تشيكوسلو

 بها' يعترف الذى ١٩٦٠ بوليه ١١
 التشك من مكونة موحدة دولة

 طات١ وجميع ٠ فاكوانسلو
 تمثلها الى العاملة الذوى مصدرها
 المجلس وص ٠ الثمه المجالى
 الالفى والمجلس I. البرلمان ) الوحلى

 ،والمحلة قليبة١لط'ن١و ٠ !وطش١
 '٣٠٠ من الوحلى المحلى ويتكون

 ع ١قتر ا أسامى على بنتخبون عضه
 الى وحد ات سنه ٤ لمدة بالقالمة

 ؛ للناخب ١٨ و المحلس و لعف ٢١
 بعد الجمهورية رناسة تولى وقد
 الذى زايوتوكى ٠' حوتعالد وفاة
خلفه و ٠ ١٩٥٧ نوفمبر ١۴ فى 'نوفى

فى الحار ارش نوفوض ادوح
 والسلطة ٠ نفسه العام من نوفمبر ١٩

 فى تندل البالد فى لعايا١ السيادة
 الشيوعى ن حر ارخة مجي؛

 أعضاء ')مدالية مز نتكون ى الى ا
 رأسه عاى منتخزن تالثة‘و دالمبن

ول الكرض باعتباره نوفوتنى  ا
 ويليه ٠ للحزى '؛*ة المركز ؛إجنة

تمكى جارومبر  ئ الوزراء رئيسى دو
 فيتكون الوطنى انالفى المحدب اما
 بالممائل وبعنى أعضاء ١٠ من

قتصادية قليمية والثقافية ا  ٠ وا
 هينة ز عف *اوفاكيا وتثيكه

مض ٠ وارسو حلفا وفى المتحدة ا

 اففاديات تعتمد. ٠ ٤
 على راحا فاكيا طو تثيكو

 والهندسمة اش المناعات
 على تعتمد بدورها وهى واليائية

 الحديد تثمل التى المعدنية نها‘ثرو
 والناز والفحم أ ط٠م ٣هر ا

 وجرافيت والكاوين البيص
 والملم والرصاص والذطس والغضة

لمنيوم ٠لخطة١ بدأت ٠ وا!ورانيوم وا



لمر.دح ١

قتصادية ولى الخمه ا  عام فى ا
نتاج وارتفع ١٩٤٩  نهايتها فى ا
 I ١٩٤٨ عام عن ) لى ٧٧ بنبة

 الى الثقيلة الصناعات ارتفعت بينما
ثة  الخطة وانتهت غ أضعافها ث

 العناية بتركيز ١٩٦٥ عام الثالثة
 لصذاءاث١فى الرئيية المنتجات على

 والكيمابة الهندسية المعدنية
ستثمار طمتو بلغ وقد  العناعى ا
 ١هذ ولكن ٠ كورونا ٠ م ألف ٣١٢

هتمام  على جاء العناعى بالتطوير ا
 بصفة تجمدت التى الزراعة حاب

رض صاحة تبلغ اذ ٠ عامة  ا
 والغابات ، هكتار ٠ م ره ١ ٣ الزراعية

 ١ه٠م ١ر٩٦ والمراس ٠ مد٠ ٤ر٣٧
 ط٠رهم٠ الطاطس الحاصالت وأم

 والقمح ، ١٩٤٨ عام ٩ر٦ كان )
 الكز ص ؛ ا ٣ز١ كان آ ط٠م ٢ر٦

 الرراعة على وتقوم ٠ الجعة وشوفان
 ٨٤ "ستخدم جماعية مزرعة ٨٧٨٤

 ماشية رأس ٠م ٤ر٦ و جرار ألف
 انتاج ويبلغ ٠ م.خنزير ٦ر٣

 تشمن ٠ طن ألف ٩٩٣ اللحوم
 المعتوعات من ط٠م ١ره١ المنتجات
 الممدات ذلك فى بما ٠ المعدنية
 ٤٦٩ و ئ وجوية برية من المتكرية

 ٠ زبد ٠ هل ألف ٦٤ ٠ ورق طن ألف
 . كبريتيك مض١ح ٠ ط الف ٦٤٣
 ٦٥٠ مخصات ٠ ط ألف ٣٣٤
 ؛٨ ت،ل كما ٠ المنيوم ٠ ط الف

٠ حذاء ^لميون

ت : اسم واحمر ابيض ،طب
ازرق ومثك ، افغيا

فة ب ا'ثشة : ا وال

الشبكية الكورونا : اسلة

تعسديق

طالح فى التعدق  الباس ا
تفاقية أو ةلمعاهدا قبول به يقمد  ا
عقد تملك التى العلطة من رسميا

 فمن ، الدولة عن نيابة المعاهدات
 دوبا اجراء التصديق كان ثم

 'على ؛لموقعة الدولة التزام به يقمد
 وتمر ، فيها ورد ما بتنغيذ المعاهدة
 عليها التصديق قبل المعاهدة
 بالتوقيم تنتهى المراحل من بللة

 الدوز مندوبى بواسطة عليها
 هذا ولكن ، هدة المد؛ البرام المغوضن
 اليعنى القانونية الناحية من ؛لتوقيع

 يعنى وال االتغاف حصول من أكثر
 ان ذلك ،التنفيذ عإى الدولة ارغام

 ئةالتنفيذ ابطة أعمالى التحدبزمن
 وزبر أو ( الدولة رير عادة طواله

 توقيع يبق ولكن ( الخارجبة
 موافقة مايفيد كذلك الدولة رئين

 طاد؛ ،. بها النيابية السلطة
د تور—دس أن  نغان يعلق الب

 قمن ، الموافقة هذه على المعاهدة
 ١٩٥٨ لعام المعرى الدستور ذلك
 لعلح١ت١معاهد )) أن على نص الذى

 تكون ال الخ ٠ ٠ والتحارة والتحالف
 خىم عليها وافز اذا اال ونةنا

٠ ('( أالمة
 ضرورة على الممل جرى كما
 على الوتمة االخرى الدول احاطة

 الوثائق 'نبادل طريق عن المعاهدة
 حالة فى التمددق تيد اشا

 لدى ايداعها أو ، الثنائية المعاهدات
 التوقيع.فى تم التى الدولة حكومة
 المتعددة المعاهدات حالة فى اقليمها

٠ ا طراف

صاً
صطالح فى  التفريح ، السياسى ا

ن هو  أوبلق ، اتفاقية قيام عن االع
تفاقية على بح التحم  كما ، شبا ا
 الدولية الوثائق على اتتمريح. يطإق
 تئذليدا أو قانونية ء ىمباد تؤكد التى

 التصريح وبكون معينا، دوليا سياسيا
 ، وابند بحن تغاف دجة ثنائيا

واه دف دن سدر قد أو



٣٠٢ ورد٠ صح

 من الصادر بلغور تصريح ومثاله
 ، ١٩١٧ عام البريطانية الحكومة

 فى اليهود استيطان تيسير بشأن
 الدرف موافقة دون عربية أرض
 فبرايرالصادر ٢٨ تصريح او ، ا!خر

 عام البريطانية الحكومة جانب من
 متقلة دولة ممر باعتبار ١٩٢٢

 خامة تحفظات مع سيادة نات
 المصرى الجانب من يمدر أن دون

 يكون وقد ؛ االتفاق هدا يؤيد ما
 مؤكدا او مغرا جماعيا التصريح

 مثل الدولى القانون نموص لبعض
 الخاص ١٩٥٦ عام مارس تصريح

٠ البدحريه بالحرب

*ونرو تمريح
 الى ينسب الذى التصريح

 ؛ لونرو جيس االمريكى الرئيس
 عندما ١٨٢٣ ديسمبر فى صدر الذى

 المقدس التحالف دول حاولت
 والنما بروسيا وهى االوربية
 وموافقة ) وفرسا وروسيا
 فى أستانيا مساعدة ( انجلترا

 فى النائرة مستعمراتها استرداد
 نظام على والقضاء الجنوبية امريكا

 ألتمريح ونص ، النيابية الحكومة
 تحاول اوربية دولة أية 'ان )) طى

 الحكومات شئون فى التدخل
 تعتبر المتحدة الواليات فان االمريكية

 على وخطرا ودى غير اجراء ذلك
متها ٠ « وامتها س
 مبدأ باسم يح التمر هذا ف ويعر

 صيابة تضمن انه حيث مونرو
 الحياد حيت من المتحدة الواليات
 حتى لها تتنكر لم !لتى والعزلة

االور الدابة الحرب شوب
٠ فااغانية

فبراير ٢٨ تمريح
 من سدر و!حد جانب من تبلجلم
 جاع ، ممر الى البريطانية الحفونة

— عدلى )) لمغاوضات نتيجة

 ١٩٢٢ فبراير ٢٨ فى وذلك «كل,ردن
 ب )) فيه ندى ، اسمه ادش ثم وس

لة عةوحك أث  ، ابريطاة أ لك ج
 'نرغب ، بها التىجاهرت بذواباها عم
 دولة بمعر االعتراف فى الحال فى

 أن بما ، سجادة ذات مستقلة
قات لة حكومة! بين للع  الملك ج

 ؟وهرية أهمية ممر وبين
هيراطورية * ارطاذية١ ل
 بادىء١ 'نعلن هذا فبموجب

: ا!تية
 البريطانية الحماية انتهت ٠ ١
 دولهتقلة مصر وتكون ٠ ممر على
٠ سيادة ذات

عظمة حكومة تصدر حالما __ ٢
 اقرار ) تضمينات قانون السلطان

 لسلطة١باسم اتخذت التتى االجراءات
 جميع على الفعل نافذ ( المكرية

 العرفية ا حكام تلفى ، ممر ساكنى
.١٦١٤ نوضر ٢ فى عك’ اش

 الذى 'لونت يمن ان لى١ - ٣
 بين اتفاقيات ابرام فيه يتسنى
لة حكومة  انحكومة وبين اس ح
 ا!تى ور٠باالم يتعلق فيما المعرية

 وذلك ا اكحفظات أى آ بيانها
 بين رة٠مقي غير ودبة بمغاوغات

لة حكومة تحيفظ ن ااظريقين  ج
 ه~ذه بتولى لفة مط بصورة لمك١

٠ االمور
ستعمار تصفية ا

ح " ١  منذ استخدم دولى اصط
 نهاية رضع به بقصد ١٩٦٠ عام

ستعمار  بجميع العالم, فى االوربى ل
 على بناء وذلك ، ومظاهره صرره
 العامة الجمية اصدرته الذى القرار
 ١٤ بتاربخ المتحدة مم ال١ لهيئة

 منح مبدأ وتضمن ١٩٦٠ ديسمبر
ب المستقلة لعالم.غير١ شعوب  استع
دول مؤتمرات االتجاه هذا وأيدت



قطاع نحبة ا

 القاهرة فى عقدت .التى االنحياز عدم
 ١٩٦١ نوفمبر شهر وفى ٠ وبلجراد
 خاصة لجنة لدة االلم اصه شكلت

 مهمتها جعلت االستعمار لتصفية
 صوره جميع فى االستعمار انهاء

 انجماعات جميع بثات له وائ؛
 فقت ١،وو وصغيرها كبيرها االنسانية

 ح—جمي اللجنة هذه تشكيل على
 مز كل باستثناء االعضاء االول

 ، افريقي-؛ وجنوب وابر-خال بريطانيا
 لى١ االنتقال اللجة حق نمى■ وامبح

 ع٠تخف التى اال.اطق ءوامو
ستعمار  الحكومات تعارض لم اذا ل

 لهذا ) ذلك فى شئونها تدبر التى
 بعد أللجنة طلب بريطانيا رفضت

 ، والمحميات عدن منطقة دخول ذلك
 ر لظ لغت اختصاصها هز جعن كما

 حائز أبة عن مبادرة االمز مجلس
 الخاضسعة باالول تتعلق هامة

ستعمار ٠ ل

 لجنة زارت ١٩٦٦ عام -فى ٢
 وبحثت تنزانيا االستعمار تصفية

 الجنوبية روديسيا اهل مطالب
 وأفريقيا البرتغالية والتعمرات

 شئونها تدبر التى االربية اإجنوبية
 .مايو وفى ، أفريقيا جنوب جمهوره

 باستثناء ا جنة ؤ! ا زارت نفه م دا ا من
 القاهرة كا واورجواى بريطانيا ممثلى
 لمحتلوءمان١ الجنوب مشكلة لبحث

 موريس زر——دج 'الربى والخب
 راس ’ االقاليم هذه لممثلى متمه
 كوبير جورغون اللجنة اجتماع

 اللجنة انتقلت ثم ، سيراليون ممثل
 أمدرت وفيها الجزائر الى ذلك بعد

 االمة الجؤهية آلى مرفوعة توصية
 كل ءلمى عتوبات ذرض الى تدعوها

افر.بقيا جنوب جمهورية من
 البيضاء االدة وحكومة والبرتذآل

٠ الجنوبية روديسيا فى

انصفية لجنة تتكون _ ٣
تثمل دولة ٢ ٤ من االستعمار

 لكل ممثلين وتغم الخمس القارات
 العربية الجمهورية ، سيراليون ا من

 ، السوفيتى االتحاد ، المتحدة
 ،!يران ،بلغاريا ،العراق ،فنزوي

فيا ، تنزانيا ، بولددا  ، يوغوس
 ، الهند ، استراليا ، مالى ، سوريا

 ،مدغثقر ،ايطاليا ،االنمارك
 ، افغانستان ، بريطانيا ، توض
 ، المتحدة الواليات ، العاج ساحل

٠ ادرجواى

قطاع تميه ا
 على الكاملة الرقابة بذلك يقمد

 يضع ال حتى ممر فى الزراعية الملكية
 فدان مائة من أكثر على يده مالك
 تانون حب بملكيتها اشموح وهى

ح  الول صدر االى الزراعى االم
 ذلك بمد عدل ثم ١٩٥٣ عام مرة

 للملكية االقمى الحد بتخفيض
 بة٠ما الى فدان مئتى من الزراعية

 فى االولة اعتمدت وقد ٠ فدان
 ت١ر١القر؛١ على القانون هذا تطبيق

ك يقدمها التى  اكتشفت ولكنها الم
 الى أدت 'نهريب حوادث ذلك بعد

 شامل حمر يتم بمقتف؛ه اجراء
 لهذا وشكلت ٠ الزراعية للملكية
 مايو ١٨ بتاريخ عليا لجنة الفردى

 لرئيس االول النائب برياسة ١٩٦٦
 تمثل لجنتان شكلت كما دة اجمهور ا

 بهذا 'نقوم والقبل الحرى الوجهين
 ق—تطبي مدى عاى ف !؛.تعر لحعر ا

 كل وتمدر ، الملكية الحدية قانون
 القانون بجوز التى قراراتها لجنة

 تبالح رم فيها الطعن حق السالك
 الفهر الى النهائية القرارات
 ٠ الساحة ومصلحة العقارى

 االرض بتهريب االنهام حالة وفى
 ءليه نثبت ض على الحراسة نغرض

 عن بابعاده القاذون بذخى كما لتهمة ١
 نم أهاة ليتحلل الريف فى الكنى

٠ القدبم التقليدى نفوذه



٣ موال نصفية‘ درة1,٠ه1١ ا

هوال 'سفيه المصادرة ا

 ■زحت المصادرة االموال بها يقصد
 والثورات الحروب ظروفا

بات  وبالنسبة ، السياسية واالنق
 التى االموال تعفية بها يقمد لممر

 ٥٢ ؛ونية ٢٣ تورة بعدقيام صودرت
 أو الثورة قيادة مجلس من بأحكام
 الفدر محكمة أو الثورة محكمة
 ور— دس- ٢ ٠ وفى ، الثمعب لصالح
 اداره بانشاء قانون صدر ١٩٥٣

 اخراف تحث االموال لهذه تصفية
 وتممعة بادارة واختصت وزيرالعدل

 رئيدى ,بترم وكان ئ المصادرة )االموال
 أمام بتمثيلها التصدية ادارة

٠ القضاء

القواعد سفية
 اجذالء ردا ويقعد القواعد نصفية‘

 أجبية أرض دةأ ءن ااسكرية القواعد
 رقا صد بغت اقداص وبالمعنى ، بها نكون’

 ٠لحلف ,اهة اك بة لعسؤر ١ لذواعد ا نقل
ر االطلنطى شمال  لغركية١خى١س

ن ديجول الرئس ترار بعد  باع
ل  قوات عن عسكريا فرنسيا استق

 ،' أ )١ ركزدل االجراء وهذا ،ف’الح
ادف السكرية القيادة مقر نقل

.٠٠ ج ___ بم. رار نمنع طاذطى١ نيال٠ش

 فرنما أعلنت ١٩٦٦ مارس شهر
 تمام شهرا ا ٢ حلفاءها مهك’ انها
ء ))ب(( ذلك اركرك القواعد اخ

ونقل فرنية أرض 'على ألموجودة
 اكارعة ألقواعد وهى ، معداتها

يات كسدا من لكل للحلف  والو
 ه االخع هذه أقيمت وقد المتحدة
 ية٠س معاهمدات خمى على بناء
 وفرنا المتحدة الواليات بعن عتدت
 ملى بقواعدها باالحتفاند تسمح
 اكحالف دام ما فرنجة’ ارض
 المعاهدة نصت كما ، بينهما قائما

 انذار ذوجبه’ ضرورة على الخامة
وتطالب ، بعامعن االلحاب قبل

 جميع بتحفل فرنما الحلف دول
 الى العسكرية المنشئات نقل نفقات
 نقدر’والتى الفرنسية االراضى خارح

 ٠م ٥٠٠ عن يزبد بما ذكاليفها٠
 اية ,تحمل رشت أنها أال ، دوالر
٠ المبيل هذا فى نفقات

ذيع٠٠ذه*
نتاج بعنى كعذيعا١  الصناعى ا

 المواطنون حاجة أساس على الدولة فى
 ٠ العام القوس الدخل ورياده

تجاه ويتصل  للتصنيع امعلى ا ا
 وكذلك العاك فى التحررية بالحركات

 بالثورة ف بعر بما بخه 'زار بتحمل
بتدرات أوربا فى المناعية  اآلب؛ وا
 كما ٠ المعدب الثروات واكشات
 د؛كوسع٠ اكاربخ هذا بتعل

ستعمارى  بعد العاك في, الذى ا
 ودول كبرى صذاعية دول الى ذلك

٠ نامية أو متخلفة
 الحرب بعد ما عاك فى فالتعسنيع

 الدول 'نحول نعتى الثانية الدالية
نا من التاب أو المتحلمة ور ا  ا

 وتربية والتددبن الزراعة بشمل الذى
نتاح الى الحيوانية ااخروة  الضاعى ا

 '، القومية 'ترواب؛ خامات باستخدام
 التى المحتلف حاجاتها ■سد فى أما

سبراد ءاى أصال 'رعتمد كانت  واما ا
 صورة فى ’منها الفرائض بذصدير
 جزئيا تعمنيعا مصنعة خامات

٠ كامال أو
تحاه خطوات آولى كانت  ■رحو ا
 الجإس ء انت هو ٠مص فى ع اكعب

شاح كية الدال  عام القوس ا
 ٠ الصناعة وزارة انشاء ر ١٩٥٣

 المتروعات الى الدولة عنابة واتجهت
ستراتيجية ا!همية ت١ذ  ا

مامية تاءات—أص-وا  والوريطة ا
سمدة واسب كالحدبد  والفزل وا

 ٠ الترولية والصناعات والمباغة
ضانة  الطانة انتاح فى التويع الى با
 اذوليد ۶مشرو وكان ن الكهربائية

،منخ مناعكالكهر ا٠٠اناحا



الثالث الغارات ضامن

 اشاء واستتبع ، الناحية هذه فى
 صناعات قيام الكبرى الصناعات هذه

 استتبعها الحديد فصذاعة *تكميلية
 والقضبان الحاج ألواح صناعة قيام

مالك والثبك  وربات والكابالت وا
 ذشعة وكذلك ئ الحديدية السكك
 ء لبد١ ومواد لغو'شورى١ السماد
 الداد مضع انشاء أن كما ٠؛العازلة

 شملت ثانوية صناعات أقام ان أسه فى
 والنادر النتريك حامض إحج - ال:
 خطة وتضمنت ، وعبرها اتعيل ؛؛ء١و

 نقيئه اى ا لصناعات ١ تغشيم التصنيع
 الر نوعيا هذه ونمت وخفيفة

 ودوائية وكيمدائية هندسية صناعات
٠ وعبرها ة٣ذ١وعن

دن—بد التصنيع 'ج٠ذج وبرتبط
 المحلية الدامات استغالل منيا عوامل

 للمشتذومأن الغنية الخبرة وتعميق
للتدريب ٦مراك ء■' ;.-و- ١و بالصتاعة
 خذى الكواوحى التطون لمتابعة
 عة م'—ص فى ر طه٠ل ١ ة م ،٠٠٠٠>٠مم يتتبع

 ض وهممل دقة انم الجعزة١و ا!الت
٠ ديب ١أ١ فى عذاءى تدش خإق

 االفريقى أ!سيوى تضامن١
فروموى التضامن او — ١ ٠ ا

 ذول بد التقارب ئ، ويعنى
 ٠ 'ق-با فر أ و آسيا ر’قار وشعوب

 ,-؛د٠ا'قا دول بدت ء’د. اول بدا
 لخقد الذى نيونض مؤتمر فى
 رئيس١ن٠م د لخو .دد ١٩٤٩ غام .بناير فى

امذب دولة ١۵^ وه وتركت نهرو
٠ ٠٠٠; ىل،-?ا نت ة م ات م ض- ت ه اريا ردت ٢و م,د-.س

 لى رأى المئتركة الدول ث "
 نا٠ب فيما لتشاور ٠ فى تتمر

 كاله١ مائل وم. الطرى تطالع
 ب .طاو ١ متبا مج ذكهن٠ ه“هين ء شا 

در;عيه الدول بين  فى وادب ا
م، اطار . „ دحده١ ا

 أءلمذت ١٩٥٤ دب; ١١فى٧٢
 ٠رععد سها حب 'نر العربية الدول جامعة

 أ عاف ~رشق—ق. ١ دوى تمر هرئ

من ٢٩ وفى ٠ فه ارل ارر رك‘

مؤتمر لعقد مشاورات ردأت ١٩٦٣
سوة ة٠فردق ، وا ا للدول ثان

رنة رمد ١٩٦٥ مارس ١٠ له وتحدد
انعفاده ب ل أنه ا الحرائر

٠ حعتذاك طرأت ت
د لتأد ن ,الدعه انتعات - ٣

بوى التفا*ن فريقى ا من ا
*تم فمن ، الثعون الى الحكومات

لتحفق نمرات ثم، شاة ت عقد
اشعون مؤتمر أول فعقد الغالة هذد

ودام ١٩٥٧ ددممر ٦ فى القارتين
وخمنت ’ سالمع أ 'ئالثة انعقاده

ن صدر نفه الشهر  بتوجيه اع
 بشة مد فى مؤتمر عقد الى الدعوة
 بالفعل وتم ، االندونيسية باندونح

 ١٩٥٥ أبريل ٢و(٨ بون لمؤ'تمر ١ عقد
 افريقية ول٠د ست فيه واشترى

 صدر أ و ئ )ة تبو سد اً دولة ٢ ا جأتب الى
 المصبر بر 'نقر حق فيها أكد قرارات

 ، ب لثدو ا استعمار ستنكار ا و
 االقتصادى التعاون الى والدءوة

بادان بحن واالجتماعى ى لتجاس ا و
سدية الكبن فريقية ا عام وفى ، ا

 لمنشة دائمة سكرتارية اشاء قراراته
 *نغامن بلة ١) ابم عليها أطلق

 حطت {( راذ *سمه ال ا ',قمة ف اال ى لشعره ا
 بعددك تت١وتو . كا٠١ مذر ٠اقاحة١

 لثالى ا ر ض لمة ١ فعقد ات تمر لمؤ ا ه هذ
فريقية ب !عمدو ا ذضامن لبينة  ا

مسدو  ( غينيا ١ ى ناكر تذو 'نهت مد٦ ره ا
 لث والنا ٠١٩٦٠ ؛لى ابر -دا ا ١س

 — ٤ من ( تنزاكا وسم بمدشة
بويسا فى والرأبع ٠١٩٦٣ ؛ر١ض ١١

 د ١٩٦٥ مامر ١د — ١٠ بون ' غانا
 تمرات ؤ1١ ص اطغن عقدت ١كما

 ي فر ا ح ادبا ملت٠ش ه٠٠ش٠٠أتخش ١
طباء و اشبات دال <ما وزجا ا
٠ اطرض١ والء

ث االذارات عملضانم الث
 تدعيم سددة بذلك مد٠■قع — ١

سارات وب بجحن التقارب ا



دولى تفامن

ثة  وأمريكا و"سيا افريقيا وهى الث
تينية  هذه فكرة انبثقت وقد ، ال
 تضامن لمنظمة اجتماع فى السياسة
 عام واالسيوية االفريقية ألشموب

 للقارات مؤتمر عقد وتذرر. ،٠١٩٦١
ه  الرابع ؤتمر1ا اجتماع فى الث
 كان الذى وآسيا افريقيا لشعوب
ل ( غانا ) بوينيا بمدينة منعقدا  خ

٠ ١٩٦٥ مايو شهر
 لتضامن االول المؤ'نمر عقد — ٢

ث القارات  عاصمة بمدشاذهافانا الث
 ١٩٦٦ يناير ١٥ فى كوبا جمهورية
 ١٠٠ يمثلون عضو ٥٠٠ وحضره

 انشاء على المؤتمر ووافق دولة
ث -للقارات منظمة  عبها يطلق الث
 فريقيا ١شعوب تضامن منظمة )) اسم

تينية وامريكا وميا  واخترت (( ال
 -ثكلت كما ،لها مؤقتا مقرا هافانا
 ١ ٢ تضم للمذظمة عامة أمانة

 التًاثرءلىقرارات فى ورغبة ٠ عضوا
 من دولة ١٨ تقدمت تمر٩الم هذا
تينية بكا٠مر١ دول  مجلس الى ال
 فى بالتدخل المؤتمرين تتهم االمن

 االعضاء للدول الداخلية الشئون
 رئير ان غر المتحدة االمم فى

 .( المؤ'نمر مضيف ) وبا٣ جمهورية
 فى االتهام هذا نغى كاسترو فيدل

 للمذظمة العام محن امج ااى وجهها رساولم*
٠ الدولية

دولى تفاس
قات مجموعة  'نربط اش الم

 وهى ، ببعض بعضها !لمالم دول
نات  وحدة اساس على قائمة ع
 عاى وساعد ، االذاب الطبيعة

 االقتمادية االحتياجات تدعيمها
ف المتبادلة  ا قاليم ثروات الخ

 واخذ*الف فيها بعيثمون لتى. ١
 عمات التى المهنية التخصصات

 »ارة٠التج *تشجيع على بدوره؛
 التقارب الى باالضافة الدولية
ساعد الذى والمعنوى الفكرى

 االتصال درق تطور عيه
 عن فض ،الريمة النقل ووسائل

 والقانون العرف قواعد نمو ان
 هذه تنظيم على شجع الدولى

قات  اتفاوت من يعقد بما الع
 الدولية المنظمات توجهها ومعاهدات

 الى برزت !لتى والمتخصصة العامة
 العالمية الحرب نهاية منذ الرجود
 بحن التقارب من فزادت االولى

 من جعلت والتى ، والدول الشعوب
 ند عالمى مجتمع قيام المحتمل
 المقامة الياسية الحدود فيه تنمحى

 النعرات فيه وتتضاءل الدول حول
 بثرية جماعة كل نثد الى القومدة

٠ اقليمى محور نحو

عربى شاس
ت تو'تيق على العمل  بحن الم

 فى بما العربية والشعوب الدول
د ذلك  بعد تستكمل لم اش الب

لها مقومات  كل على والعمل استق
 ٠ العربية المصالح حماية شأنه من ما

 العربية -الجامعة ميثانى ويعتبر
 سنيق رمزا اه المكملة والمعاهدات

 على الميثاق نمن فذد ، الغاية هذه
 فى الودية الوسائل استخدام وجوب

 االسرة اء ■ أف بي المنازعات حل
 تحقيق على العمل مع العربية
 وض ماسية المحاالت فى العاون

 واجتماعية اقتعادية من الياب
 التضامن هذا ويبدو ٠ وثقافية
 االعتداء حالة فى المعال واضح

 الدفاع معاهدة نصت اذ ، االجنبى
 اعتداء كل )١ !عتبار على المشترك
 من ؟كثر او دولة' اية على يقع طح

 عليها اعتداء قواتها عاى أو أعضائها
 بخدق عم فانها ولذلك ، جميد!
 بأن تكرم كيانها عن الثرس الدفاع
 الدول أو الدولة معونه الى تبادر

 وقوع حالة وفى « عليها المعتدى
 العرب الدول 'نبادر مفاجرء خظر
حططها توحيد شأن٠ التشاور الى



مغص هود ا٧

 الوتاب التدابير اتخان فى وماعيها
٠ والدناعية

تضخم
ح التفخم  حالة به يقصد اصط

 تمر الدول من دولة ميزانية فى عجز
 النقود كمية فيها زادت اذا به

 لبنكوت ١ فى ١أور وتشمل ) لمتداولة ١
 ذلك يقابل ما على ( البنوك وودائع

 اللع من المعروض فى زبادة من
كية  "خر .سنى أو ،المطلوبة االسته

 فى ساظرة زيادة من ذلك يقابل ما
 أو العاملة االيدى قلة بسبب االنتاج
زمة االدوات توافر لعدم نتاح ال  ،ل

 العام المستوى فى ارتفاع ذلك ويتبع
سعار  الى يؤدى بدوره وهو ل
 الزيادة هذه وتؤدى االجور فى ارتغاغ

 فى أى ) المتداولة النقود حجم فى
 فى ارتفاع الى ( الذرانية القوة

حقة شاة فى وهكذا االسعار  مت
٠ متملة
 فى التنخم حالة التبدو وقد
 ت٠فرض اذأ هذه المتعارفة صورتها
 أوحددت االسعار رقابتهاعلى الدولة

ك  البطاقات باستخدام االسته
 تعتبر ذلك مع ولكن ، التمويبة

صور من صورة الحالة مذه
لمسه١ ة١د١ م'ز ا'غ

حية حركة  ، ة٠استنتائي اص
 ، ممر فى يوليه ٢٣ بثورة ارتبطت

 الفاد عناصر على للقضاء وذلك
 ،نظمها الحكومى الجهاز فى والضعف

 اغمطي ٤ فى الصادر المرسوم
 لجان انشاء على ض والذى ١٩٥٢

 العامة والمصالح الوزارات لتطهير »
 اراف سلومة !لتى والهيئات

 هذه مؤحة وتكون (( رقابة أو عليها
 لمخالغات١ئمو١الجر عن البحث اللجان

 مرتكبيها وعن فيها وقعت التى
 جميع للجنة ويكون ، وتحقيقها
ولقاغى للنيابة المخولة اسات

 طريق بأى الطعن يقبل وال التحقيق
٠ اللجنة قرارات فى

 حينها فى اللجان هذه تامت
 بم ولما االعمال من الكثير بانجاز
 تحل ان رؤى التليل سوى منها يتبق

 اللجان تلك محل اسة النيابة
 بحث من اختصاصاتها مباشرة فى

 بهذا وصدر ، ووقف وتحقيق
 مايو ١٠ بتاريخ قانون الشأن
٠ ١٩٥٣

تطوان
 من بالقرب تقع ، مغربية مدينة

 البحر على وتطل طارق جبل بوغاز
 اشحين ساحل عل وغابتها االبيض
 مياد ٢ ١ تبعد ، طنجة ميناء االطلس

 االسبانية مبتة ميناء من الجنوب فى
 للمنطتة عاسة تطوان وأسبحت

له لحين المغرب فى االسبانية  استق
 احصاء )سكانها عدد يبلغ ١٩٥٦ عام

 القا ٣٠ وكان ألفا، ١٠١ (١'٩٦٠
ل أبان ( اليهوأد من ثلثهم )  االحت

٠ االسبالى
مفاعى تطور

 فى به ويقصد ، تكنيكى "طور أو
ح  استخدام االقتصادى االصط

 أن شأنها من جديدة انتاج وسائل
 فىذاحية االقتصادية المطية على تؤش

 التقدم ياعدهذا كأن ، نواحيها من
ك خفض على الغنى  من االسته
 توجد التى سيما ال الخام المواد
 على يباعد أن أو ، الطبيعة فى نادرة
 يضاعف السلع من فائغى تكوين
لية االنتاج قيمة  يعمل أن أو ،ال
 الذى البشرى المجهود تقليل على

 ٠ حد أتمى ألى العمل فى يبذل
 التكنولوجى التقدم لغن ويتخدم

 ألتطور من شموال أكثر بمعنى
 فى التدور يشمل 'بحيث ألصناعى

٠ اسبتى العلم ميادين حيع



د. اسيم تضد

سبم -طوع
 فومى طابع ذات حركة **’ ١

 كان ١٩٥٨ عام أواخر منذ برزت
 الجامعى التعليم مسايرة منها الهدف

 للتقدم المتحدة العربية الجمهورية فى
 االساسية العلوم فى الحديث العالمى

 التى اللجان وقامت والتطبيقية
 وغيرهم الجامعات أساننة من شكلت

 فى النظر باعادة االخصائيين من
 وبرامجها الجامعية الدراسات مناهج

 مادة بكل الخاصة البيانات. ضوء فى
 الدراسة مواد وتنيق '، كلية وكل

 الواحدة المادة متوى حيث من
 ، المترابطة الواد ومجموعة
 جديدة دراسية مواد واستحداث

 الكليات نظام الدراسات شملت كما
نة الجامعية  باال'خرى منها كل وع

 وكراسى -وامتحانات القبول ونظام
 العلمية. الفام١ورياسات االحادية

 التوصيات هذه بعض تنفيذ وبدأ
١٩٦٠ - ١٩٥٩ الدراسى العام منذ

على ذلك بعد التجربة دلت _ ٢
 بأسره التعليمى الجهاز بحث ضرورة

 الثعبية الهي"ت واشتركت
 الموضوعات هذه مناقشة فى التمثيلية

قتعادى التطوبر ضوء فى  ٠ للبالد ا

 أب اعتبار على اآلراء واستقرت
 البثرية للنوى استثمار التعليم

 وأن ٠ المجمع خدمة فى انكون حتى

 وء—ز فى بتم أن ينبغى التدور
 وهذا ٠ العامة الحطة احتياجات

 وانحة معالمها كانت اذا ا ب.سر 
 'نوافرها الواجب الثروط أن كما

 الالزمةلمواجؤه العاملة قوى بافسبة
 كذلك واضحة فصادى ا التطور

٠ واسنعدادات ومقررات خصائحر من

 المطلوبة ا عداد تحدد ذلك ضوء وفى
 العجز مدى يبين كما ، قطاع لكل

 وهو المهرة والعمال !الغنيين فى
 الناشئين بتوجيه اال سده يمكن ال ما

 نهاية بعد الغنية الدراسات الى
 ممارسة أن اذ ة االعدادية المرحاة
 الدراسة ا'نمام بعد اليدوى العمل

 ثقيال عب" ذلك بعد 'نصبح الثانوية
 نلك ويعنى ٠ لثبابا عته يحجم.

 بأن القول فى االسراف من الحد
 درهم دون الجاس التعب؛ طالى
 لمتويات١أفغل من يكونوا ان ينبغى

 والبحث للدراسة المالحة العقلية
٠ لتخمعر ١ و سمى ١

نماون
 اعدهذو له افصادى اظام — ١

 من عدد يكون بمقتف؛ه وأصوله

فراد  معالج بينهم تربظ الذين ا
 ٠ب٠تي لى "نتو جمعية مشذركة

 الحصول من ومطاب* احتياجاتهم
ستهالك لذرغر معينة سلع على  أو ا

نناجى نشاطهم فى مها ١ال.نخد  ا
 زدلرإت رم د٠ذغذ’ ومن ٠ ألمشترك

 ب٠تثس لببزا . ليبا١ حناوون
 انتاجية ألى ألتعاوسة الجمعيات

٠ واستهالكية

 االحيه ون ولى التعد( النظام بتب

 منها ٠ خعسائعر بجم:ة المن االقتعاد
 مادده يعتبر به المكتنب ادال ٣٠رأ أن

 ة٠ألجمب_ ة ددو وان ٠ أخترأكية

 قدد دون إفحمديع مفدوحة ونية’ألتعد،

شح٠ئ ٣ بح"ره فء ٠كغر لجمعة١أ

 رقيهت__ه لجمعيه١ .هجد.—آسم ون واحد
احمعنجان١ ٠أسهج أن أن .. ة منج أالئ



سفى تطون

 ق١فىبورصاتاًسو تعرض التعاونية
وراق  قيمة فان ثم فس المالية ا

 'نابت تعاونية جمعية أية فى السهم
 ٠ وقت أى فى عليه الحصول ويمكن
 الجمعية. مال رأس فان لهذا وتبعا

 دائما يتجه ، معتقر ض التعاونية
 الجمعيات عضوية 'نعود ٠ الزرادة الى

 عضو فلكل تامة ماواه■ اكاونية
 فى التى دهما لعدد اعتبار دون

 احتماء فى واحد صوت حيازته
 يرشح أن وله ، العمومية الجمعية

دارة مجذ لعضودة نفه ٠ ا

 على التعاونية الدطية 'نقوم - ٢
 بالجملة معينة سلع شراء اس۶اً'

 ض اضافة 'نم بالتجزئة وبيعنا
 داعة فتعرن. التكاليف الى بسه

 التجزئة تاجر شبشترىبها١ ة٠بالب
 ان وبعد ، تقريبا الجملة تاجر من

 نفقاتها جميع بتغطية الجمعية تقوم
رباح صافى توزخ والتزاماتها على ا

 نسب أساس* على ن٩هما - ---1 ٦
 إتى١ الخدمات نب أو 'نهمامشترو

 ٠ هالية سنة لح لحمعيةأ اهب قاموا
ت بعائد يعرف ما وهر  وعلى ٠ المدام
 نية لتداو ا الجمعية ألمعضو تتحذن' هذا

 لعة٠د١ ءلى حصوله ٠ او ٠ فائدتان
 ئالمشًاركة مخفض *لمعر٠بس ا!خدمة او

 حعدوله 1 'رانيا I ارزق ندر الى
 د—ده- إجؤلمعية ١ مع ره م لمعا عائد على

٠ التجزئة تاجر ربح بقابل ام

ذافى '،اون '

 ميادين فى دور تعاون — ١
 عادة لتوم .والعنون واآلدان العلوم

 ددن دحن داب انفاذات أساس عر
 مع أو والنامية المتعدك لم. ؛—الد

زدب لمن—الدواء المنظمات  ذات وا
ذات وكاذت . الثقافى الطابع  الم

 ارا م تذو الدول يمن الثقاب
اكسداقة طاذات اده نطافى ضمن

 الحرب كانت اذا حتى السياسية
 خاتمتها تميزت التى الثانية العالمية

 والتطور العقائدى بالصراع
 لدولية١لمذظمات١ بقيام لى التكنولوجى

قليمية  المتخلفة الدول ودءول وا
 بعد الحرة الدولية العالنات ميدان

 المستعمرة الدول فلك من انالخها
 جديدة تقاليد وضع اقر هذا كل

تفاقات بذ؛ 'نتميز  ،اهدات—والمد ا
٠ الثقاب

 'ذغاقيات١ بذود تثعمل — ٢
 العامة الصفة ذات الثقافى التعاون

قات توثيق شأنه من ما  الفكرية الع
 المنح تقديم ا ذلك من ، البلدين بون

 وأساتذة ااخبراء تبادل ، العلمية
ب الجامدات  المعاهد اقامة ،والط
 تبادل ، البحوث ومراكز العلمية

م والمطبوعات الكتب  والبرامح واالف
 ،الثقافية ,أكاتب انامة ،االذاعية

حصاءات 'نبادل  واسومات ا
 والنثرن لمن الترجرج تذسجيع ع لىذائق١و

 لمتاحذف ١و الغذي-لمذ لمدارن. ١ واقامة
٠ المتنقلة

 أزحرب دفى ر٠مت عذرت ٠ ٣
 أكثر مع 'فىذ؛ت١ عدة الثانية انعاب
 اكمثيل معها تبادل التى الدور

 المعاهدات ء ؤدفى ٠ الدبلومادى
مم هينلمن مم عقدت اش الساب  ا
 ونسكو ا منظمة رفى ن ل المتحدة

 لعربية١ادول١ وممجامعه ١٩٤٥ عام
 فى لمذحركة١ الدول ومؤ ١٩٥٢ م1ى

 استدراد بشأن و٠ذسك اب منطمة
 اما ، ١٩٥٠ عام التعبمية الوسائل
تفاقات  مع عقد'نها اش الثذاية ا

: فتثمل اأهالم دول شتى

 ؛هدة—مع عذنت ١٩٤٩ عام فى

٠ بلجيكا مع 'نقافية

 اسبانيا مع ب افى؛ ةءقدت١٩ه٢
٠ واباكنان كا ، ١٩٥٣



,٣١ سلس صاحن

٠ اندونيبيا ، ١٩٠٥
والعبى ،, افغانتبان ، ١٩٥٦
, واليونان ، الشعبية

، سوريا ، االردن ، ١٩٥٧
 ، رومانيا ، بولندا ، اليابان
 ، الوفيتى االساد ، المجر
فاكيا سلو تشيكو ،بلغاريا ،فيا يوم

 الهدد ،ايران ،العراق ، ١٩٥٨
. الديمقراطية كوريا ،اودجواى
 المتحدة الواليات ،المغرب ، ١٦٥٩

 . االتحادية المانيا (جديدة ائفانية )
. وايطاليا

 هولندا المكسيك، كوبا، ،١٩٦.
٠ شيلى ، كولمبيا

ن ، ١٩٦١  ،الصومال ،مي
. غينيا ، ليبذيا ، مالى ، بريطانيا

النيجر ،الغلبعنءبوليفيا ، ١٩٦٢
 . داهوس

 .النقال ، ١٩٦٣
برازال الكونغو ،توجو ، ١٩٦٤

 . البانيا ،الشمالية فيتنام

تنزانيا ، فرنسا ، دوسى ، ١٩٦٥
 العين ( تكهبإة ) المتدهده الواليات

 الديمذراطية، المانيا الشعبية)عامة(
♦ سيرارون

سدى تعايش
 على العالم دول بححن تعاون قيام
 ألمصالح وتبادل ألتفاهم من أساس

 ظهر وتد ، وألثقافية أالقتصادية
ح هذأ  ألعالمية ألحرب بعد أالصط

 مسكرين ألى ألعالم وأنقام ألثانية
 غربى رأسمالى أحدهما كببرين

 راحا خرش اشتراكى واكاش
 على ألماد؛ سجادة على يتناحرأن

 ساعد ومما ، مذهبى عقائدى أساس
 ألتعايش لىسياسة١ألدءوة برأز١ طى

صبحت١أن يمد ألدرى ألفزع ادلمى

 الدمار ادة وهى انووية القسة
المبكرين* شدول مشاعا ألثامل

 مجموعة وهى لثالثة١ألجهة وبقيام
 أالنحياز وعدم أاليجابى ألحياد دول

 ألدول من كببرا عددا تضم وألتى
ل ألحديثة ألنامية  وأش أالستق

 ثمرة تجنى ان الستطيع أنها ترى
 عاشت اذأ أال ألحرية على حمولها

م فى  ،الدولية القوى من وامان س
 ذأت مدورها ألدول هده أصبحت
 ألتعايش ألى ألدعوة ييد فىتًا مصفحة
 ميات وتو رأت١ذالتر١لهذ ألسلمى،
 والدول االنحياز عدم دول مؤتمرات
 أالمريكية ثم ) واالسيوية أالفريقية
تينية  أن فى الرغبة هذه تؤكد ( أل

 السبيل هو الساس التعايش يكون
تات تشيق ألى  فى ألدولية ألم

 ألباردة ألحرب نبذ وألى ، ألعالم
 والتلويح اوية٠اله حانة وسيارة
 ، ألشاهرل ألدمار معدأت باستخدام

 دول فى ألحكل النظمة أعتبار دون
٠ ألعال

تبع
ح  كما ألحرب فى يستخدم أصط
 به ويقصد. ألسياسة فى بتخدم

 أكانت سوأء قادمة لمعركة أالعداد
 ألحًالة فغى ، قومية أو عسكرية

 ألقوأت تتهيأ أن ألتعبئة تعنى أالولى
 ذلك ويستتبع )أقتال ألملحة
 وأقامة أالحتياحد طبقات التدءاء

 ض الدفاع ووسائل ألتحصينات
ألحيوية'، ألمواقع

 اسداد أأذومية بالتعبئه وغصد
 عقيدة مبيل فى للتفال ألعام ألرأى

 أو العربية كالقومية سياسية
 ألصهيونية مناهضة أو أالشتراكية

 هذه تكون وقد ، مث االستعمار أو
 الدين او ألتعليم طريق عن ألتعبئة

 باعتبار أقتماديأ بعا١ط تأخذ وقد
 جميع ض تنعكس أالقتصاد آثار أن

٠ وألتومية ألسياسية ألحياة مظاهر



جمركية -سريقة ١١

 المسح على القومية التعبة تعتمد
 التوى ذلك فى بما للبيئة الشامل
 ة—عملي ارتبطت رم فس ٠ البشرية
 ب,بر الذى النوعى حمماء رارح التدرئة
 النثاط ۶١نو صحيحة صورة

 :دلك ."وتحقيذا المحتمع فى المحتلفة
 دا'سهبر فى جمهورى ز١قر سدر

 لننعبئة المركزى )؛الجهاز بانشاء ١٩٦(
 بتجميع 'غدرم ا!ذى '( حعاء١مةو’لما١

حصاءادواصدار البياذاتو'ذذيق  ا
 تتغمن التى والمطبوعات النذرات
 النشاد لنواحى الرنمية الصورة

٠ المتحدة العربية الجمهورة فى

دستورى كعديل

 نعوس بعفى لى تعددل اجراء — ا
ساس القانون اى الد,-تور  ا

 الدستورى التعديل فى والحق اذخار.
 كدروط المكتوبة تيالدمما هتجيز

 يبدو ما مع ٠ لتاربغ ١ ودائع ؤرده و
 التى القدسية يين 'رذاقفر مزج هذا فى

 الماس اوتحرم حورالدستور 'نفرض
 ':خمته الذى الط صدرة فى به

 ل٠رئي م •فر والذى اذددار: اكذر
 ئزمة١ وهيئة لبرالن١ءحاء١ألدولةو

 اذئال احكج١ ذظام على ؛.المحافظة
٠ والذاذون الدستور واحذرام

 ١٩٢٣ عام دتور نتر متم فغى
 م’وذط العرنر ورانة نظام حماره على

 بة ر—الح ء ومبادى النيابى ا!عدي
 ١٩٥٦ عام ودستور ٠ والمساواة

-واءضاءمجذظر لجمه-وربة١ رئيسى ألزم
 ءإى من—نج٠مخإت ،'فظة—بالمح االط
 الء_الن١و ٠ الجمهعورى النظام

 رذى الرم ١٩٦٤ لعام الد-ذورى
ط س٠امج واعفاء الجؤجورلة  ا

 على جبن م اذي ٠جإف اللءوهرة ء وأعف؛
 ظام ال '..--اى ين مذ'شب فندوا حا١ أن

٠ الجمهورى

 رعاى اذدء؟ ذظرل مبدأ يءوم ٠ ٢
مة ان ، الذطات ممرر عى ا

 تستمدوحروده؛ الدسنور قدسية وان
 رسننوارد بهذا الشعب اب'ن من

 بالدفاعه واهتمامه عه حذرصهو
مة كان 'تم فمن ، له وحؤايته  حق ل

 مقومات ياير حتى الدسدور تعديل
 اجراء ساتير وتجيز ، حيذبها

 الحكم نظام يس ال دام ما اإتعدبل
 وسائل االجراء هذا وبتخد ٠ رفه

 ان هو الغالب والوضع ن مختلفة
 مت أن؛ التود التأسيسيبة الجمعية
 باجراءالتعديل، نتتوم١ لها اندستنور

 شارلذباد قد الشعب كان واذا
 اشراكه ذثتنحتم الدستور اصدار فى

 والدستور ، تعديله فى ئهباستفتا
 ساطة يخول ١٩٢٣ لعام المدرى

 واللك البرلمان لمجلس التعديل
 عام دستور اما ، الثلثين بأغلبية
 على (١٨٩ )المادة فتقضى ١٩٥٦

 ن١الذاذي .ةبأغاق التعديل ض نعر ا,ن
ن بعد نافذا التعديل ر وبعق  اع

يبتغن؛ نتيجة عالن ان غير ٠ ء ا ا
 لكل أحاز ١٩٦٤ رام الدسدورى

 المة١ى.٠ومجل الجمؤورلة رئير من
 مواد ن٠م أكذر "و دادة راىتع_د طإب
 االمة مع.لر وافق فاذا ٠ متورالد
 بعود داون، دبل—الته دأ—مب ءر

 ولدننبر فقة١اإو ربغ'نا من شهرين
 Cئضا٦أ ءدد تلثى افقة دو بعد فذا ن؛

٠ لجلس١

ركية٠ج ذعربغة٠

 وم٠اذرس هه ية٢رمااخد لذمررفان ١
 ااواردات عاى الدوط مما٠'نغرض اح، ١

 ة٠معيذ فئات دب اإد-؛درابت او
 لذلميررلغةا يجدول فنعر جدول ممها٠ذ

 الذ^ربذ هذه .حدد’و'ا ٠ ااجمرمه
 ، معر فى ل الد؛ ءى ى؛ أرسوم

 االلح عيجم حذم لة الستد؛ نظرا و
 هى نالقاعدة العالم فى -منتح اش

 فى مدرجة 'ركون  التى لمه١ ان
 القرب١للمة١ معاملة تدامل الجدول

ل;حمركدةلدعررفانا ١ خل تن و ، لها نبها



 يراعى ثنائية باتفاذات الدول بعن
٠ بالمثل المعاملة مبدأ فيها

 الجمركية التعريفة حصميلة تعتبر
 منمصاد.ر للواردات بالنسبة السيما

 الدول من لكبر الهامة االيرادات
 السلدلمذ نوع اساسى على انحدد وهى

 او استعمالها مجال او اهميتها و١
كها  سلع أو ألكمالية دع ،استه

 رسوم عاجها تفرض مث الترفيه
 ، الددة السلع الى بالمقارنة مضاعفة

 الحواجز من التعريفة تعتبر كما
 ، الدوية للتجارة بالنسبة الجمركية

 حماية الى ااحالة فىهذه تهدف وهى
 االجنبية الواردات من المحلى االنتاج
٠ ابهة

تسز
 باليمن تديمة تجارية مديدة

 الثرق الى تقع تعز لواء وعاسمة
 تدم ٧٢٠ ارتفاع♦ وعلى مخا ميناء من
 تاريخها يرجع ، البحر سطح عن
 .دانحكم١ ازدهرت االيوبى العمر الى
 ابراهيم عليها استولى ، رسمول بنى
 تعشرعاصمة ،وكاذت١٨٣ه عام باشا

 ، االئمة حكم ابان لليؤن ثانية
 عام عة ٠الزر مدرسة ا— به أنشئت

 ٨٠ بنعدو سدانها عدد يقدر ١٩٥١
♦ الغا

( وزارة > العار اتتطيم
 مرحلة لعااى١ بالتعليم يقصد ٠٠ ١

 التى وهى ، الثانوى التعليم بعد ما
 الطالب حصول ب القول .يشترط

 مو العامة الثانوية الشهادة عاى
 العالى التعليم ويضم ، الغنية

 العيا والمعاهد بكلياتها ألجامعات
 هذه ءى وتثرف ، المتخصصة

 العالى، التعليم وزارة ممر فى المرحلة
 نتبع’ قبل من المعاهد هذه وكانت
 ( المعارف ) والتعليم الترن وزارة
 على اعلى مجدر.( للجاممات وكان
 كما ، والتعليم التربية وزير رأسه

بثئون العالى التعليم وزارة تختص

 الوافدين ورعاية ألعلمية البعثات
قات والمبعوثين  الثقافية والع

 وشئون الخارج فى الثقافية والمراكز
 كما ، لليونسكو القومية الشعبة
 بحكم العالى التعليم وزير بثرف
 اللغة مجمع شئون على منصبه
٠٠ ٠ العربية

 جامعة ا وتثمل الجامعات - ٢
هما شمسى عين جامعة ، القاهرة  وك

 ثم االسكندرية جامعة ، ألقاهرة فى
 جامعة كل وتضم ، أسيوط جامعة
 االدأب تشمل الكليات من عددا

 والهندسة والطب والعاوم والحقونى
 الى باالضافة ، والتجارة والزراعة

 لياسية ١ والعلوم االقتصاد كلية
 ،القاهرة بجامعة الطوم دار وكلية
٠ شمس ععن بجامعة التربية وكلية

 مدرسة ، وتشمل العليا والمعاهد
 اأمهد ، المعلمين Lك]ي ، أاللن
 كلية ، والصناعى ، الغنى العالى

 ، والتطرب ، الجميلة الشون
 معهد ، االجتماعية الخدمة ممهد

 الرياضية التربية ، المنزلى االقتصاد
 الغنية الذربية ، وابات للبنين
 الربية ، ؛ت—إطم١و حون للمط

 ٠ وا؛طمات ن٩للمطم الموسيقية
 العالى التعليم وزارة ميزانية بلغت
 ٣ر(٣ جؤلمته ط ١٩٦٧ -٦٦ لعام
٠ جنيه ن بو

عام تيم
 الى الطيم مراحل به يقمد

 الطالب اعداد الى نهايتها فى تؤدى
 كما ، الجامعية أو العالية للدراسة
 االلحاق الى نهايتها قبل تمده

 من لمتوسطة ١ لغنية ١ بالمدارسى
 لهذا ، وزراعية و'ذجارية ضاعية

 المامة ألثانوية المدرسة بين يؤجز
 يشمل ٠ الغنية الثانوية والمدرسة

ث معر فى العام الطيم  مراحل ث
هى؛



الصحارى تعبر ٣١٣

 ومدة ، االبتدائية الرحلة ( ا )
 فى تبد" سنوات سئت بها الدراسة

 ، الزامى بها والتعليم السادسة سن
 المقيدين االطفال شدد بلغ وند

 الدراس ذالعام االبتدائية بالمدارس
ثة ، ١٩٦٤/٦٣  اس ١٢٩اليحنو٠ ث

 مجؤوع س /٨٠ بشحو هذا ويقدر
 حكم, م٠ءلي ينطبق الذين االطفال

٠ أاللزام

 ومدة ، االعدادية المر.دلة ( ب )
ث بها الدراسة  لتعليم ١و سنوات ث

 الحاصلون بها ويقبل بالجان فيها
 بالتعليم القبول سابقة شهادة على

 تحريرية اختبارات وهى االعدادى
 وتد ، التعليمية المديريات تعتمدها

 لعام االعدادية المرحلة فصول عدد بلغ
 فع ١٢٧٨٥ ، ١٩٦٤/٦٣ ألدراس

 وتلميذة تلميدا ٤٥١٠٦٢ تضم
 الطغال١جه من /٣٠ نحو ويمثلون

٠ االبتدائية المرحلة أتموا الدين

 ومدة ، لثانوية ١ المرحلة ( ج )
ث بها الدراسة  تنقم رنوات 'ت

 عامة مردلة االولى مرحلبن الى
 مرحلة واشانية سدة ومدتها
 وشم سنتان ومدتها تخصص

 لآلداب شببن الى الدراسة
 المرحلة بهذه يقبل ٠ والعلوم

 االعدادية الذجادة على الحاصلون
 بلغ وقد ، التفوق درجات بمب

 ام—ااه الثانوى التعأثم فصول عدد
 ؤص (٣٥٢ نفه الدراس للعام
ف ئ طالباوطالبة١٤١ه٢٤ تضم  بخ

 التى الغنى الثانوى التطيم فصول
٠ فص ٢٧٩٠ عددها بلغ

الصحارى تعمن

 الصحارى ساحة تقدر - ١
 المساحة من ا ٩'٦ بنحو المعرية

ظيم١  باستثناء وهى ،الممرى لكليةل
الغربية الصحراء فى الواحات بعض

 ان غع ، مأهولة غير جرداء مناطق
 يؤيدها التى التاريخية الدراسات

 ومتابن ممابد من تائمة آثار وجود
 قد العمران ان تؤكد مطمورة وآبار
 وان الصحراء ج-اوف الى امتد

 ثم بها مرت ند االزدهار من عهودا
 البجاب اهلها وهجرها اندثرت

 يعثى الصحارى جر فتعم ، مختلفة
لها  الهلها رزق مصدر لتصبح استغ
 أساسا يعتمد وهذا عليها ولذوافدين

ح على  أرضها من مساحات استص
 في الكامنة ثروتها وتعدين للزراعة
٠ أرضها

 الصحارى تعمير فى التفكير بدأ - ٢
 من بدلة ١٩٥٨ عام منذ المصرية
 االرض طييعة عن العلمية االبحاث
 فية والجو لسطحية ١ المياه وممادر

 تحت تجود اتى انباتات وعن
 اونفى٠وت ، لصحراوية ١لبيئة ١ظروف
 ، الصحراء معهد الدراسات هذه
 هيئة )) تكوين التالية الخطوة وكانت
 الى تحولت والتى (( الصحارى تعمير

 تعمير المامة المصرية المؤسمة ))
 مهمتها جعلت التى (( الصحارى

ح ))  اطق—المن فى االراضى استص
 الوادى فى االخص وعل الصحراوية

 هذه استزراع على والممل الجديد
 االبآر بحفر تقوم كما ، االراضى

 ومايسبتها الجوفية المياه الستخراج
 الخزان طبيعة لمعرفة دراسات من

 الممكن المياه وكمية وخوامه الجوفى
 السنوية تغذيته ومقدار منه سحبها

 الوسائل بأحدث ذلك فى تعينة—٠٠م
 تضمنت وقد (( العلمية واالساليب
 الطرق تعبيد التنفيذ خطوات

 الن.ا١ حتى شملت اتى الرئيية
 الخارجة الى أسيوط من الطريق

 هذه وس الداخلة الى الخارجة ومن
 جانب تعبيد تم كما ، باريز بلدة الى
 الغرافرة لواحة الموصل الطرق من

فىكلس مطارات اقامة الى باالضافة



١٤ )هوس

 والغردقة والسلوم واطارجة الداخلة
تصال واستخدام ، والعربش  ا
ت فى الالسلكى تدما  اهب متذو الذى ا
 رلم ٠٠٠ ن٠٠ دحوا م 'نثغم التى ا،اؤسسة

 ، تبةالغن الطوائف لفمخن من موظفا
 من عدد فى مستقرة حياة بعين,مون

 والواحات الصحراء وقرى مدن
ايتحال-دجا شبجرى١المناطق وحول

 ذ٠٠م٠لمؤس ١ ب.ة’ه.يزا ،٠بلغح ٠لم٠ة و
 الصحارى لنعم; الدسامة المصرية

 اب اال قيمته ما ١٩٦٧٠٦٦ هام
 لقعاخ ح٠م ٢ر٩ منها ٠ح٠م ١١ر٧

 لصرف١٦ لرى١ لقطاع ٣ر١وثم ءة١!زر١
 ٥٤٠ و والمرافق سكان لال ج٢ ا ر٦ و

 للنقل ألفا ٣٥٤ و ، للكهرباء ألفا
٠ صالت ا المو و

لعويص
 الدولة به 'نقوم ألتزام بضى لتدو ا

 نتيجة زرر ج ص ال ( الندخعى أو ؤ
أق ٠ ر الذ هذا عبنه 'سب ل اذع

 نقرر و ٠ مستمع الز. ة لمتحد ا
 دو أسرا على رنات لتدو ا د هذ بع ز ة—'ن

 لبر؛ظاذيا ٢٢ ٠ ز' ليرر ٠٠/ ٥٢
؛ نم It i ا اا١ . ١

—ر 1س د خمد

ملي ة ١٣٣ -تر دو اال ن زن.وك الذز راالزازته
ا!.. قادت ما

ث د.. ١٩٢۴
هذا ج ر الش الب—ا؛ هرن ملغ ورفع

V د ن٠م
٠ مارد ن مدخمرن هدا تقدح* وز ٠ المادى الضرر

نقدا ذدت د ف ٠ذد’ ز . .و وثنى لحان زخمعة )د عادد ز اتده
دا نم كالمشد؛ عند "ننزل وقد ٠ التعوضات داحان

ز ل ;.الحإز لمتولى آ المذون ولى؛ نل االحان
ا'ال.'ز ألمألم اندولمة ’لى 'نذطط وء-ات الى ش-حة
'١ -رز... زادة 'زات .خمعو”.ود-لىذلمك . '[--تبا فى

ه٠ممل

بلم و

ره ا كع-‘ ا ا خم 1سدرا ا ،٠٠ ويام .بب——ب
 اردى االودايى الواطبن الى

بدد ى ف رتع٦لك٠ممت تتدرن سوذا

 ادذز فى ت ازد االزز
١٩٢؛ زم فى

لدد .
'ح

 بد ى د ردج هرمضهدع مدرد سود
 ي رك; كم_ا ٠ د— از انزاء تمام١

هو  ر١ ح ازو ازدد درورة ق بغى ا
 حذثه أ له و د هربى تعمب٢ عليه ن كا ما

 به ٠تخ قبل زه ان٢ م؛ ار واء؛دآ^

 ر التى انحداب ت١ ظاه1ا سب
فى مندمجا على عضيغة١ الدولة عمل 'اا

١٩٢٩ ه
در

۶٠؛حر

 ون—بك قد أو ، المناسب قت !و ا
 درت صه جنبية أ ل ١ أمو برد بضر لتعو ا

٠ حق وجه بذر
 العينىو ادالى رضى لتعو ا بعتبر كما

 هداهدات رزحها لتى ١ وط اك من
عمال انتهاء بدر لحاح ا ٠ بدة إحر ا ا

رب نعوبثءمات’ ا
'دصت إتى ا ذوعات المد بها بقهمد

 ندئ لحر ا بعد لصلح ا هدات معا ءذيدا
ور انحالميتين  ألزم والتى والثاب ا

.٠ فعو؛ بد أدنيا الحلفاء

 فى فرساى معاهدة عذر ت — ١
 لبحث لجنة تن-كيل ١٩١٩ نيه بو ٢٨

 زها ١ذ فدهما مثلت ضات لتعو ا
البات ل ا ١ر بلجيكا و ليا ابط؛ و وبريطانيا

٠ نيا ٠ا؛ش لب* رب /٠ ١ ١ ٠ رننرس نم ن
 ي.جةح٦ر ٨ . الطا□ ا
 . اسفا، دوى بقية ... ٨

 بمرا '؛'ت رض ذددي ا ن هذ برته
—ذه لذ ما؛

 ممت-كلمت دهه
I; 1- ا. -٠- أ

 اغ—م دفم ط، ز داوز وع مرز
أجل إل١ ما ٠مارذئ ٧د ٢٠٠.

كتم ج لرممج ب. رغ را وا نف ١١١٩ ٢ د

 ات—ض اإندأ لة—حؤ حدد ل'لج
 أن١٠ماد. ٠۶٠ألى ٣٧ غ٠ذم;

 مذن.عام الدقم عرئ اتعت اذب—اإ
زز بب ١٩٣١ قتدل ا درة ا



االسهم حطة ات—تعويد ٣١

 ولكنها الدفع لمواصلة عاما منحت ثم
 هذه تسديد عن نهائيا امتنعت

٠ التعويضات

 تعويضات مسالة كانت ٠٠٩ ٢
 دراسة موضع نية الذ؛ العالمية الحرب
 ثم ١٩٤٥ عام عقد الذى يالتا مؤتمر
 المام لى عقد الدى بوتدام مؤتمر
 هده تكون ان تقرر ولد ، نفهه

 لى استو ثم نمن ، عينية التعويضات
 وادكك المصانع على الحلفاء
 والثروة االنانية والطن الحديدية

 وحدها روسيا خص ما فكان المعدنية
 طى التعويضات هده مجموع نصف

 الى نحيبها من بر ١ ه تدفع ان
 تعويضات فرضت كما ، بوندا
 النما وهى المانيا حفاء على مماثلة

 وايطاليا والمجر ورومانيا وبلغاريا
 الوفيتى االتحاد عتد ثم ، فنلندا و

 ءن فيها تنازل النما مع معاهدة
 عليها فرضت التى اعويد-ات بقية
 ١ ٠ ادوفيتى االتحاد تام "ن بعد

 الخام البترول من طن مليون
 جملة بلغت التى االخرى والمدفوعات

٠ دوالر مليون ١٥٠ ستها

ألماسة تدويضات

 وعينية نقدية تعويضات هى
 الفرية المانيا حكومة وافقت

 على ١٩٥٢ سبتمبر ١٠ فى
 التى االدرار عن السرائيل دفعها

 االلمان اليهود على وقعت أنها زعموا
 وبلغت ،ألمانيا فى النازى الحكم ابان

 ٨٢٢١ مارك مليون ٣٤٥٠ جمكها
 اقاط على فم تد ، ( دوالر مليون

 ٣٠٠٠ ننها سنة ١٢ لمدة *-.-نوية
 لجنة تمرف تحت توضع مارك ٠ م

 لتحصل االسرائيلية المضتروات
 .ألمانية ومنتجات بضائم على دقيؤتها

 والكيمائياب لئن١واالالتو ؛؛لحديد
 مؤتمر يتقاضاها مارك ٠ م ٤٥٠و

٠ اليهودية المنظمات

 الدول جامعة احتجت وقد
 قبل االتفاقية هذه على العربية
 الستخدام نظرا ، وبعده ابرامها
 توطيد فى التعويضات .هذه اسرائيل
 اامججرة وتشجيع ، المنطقة فى مركزها
 ، الحربية لحتها—أس وتقوية ، اليهودية

 حصل ١٩٥٩ ديسمبر شجهر وفى
 قيمتها تعويضات طى اليهود

 وحدها كروب شركة من مارك ٠م١٠
 العمل فى االلمان اليهود تسخير بزعم
ل الممانع بهده  العالمية الحرب خ

د هدا ،-الثانية  والتروض المنح بخ
٠ االخرى

سهم حطة تعويمان ا
 طيها نص التى التعويضات هى
 فى يبى لسو ١ قناة شركة تأميم قانون
 .ويعوض )) بقوله منه االولى الهادة

 التأسيى حهممى وحملة ن المساهمو
 وحصص أسهم من يملكونه عما

 االقفال سعر بحسب مقدرة وقيمتها
 التانون بهدا العمل تاريب ءائ السابئ

 بباريسى ألهالية االوراق بورصة فى
 ويتم ( ١٩٥٦ يوليه ٢٥ دوم فى اى ١

م اتمآم بعد التعويضى هذا دفع  است
 وتلكات أموال لجيع ألدولة

٠ ((' ابؤة الدركة
 لتعودقى المفاوضات ت٩بد وقد

 نبو■ار ١٩ فى الشركة ادهم حملة
 أيام ٤ واستمرت ، بروما ١٩٥٨
 ‘ا سهم حملة مندوو فيها طالب

 عدا حثيه مليون ٢٠٤ قدره بتعويض
٠ 'تم ٠ م ٧ ٠ وقيمذمجا الثركة موجودات

 المغاوذمات ص الثانية المرحلة تمت
 ؛، السدور( انك ممذلى بحضور

 د ٩٠بالح االتفاق مارس,ووتم ٣١
 نهائية وبصفة ،أبريل ٢٩ فى االولى

٠١٩٥٦ مادو ١٧ ؤ.
 مة حكه تدفم ان على االتفاق ينمى

 ٠٢٠٢ ٣٢ جملتها تعويضات ممر
 حملة م( ٠ج٠ما ره٣ الى باالضافة
الثركة.مندم حصلتها التى الرسوم



٣١٦ الملكية نفتيت

 ، القذاة اغالق ؛وم الى ا!ميم روم
 بتدرد مصر حكومة 'نقوم أن على
 كئ 'نبدأ سنوية أقساطا المبلغ هذا

 خالل فى وتنتهى ١٩٥٩ ساير شهر
 لدولى ١لبنك ١ نذولى وان ، اتسنو ٦

خراف  أن عش الدفع، -عل ا
 وأغراضها أسهمها ءن لذركة١ تتدلى

 جديدة، هيئة الى و'ذتحول ، ااسابقة
 دات دروجه ما ،ه.هذذ٠ أبا يمكنها حتى

٠ الخارح فى اركة ممتلكاتو

اسلية تعتيت
 حد الى الرراعية االرض تجزئة

 عيثة جيشوا أن من أصحابها لتحرم
نتاح تهبط نها كريمة  'ص فمن ، با
 الملكيات توزيع من الهدف ضيع
قطاعزري على والقضاء الذرة،  ا

 من ٢٤ و ٢٠٣ المادان عالجت وقد
سالح قانون  مصر فى الزراعى ا

 فى ارد لتكر مذما المألمة تفتيت مسألة
 أا!دان عدد رد 'نزا يب٠س ا!تقبل
رض وزك_يح رث ا  من ه ض و با

 قد كان ولما . الماض لى أساب

 !ل أن ينبغى ال ماض أصنر أن رؤى
 فقد أفدنة خمسة عن المتقبل فى

 الى دى ما وقع اذا أنه على ذص
كة ة٠•ذجز .التدر هذأ اذادن الى ا

 ممن واحد الى االرض أدلمولة وت و
 من 'نفضياى مع با٨ف نصسدب لهم

 لج فاذا ، بالزراعة منهم شتناى
 بيعت _؛—بثمنؤ اإوفاء ألهم تطع—‘د-

٠ العلنى بالمزاد

عنعربة تفرقد

 '.سياسة ألحصرة بالتفرقة شد
لدماح 'شجيع عدم  حتى اشصرى ا

 ٠ .ادرالعن ختاين مجتمع م ب متحيل٠س
 لتمييز١١)سياسة اسدم مها ء يعإلق كما

منارات باعتبار بم( اسرى  التى ا
 التى المناهر من عنعر به يختص

، بدن — مع- دولى مجذ-تمع مذ.ها ]لي رتًا

 بعض فى الظاهرة هذه حاالت وأبرز
قاليم فريقية ا  أقلية -نسكنها التى ا
 ، ا!!ز ٠كز داد ها٠في تمن؛'نر بيضاء

 القاعدة مع يتنافى وضع وهو
 ءى العددبة ا'آلغلبملة أن وهى ابديهية
قليم فى ا!صيل الحق ذ!حبة  ، ا

قامة أن ذر  النقيخر عاى ايفانع ا
 اللظة مقاليد على تتحوز هذا من

داربة سية لدا قنقادبة وا  فى وا
قرب  والقي القمع باستحدام ا

 مظام وتبرز ، السياسى والتدليس
 رواحى مدة فى العنعردة التغرقة
أهمها'.

 ان باعبار ن الزراعية الماكية ٠ ١
رض ول در—ا! هى ا  ،للثروة ا

قطاعى للنفوذ ! !ن  لهذا .ا
 معينة مناطق على . البيف استحوز

 لمدمثة ومنايبتها بخمبها تتميز
 ■مجج ب.- و الشمالية ب الشع*

 ’ نذئجارها—٠١ أو امنالكها أ,إوطذنن
 يم-ة ى ة كارب ت حذ؛ مد؛ كتنر كما

 فى اليها خاء الم الهجرة لتثجيع
. ا قبل

ائ!ت تءمل . ا!ض - ٢  ا
 الفكرى التخلف 'شجيع ءلى البيضاء

 ار التعليم مرأ فاوكات للوطنيون
 التى ٠ المسيحية لتمسرا هي"ت

 خمعحى قط، ى --و’ عليقا ن د !ر ا ض 
 الى التعلى. الحقر كما . الثعب ٧م

ته أذلى  عدد ضال فاع . مرد
 السود ن٠م !لودلمن’ا حلة ال 'يالما

 من ا ١ر٠١ 'لجذون روديا لى
 عدد أن سن كما . التالميذ مجموع

 فى عليا هالت م؛ ر ااحاصين
ستقالل اعالث بعد الكونغو  ذ٠- لى ا

 ى دج* ما٠١بي ٠ اليد أصابم عرجملة
 مدارسرحكومية فى لبيضى١ أبناء تعليم

مية تنتفى بحيث  هذا وأثر ٠ بينهم ا
رتد.اى حق ٠٠ عا^ بدورد يتعكس  ا

ميون منه نحرم الذى ٠ دثال ا



فتصادى ٠مح٠لتف١ للتاريخ ا ٣١٧

 يعتبر ٠ وألمرتبات جور أ — ٣
جور متوى فى ألوأضح ألتفاوت  أ

 وألوطنيين ألبيض بين وألمرتبات
 عليه ننوم’ هاما أقتحماديا أساسا

حتكارأت بدها نؤ’ رة ألعنصر ألتغرقة  أ
 الى الوطنيين دفع عر ل—'صم '؛قى

 والخدمات سش٦و ,'ذراعة ع1قط
يض المامل يتفرد ة العم,  ا
عمال  سلى٠ التيام حالة وفى الفية با

 لل٠ء أالبيضر١ مدل ا لل■■■ ١ يحتل حد ١و
 فغى ٠ الوطنى عد؛ ححصر ئ ف ن'

 على لوطنى أ ألموطى نحتنم رودم؛ا
 جنيها ١١١٧ بقابله ا سة اجذيه ٨٤

٠ أ بيعى مل٠اعا١ عاض يحش-نى

وتشمل ٠ أللمودة ألحوأحر - ٤

 ا'.زض
٠ المادة

واحى

 أالندض تحرم التى االعتبارات جيع
 قليات أال نطبقها’ وألتى ٠ العنترى
 منها ألتثريدات من بلن.ة الميضاء

 لمث'عد ١ دوون اوننى ١ على م ■دخدر ى'
 أنيارأت ولتخدام ألعرض وأماكن
 ألتى أ حياء فى السكنى او ألدامة

 الء ه؛ فعلى ’ البينى ا به. 'ختت
اك ه

 الرد جيع ذلك فى رى
 التمثيلية لبضا'ت أ عذى:‘ دس ض
 ض ال ة حيا؛ رحكم’ ما٢ . جدت ؤ أن

 مثدر هى, الغذوانون مى ة٠مجم.موت
 ر ه ل١ رج كار١’ دش ر،'ساكغه زرا':ه

 ت١وضاد فامة أال ات د و'غبا
التى اليع 'نتا'ر'.ج ا٠ومذه انحصي، ١

:ءت ذ٠٦ ومى ياذ ر\١ها’ ر
٩. دا

النأريخ االصادى ألف*بر

أالدى أو االقتعادى العر

 ، التاريخية .الهادية او ، للتاريح
 سياسى طابع ذو فلفى مذهب

 ماركمى كارل الى ينسبه اقتصادى
 المعروفة االشتراكية المدرسة صاحب
 ركس ى كارل أشار وقد »/' باسمه

 )أدانفذو( أو ألشيوعى لبيان١أليهفى
 انجيلز مع باالختراك اذأعه الذى

 فى توضيحه الى عمد ثم ١٨٤٠٠٨ عام
 نثر ألذى (( ألمال رأس )) كتابه ثنايا
٠ عاما عذرين بنحو ذلك بعد

 إوب—أس أن ألتظربة هذء مجمل

ضان حباه  هو ألمادبة ألمعيضة أ
 تم’ فمن ئ تفكمرء اطوب يكض ألذى
 بها ينادى ألتى ألمبادى كانت

سان فلم ا  ألياسية وأ
جتماعيه  أ هى ما يعتنقها ألتى وأ

 وليدة هى أو ث ألمادبة حياته وليدة
 ه عامة .ةد—أالقنت ألهجنمع حياة

ساس هذأ وعلى  مر تفد. ن٠رما$ أ
 دول ام - ت من . ألنارنج أتأحد

، دروب و ذورأت ب لذه و ٠ وانهيارها
 هذأ كل ٠ ومدنيات حذالرأت قيام و

 اقتصادية، أتزب أذى أرحاعه رمكن
قتعادبة ألعوامل هذء وأهم  فى ا
ضاح وسا،ل ىه مارض ض  التى أ
 ع—الممحم رة ,-ا— حم. ميمها ف؛’ رأى

٠ بنشده ىاإد اكى أالدر

 ة د عد دأالنادأت أالطر حهتابددو
 ض دماغ الى أ لغة لمبا أ روح ا زحه و أ

 مع االقتصادى فالعامل مذهبه
 أه روى ءون ان عدوا ال أهمينه

 حي_اه تطو'مر فى ألمؤثرة ألعوامل
 'ذهيش دول م ض؛ إيل دد .اجذمع١

 منشارهة ؛لما؛د—أقنص ظروف رحت’
قا نختلف’ ولكن-ها  مها١ذغ فى أ ض أخت

حتماصة  أن نم ؛ بواليا ا
 د ,—طاه هزنى أالى أالزح نم ن و

 أالزر درن أال إتسمت اقتصادية
 أالوالل درة وه أزر أن ال أالسانى
ل اًن ءن فضال * دسةأالقتحما و  أ

اذت٢ ألديذي-ة الزأت كا ئطغية١



٣١٨ الم ضغى

 تطوير فى بالفة. آثار ذات ومازالت
.االشابة المجتمعات حياة

اصى سض
 أساس على تقوم سياسية نظرية
 الملوك ن١ وهى ،سيحى عقائدى

 توليتهم ٠ئ يعتبرون واالمراء
 االرض فى الله وزراء ساطاتهم

 رعاياه حكم فى تباحه برن مفوضين ))
 وبموجب االلهية القواس مقتفى' على

 وتحت ، المسيحى الثعب رضا
 هو الذى والبابا الكنية اشراف
 لمسيحية ١ الشريعة صاحب عن النائب

 الوالية ماحب ثم وس االرض على
 دينيا المسبيحيين جميع على المامة

 على يخاع الذى وهو ، وسياسيا
٠ ’(( الزمنية سلطاتهم الحكام

سياس تفويض
 الض منح يعنى التفويض

حية  الحق صاحب مقام ليقوم الص
 حدود فى يتصرف ان على االصيل

 ويستخدم ، له الممنوح التفويض
ح فى التفوض  ادس االصط
 الى االدارة فى المعنى بهذا

 انطاد بصحة الخامة االجراءات
 فى المقررة المبادقء فمن ، المعاهدات
 الدول رؤساء أن ، الدولى القانون
 الخارجية ووزراء ات٠٠الحكو ورؤساء

حية لديهم  المغاوضعمات الجراء الم
 دون وتوقيعه.؛ المعاهدات وتحرير
 اذا اال ، خاص تفويغى الى حاجة

 ضرورة ءائ الدولة دستور نص
 البادية الهيئة على المعاهدة عرض

 التى كالمعاهدات ) ءلميها للتصديق
 حدود بتعديل أو تتعلق.بالسيادة

 الميزانية يتحميا أو الدولة أقليم
 بالشبة أما ٠ ( مذطورة ض نفقات

 بد ف (كادغراء ) البعثات لرؤساء
 من تفريض على اسول من لهم

 على التوقيع حق لهم يجيز دولهم
وضة بالمن؛ قيامهم بعد المماهدة

 هؤالء ض أما ، ذصوصها وتحرير
 ابرام فى االشتراك لهم يجوز ف

 مدى يحدد بتغويض اال مماهدة
حيتهم  أو للمغاوضة بالتسبة ص

٠ التوقيع أو االعتماد أو ألتحرير
 يحملها التى االوراق وتعرف

حيته مدى تحدد والتى المندوب  ص
٠ التفويض وثائق باص

تقادم
ح التقادم  يمتخدمه اصط
 المدنى القانون ورجال االقتصاديون

 ، ادياسة ميدان فى يستخدم كما
 لمدة ذايما على اليد وضع به ويقعد

ل وفى طويلة  الدولة تمارس ذلك خ
 عاى ادادة أعمال اليد واضعة
 يعتبر لهذأ ،انقطاع دون االقليم
 اكتاب اسباب من التقادم البعض
 الوضع هذا على تعترض لم اذا الملكية
 او االقليم ساحبة االماثة الدولة
 ، االنليم سكان ذلك على يحتج

 يساعد أن شًانه من هذا أن باعتبار
 المحيعل فى النظام استقرار -على

 "كثر التذادم بمبدأ وا خذ ،الدولى
 تسوية فى الظر عند يحدث ما

ف  ، اقليمين بين الحدود حول خ
 أن اعتبر الداالت هذه احدى وفى

 خمسين مدة االقليم على اليد وضع
 الكتاب كاف معارضة دون سنة
٠ بالتقادم ماكيته

تكنولوجى تقدم
 القدم يعنى التكنولوجى القدم

 وهو ، التطبيقية العلوم استخدام فى
 لهذا ، العشرين القرن سمات احدى
 م٠٠ا العمر هذا على يطنق ما كثيرا
باعتبار عمر أو الذرة عصر  الفضاءمث

 لذررة١الطاقة واستخدام اكشاف أن
 من التارجى الفضاء الى الرسول أو

 للدور ونظرا ، العمر ممرات أبرز
 رفع فى التطبيقى العثم به يقوم الذى

هيةوفىالرفا وردة المعيشة ستوى



المض صو ٣١٩

 هجومية من الحروب أساة تطوير
 على الكبرى الدول عملت ودفاعية
 .ة—العلمي البحوث نتائج احتكار

 التكنولوجى تغدمهًا واسثخدمثه
 ، السياسية أهدافها لتحذض وسيلة
 لعلم ١التفئرىس العلم تقارب بعد السيما

 عاما المخترعات وتضاعفت ، التطبيذى
 الدول بين السافر وتل ،م ء بعد

 االكشاف ميدان الى الكبرى
 كل الدول هذه واعتبرت ،واالختراع

 بركات ن٠م بركة تكنولوجى تفوق
 بينما ، لذىتعتتقه١ السياسى الذهب

 احتكار ندر مطالبة الناهية لدول١تلح
 الدولية بالمنظمات مستعينة العلوم

 وكالة انشاء الى دعا' مؤ؛ المتخصصة
 والى ١٩٥٥ عام الذرية لنطاقة دواحة
 بة——بالنس شارعة هدةا ٩د اؤرار

 عام الخارجى الفضاء الستخدام
 للعاوم دولى وتمر عقد والى ١٩٦١

 ، ١٩٦٣ عام جنيف فى والتكنرلوجيا
 التى الخدمات فى التوسم عن فض

 بالمنظمة الفدية المعو"^ هيئة تؤيدها
 ء١لخًار١ ايفاد طريق عن الدولية

 والبحوث التدربب مماءلى قامة١و
 التكنولوجى للتتدم "ا نظرا االقليمية

 لتنمية ١ مشداكل حل فى حاص أ'ئر من
 حدولع؛ بعد الدول لؤ.ف"ه االقحادبة

ل ض ٠ السياسى االسذق

الممر تقرد
دىا د _ رد مبدأ ا[صب بر نقر‘ ٠ ١
 اختيار فى '!طبيعى ا مة حق لعنى

 ، بادادة لها- تذعن ش١ اللطة
 بحربة تقرر أن فى مة٢ كل حق )ا و

ا مرنز-' ض غ- م ذبى٠أج تد وبدون
 المبدأ وهذا (( واالقتصادى اأسياسى

 منذ نظريا فلسفيا مبدرأ طو؛ال ظلى
 أءلنت التى الفرنسية انثورة قدام

 للذدهوب المساعدة لتقدوم استدرادها
 تقر؛ر فى ذها لة٠٠ممارس فى الراغبة
وتات ٠ حربته؛ واستدادة مصيره؛

 التاسع القرن ابان محاوالت ذلك
 للدحوب الحق هذا القرار عثر

ل الى المتطلعة  السياسى االستق
 سعة يأخذ ١س انه اال واالقتصادى

 الحرب نهاية منذ اال الدولية القاعدة
٠ االولى العالمية

 المحير تقرير حق ارتبط — ٢
 االمريكى ولسون الرئيس- بتمريحاب

 الحرب أثناء خطبه فى أعلن فقد
 رعاية حتما يجب انه قوله)) وبعدها
 الفصل عند ورغباتهم السكان مصالح

 وبتبعية بالسيادة الخاصة الطلبات فى
 االمم هيئة ميثاق ونص (( االرانى

 من الثانية الفقرة فى المبدا هذا على
قات انماء )) دنوله االولى المادة  للع

 احترام اساس على الدول بين الودية
 قا حقه للشعوب بأن يقفى الذى المبدأ

 (( معيره؛ تقرير لها و؛جعل اوبة—مت
 المادة فى ذلك الى االشارة جاءت كما
 فى رغبة )) بقوله الهيئة ميثاق من ٥٥

 ح والرفادب االستدرار دواعى تهيئة
قة ام٠لقي وريين ٠٠لذ '-ا  ودية سام^ة ع

 المبدأ احترام على مؤسسة االمم بجن
 بجن الحقوق فى دة بالتسو يقفى الذى

 تقرير حق منها لكل وبأن ، الشعوب
 ٠ ♦ على المتحدة االمم تعمل ، مصرها

٠ ،(الح

 الدوبة ؤتؤرات1١ أكرت. ٠ ٣
 الشعوب نظمتها التى سيما ال

 عدم ودول االفريقية االسيوية
 فى والثعوب الدول حق االنحياز

 ميثانى فى آء—فج ، ممرها تقرير
 اريل١ ٢٤ فى سدر الذى باندونح

 ر٠5 تقر بحق االعتراف )) ذوله ١٩٥٥
 بةر٠لة٠ال قضية بيد وتأ المعمبير

ل  الشعوب بالنسية واالسع
 لى النص هذا وتكرر (( التابعة

 ١٩'٦٠ عام اباد؛ أديس مؤتمرات
 ومؤتمرى ١٩٦١ ءام لب.بخطء١ والدار
١٩٦٤ و ١٩٦٣ عام بقى٠االفر القمة



٢٢ ئسيد

 فى االنحياز عدم دول مؤتمر وفى
 القاهرة تهر نم: بم ١٩٦١ عام بلغراد

٠ ١٩٦٤ عام

 يحصل بمقتضاه اتتمادى نظام
 بينه محرر عقد على بناء ) المشترى

 دفع بعد سلعة على البائع( وبين
 دفع يوالى أن عاى ثمنها من تمهد
 دورية أقاط على الثمن باتى
 اضافة ذلك من ،خاصة وطبثر
 ثمن عاى مركب أو بميط ربح

 ا قساط على او االجمالى السلعة
 يرتضيه ضمان تقدبم ا ومت ،الباقية

 استرداد فى البائع حق ومنها ،بئع١
 فمد عن التوقف حالة فى ال-طعة
 ددا انشز وقد ،المستحقة االقاط

 االولى اذالمية الحرب بعد النظام
 واالجهسزة االثاث تحارة فى سيما ال

 االسكان ميدان دخل ثم الكهربائية
 اج أس. عاى الصدرة المساكن بثراء

 استخدمت كما الشهربة االقساط
 شسد١ نظام ادن شركات

 عدى للتيسر الشؤرى أو االسبوعى
ئها  وهذا ٠ اندخل محدودى من عم
 تعتبر القاذونرح الناحية من الذظ؛م
 ل٠لعمرا يدفع حتى السلعة ايجارة
 للبائع ^.ان ثم فس ى االخرر القط

 اخل اذا استردادط فى الحق
 ٠ انعذلى بدروط المشترى

 شتى ’ عذى ع "رقوم "ذجارلة خركنذ

زلم ما'ت م وددا 'رم ١ط٠لتفاببا البيع

 بعروق مستفيدد االزم ا المال برأس
 الذذ._لىى ح—الدن يجى السجار١

 ودرا ٢ ط٠بالقي والدفع

 ء'ل المحدودة الدخول ذوى لتهافت
 -خام اصابات من كثر اقتناء

 ارطذ فى يزبد مما التقسيط
 رع،ت زش’ وزدت لعا؛..له١ اذزازدات

 وال بالتقسيط مع—البي تذظم ممر فى
ن٠معيذةم ة كس ود دلى فى اال به 'نمسمح

 ^ط—الذن استخدام تمنع كأن الدخل
٠ أكمابة١ السلع بعض خراء فى

العمل عسم

صطالح فى العمل 'شيم - ا  ا
قتمادى  ء بأد العامل قيام يعنى ا

 من سلسلة فى جزء هى معينة عملية
 اللعة انتاج فى اليها يحتاج العمليات

 بمعناه لعمل ١ فتقسيم ، الكاملة
قتصادى  التركيز يعنى الحديث ا

 ؤالقيام ووقته لعامل١لذثاط الكلى
 ذاتها حد فى تعتبر واحدة بعملية
 الكلية للعملية بالشبة بميطة عملية
 ،المطلوبة اللعة انتاج يحتاجها التى
 كتنحم العمل ض؛ فان لهذا

نتاج بتطور ارتبط اقتصادى  ا
نهاج وهو . اآللى الصناعى  الذى ا

 بعملة آلة كزى 'نخصص على بعتمد
نتاجى الخط لهلة فى واحدة  ،ا
 ، عملؤا فى اآللة بمشازكة اط وذلك

 ذلك بختان و ٠ عذط افه باش أو
نتاج حط عن كثرا  الذى اليدوى ا

 وهى واحدة بعمالى لدكل ١ ذب م بذد
 بدلى نغم بننهمها مدغلة لبة عم اما

 ا!صورةالذهاية بن !م ددا الى ذلك
ال دة كا ادا „لها 'إل ل  ا

 ن كالممد مختلفة خدامات لرن هركونة
 ٠٠ وا باف والمذاط والخشب

 ة و خط على ة معتمد !.ممللى ١ ن درك و ٠
 لده ان ن طن خ مدل ا'لمد. دلم' بعد ب ،ائعه٠٠م

. ه لى ردا م ن

تن اح٠ك ض١١ تتثئات٠١ ٠من !سل١

 ذاك تعرون ز االذتاج تألور راب
 تدرب أن زا ت١صر ة ءلى الى

 ت١شذو الى بحداج بعد ص عامى٠ا
 ف1لك التى العفة اطق ال دة ط

 كا٨وم ، ددا ام—ادي ا فى اركة—٠ش’.١ر
 قا حذ مل لد؛ ١ بلى اهمل ا 'دع ن ا

 قة٠٠لدقب١ازظات فى 1سه ال ودارة
لكجوبد ة اأذر- جح انه دنى ذخدال



نلطعن تقسيم ٢٢١

 لتطوير جديدة اساليب وابتكار
 ن١ كما ،ذاتها ا!لة تطوير أو االنتاج
 الختدار الفرصة يعطى الممل تقسيم
 وهو المتايب للعمل المتادب العامل

 العملية تعددت اذا تحقيقه يمكن ال ما
 كفايات عدة الى تحتاج مما اسوبة

 ن٠وم ٠ نطه نت الو فى وخبرات
 دور ابرزوا ألذين االقتصاديين

 والتطوير االنداح فى العمل تقسيم
 وئًاذم برالش١الدتصادى١الصذاءى،

 ((و$ن الشعوب ))ثروة كتابه فى (( سمث
نظار مض.مث آدم وجه ان منذ  الى ا
 تقميم فكرة تطورت الموضوع هذا

 عملية اية تفتيت أساس على العمل
 هذات الى بل عثرات الى انتاجية
 اطاح ان ذلك فمن ،االطام

 يحتاج ( االلة باستخدام ١ لحذاء١
 انتام بينما ، عملية ١٠٠ نحو الى

 مئتى نحو الى يحتاج المحفوظة الشوم
 االلف الى العدد هذا ويرتفع ، عملية

٠ الجيب كاعة آلة انتاج حالة فى

 لعمل١لشيم ارات هذه ويقابل
لعامل اوضحها واضرار يواب  تحوي

 بم دشم هدلاكا أن كما بشربة "لة ااى
 ة اخب ا محدود ئ لوالمأم’اإ شديد

نتاج حتى  التى لة—لل الكلى با
 أن ءث فف- ، صنعها فى يشترك
 أكثر تصيح لعمل١ عن تبطله فرصة
 ال.ذتطال١فى مهفر تتلل كما ، احتما

 دوق ماكمدت اذا أخرى مهدة الى
٠ االولى الصناعة

 قضية لحل المشروعات من سللة
 وحدات الى بتقسمبدبا نلطعن

د!غور٠ وعد تحقيق المكان سياسية
فلعن؛ فى لليهود توس وطن يانثا،
 دؤ٠تؤ الغاشطيتعون عارضر وند

 الدول وبعض العربيسة الشعوب
 دنافى النه التقسيم مبدأ الصديقة

ءلى البرمطالى االنتداب ك٠ص

 المحر تترير حق ومبدأ فلطبن
 فى الذدوب سيادة مع ويتعارض
 وشروعات ٠ ة—الوطب الوحدة
 اكابقة المرحة تنمل الشميم
 والتى المتحدة االمم هيئة الشاء
 الى التقيم مثروعات فيها تشب
 ،.'نم بريطانيا .وهى المنتدبة الدولة
 المنظمة بوجود تميزت التى المرحلة

 هذه أبرز يلى وفيما ٠ الدوية
ا المشروعات

 ١٩٣٧ عام بيل دجه مشروع — ١
 شرق تضم عربية دولة انشاء ويقترح
 شمل يهودية ودولة ٠ االردن

 والجلبل حيفا ألوية وتضم الساحل
 الوصاية تحت ومنطتة ، وعكا

٠ والناهرة القدس تثمل ابريطانية

 وع مثر وهو ١٩٣٨ مشروع — ٢
 لجنة به قامت السابق للمشروع معدل

 بيل مشروع فى ألنظر العادة بريطانية
 وجهت التى االنتقادات غشوء فى

, ابه

 ١٩٤٦ءام موريون مشروع - ٣
 بشميم اتحادية دولة اقامة ويقترح
 يهودرة منطقة ( ا آ' ا الى فلطبن

 قروا— ا اش الخصية االنحاء فى
 طقة’١م ( ٢ ١ اكاربخ ذلك حتى بها

 با'ستنتاء فلمطبن 'نشمل عربي-.ة
 القدس منطفذط '؛ ۴ ،١ اليهودية المنطقة

 يرع ذوذع’ ارى ١ األمقب صحراء ( " )
 مة الحكاو اف اد تعدت القدس منطقة

.'لمركزية

 عام ا لرم هيئة مثروع — "
 أءضاء من لجتة به تقدمت ١٩٤٧
 الجمعية اقتراح عر بناء الهيئة

 عشر احدى ض تكونت العامة
 وكندا استرابا ٠ هى دولة

 والهدد وجوارماال وتنميكوساوفاكيا
 دد واالبد ويرو وهولندا وايران

فيا واورجواى  وؤ. ، ويوغ
الجمعية وافقت ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩



۴٢٢ تقثمف

 بقضى الذى المشروع على العمومية
 نشمل’ عربية دولة ( ١ ) بانثاء

 نابلس وحطذة اشربى الجيل
 من الساحلى والهل والخرل

 المصرية الحدود الى اسمدود
 الجليل كل—رش بهردبة دوال ( ٢ )

 من والساحل عامر ومرج الثرذى
 وتضم النقب 'ئم أسدود الى حين؛

 تحت منطقة ( ٣ ) سبع بير منطقة
 القدس وتشمل الدولية االدارة
٠ لحم وبيت

'دشف
 به د—بقس العام بالمعنى التقشف

 عدم ب٠-ب٠صم ونته وخد العيثر شطف
٠ االنسان حاجيات كفاال

صطالح فى والتقثف  أباسى ا
 طابع ذو حكومى برنامج به بذصد

 هرن ألدد الى بهدف اقتصادى
سراف دساق ا  إع—ل على وا

ستهالكية  أممل١و دحار١وتشجيع ا
نتاح معا! ءاى  ح كعال وذلك ا

ن بها تمر اقتصاد زمة  غ أذ
 بعد كخده ١و ظاهرن التقثف وبرامح

 الدول منها 'نخرح التى الحروب
 تو-قف وقد — مهزومة أو ه محر —

قتصادى نشاطها  دى—التذاب ا
 ر ورده، العامة انيتها لدب واضطربت
 درو;ه، ؛عفت—وتض المدذى انناجها

التى الحكومات تذرع لذاك ،اكومية
مر تتور  ار الالدات هذه فى ا

 ن و ت( حزب ح ع غكد,للق مح ١ ور حئمى فر
 ؛رب أو الشيعة دالتها ار تالبالد

 لملبها’بذ. التى للتضحيات ونطرا ، مذمجا
 هذد فان التقشف برامج تنن؟.ن

 مجؤوع اليها ننظر  الحكومات
٠ وركا "نرحيب نطرة انشعب

( لجنة ) الحقائق سى
بناء *رذ ول نكات دولية لجدة

سذم "نصفية ذة٠لج ض قرار ءأى ؛ر٠ا

 غفن أهي اشامة الجؤمية من المنبثقة
 ١٩٦ مارس ٣ فى سدر المتحدة المم٦

 المذ.اطق زيارة تثكيلها من والفرض
 حنذاك البحث حولها بدور كان التى
 وذلك المربى والجنوب عدن وهى

 ودراسة السكان نظر وجهات لتقمى
 لمجاورة١المذاطق وكذلكزبًارة أحوالهم

 مباحثات اجراء مع ،االمر لزم اذا
 يرفع أن على الحاكمة للطات١ مع

 االستعمار تصفية لجنة ااى تقريرها
 وذكات ،اشامة الجمعية الى ومنها
 كمرودى' مندوبى من اللجنة هذه

 وفذزول ومدغثتر والعراق ، رئيسا
 اداطات ولكن ٠ أعضاء فيا بوغ و

 والجنوب عدن فى الحاكمة البر_ظاذية
 للجنة١ مع. التعاون رفضت العربى
 هذد فاكتفت جثم االقال دخولها ومنعت
م٠ع٠ح وهى المجاورة المناطق نبارة

 رفدتو والعراق ن٠ليم١و والمسعودية
 االستعمار تصفية لجنة لى ١ صياتها ته

 و"ذضمذت العامة الجؤهية الى وجذه
 لمحب؛ت١و عدن شعب حق التوصيات

 ذمن١لذ.و١ اء—اخ وا ه ممير تقربر فى
 حكومة واقامة للحريات دة——المقي

 المتحدة االمم اغراف تحت تمثيلية
 السكرية البريطانية القاعدة واعتبار

 قرار وصدر ، فيه مرغوب غدر أمرا
 صوتا ٧٧ بأغلبية ال*.امة الجؤهية

 ءن دمرتا ١١ وامتناع ا ٩ ومعاركة
٠ االقتراع

ابحر مياه م
 باستخدام البحر ه|وحة ارالة او

 ،اللبة ا غراض فى الذرية الطانة
 ١فىهذ غرها المتحدة الواليات وتتقدم

 ،الذامة ا جهزة اناح وفى المحاب
 حذت ١٩٦٥ ء؛م فى أنه ذلك من

 ذرى مذاءلى قامة ١ فى تاللط'
 ( نيورورك ) رفرهد من باشرب
 من جالون مليون تقطر فى مهالستخدا

اونح حل ت عند بوميا البحر ماء



تكسا, ٢٢٣

 دمة وقدرت ، المدينة بها تزود ايلند
 ٠د٠م ٤ر٢ه بمبلغ المشروع تكاليف

 د؛ الفيدرالية الحكومة ساهمت
 يباع ان على ، دوالر مليون بمبالح

 سنثيب- ٢٥ أماس على الناتج الماء
 التاريخ هذا وحول ، جالون ألف لكل

 الفطاة االمريكية الحكومة وعدت
 مذا من مولد باهداء االسرائيلية

 فلطحن أنحاء بعض فى يتام انوع
 ملوط ازالة فى الستخدامه المحتا؛

 العام فى وأرملت بها البحر مياه
 على اكروع لدراسة بعثة التالى

٠ اطبيعة

ئبك
 فى 'دذ٠لقي-١ فن يعنى التكتيك
 لفظ ويستخدم ، الحرب مبعدان
 بمعنى الياس المجال فى التكتيك
 أو ), الياس يتخنه الذى االساوب
 المذهب دعاة أو ( الياس الحزب

 معين هدف الى للوصول ضاس١
 حلفات من حنة الحقيقة فى هو

 الجماعة لهذه العامة السياسة
 التكتيك بحن يذرق لهذا ، الياسية

 معركة فى ينحصر الذى الياس
 واالستراتيجية معينة سبيامية
 التوجيه بها يقصد التى الياسية

 ألجذا ئ الختامية االهداف نحو المام
 فى كما ) الياس التكتيك فى يراعي

 التوقيت ,( الحربية المعركة ميدان
 المنايصب االساوب واختيار الزمنى

 المحاب أو ومباغتة هجوم من
 ٠ سحيت٠ أو دردز ومن ، وتراجع

 ذاك الى وما ٠ بنة وم مداورة ومن
 أن على ، الباردة الحرب أساليب من

 الجزئى الهدف هذا تحقيق يكون
 االستراتيجى معالهدف١البتعارص مما

 التزمر انارة أن ذلك ومشال ،العام
 هدن؛ ر—بعتب العمال طوائف بين

 واء—االنف. بينما محدودا تكتيكيا
 وءة٠ي٠كالم سياس مذهب تحت
٠ استراتيجيا هدفا يعتبر

البترول فرير
ص  ابتووية المواد استخ

 وص ، ابترول خام *-ت ومشتقاتها
، الوالر ، المازوت تشمل

 ادح:،دار I. ل>١ بنزين ، الكيروسحن
 ردوت ، البيتومين ، والطائرات

 ، التزييت زيوت ٠٠ التشحيم
 رم وا سفات البيوتين ، الشحوم
 تكرير ويتم ٠ البتروكيمائية المنتجات
 س سلما.ة بواسطة الخام البترول
تحمء، التقطير عملية ا أهمها العمليات
 البترول فيوضع ، الجوى الضغط

 دين٠ حرارته تسخين جهاز على الخام
 المقطرات فتتحول ٢٧٠ و ٢٢٠

 التقطير عملية ثم ،بخار الى الخفيفة
 فدها ويتم ، المخلخل الضغط تحت

ص ص الناتج المازوت استخ  الستخ
 ، االسفلت و التزيت وزبوت السوالر

 فيها يتم التى التكمير عملية ومنها
 بنزين النتاج الوالر جزئيات تكير

 تم’ ، منخفضة وكتين١ درجة ذى
 أوثمن درجة ذى بنزين الى يدول
 من التخلص عملية ومنها ، مرتفعة

 عملية ومنها ، النغتينية المركبات
 الزبوت من المخذاخة الشموع فصل

٠ المعدنية

صامى

 المتحدة االمريكية الواليات احدى
 باستثتاء ) ماحة أكبرها وهى

 تباع اذ ( كندا شمال فى أالسكا
 كحو أى ٠م٠م الف ٢٦٢ ماحتها

ثة  فى تذع ، بريطانيا أضعاف ث
 ح—خلي على وتطل الوسط جنوب
 المكسيك ؟.مهورية وتجاور .ك المكسي.

 سكانها عدد يبلغ ، الغربى الجنوب فى
 السادسة كانت ثم فمن ن ٠ م ٩ر٦

 الى اضمت ، السكان عدد حيث من
 العاصمة ، ١٨٤٥ م ء؛ فى اد—االده

المدن وأهم ( ألف ١٨٦ ) أوستن



)٣٢ فادونى ثلييف

 ٦٨٠) دالس ، (الغا ١٣٨) هوسون
 رئيسى اغتيل المدينة هذه وفى ( ألفا

نوفمبر ٢٢ فى كندى جون لجمهوربة١
 ت١د١بر٠١ , ميزانيتها بلغت ، ١٩٦٣

 دوالر، طيون ١٥٦٦ (١٩٦٣ عام
وعلى التعدين على ؛٠افتماديات تعتمد

 بن االولى وتعتبر والمراعى، الزراعة
 ، البذرول النتاج بالنسبة الواليات

 واالرز ،والقطن ،الطبيعى والغاز
 بز ٣ ه تنتح فهى ، واالغنام الماشجة ثم

 ، للبترول االمريكى االنتاج مبروع ض
 مجا قيمة ل٠برمب طيون أ!ف بنحو ويقدر

 من انتاجها ويبالح ، دوالر بليون ٣
 عام فى ٠د٠م ٣١ تيمته ما الهليوم
 التطن من انتاجها ويبلغ ، ١٦٦٤

 ١٠ر٣ مراعيها وتضم ،بالة ٠م ر(١
راس م ر(٨ و ماشية راس مليون

 بيان الكونجرس فى يمثلها

 لبرلمانمن١ يتءون ٠ النواب ن٠م ٢٣ و
 لمدة عضوا ٣ ١ يضم شيوخ مجلس

 ١٥٠ يضم نواب ومجدى ، شوات ٤
٠ حتين لمدة عضوا

النوش مبل
ح  تحسديد به يتصد فتهى اصط

 التى اناش من سالة طبيعة
 كخطوة وذلك التواس تتنازعها
 معجن قانون نموس لتطبيق ضرورية

 -عادلة المسألة هذه تكون وتد ، عليها'
 او ضارة كانت اذا عما معرفة يراد
 نانوصة سألة او ،للغير ضارة غبر
 الوطنى القانون تواعد من ناعدة او
 الشف كان ثم فمن ،االجنبى او

 فى تتردد التى المسائل من التانونى
نزاع عرض عنة الدولية المنازعات

 هبات او التوفيق لجان على
٠ فيه للبت التحكيم

فلستار

 ١ . فى اطلق أمريكى مناعى نمر
 سعال لفرض ١٩٦٢ يوبة

سلكية االشارات  والمور ال
 واعادة االرض من اتليغزيونية

 االلمنيوم من كرة من ويتكون ، ارسالها
 الطاقة على ويحمل ، والمغنميوم
زمة الكهربائية  طاقة٩ مزن لتشغيله ال
 دطارية ١٩ فى لتىبختزذها١ الشمسية

 كل االرضسه حول التسار ويدور
 االشارات ويستقبل ، دنيقة ١ ه٧ر٨

 ٦٣٩٠ مقدارها ذبذبة على االرض من
 ذبذبة على ويرسلها ميجاسايكل

 وند ، ميجاسايكل ٤٢٧٠ مقدارها
 االخارات وارسال استقبال فى نجح

سلكية  س تليغزيونية ومور ال
 أوربا دول ويعفى المتحدة الواليات
٠ الغربية

صناعية تعمدة
 رفع الصناعية بالدنة يقمد
 لسفار االنتاجية الكفاية سوى
 دراسبات بتنظيم اليهم وس العمال

 الحرف من حرفة فى عملى طابع ذات
 عن الصناعية التلمذة تختلف لهذا

 تباخره الذى المناص التعليم
 باعداد تعنى والتى رسالصناعية١لمد١

 الخبرة تنتصهم الغنيين من طبقة
 العمل مؤتمر عرف وند ، العملية
 الصناعية التلمذة ١٦٣٩ لعام الدولى

 بمقتفاديتخدم ى٠'لم١ النظام ١) بأنها
 بموجب مغبرا عاملن عمل صاحب

 ءاى تمرين يقصد معه يحرره عقد
ويكو'نى محددة لمدة معينة صناعة



تبرون ٢٢

ل الصناعى اسين  الفترة هذه خ
 وقد (( العمل صاحب تمرف 'نحت
 على المشرفة الهيدات المهمة بهذه تقوم

 المدارس فى التدريب فيجرلل التعليم
 تنشا مراكز فى او نفسها الصناعية

 ان هو الشائع ولكن ، الفوض لهذا
 نفسها المصانع فى التدريب يتم

 الكتاب العملية الناحبة ويشمل
 النظرية ابادى، جانب الخبرة؛لى

 البدوية والمهارة الخبرة تؤسس التى
٠ محيج علمى أساس على

دى تلوفي

 انتشار الذرى بالتلوث يقعد
 يعد الفغاء فى الذرية االشعاعات
 وهى ،النوورة التدبلة انفجار
 االنمان على خطر ذات اشعاعات
 االتربة '*يما ال .ام—االبم تمتحها
 فتكتب االنفجار عتب المتطايرة

 التى االشعاعية ا0;,ج م-I; بدوره؛
 لها ؛.تعرضون الذين على خطرا 'نصبح

 التنفس هواء بواسطة أو ء الفف؛ فى
الذى الملوث الفذاء بواسطة أو
٠ أوره تاو بذ

 فيها تنتثر التى المنطقه تعرف
شعاعات  التلوث بمنطقة الذرية ا
 المنانة حجم ويتوقف ، االشعاعى

 . االنفجار نوع وعلى القنبلة وزن على
 ;طاق ع . اس كلما الوزن زاد فكاها

شعاعات الذاوث  التائجة المباش؛ با

 ذلك ورع ، الذرى التاقط عن
 بواطة مبادر غبر بطريق ئير٠التاً

٠ وغبرها المزوتة االطعمة

 ى ٠١ ؤف ١ التلوث لكثف تسذخدم
 ، فردى باز ، منها خاصة أجهزة

 ويرتدى ة االشعاع معدل .از٠وج
بس ان اب هذا فى العاملون  وادة م
الغبخار مني صابها تحمى وكمامات

 الوناية اجراءات دا—وتب ، الفرى
 االمن ادارات من يصدر بانذار

 اسة عني المواطنين البماد المختصة
نها ثم ،الملوثة  اضداداالوث لمنع اغ

 ٠"ثار ازالة ثم ، أخرى جهات الى
ج لألفراد بالنبة  وبعض الطبى بالع

 كاالغتسال المحية اكدش
بس واستبدال  نلوثها يحتض التى الم
٠ باالشعاع

يزئون
 طيفزيوتى ارسال أول بدأ — ١

 ولندن نيويورك مدينتى مئ كنى فى
 ان الحرب تلبث لم دلكن ١٩٤١ عام

 به واختصت االرسال هذا أوقفت
 المجهود يتطلبها التى الخدمات

 توثفت كما ، حينذاك الحربى
 التليفزيون أجهزة انتاج عن المصانع

 االرسال وبدأ ، الحرب نهاية حتى
 فى ثم ١٩٤٠ عام فى المنتظم االمريكى
 دائرة وكانت ، ذلك بعد لتدن
رسال  ض تزيد ال ١٩٤٩ عام حتى ا

 االرسال انتشار ذلك وت ،مي ٤٥
 ، االخرى العواصم فى التليغزيونى

 الملون التليعزيونى االرسال يدأ ول
 أمريكى ببرتلمج ١٩٥١ عام حتى
٠ واحدة ساعة مدته

 التلفزيونى االرسال بدأ - ٢
 وفى ، ١٩٥٨ عام بغداد فى العربى
 القاهرة فى ثم ، ١٩٥٩ عام بروت

 القاهرة برامج وتناع ، ١٩٦٠ ءام
ث على  بالقنوات تعرف قنوات ث

 القناة ارسال ويبدأ ، ٩ ، ٧ ، ه
 ٨ لمدة ويمتد الخامسة الفاعة فى ه

 وقد ، صباحا الواحدة ختى ساعات
 هذه على االرسال ساعات عدد بلغ

ل القداة ٠ ١٩٦٦ مايو سهر خ



٣٢٦ و—نمبكن‘

 القناة ارسال ويبدا ، ساعة. ٢٦٣هر
 وتمتد مساء اكادن، الساعة فى ٧

 الليل منتصف حتى ساعات ٦ نحو,
ل االرسال ساعات عدد بلغ وتد  خ

 ببدأ و ، ساعة ٢٠٦ر٧ نفسها الفترة
 ماء ٦ الساعة فى ٩ القناة ارسال

 الساعة نحو حتى ساعات ه لمدة
 ساعات عدد بلغ وقد مساء ١ ١

ل.الفترة االرسال  ١٤'٠هر نفها خ
٠ ساعة
رسال محطان أتيمت ثم  ل

 والثانية بًاسوان االولى التليغزيونى
 دة٠وم ١١ القناة على بأسيوط

ث يعن اليومى االزسال  وخمى ث
 الدوية الضريبة وأن هذا ، ساعات
 التليغزيونى الجهاز الستخدام المقررة

 و!إ.مشترلد جنيهات خمسة معر فى
٠ بن قسط على يدفعها أن

 ، التليفزيون برامج تتضمن - '٣
 العربية بالقات االخبارية النثرات

 ،وااللمانية والفرطية واالنجليزية
م ، الصحف وأتوال  واالن

 واالجنبية ألعربية الينمائية
ت  ، و لمرحيبات ، والل

 والمباريات ، التعليمية والبرامح
ت ، الرياضية  الموسيقية والحف
، طفالا وبرامح ، شيةواالمتعرا

 ورشتور٠٠ وبرنامج ، الشعب وراى
 ، ( سوى ح العائلة ومم ، ( ديتى )

 على ونافذة ، االحدات على وأضواء
 والدا ، الحيوان وعالم ، ا٠امال١

ث القنوات  اليومية برامجها الث
٠ الكرمم القرآن من بتراتيل

تمعو
االفريقية مالى بجمهورية مدينة

 '!لميجر نهر مجرى من بالعرب تتع
ب ، الثمالى توسه دوران عند ي

 وتعتبر الطوارق عرب الى انثاؤها
مية مدبنة  مركزا كاك ، قديمة اس
 عليها استولى للقوافل هاما

 ليوم١بها أقيم ، ١٨٩٤ 'عام اكرنسيون
 ٠ الهامة افريقيا غرب ‘ مطارات اخد
٠ آالف ٧ سكانها عدد

دبلوماسى تمثيل
 أو الدبلوماسى التمثيل - ١

 وقبول ايفاد يعنى اكياسى
 احدى لدى دولة يمثلون مبعوثدن
 التمثيل وبعتبر ٠ ا خرى الدول

 الدول حقوق من حقا الدبلوماسى
 مظاهر من ١ومظير السيادة تامة
 القانونى وجودها يؤكد السيادة هذه

لها  مواجهة فى السياسى واستق
 تكون أن على ، االخرى الدول
 من بها معترفا الدولة هده حكومة
 اقامة فى ترغب التى الدولة جانب

نات  كرافا معها دبلوماسية ع
 العرلح باالعتراف ويقصد. ، عريحا

 يتذتج ال الذى القانونى االعتراف
 الدولة هذه مبعوثى وان واال ، ضمنا

ء رون—بعتب  لرعاية حكومتهم ص وك
 امتيازات اهم وليمر معالحها

٠ الدباوماسى التمثيل

 لدولة دبلوماسية بعثة ونبول
 المسته الدولة يلزم ال الدول من

 قد اذ مقابه دبلوماسية' بعثة ايفاد
 الدولة العتذار أسباب هناك تكون

 التقليدى الواجب بهذا القيام عن
 التى االقتصادية االعتبارات منها

 مقابلة عن الصنرى الدول تعحز
 الدول بها تقوم التى الخطوات

٠ الشأن ١فىهذ الكبرى

 االتحاد دول حالة -فى ٢
كل فان المتعاهدة والدول الشخصى



تهويل ٢٢٧

 ث ح-ع غ ذحاد٠إل١ هذأ دول ن٠م دولة
 .الدولة وبئخعيتها ألذاتى بكيانها

تحاد الدول ز اما  أئعيدرأبة .ية أ
 ة—ذولي ثخعية منهدا تتكدى النى

 انعيددأبه الحكومة يات ٠ واحدة

 اصل تاثر. اش هى المركزية
تداد دول ص الدبلوماس . أ

 اليادذكالدول ناقعة الدول اما
 بة مت لو با المثمولة او المحمدة
 !.تنو الد الخارج فى تمثيلها فتتولى
 بالوصادة '!قالمة الدولة او ألحامية

دن ه قبول مع يتعارض  أ وهذ
٠ فى^' احذتيه دولة نى مبعه لدواًلف١

'ندة
 ببى فر رب ٠ دمغة او تمغة - ١

 وأ!وراق العتودوالمحررات يرثر

 واسبات والحالت والمدوعات
 طابع هدائن على دادة وبكونى ئ الماب

 محلى بلحق معينة مالية فذة ذى
 اتماع على نىزك كما ٠ ا!وراق

 الرب عنا عر٠ و■تحدد ا!ورق
 الكتابه ؤ ئ١ الورقة بمساحه

 'إصدادات المحررات عند و'شمل
 من والمتخرجات والعم-ور

 الدفاتر أو الرسمية السحالت
 المدب العقود وكافة ٠ التجارية

 ت١وائال والعرائض والتجارة
ذاردة لمطات المقدب  وى .ا
 مقرر هو ما اأغابتة لتمعة١ ر'*وم

 وم.ن الدررات من معين-ة أنواع عأى

 أو الورقة ماحة  ذن:  ثم
رر صا ٠ ا هة رسب ال با  ا

لجمى ٠ واكدرجى ا

 ل٢ على تذذ٠اا عرس بسرى كما
 عن دحه ل٠تذ  دلع ءنى ابصال
١٠ وقدره الرسدم وبرى جنيه

ت  ددور على ( مليمات صا

 أو .ة—رخص كل وتخضع ئ الممضاة
 سلطة من صادر بح 'م أو اقرار

 ، مليما ٥٠ قدره ندعى لرم ادارية

عالنات  لرسم 'نخضع بانواعها وا
غالنى حه ■رعا التممة ٠ ا

ه سمر ٠ ٢  وتعدد بعرد ا
 رهر لل الممضان العور أو النمخ
 بتعدد الرسم رتعدد كما . الواحد
حكام  دام ما ئ الواحد المحرر فى ا

 أن كما ،المستقاة ذاتيته منها اكلى
 جهة كانت أبا المتندات جميع

 الدبى للرسم نخضع’ اصدارها

ورانى على المغروض النؤى ' 
 لرسمم اللف تخفمع كما ، الماب
 مليمات ١٠ من ييدا تدريجى تمغة

 عمجمر من ا!لف فى نصف الى
٠ السلفة

تمويل
صطالح فى التهويل - أ  ا

قتصادى  إ!مءوال تديبر به بقعد ا

 كانت فاذا ، لالسستثمار الالرمة
دوال هذه صادر  عرف داخية ا

 اعتمدت اذا اكا الداحلى بالتموق
 ذلك رف أجنبية مدمادر ء'ى

 يكون وقد ٠ الخارجى بالتمويل
 البطالة على القضاء لفرض التمويل
نفاق فى با!توسع والكساد  على ا

روعات  تشغيل الى ذودى التى ا
 القوة ترتفع 'تم ومن الماطامنى.
راب  من مزبد اأى تؤدى التى ا

ستهالكب ادلع’ على الطاب  ا
ذتاح م-ن فمزدد ٠ ا

 وتتميز ، الداخاى االو؛ل * ٢
 وتعتمد اقتصاديا االقرة الدول به

 اصدار على التموبل فى نها’ماحكو
وا!نبروض لحكومب١ الددات



٢٢٨ 'سوين

 على تعتمد بدورها وهى ، الداخلية
 سلى وكذلك ٠ الفردية المدخرات

 التوفيرة وصناديق البنوك فى الودائع
 وعلى ،الخدمات ميزانية فائض وعلى

 وساى لعامة١ ايزانية احتياجات
 وهنه ، والمعاشات التأمين أموال

 حدودها فى تعمرة التى المصادر هى
 الحد المتحدة العربية الجمهورية

 الخارجى التمويل على االعتماد من
٠ االستثمارية لمشروعاتها

 ويعتمد ، الخارجى التمويل - ٣
 والمساعدات التروض على أساسا

ت  هيثات من أكانت سواء والتسهي
نثاء الدولى كابنك دوية  ل
 المتقدمة الدول من أو والممير

 الظاهرة وهذه ، اقتصاديا
 النامية للذول بالنسبة االنتما

 التنمية برامج تنفيذ فى تعتمد التى
 موارد على تخططها التى االقتصادية

 مقدمتها وفى ، حوزتها فى ليست
ت القروض  اتى االئتمانية والتسهي
 متوسطة آجال على عليها تحصل

 بصفة يبنج وبعضها ، طوبلة أو
 هئ م■ استثمار لتمويل مباشرة
 السوفيتى القرض ومثاله ) بالذات
 وبعضها ( الدالعالى انثاء لتمويل

 القامة استخدامها يمكن عاما يكون
 هذه تكون ،؛وند أخرى أو صناعة

ت  نروض مثل مباشرة غير السهي
كية واردات تمول التى التمح  استه
 يستخدم الذى االجنبى النقد فتوفر

 اعتمدت وقد ، االستثمار عمليات فى
 القرن فى وكندا المتحدة الواليات
 مشروعاتها ل٠تمو فى عثر التاسع

 ،االوربية القروض على االقتصادية
 أوربا دول من كشير اعتمدت كما

 الذى الغائض على ذلك فى الكبرى
٠ مستعمراتها من عليه استحوذت

الدول حاجة المتحدة االمم تدرت

 واالعانات القروض من النامية
ت  لتمويل الخارجية والتسهي

 لها الضرورية التنمية مثروعات
 عام دوالر مليون ألف ٢♦ بنحو

 عام فى مليون آالف ٦ كلن ) ١٩٧٠
٠ ( ١٩٦٢

تموين

 مطالب ثوفير’ به ويقصد التموين
 متناول فى بأسعار الرئيية الثعب
 ابان الميما المواطشين جميع
 حين االقتصادية واالزمات الحروب

 شئون فى التدخل الى الدولة تضطر
 لخارجية١لداخليةو١ واتجارة االنتاج
 وحماية الجمهور مصالح على حرصا

 وزارات المهمة هذه على وتشرف ، له
 االحيان من كثير فى تلفى للتموين
 من الفرض تتنغد أن بمد

٠ وجودها
 وين—للتم وزارة ممر فى انثئت

 وجعلت الثانية العالمية الحرب ابان
 السلع انتاح ومراقبة ١٠تذظي مهمتها

 أغذية من وتوزيعها التموينية
بر  للوزود ومواد شعبية وم
 وتحدد ، معينة صناعية وخامات
 الغتيسة لجانئها بمعرفة أسمارها

 المعيشة نفقات خفض مراعية
 تتحمل أن على الشعبية للطبقات
 نروق الحاالت بعض فى الدولة

 الوزارى التمديل وفى ، االسعار
 أصبحت ١٩٦٥ اكتوبر ا فى تم الذى
 وزارة )) باسم تعرف الوزارة هذه

٠ (( الداخلية والتجارة التموين

 المخصمى االعتماد غ٠٠يا وند
 لمام التموينية المواد السنتراد

 ٠ ج ٠م ١٥٥ نيمته ما ١٩٦٥/٦٤
 واللحوم الدقيق المواد هذه وتثمل

 والشاى والسكر والشحوم والزيوت
واالسماك والدواجن والجبن لبن ١و



النواس نفازع ٢٢٩

 ماهمة بلغت وقد ، وغيرها المعلبة
 نفسه العام فى الخبز لتوفير الدولة

 تتحمل ى ، جنيه مليون ٢٢ نحو
 الزيت لبيع .نتيجة ٠ج٠م ٢هر نحو
 ، لتكلغة ١ سعر عن تقل سمار بًا

 سر ارتفاع حالة فى الدولة وتتدخل
 والغول كالعدس ١ هامة ساعة ى١

 بعض فتتحمل ( والخيش والنعير
 المخصمة المبالغ تدرت وتد ، الثمن

٠ج٠م ٣ نحو الفروق هذه لمواجهة

 التموين وزارة ميزانيسة بلغت
 بًاجهزتها الحاصة ) الداخلية واتجارة

 اماجملته ٩٦٧/٦٦ لعام ( اننظيمية
٠ ح٠م ٢ر٣٣

الجنسية سازع

 ينشًا الجنية على التنازع
 وى—دء االفراد احد يرفع عندما

 وى—دء من متفرعة أو أصلية )
 جنسيته ابات فيها يطلب ( أخرى

 الجنسية هذه فقد ائبات او الوطنية
 ٠ جديدة جنسية فى الدخول أو
 اسقاطه؛ أو الجنسية هذه سحب أو

 حول المنازعات من ذلك وغدر
 باستثناء و ٠ الشخصى جنيبة
 الى فيها المرد يكون التى االلتماسات

ف فان ة. الداحة وزارة  فى الخ
ف الحاالت هذه  االختصر فى خ

 التثيريعات 'نتضمن لم اذا القضالى
 وصا—نص ( معر فى كما } المابقة

 أن اال ، االختصاص هذا تحدد
 معر فى بم( الملغاة >) المختلطة جاكم1١

 اختصاسها على استقرت قد كاذت
 وبعد ، المنازعات هذه فى بالفصل
 عام الجنسية قانون وسدور الغائها
 االدارى القضاء محكمة وانثاء ١٩٥٩

 مختصة .المحكمة هذه أصرحت
 الخامة ادازعات فى بالفصل
 فى أمامها تدرح التى بالجنية
االداربة الءرارات فى طس س_ورة

قة هى ية—الجند- أن باعتبار  الم
 تربد اش وافانونية الجاسية

 المنازعات كانت ثم فمن بالدولة الغرد
 اختصاص فى يدخل مما حولها

٠ الدولة مجلس

القوانين سادع

 مازع او التوانين تنازع - ١
 به ويقصد ، التشريعى االختماص

 بين القاتولى التطبيق لى المفاضلة
 الدولى والقانون اسى الدولة تانون

 بادىؤ٠٠ ىئ تقوم دول توانين أو
 ، المتمدن المالم فى بها ملم

 دولة أبة تضاء أن هر واالساس
 وحمايته الحق أقتضاء منها يتطلب

 يقتنع قد الوطنى المشرع فان لهذا
 للعدالة مراعاة أجنبى قانون بأفغلية

ت لحاجة أو واالنصاف  المعام
 فى القوانين 'ننازع ويعرف ، الدولية

 الكالى النيرانين بتنازع الحاالت هذه
 أن واضح هو كما فيه ويشترعن

 عنصر على مثتملة وةكا تكون
 فى مباحثه تدخل لهذا اجنبى

 حتى الخاص الدولى اساذون نطاق
 مدنيا زانزاع موضوع كان ولو
 الخاصة التثريدات الن ، تجارتا او

 من وهى ) مث والموطن بالجنسية
 هى ( الخاص الدولى القانون ابحاث
 قانون أن كما االهلية تحكم اش

٠ المال بحكم الذى هو الموقع

 القوانين تنازع اسم يطلق ٠ ٢
ف حاالت لى كذلك  قانون بين الخ
 اذا ، قائم جديد وقانون ملغى قديم
 القانونية التعرفات آثار ظلت

 حتى قدلم قانون الحكام خاضعة
 بالقانون العمل بعد منها يتولد ما

 بتنازع هذا بدرف تم’ ومن ’ الجدبد
 ع النو عن له زا نميم’ الزمنى الذوانين
 حالة يعتبر الوضع وهذا ، السابق

 هى العامة القاعدة "ن اذ استثنائية
ل تقع ى ا الووئع !ذاذونيحكم١ أن خ



 والذاره به العمل ابتداء ييرر هرا اغترة١
 هو امتداده او القانون رجعة وان

 هذا ويشأ ن القاعدة على خروح
 دعاوى فى النظر عند عادة زعاانننا

 قضابا فى لك ه و لتجذى ١ و ية٠لجك١

٠ التمذى

'ننازل
طالح فى التناول  الدور ا

 من جزء ءن دو!به تخاى به بقصد
 عر وذلك أخرى لدولة قلميمها١

 الكاد البادة دوا ص ان س
 تنازل اث لها نم فمن أقيمها ض
 ، مقابل بغير أو بمقابل منه جزء عن
 لهزبمة نتيجة التنازل بكون كأن

 الدولة فتملى الحرب لى دولة
 عادة 'نتضمن التى دروطها المنتصرة

 الدونة تفقد يحدث الحدود تعديل
 باكازل أراضيها ت٠م قما المغلوبة

 الجزء هذا كان اذا سيما  عنها
 ارالخرب أدى هوالذى ع١لذز١موضع

لزامى كمنطقة ١  بد.ر واللورن أ
 التنازل كونا أو ( البعين درب٠
 ■ جح ه ب ٠ ء. اس:اددا زل-*-؛كذ ) عنم ي با ب

رات نها’متعمرا  أو ، إذحدة١ للو
 صداوة جتذاب مقابل بال بكاون

فرف' كتنارل ١ ا!خرى لدولة١
'*-كندرونة سنجق عن تركيا1 ٠ ا

 اي ندلى ينى والتنارل
 جب رم: ذدب فانه ص ن فم والير-ادد

 وفى ٠ معاهدة ورة٠مم فى دوضع انغافى

 المنعدل الغل. سج الحاذة هذه
حرى الدولة اسيادة خانعا  . ا

 له اسية با المعاهدات ؛إن سر بذه و
لتزامات من بذعدإلى و  ازت5٠ الذى ا

 ولة اد١ درن قسا باعتباره ءاده
 التى المعاهدات ء حذابا ٠ ا!داح

٠ مباذرة عليه 'ننحب كانت

الملك ننازل
 المعرى لتاريح١ فى به بقعد
 تضمنت ااءى الوبلة المداى

 مصر عرش عن فاروف الملك ننازل‘
نذار على بناء  فى الملك الى الموجه ا

 بمدبنة ١٩٥٢ يونيه ٢٦ بوم تباح
 ت١٠للعو لعام١ ذاثد“١ من ءذثركه١

حة  الحيش ساط باب ا
بطلب الثعب لقوة الممثل ورجاله

 ولى لمو العرش دن التنازل
 ود U واد أحمد اآلب عهدد

 فيه وجاء نفه اروم طهر لى التنازل
٠١ U سا دائما الحير نتطلب كذا 
 كنا ولما قيها ور نبا’سعان تجتفى و

 البالد نجنيب’ فى أكيدة رغبة نرغب
 هذه فى 'ذواجهها التى المصاعب
 ارادة عر نزو الدقيقة الظروف
 العرش عن النزول قررنا ،الشعب

 ، ذؤاد أحمد ا!ب عهدنا لور
 حضرة لو، ١ بهنا أمرنا وأصدرنا
 اهر٠لر عر الرفيع المقام حب

 للدصل اإوزراء مجلى رلير با
♦ (! ه بمفتف'

نيقا ننجا’
 بكونان بن الئن إلشمن١ أحد

 تقع ٠ دبة 'نحدا ا تجا ا رنز رية جو جه
 على و'ذطل اوربلى؛ درنى نى نيقا تنجا

 وتمتد الهندى المحيط حل
 بحيرات سللة مع الغربية حدودها

وتجداورها فكذورزا و ننجالبقا’و مسع' زي،ا
وى '!شعال من كسا من وما

 تبلغ ٠ النرب من والكونفو لجذوب ١
 وعدد ٠م٠م لف اً ٣٦٢ ماحتها

 جشى ون أكثرهب ٠ ن ٠ م ٩ر٧ 'طانيا
 على زاتها د ؛وتد-؛ تعتؤد ٠ ز اقال

 نحه زغطى’ الذى الغادات منبذات
 إف أ ٢٠ منها حد؛ مص؛ م.ن 7 ٤ ا
 عر د ٠ المفاح ا!غارات من ٠ج٠م

م رعاية  وحاممالت والماب ا
 ثروتها وتالل غ الحارة المناطق
والفضة والذهب الماسى المعدتجة



زب ٢٣١

 وتعتمد ; و!لرصاص والملح والميكا
 والمعادن الخشب على 'ذها١صادر فى

 والمعمم والقطن البن ثم والجلود
 ،والصمغ العل ولهمع والتبغ
 *دسلة البحرى ساحلها ءاى وتطل

 ،لندى ،تانجا شمل الموالى من
٠ باجامووبانجانى ، كلوه ،ميكيندانى
 المانية متعمرة تجانيقا كانت

 اتشرنية افريقيا )) باسم تعرف
 االنتداب تحت وضعت ((' .االلمانية

 تحت ثم ، ١٩١٨ عام فى البريطانى
 الحرب بعد ألبريطانية الوصاية
 وفى ، ١٩٤٦ عام الثانية العالمية

ال منحت ١٩٦٠ سبتمبر  استق
 ١٩٦١ ديسمبر ٩ وفى ، داخليا
 وبعد ، تامة؛لسيادة دونة أعلنت

 جمهورية اعلنت التاريخ هذا هن عام
 ايها انضمت ١٩٦٤ ابريل ٢٦ ولى

 واياها مكونة زنجبار جمهورية
 وعرفت االتحادية تنزانيا جمهورية

 من اكتوبر لههر مند االسم بهدا
٠ نفه العام

تيححه
 لته حتا فى ف بعر مددر عنمر
 '( وولفرم ا> باسب كذلك الطبيعة
بته وشدة ا بيض بلونه ويتميز  ص

 وقابليته انصهاره درجة وارتفاع
 بالحرفبن له يرمز ، الكثير للثمد

 ، ٧ر٤ الذرى (('رقمه تن ))
 لهمنا ٥٣٣٧٠ انصهاره ودرجة

 المصابيح فتائل عمل فى يستخدم
ك صنانة وفى الكهربائية  االسم
 رد ااحد سبائك صناعة وفى الدقيقة
 تستعدنه ألتى الدول أهم ، والصلب

 : يلى كمأ النوى انتاجها كميات مع
حذ ١  الدول من أكثرها أن وي

: ( االشتراكية
 (( طن لف ١٢٠ )) الشعبية الصين

 ط ١٠هر٠٠ )) السوفيتى االتحاد
االرجنتين (( د ٦ر٩٦ه )١ كواريا

 استراب ، (( ط ١٨٠٠ ))
 د(( ٨٢٤ اليابان)) ة د(( ١٠٣٣))

 الكونغو ، م( د ٧٥٠ )) ابرازيل
 ، (( د ٤٤٥ )) بدرو (( د ٥٨٢ ))

 ومنغوليا المتحدة الواليات ذلك ويلى
 ، وفيتنام ، وفنلندا ، وكندا

٠ شيلى و لمكسيلئه ١و

تنزانيا

تنجعيقا* او تنزانيا .٠ سم التوس ا

اتحادلة وره٠حم : اسم نظام

نذيرى يوليوس : اكو ربى

كروم امانى عبيد : الربى نائب

١٢٩ ) الالم داو : العاسة
 مشتق اسم تانزانيا أو- تنزابا

 (( زنجبار )) و ((نيقا تنجا )) كلمتى من
 اتحاد على ١٩٦٤ اكتوبر فى اطلق

 أعلين التى تنجانيتا جمهوريتى
لها  فى ١٩٦١ ديمبر٨ لى استق

 الكومنولث دول مجموعة اطار
 ش١ زنجبار وجمهوربة ، البريطانى

 فى االطنة الغاء بعد اعك
 ٢٨ فى االتحاد وتم ١٩٦٤ يناير
 بهذا الجدبدة الدولة وعرفت ابربل

٠ نفعها النة من كتوبر V فى سب ر ١
 ٠م٠م ٣٦٣ر٧٠٨ ماحتها تبلع

 ساحة 'نمثل م م٣٦٢ر٦٨ منها
 مدد ولبلغ ٠ وحدها 'ننجانيقا
 الغا ٣٢٠ منهم ن ٠ م ١٠ر١ الكان

 اتفاقية تنص ٠ زنجبار اقديم فى
 الدفاع دحرن أن ءلى الوحدة

 لعامة١لخدمات١و الخارجية .والثغون
 ،المركزية الحكومة الى أمرها يترك

م دار ومقرها  يستقل أن على ، ال
 فيما الداخلية بثئؤنه 'اقليم كل
٠ ذلك عدا

 ربا نيريرى يرروسى وأقيم
 أمانى وعبيد ، االتحادية للجمهورية

ناد الذى وهو للررس نائبا كروم



٣٣٢ تسجى

٠ ت أ سنو ه ئدة لة ؤر٠للحمه رئما
ألناص عد حمال ألرش زأرها
٠ ١٩٦٦ ستنمر ٢٢ فى

تبةاشر اثمريب ثلن : اسئع
٠ اخف 1 نة ف١ نطاعات ٣ : السلم

أل٠رتاطد ') ع أسود.ارر"

 زنجبار وأعلن أسان ضد ألثورة
ن من وأحد شهر بعد جمهورية  أع
 ١٩٦٣ ديسمبر أ ٠ فى زنجبار استقالل
 بالتحرر ننزأنيا’ سياسة وتميزت

 أنها مع االمبريالى الغربى النفوذ من
 ، ألبرطاش ألكومنولث فى عضو

 مقدأره صينى قرض على فحصلت
 وفى؛لشهر ١٩٦٥ يناير فى د٠م ٩ر٨

 درد الس- تريرى زار التالى
 يونيه فى الزيارة هذه الى شواين

 نياتنزأ وقطعت' ، نفه ألعام من
قتها ديسمبر فى نيا مع ع  بريه

 لقرأر ننفينأ’و رودييا أزمة ببب
 يوليو وفى * أالفربغنية ألدول مندمة
 أالحزاب تنزانيا ألغت ١٩٦٥

 !لوظنى أالتحاد حزب ١) باستثناء
وفى ((' ل'ىل حزب أو أالفرض

ى ير نير أنتخاب أعيد سبتمبر ٢١

امغر حزام

تنسيق

ح  مجال فى يستخدم اصط
 جميع ف ألمجانية تقرير بعد التعليم
 على ألطالب قبول به يقعد ، مرأحله
 عليها يحصل !لتى ألدرجات أساس

 فى قبوله نجيز‘ ألتى أالمتحانات فى
 مدارس فعى ئ ألتاب ألمرحلة
 أالدأرة تثرف حيث ألعام ألتعليم
 يقل ألتعليمية الخدمة على المحلبة
 أوألثانوية أالعدادية بالمدرسة ألتلميذ

 التنازلى ألترتيب أساس على
 ألقصوى ألنهاية من ألدرجات لمجموع

 أالماكن حدود وفى ،ألدنيا ألى
 بالنبة أما ،محافظة كل فى ألشاغرة
العليا وألمعاهد بالجامعات للقبول

 ؛ ألتتيق فى فحرأعى !لمتخصمة
إ معينة نبه على لماألعيا حصول إ ,'لتخسى مواد ف الدرجات من

 الترتيب دراعاة الى باالضافة
 -لراعى ن’بمعنى, ، الكلى المجموع لى
 حصول الطب بكليات القبول فى

 مجموعة فى تفوق نبة على ألطالب
 وفى وأالحاء وألكيمياء ألطبيعة موأد

 تفوق نبة على الهندسة كليات
 حصوله مع ألرياضيات مجموعة ق

 له يسح ألذى ألكلى ألمجموع على
 نمن ، ألمعاهد أو ألجامعة فى بقبوله

 فى ألنجاح بين الصلة أنفعلت ثم
 فى ألقبوق وحتمية أالمتحانات

 هذأ لها ؛ؤهل التى وألمعاهد ألمدأرس
٠ ألنجاح

الرحمنتنكوعبد
 وهو ماليزيا أتحاد وزراء رئيى

 ٠ ألحاج بوترأ ألرحمن عبد 'ننكو
 أ'ذحاد وزرأء رئيسى سنعب يثفل
عالم ألخارحية ووزير ألماليو  وأ

ذاعة  وءو ١٩٠ فبراير؟ ٨ولدفى ث وا
 أددى قدح مقاطعة سلطان ابن

 قصر فى تمل ن ألمالدو أتحاد طناطعات
 أش دمافر ١٩١٧ عام وفى أبيه

 بجامدة ألقانون ودرس أنجلترأ
 عام يو—ألم ألى وعاد أوكسفورد

 ألقضائية الوطائى فى وندرح ١٩٢٥
 ألى وعاد ، ألعام ألمدعى منصب منها

 سته١سشالدر ١٩٤٧ عام أذخدنرأ
 عودته وبعد القانون فى هانية ا

 حزن فكون ألياب ألى أنعرف
تحاد  أول فى حصل ألذى ألمالوى ا

 ألماليو دستور أعالن بعد أنتخنبات
 ذلك وعلى ه١٢ من مقعدأ ٥١ على

ولى وزارته شكل  وفى ١٩٥٥ عام أ
 بالدهللمغاوضة وفد رأس ١٩٥٧ عام
 للحصول أبريطانية ألحكومة مع
ستقالل عر  ،ألكوشولث نطاق فى أ
ر مرتم لى أشترلذ ١٩٦٠ عام ولى



افتمادية تفهية ٢٣٣

 وقاد الكومنولث حكومات رؤساء
 فى العنصرية التغرقة د—ضم الهجوم
 الى ادى مما افريقيا جنوب اتحاد

 لث لكومنو ١ من افريقيا جنوب خروج
 ، الحح فريضة أدى ١٩٥٨ عام ولى
 قيام ؛علن ١٩٦٣ ستمر ١٦ وفى

 دستوره بحكم وأسبح ماليزيا اتحاد
تحاد لوزراء رئي*-ا  أفطس وفى ، ا
 من سنغافورة انفصال 'ءلن١ ١٩٦٠

تحاد  ذلك بعد اصبح الذى ، ا
 سرواك ومشى المالب اتحاد يضم

٠ وصياح

اقتصادية احمية

قتعادية التنمية  بهادفع بقصد ا
نتاج  سورة بسنى الدولة فى ا

 لمجموع المعيثى التوى رفع لفرض
ء قتصادية والتنمية .السكان هؤ  أ
 ملحوظة زرادة تحقيق النهاية فى تعنى

 ذرد كل نصيب وفى التوس الدخل فى
 فرد فكل ٠ منه الثعب أفراد من

 أنه يعنى دخله زيادة الى يسعى
 الحصول فى امكانياته لزيادة يسمعى

 فى ؛سمكون التى والخدمدات السلع ءؤى
٠ اليها حاجة

قتصادية ؟.ة٠التذ تعتبر  أبرز هن أ

 أو المتخلعة الدول فى الشاط مظاهر
 ٠ الثانية ألعالمية ألحرى منذ الدامية

 تحقيق الى يهدف النثاط وهذا
ستقالل  ستقالل١قتصادىبجاذب١ا
 نتيجة عليه حصلت لذى ١ المياسى
 فالتحرر ، العالم فى التحرر لحركات

قتصادية التبعية من  يتحقق  ا
 فى الدخل مصادر جميع بتنمية ا

 وتخطيط درارة بعد الذامية بالدولة
مكانيات حدود فى شامل  المتاحة ا

 التعوق عوامل على القضاء أو ، لها
 ومد،ابعة الثقافى المتوى برقع
 النمو من والحد التكنولوجى التقدم

سراى من والحد السكانى ا

 لخبيئة١ت١لثرو١ ممادر عن والكشف
٠ االقليم فى

 بالنسبة ا!ول المقام فى يأتى
قتصادية للتنمية  المتخلفة الدول فى ا
نتاج من التحول  الى البدائى ا

نتاح  ،٠ التصنيع او الصناعى ا
نتاح ويقصد عتماد الدائى با  ءاى ا

 الثروة ماية—ورء والتعدين لزراعة ١
 الدولة نجاح ولكن ، الحيوانية

 كذلك يعتمد التحول عملية فى التامية
 التخطيط منها عوامل عدة على

قتعادى  لهذا السايم ا
ثت الدول رزعت  متراكية ا

 الثانية العالمية الحرب منذ المتخلفة
شتراكية( البلقان )كدول  اروضع ا
نتصادرة اسد ٠٣٥ دفة  ا
 ااسنين من معدن بمدد الموقوتة
نذاج لتنمية  ضبة ورذمه خاللها ا
 العوامل هذه وش ، معينة موئية

 ح بتشخب عينية أموال رؤوس رندكو“
دخار  ومنها ، الحكومى أو القوس ا
 واقامة التكنولوجى التقدم متابعة
 أن كما ، المتخصصة التدرب دررأكز

دارى التنغض  الهامة انحوامل من ا
خافة 1؛ألتخطيط لنجام  الى با

 وتحوبل المقنعة الطالة استغالل
 ميادين الى ألمعطلة ألعاملة القوى
منتجا اسذخال فيها انغاللها جش

 سالقة الدوامل جميع أن تبدن وقد
ت من كرر فى تحقق لم الذكر  الحا
قندمادبة لمن لتنمح ١ فى جذريا تقدما  ا

 وندرة المال رأس ندرة منها سباب
 الناشئة الدولي فى الغنية الحبرة

ضافة  الصناعية الدول أن الى با
ميربالية الدول وهى ،— الكبرى  ا

 صادقا تعاونا تبد لم — المتعمرة
 اكامية الدول اقتصاديات لدفع
 القوس دخلها فى الزيادة تتعد لم التى
 بينما /■ ١ ١٨ ااشحرر حركات منذ

حصاء أ'تبت  الدول تنفقه مًا أن ا
 نحو ادل—يع التسليح على الكبرى

القومى الدخل حصيلة من بر ٩٠



فريقى اسناأل تغمية ٣٢٤ ( .مؤتمر ) ا

 العبالم فى المتخلفة الدول جميع لى
 دخل متوسد .بزيد ال التى وغى

 فى دوالرا ١٣. عن فيها الغرد
 فى' االقتصادية فالتنمية . الدام

 الى تلجأ وان بد ال الدول-المتخلفة
 والخارجية الداخلية الغروض

 المثروطة فر االجنبية واالستثمارات
 من المسولة طلب وألى امئنى ان

 الدولى كالبنك الدواية. المنظمات
نثا،  النقد وصندوق والتعمر ل
 التنمية ان يتبين ئم فمن ، الدولى

 المتحفة للدول بالنبة االقتمادية
 كالحد لتضدثة١ من مزيدا تتضمن

ك من  الدخار١ واسجع االسته
 االضافية الغرائب ونرض

 )كالزراعة( بتطاع التضحية وكنأك
 ( كااصناعة ) "خر قطاع سبيل لى

 قروض من التنبى العون والتماس
 وجوب الى باالن-مانة هذا ، وهبات

 النامية الدول سياسات ض التنسيق
 بنوك او االمتره االسواق باتامة

٠ االقليمية التنمية
(( جوس ))

االرش اساعة احعمية
 مرة الول عقد دولى مؤتمر ~ ١

 يناير ٢٧٠ من الفترة فى القاهرة بمدينة
 هيئة من بدعوة ١٩٦٦ فبراير ٩ الى

 ٢٢ ممثلو فيه اشذرك المتحدة االمم
 ممثلو فيه اشترك كما افريقية دولة
 ئةبلهدا٠ المتخحمء_ة المنظمات بعض

 ومنظمه ، الصحة منظمة منها العالمية
 المعونة وهيئة ي والعمل ،الزراعة
 ، االفريقية الوحدة ومنظمة ، الغنية

 االفرض والبنك ،الجات ومنظسة
 افتتاح المؤتمر عقد ومبق ، للتنمية
 ههورية٠٠للج ادورى١ الصناعى المعرض
 لدولة ١ وهى لمتحدة ١ ة—العربع

. المضيفة
 قرارات عدة المؤتمر وضع م ٢

٠ اهمها وتوصيات
 ويل—تم يكون بأن التوصية

الدول فى أضاءية١ المشروعات

 ، النقدية مدخراتها من االفريتية
 فى تسهم للتويق مكاتب اء—ارش

 على العمل ، اثروعات تمويل
د فى االسعار استقرار  النامية الب
 دول بعن التجارى التبادل لتشجيع
 لتنمية برامج وضع ، القارة

 كالمديد ) االساسية الصناعات
 والنسيج والغزل والصلب

 المستوى على ( واالدوية والكبمائيات
 الغاء ،القارة مستوى اوعلى القومى

 تعوق التى الجمركية التدرين.'ت
 انشاء ،االفريقية الدول بعن التبادل
 ومجلى ناعية—الص- لذمحوث مراكز

 ، القارة مستوى على للبحوث أعلى
 الكافية االعدلد تدريب على التعاون

 والكفاية الخبرة ذوى الغنيعن من
 الصناعى النثاط نواحى فى للعمل

٠ المختلفة

 اسعمها قترن ١ امريهية والية
 الكهرباء وتوليد الرى بمثروعات

 والتنيى الكمبرلند نهرى ءاى المقامة
 فائدتها وتعود ١سد ٢٩ تضم التى
 هى مجاورة أخرى واليات ست على

 ،كارولينا شمال ،الداما ،كنتكى
 ، ميسبى ثم فرجينيا ، رجيا جه
 وتبلغ الشرقى الوسط فى تنيسى تقع

 انضمت ٠م٠م الف ٤١ر٨ ماحت؛
 عدد داغ ، ١٧٩٦ عام االلداد اتى

 العاصمة ن، ٠ م ٣ر٦ سكانها
 الدن واهم (ألقا ١٧١ ) ناشغيل

 ، (ألفا ٤٩٨ ) ممغير االخرى
 كسفيل نو ( ألفا ١٣٠ ) شاتوجا

 اقتصادياتها تعتمد ؛ ( ألفا ١١٢ )
 ءلى والتعدين لزراعة١ بعد اساسا

 حسب ) منتجاتها وتشمل التمنيع
 ، الكيمائيات ( االقتصادة اهميتها

 ، النججو ، الغذائية المناعات
 ات االد ثم والزجاج الخزف ،الورق

 االنشاج قيسة وتبلغ ، الكهربائية
 ٠ دوالر بليون ٣ر٣ نحو المناعي

أول أن الوالية هذه الى ب—وينس



حربى تهريب ٣۴٥

 عام به-؛ ضعت العالم فى ذرية قنبلة
 من بالقرب كلنتون بمعامل ١٩٤٥

 الكونجرس فى يمثلها ٠ روتم(( اوك ))
 يتدون ٠ وشيخان نواب ٩

 م٠يض شيو-ج جدى٠م ث٠م الوالية إرلمان
 ٩٩ يغم نواب ومجلس ،عضوا ٣٣

♦ سسنبان لمدة ينتخب عضوا

نريبى 'نهرب
ح ألضريبى التهدرب  اصط

 على التحايل به يقصد اقتصادى
 ، للمموين الحقيقية االرباح اخفاء
 يعتبر الغريبى لتهرب٢ فان لهذا
 ، العامة لخز؛ذة١ حقوق على اعتداء

 عقوبات على المعرى القانون نص وقد
 منها ، الضريبى التهرب لمنع رادعة

 على نص كما والغرامة الحبر
ثة يعادل بما التعويض  ؟مثال ث

 أيضا ونصر ، الضريبة من بؤد ل ما
 والغرامة الحبر عقوبة مضاعفة على

ل العود حالة فى ث خ  ٠ شوات ث
 الحبر عقوبة بمبدأ أخذت وند
 والتعويغرالتثريعات الغرامة بجانب

 حاالت فى الحديثة االجنبية الضريبية
 فى ويستوى يبة ٠الض من ب الته*
 ولى ، والحرشون الممولون ذلك

 عقوبة تمل مث االمريكى التثريع
٠ شوات ه الى الحبر

تهريب
ح الته-ريب  اقتصادى اصط

 الرسوم دفع تفادى به يقمد
 بضائع على المقررة الجمركية
 القرائن أكثر فى ويعتبر ، مستوردة
ء صاحبها يعاقب جريمة  باالستي

 وبالغرامة المهربة .الساعة على
 التهريب لغن يطلق كما ، والحبى

 ساع تصدير او استيراد محاولة على
 استيرادها من الدولة.االفراد تمنع

 جريمة وانطبق ، تصديرها أو
زراعة محاولة على كذدك التهريب

 المحلى القانون يحرم محاصيل
 أو ذومية السباب زراعتها

 فى التبغ زراعة )كمنع اقتصادية
 حصيلة أن حيث لمصرى ١' االقليم

 عن 'نحصيله يمكن ما تفوق استيراده
 تطبق كما ، (. االنتاج غرائب طريق
 فى كان كما ) التهريب جريمة

 استقطار ض ( المتحدة الواليات
 ومن ٠ الممنوعات من وغيرها لخمور ١

 بعد سيما ال الهامة التهريب نواحى
 ع—وغد وبعد الثانية الحرب.العالمية

ت' تداول ض القيود  ،ختلغة٠1١العل
ت الخروج محاولة  المحلية بالعم

 الدولة اقليم عبرحدود بها أوالدءول
 دخوله أو النقد خروج تمنع التى
ت خروج وكذلك ، اليها  المم

 خاص 'ذن١ بدون دخولها ؟و الصعبة
٠ معينة دثروط مقيد

حريى تهريب

ح قات فى اصط  ألدوية الع
 من معينة انواع توصيل به يقصد

 مما محاربة دولة الى البضائع
 أو مباشر بطربق الحرب فى يستخدم

 دولة بواسطة وذلك مباشير غير
 عند حيادها .اعلنت دولة أو محايدة

 القانون واعتبر ، القتال نشوب
 عام باريس تصريح حب ) الدولى
 جرائم من الحربى التهر.يب ( ١٨٥٦

 القيود على خروج النه الحياد
♦ المحايدين تجارة على فرضتها التى

 اسم البضائع هذه على يطلق
 المقام فى ويأتى ، الحربية المهربات

 واالذخاذر الحربية المعدات منها !الول
 من أالحوال جميع ق تعتبر التى

 ذلك وتلى ، الحرية المهربات
 المجهود لى تستخدم التى البضائع
 وتليها والميارات كالوقود الحربى

 غير ثبت اذا اال مباحة كانت بضائع
الحرب أساليب تطورت أن -بعد ذلك



۴٣٦ دور توانن

 المدن على الغارات الحرب فشطت
 كل اعتبر لهذا ، الصناعة ومراكز

 االتتمماد استمرار عدى يساعد ما
 فيه الن الحربية المهربات من الوطنى
 مما للمدنيببن المعنوية للروح تعزيزا
 !المحاربة القوات على اثره ينعكس
 البضائع هذه وتعتبر ٠ نشها
 ٠ الغنائم من ضبطها حالة فى والمعدات

دولى ذواذن
 نظرية ؛ الدولية التوى 'نوازن او

 على المحافظة بها يقصد سياسية
 بحيث العالم دول بجن القوة ميزان

 مع لدولة أو ) لدولة يسسمح ال
 فى بالشرن باالستئثار ( حليغاتها

 سيطرتها تغرض حتى الدولى المجال
 فى يكون بما االخرى الدول على

 متفوقة عسكرية توة من حوزتها
 ووسائل كبيرة اقتعادية وامكانيات

م  هذه برزت ولد ، متقدمة اع
 عام وستفاليا معاهدة منذ السياسة

 سادت كما الحروب فسادت ١٦٤٨
 ابرز ومن ، السياسية المفاوضات

 سياسة'ذوازن فيها طبقت لتى١الحاالت
 حجن ١٨٥١ عام القرم حرب القوى

 ويردينيا وانجلترا فرنا تحالفت
 ضد العثمانية الدولة لمساعدة

 صوب االخيرة هذه توسع لمنع روسيا
 ١٨٧٠ عام ذلك حدث كما ،المضايق

 وتكوين فرنا هزيمة بسد
 مجموعة من االلمانية االمبراطورية

 وتحالفها ألجرمانية واالمارات الممالك
 ادى مما وايطاليا ,والمجر النمسا مع

 جمع تحالف نكوين‘ الى بدوره
 وفن ، وبريطانيا وفرنا روسيا بجن

 عام نفسها من الدول بعض جعلت
 شالت كلما الذوى ميزان لترجيح
 بذلئ واضطرب .ه—كفتي من كفة

 ام٠ب ويعبر ٠ الدولى اتوازن
فى االنحياز عدم دول مجموعة

 مظاهر من وطهرا الحاغر العمر
 حتى الدولى التوازن سياسة تطبيق

 المتعارضتجن الجبهتين احدى التأثر
٠ اكالم فى القوة بصولجان

توجو

سم  توجولبز رببوبلبك ت التوس ا

 رياسية -و-مهورية : اسلم نفدام

س : الجولة .تيس تولى١جروشش نيكو
١٩٦٣ )

 ( الغا ٦٤٦ ) لوس : العاصمة

ءرب جهوريات احدى توجو نمثل
 يطل شريد هيئة على وتمتد افريقيا

عن عرضه يزيد ال غينيا خليج على
 جهورية العرب من تجاورها مي ٣٢
 دس داهوس الشرق دس غانا

 ، العليا فولتا جمهورية الشمال
 ٠ م ٠ م الف ٢٠ر٤ مساحتها تبلغ

 من الفرنى الشم من وتتكوان
 السابقة االلمانية 'نوجوالند مستعمرة

 البريطاذى االنتداب تحت وضعت التى
 الوصاية تحت ثم ١٩١٤ عام الفرنى

 ثم ، الثانية العالمية ا!-رب بعد
 احدى مكونا’ البريطانى القد؛ اضم

 أعاذن بينما ’ غانا جمهورية واليات
ل فى رغبته الفرنى الف  االستق
 باسم ١٩٦٠ ابريل ٢٧ فى أعدن الذى

 خارح بقائها مع توجو جمهورية
٠ الفرنسية المجؤوعة

 على توجو اتتماديات نعتمد‘
 وتشمل واالغنام الماشية رعى

ت  تمثل اش "بتية الحام
 زيت ، الكاكاو ، البن ؛ صادراتها

 نعيب ويبلغ الهند وجوز النخيل
 يعتمد //،٥٢ الحادرات من فرنا

 عام دستغور على الياسى نظامها
 االمريكى الدحور سق على ١٩٦١

 الجمهوربة رش انذخاب يتضمن
مكون واحد ومجلر العام باالقتراع



القياس توحيد ٣٣٧

 انتخاب تم وقد ، عضوا ٤٦ من
 رنير أول أوئيمبو سلفادوسى
 ولدن ١٩٦١ ابريل ٩ فى للجمهورية

 يناير ٣١ فى اغتيل ان يبث لم
الحار. الربى وخلفه ١٩٦٣

 ن ٠ م ١ر٦ تومذو سمكان عدد يبلغ
 شذى فاذل من .( ١٩٤٦ احماء )

 ١ذ—ه جمدوردات أكثر :جن منتذرة
 من وأصبحت افريقيا غرب من الجزء

 جه ذع بجن الياسى النزاء أسبداب
 ٠تيميه١ئ١ : راناتاإد وتثمل ٠ ٤وغاذ

سالم  واذات : المسيحية ٠ ا
فها الشانعة  والغرب الدوها ٠ ا

افريقيا غرب نرنك : ألعملة

خفراء ذبة٦محفرت ٣ : لملم٦

م ا

القوانين توحيد
 بعد القضانية لمن اللط د 'نوحب

 م بقبا وسوريا مدر وجن الوحدة قيام
 ١٩٥٨ عام المتحدة بية الد' رية الحمون

 امادة مطير القضاء ان باعتبار
 ات لقه١ توحيد ذلك وسبق ٠ الدوإلمن

 ذ١ ٠ السياسى والتمثيل الماحة
 ن٠م مجموعة لطبق لدولة مكان 

 ومجموعة اقليمها مدن جزء على القواش
 يادىء١ عن فضال ،اآلخر اوجزء عذى

 'نوحوط وتوحب ة٠لثور١ أوجدتها الذى

ساسى  ٠ إحموورغة١ لى التشردعى ا
 حينذاك الذرورى من كان لهذا

 اش القواش جميع لى النظر اعادة
 اقيمى من كل فى قائسة كانت

 ٠ بدند لرن واصدارها الجمهوررة

ول العام بعد بالفعل فصدرت  ا
 خمص.ة ١٩٥٩ فبرارر ٢١ لى للوحدة
 قانون : هى موحدة رئيسية قوارون

 محكمة وحد الذى القشاش السلطة
وأصبح القاهرة مقرها وجعل النقض

 أحدهم ربى وتواب زبى لما
 محكمة بذلك والفى ، دمثق فى

قليم لى التمييز  ؛ الورى ا
 الذى الدولة ى٠جل٠٠ وقانون
 رئيسى وله ٠ القاهرة مقره جعل
د لى أحدهم رش ونواب  م ا

 ابا٠قض ادارة وزانون ن الورى
 والظعن ءات١حر١ وقانون ٠ الخذوف

 كذ؛ب وقانون ؛ النقض محكمة أمام
 صدور ذلك بعد توالى ثم ٠ العدل
 قانون سأت التى ا,اوحدة اإبنواذد
 ومتلد.الالمة ، !جشية١و ٠ ااش
 المالية الذلمذ وتحديد ٠ الوزراء

 ؤذت و و ٠ وغيرها الصناعى والتذط؟م
حراءات مذه نغصال ا  لى با

٠ ١٩٦١ بر ■سيتم ٣٠

اقاس وودد
 الصناعة فى يستخدم اصطالح

 ومقاسات موأصفات وضع به ويقعد
نتاجية إلملع موحدة  ذات سيما ا
قتصادية أهمية  تستخدم اش ا

 أسانى وعلى ، عالى مستوى على
 يتم المواصفات فى اتوحيد هذا

 المنتججن اختالف مع اكاهة تسوبق
 فى التوحيد يعنى التوبد آلن ٠ ليا

 نلك و:شع المطلوبة الخدمة أداء
 على العلعة ن٠ثم فى التوبد

 لتنافى١ رتبتم ثم ومن ا'هالى ى المته
 'زوحر ب ونظرا ئ ذتاحا على

 أو أحذاءلمذ١ وزارات فان القياس
 مقاوبا تقوم التى القوب الهي"ت

 تضع متخصصة فنية ادارات تضب
 السلع داح لوطبة١ البيانات

 الدول بعض فى تعتبر واش ث الياف
 لى١ بتصديرها البماح مكا'ن طأ د

سواق ٠ الخارجية ؟

 فى الصناعة قانون وضح وقد
 وزارة دور ١٩٥٨ عام الصادر محر

 المواصفات تحدبد لى لصناعة١
تخاذ١راأحذاءة لوز؛ وخول •' والمعايير



٣٣٨ تورادد

 كما٠ ألحسحادة للمنش"ت ادرارات
 لمذتج_؛ت١ مواصفات بودد يتعلق

أبرح ئ ٠ ذاءة ل١ فى التعملة والخامات

ذورادو’
 وهو ٠ وبا٢ جمه_وررة ردس
 . رصب دورتيك أوزفالدو الدكتور

 اقصاء د — رع ه ب غ ؤف. أ برز ، 'نورادو
 أول فى م الط ءن با'ربتا الرش

 الذورد ذجا-ح أنر ءلمى ١٩٥٩ بنارر
 ض : ؛؛سترو فيدل 'ذزعمها الذى

 '!دكدور كاحرو أءان التالى اليوم
 ا آتدو ■؛ردس--..- ر 'ذ؛١أور مانو؛ل

 'ذولى فبرابر ١٦ وفى ٠ ةدللجمهور
 ل واش أط.ومة١ راسة ر كاسترو

 ة——اارباس اعزل أن أوراتا يبث
 العامة الببامه.ة بشاًن خالفه ببب

 أب ١٩٥٩ رولة ١٧ وفى للدولة،
٠ بة طحمهورا .ا د ت م ا ربم 'نورادو

دورو
ى  ألحزب زءمء من رصدى ف س-ميا

 إد و٠ بز 'نور مورس ءو و ’ وءى٠!شمب١
 لمفاججم١ أحد فى عانر نشاً ١٩٠٠ عام

ددراكلة الدركة الى واندم  ا
 ألشيوعى الحزب صب مذ؛ فى ندرح‘و

 'نبم ( !--■-١ م:?م,.ثم.، خل٠ش ٠ ,الغرنسؤ
 ءام وفى ٠ ١٩٢٩ عام جزب اعام

 الجبهة 'ناًليف فى اشذرلذ ١٩٣٦
 وزأرة بأول راءت أدى الوطب؛
 ن ب ؛رباسة كل؛١شتر١ فرنسية

 د.جول وزارن فى اسرك 'نم ن بلوم
ولى  راسة لذور ١٩٤٥ نوفمبر فى ا

 ممام فى الفرنى ادوس ااحزى
 روب أر ز؛؛رته ذلك وتال ١٩٦٣

 -إى - ; عودره ارناء خاللها توفى اإتى
 رنا ببناء ألرأسة 'ذلى؛ خرة اد؛

٠ ١٩٦٤ يويو فى ابلثارى

الثروة ذوز.لع٠
صطالح فى ااخروة توزبع — ١  ا

قاص-؛دى  كل نصيب ددى يعنى ا
ل—الدخ من جمع1١ أفراد ن٠م فرن

 باسم كذاك يعرف لهذا ، العام
 ويقصد ، ؤإنروة الشحى التوزح
ل هذأ فى ؛؛دورة  -وال ا ا

وراق كالنقود رددا  الهابة وا
رض ت وألمنشثات وا داح وآ  أ
كل؛ وكذاك  اذب كالحبرة الهعذوبة ا

در؛ لملكية١و أالحذرأع وشهادات  ، أ
 ببالدسح ركت٠خ 'ندر ء ط كدل و

 ذون ن؛ سر أسا ءلى ذبب؛ ر رك‘
٠ ءادها وأدلمب ذر العر

 لع'امه١ ورد—لص١ه سهو٠٠ دو٠'جل'ئ ٠ روزع“

 أخذإهت وأن االد-اية معياتحإل
 دخلت وقد ٠ وألدل؛ اطسا أ حدودها

 ألمذكربن عذول وت أدن؛ هذأ ئءرذ
 السيما أالزدرنة أذدم منذ وألمحاخدبن

 موجودة دانت فروفى أقمحت أن بدد
 فًاصبحت ألقدبؤ؛ ألمحنحدهات فى

 من ردةءد أحرى ل فى قال؛ أ؛-؛وأة
نتخاب كحق ألمجتمع اة—ح  ا
 T ■ وك- فًا ه؛ وض ٣ اه وأ اتدل أ و

 وة ألن 'ذوزخم فى وت أدك؛ ٠مظه
ح 'طلب مشكا؛  هذه وأكدت ٠ ألع
 ترأح أدى االداءات الشبة؛

 ادوعية الضرائب وعر كات اك ءاى
 م هت.أ من وزاد ٠ حذور واال وأإه؛مة
 باق التفاوت أ دل أن حرنابا

 الملكية حذوق أن حث مستقر
 أ!باء من بالوراثة تشل ضد؛١

 اعذرتتها اذأ اال واالحفاد أالدناء ألى
 فشحى ألمجتمع عامة محلحه
سبيل' لى الفردى بابحق- ذاف؛

 -دورتم فى التفاوت هذا كاث - ٢
 ارسالية المحتسات فى ااود؛
ول المدرك دو .ة—'!خربي  لدعاة ا

 حطوا الذى. والئيوعة االشتراكية
 روزرع“ فى ألماواة دءوب من ف اابد

 انتذال واكت ٠ والدخل انئردة
 عدة اثار التغير المحال ار الفكرة

المدارس عنتذو لى فمن مثاكل



القناة توسيع ٢٣٩

 فى اتفتت وأن ش١ -;رأين أالد
سوب، فى اختلفت أنها أ ألهدف  ا
 ة٠للك١ذزع كيفية هذدألمشاكل وأولى

 ألجبرية بالقوة تتم وهل أصحابها من
 بقوانين أو شعبية ثورة طريق عن

 أن باعتبار أصحابها بتعدزيض تلتزم
 قواض رعاية فى نثأت ألمأكية هذه

 ألوراثة لحق كذاك -وتالرفت٠لمحتمع١
 معالجة ألبعفر ول حذ؛ كما ،وألوصية

 دنيا حدود بغرف وت ألتذا هذأ
 ئب ١نر وفرض وألدخول لالجذور

 ٠ ألررالى ألنظام فىظل تعاعدتي
شتراكلون التجأ كما  ألماركسيون ا
نتاح وسائل جميع تأميم مبدأ ألى  أ

 ظل فى لددخول- قوأعد ووندت
شتراكى ألنظام  دخول تكون كأن ، أ

فرأد  حاجات يناسب ما بحب أ
 ته كفاء يناسب ما بحسب أو ألغرد

 كما ن عمله ينايب ما بحسب أو
شتراكلة ظل فى نثأ  الشعبية أ

 هذأ وعلى الملكية فى ألمسابعة مذهب
 ألحماعية المزارع قامت ا!ياس

. وغيرها

استعمارى توسع

 وأضحة بصفة نثأ سيانمى مذهب
 يتضمن ألماضى ألقرن أخريات لى

 وصلت ألتى ألدول بعض محنأو
 ببب ألكبرى ألدول مصاف ألى

 نؤضتها أو ألمياسية وحدتها
قتصادية  تكوذن ألى وألعسكرزة ا

 ألضم أو ألغزو طرق٠ أمبرأطوريات
ء أو د بر ذاذدة ئ ا  طوريات١ا

 التاسع ألقرن خالل توطدت ألتى
 وكان ا وفرنسا رطانيا بر مثل عذر
 أسياب من أليامى ألدافع هذأ

ولى ألعساأتمن لحر^ن١ نثوب  أ
 أاحرب أسباب من وكذلك ٠ وألثانية

 ، ألحبن ض أليابان شدتها ألتى
 ا ١٩٣٦ عام لى ألحبشة ءإى وأبطاب

 ح انتهد؛ على ساعدت ألتى وألعوأمل
ى س-ءهمار ١ سع لذو ١ سمة سيا

 اصحاب من بايعاز ، بحتة أقتصادرة
 وأالتحادأت االموال رؤوس

 ألررسية للخامات أالحتكارية
 الى باالضافة ، ألدولية واالسواق

 ٠ ألسكان عدد فى الريعة ألزيادة

القناة 'ذوسدع

 ألى بدف٠ هندسى مذروع
 يق، و"نعم اذويى قناة دوسيع

 ناقالت بمرور 'شح لكى مجرأه؛
 ألمالط حركة وازدياد ألكببرة ألبترول

 تأميم بعد تبين أن ، فيها العالمية
 أن ١٩٥٦ و٠يول ٢٦ فى 'ضاة١

 ؤممة1١ ألذركة أعانت أش ألمذروعات
 ألوفاء عن تقصر "ننفينها فى نيتها ن٠ء

 من المالمبرفة ألمالط حركة "نقتضيه بما
وكان الحيوى إرفتي١ هذا فى 'نطور
 بدض فى أأغننان توسيع بعدو  هذأ

 ألحالى قطاعها يصبح بحيث أجزائها
 أنسفن وغاطسى مربع متر ١٥٠٠

 مع قدما ٣٦ فب؛ بمرورها ألحؤوح
 اًخذطرة ١ من كل فى زجاجة عنق 'نرك

 وألقطاع ألجسر نحنيات وم والغردأن
ماكن 'ذاك وكانت ، الحنوبى  "رحل أ

 ليال وأمدها ألمالحة سالمة يهدد ١خطر
٠ وارا

 ألمرحلة تنفيذ فى الهيئة بدأت ٠ ١
وأى  فى القناة توسيع مذروع ن٠م ا

 ألمشروع وتضمن ١٩٥٨ لدو ';و ٩
 مذ ١٣٠٠ ون أذناة ١ قطاع ت،سيع

 فبذلك مربع مذر ١٨٠٠ أى ١ مربع
 تها1 و٠ح تبأخ التى طن٠للس بعمح

 بد ألذعاة فى بالمرور طن أذف ٥٥
 كان ألتى وى٠أذص١ نة ألحؤو من
 ، طن ألف ٣ ٠ وقدرها بها موحا٠مس
 بحيث لقناة ١ "تعميق نلك بتضمن كما

 مل۵ب ألذى أأسعفن بمرور سهماًج
 ٣٥ من بد قدما ٣٧ ألى غاطسها

 ألمنحنيات جمدع تحبن مع ، قدما
 منها أى قطر نعمف يقل  بحيث

منحنيات وباالخص متر ٣٠٠٠ عن



٣٤ صناعى توخن

 للقناة المائى القطاع زيد اذ الجر
 سل كما ، مربع متر ٢٥٠ الى

 المددات كفاءة زبادة التحسين
 التى المالمة واوقدات والمهمات

 و!شدات اذكراكات مثل القناة تخدم
نقان ووطرات لقطر١ وناش ا  وا

رشاد ومهمات  الال-اي ا
 حلة ٠الم تكاليف بلغت وقد ، والضوئة

وإى  مر ون٠ملي ٤٠ تنفونها بعد ا
٠ الجنيهات

 ض اش قناة هيئة ودأت „ ٢
 بن—تحس مثروء من ثانية مرحلة

 بزبر أول فى ة اذقن؛ وتوسيع
 بق’ المدروع هذا وهدف ١٩٦١

 'ح٠للم القناة من الجنوبى الجزء
 تدها ٣٨ غاطسها التى السفن بمرور

 ١٩٦٦ ءدام حتى به ادوح وهو
 اطام فى تدما ٣٩ الى بزبد أن ءاى

 . ذلك بعد بالذوالى ويزداد التالى
 'ة٠ااقذ عبرت ١٩٦٦ أكذوبر ٢٧ وفى

 ناقلة وهى بها دررت باخرة أضخم
 التى النروبجية هافن بترح البترول
 طن ألف ١٥٣ اذى حؤولتها تعبرى
٠ فارغة وهى قدما ٣٣ بفاطس

مناعى ؛وطن
 بصفة وتركيزها صناعة قيام
 من اقلدي أو مديدة فى متمرة

قاليم نتاح تطور بعد وذلك ,ا  ا
نتاح رحل حل الذى الكبير؛ اآللى  ا

 دون شائعا كان الذى ودو ، اردوى
 وما ، العار أنداء أكثر فى تغصص

 الدول فى ايوم الى مشاهدا زال
 أو قرية كل تقوم حيث المتخلفة

 الساح أغلب بانتاح كبرة قربة
٠ لها الالزمة

 حيث من الصناعى التوطن ودراسة
 الهامة االبحاث من وعواطه به أسبا

 التى سيما ال النامية للدول بالنسة
حقة تحاول  الصناعة الدول م

فى التصنيع على باالعتماد التقليدية

 ، فيها م الم-؛ الدخل متوى رفع
 بختلف احناعى ا لذوطن ا أن اذ

 وتشجيعها صناعة استحداث عن
 توجد لم اذا الخاصة الدولة بوسائل

 هذه لقيام الطبيعية ت المقوض؛
 اصناعى، ا يذوطن لتىرمهد١و الصناعة
قتصادان أبحاث وملخدر  هذا فى ا

 صناعة قدام أن ار تثبر العددد
 على د رعتم ,نتمرة بعفة ه؛ وتركيز
 ااخامات وجذود ، منيا عوامل

ذلى فى الرب  .اد ا وعدم ا
ستراد على  استرادها حالة وفى ، ا

تو فى وجرده، أو  زردت’ أ سفى أ
 أو الخامة ثم.ن ئ لففى١ تكارف

 ن 'ذم من أءلى التكاذيف عنه ندوت أن
ط  ان سفي، لهذا . أعحوءة١ ا

ون حيث عة اشذ.' ١ تقوم  الحنتامة ر
 ( اب، طينة و’ كالحدبد ؛ اآلسية

 ،ق'يلة بتكايف النقل تمكن حه أو
ك أكثر يكون حث او  االع

 آس اسناعات حالة فى كما سعة
 غي أو الحجتم تلددة خامدات الى تحتاح

 د— بعتم و التمتيع لى خاوة
 محاورت كوة تنة مد ءر '.خالي'

 انخفاض سما!ة باسة يراعى كعا
حور  يبا تتوم التى المنطعة فى ا

 الثرط هذا كان وان المناعة
 ل اف؛ نقابات 'نفرض حين بتوف 

 دنا *دودا المغولة الحطات و’
 ن النوءي للعناءات باسة لألجور

 د؛ ا!جد المذاعة قيام يغفل كما
 تغل ن. أن ٠ يمك. ضاعية مناطن لى

هكاذيات انجددرة المنه  لموجودة١ا
 اذى تفاف ٠ أركانبا ذ:طيد فى بها

 توبدن اتباب من ن١ كله ذلك
 الخيرة تكوزن وتطورها ايذاعة

بنا، يتنافيا !ش١ التقليدية الغنية  أ
باء عن توة محيط لى ا  واش ا

 ء-'لمية قيمة العناعات بعفر تكب
 الفاخر والعيش الخزف كصناعة

 أو الب'د او الماس تهذبب أو
. الدقيقة الطباعة



(لجثة )ويق ٣٤١

تووا

 وهى ’ ة—ولونومي جمهورية
 التى انياسية الوحدات احدى
 روب دهورذة نطاق فى تدخل
 ل للعر ١ فى وتكعع ٠ فيتيه ادز

 ليا منغة لجمهورية الذربى السمااى
 تدلما . ب ح ٠٠م يعيبر؛؛ بها ٦ ظ ب وتنح

حذرى  اف ا *١٠٥ حتها ف تبلغ ٠ ا
 ٠ الف' ١٩٨ 'صكانها وءدد ٠م٠م

 اش ألتركية القبائل نم واذوفات
ذأب. هذه لى تعيش  وتشتذل ا

 أدح كان رذا الماشية برماية
 ود٠لجا١ 'نوفا جه؛.وربة ؛درات—ص

 ألذا؛ ٤٠! رل٨ك العاصمة ٠ واروف
تحاد ار انعمت  ١٩٤٤ ءام ا

 روززمدة أو زرنة—جمه را ف واء
١٩٦١ ءام

ق ذوو’ (( ااخر.عو »
 حمد٠م وءد ٠ ٠،٠مث دع رز د خ دادى
 ة ه ازا دا وك ح سماءيل١ رنى تورق

 الداحية وزارة -دولى ٠ ١٨٥٢ ءام
لمج.'.س١ دامة ر "دولى '١٠٥٠ ١٨٧١ ءام

ل ع ح ط،'ر ا ر٠٠٠ومج 'إنذشودر
 دام أحذة ٠ق ا بور أباد حف ٠ ذلك

 دام اذى١ حءمه خالل ولى ٠ ١٨٧٩
 ٠ صة١۴٠٩٩ رد اأن؟ ت لذ-؟ ددذه ١٣

 الحدث هذا رذاذيا در واستفلت
سكندرنة مدننة ب ٠دذ اخذى ك ا  ا

 ودو ١٨٨٢ ذودو ١١ فى نل باأف
ن مهد الذى اددخل  لالد

 ١ك ٤ تمر٨اس والذى لمثر ~ار—اابرذط
ادنه غه1وخ ١٨٩٢ م ء؛ فى آه ئ سعذة

٠ اكادى ~ر٠ءا

هدىاا أبو 'نووق
 راسة ر إى 'نر ، أردنى سياسى

ل ,!وزارة  ، انته عمد ادك حكم ؛
ردن مثل  اأؤحدة ونات ف؛ فى ا
 النحاس طغى—مص م_ع بدة اك*

وهى ١٩٤٣ كدن٢٧ فى باشا.

 رؤساء من غيره فيها اشترك اش
 لقيام ومهدت العربية الحكومات

 وزارة تولى ، العربية الدول جامعة
 قام ، ١٩٤٩ عام الرياسة مع الدفاع

 عام طالل الملك تنحية فى رئيى بدور
 الله عبد الملك اغتيال بعد ١٩٥٢

 ، طالل زن حون حذددء ولنصيب
٠ منتعدرا روفى

نيم توفيق
 محمد وءو ٠ معرى وزارة رق

 دإنا محمد ٠٠ي I نا د. فين اً؛
 الدنوق مدرة فى رخرج ٠ :ع٠٠ل

وطائف فى وتدرج بالذنعرة اأخدبوية
 رة١وذ توذ ، رة١د١و تء٠ا

وق؛  د محم وزارة ) ١٩١٩ عاد, ت ا
 الى'م فى ه٠لداخق ؛ رة وز ق سعيد
 ، وهبة سف ؛٠ وزارة ؛ نفه

 وزارته شكل ك٠ إاش١ للد-وان ا٢فري
 خلفا ١٩٢٠ -سنة ماو ٢٢ فى ا!ور

 عإى عمل بأنه فاتبم رات' أغروت
 تدم زلم دور——الد وع زر س..ع

 د٠بتملم ج٠وتميزرذ رنى غدور ى م.*— رته١ز ه
غتب ت ت١’ا  وثكل ، واورتقا
 ترلى نم ١٠٠٣؛ ءام تبة ائدا وزارته
 (؛ش.ذرااصل١ الديوان وباصة

. ١٥٠٣٨ دام -دولى ، أشيوخ

( ابة ) فيق 'نو
'؛عملى أشاً ئ ص٦سح

 اختعاى مج■ ونم ٠ !ممالى ا و
 اكاء،فاذافئك ن ’اتفع- الذحذة

 المتنازعة اف ؛!ط زا١ب فبق اددا فى
 اكددم ار بدالى أراخ دوذوخ فان

 الذاتون نتر وقد ، اجارط ونكون
 عذى ١٩٥٩ م ء؛ العادن المعرى

 ى—رنم ن٠م نمد نذو ا احذ"ه رلى—تن
 قذذنبا أحد أو ابندانم-ن محكة
 '.ذيالرزا ددة ؛دن ا ة بعغ١أ. ١ تذذدبه

 لعمل ١ مكتب مد -اذو ممنة
 ينؤب من أو العمدلى صادب ن لمختعر١

احد أو العامة للنقابة ممثل ،عنه



٣٤٢ دولى توفيق

 عن ملدوب ، المتنازعين العمال
 مندوب ، ا!عمال أصحاب منظمات

 عالقة 'لها ليس أخرى نقابة عن
 ويقدم ، المعروض بالنزاع مباشرة

دارية اب الى التوفيق طلب  ا
 ٠ العمل مكتب وهى المفتحة

 أحد عن محام حضور لووذ و
 كما ، اللجنة هذه أمام الطرفين

 تنتدى أن للجنة ١ على القاذون أوجب
٠ يوما بنعشر خالل الذزاع نظر من

دولى ؛وفى

 قرأر يعتبر و ذلك ومع ٠ اآلراء
 عدول - ألزاميا بق اذن انجل

وب صاحة و’ ه زخن ٠ا ا

وذن  ع نق ألدولة ا!زعات فى ا
اع ذن فذ ينبدف ،اطة٠لوس١ من
 دوى 'اودية اذ'-اش با دوكين بين

قاذى او اكحي ار حاجة  . ا
 حل قتراج ا لذوفيق ١ درت والغرف
 المتنازعان ن’'طرف١ يرتضيه للنزاع
 'أدراع، أعن تحقيقوقائع٠بعدلم ودن
 ’يطان خانة لجان المهمة هبين وتذوم
 وزد ٠ ألتونيق لجان اص عليها

 بدددا وهرت مجأآل عثة فت اعتب

 اجاز أيا بمز المتحدة االمم هيئة
 .الدولية المنازعات دل فى الذوفيق

 دال-ن فدق تة لحنلم* -دف ئ“ قترج فا
 تعين ؟عفاء خمة من مكاونة

 من ت٠ءغوي 'ن٠المتنازءت الدولتان
ثة ودعون أعضال-'  من قون اب' ألث

 أن وللحنة ٠ ة أحب دول رعايا بون
۶ألذنأ وونوع فى ااتحقق تحرى
زون أالباحت٠٠ تطلب أن ولها ال

دسه تبا١زر ئدئكئ .ثهودد١

٠ فضه تر

واتحكيم اتوفيق
 'ي التتليد اتعرق احدى - ١

 أمحان بحى والخالفات المنازعات
دل رعات وهى والعمال ل ا ذات ا

 آلمقصودبالتوفيق ، الجماعية الصفة
 ا!طراف بين وديا النزاع توية

 عادذلجان المهمة بهذه وتقوم المعنية،
 يمثل بحيث 'نشكل التى التوفيق

 وممثل المتنازعان الطرفان فيها
 فاذا ،للقضاء وممثل العمال لثوئن
 الى النزاع انتقل المصالحة فثلت
٠ التحكيم مرحلة

 اختباربا يكؤون أن اما التحكيم
 فقة١؛و١ مع المتنازعين االرفين باتفاق

 ٠ لتحكيم١ ددذة ؤرارأت قبول ىءل
 نتيجة .ار—اجب لتحكيم ا كونا أن أو
 بحدل اء^ل ا ذمن١ ة؛ فى نحر طبيق لتن

 ألتحكب. هيئات الى النزاع رفع.
 وفى ٠ المعالحة فشل بعد او'٠ال

 خيم ا١ هيئات تأخذ المرحاذ هذه
ف  كجم ألمئد؛ صورة فدق ا!دح لجان بخ

 المدرات تبادل >ه وت القانوية
 وحءل المئد.امون اتب انذلى و ا؛-تندات و

 واعذالر ءلب_ذ البيئة حقات
٠ خاددن حاالت فى اال نهارن ’قراراي

 رنزام آلخءىذ١ مصر فى بدأ - ٢
 مثاكل تسدو'؛ن فى والتحكيم الذوفين'

 لجنة بت£ؤين ١٩١٩ عام منذ العمل
 لقطر١ستوى على ذوفيق كربة مر
 لحان شكلت ١٩٢٤ عام وفى ٠ كله

قاليم مدبرى برياسة اب  ا
 ، بذ٠لعمو١ النيابة ممثلى زية٠وءض

 بحيث اللجان شكلت ١٩٤٢ عام وفى
 لقضاء ١ عنعر فيها تمثل دبح ١

 ، لمناعات١ وأتحاد لعمل١ ومشثحة
 فرعية لحان اخئت ١٩٤٦ عام ولى

 واسندت المختلفة للعصناعات
 من ابرتان أعفاء لبعضن رناستها

 النثربع تطور ر ، الخبرة ذوى
 عقوبات وفرض المحلفين نطام بادخال

 لحان قرارات مخاضة عذى حرابة
 وفى ، التحكيم وهي"ت التوفيق

 تناول ١٩٥٢ عام العادر التذرتع
 المنازعات جميع والتحكيم التوفيؤط
لتبوية وملما ضع و و لعمل بدا الذأخسة



توياى ٣٤٣

 ٠ التحكيم بهيئة ينتهى النزاع
 الجهة يمثل العمل مكتب وأبح
دارية  وبإورت المنازعات، هذه فى ا

 التوفيق قانون فى التدريعات هذه
 لذىءرفهذه١١٩٥٩ ملمعا والتفحيم
 خاص نزاع كل )) ددا المنارات

 واحد بهن يقع بشروطه أو باإسل
عمال أصحاب ن٠م ٠كث؛ أو  وجؤثع ا

 ق ذر أو لبج عما و أ مستخدميبو
 المذارت أن يتبن تم قمن آ( متهج
 توفدق1ا لح_ا__ان 'نسذخدم التى

 ٠هل با فف فى التحي؛ وهيدات
٠ فردية وليت جماعة منازعات

ب.خى دوومت

اشاعة *نقدم رمقنضاه ح١ احرا
ل دفقة ى٠اش فتل خ ن٩سق

بر٠سج أخر ؛ى١ مايو اون من )ا
ر.رورىه '( اتحدت١ رة اه. ١ ا!ح فى كما

قذتا االذ؛،ةاكاءية لى دا تم لد
فى أسدفى الذذقيت نذام بق وقد

الحرب ابات ١٩١٦ عام فى ذا ط. ر
الوال!ت به واخذت ا ور ية1اكك'

فى استخدم *تم ن ١٩١٨ ء؛م ,.-|ة١
الذبة العاتمة االحر ابان دادا در

١٩٤٥ اكتوبر اى١ ١٩٤٠ ير١ فر م.ن
الحد'-غى لذوقمتا ذطام طق ى__ا
اءتيث٠٠س الزمان دعدنم أى 'ازدوح

عن-د مغر خط- ءاى لرن لز ١ ص »
ت٠'٠رغذ فى للذوتم زرادة (( ر، دح■■ ■Al و ■>تر^
 أرام أواحر فى اشناصة االضاءة

للذرض ١٩٤٧ عام فى تم ٠ الحرب
٠ شه

ع—'ذوي

وقع - ١  أداس المحال لى ا
 المتدون اسماء 'ندورن به بقصد

 ، معاهدة أو ا'نقاي برام المذوتمن
 سوس ألحل فى وقيع 'ا ويكون
 ش١ الملحقات تحت وكذاك ة ادس

بف لفرض اليها اف—تضد  ,اح ا
ع٠تم لدو ١ د - ويدي■ ♦ تر—لتفس ١ و

تفاق حعول  الزام يعنى  ولكنه ا
 اذا ا تنفيذه على الموقعة الدول
 يحمله؛ التى التفويض وثائق كانت

تفاق شاذ تجيز المندوبون  من ا
٠ عليه قيع لذها 'ناربن

 الذوقيعات ترتيب فى يراعى — ٢
 الدول بين المساواة لمبدأ مناف'تها عدم

 ^ون أن على العمل جرى لهذا
 ة تم. الهجن؛ اأحروف بحب التوقيع
 يكون أو ، المشتركة الدولة صماء

 اارسمية النسخ فى لتناوب ي؛
ولوبة لكردولة أو-يكون الممعاهدة،  ا

 الرسمية ة٠شسخذ بالبة إعوقيعا فى
٠ بها 'نحتف الذى

حذرف الذورح بكون قد - ٣  با
 حجبن وذاك ا٠ المندوبون -ماء اذ االوز

 من را ور ذر اطيها ق د٠لتشم ا ون رك
 ١تم-ز ،الدولة فى المختصة اللطات

 ددق٠__٠التص ءن ترجذع أن !'دوإلمن وان
 ذحردر٠ دعب ابا و تمد سباب ال يها1ء
 ماب ا سس &ونهذه٠ أن ءإى ٠ ةيزغاق٠أ

 ىرا!خ ولة٤ال ف'ن واال جدية
 التعدبق رفض أن اذ ٠ لذبا ء’.عض-
 قة إتم؛ مجذافيا دحو  ،عكر ر ب دون

٠ الدولية ا  ق ومبادقء

ادى—'ذوي
 الدركة زعماء من ابطالى سداس
 رواتيا*زى يالميرو وءو ٠ االشتراكية

 ١٩٢١ءام اشترك ة ١٨٩٣ عام ولد
 يطالى١لثيوص١ الحزب تأليف لى

شتغال اوى اشرف بينمط'  ا
 بره أن بذي لم واكنه ئ فة باشحا

 ة٠بسببمالحة السوفيتى ال!ر.حاد١اى١
 مذذاه فى وقفى له الغاشى الطتم

 اشترك ١٩٣٠ عام وفى ، سمنة ١٨
سباتمة الحرب فى هاثة ا  وحارب ا
 ذولى٠ كما لجمه-وريمن ١ صفوف فى

 المكتب ) الكومئترن مكتب رباسة
 ، أسبانيا فى ( الشيوعى السياسى

عام فى ايطابا الى عودته وبعد



)٢٤ ى توميلبا -

 شكلها التى فى؛الوزارة اشترك ١٩٤٤
ثناء هذه وفى ، بادوو المرشال  ا

 من يبرأ لم غتياله محاولة جرت
 خمس فى حزبه واشترك ، آثارها

 الحزب مع نبالتعاو مذواية وزارات
شتراكى يطالى ا  اختلع. حتى ا

 الحزب وقاد ئ ١٩٦٢ عام احزبان
بط'لى ا!شيوعى  أكبر أصيح حذى ا

 '!رول خ.ارح لى اوربى عى ن- حزب
شذراكدة  عام لى اعضائه عدد و؛وخ ا

 ٠ عدو مارون ١ر٦ من أكثر ١٩٦٤
 تالمنف-ا تمنح أن برى وكان

 اوخذه دربة اوخارح فى اأشدوعدة
 حذوحرات مع 'نتعاون وان ااذانى
دها  أو الحكم فى باالشذراك ب

 لىا اشم كما ئ المعارنه فى دوف ال
 لبن سمتا سيباف على ن١قمث لذ.--ا ا

٠ ١٩٦٤ عام توفى ٠ ذوررة٠الككتا

دوماداى
 ودو ٠ نش-.اد جمؤدورال رردسى

 ٠ ١٩١٨ عام ولد ، 'نوميلباى ؤرسموا
 شتمل١و المذرب مدارس فى 'ندوم
 ءخدوا ١٩٥٢ عام انخب ، ليم٠دالتع

 ؤوظاك 'نقلب تم االقليمى المجاس فى
 ن ء ئ الفرنى اوحكمب ابان اداربة
 عالن اليوم-التالى فى للدو ريا

ل  أذد ١١ فى تشاد اسء
ذالللجؤجور رئيسا اخذمر ثم ١٩٦٠

 البر؛طانية *انحما تحت دملكة٠

 الجزر من ارخبيل من ون—تذك
 ١٥٠ و نح عددها ربلغ الصغيرة

 م٠م ٢٦٩ مساحتها وجملة جزبرة
 اكرق الى ادى—اله المحيط فى دقع
 سكانها عدد نبباخ هيحبح جزر من
 اولينيزى اوجنر من ألف ٦٢

 اختفت بركانسة هررجانية رااجز وربة
 أهم ن ١٩١٩ عام فى شها انتان

 'نحت وضعت ، الهدد جوز منتجاتها
، ١٩٠٠ عام منذ البريطانية الحماية

٠'عاصم١

بتة ١ بجمهور ١
يه٠ل٠ل٠ ى٠ ردذوريه

بحسب أ

 ى_أ'ى١ ا!رد وندر ٠ وارى
مذ^؛ ٠ ر١ءى ملي_لون ٩ ذكخدو راءن ٠او.

للحبو؛ب نجة٠ح٠٠مخش هكتار ن لرب ٢ نخدد

 خلفت 'نو؛و سمااوتى الحاب والملكه
 وبعاونهامجلس ١٩١٨ عام منذ أباها

عيان من  وا— ءح ٢٦ من مكون ا
 اوحالومة ومءر '( ذلك بعد تودت )

٠ نجو بجن؛ رو ة ور زجذ

دوس
دم ومى ا  ا
 الحكم يذام
ولة ى٠رذ ا

 اذر؛ب ساحل ذى تغن .ستقاة
 الحذوبى الطرف وتواجه ا؛دعا!ى

 م.ن ره؛ -نجا؟ ٠ قلية٠ص د ب اجتز وى ٠المع أ
 ا.غرب١ وس الليبية المملكة 'شرق١

 ذؤدد ب الجزارة ال ر لجموء ا ب ؤا!جذة
 ر غدا واحة حذى دا رذت دروده؛

 ارما , اوكنال اناحد زوم .  أ!,١
 م٠ح أى ٦۴ر٤ ؛ العذراء ذاك فى

هى: مح؛ففذة ١۴ الى ادارن و;كب
١و ٠ داحه ٠ رذزرت ٠ ن- ة-د-

٠ ٩قغشا ٠ ة٠قيصر ٠ الكاى ٠ أ ربعاء
الجروان ٠ ى٠قث غا٠ص ٠ ٠ذ؛س ٠ ال الميد

عدن لم ب ٠ ن له ورأني ال سه: ب ٠ ٠٠ ر٠ ١ر ر ني
٤هر٦ ا ١٩٦٢ احداء - الكاث

 االحاى عدد وكذان ٠ الهون نم أوها
 اذا ا ٢٥٥ ٠رذحو بندر ١٩٥٦ عام فى

 '.ىا ٦٧ و نبى ف الف ١٨٠ ببب
٠ ابطار

 ذردو ساتقذشاد ا -نعتمد — ٢
انعدين ر ءة١ارر١ عاى أصاى

اغا ٩٠.و المراس ارض ص ٣ر٦ و
 ٠مسحظة غم ١ر٣ و بات اذا با مغطاة
 االدر من طيرون االداب وكان

 فدان ألف ٦ ٠ ٠ ندو المنتجة اوزراعي
 ؤاذون صدر ١٩٦٤ مابو ١١ وفى

االجانب يملكها التى المزارع شب



لوس ٣٤٠

 ٠ الجماعية المزارع نظام طبق كما
 الذرة الزراعية الحامالت تثمل
 والبرتقال والزيتون والشعبر والفتم

 وحثيثة والكروم وارإح واسمون
 والفتق والحناء اللوز ص 'آللغافا١

 ٦أب الزيتون زيت ويعتبر ٠ وااغاجن
 عليها يعتمد التى النقدية المحاصيل
 لمتصل ١ نتاح ١ يثمل كما ٠ ا!تثددر

 اذى١ لبتن ستخر١ ءة١زر٦د
٠ هكذدلتر ملدون ١ر٨ بنحو يقدر

 ٢ر٦ الحيوانية الثروة تشمل
 من ومليون ام—ا!غن ن٠م رأس مرون

 الماشية س ألف ٥٦١ و ؛ اداءز
 غمصسذ٠وببل ٠ ادل ألفاس ١٧٢و

 ألف ١٧ر٢ بنتحذو سؤ.*اك ا محقم؛ل
 ه—رذه اإى لماً الدنخب إلذة وآودف ط,ن

 كما ١٩٧١ ءاجم لى أإذا ٤٠ ذل حتى
سعنئم م«ن طنا ١١٦ ذشم،ل ٠ ا

 ريع امدب الثروة ودل
ت  فى بأش و ئ لذش-رير١ حام

 وزام { ١ط ٠ م ٢ ا الفوسفات ا؛ذدلرلمًا
 ء"ل ى نحذء ط ٠ إف أ ٧٦١ ا ذد لحد ١

 ( ١ط أاًف ١٣هر ■١ إرصاص١ ( / ٥٥
٠ ؛ أوقية ألف ٢٤ I اذيًا ا

احذتاء ا ط—رون ميزانبة للج٠٠ت
 ٠؛ "روض دردار ٠ م ه٦ر٨ بج ١٩٦٢

 الواليات مرو اعانة دو؟ر ٠ م ٣٠ منوا
 لمًا. د ا زز ا جملة ربع ندو’ى أ ة لمدحد ا
 للتنمة دلماً اإف الخطة ردأت قد ه

قصادبة  رؤع وتضمل ١٩٦٢ ءام ^

قتصادى المستوى  جميع فى ا
 كاف التاريخ هذا وفى ؛القطاعات

 الزرتون زيت : "شمل ا!صادرات
٢٦١ Z ) فوسفات ا / ١٦ ) نبين ؛ 
١٤١ Z ) رهاص ل ه ١ حذ,بد ؛ 
 ا ٥٢ بنحو فرنا وتنفرد /، ٢١
٠ اردات والة الصادرات تجارة س

 )لماً أحذف رونر مت٠خذ — ٣
 نفلتها ا!دى ١٨٨١ عام فى الغررلماً

 ثم مابو ١٢ فى سعيد قمجر معاهدة
، ١٨٨٣ .يونيه ٨ فى المرس معاءدة

 مقيم لغعليةفىيد١ الميادة واصبحت
 الخارجية وزارة أمام سدول فرنى

 التحربررة الحركة ومرت ، الفرنسية
لوطذيين٦ ين دموى بعراع ذنض لى

 مايو فى حدث كما والتعمررن
 دوض 'نحولت ١٩٤٢ م ء وفى ، ١٩٣٧

 اإطغاء قوات بجحن درب ن١ميد ا!ى
 نوذد اذدحار تم حدى ر المطء وذوات

درة  إم—وب ١٩٤٣ عام أوائل لى ا
 ل١إطذر١ حهذومة !ى١ ابالد ا!زءاء
 ا!وطذملماً ا!دركات وتوالت دحول

 كى ت•'، باستعالل فرنسا فت اعذر حت،
 فى بدر بار قية اتذا ءإى بداء الذاتى

فالل أءإن 'تم ئ ١٩٥٥ يونيه ٣  ا
 وفى ٠١٩٥٦ هارس ٢٠ فى ف-ام١

 الحس أءزن ١٩٥٧ ما؛و ٢٥
 ووام ادابات حف ء ا!ن؛ التأبى

 حنذش ١و ئ اًإدوشية ور؛.لماً—ا!جب
 'رم !لدو!لماً ركس-؛ بوررمة اإطاًمب
 م ء؛ ذتخابه١ وأب للجم.ىزربة رايس؛
٠ ١٩٥٩

 ذمام ض ١٩٥٩ بنعردستورعام
 من يدكون ى١مذتخ رص تف ٠متجنا.
 رتم ما٢ ، سذوات ه لمدة عضوا ٩٠

قترام اصهورذلماً رس انتداب  با
 ء؛دة١ وندوز ٠ نفها ة للهال م اإه؛
 ؛ مذوا!مذون مرتون ذلك د بع به انتن.؛

 الوزراء أو رلة الجمه-? رئس ر٠بعت و
 ؛ بعى لتثر١ المجاس أمام ملول

 انضؤت ١٩٥٦ نوفمجر ١٢ وفى
مم هيئة ورة عف الى توز  المذطدة ا

 الجامدة عضودلماً الى انغمت ا كم
 ر٠ر 'ذه دة٠اس٠ي٠س ت وتمم*' ، ة٠ا.هربم_١
 لجدددة ١ ربة لجمه* ١ ظل فى لعربية ١

 هذه معالم ووضحت ه لة بالعم*
 : منها شتى مناسبات فى السياسة
 للجمهورية توش مندوب مهاجمة

 رغ بذار لماً—اامام-د ع اجتما فى بملماً ألع*
 قطع ار أدى مما ١٩٥٨ أكتوبر ١١

 عدت أن !ى١ البادبن بجحن العالقة
بذزرت تحردر سبة بهنا ١٩٦٣ عام



٣٤٦ ( معاهدة ) تونسية

سى واشذراك  الناصر عبد جمال أدر
 ومنها ، المناسبة بهذه حتغا'ل١ فى

شذراك عن توش ذقطاع١  اكثر فى ا
 وتغيبءن الجالعة، وم|زتمرات لجان

 غير ١٩٥٩ عام البيضاء الدار مؤتؤر
 ةليادي- ١ هذه !م.,ا ■ 8م أوضح أن

 ابر.بل فى العربى االجماع عن خروجها
 و'"'نى ٠ فد،"حبح| تحردر بدأن ١٩٦٥

تات و ع على االجؤزع  مع اض
 ارالزالحدة غقة٠٠ص ببب الغربية لماالا١

 .ب٦ذغ٠ ذاك !ال٠و .االربة االرادب
ى ١ الربدر  زمر٠مل ر حضه عن ادو

 . االزلى ترادفى فى ءدد االى القمة
 ترع رى—أحذ درن االالوات ع٠قط و
٠ ن المدحل ا;عربية لجمهؤرية١

( عاجردخ٠ ) د،-بة٠ت؟ذ

 -ة—الم أذر ١ ية٠٠ك أخ ١ اهدة٠لمع_١
 ددا ت٠٠١ؤ. و ع رسى دار وده ابرذأ٠ال ذا ذعر٠و

 هرر ومدالداة ر بعد ١٩٥٥ روذده ٣ فى
'ن ١ المغاوالالت  اؤول درادر و

 زذقمب٠ ف اف ( نز،-إيجم لمذجى١ التوب.(
 اراف يمد دن الباك يرن ؤة االلم

 فى رس ن; ندق ده د الأذر ١ لحكومة١
ل  ذعت وزد ٠ الدحى االستق

 ادارة فرنسا دواى أن ءاى /(٨) االدة
 شلمج٠ ثم زوده اذخارحة تات الع

 الذ؛ذه؛ ذلزم أذف ١ د؛'هدات و؛ نس تو
 . ادالد فى خلبة١د زراءات تخاذ١

 تشاور ضرورة ءلى (٩١ االدة ونصت
 ة٠٠مذده فى وده—وج عند 'ذودس ؤد و

 ؛ن—تقذ ال الذرذم زد لو ١ مع به دو
 ة—أداحن- ا من و ؛ د—ح لرو قف هرو

 رذذات ا—فرن.- تحتذظ رذ الممكر
رى. , عر ة و عف  تن.مدع نمية أدع ١ ا

 ممتحن؛يني تحذنظ الما ح مخلقة ياعفاءات

. ٠ذ زد فى ا—فرذسم رمثل و ، قرنسية

 الملطات كل يباشر سام مغوض
 التغاق'ت١ بموجب لغرنمما المخولة
٠ الدولية

 أعلن ١٩٥٦ مارس ٢٠ وفى
 فى ذلك وتال ، توش استقالل

 الباذين بدن ق آرط؛ ابرام بونيه ١٥
 شم تذهارض التى االمدوص ألفى

ل د  نشأ، لتوش !شام١ ا
 د رع 'نعدزبره! 'ض !ل١ بنزرت قاعدة

. ١٩٦٣ عام خالل ذلك

'ذوذس ،، كا،در٠ >)

 ادئن ١٩٤٢ ذوفمر ا ه لى - ٢
 عذن اداخا، ؛ذوات االرط؛' ا -ط؛ل

مب ن؛ ١ ٩ وفى ٠ ر- د ء االو٠ذد  ٠ؤ
 م.ن '.ة د اة ا ادأذاء ؤوات حذف ز تتحذله١
 امات٠لح١و بنزرت ب نو اذ. •٠أحذ_ ا

 االزن دحار عر سدوأوا و؛ بر وؤ؛
 انسدجوا اني- اال والحدبدة وطووره

 ذلك بعد وتوالت ئ يبر د ه فى ءذبا
٠ أجاالون١ من االعز'بز عؤامات

 سقطت ١٩٤٣ ،؛ير—ين ٢٤ وفى
 فانحبعت الحاضاء بد فى افى ط
 حنة منة ج ال. آو لى ١ روميل ات ف؛

 ,ت م ة٠٠لس٠س وهو ٠ ض؛رث خط خلف
 روش حدود على 'تحشمنات١

الهجوم ودأ فبرادر ١٧ وفى ن االروية



تيتو ٣٤٧

 الجنوبية اسة عذى االلمانى
مريكية القوات منها فانسحبت  ، ا

 ثم ، قغصة على االلمان استولى ثم
بيض الجبل ءلى استولوا  اسة فى ا
 فى الحلتاء هجوم وبدأ ، الشمالية

 الدفاع خط فاخترقوا مارس ٢٩
 عر استولوا مارس ٣١ وفى ،ا!لمالى
 المحدور زات—ق قصقر٢ وزالى قابس
 وأعت رزن رأس فى ترحوص حيث

 انتهت وبذلك ما'ئ ١ ٢ فى استسالهبا
 ل١لحكضر١ ج—ودن ٠ دوش معركة
 رذبة ذأك بعد البريطانى الكسندر
 I رد إ؛ ) أت فيد )١ وأذب المرثالية

٠ آ( ٠ل ته اوف

اذونكين
ص ق كان الذى ا  ءلى ر!

 م1فحع ١١ باب وم—اأي يعرف ما
 زم ذزإف’ دذت ش١و ثم( ألثممالة

 باالذمافة لن وكوشون اذام ن٠م كل
وس ؛موديا الى  طوربة١مس١ و

 وضعت ٠ "صيا ق ٠ش فى اأغرنية
 فى تهالغر !حماية١ 'ضدت تونين

 وفى' ؛ هانوى وانحاسة ث ١٨٨٣ عام
 الوطى المحلس أعان ١٩٤٩ مابو ٢٢

 دوأة وتيام يبتقالأجا١ الفرطى
ث الوالبات من فيتنام  ذط'ق فى الث
تحاد ٠ العرض ا

نيتو’
 سالفى فبو وسياسى ءهكرى — ١
٠شتش١ بروز(( جوزبف١) إرشال١ وهه

 حرفى ب اثتق لذى١ تيتر باس
 ارممه بي.ما قعدو كان األمندن التاء
ت على  الحرب ابان صحفية مقا

 ١٨٩٢ عام ولد ئ طانية العالمية
 بع اأث ويرو ئ كرواتيا قرى باحدى

 ومنذ ئ فقيرة ريفية أسرة أبداء من
 م معك فى وخادما راعيا عمل صباه
 ا!شدق ، حدادة محل فى وعامال

 فى يتجنعد أن قب.ل المية بمدرسة
 أخذ حيث ا!ولى العابة الحرب
وهناك ١٩١٥ عام روسيا فى أسيرا

 وتأثر الشيوعية الثورة قيام عاصر
 عام يوغوسالفيا الى عاد ثم بنتائجها

 فى واشترك ميكانيكيا وعمل ١٩٢٠
 عاب فحكم البرية لثبزءية١ الحركة

 سدت أمذى حيث ١٩٢٨ عام بالجن
 وءأش موسءو الى فافر ات سنه

 وبدد ١٩٣١/ و ٣٤ عام بون ما بها
 حزب ا سكرب انتخب عودته

 رر ر اأشع حركة وقاد اأثوغوسالفى
حتالل زد  الجالء وبعد ئ النازى ا
 عام وطى محلى . أول كدل——وش

 ٠ ألمحلء£ومة راس أول انتخب ١٩٤٥
 .ا—رئيس انتدب ١٩٥٣ ؛م٠ء وفى

 وافقت ١٩٦٣ عام وفى ورية—ألجمب
 دور—لدس- ١ ءأى لؤطذلجن ١ .عي._ة۵لج ا

 ديدو .بظل أن عأئ نمى الذى ألديد
٠ ة الم؛ مدى رنة جماًئ رئيس-،

 أتبعية١ زد صراعه تيتو بدأ — ٢
 ورفض ١٩٤٨ عام رذن وؤدذة—ال

 رج ن٠مو سننمذزابه ستاأدن ة دعة
 ن٠م ؤدا—٠ذوتس أكورم١ طرد

♦ أضوءية١ الدول مجؤوعة

ضة٦ ،يزت باأنذعدرر رددو ا
 ودع ، ااسلمى ادعاض والدءودالى

بات فان اضوءية١ اعتناقه  ادو
 معصاعدات ة ءلى بالده مدحت المتحدة

 ستاأثن ة ا—ون وبعد ، اقتشادبة
 دوغسالفيا بون اأخالف شقة غاقت

 ت٠يي و٠٠٠٠الع ل زءح.ث وزار '*'*-كو ومو
 ، أقعاعة١ ١من دحين ٧ بدلى ؛إخراد

 القاهرة زار ١٩٥٥ دبمر ٢٨ وفى
 صر اأث ء؟د مال٠ج ٠ئي لى با واجذ؛ع

 فيه أعاشا مشترى بيان؛ درا—وأص
 بجابى ا الحياد بجاية تمعكهه.ا

نحياز وعدم تتماعات وتكررت ا  ا
 وباراد ودردوش القاهرة لى بينهما
 ا!*ذواب خالل اجتماعا ١٥ وبلغت

 يارس رهش وخالل ،المابة كض١
ت تيتو قام ١٩٦٦  لتذس.بق باسا
 ببب ذم.؛ز١ عدم دول بين االمعمل
 فى اذمترك أكذوبر وفى ، م فيتن؛ أزمة

٠ بنيودلهى الثالثى ا؛ؤتمر



٣٤٨ ي

يوق
 وهو ، فييتى سدو اء——فض رائد
 ىحيباذوفتث درمان )الرائد( ادجر

 سمهدوم١ذبرز١٩٣ءامه وألى 'نيذوف
 سفينة قاد حجبن ١٩٦١ أغمطى ٦

 ابتى ٢ تولذ ذوسه اأروسية اء—الفض
 بم٠مند المادح ءة١فى اطاقت

 متعدد صاروخ ؛واسمطة ا!ثوم نأك
 ٠ اءة١فى ٠م١٧٧ه٠ المربعة

رن -دول مداره وا'نخذ  لدورخ١فأرب, ا
وأى  فى قضو ٠ دققا ٨٨ر٦ فى ا

 دول خالأبا ر١د ساعة ٢٥ ااغضاء
رض  ر>لتا فى وقعلع دورة ١٧ أ

 أى١ ألمسافة زذح أى يم ٤٣٧هر٠٠
نى دا و ء ق و'ذملىو ٠ وادارا ذهابا أهمر ا

 د ره ا!رض

 قام الدى
 راردعة دخم ار

فى ال٠اسمتتت

٠ذوئ ٠ 1.

 دول لدور ء فضد؛ رائد
 رن د'دار دورى ^واحلته

 ا٠ذل’١ ١ه.ف ل—قد درحاته

 حض اء ٩ وفى ٠ أدجر
ؤو د! د؛ءء-؛ره وسعدو م

دافدام ترا
 ن٠م مجم_لوءة ض طيتح ةبرجز

 ف أط ١ ءلى 'نقع ة اأشف الجذزورات
 أكثر ٠ ة—اجذوب مر؛كا الجنوبى
 من لذرببا ح لثا؛ با لرذداة مر'ذذها'ذط

 *با—ذقتس٠ ٠ ردة الحذه اأذط؟ح.ة المذطعة
 عاط ئ رجذتمن١و شيلى ؟يور؛تا
 ٠ ادردادى دوط داى—■الث القطام

رجذب م أقط؛ ١ صدمة ء؛ و  ٠ أونموا ذى٢ا
 أفأ ١٨ر٨ زدرة٠اأج مس؛حة توأخ

 وعمذول للدتان مصابد باً؛ ٠ م ٠ م
٠ ابدر

براده
ألثعية، االى'فى؛ اًوربة د ة٠ء؛صس*

 من ؛؛لقرب مذوط موضع فى و'نقع
 وعاى ،در؛؛رك١ على طل1١ ساحااً؛
 دورازو ؛ء—ميذ م.ث مد ٢٠ مسافة

 تعتبر ، دديدى خط بها وربطها ااتى
وهى ، النثعأة اسالبة مدينة 'نيرانة

كبر المفتى مقر  سجد ائرها٠اً ومن ا
 يذدر ٠ بك ادهم ومسجد آصاف

 بنحو ( ١٩٦٠ احصاء ١ سكانها عدد
 ( ١٩٢٧ عام ألفا ١٣ كان ) ألفا ١٣٦
٠ ضاعات لعدرة ز٢مر وهى

بربكر
 فون ألفرد وءو ٠ ألمانى بتدر أمدر
 فى 'ندرج ١٨٤٩ عام ولد ،ترجز

 أميرال رتبة منح ، البحرية صب المن؛
 ١٩١١ م ء أول اميرال ر ١٩٠٣ ءأم

لمانية للبحربة وزيرا عون ب  حتى ا
 فى الفضل اب ب ٠ ١٩١٦ عام

زأنية ابحرية تجديد  وجه فى لتقف ا
 أداى فى بطابة ابر بغرة ا

 العاب التدرن خالل وفى .ابحار
وأنى  سالح تقوية ءأى عسل ا

 عة٠محة آر؛ر له كاذت مم؛ اصات اأنء
 ل دخ؛ مذ^؛ ا'حرن اث أ-دلى ب 'ذطء فى

 صمغوف فى اأخدرب المتخدرة سات  اأن
ب سذوط وبعد ، ء الطن؛  طوربة١ ا
 المانيا الى عاد ثم ن سدووا ألى هادر

 ذسعاغ١!ر١ ممجار ا ؛٠ءض ن ء بث٠ح
 -ذوفى ؛ ١٩٢٨ ' ١٩٢٤ ء-.'م بون

١٩۴٠ ٠

روس
 مجموعة به تعرو وس. ري أم

ربة اشذاءة١ف؛ر١ من  طإق١٠ ا
ول ، أقمار نية د؛ يرنبا  وبعرف ا
 أبريل اول فى اطلق ١ تبروس باب

 حياته ومدة رطال ٢٧. وزنه ١٩٦.
رض مدار دوز  ، سئة ١٠. ا

 فمر ذو ٢٣ لى أطإق ٢ ونم,وس
 ، مسدة ٢٠. ب ته ض مدة وقدرت

 يوليه ١٩ فى أطاق ه وس وتي
٧.. ب حياته مدة وقدرت ١٩٦٢

 ٢١ فى أطلق ٨ و'نم,وص ذة . -
 حول بدور أث على ٦٩٦٣ دبر

رض  والفرض . نداية  ما الى ا
تمار من المجؤوعة هذ؛ ارسال م.ن  ا
عاي الحب دراسة هو  وا

انمار كانت لهذا الجوية والتقلبات



تيموشنكو ٢٤٩

 بأجهزة مزودة ألمجموعة هذه
 مختلفة وأجهزة فية ١فوروغر ذصمولر٠

 جميع نجحت وقد ٠ ألجو لدرشة
ت هذه  محطة ررال تمهيدأ ألمحاو

 عر ا لظه أ لتمجيفى ثمة دأ فضاء
 وأخطار ألخارحى ألعضاء فى الجوبة

رضية ت المحط؛ ٠ بنتائجها أ

جذوبى يدول
 جذوب فى يقع سدرى أقرم

 م١ك طاب١ لى١ خذ . برنر ممر
وى ألعاب ألدرب بعن ١٩١٩  أ

 دنن و ذا جرمان سان معاهدة بمقتضى
 ت٠ءم ايطاليا لى ألفاشى ألحد قيام

 ض ألقضاء على أآلرة هذه
لمانية الثذأفة  سنانبا وشتيت أ

 أ للصد أ وتعزيز ن لنمويدان أ من
ز يطاب نية ا  هتلرألذم-وبون منح ا

 ءى لماذية١ لحذحة١ قليم١ فى

 الجنوبى، لترول١ من هجري, شرط
 حتى ه'جروا ألذين عدد بلغ وقد
 أن أ ،ألفا ١٨٢ذحو ١٩٤٢ دام نهابة

زطرأبات  ألحرب نهاية مع ءادت ا
يطالة بالئحذومة أدى ممدا  منح الى ا
 ألحكم من عا نه لجنوبى ١ ول الب

ستقالل الذارى ٠ ألثقافى وا

تيمور
 وتقم ألثرقية ألهند جزر أحدى

 سندرا جزر مجموعة من ألشرفى الى
 ترأليا—أس سافى عن ويفعلها

تنال ن ر تيمة بحر لى الثمما

ندونيسية يمور الى دا ، "أ

 وأهم ، نمة ألف ٥٣٦ لبرتذالية
 وجوز ألصددل خثب صادرتبط'

٠ واشع واأ-ن

 وتبلغ الجزبرة غرب وتحتن
 تيمور و ٠م٠م ٥٨٠٠ ماحتبا
 برتغالية مستعمرة وهى البرتفالة

 ماحب؛ وتبلغ الذرق الى تقع
 و دمللى وءاصمتها ٠م٠م ٥٧٦٢

نعمار أندونيسيا ف تعتر  با
 ألمتعمرة يكن ’ للجزيرة البرتفار

وأهم ، نمة ألف ٥٣٦ ألبرتذالية

شني سه،

 ألدرب أعالم من روسى نلد
 أب وهو ٠ أشانية ألعالمية

 ولد ن ننكو تيمة جيمون مار'شاي
 من أ،رة ز رأببا’ب ١٨٩٤ عام

 وأنترلذ الجين دخرف ٠ الفالحون
ولى ألعاب الحرب فى  اسمه وبرز أ

 -١٩١٧ ألروسية، النورة أدان
 ألجيش غد فرقة ذن حون ٠ ١٩٢١

بيضن  ، دينكون عزيمة ألى أدى مما ا
 وعضوا ١٩٤٠ عام للدفاع وزيرا عون

 ومنح ن ا!على ألوتبيت محلس فى
 بعد ته ۴عكه بزغت ٠ دالية أز رتبة

 الجبهة فى الروجية تو.ثر الح قيادته
 صر ۶لدفا١ تنطممه ه *ه—الحنه)

 ئ_ول بما٠س ذذى-١ذتقد"١

 ١٩٤٦ عام لى عدن ’ حالبنحرأد
 عام وفى ن يا أريه فى لبالده أ سف

 ،ألملحة للقوات ما٠ء قائدأ ١٩٤٨
٠ نلك بعد أخمه أختفى



ت
 كان وأن ، ألحروب فى ألحارقة
تفاقات تجدزه  مما أستخدأمها  أ

٠ ألدولية

بادا تروت’

ئايوم
 ٠ لغعة١ فى نادر مددنى عنصر

 درد——اح ا خام مع مخذإطا بوجد
 لزرى١ وزنه '٠ بت لبح ١و وألنتحاسر

ه٣٠٢هر 'رد٠ذحب١ ودرحة ٢٠٤ر٣٩
 زننخدم ٠ رصاصو رخ معدن وهو

ت ١ألمبيد نتاج ١ فى ازمة ١ مركباته
٠ لحذرية أ

ثانى «آل ))

 فى حاكمة عربية ررة ثانى آل
 أخليح أمارأت من قطر أمارة

 جر٠جر أسيغ ألى تنب ٠ أإهربى
 بمدحخة أستقل ألذى محمد أبن

 من فعليا بعد ١٨٧٣ عام قطر
 جماهدة قطر وترتبط ، ألبحذرلن
 ٠ ١٩١٦ نوفمبر ٣ فى وقعت بريطانية

رة هذه يمثل  ٠ لحند ١ ألوقت فى أ
 ف١ عبد بن على رن أحمد ألثيذ

 ٢ ٤ فى أبيه تنازل بعد ؟تولى ثانى آل
٠ ١٩٦٠ أكذوبر

تراميت

 سحوفى من يتاأف معدنى مخإوط
لمنيوم  أردن بعفر واكجد أ
ذى١شل"١٠ث١حد١ أفى ص:

ء وارطا غدد انشحن-و عنه سج
اأد يمل اتدرارة درجن لى هادل

 حذى اذلمحام عمخيات فى ألثرأميت
 را - تماما ألمعدن أف أط تندمجو

ى؛بمل١ أنداح فى أنثر.أميت ستخدم

 لخالق١ عبد وءو '٠ معرى سياسى
 درس ، ١٨٧٣ عام ولد ٠ باشا 'تروت

 زأرة و,، موخئغبا وأشتغل ألفزأذؤن
 لممة فقاضبا ،٠ ألعدل ١ أسن؛نية

 وستثمارا أنشاب عند أآلحدأث
 ١فمستشار ألقف؛ب ألمرأقبة للجنة

٠ ميا عمه فنائبا سستئناف أز رمحكمة٠

 ١٩١٤ عام للحقانية وررا عون
 وفى ٠١٩٢٢ عام للدأخلية فوزبرأ

 ،أ!ولى وزارته ألى نفسها ألسنة
 ١٩٢٧ عام فى أئتالفية وزأرة شكل ص
 منصب لى يذو زءول سعد ان و

 ود-خل ٠ ألنوأب مجلر رطر
مع مفاوضات فى جمة أط صاحب
٠وزب تشدمرلون أوستن ألح
 لدو رو سر خالل فى ط ط بر دارجية

 تحذبر فى شلت ولي؛ ١٩٢٧
 ٢٢فى بباربر توفى ٠ أدردة ألمطاأب

٠ ١٩٣٢ سبتمبر

دروة

صطالح فى ألثروة -- ١  أ
قتصادى وأل )آ ترادف أ  وهى ،( أ
 وألمدون ئ ألنفعية ذأت أآلب

دحاء هبنه أن با!.نفعية  تقنى أ
ذان جات١ص  ئ مطابه و'روفر أ

ط؛ هذد عم تتح ولكى  أى ثروة ء أ
 مالدلمن تكون أن يجب منفعة ذأت

 تكو'ث وأن ألحاجات من حذذجة ء’لقف
 دررغز؛؛ ء ألثى بكون رج أن وفة ٠مع

 بكون٠ وأن ( معلوما كان أذأ أ وده
 أو فالذدب ، ممكن؛ أنفالليا

 أمكن أذأ أ ثروة يعتبر اح أإحترول
٠ ننه تعد



٣٠١

د, رأده! الثروة تعرف كما  داء ا

نسان عستطيع اإتى  الجماءات؛ )أو ا

 ويقعد ٠ تبادلية قيمة ولها تالكيا ا
 وهذه . نقدى ثمن ١ك أن با!نيمة

ابجيد باخنالف تخذف البسة

 الحمول سدل ق الذى.-دل واسل
 لعمدوبة ثروة اطمحراء فى فالء ءإدذا

ب.١ احاجة ا ندة دع علبه ل الحصة

 فردنة الى روة ا تهب( - ٢

 دار الغردة ات و الثر و . .ة ء جما و

 ة—المدب حق ءإى م تذو و دتلممذا٠ا
 جيحم فى المقررة الدنوق من ١وهى

حتكارية من ذوءا ودتر اتر٠لدس١  ا

 ذوئ دان أحا الثروة دام ن

 ويتغلبا شخصه ءإى بكها رغ بقدر

 ه حماءي الثروة دون أن أو ٠ احالحه

 النأس درن طائقة فييا تدترك
 ءادة تكون أو والمؤمات كالشركات

 ^.اه٠كم كإه الشعب على ثبنبا رف تعدد

 الصهة هى فالتععية ٠ مثال ا در

ب فبعض للثروة الحذرمة  دد ا

 ولكنؤا لتاحبيا النفعية عدلمة تلذون

 أو كالخمور اقتصادية دمة ذات
 ستعمإبا٠  لمن ؛النسبة هر١احو١

٠ اكبادلية قيمى فى تهايذف وأش

اشهوب١ 'ثروة

 اب٠مم به اشتهر الذى العذوان
 'ذروات وأسباب لمدة طي. فى بحث ))

 ابريطاذى لالقذشادى (( لمدو'ب اا

 المؤأدت عمد ن٠م تبر بعد ، ث٠سم آدم
و  يا'تذظر طور٠ بعد ذى حدادية ا

قذدد  الى ق انعر ، المعاصدرة ا

٣٢ نعدو.. وقفى ١٧٤٤ عام منذ تأليفه

مأبض غروة 

 ونضمن ، نثره تم حتى عشة
 ءام علدها يذوم التى المناهر

قتصسساد  من ودر واستذدام ا
،ات  متداولة زالت ما ادىا اً

نتاح اروم حتى ستهالك ن كا  ، وا
 وحجم ، ذممل ١ وتقسيم ٠ ٠والجبل

 ، التكذواوجى واكطور ’ ادكان
 نادى الذى الذطردات ومن ؛ و'اسوق

 أن ٠ هذا كذابه فى ف آدم بيا
رتاح  ووارد !.عمل١ ءن تجذم لذى١١ا

 ة. !ثروة الوب المحدر وه الطبيعة
 ، ء شى ى الحقيقية اب وأن

 بذل الذى الجهد أساس ءاى دى ، رع
 المجم-م رذاهيقة وان ٠ جبا اف' فى

 المام الدخل ى دو—مع على رننخدد
 ■نؤر النى العوامل من وات " ادد ن. 

صادى التطور ذى  اسل -ض ا
 وامتخذام المواصالت طرق واًمكل

٠ التبادل حرية مع. الماً أ؟

ماب 'ثروة

 ابه اكمأس المابة الثروة تشمل
حة ب ٠ والعذبة ا بة وا  ا

قتصادية القيؤح ذات ا ذرى  ا
 'نشمل ا٠كم ئ والكاوزريا كاذجمبرى

سفنج ؤاؤ وا!هداف ا  وادار وا
 المبة أثروةوتعتبرا ٠ لخ ١ ن والمرب

 وابابان وبحاترا٢ الدول بدخر فى
 ، ة٠لهام١ الدخل مشادر من رتغال٣ا١و
 ممر فى المائية الثروة شذون .اذت٢و

 يد والمتعد؛ ااسوا-دل حلماً حط رمض مذشالماً
 ١٩٥٤ عام وفى ٠ الج.مارك ودرس

الناحة من الماربة الثروة دباً دقلت٠
 ون ألزراط وزارة اأى الغبا
 استبقيت التدفياولماً ا!ذاب

 ١٩٦١ عام وفى ن السودل سه
 طع— بانن* مورى٣ ذرار دمدر

 المثروة العامة ادربة اازسح )١
شراف ابا وأب (( المابة  الدمامل ا

وش"ن ل المتعص ااشاط نواحى ءاى



٣٠٢ الثماد

 حدنا ألحقت اًن وبعد ، ألمائية ألثروة
 تبعيتها نقلت ألجمهورية برياسة

 ، للزرأعة ألوزراء رئيس ذائب الى
 أربع على المؤسسة هذه وتشرف
 : وص أختصاصاتها منها أكل شركات
 ئ، ألصيد لمعدأت ألمعرية ألشركة

سماك ولتسدوبق  أه٠لمي١ ولمصايد ،أ
 كما ٠ ألبحار أعالى ولمعايد ،ألمحاثة
 نشاط بتدعيم ألمؤسة تقوم

 ألمائية للثروة ونية ألتعد؛ ألجمعات
 لمدول'ت١لغذىو١ اتدررب١ذلك وبثمل

 أمكاذثات زيادة على ,بساعد امم ألمالية

 رذى سائل و و ألعيد أسطول
 اع ورنو وتسمويقه وحفظه ألمحصول
 ألمؤسسة مهمة تثمل كما ،أستغالله
ضطالع  ية’١لمبد١و اذة١ بالبحوث أ
 محطات و ألسمكية رع١؛ز١ كانثاء

 ألباتات وأستكثار أ سماك تربية
سماك لتذذبة ألماب  ودرأسة ، أ
 مصانع وأنشاء ، أ سماك هجذرة

 ٠لل٠٠ميزأني بلغت وقد ٠ ألتعليب'
 قيمته ما ١٩٦٧/٦٦ عام فى أ دسمة

♦ جنيه مليون ٤ر٩٦

الثعالبى

 ألعزيز عبد وهو ،تونمى سس
 ، ألثماأمى الرحمن عبد بن ابراهيم

صل جزائرى  المولد تونس ا
 ١٨٧( عام بتوش ولد ، وألنشاة

 لمصاعدة ألدعوة فى ١٩١١ عام اشترك
 ، ألطرابلسية ألحرب فى ألمجاهدين

 خالل توش فى ألوطنية ألحركة تزعم
ولى ألعالمية ألحرب بعد ما فذرة  أ

 عام ألتونسى الدستور حزب فأس
 أن وحاول رياسته وتولى ١٩٢٠

 مؤتمر على ألتونسية ألقضية يعرضى
 للطات١ فأنقت يس٠ببار حلح١

 عليه وحكم عله ألقبغس ألفرنسية
 اطالق وبعد ، بالسجن تونى فى

 العالم انحاء بجن برحالت قام سراحه
سالمى العربى ، الهند بلغ حتى وا

 ألى عودته لجن ؛؛لقاهرة وأستقر
، الكفاح لموأصلته ١٩٣٧ ء؛م تونس

 باللغة ؛( ألشهيدة توش )) كتاب له
٠ ١٩٤٤ عام توفى ،الفرنسية

وزارة( ) الثقافة

ألثقاف وزأرة أشاء مر
 بعدة ألمتحدة ألعربية بالجمهورية

 أصال ألثقافة ش"ن فكانت ،مرأحل
رف ب —ألمع.- وزأرة اختصاص من

 ١٩٥٢ نوفمبر ١٠ وفى ، ألعمومية ٠
رشاد وزأرة أنشئت  ألتى القومى أ

مة أفرأد توجيه )) مهمتها تضمنت  أ
 ألثقافة دبل وتير ٠٠ هم راد أر و

٠ (( ألشعه

 ألمتحدة العربية الجمهورية وبقيام
 هذه أختماص تطور ١٩٥٨ عام فى

 ثقافية اختصاصات بضم الوزأرة
 بها وأطلق أخرى وزارات تتبع كأث

رشاد ألثقاة ))'وزارة اسم  وأ
 الثقاب ألرسالة لوغوح II القوس

 مارس ٢٥ وفى ، ا به تضطلع التى
 وزارة )) ر وزارة انشئت ١٩٦(

«الخارب واب لثقافية١العالذات
 الثقافى التعاون ثغون على لالشراف

 لم ولكنيا ، الدولى المعيد على
 اشالها من عام بعد لغيت’ ان تلبث

 وزاران فى اختماصاتها وادمجت
رشاد الثقافة وزارة منو؛ 'الهوس وا

 أن دش ١٩٦٥ أكتوبر أول ولى
خبرة الوزارة هذه اختمانات  ا

 ثالث الى تقيمها فتقرر تشعبت قد
: ض وزأرات

 الثقافة وزارة - ١

رشاد وزارة - ٢  ا
الباحة وزارة - ٣

 الثقافة وزارة اختعاص واصبح
 والمتاحف ا!ثار ش"ن يثمل

والذشر والتأليف العامة والمكتبات



٣٠٣

 بذ التثكل الفنون ندو I د 'تم
 . والسسجذما والمسرح والموسيقى

خراف ٠ الغنية والمعاهد  عدى وا
 عن أو مباشر بطريق اما الش"ن هذه

 * الوزارة تتبع عامة مؤممات طريق
 - ١٩٦٦ لمام ميزانيتها بلغت وقد

٠ ج٠م ١ر٩٤ قيمته ماً ١٩٦٧

وزارية ثقة

 اطالح الوزارية الثقة ٠ ١
غلبينه تقة٠ به يقصد دستورى  ا

 لحنى القائمة احكومة بهيئة لبرإ.ذية١
 افرادا، او مجتمعة الوزارة فى تتمثل

غلبية ثقة على والحصول  درش ا
 واذا . الحكم فى الوزارة ستمرار
 وتتخر تستقيدل ان فماثها افتقدتها

٠ الحكم مقاليد عن

 اوؤزارلى الثقة طرح مبدأ يقوم
 وئلدة—المس مبدأ أسباس على

 فى يتمثل ما وهو للوزارة السياسية
 ، ة٠ب٠لبرلما١ الديمقراطية الحكم نظم

 لكى الحكم ذلك فى ى و
 لنفدام١ وينثنى ، والجمهورى

 حؤ.ع اذا ا ) الرياسى الجمهورى
 رحن الرياسية الجمهورية دستزور

 يرو ا٠ك والرياس البرلمانى اتفا
 المؤقت للدسذور بالنسبة الحال

٠ ؛ المتحدة العرله ربة للجمهه

 الدولة رس اخبار كان ولما
 الديمعركالت فى الحكومة نيس ؤر

 زتابرة اس—أد عاى بقوم البرلمانية
ض هذا غلبية لحرب ا  ى ا
ومة رش أن هذا  الغالب فى هو ا

غب صاحب الحزب زعيم  اإطانة ن ا
نذخابات فى  ءلى بكون أو البرلمانية ا

ء أغلبية 'تقة عاى دزا ا قل  اء— ا
ئتالفلى الورارات فى كما ٠ ا

 ءر المصربة الدسا'ب نعت - ٢
.بالحكوهة ةبالبرلما الذذن طرح مبدأ

ستجذواب نذتبجة !غقة١ طرح وبكذون

 ممثرالشعب رضاء عليه الرد لحز لم
 ذرار ,أساسو على الثقة سحب ويتم

غلبية  ينص ١٩٥٦ عام فدستور ،ا
مة لمجلس )) أن على  استجواب بعد ا

 بحوت به الثقة طرح حق الوزير
 ثقة يفقد الذى الوزير على يتععن

٠ (( يستقيل أن المحلس

 أن ض ١٩٥٨ عام دحور وض
 بعد بالوزير الثقة طرح للمجلى ٠)

 ٢ ٠ اقتراح على بناء استجوابه
عالن ونص (( عضوا  الدستورى ا

 ))لرئيسالوذرا، عدان ١٩٦٤ لعام
 وذلك بالحكومة الثقة يطرح ان

 بمنامجة أو برنامجه عرغر بمناسبة
داسة على للحثذومة بيان أى عرغر  ا

مة ولمجلس ،للدولة العامة  حق ا
 موجه استجواب بمد الثقة سحب

 اء—بذ ويكون الوزير أو الحكومة الى
عضاء من عثرة اقتراح على ٠ (( ا

 كان الذى ١٩٢٣ عام دستور أما
 فى فنمي الحزبى النظام ظله فى يقوم

 '!وزراء )) أن عاى .ا ٦١ ) المادة
 متجلى لدى متنسامنحن ن !، مسنة

ياسة عن النواب مة ا  ،للدولة أ
 أعمال عن س"ل منهو وكل

 اذا )) أنه على ٦٥ ازادة وفى ٩ ورارته
 الثقة عدم النواب مجلى قرر

 ، دسنقيل أن عليها وجب بالوزار
 الوزراء باًحد خاصا القرار كان واذا

٠ (( وزارة ا اعترال لجه وجب

س٠

ن قتم انتعر فى ا  دى—ا
ع أو الذندية الاله بعس  حن ا

 عاى الحعدول سديل فى يدفع لذى١
ل * خدمة أو سالة  لما فى ذفدر’ و

رهان فى ذفدر’ ذبمه٠ب المقد١  صعودا ا
 فان أخرى زحية ومن ٠ وهبوطا

 فى تر’ذؤ ذه’ذدر أو ا)لمقد وذرة
،اللع ثمان١ فى أو الشرائية ا)عملة



٢٥٤ أحا — مور

 ( ترات الحد و١ )' ف؛ح١ فاتمان
 •د—كق ١ اءغة٠٠ك كدجا، عف نتخا’

 إى.ا كسب نظرية وهى ). المتداول
قتصادى  ات بمعنى ٠ ،٦ ريكاردو ا

 ثرت٢ كلما ذرفع’ الحاجيات أ'ئمان
 ألساح ندرة بينما ٠ ا بدى فى النقود

 ، سمماني.؛ رفع تتبد>ها٠ي المعروضة
 'ب—أ!دم تذبذب كثرن فان 'نم فمن

 أإلقشادبه اكالة فى 'نقلقل رمه
جتماعية ٠ وا

 لط ' أهادن١ إذن ا )ا لعف' طاق٠و
 درن الحاذرمة ه٠'خرذ الذى الثمن

حنكارية السلع بعف :نذول بحيث ا
مل را مجز ٠ بداث - نجم ’ م ء د ■'ر- غ: )ح تج٠أإ

شاج ٠لتكاليف  والمدذو؛’ا

قذصادى ' لنجخياشذ ١ لمجموع ا

أجيدا ٠ تور’

 تبم، در ا صاروج على لطلق سم ا
 أحالل فى اسنحدم ٠ إراحلأ متعدد

 ن٠:—٩ ك ’ ة سر ضاعية أقمار عدة
 -شبا ٠ حققتها اش -النتائج عن

 أكثره.؛ واش ١٩٦٢ عام '( ١ رو ))
 إذى ١ منجم ١ دو وذور ٠ لدا أرطماء 

 اك ءن اشافة ا ساحب فى طلق
 اليثرى !جذر١ ى٠لجم الذى الرعد

٠ لثياشن١ من

... ,...ترع

 دورد تخذ الحف ل عها أ من مل٠ء
 نرن جاب به بذوم ملح شال

 خروب' جحكوحب وجه فى الندب
 ا٠ممارلمت زؤ بدر نرث ؤوابها عذى

؛ ا و ٠ ردا داد  ل حاذ؛ ذع و ة ر ا
نغالن وبن وئب-طا ر٠بعب  واإصان ا

رد نت; واذر-. ٠ ذأحية ون وا  ا
 ا وإى ك امهد؛ ١ ؤف،، ٠ ى أؤر راحية٠ من

ذذ ب وم—حفن  رجال ص فيلغ با
أوارد وتنتهى 'اجثن او اهةومة١

 الذورذ اما .التعب طبقات اذى
 فى يمثل 'كعب من قطاع بها فيقوم

حيان من كثي  آو شعبية طبقة ا
 فى ترغب الدولة اقرم لرن مقاحلعة
ء من أم  حكومة والطاعة الو
 النضال اهذ اوتد واذا ٠ الثرعدة
ج  بحت أحس حتى مداه وانع ا
 ما ذوعا متكافئة اطرضن١ دوات

 بالحرب ف نعر ما الى اإخوره 'تدوأت
٠ ا هبن

نقالب عن الثورة رحتك’ د ٢  ا
 يعتبر المتعرد أن جث من '!تمرن او

 الثورة حالة فى أما . ه,خائتا محرما.
عتراف ور عا تنادر انكن ١ذ١  ا

 فان الراس الوتع اياس عر ببا
 ٠ الحرب اعد لقة طبقا امذون١بم ألذواز

 ها ٠ت ألمعن.ا سذكمله٠٠٠م د ر ز أ و نعتم و
 اؤب من قعة ر حءوزتبا فى دات أذا

 حانب- إجا ■ترن مةزحك وب اذوك
ء ي؛ اشعب لدن  ضعدادها أ حرج أو

 ن لكالدنؤ I اإدورلن بالذزاماتبا فاء اط*•
مثال.. ألحارحيه

عتراف ونكون  الذورذ ؛حكومة ا
مر أط; عر  لكل ورك ش١إو١ ا

 ة٠%سس ا وب دو تمدد ان دوك

 وغر . الحديدة لئؤهمة أى بعن.
 *ة ٠;حك أعذرارن .لدوك د*-لةب
حداث  ور ب ألثورد ذر أو ا

 ؛ ب الذ حةو»تبا د—ن ثورة’’
 عذل ذع تر اش ء_؛دذ ذلك و؛كزث
وار اعمال ادة ح أروام ضد ا



ثقافية ثورة ٢٠٠

جانب  لى رؤدى مما ردب ممتلكا أو ا
 ٠ جنووذ  ا ول لد ١بعفر وبثن بينيا نزاع
عتراف فهذا  بر أن نه شا ن٠م ا
 ردت لالعتراف الثورة ق٧حكئ طربن'

٠ الدولى المعيد على

سضآء نورة
نذ ب على طلق٠ اطالح  ا

 أهداف وبحقق الدى-جرى الياس
لتجاء دون سابا  م١ستخد١ الى ا
 د-ذح وق ’ الدماء واراف أنعدى
 الثورة؛ي 'ننعت ة ا الحالة
٠ حمراء

 عها خارجن، يعتبر يعارشمه مدن وكل
 م—اسس ءاده .ون—ط؛ذ ى 'ادف ودو

(( ء.نألىرن ذغيب٠  اذى ١ الشصس ا١

 لصيذية١الثتافية كورة١بدأت - ۴
 جامعة فى ١٩٦٦ مايو شهر خالل

 عاى }طإبة١ بعض نبنه بيجذوم كحن ري
 'ذهامه.م١ و ).ه ٠.اءا٠ومضم ا.جاممة ا بر دد

 ولم'ناض ، وازرة إوزر ١ و سص٠رح؟ ب.
ذاف صرت د أن  زب—العد حفج٠وره ا

ء مر والدجى لمن——اطلب١ دؤ  يعوزل ا
 بلود ) لموجة١ وامددت ن اأجر'محة مدآر

 المدضس إطبة١ دد—ء ■ذذاعف أن
 وحءذق دضن٠ .*ن محاو الى ا ابدا

 ؛ففن—متاد بعزل ذك دن ذته - غ االردام
 وأغلقت ، ومدباءذبه مة٠٠<اص—ارع

 عام إدة ؟؛واب واذر؛رسر ات٠٠ل٠لتج١
 إلدط.يم ة •ل، "١ج ردج ع ند و رسم ى١ح

مدنثدطات  سب١لرنرو حدا زطهبب'’ بدد وا
 بذلك ،والرجعة زبة١اورحو
 التوذر اى١ ا!حؤر كرس١ أدرى

 ودى م، وآذوال رطادب, اه ر د ءإى
 خاب للة با ف نأزر ما بجمع.ها اخى ١ توأح

رر  نم الالس هذه انطاذت ا٠٠ ٠ ا
 ت١؛ظاهر١'ذذود ااًعاردة إذهم.بااى١

 صارات—ااش ذع و'ذر ل اإحل) وتدق
 زعمال من إكثبر ت’'ذ^إت١ ة—جء م؟

 ، ن-,.ه أ الذووءى اءزب ١ وأعناء
 وت— ور اعدزب ا ار—مذ- >مت وه؛

وذهم—٠-بهري ١'ذ^^و١ ن۵٠م -ون—طن ا أو ا
برن فوجا دا وددت زرجذوازبة—اذم

 افاضى ارن ٠ذ٠ ن٠م ا—أر ء„لى ٠رحف
 المالبس فان.ت ،الرجه ه إود بدنا

ذونة  اختفت ما٢ لتاء١و لرحال١ ا
لمطها٠و لتجميل٠١و اأر.؛دن أدوات

ه ر٨ و،-د ٠ م. ا—لهز لذ؛ ا - ف و < انهلى >اي مه زى
زرق ل ل١ قرن وروال  أن ما٢ ، أ

 'ذدون ب بم٠أذذ !حذخهر١ إ.حءرل١ اد ف أ
 لى—'نم م.ن ن—ؤم وط؛ وروا قميع.سا

 ءر !-ذب،ات١و !لغدوان ئ خدم أزرق
 ن ا—الع-^ وذلك فاختهت ٠ اردواء
 .عدور—ازلى- اخذذت ,ا—كم دثة٦التت-
وطة - ا



٢٠٦ ذاءية٠٠ه تورة

الدورة أهداف تتاخص _ ٣
 ا ب؛اى الثقاب

ازبة البورن؟ العذاصر 'نصفية — ١
 ٠ فاذوالمنحر والرجعددة

راردة روربة تنظيمات قيام — ٢
 ىات٠الزءا رات د—دح لمواجهة
٠ المنحرفة

 لح('ذو نى و ئ ايم نحدا’ ار—اعتم — ٣
 أساسها وعلى الدورة دستور

 يتجه الذى العليم نظام بقوم
 ز؟عورذع—التح ذم لذلك 'نبعا

٠ الزراعة مستوى
 ذعمى و1م م٠)ث 'نأد؛ بدا على العمل - اً

٠ الجماهير بجن تونج
 وذوحيه ااذدد لة حذر 'شجيع — ه

تهام  كتابة دون المباشر ا
بة  مقامها كان ذخعيةمهها ا
 هرزة١—اجم١ كة لحذر ا ذاًمجن٠ مع
٠ بها لعسف ١ من

 ن٠بج الدوربة الزرارات ادل—تب — ٦
٠ والمدن الريف سمكان

 'ى١ الثورية القيادات تفرم - ٧
 ابمانها مدى بحمب مراتب
٠ بالثورة

 ،اولسى—لم -جن .ر—المع تصفية — ٨

ه—ءذي كروت—ين مس تودج
وفدش لاللحاد خدومته  ٠ ا

 ت١اض„اد ٠ تعفية كذلك و
 '؛هدى '؛دل،ا الدى النادئة

 اورن ذادت اك الزعامات
٠ ا!ن حذى

صناب ثورة
 أحدث العساعة أسارب فى انقالب

 ن—مذ العار ؛ت اقتصاد فى 'نطوبرا
ول النصف  عشر التاسع للقرن ا

جتهاعيسة نظمه فى نم ومن  ا
 ءإى ء القف؛ سيما  والسياسية

قطاعى النظام  اذت٢ الذى الزراعى ا
 نددا اليه با!.نبة 'نعتبر المذاعة

سرة تؤارسه جانبيا فى ة—اؤربغم ا

 الثورة هذه بذرة ربتت وقد ، المنزل
 هذا فى غرها وسبقت انجلترا فى

 فى برذطو٠ من تته٠ستحد١ بما المضمار
مر ، والنسيج الغزل صناعة  الذى ا

 الى المنازل من عة ألعنا هذه نقل
 الى 'ر العفرة والمناسج المغازل

 و'ذ ، المتخصعة ة الكبوش انع—المص
 واسخرام البذار اكتد.اف ١ن!لمئ

ت ادارة فى قو'نه  ،العاذرات ص ا!
عتماد وهذا  بصفة ابرز !ا^١ عر ا

 واإمادن والحدرد الغم( أهمية خاصه
خرى  أتى١ الدول ض غى —وأض * ا

 ,..,ة اعبري الدامات هذه بها اكتشفت
قتد؛ فى ممتازة  كستاذه ٠ العالمى د ا
حتماعم.ة ؛'نها—حي ءاى اً'%رها  ا

٠ ليا'مة وا

 حتى عثر التاسع القرن يغرب ر
 الصناعية الثورة نتارج أصبحت

 ٠ ألمجتمع حياة مظاهر شتى فى ؛.اررن'
 وأكنت .الماليجن ذات المدن وقامت

 الصناب والثركات المؤسسات
 رءوص ذات. والمحارف اربة—والت^

موارالضخمة  ت١حذى'ر١ وبرزت ٠ ا
 حكوس,ت١ دفعت التى اتبرى

 مصادر عن للبحث الرطماب
 مام ارار أنحاء فى ا وب للحامات

ستعمار ٠شجم  ى باإنء در ال ا
 كثم عذى ندد بسط عذى العكررة

٠ وادون المعؤور ألعال أنحاء ص

 خاصة حدبدة مشاكدل .درزت كما
عسال بأمحاب ألعمال بعالقة  أ

خراب لة كارط غالق وا  وا
 انعدت ذلك خالل وفى .والنقابات

ددراية والحركات الموادى،  وما ا
 ااخظ~؛م _د ذم رات 'رع هرن د,احب'
 الدار ذول نم ءدد فى ألراسما!ى

وزة—ار حف ألذى ألنظام وهو

 ل --شعال١ فى قبا بحذو لبة ط؛ غة ألحدا
ستع ربا أرى طمب١ واتءا ت  أر٠أ

حتكارات حنه وا ٠ ا



رفان ١٤ لور؛ ٣٠٧

اوو ثورة
 لذرنمية١ الثورت على طلق ام
 بدت بارير فى شبت التى الثانية

 تولية بعد ١٨۴٠ بوليو ٢٩ - ٢٧
 عبثا حاول الدى العاق شارل الملك

 للهرب فاضطر بالعنف عليها القضاء
 ا!ذورذ زعماء فشب ٠. انجلذرا أر

 فرتا على هككا " فيليب لوير ١)
 ا.ذ٠اىش انتقلت فذلك

ورليان آق لى١ الربون  نىأومح ٠ ا
 النظام اعادة عن عجزت الدرة

 فيليب لوير حك. ات ا ؛لجبورى
 الديمقراطية بمظاهر نميز’

 رورن’ آثار دات—وامن ٠ الدصذورنة
 على فاعدت انجلترا ى١بوليو.
سالح تاتوت امدار  كانت كما ا

تحاد من بلجيكا انفصال فى سيبا  ا
 ملكية دولة وقيامها الهوأعدى

٠ تقلةسم
تموز ١٤ خورة

نعالن على طلق انم  العسكرى ا
 اسام على ض الذى العراق فى

 وعى ٠ الجمهورى النظام واعلن الملكى
 لعيف قام ١٩٥٨ ؛ ز 'دمو ا بوليه ١٤
ة ر 'تع بحدركة قربن لعراأ اضياظا من

وور الذاى فشل الملك نيها لءى
مبر عهدد له عبد ا  وزرائه ر—ورئي ا
 أثر وعر ٠ حتي العيد نورى
نقالب نجاح  نمانن مجلى لف ن٠ ا

 ٠ الربيعى نجيب الفرنق بربادلمن
 الركن الزب. بربالمن جدردة ووزارد

 الجاشس"-١٠ تحا١ كن ق١أص١

 المتحدة البرية راةو؛لحمش واعترفت
 ور ٠ ةااجدرد فللمذ١الهر وررة٦لجمي يا

٠ الدول بفذة اعذراى ذاك
 ل-غذاق بدأ حتى م اه؛ ا لذذ.ه ول

وزة زعماء بهن  اب_ول نظرا ا
 شئت ف: .ذد لجد١ برة للحكه لمن الس-ر

 م ور عهب٠٠اث ا ٠ملحكة بادم غذامحكم
من احركة ا زتفحذاء من ون كثبر ليها١

عارف لالم ١ عبد ء اللو؛ بينهم
 مارس ٨ وفى للثورة، الثاى ارب
 ملحة ثورة بالموصل نامت ١٩٥٩
 ولكنها الثواف الوهاب عبد بقيادة

 نامت اغطى ه وفى ٠ أحبطت
 ٧ وفى ، الحكم نظام لقلب اولة٠مح

 عبد غتيال محاولة جرت اكتوبر
 العراق عالقة وتوترت ٠ قاسم ألكريم

 ناًعفتها المتحدة العربية بالجمؤزربة
 ؛لخارج فى ممالحها رعا؛لمن من العراق

س وانتهى ؛ ١٩٦٠ عام أول مدن  ا
 عبد بزعامة رمضات ١ ( بانقالب
٠ عارف الالم

 رمضان ١ ٤ ثورة

العراقية الثورة على يطلق انم
ى الثانية  والمقصود ، ز تمه تورة تلت ا

 الموافق ١٦٨٣ رمضات ١٤ -تورة بها
ى ١٩٦٣ فبراير ٨  لتقويم نامت ا

نحراف  تورة’ اليه تردت الذى ا
 الكريم عبد بزعامة ١٩٥٨ عام تموز
 الزعيم رمضات ١ ٤ ثورن قاد ٠ ذإنم
 عازف الالم عبد نم المثبر ) الركن

 حكم ءاى القضاء فى الثورة وذجحت
 !رجاكمة ندم لذى١لكربمذانم١ عبد

 رب كات اندى المبداوى م-ع
 عليهما وحكم مسالربة ا! للمحكمة
عدام ٠ لى١فر٩ا التالى ؤاليوم با

 اعادة ء'ى رمضات ١٤ زورة عملت
 ، المتحدة العربية ايرة الى العراق
 وتثبيت البادة محسر باظاء فبدأت
 الثورة زب فاب ا!جمهوربة ؤواعد
 متجلعى ك?، ؛ظو رية للجمهة رئيسا
 ،١اإو١ ن—بريا أمامه مذول وزرا،

 الميدان وفى ٠ بجم، طاهر وى٠—م
 تغأب١ءأرف الرب قم و ٠رح’لذ.١

 بت لكو ا امارة مع 'لنزاع عذى نضت
 'كردى١ ع١لر٠اذب'فى حذو ى

 قفى ت ٠ وبعد . لمذ٠طمي بؤتساورات
 --ر—نوفب .١٨ فى البعثيبن تورة’ على

 *ح الوحدة ه—اتفاق عقد ١٩٦٢
لتى ١ ة ٠١٠—المذند لعربيةا ردةلج.مهو ١

و ة



٢آلره دول ٢٣ 'ذودن

الغبس- كبار من عدد على

ن ٠حل مو٠.لمل٠يادضج٠س دادة اندماء انضمنت
 أكنذوص ١ ٤ فى وذلك الجمهورذتين بجحن

 اهر—مظ من ذلك يتبع وما ١٩٦٤
 ره 'ذ٠٠٠قتحلج وا بة أسكر ١ ألوحدة
٠ والثقاب

يوبذو ٢٣ دودة
 كة ح, ز’، در بتتم ١ رزر’ أو — ١
 لى قام ة ي إب خ اورن ، شر الجي.

 ذب: زت المعرى اجيذر١ من٠ فريق
 فى ادراز الفاظ من لعيف

 ٠ ١٩٥٢ زل ٢٢ لينان منتصف
لحتيالء فى الخدري ودحت  ءلح، ا

 القيادة كآ١ومر الجيذر رياسة مبنى
والتحفظ ئ انباب يحى العسكرية

ستيالء ص . المطوين  محطة على ا
ذعة  العامة المراذق ة ومحط'ص ا

 ئ لحمايتها عسكرية بقوات بالقاهرة
م رج ٢١٧٠٠٠ رم ٠٠م اهة ل؛ ا ءة١ وفى
 دطذاممز لحركه١ هتيادة ءت١أذ ٢٣

 ؛لجوب قيام فيه أعلنت الشعب
 كما ٠ الوحلى لعاد 'لحية كة بحر

حط؛ ٠٠لحائ١ طمأن ,احفد ٠أ ءز ل ا

 العفو . سب ٩ فى ىلراءمة١ الملكة
 فى الحاسة الحرافى عن الشالى

 لالرشاد وزارة انشاء ، اكتوب ١٦
 اعالن ٠ دوفمبر ١ ٠ فى ااتودرر
 ٠ كمدحبر د ٩ فى ١٩٢٣دستور مقوط
 ٢٣ فى الفدر افى .٠لح ( انفاى القانون
حزاب الناء ٠ ديسمبر  ١٨ فى ا

٠ ١٩٥٣
جانب ن الى؛ لحأن  عدو ا

١٩٠.٩ ثورةواهزاب وساتي

-غدف ;ه مد- (ل دف: >. ٠٠٠ ١ '•عاك '٩٥٢ 'هعو ٢٤ -فى ٢
تحقالل١ ألى وئ؛ساية لمطالةار اش ر؛'.'"... ٤اجالر’ :ه، |حمد و؛,ارة
طها لحا ذروة دالحة ٠ طانية الى ون,ارة وذاغتبا ذاك اذ ق'ئة كاذت

هذا سع, را ؛.ت ف ١٩١٩ عام خالل --;:-دالماً’’ ;.ذك متأدر ء'ى دا-لماً .در
ت١سحو عدة امذرت ألبا مع الدام فى وواذن' ، كاح العم رصاء لرغناً
واعر ٠ ورددد اأتازر.؛ ا ط لحل ول فاروق الملك نعه اليوم عر ا
الدى I ١٩١٨ فهبر نو ١٣ يرم _ه ل نو ٢٥ وفى ، '!.عيش طاب
دة ١رد ؛ اأحباد وعد ذلك نعد ف ء ط ناط انض . المكة ار لى٠٠ا

وزة حداث ى ادوم ودو .ا ا لمال’ نول.د -٢١ عرم نشحو وفى
ن٠٩لحرر١ متء ء ٠'.١ ٠و. ره ?كا لحه ارل د د اء. ء.! ع'شكذل لك’٠ا ٠ا'-,أ
وعلى راذ لى ا٠غ ن -عد *٠ ٠ه ا ه-, عبد؛ اولى : وذك ذؤاد اء ا

زرز زء-ر ف’ئ شعراوى فهمى ا ألدبد فى  د ا د. لما "..نغرا
دوب  لى؛ البريطانى الحاص ا حبر م٠حم ممتل ذاهلمغاً ض، ذو من ا

لى ذاًج م وذحت رحذ_لذ ..*-م”ا فب تن وء—— كيحهاً المرافز
لى ؛١آل'ا٠ 'ذ ا .’زخ ر كام—ا ( فة ا رادن وأمتؤاذكم با'.س ذك-

د لرظ'ظ نر. ؛ه ل"مة١ ءاى ا م, -ادن ا١ .'.ؤاناعة الك
.ة٠٦ط ا

 ٠٠٠٠٥ الحادسه عه ولى نم الشعب
رو ٦ ألمك أزم ذاته اليوم ماع

 المحروسة ارخت ظهر على فاروق
 الذوقيع بعد اطاليا ألى ، الحرية ١

٠ أكرش عن ذزوله ورقة عاى
 أسدر ١٩٥٣ بونبه ١٨ ونى
 باعالن بيانا الثورة قيادة مجلس

 فى الملكى النظام والداء الجمهورية
 مع على محمد أسرة حكم وانهاء معر
لقاب لحاء سرة هذء من ا ٠ ا
شهر فى صدرت - ٣ ولى ا  ا
 أماسية بعات 'نشر عدة الثورة نقيام
هداً 'نمثل  ٢٣ درة تمتا التى ف ا
 : وأيرمها تحقيقها أجل من دوليو

 أفطس ٢ فى ادنية لىذء١ لحاء
داة ٠طج د ١٩٥٢  ٤فى الحكزبة ا

'رحدرد ج الزراءف ٣ ٠ص١ ئ ٠ أغط.



مرلىة١ اوذورة ٣٥٩

 فى ١٩١٩ 'تزرد لقيام مهدت — ٢
 الدركة ا حرنيا ءوامل عدن مصر

 ك-امى محشر ئ بدأ اش الوطنية
 وللزرت ٠ فربد محمد بعدد ومن

 ١٩٠٧ عام الوطنى الحزب بانشاء
 اكرى الداد الراق طتح أندا ذاك

ضحية لبنب مسعدا  . وا
 ا'وطذية الصحافة دور الى فة تا .دأ
 ’ومى, . لتوعية و؛ اإعوحيه فى

ن العالمية الحرب دوب  وا
 زب؛ ١٩١٤ فمير ذو ٧ فى يدانيا بر

فى حتن. ءر- الدفاع '١ لغرذر تحارب
محمدإ جا٠كب٠كا اذدتم ببا ٠ح ؤ مدر

 -نعمدن كما '( قتد’٦ ميدان فى عر
 ١٩ فى رمص عانى الحماية اعالن 'ناب

 ن٠م ?ح٠٠٠٠اص ه٠اد ١١ قوله دا-مر
ى لحكومة٠ ثكهدل ودع الضرورى  ا

د حخي  ل.فه a ها٠تحرر بعد ا
عتراذات  الحماية دولة من ا
ه  أذاعبا اش المعاذقء الى را

 أمريكا دخول عند ودون تير الى
 تضمنت واش ١٩١٧ عام لحرب١

 ناقشه لذضعوب المتوس -نقرب حق.
 ارام اذرأى مد هذا كل البادن
ورد أنيام المدرى . ا

 لىص___اء٦ احتماع أعف - ٣
تة المصريين  نووم ١٣ يوم فى ا

ب ابرلى الى -نهدى حركة  ا
ؤثيله شرى إ؛-نعب ءت؛ر١

الذى ود للو توكيل باحراء دوب
مفاودات أو *-؛حثات أز فى دممثله

درنة اتح ١ أه ه ددا سم م ٠لخ' ددد
د هذ من

و ب ل إ
ف ت فحمة ٠ واسمه ا!

: ص.يغتها و التوكيالت فى حاء ا
٠. . أزنا هذا عر لىقعمن١ .٠ذح ))

له ' ا فى لى سعوا أن فى
،٠عي——المس ثروء وحدوا >حما ا

اسذتنال هذر استذ ل فى ج
٠ (( تاما

لىك١ هذا ط'لب لىفم-ر ٢♦ وفى
انحذرا لى ا لجر٠ا- له ااررذءر

 اول وفى .المصرية القفة لعرض
طات فغر بر الرد جاء ذيعبر  ا

 لت١و'ذو . ة٠طاك٠ اا السكرية
حداث  يناير ٢١ فغى ذلك بعد ا

 المندوب ونحت استدعى ١٩١٩

 مارس ٨ وفى ٠ كدن اى ادامى
 قد الى وأعضاء زغلول سعد اعتذل
 بدأت مارض ٩. وفى ٠ مالطة الى ونعوا

 بتنظيم اكورى *طهرها -ز الحركة
خرابات المظاهرات  م١سطد١و وا

 ، شطاذية١ المارية رات
 مهن 'صرحما ذاطذون1ا 'ن,-باذ —— زح و

 ٢١ والعمال.وفى اعالبة١ اب ذب
 مندو؛ االمنيى رد ا ١ ن٠٩ء زى

كم وش-كك ر١مش فى اميا—_٠ني  ا؛.عد
 الى اكورة متدت١و  ااس_كر

ذأب  الحديد !مكك١ ت وقث ا
 توااخدما _لالت—صل١اإو و'ذهظإ.ت
دراو ؤ اإ؟ربدية  ودش ٠ -ة ا
دراب  وأذاق ؛وظبن١و الحام أ

رب لى؛ ر٠ر١.د’.١ز ا ٠ ا
 جة لى ١ ت ر٠٠اخ ا ,ل ار؛ ١١ وق

ؤ نذب  وحمخءمبه 'سعد عن اج ٠با
 ا ضال رر الى الوفد ناف

 ذلك و-نلد . 'أب ر دل'دم ء عن-؛ با
رط؛ اوزير١ ,مة٠تيا لحتة قدوم  لى ا
 بسمه( للجذ ١ ذت وب :٠ ولمن ازورن

 وذ؛وضة ازوردا أاصاً؛ب لتحء؟ق
نمز- ٠ .عد—  فى:وذمر رفذر وعه و

 رسمى وفد اف 'ف؛ ذلك تال و ٠ ١٩٣٠
 اورد لمغاوضة ٠٠زك ءر'ؤ ذالمد_تق ٠ب

 نية بظ؛ اإدر ااخارحية ٠ي ز و زن كم
 و-دخنت ٠ ١٩٢١ ء؛'م ب خالل

 ٢٨ رح -ذدر .ن ء با١ لى وذ.؛ت’ا؛ز
ى ١٩٢٢ رازر  --.ه و رذت ء ا

ل—ل.-- '؛ظ؛ن-؛ ب.  ةظ؛ت٠بح ر٩مح -,-ذ
ور٠١—دلد م ن؛ ه٠دداس ى1ء ه ٠ لتعدة ح؛
ن أول وادمذاد ١٩٢٣ م ء؛ ٠مدزى ر

صبب الثورة ة٠ا
وزن ٠ ١ رية ا  ١٧٧٣ ا ا

و ١٣ 'تورة هى ( ١٧٨٣ -



٢٦٠ الجزائرية ادثورة

 وهذه ئ الثالث جورج الملك حكم ابان
دات  اعالن بعد عرف ما نواة هى الو

يات باسم استقاللها  المتحدة الو
 مع عددها نضاعف’ والتى ا مريكية

ية ٥٠ اليوم بلغت حتى الزمن ٠ و
 عام قبل الثورة مقدمات بدأت

 وسياسية اقحادبة بأسباب ١٧٧٣
 أرت النى وانين—ات اهمهسا
يات  سخن على تجارتها بنقل الو
 استراد عليها وحرمت ، انجليزية

 وا انجلترا فى مثيال'نها تنتح ,ضائع
 وسطاء طريق عن التبادل فيكون

نجليز من  بدع عليها حرمت كما ، ا
 لغر (( كالتبغ )د منتجاتها من عدد

ضافة ، انجلترا  الضرائب الى با

نحليزى البرلمان يعرضها كانى لتى١  ا
يات موافقة بدون لندن فى  الو

 ومما ٠ والثماى التمغة كضريبة
 خطر تقلحر الثورة قيام على ساعد

ستعدهار  ٠ هزالمه بدلى ذفى ااق ا
 الهنود مرى حلفائه. خطر وكذلك

نات أن عن فضال ، انحمر. ١  أخذت ااز
٠اىلة٠اخ١ بة ٠سك٠ك ا ذها٠١ قه تشكيل فى

 فى المكشوف الدراء بدآ - ٢
ج ه ض د  ححن ١٧٧٣ عام اموز.بت٠ و

 كانت الذى الثاى من شحذه ألقيت
 تجريد ص البحر فى الحكومة نحتكره’

’، راحب' من ووسطن مدينة حامية
نجليزية الحكومة وردت  ذلك على ا
؛*ة دستور بالغاء  المتهمين وتقدنم الو

 شذا ومنذ ٠ انجليزية محاكم أمام
 مرت الحلح عذلمد حتى التاريد
مريكية الثورة ولى . حلتن تمر ا  ا
ستعداد ذحاد’١و التكتل مرحلة وا

 ٠ الحرن مرحلة والثانية
داد■، فيالدلفيا مدرنة اذت٢

 مؤتمرات ثالثة بها عقدت ، الثورة
 ديسمبر فغى ٠ باسمها عرذت
ول المؤتمر عقد ١٧٧٤  وفيه ا
نجليزية التجارة مقاطعة أعلنت  ٠ ا

يات حق أعلن كما اصدار فى الو

يات سكان استعد بينما القوانين  الو
 ر—المؤتم وعقد ، المنتظرة للعركة

 أعلن وفيه ١٨٧٥ مايو في الذانى
 وعقد عاما قائدا خنجتون ١و اختيار
 وفيه ١٧٧٦ روب فى الثالث المؤتمر
ستقالل وتيقة أذيعت  وأعالن ا
نسان حقوق  الوثيقة واستهلت ٠ ا

: يلى بما

يات ممثلى نحن ))  المتحدة الو
مريكية  مؤتمر هيئة فى المجتمعون ا

 شعب باسم ايمان فى نعلن ٠٠ عام
يات يات هذه أن وتفويضه الو  الو
 تعهدنا وقد ،مستقلة حرة أصبحت

ستقالل هذا نعون بأن  بحياتنا أ
٠ (( فنا ودر لذا وأموا

 لتى١ الحربية العمليات بدأت
حورة المرحلة تمثل  منذ الثورة من ا

 ١٧٨١ اكتوبر حذى ١٧٧٦ منتعف
ولى حاسمتيدن ن١بمعركتي وتميزت  ا

 القاك باستسالم ساراتوجا عند
نجليزى  ١٧٧٧ أكتوبر فى :رجوى ا

 باستالم بوركتون عند والثانية
نجليزى القائد  فى كورنوالى ا

 عقد ١٧٨٣ عام وفى ٠ ١٧٨١ اكتوبر
 نجلترا١ اعتراف بعد ٠ببارس العاب

يات بايستقالل ٠ الو

 الجزائرية الثورة

ة الجزائرية ألتحرير 'تورة أو ٠١
سم هذا يطلق  التاسعة الثورة على ا

 بين الجزائر فى نثبت التى ة وأ خم
ستعمار لطرد ١٩٦٢ و ١٩٥٤ عام  ا

 استقالل اعالن ؤ ونجحت العرس
 بعد وطنية حكومة واقامة الجزائر

حتالل من عاما ١٣٢ حنبى ا ٠ ا
 جرت اإتى طيف مذبحة كانت

 فيها واستشهد ١٩٤٥ ؛وما ٨ فى
 يد على جزائرى ألف ٤٥ من نحرا

ستعمار طط؛ت  من الفرنسية ا
حباب لقيام مهدت التى المبادرة ا



الجزادو الحورة ٣٦٠١

 سرى بتنظيم. بدات واش ، الثورة
 والجنود الضباط من عدد اشترلذفيه
 ص هم وش المسرحدن الجزائراثبن

حرار الوطنيين  ض واشرفت ،ا
 التحرير جبهة )) التنظيم هذا

٠ (٢ الجزائرية الوطنى
 فى الحرش العمليات بدأت
 غ ١٩٥٤ نوفمبر أول ليلة منتصف

 ٠ قيمتن لتو ا هذا أسباب .٠٣م وكان
 المغرب فى التحرير ثورات تجدد

 من جدلمت قد فرنما وكالت ، وتولس
 جرانها على للوتوب قاعدة الجزائر

 „ والغربية الدرقية حدودها عبر
غافة  الفرنسية الهزال توالى الى با

 تقارب ن٠ء فضال ئ العينية الهند فى
حزاب الهيائت  السياسية وا
 خوض على واتفاقها الجزائرية

رهاب أعمال توالى بعد المعركة  ا
٠ الفرنسية

 عر الحربية العمليات اعتمدت ٠ ٢
 البالدالى وقسمت ، العمابات حرب

 الغداشن من فرنى واًنشئت ، قطاعات
 مراكز وأقيمت ٠ لمجاهدين ١و
 أجهزن المث وكن ٠ لتموين وا ب تدر لل

 فهوجمت ٠ والتوجيه لال'نعمال سرية
 التجمعات ومراكز المستودعات

 فى ية وعسكر مدنية من الغرنية
 ن٠م مختلفة أنحاء فى واحد وقت
 فى الثعب طبقات وتماونت البالد

 لدول١مدت كما ئ المجاهدين ساندة
 يد معر مقدمتها وفى العربية

 للدورة والمعنوبة المادرة المساعدة
 'لمراحل من بللة مرت اش

ا بآ'نى ما أهمها
 من المثورة اوطذى١ المحدر ذكولحب٠
 ننغب-ذبة لجنة تكورن ٠ عضوا ٣٤

 ٠ اعضاء خسة دن المجذر لهذا
 الذى الوطنى التحر.بر جيش تنظيم
 سياسة نشاطه توجيه فى يتبع

 حكومة اقامة ، التحسربر جبهة
عباس برياسة المؤقتة الجزائر

 واش ١٩٥٨ سبتمبر ١٩ فى فرحات
 وتال ،لها مؤقتا مقرا القاهرة جعلت

 العربية الدول جامعة اعتراف ذلك

 وسدول من عدد اعتراف وكذلك
فريقية سيوية ا ٠ بها وا

الغرننية الحكومة نشطت _ ٣
 اثور عر انقضاء محاولة فى

 امتداد التجزالى أن باعتبار الجزائرية
 الجيش عدد فبلغ ، لغرنا اقليمى

 مقاتل ألف ٧٠ الجزالى فى العامل
 بعد مليون نصف نحو الى ررفع ))

 والدبابات بالطائرات مزودين (( ذلك
 بعد الثورة و'نحولت ٠ والمدفعية

 ٢٣ وفى ، ممدورة معركة الى ذلك
 الفرنسيون اعتقل ١٩٥٦ اكتوبر
 فى كانوا الثورة زعماء من خمسة
 سلمى حل أمحث توش الى طريقهم

 ومحمد ، بال بن أحمد )) وهم ة٠ألمقضم
، آية حسبن وأحمد ئ خيضر

نر ومعشى  ؤل١تئك.-.!ل ديك وأحمد ٠ ف ا
٠ «ف١بوضي

 فغى ، طريقها فى الثورة 'صارت
 هيئة انشاء أعدن ١٩٦٠ فبرابر ٦

 هذا ويعنى التحرير انجيثر أركان
 حرب الى لىية١ ألثورة ذحول٠

 فقد الدولى الميدان فى أما ،نظامية
 هيئة على الجزالى قضية عرضت

مجم  ، ١٩٥٩ عام دورة فى المتحدة ا
 عرغى نفسها الستة من فمبر نو وفى

 !لحرب نهاء مشروعا ديجول
 تقرير فى الجزائر بحق فيه اعترف

 ، النهاية بداية هذا فكان ، مصيرها
 خدة بن وزارة تألفت ١٩٦١ عام وفى

نتقالية  مباحثات فى دخلت التى ا
 انتهت الفرطية الح£ومة مماى مع

 مارس ١٨ فى ادفيان اتفاقية بتوقيع
 العمليات وقف اعالن 'تم ١٩٦٢

 بالجزالى دبجول واعتراف الحرش
 لصام V من بوليه ٣ فى المستقلة

٠ نفه



٢٦٢ روسدة الذورة

ة٠ذروب٠ الثورة

 بيا ٠جل٠ تس رع يلم،٠۶٧ و تر ا د ر لثو ١ - ١
 ١٩١٧ دارس فى شبت الذى الثورة

طاحال فى و;ئححت  كومة - رادح ا
حمهوربة انامة وفى رة ٠لعيص١

 ده٠ذت٠ اثاش٠١تةع٠و٠الر اًلثورة هذ

ورد م. اها  عام. ؤ. ت٦ش٠ ل'١ ا

 لحرب١ فى ب و ز مة٢ ه; ادر ١٩٠٠٥
 اط اسن احرن١ وذذها اباباش
شتر ى :.ائمان ا  لى ودخ ا

 و؛محككع ٠ دع لى.ا_د ازعالت ث١حد١
 محدس أول وداج, ءن أذورد١ هذه
 ٥؛ما ١٠ فى ذددح ١ وم؛ لد ١ ٨٨٠٧ دا ذب.اب،

 م.ن مدلمة راء—اح وفى ١٩٠٦
صالنحات  حالنى ولى . الداخلية ا

ورة ظه أحداث  أسماء ذررت ا
؛ن الزعماء  الثانية اكورة ذادوا ا

 زم، ٠ كك٨ل٠ل ه ز د ع ٠٩٨ ي ل دب ٨قدم م وفى
 منشا يدد حد اددظالحية ر إفا ° زت رج

وملمثفب.ك رواشسعيك كلم_ات

 !ذخي١ مط.زدءات واب حت٠فت
٠ ادذرة د٠ه١الحم اط وا

 د الحذو احج - ى٨مار ١٢ وفى
وار ازى وما ا مجددى حتمع١ و ٠ ا

 حددت ا ا زي، وقرة *رؤ وزارد ا-ءى ٠لذ
 من ت'.ط ودنة ل’لمما ا لجنة

وار نذراشنى ا ونوا ا  اطلق ما و
 شيرمب ا ممثلى ى٨مجلم ب١ اج" ءزتبه

 لك ن بعد ف عر ص' ءو و 'ا !جند ا و
و مبى ١) ٨٠٠٨را - " فيدت ا

 القدس ازر—نمت سارمى ١٤ دفى
اكمال مضر وبكن . 'حه

 اإروما ى٠٠مجل. فى ت ب ف. ا'-ن
 س.ب___زرة١ ث ا طى 'هروا

ذر؛ ركخراثمو  تحقيق فى ادلحة أ
 ا٠٠ ٠. ب درمة وتذطهإت . عد'فكب؛

ص  فى با بر حكومة ت؛جط بعذى أ
 ونفوا الثوار ولكن كرنكي،

. الولم اتحذوفى

 منفاه من لتجدى عاد ابريل ١٦ وفى
 واطلق الثورة !يتزعم .وبرا فى

 رئيا انتخب الذب تروتكى دراج
رفينتة ؛طحنة  ممتد، لمحار ا

صعب  تشكيل ى ءلم ى وعكة وا!^رد ا
٠ جية ذظامية لرايحة ازلم و.

 '-دولى ض; ذو ٨ تاج فى
 -كك’ا محطات فى. أبالغفة

، ذى ع . فى ت احد أ  :محدر افى أ
 ماء ولى ٠ واتبون باء ائي ند .-ز

 النأومة ططات اطك نعه اذوتم
 فى دربا انتنعبذفى ابلجة أى

؛ ٠ تكتم د نم  مورى .لقع ٠مجد وا
 ء نرد وفى ٠ إحكج را خ ذر ادب!ط ١
 در ا ا-ة إرص.-وم.١ب٩ش أش ذصه - *١

ء  ءن أءرنى ما٢ د -ة٠!خا'د١ للكية١ د
طه ت٠هالوتا نيا مم .٦ذلحط ا  أ

 - برت ة هد ميرا بعند انتشت و ١
 وفى . ١٩١٨ ر٠م.'ز ٣ لى وذد .٠ز

ت ١ ده ٧ نرذمر ١٥  قوات ذ
 طه *'تغر انحاء وفى عع ؤح فى مه الحكة

 •سيى الذى ادءر طوش١ر٨ام من
وزال بمذطقة تو؛واسك ارب ٠ ا

زرة مرت - ٣  اكاش حدتها بم ا
ف ماعر بتابف ١٥, ١عام أواخر لى



ثددنجيا ٣٦٢

 ه٠وج_ فى قوف ٠لل ببذر ١ بالعبير-بثر
ن دعاهر .غفة ال  حركات يام ذ

 البلطيق ودول وكاواي’ فى التحرد
 ن٠م تة ألعال نات ألمد؛ نيا'نغذ

ت دنرنا بريطانيا  المتدرن والوإل
 أعلبة حرب ار لثورذا وتهدولت

حمر الحبن ين بن وانجبن ''  ا
 محشة .;اقد٠ لحلغاء١ حتز١ بيتها

 ا —منه ن—'؛-داء- ه^اطورية١ من
 ٠ واوذ وباذند دل اركا

 ه ع ز—رت يري، أرح ى د ' ررت خدت ١ و
 رتم اى; ؤ. ,أذ.د.'„. خليفته ب درش
 التارت دأ منذ ؛دأت و ٠ ١٩٢٠

 اتحاذ رد م الويبت مداولة
ة '.د لجد ١ ف-ت-ة كاع; ١ ت ر المجمذو

 لالعتراف اذما'- دول ة ثد و ؛
٠ مته- بحك؛

السبة الر

 فرنا فى لبت شعبية 'تورة
دعثر و لو الملك حكا ابان  ا

 ٠ ١١/٨٩ ى'ج بحن ماً ادرانبا تواك
ر ءنى نشت ١١/٩٩  ي ا

 الشاء اذعاء دذيا ءاممة وادارة
 ٠ اإل.مبدادبة والملكية اإلقطاعى

ذان طوق واعالن  بدأت ٠ ا
 انذرالذ و اك مثد د باجتماع

حداث ر ذد'__ه فى جماهب1١  وء ا
 م.نى .ته’ ذج ١ ٤ فى ذروي بلغت ااش

ول العام دتالء ذكورة ا ءر با
رد Vi مإت_غ را ،٩١٠٠٠٠٠ئد و ر، ٠٠١٠٩٠٠٠٨ ا٢ ١ * ۴ج٠س

حبه. لح<ومة١ رمز  ابدا ٠ بة اد ا
 V م- برو ١ زح ار لذ ا ١هز اءبر

٠ رة اح ا جد٠ب كت؛ فر ق ف بم
 وزق اقسام ءوار >هلة رتهم

 ع ر ع أث أ ٣زجا ٠مذها ٠ سدة اغر ١
 رشم ;التاردخ ١ذ٠ه ?ل٠ف  مرشة١

ن أزذدت اادد وثم، ت١مد.,„.بذو  راء
تات ستقالل١   مرركية١ اكحدة ار

 ح 5اذ٠رط ١ب ١ تعمار٠س١ دن رره.ا٠وتح
لحرة١ ا فكار تحكشار٣ لم مهد ى

 أهرتال هرن ألمغدرين من ءدد رددا أذى أ
 روسو ٠جاك وجان وموشكيو أذي فث

نخما ل ' زم من وعدد  ، وادارة دا
حوال فساد نجاحها وءزز  أ

نهيار والياسية حتم'ية١  وا
قتصادى ٠ ا

 انعقاد فى ألثورة أحداث ذمثإت٠
 ٩٢ نرر لذى١ءامظغل الرض بمر

 ، وألملكة ألملك واءدام اسبة الغاء
ذ من وكدتم ء اف ا  كما ، وا

 ااغرنعجة أشمبدورتة أعالب ر ذو
ل  ألتنفيذية اساطات ١ ندمع و و ٠ ٧ ل، ح أ

 مكون زدى , ٠٠-آأ.١ه.ذ بد ؤف له د'لمد
 أطاطة أما ٠ رداء ه من

 .٠ محدان دا رمث؛ :’ذك بءدة دشم’أ
 ، أاشجوخ ومجدر مائة٠لخمس١ ٠مجإ

 حتى لدسدورى أ نسم از ١ هذأ ودأم
٠نم لللظة بدون نا احالن

 ألحرية )) سعارها أنذؤرة ت جه!
خاء وأداوأد  درت—٠٥وأ (( وأ
 باعالن عرف ما ألعمونم-ه ألجؤعية

شان تف خ؛  هفا ماتضمنه وأم ا
عالن  : الجاسية المبادى، م.'ز ا
 أ'.مق فى -زاشمة٠ ابتاس

 آدان؛لتعبير هو اشمن١ ،زألواجاث
 ألعكر حذرية ٠ ألشعب ارادة تن

حدود فى مواطن .ف٢ حءفى اىئجة٠٠
٠ ادام ا؛- أل

'ودكا

درات اورى ذاب ا  التى ا
 داألما بة٠جمدور٠ لى٠ر ■رك؛ ؤ ى دخل

 ٦١٠٠ شحكا٠ل "■:?اغ ٠ اتي-زن طد’إ.١

 تقع ٠ ن ٠ م ٢ر٣ .ا١كاذة٠* وءدد م ٠ م
 سكسونيا بهن بابافار اتبم ل ص؛ فى
 ، أاخرب فى ى٠٠ي ه٠ومقاطع ق ألذ-* فى

 المدن وأهم ئ فزرت أبو ا٦م.ذكت٠٠٠٠ءاي
فايمار ، ج_وتا ’ يتا دى أ خ;



)٣٦ ثوددوم

توردوم’

 الطبيعة لى بوجد ، معدنى عنصر
 ردادى فضى وهو بالمونوزبت مختلطا

 ودرجة ٢٣٢ر ١٢ ألذرى وزنه المون،١
 من والثوريوم ، ١٨٤٥ انصهاره

 م٠وستخد كالراديوم المشعة العناصر
 ٠ ألذازية المعابيح ر'ذائن صناعة فى

 الطاقة مصادر من اليدوم وهو
 السويدى الكيمائى اكتشفه £ الذرية

٠ ١٨٢٨ عام .درزيليوس

ثيسن

 فى أحداعة ا زعماء من ا'ننحن اسمم
 ٠ ردنجن فرتيز و أوجت يرما ٠ ألمانيا
ن 'نوفى زن ووك ٠ ١٩٢٦ عام ا  ا
 وبر—تعد بشب ليهما١و ١٨٧٣ عام

لمانية العلب صناعة  لالى فكان ٠ ا
 بج ي أ من ا ٢٦ أيه وفاة عند

ى لصنادات اتحدة الركة  ٠ ا
حتالل خالل وفى  اذشة الدرسى ا

 ودان ٠ وسجن .محاكمة قدم الرور
 زبدوا الذين الدتاعة زعماء أ>د

 دار بقيادة الذرة احركة ا لقيام
 بتوبع الدولة فقامت ١٩٣٣ عام

 لرجام فى عضوا وعينته مدسانعه
 يشه خالفا أدن ا ، البروس الدولة

 نشوب عند النازية الحكومة وبين
 ٠ ألماب 'نرك الى ده الشاجة حرب
ذراف الدولة فقامت عند عر با

 ٠ مواجاب فى المصانع.

تجمابا

 ااجنرال وءو ٠ هندى عكرى
 عام ولد ث 'نيمانا ,سدوبانا كودبندرا

 وتعد-ل ر صو مض بمقاطصة ١٩٠٦
 ه -1(ع وي بة اامماك* الهند بمدرسة

 فى 'ندرج ٠ البربطانية ساندهرسمت
 فى فترة عمل ، العسمكررة لر'ذب١

 العراق فى المعسكرة البريطانية الغرقة
الثانية العالمية الحرب فى واشترك

 اشتركت كما وسنغافورة بورما فى
 ابان تولى ، اليابان احتالل فى فرقته
 قيادة ١٩٤٧ عام الهند 'ض
 وعبن £ بالبذجاب الهندرة الذوات
سرى 'نبادل للجنة رئيسا  لحرب١فى ا

 ركان ورئيا ، ١٩٥٣ عام الكورية
 وقام ١٩٥٩ عام الهندى الجيش
 الهندية الحدود عر الدفاع بتنطيم

مم هيئة انتدبته ، الصينية  قائدا ا
 قبرص فى الدولية السالم لقوات

 بونيه فى جيالى الهندى للقائد خذغا
٠ ذلك بعد توفى ،١٩٦٤

سوقراظة

 الدولة قيام يذر سياسى مذهب
 وه ، اعتقادى دينى أساسر ءلى

 وأن ، الله مبدرها السلطة بأن القول
 ؛طرزق أو مادرة الله بختارهم الملوك

 عرفت التى النظربة وهى ٠ دشر غدد
لهى الحق )١ باسر  بغى التف ١١ اًو (( ؛

لهى ون كثبر اليبا استند والتى '(( ا
 دشرن فى الودى ألقرون ابذان المإوك
 نعتمد الملك أن باعتبار المطاق اشع

 احب.ار ن٠م و۵ أو الله ن٠م 'ساطته
 نتيجة ءو اختياره أن أو ، الماء

رادة ااحوادث دوجيه  الدربة وا
١هذ ر١ ل؛ئدى اث ٠ئذ سم رجيج

 مركب .رنالى لغد دالثيوقرانية
 وكرابس د.صر بمعنى " ثيو - 1؛ من

 لموغلة ١ هب ١لمن ١ من هى و ٠ حكو بمعنى
المعربين قدماء عرقبا فقد ابقدم فى

الدول ددن وشاعت ٠ زر— وخت
 القروت وداى ا وربية ابحة
 تنفى بطيعتها وهى ارهلى

 -ذر اش ابدتمقراطية المذاهب
 عقد أ'**ان على الدولة فيام

 على 'نقوم درعيتها وأن ، اجتماعى
٠ الثعب ازادة مماس



الجأن ٣٦٥

جابون
درنز حط يناث رسب ٠ دم الغوس ا
وضر جمهورية : اسلم نظام

أنغرض

مبا احرت : الدو ريس
أنفا ٣١ ا فبز :بجير صاس،ة

 متعمرة الجابون جهورة كانت

 احدى وءون ١٨٨٨ عام منذ فرنسية
يات  -نعرف كانت التى أ ربع الو

ستوائية الفرنسية افريقيا باسم  ٠ ا
 الذى جابون نهر من اسمها استمدت

 غيبا خليح على -نطل ث يشقها
 فى الكاميرون وردة—جمه وتجاورها

 والجنوب الشرف من والكونذو الثمال
 ٠ م ٠ م ألف ١٠٢ر٣ ماحتها 'نبلغ

 أن أى نمة ألف ٤٥٢ سكانها وعدد
 تشمل ع للميل ٤ر٤ الكثافة متوسط-

 الخام البترول بعفر صادرانها

 اكابات ١ ن٠م خشاب وا وآلذهب
سدوائية  فسيحة مناطق تفعلى التى ا

ضافة منها  والكاكاو الموز الى با
 الممدرة وردا ثر أن زدني ٠ والبن

  ورافىوم١و بد اأحدلى شمل٠ حتمالية١
 فى سآل_-ذقالصاا١ ؛ءلى ٠ بز٠لمذجذ١و

 الى شمت ١و ١٩٦٠ أغطى ١٧
برم هيئه  سبتمبر ٢ ٠ فى اإتحدة ا

 ن٠م بدن التشر المجاسى بتكون ، ١٩٦٠
 سنوات ه ة ذلى منتخبا ءضدوا ٤٧

ردسى بدوره بذ-نخب الذى وهو

 رئيسى ذاته الوقت فى وهو الجمهورية
 الدكتور ان يذكر ومما ، الحكومة
 ذوبل ة جالى على الحاصل نفاينزر

 المستعمرة بهذه مقيما كان للالم
 ٠ التسعين نس فى بها وتوفى

أفريقيا غرب فرنك ا اسلة

'ام ) أفقية سات ٢ : الملم

؛ وأذرق دذهبى

ب )) جابون (( ا

 ا ولى الروسية الثورة زعماء أحد
ض أوكرانى أرتونكى نس وهر  ا

 بتعاليم وتأثر ١٨٧٣ عام ولد
صئد الى وانعرف تولتوى  ٢ا
جتماعى  آ٩. ه عام فى انأ ٠ ا

شراب واتخدم للعال اتحادا  ثم ا
 اغراضه لتحتبق وبلة المظاهرات

صالحية  ف ۴ء :كا ته مهي اتحدات ٠ أ
 يناير ٢٢ ز الدامى ا حد يوم بانم

 سعدية ة عر مغذا تقدم رين ( ١٩٠٥
 الشاء م٠ الى كارت فى.طر,-رج

 ذه؛—بع ف رهيبة بمذبحة نتبت ١و
 ثم ومن فذنندا ار الترجمة صاحب

 ءإى عمل حيت ا م سة الى أنتقن
 اش اروجة الثورية العنام ع٠ج

 ضد الدعوة لمواصلة المنفى فى تعبلى
. ذلك بعد توفى ؛القبعرى ات

‘ب."

 الهيائت ددى انطالحى اب
ب هيئة من المتفرعة المتخشعة  ا

 ف يعر فا اختدار وهو ٠ ألمتحدة
تفاقية ٠٠ بانم  للتعركات اكامة ا

 نتيجة ترقيعها رج التى '، والتب'رة
 نرؤتمر عنبيه وافق الذق وخ للمذر

 بمدبنه المنعقد للتجارن اتحدة مم ا
 دوب هيئة اقامة بشكان هافارا

 ثر٠ل قد ألبيئة اكاء أن أ ٠ كاجازة

لمؤ-نؤر١ تؤصييات من يونع ولم



٢٦٦ جاجأردن

تفاقية هذه سوى التنفيذ موضع  ا
 والتى (( الجات )ا باب؛ عرفت التى

 شأنه حزن نظام وضع استهدفت
 ذتى بدنى نتجارى١ التبادلى شجيع

 الرسوم فى أكدني ءا'دة١و العالى دول
 التبادل هذأ 'نعوق اش الجمركية

 واعانات الحعشر; أم تظ■- وكذلك
 بالنقد الغا وكقيسون التصدير
 شانه ص ما وكلى الجمارك واجراءات

 ألنطاق على ألجدارى دىلتبدا أ تشجيع
 المنظمة لبند الدالم والمكر . الدولى
 تقرير فى جاء وقد ٠ جنيف مدينة

 معسدل أنى ١٩٦٤ عدا* عن المنشة
 هذأ فى ارتفع ند الدولية ألتجارة

 ا كم 'تمر ١ ٢ بنعبة بقه نى عن العام
 أكالن من الصدرات حجم زاد

 رذسه الصناعية الدولى الى النامية
٠ انىبق١ ألعام عن تمر ٦

جاجاد؛ى

 الحأرحى أكضاء يعرو اذان أول
مدار دن ريان فخس' كية ٠بم ويدور

 ت تع حف ؛^د-ب ؛ دح حئ ح ' ت هع٠دك ١

وتخثعز '١د٩ د ١٣ء؛ح صنعتة Lمدر

 بدأ ١٩٥٥ عداد وفى ، الحدنى أغفال فى
 ض ودل ت١فني” ة—درا فى

 وعملى ١٩١٥٧ عدنى الغراي لى شهادة
 ذام .٠حتبط١ قوات فى طيارا
 يلى أب ١٢ روج صرج ز برحلته
 تدعى شاش مركسة فى ١٩٦١

 لكتزق٦ و )ب ألذرى آى فوءدوندك، ؛١
 تعذد١م ح دارو أرش أطناب ه تزن

 اني—دص رب مأ ٢ . نوته لىأحل١
وبدأ ٠ ءلمن ’ظ ا فى ٠ م ألف ١٧ عة ٠ب

 رىاع١٠مذ زتت ٦كقت٦) بذ ١٨٧ر٦

 ٠ دقيقة /١٩ ي ألدورة د هذ وأتم
 ربغ ا للعمد لدطلمذ٠بم ت٠م ح ن ر نى ا أطلني

لى بينى' ة 'يحم نرن ر الذ ي الكم، فى

 وعاد قيقة د ١ ٠٨ ودامت ( ن سيبر )
رض ألى  ءن يبعد موضع فى أ
 فى وذلك م ٤٠٠ بنحو سكو نرو
 أدريل ١ اً دوم وفى ’ أ ٠ر٠ ٠ نىءة٠اا

 درين د كحية رص ل ا درن ا ٨قي ’
 دذح رث سقكو لزو فى ا!دلجر ن ا صد با

 ودو اروفيتجة ف إشر ا أناب أ اءلى
٠ '( وفييتى٠٠أك رداد ا بعلى ’) لقب

الطيب الجار

 فى ه آ ة. 'ز ا .٠ء؛. أحذاق حى  احددا ممج ا
 دول نذح لمتحدد١ نت٠أإو سان سيا
 ذرانكإن نى„ظ١ر لىن١ الالتينية بكا امر

.*ة يما ل ا د هذ ارتبطذر ٠ رورفلت

 هل كذردل اهر.'كا خارجية ..ون.-,
 ١٩۴٧ نين جدة الدار الثغون ر-دن
 الى -ديدى لجة ذءى ١٩٤٤-

 امريكا دولى بدن أنثقة روم اشاعة
 دئلزما___ية ما  فى 'أستية

؛ ك.،رة نة٦المت ادحدة ت '!ذ  ،أ
 داى أى ' ذرو ٠٠ م مبدا يلى بتحة لك ن و

ارة م اأح ط ٠ء. والعد اء الى ءدم

لين جازو

 ذى—ب،، واذازة البترول دناذد ذفى
ت . '؟



جارردا ۴٦٧

ىمديس جأ

 رة الحج* ى٠م٠٠٠رس٠وم ايطالى سيادوج
م وهه ٠ اليحى الدبمغراطى يد٠أ

 ودشا ١٨٨١ عام ولد ~رى٠۶حا دى
مبراطورية ظل فى  وفى ٠ التهوية ا

 عفوا كاث ١٩١٤- ١٩١١ عام ض
 اكتب ٠ زى—الدم بالبرلمان

 وحز ١٩٢١ عام أده ٠بط ا ؛ لجنيه ا
 المداء موقف وقف ١٩٢٦ عام

 صاكمة فقدم العاشستى للحف
 طوط وبدد ٠ السجن فى به ٦وذ

 الديمقراطى الحزب ألف موسولينى
 بوليه ١٤ وفى ٠ ١٩٤٤ عام المسيحى

 اطابة وزارة أول أك ١٩٤٦
 فى رية الجمهه اعالن بعد فيه اتال ١

 عام 'نوفى : نفسه اهدام ا من نيهبو ٢
'٠ ١٩٥٤

جاسوسية

صطالم فى الجاسومية - ١  ا
 كاذنى وبادعاء ١اسزب١ دنى الفاًوذى

 حيالء١ليحاول شحعرأو ليستولى
 صيلها ذه٠ لغرخر ؛.هحيو معلومات على
 ناى ادادة وذحت : ا عداء الى

 المب ة كم 1مح على ١٩٠٠٧ م٤ء الدولية
 ذلك فى را عليه والدى مرسة لحا با

عدام الحك؛ ٠ با

 الحذوذ 'اجواب من جر٠ 
عداء متاطز فى ءذدهب ى٠تغذبخ الذبز  ا

 ول ٠شخصياته بخذون  داموا 1م
 ت.’ءلىداوط --تالء١ذحاو'ون كاذوا

 'غيف. رن الذ د الجنو و المدنيون أو
 التعليمات نقل فى بعمإون وه* ءلميهم

 ندكهيط رن ن’ ا آو ’ المراسالت أو
د زمن فى ماأ ٠ بالمظالتت  فيعد ا

ستيالء يحاول ن٠م كل ى سو ب؛  ا
 الملحة ات لقو با خاصة ماًت معل عاى

 وسازل أو التحصينات أو الذخائر أو
 دولة الى هيلها -ذؤ دقمد الدفاع
٠ أءرى

 وسية—الجاس قضايا من — ٢
 الثانية العالمية الحرب مدن ,اكبرى

 أسرار بافشاء المتصلة القضايا
 أشهرها من ، النووية سلحة ا

 الدكتور فيها تها١ التى القضية
 بافشاء انجلترا فى لم( فوخس كالوس’١

تحاد الى الذرية القبلة اسرار  ا
 مارس فى عليه وحكم, ألسوفييتى

 ، سنة ١٤ بالسجن ١٩٥٠ عام
ليوس بو فيها اتهم التى والقضية

 عام ردرذبرج اثيل وزوجته روذتبرح
يات فى ١٩٥١  بافشاء المتعبدة الو

تحاد الى الذرية اب'.ة وار’  ا
 ، ببالتخر ومحاولة فييتى الد
عدام ا ول على وحف  بولمه ١٩ فى با
؟٠ بالدن الثانية وعلى ١٩٥٢

♦ كه٠لمم

 فى الجاسوسية قضايا ومن - ٣
 محكمة على عرغت التى لقضية ١ معر

 على فيها وحكم ١٩٥٤ عام فى الثورة
عدام المتهمين من أربعة  وعلى با

شغال اًخربن  أمدوا نهم الشاقة با
 الوطن عن بمعلومات أجنبية جهات
غرار شد  ،العليا ألبالد بمصالح ا

 تأميم ردد ١٩٥٦ أغطن ٢٧ ولى
 د-لمكة اكتشفت ا-وبر١ قف'ة

 عر، وحف البربطانية سدة ح حا
 فيهاً ن٠ىقالمشت ارطابين من كلن١

 أكتو؛ر وفى ، مختلفة مددأ بالسجن
 وزوجته أدانى على قض ١٩٦٤

 م١ ستنخد ١و ى٠لتج با لرتهوبن
لمات لخبرا١ رهاب ات المتب  ا

 مذ<ما كل على خم ج مع.ر فى 'عاماين١
٠ سنة ٢٥ لمدة نى لسجن با

جارئ
تقم ئ اندونيسيا ربة .٠جه* عاصؤاً

رة’لحز الغرش السالئ اداحل عنى
 ذى١١ صندا مض_يق لرنى بالة.رب جاوة

كا ك ٠ سومطره د ي ج■ ءنى ا,غصمبا



٢٦٨ جاليتي

حتال ابان تعرف  باسم الهولندى ا
 المالحى الخط لمة وهى ، (( بتافيا >)

 شما يسنفافورة يربطها الذى
 افريذبا وجروب واستراليا

 فى مة١ه جوبة ميناء وجاكرتا ؛ جيوبا
 نتفرع ومنها ، آسيا شرقى جنوبى
 تربطها الحديدية الخطوط من شبكة
 سكانها عدد يبلغ الجزيرة بأنحاء

٠( ١٩٦١ حصاء١ن)٠ م ٢ر٩٧

جاليتى

 منقذ يلقب يشتهر '، فرنس نائد
 ،اشترك (١٩١٦٠١٨٤٩ باريس)

 فبها هزمت التى السبعين حرب فى
 مدينة بروسيا فيها واحتلت فرنا
 حاب فى اشترك ثم ، باريى

 * العينية لهند ١و - ألغربى المودان
 .عام مدغشقر جزيرة على استولى

 متعمرة منها وجمل ، ١٨٩٦
 العالمية لحرب ١ نشوب عند ، نميةفر

ولى  لباريس عسكريا حاكما عين ا
 ءإى ذلك وساعد تحصينها على فعمل

لتصار  سبتمبر ١ المارن معركة فى ا
ة وفى ، { ١٩١٤ ة ا  ؛ىئ٠ت الدا
٠ بريان حكذومة فى الدفاع وزارة

لوب جل

 اشتهر أمرتكى ئىواحما ص-حفى
ستفتاء بمعهد  ، اليه ينسب الذى ا

 وك ’ جالوب هوارس جورج وهو
 الصحافة ن فى وتخرج ١٩٠١ عام

ية ز دربك بجامعة  وفى ’ أ اروا و
ط ١٩٣٥ عام مرض المعهد )) ا  ا

 شعبى متعتاءبا للقيام « العام للرأى
 باستخدام العام للرأى نياس لعمل

 ٠ الجماهر 'نمثل نموذجية وحدات
 النة لتالين ١ خالل وشع وقد

ولى ئل ص كثيرا نشائه ا  ا
 ية٠س ب '،■* من  مريكية ١ أو لدولية ١

 موشع ورراشية وفنية واجتماعية
ستفذك تى ا نعديا وكان ٠ ا

حداث طوير“ فى أثر  ز ، ا
ستفتاءات هذه استخدمت  لقياس ا

تجاهات ول—المح  اتشخصية وا
 أو الجارية لألحداث بادبة
نتحابات عالنات أو السامة ا  ا

٠ ليها٦ وما !.ارلة١

جالون

 بتخدم ها ونحو ئل ١للو مكيال
يات انحرا فى  المتحدة والو

مريكية  الجااون اوى—ي ،ا
نجليزى  أو مكعبة بوعة ٢٧٧ر٤٣ ا

 أمريكى ؟الون ١ر٢٠١ أو لتر ٤هر٤٦
ض وهذا  بوصة ٢٣١ وى ا
 من ٠ر٨٣٣ أو نترا ٢ر٧٨ه أو مكعبة

نجليزى الجالون  ستخدم’ ٠ ا
والتزين انترول داب اتجاينفى

جامارد

 ٠ نية المهمة بالدعوة ى يتثف
 الكتابين أحد بالجامارد وبقعة

 ا!خر ١ التلمود مب.ما يتألف اللذين
 وشع من هما كال و ا لمثتا ا هو

 من كشر على وبحتوى لحاخامط'ت١
ت ونيون يعتنقها التى اتد  ا
٠ دعوتهه نث فى يبا' ويتاثرون

مصردة عات٠جا

 ه يي ح إ ٠ ٢ مؤسسة اتجامعة - ١
 ارزة ب٠اح خخعية ذات عاب

 م,ن عدد هرن 'نتالف داخر وا',تقالل
 ا بهذه وتقرم ٠ والمعاهد الكليات

 عى ٠ -دامعات خمن م٠خ٠ج فى
 ر٠شم ورهن ههر الذ؛ .ة —مع ح؛

صكندر  .امعةلتجذ ١ ش ف أثم_يع و بة وا
 دامعات ١ دوئن وط ٠ نة 'ىمألره.
 الذى الجامعات 'شيم ن قاذ اًة المعر
 ١٩٥٩ عام وءلىل ١٩٥٦ عام ز٠سل

بذوده بعنن فى اإشر د—أعي. 'ن.



أسالمية جامعة ٣٦٩

 ، لى لد؛ ١ لتعليم ١ رة١وز شاء١ بعد
زهرية ألجامعة وتضطلع  ن بشذه أ

ضاوة ألديس ألعالى ألتعصم  ألى با
 ميزأدية بلغت وقد ، المددى ألتعرم

ربع ألجامدات ور ا  ج م أ ره٢ أ
 بها المديث وحملة ٠■ ١٩٦٧٠٦٦ )
 ٠ وطاله طالب ١٢٣ ٧١١ (١٩٦٥)

ا هى ألخمر وألجامعات ' ٢

 أقدم وهى ؛هرة—— ألق جامة-ة
 ١٩٠٨ عام أشغت ألمعربة دامعات١

 ألحكومة ألى ضمت ثم أهلدة كجامعة
 أإتى كلياتها وتمددت ٠ ١٩٢٥ ءام

دأب . تثمل أصبحت  ٠ ألعادم ٠ أ
 ٠ اسنوق ٠ ألزراعة ٠ ادسة

 ذب ٠ ألعينى -قح.ر’أ طب . ألتجارة
سان  . الصيدلة .ى بيط١الطب ٠ أ

قتعاد بة دب  الباب والطوم ا
 ورع وبذ-بدب ٠ لدإوم ١ دار وكلية

 كر؛ت ن٠م ن بتكه و م أخرد با دامعة ١
 معدذد ت .وأكجارة وألحذؤق ا!داب

حمالبة والبحر'ث ألدرارات  ا
٠ ألمنعورة بمدبنة ب٩ألط كلية ۶ وفر

 ف، رد.’ وكالت .٠٠٠شم ن٠ءث ة٠مامد
 ١٩٥٢ عام حتى أهدج زر أ معة1ح بأمم

داى يات٠ك وتد,  ٠ وأسذوق . أ
 .واتجندسة ٠ وألف والعاوم

 ه٦٠كش ذضمب. كمدا ا٠ وألزرأعة ٠ ة لتجار وأ
٠ تات1ل وكاب للتربية

سكندرية ؟امعة  م ء؛ أنشئت ٠ أ
 ؛ن—جذامة رادم تعرف وكاذت ١٩٤١

ول فاروق  ت إب من و"سكذى ٠ ا
 ،واسب .والداوم .أ!داب

 ٠ فى ألحذ؛ و ٠ أبتد.-,ة أ و ٠ .ر٣لص_١و
 ألمترب وكلية ئ لتم؛رة١و ،والزراعة
٠ بطذطا إطب١ كلية ذرع وبتبعها

 را شا أ فى أخذ وقد ف جامعهءب
 ١٩٥٧ ء؛م حت وأو ١٩٥٠ عاممدن

 لهذرسة١و اًإفوم تابكلي وبدأت
٠ لطب وأ

زهربة ألجامعة أما دن فتتالون ا

 ،وألشريعة ،ألدين أصول كبات
 وجبعها ، ألعربية وألدرأسات

 قتشئل المدنية 'ت٠ألكب أما ؛ دينية
دأرة ألمعامالت كلية  ( لتحارة١ ١ وأ
 ،- انطب ، والعناعات الهندئة كفية

 كلية نم ،التربية كلة ،الزراعة
سالمية ابات . ا

ربع ألجامعات توميزأنيا  لعام أ
 ألقاءرة ا كا!تى. ١٩٦٧٠١٩٦٦

سكندرية ٠ ح٠م ٦ر٤٣  ج٠م ٣ر٩ أ
 ط ؛ؤ أسد ٠ ح٠م ٣ ر ٢٤ ثمر عبين
٠ ح٠م ١ر٦٣

اسالدة جامعة

 ب أشد، أ'ذحاد ألى ترمى حركة
سالمية أءدول أو  بعوض أ'نخذه؛ ، أ

 حء٩;.ج أري وسيالمن نيدن لعثم.؛ أ لعالطبين ١
 س|يما  سياستهم تأييد أو شهم وعر

 شلوف مظاه.ر وضمحذت أن هركل
 تجذ.'ه١ هذأ وبرز ٠ العمانية ألخالقة

 عبد ألمماطان حكم أبان داسة
 الى ١سط برس وكان التاذى الحب

جرر حركة عذى '!ذناء رب-ة ا  ا
جة- على وحخر أردا زباعب.ا  عاا

 أن ا ،خالفة’, ظل فى ا س
 وا تركيا فى لجمأورية١ اعالن

فة دفة ,!عذ  حركات ذجاح ألى ؛.ا
دف—4'! ءلى قفى '!*ربى درر‘".

هذه ام—ذم أحذنحمال من ى٨نجبا٠ل١
 من عدد وؤوع أن شا ٠ حذرةأأو

سالمية اإرول بدن* نزون 'تعدت ا
ب أرول أ  محاولة ل حدل ابة أ

 ورب لئ_ دك؛ ح ن م؛ ع أك؛ ١ءذ مر
سالم أإ.دول م.ن  ههو ،لمتحررة١ ة٨أ

ر ءلى 'زاور إزى١ إوضح١  ألدءؤة أ
 وهو « سالمل١ ف1لح.١ رز ءذر أر
 كك ،٦ أت ٠أذ 'ه—د 1ءمه ٠٠ت حذر

٠ ١٩٦٥ ء^م مذز اش,لموود' سة٠٠لع ا

لة٩جرم معة1ج

ه.وب٠لش* I 'ذححذ؛د١ اى أ ذرمى٠ حركة



٣٧ العربية الددل همة

لمانية المتكلمة  امبراطورية لواء ست با
 الى ا!.حركة ناربخ’ ويرجع ، واحدة

 ،ا ولى العالمية الحرب قبل دا
 عيج اتحاد )) جمعية تنظمها ت٠وكا

لمان  وبعدتبر ن كالس الهر برياسة (( ؟
 خالل لحركة١ هذه زء^؛ء من هتلر

ولى الدربين بين الفترة ٠ وانة ا
 ’ة•' —أغران ٠بعغو زطيق ءاى عمل وقد
 دت ؛—!ا ومذدنة ا اذب.,.ا ؛زم

لمانية  ٢;ر١ود ٠ ذاكداتديكوسلو دن ا
 الى ف 'نبد لزازت اها كمأ ٠ !.دا بؤ هرن

.ح .مم—زحو وا!إوربن -ى١از٦ شم
ذ .'دق—والم ا!لم;تية وسوسرا  ى ا

لمانية فيها ;نمرون اش  هولندا فى ا
 أن ض .ق ا'لد وذواضء والعالذدر

ئي هز؛هة بعد كاذ'ء١ ة—سدا  فى ا أ
 جازة ل٠ء ا؛ثا;ية '!ء-اب 'احرن

 ٠ ركة ألحت ه-ند . ذقورنرى٠ ءابى
 ق ذ !١ ل._با ادب' ففت

 'اى يليز؛؛ اق'دب. ٠وخ ٠ وغرب
 ااى الدفية و؛روبأ , ازا ؛و

تحراد  أسماء وحيت ، وذحيتى—أ. ١ ا
بة المدن أسماء دها كواضد ا

٠ حلمذ٠وروض رة ألمد برو

,اهرية الدول جاءمة

 من تتألف حمية اقنا مذنلؤلمذ — ١
 بعد مت ق؛ ٠ المتعالة دبة٠اإدر الدول

 الذذأى ردع ٨ فى قها هبن؛ يع ذو
 ١٩٤٥ سىهرار ٢٢ المراذفى ١٣٦٤
قات ددددا ١) وذأك -  اوثيه١ أ

دردة ط١ارو١و ى ا  رحن ترط ا
 ءذد دب ءإى ودرد إعربدة ١ ول األى

 ٠١.--أ ى و'ززطحده؛ ااروابط-

 دتبا٠وسي، كوذ١ ا ل احذرام
 ح: ب دا الى ودءلم٠لجه هايوتوج

ج قاحلة العربية  د اك  أدواب و
اًا ع - ;زر ا رد خ م تخ^ع و ا د. ..إ ; ٠. غ . . ح I.ح م مرثن تاً و

م بى لعر١دإرأى ابة واستجن واًمالها  او
٠ ،< .ة راألمعر قطار ا جميع فى

 اسبع١لدول١ العربية الجامدلمذ تضم
 : وهى ميثاقها على أ وقدت التى
 ا ردى ودرق وسورر؛ والدراق محر

 الدول نم’ ٠ واليؤن وأبان هودية Iو
ت١كى١  . ؤل٠وتذ. ذلك بعد بها ١ أ
 ، و'ذودر ٠ وإححب-ا ٠ ن ا دو— ا ا

 ح ا^ولت١و ٠ ولمذ.رب ٠ ائر وااجز
ذ  انجب ذذدب مؤشل اإى ك با

٠ ثن فا-ط

 مدزة حامد-ة ل١!لى١ إذ١
ءرذ  فى أحدق ا معة٦;ج٦ لمجادر و ٠ او

٠ اعاره ذم رج اًحر ذا منى' ,عحن٠ ن أ
أجامع١ ؛ء—اأن ج٠س __ ٢

 دنؤؤده مت ة ل_ميه٠٨ر ورات مذ-.'

 -لمن —بح أدر ١ الدول لرع ائجا١ راج لذت
ت  أدكان رث لذك٦ اا*اأفة ا

انتؤت ؤ ٠ ا ،به وحما أتحداد قذحسام

 جديذتة أءربى تمر وز ؛ند ٠ءاى

حكندزية  ١٩٤٤ "ا-س٠٠ ٢٥ فى ا
ودلمن ١ .ه—لح ١ دعت ر؛لمن أ  ذبت١و ا

 فى ؤل٢درو'ذو قرار ب لمئتمر١ حدات
 م -دو أذى ١ أدرسى ندن ؛نش. ئر أكذد ٧

تحاد ١ه~ذ طس؛  ه --1. ءرف ا
سكندرية دروتوكول >ا  ٢٢ وفى '( أ

ت ١٩٤٥ رس ول و  اوب ا
 هرن تكزن٢ الذى ترمة اأح ق1ميت عاى

 اذض المبادى، وشن دة عثرن
 م وأط؛ وأهداو؛ -اإجامعزة عاس؛ مت ف

 ، ؛يا وأأدل وفروعها عذدوبب؛
 ا كم ٠ ألجادءلمذ م ٤—؛ألمد ا!محن وتعيحن

 ~ة——ك٠٠د خا٠ دفى مال -انى—ا؛حلم مر,ن٠تغ

٠ي المعتقلة ء بح.ةالعدر أدولى ١و عثنساغئ
دماهدة وص الميذ,'ق أأى ت ■

ء هاون ك٠لمست١ ا صادى وا  ا
 احادى ١ م المظ؛ أو ٠ الدامعة لدول

ء ماوك بمج.ل  اادامعدة دول ورؤز
 بما ة رقداده المتدملة المذذبعة ولدان

٠ ا على الدفاع مجلى ذلك فى



العربية اسول جسن ٢٧١

 توربق الى الجامعة تهدف — ٣
 ٠ د المشتركة الدول بثن المالت
 تحقبقا ادابن ا حططي وتشميز
 ءإى ؛رالعمل وذلك بينها للتعاون
رى وا من السالم على المحافظة  ا
 /.  ءض.اء١ الدول ستقالل وصيانة
 ؤ. ألتداوذ تحقيق الى ف تدد دا

قتدادبة الش"ن حتماة ا  وأ
 ز ألتفن !٠٠و واب والثقافية

 ٠ عامة بعفة العربى المجتمع مدالح
 انراك كئ١ هباق أجاز ٦لهذ

 لح_ا;ه فى المستقلة دد الدول
 عنء تحقيق فى نير'عى ي المتخصصة

 دواة كل ب'دة احذرام ا هداف
عضاء الدول من  .بينها والماواة 'ا

 وعنم ٠ يتنزنها' فى خدن كد أ وعدم
ذ'، المذازءات فغى لى التوة الى ا

٠ بيني؛

 ٠ معدا اح- ١ فروع تذصمدل — اً
 . ألغية واللدان ٠ ألدامعة محلر

مانة  لملولذ ’ ٠م٠محذ 'ب . اأمادة وا
 ٠ ولجاأطه القمة مجلر أو واارؤفء

مهذلم من الجامعة مجلى يتكون
 وبنعفد اسن فى المشتركة الدول

م ء. كل فى. مرتين دية ء دورات فى
ى ستو على صر ,وب مارس ا'

وزراء أو ألحكومات أو ألدول رؤساء
ع١ ٠ ألسان ى مسته ١٠ءلمر أو ألخازحية

تعرذر اش اذلى همة  ضعا
حءد ١ و دوت دولة لكل ز ويكو . عليه

إضلى و؛^ون مندوبيها عدد ؛ن٣ مهم-'
ت سناف؛ فى ,’أإحذ ألمنتخى فلسطين

 ٠حق له بك-ون أن دون لمجلي ١
 ٠م» ما ل عك المجاسى م بعه و بمتا اتحمه ا

 ل و اذد ردت التعاون ذحقيق’ ئأ.ه
عضاء  حل وكذلك ٠ ا!تقاذآت من ا

 'اطة—ص لو ا باستخدأم ا ردته ألمذ؛زءات
 ادمع التدابير واقرار ،التحكيم أو

دوان ، ءف'ء١ لدول١طى ا جنبى ا

 ون التد؛ وسائل بتقربر دختمى كما
وب والهيأت أنظمات مع  ،أ

ى هو والمجلسى  مدروع يقر ا
زانية مبين وبعدان ا ٠ للجذ؛ممة العام ا

ف عأى نى المين؛ نحر — ه  ن لجن؛ تأ
ول بين التماون لتحقيق فنية  ا

ءى قذصادبة فدبن١ فى ء ا  ا
له حداعة وألثتافية و  وأ

 وسائل صالت١لمو١وشذون !صحية١و
شية ل ئ ا  أن ألجاسة فى عفو و

 لجة كل فى أوأكذر بحدوب يحل
 باعدأد وم٠تة ا!ض اللجان هذه من

تة.'قات مشروعات  ل وأداهدأت أ

 وهو اجالمعة١ مجلب ءإى ؛^ دله ء
 لمدة ذرأ ابه لكل يين الذى

ش عر '-ضببن ٠ ا

داذة ٦  ا!بة هىو ا!ع__.'مة ا
دارة  ومقرها للمنظمة الدائمة ا
 وأمء^ء عام أهببن من لف ونن؛ " اك.هزد

 الموظذين م,ن كاف وعدد ؛عدئز——م
مانة العمل وطل الغبن  العامة با

عالم ادارة : له ادارات دظة الى  ا
دارة ، واكثر دارة ، الذناب ا  ا

قتصادية  ادارة ، ابذرول وث"ن ا

جتؤاب الش"ن  ادارة ،؛. ا
دارة ٠ المواصالت  ادارة ، القاذوتية ا

 ، العرب الية1ا ا؛.ؤف ، فإطببن
. وغدرها الكه ادارة

'جهزة من — ٧  بدور تقوم اش ا
 ماوك س٦مج ■، المنظمة لى دى’ب

 أوذى .ة أالمعرد ألجاممة دول ورؤساء
 ءمد حمال ألرئيسى عقده أقترح

 وعرف ١٩٦٣ ديسمبر ٢٣ فى أطاهر
 عقد وقد ، ألدربى ألقمة مجذلى ؛؛سم

رة  هرة ألذ؛ فى ا ؛ءات٠حذس١ ر
سكندرية  لمحمى١وتتبع ، وألرباحل وأ

للماوك إذذدخمميين١ ألممثلين من



٣٧٢ مريكية الدول جامعة ا

 ٠ شهر كل فى مرة تجتمع والرؤساء
جهزة ومن  ۶لدفا١ س٠مج ا  خرى٩ ا

 لخمرجية٦ وزراء من ويذكون المشترك
جنة ، ااوطنى واادذاع  كر!رة٠لعس١ وا

 ربح ؟ركان مؤشر من تترن التى
 والمجدإس ئ ة—العربيه الدول جيوش

قتصادى  ل اده ١ وزراء من وبتكو'ث ا
 ن ل .... يااف تصون الخت المتعاقدة

قتد* ٠ دنة ا

برية الدول جاءمة ا

مريكية اددول اتحاد أو  مذه٠ا
 ا مري القارة دول تعم ية٠اقي

دى الستقلة  لى بدأ ٠ والعثربن ا
قذصادى للتعاون كأداة نشأته اول  ا

جتماعية الى شاطه وامذد  الش"دا
 ار اة. لفرض والممكر(' والسياسية
 الكرة نصف فى السالم واستتباب

 على بقع اعتداء أى أن باعتبار الغربى
 اعتداء يعب ,اتارة دول ن٠م دواة اية

 بكل 'ندفسه أن وءبها جميعا عليها
٠ الوسائل

 اد تغو-ا هذا تكوين 'تاريخ يرجع
 لتمر٠م أول التأم حدن ١٨٨٩ عام الى

مريكية للدول  واشنجتون فى ا
نشاد( قاتها ء !تنسيق  ؛اقامة ا

 المعلوساتونثر يع لتجم هرركزى مكتب
قتصادبة  بدر وتواإى ٠ والتجار( ا

 تؤر لى وأهمها المؤتمرات ءذ-ر ذأن
 دى رذو تمرؤ «.و ٠ ١٩٠١ عام المكسيك

 ص '.بر. ونس——وبي ، ١٩٠٦ برو٠جا
 على اًطلق اازتمر هذا وفى ١٩١.

 الدول جامعة أو ابحاد اسم التنظيم
 ١٩٦٨ ه'ذال' مؤتؤر فى ، ض( مر ا

 ;ذه ع المنظ( هذه مجذافى دم و وه و
 نظم كؤ.ا », القاذولى مركزط استؤر
 ت١ ذ٠٠لمؤتم١ : وهى اإل'ذخدلهاد أدوات

دارى والحلس الدورية  فى الدال ا
 تؤر ض فى ٠ اضءه١ واإدان الهيائت

 ءام وبوحا ٠ ١٩٤٠ الشاذى ه؛فاذ؛
وزع ا ض المؤتمر هذا وفى ١٩٤٨

 تحدد وب رادوجذو ثافى بؤتم ف يعر ما
تخد.'د مركز  اقليمية منظمه بوصفه ا

 على المتحدة ا مم نطاق فى تعمل
 لمن ا مريكل القارة فى لدا١ استقرار

 وتحقق يمهدده قد التى ا سباب ومنع
٠ انقارن دول بهن والتدامن ون التد؛

 فى حقو و واجبات الميشافى وبين
 ذخر ئل سا و و ٠ ء اا٠ءض ا ل و أر ا

 ارشاق عن, ما ،بينها المتازعات
تحاد أدوات  الذ المؤتؤرات وهى ا

 اج،■ؤاعارى و ٠ تا سنه ٠٠خمس كل ذهقد
 التى ا مري الدول خارحية ورراء

 بعد امالهءضاء أحد طلب ءر بذاء تتم
تداد مم'.* من اكءوة اؤرار  ٠ ا

 وا.شنجون ومقره رى١د١لمجلس٠ فى
 : وهى فرعية مجالى 'رفى'( وتتبعه

قتعا'دى المحلس حمس ا  ٠ وا
 ،لذشيعى١لمحلس١و ٠.الثقافى والمجد

ف  ءية٠ف ولجان هيدات الى فة با
 ألمدول التنمدا بنجك منبا أخرى

مري  الذر( الطاه( ولحنة . ا
٠ المنظمة أرول

 عامى خالل ألمنظمة نثاحفى تضؤن
 من قروض تذديب ١٩٦٦٠ ١٩٦٥

 امريكا دول ن٠م لددد لتنمية١ بنك
 القروض جما-ة بلغت وئد الال-ب

 التاربخ هذا حتى ابنك قدب' التى
 مرار ا ر٢٦ قيمتها قرذا ٢٧٨

ر  تابعة ة٠ل١د سالم قوة ء اند؛ ن دو
 بب لدغت. ع ل مى٠ب« ما قف لة مذظمة٠ ا

 ارسال ،المنفتة دول لى الشيوعى
 ٠ أ.شمر( راذب'جو إى ا تحقيق لجنة

 عادة المنغلة لدول قوات ارسال
 ح -كا—٠٠أرومم ١ ربة !:٠جمج ار ن٠أ م

 ؛ الغرذر ليذا فيق 'نو لجنة وتأبف
ء ء مثرو ومندا  أمريكا' دول اذ

 ودو النوو( ا!لححة ن٠م الالتينية
 أراك اذا ا و؛ا رضه ثروع

 الدوود( أسلحتها المتحدة اق أو١
 ٠ بناما قناة منظفه ومن أراضيها ن٠م

فى لذر(١ لظا(١ م١ستخذ١“وتشذوع



جامءلم ٢٧٣

 لدولى طداة٠وتص١ التنمية عمدة
٠ ألالتينية امريكا

>امالن
 تمرره اتعلت فرنى .ائد—ن

 ، الثاربة كافة١ الحرب باًحداث
 ، جامالن جوستاف موريسر وهو
 سدر سان كلية فى وتخرج ١٨٧٢ ولد

 العالمية الحرب فى واشترك ١٨٩٣ م ء
 رئيا ن ء ١٩٢٨ عام وفى ، أ!ولى
 ، الغرش الحبيش رن—ح ركان

 والقيادة العرض احيش قيادة "دور
 حتى فرنا فى سأفاء لذوات الكبا

 زواته هزمت ن٩ح ١٩٤٠ دايو ١٥
 وقدم مناصبه من فاًخلى ن١بد عدد

 محكمة أمام همال١ بذجمة !لممخدإكمة
ص فى عاذر ، ريوم  باحدى ا
لماش الجون  ١٩٤٣ عام بجن ا

تؤفى ٠ اًيلمه—ني أخ؛ى ص ١٩٤٥ و
١,..

مو١ج
شذراك ن تك؛ هندبة ة مقاطع  مع ؛'
بة كذم  (( ٠م—٠وكث حذاوو )) و
 ؛ ادارذن وحدات أربع من وتتأ!ف

 سكانبدا عدد ١ جاوو مدينة العاصه
 صمة اك؛ كذلك وهى ( ألزا ١٠٣

بة الشذونة  الداصمة سمرذجأر ) و
٠ ب غية ااصح

جأبا

سم  لرسب،١ ا
 لحكنم١ نظام

الدولة ردى

دابا

؛٠ عام

( ألفا ١٢٢ أ كنجتور : هة—العاص

الكاريبى البحر فى حريرة حابكا
 وعلى كوبا جزيرة من الجنوب فى 'نتع

كانت ، منها ميال ٩٠ سافة
 ١٦٥٥ ءام٠ حتى بانية٠اس مستعمرة

 ألبريطانية الممتلكات الى ت دم ثم
 ، ١٦٧٠ عام مدريد معاهدة على بناء
استقال منحت ١٩٤'( عام ولى

 ١٩٦٢ اغسطس ٦ وفى ،داخليا
 سث S3, اطار فى استقاللها اعلن

♦ البريطانى
 ٤٤١١ الجزيرة ماحة تبلغ

 ه كوبا مماحة عثر نحو أى ٠م٠م
 أكثرهم ن٠م ١ر٧٣ انكان وءدد

 نلى.ا از من استوردوا ممن ج ازرر؛ من
حتالل ابان  البربطاش د. ا سانى ا

 ، والموز القصب مزارع فى للعمل
رض حذنما وتبلغ  ٦٦٢ ازراعية ا
 ، المراعى من مئلذا ونحير فدان أ:ف

 قصب على جاميكا ات ستصاد ا تعتمد
 وز1١ دم ( فدان ألف ٢٦٢ المار

 ذلك ويإى ٠ ، فدان ألف ١١٥ .١
 و..تصل ،الهند وحوز والكاكاو ادن

 الروم((١١ تقطب الكر قعب بزراعة
 جارن ٠ م ١هر رنحنو غدرازجه ااذى

خافة دونا'،  طن ألف ٤٣٤ الى با
 تها و ثر تثمل كما ٠ ر لة ١ من

 اذرى (( البوكميعت )) خدام ألمعدنة
لمب؛ معدن منه يتخذإحر  م ذا و م ا

 ونركة امريكياً، دركات ثالث بذهدرنه
 ,ادرات ى وتقدر رابعة كددبة

 لهذا ٠ط٠م ٦ ينحو أرزكبت
 المحدرة الدول أولى كابجام تعذ.
٠ المعدن لهذا

 أساس عر الحكم نفدام ذقهم
 التاج ويمثل ئ ١٩٦٢ عام دستور

 نعتبر معجن عام حاكج. لرئقالى١
 من ادرلمان ويتكون ،للدوإذ ريسا
 يعجان < عضوا ٢١ ١ >بوع لرجل

 ن٠م بتوص-ن منهم ١٣ العام الخد؛كم
 زعدم م-ة—بذون والباقى زراء ٠١١ رئيب

 النواب محلى ويتكؤن ئ ارارغمة
 سنوات، ه لمدة منتخبا ١ ءذه ٤ ه من

 -مي’مح يمثلها التنفيذية والله
 ء١زر٩ ومجف أعضاء ٦ من حاى

 الكندر سير ١ اإريعر من يتكون
 ٠ وزيرا ١٢ و لم بستاه؛نت

دبكا جنبه : اسلة
طيها ، ١وسرد ،١ خذ قعةر : العلم

ذهبى مليب



١١٠٦ جادة

جاوة

 اندونيسيا جمهورية جزر احدى
ها  الفاصمة بها وتقع أهمية وأو
 جزبرة مع ) سماحتها تبلغ ، جاكرتا
 ه١ر٠٣٢ ( المجاورة الحفيرة مادورا

 لهذا ن٠م ٦٣ سكانها وعدد ٠م٠م
 ئ نزاذا ا!مالم مناطق أزحم من تعتبر

 شناطعات ثالث الى اداريا تقم
 والعاصمة بية الد جاوة ٠ هى

 مة٠لعاص١و لوسطى١ وة’وجط ، باندونح
 اوثرب وجاوة ، انحجذملمر| ,س
 ة ح.او زت ك. ٠ اًايا١سهور صمة لد.اا وا

 ر؛تعم٠اس ابان اليابانى واغزو هدفا
 دددت ف.ا ٠ بة ليرر ا وجند ٠ ر لجز ١هولذد

 ١٩٤٢ ذرازر ن—مذ انفارات عليها
 - منه ٦ فى 'جورأدإ'سما ميناء وضررت

 ديون٠الهولذ الى وحدت ٢٢ وفى
 ة. ٠؛ ااج: دن ع٩ؤ لذر مربكية١ نجدات

 دة ٠دح ة٢معر ت٠ح فبرار ۴٩ وفى
 رادالى طول٠س١ ن٠بب حاسمة
ت وأساطيل  ١وههلد المتخدرة اذو
 الذوات أن ا . اليا وات وبربطادا

 ثالث فى الدزذول مد تيمت نبة با اسا

 ودر ن ةباذى١ يوغل١ اشتد ١٩٤٢

 ٣ تا جاك ٠ بتافيا سقوط  ن ا ذلك
 ا م -٠ ج ٨ ج برة ٠الج_» واستمالم

حتالل ودام ،للياداكدت  ايارانى ا
الءراع نوك ور ١٩٤٥ ءأم حتى

 ندبون الد؛ ون ال.تعمه. ضد الوطنى
 أزسمادا ألذدن ديون لبردط ١ بؤردهم

 الجذزنرة ار وهندية بريطانية قوات
 أم ء بمعاهدة انتهت الحركة ولكن

 الدولندرون اشحى وبهذا ١٩٤٩.
٠ ألجزيرة من وحلفاؤهم

جايدا

 وهو ايطالى,، ومحلى سياس
، ١٨٨٥ عام ولد جايدا فرجيتيو

 الحكم ابان البارزة الشخصيات من
 المتحدت وكان ايطاليا فى الفاعتى

 "دولى ، موسولينى ناسم الصحفى
 الميماجيرو صحيفة تحرير

 جريدة ('ئم ١٩٢٦ ٠١٩٢١ )
 عام وذلك (( ؛—تالم دى جيورل'لى ))

٠ ١٩٤٤ عام وفاته لحون ١٩٢٦

األدود الجبل

يات احدى ٠ ١  تتكون اش الو
 الفيدرالية بوذويالب جدورية مذفى

 ه١ر١٢٩ مساحتها 'نبلغ ٠ الدبية
 اء شه ح ١ ز ذفىشكا عدد ببلفتم و ٠م٠ كج"

 نها’اى ن سمة الف ٤٧٢ ٠١٩٦١
يات أذلى  وعدد مساحة الست الو

 وتادرف جوربكاد بة صمةأندأ ٠ دءان

 لذرب نبة حذرادتي-::و رامدب فىآما١

 ارد٠ء )آ يخ٠ ب٢جوز اليوذو فى
(( الغا ٣١ سكانها

رود الجبل كان - ٢  هرشكة ا
 خض_.;ة ال؛ قلمدج ا رحمن تقع شذاة مه

 فى والمانيا اشماب فى والهردك
دربا ءإدساحل شوبوتتل١  ٠ ك ا

ور اشالة ب الد تذوب وعند  ا
وزملك  نيب تعاون   سهود١لحبل١ ا

 وززح » اشرب ملك؛ ا ول بطرمر مع
 غدر ٠ لذمه-وى١ الغزو رد ءى (؛ ابنته

 عذى وات ا أن تلبمت لم لنما١ أن
 وفى ٠ اطاب الى الملك فهرن الالد

 أطفاء١ لذوات يثم ١٩١٦ نوفمبر
 تخدرر <( كا وف وا!صرب ذطاليا١ ))

دود الجبل  ذوفمبر ٢ ٤ وفى ئ ا

 ذل فى وطر مجذر اجتمع. ١٩١٨
حتالل  فى الملك أب٠وغي الذربى ا
 ألجبل وغم الملبة وألغى ذرنا
 يوءوسالب جمهورية الى ا سود

٠ الجديدة



طارق جبل
 احدى طارق جل ٠ ١

 تتكون غ البريطانى التاج مستعمرات
 لى يقع مخرى رأمى من جغرافيا

 عنها دغطهدا الجنوبى أسبانيا طرف
 اصغرة ع٠—رتذ١ يبلع ني رماى برزخ
 ممرةارنن ذحة—ومس زقد ١٣٩٦

 ك؛حلىء١ ءن وبعدها م٠م ٢هر
 جب،ل لماء مح ولذع ٠ ميال ١٤ بيرى فر ا

شماأجا ار نيق سهل فى طارق
 در'ط؛ابا٠ عليها ستوك١ ٠ الغرس

 وذمت ٠ ١٧٠٤ سمنة ؛وبة ٢٤ فى
 Vi- ح أ هدد ع دك م بعن مؤنذإكازق الى

 <٠ ١٧٦٣ )) رى ر ور كاكا ١٧١٣ ١)
 ٩١٠٠٨ عزن يلز (( ١٧٨٣ ١١ ساى ذر و

 رلماأ ٢٤ر١ كا< ١٩٦٢ ا١ ة ٠اك
وررتت.اال ارلى أرنى نم أكثرين

ح ا ٠٩ ؛٠ب ' "٠٠٦ م بلنف ج ٠ لى مب. — وأنك.-
 حرر٠ذ.د:' ’و ح٠م ٢.ا’١ ق؟مته م؛ ١٩٦٣

 ٠ المدت ذرتحا ءلى .راتئ١اقتشذا
ذارق مبنى هه وة١اتذ١ ر, ٠٠و

د٦ح 'لتت;دب.س.ة٦’

 وه ١١ كة—ا؛' ذه٠١زع طا'ى .1 .ام ء
 '( ١٩٦٤ ءلى ددن داداتم ٠٨٨ اذي، ج
 . العام افات١ ذاته اوؤت١ فى وهو
 ٠م. أف ردت ى تذلى-,ن مج؛س ه٠رعاه

 طي..ه ا دحكب٠ زمن تت.ذلىب ٠ لمن انح 'لى
خ واكء  . الحاق خذ؛زد٠. ا

 منتحب ،نعتم ,'نلى ٠مجل_ أر، ١ لمنؤ ضا با
٠ ١ ءذط ١٢ دن أف وتح ف٩ومع

منه-؛, ترج ا.مبالىا زدأت — ٣
 :'.د.'دة٠٨.١ مسألى ا-ذارن فى ١٩٦٦ عام

 وحذرت ’ طارق جل عان سيادلى؛
 لذ ٠شذ١رة تمهيد ادنات معد إه؛م١ خالل
ل؛٤بررط خارجة بر و ش٠م ٠٠كز فيها

 ٢♦ وفى ، سبااًى ا الخار. ووز؛ر
 ا؛.حادثات هذه نفتاسنؤ مارو

ردأ عر ؤقة١؛و١ برطال؛ طلمت١و
جب-.ل ءإى ؛دة٢كت١ ن بذلى خة المذل

 حلف احتياجات دوء فى طارق
طلنطى ٠ العسكرية ا

جبن

بان مستخرجات أحد الجبن  ا
 أنواعه اختالف على وهو ، الهامة

غذية من يعتبر المالمية  امة—اص ا

حشاف مكان ذطرا النائعة  به ا
 ف أجبا ١ اأجرن ويفقد ٠ وتعمد؛رد

 عند للبن١ وزن من /٨٠ من اكذي
 ورة٠الم*لى الجبن وأسماء ، تقمنيعه

ولى 'نذسنيعه طن١مو ار دشسب  ا
؟رويد وت دوكفور جبن مثل

دنجليزى العددر وجب.ن الفرنسى ، ا
طااد واباديزان دذدال’ ددي ن ا ■ 
، للشاتى١ وايتالن ، الونم؛،

ردغى ن١لجب ١و ، أ!يوألذدى ١والةإحهذلئ  ا
 ن٠٣!ج١ ۶١أذو غدر ئ م ودو ا؛مروف

 أ ذواع إذتجة١ الدول وأين .ر.افة١
 م ء؛ حعداء١ حدب اطن هرن |محاؤة
ت ص ١٩٦٢ انرفى(: با

تات  ، طر.. أ!ف ١/١٩ سدة '!؛
 ٣٤٨ 1اد, ث ط٠أ ٤٢٤ نرل؛

 ا.*ل، ٣١١ الفرية لمانيا’. ط٠ا
تحاد ئ ط٠أ ٢٢٤ هوكدا  ا

 ١٨٥ دوأخرا ن أط ٢٠٨ _وفيذ٠’١
 ة- ف ٠ أ ١٤١ ا!رحذخن - حلى ٠ أ

 ١٠٢ بورلذدا ن ط٠أ ١١٦ برطابا
٠ ط٠أ ٥٨ استرالى؛ حلى٠أ

 الوألش اتحربر١ جبهة

منذ لىوذت٠ لى جزائر وحبة لمنهيا
 زعماء ؛—أليه د-مت ١٩٥١ ءام

 الفدائية الرية ؛ت—الهيئ
 ، لمخلصة ١ سية لسيا ١ ت أشخصيا ١ و

 ءلى اسحة الثورة اءأذت الذى وهى
 أول فى الفرنسيين اإستعمردن

 هذا وتضسمن ، ١٩٥٤ نوفمبر
عالن  واهدافها 'نكوبذيا أسباب ا
 ، عليه تير الذى !همل١ وبرامج

عالن هذا فى وجاء ا دلى ما ا



٣٧٦ الجنوب صر جبهة

 ألمس"لين من جماعة ذامت )) — ١
 لتقب١ وقد ، ألمخلعمآلين رين٠لمس١و

 ألذين من حعر ألعد؛ أغلبية حولها
 وعزائمهم سالمتهم على حافظوأ

 خرأج حال قد أاوقت أن وأرتاًت
 فيه زحها ألذى ألمأزق من ألحركة

غر ألثخمية ألحزأزأت (( ٠ ض١وأ

 ذ_د نثاطنا نوجه أننا ))٠٢
ستعمار لم( الوحد عدواً؛ يرو ألذى 'أ

 يشمل ألياسى برنامجذ؛ )) ٠ ٣
 يا"دة٠دس ذات جزأئررة دولة ذعماء١

 احترأم مم ة٠وأجتماب درمعرأطدة
ساب أاحر؛؛ت جمم،  ميزة دون أ

٠ (( دددة أو عنصرية

 اذول را .انها—بي ألجبهة وخذ^ت
 هى ؛اوطنى ألتحردر جبهة أن ))

 ألتعار أنتمارها يكون٠وس جبهتك
 لكة؛ج ١ ءإى ثم مموز٠فمتت نتدن أما ئ أك

 أ؛مادرة عوأطفك ءوى ومعتمدون
 نؤلك م؛ كل٠ وهبنا وقد لالستعمار

 ألتحرير جبهة ؛—تتحب ٠ للوطن
 در التخى حثر بدل ، أأوطنى
 حرة ئر ١ألجز تحيا ، ألوطذى
٠ (( مستقلة

 ن ع ذتقةب١ ١٩٥٦ م ء؛ صيف وفى
 طنى ا التحرنر جبهة ؛ء٠أءض لجن

 اجزائربةلملم١ ألمثورة '!وطنى ))ألمجلس
 نورة ألعا التنفيذى ألسلط^ وهو

 زوا ۴٤ من يزون وكان ألدزأئرية
صالة نصفهم  ، باأوكالة ونصفهم با

 تكاؤذت المجلى هذأ أعضاء ودن ومن
 ، والتنسيق للتغيذ ألخمسة أجنة

 التحرير جبهة عالقة تذوم كانت كما
 ءر '!وطنى ,;ر 'لتدر بجيش 'اوطنى

 ملطة كربة—ألع ألساطة تبعية مبدأ
 ة٠جبي ن٠م أنبثقت ص ، رية أب؛

 سبتمبر ١٩ فى ألوطنى ألتحربر
 اؤقتة ١ الجزائر حكومة ١٩٥٨
 وأنخنت فرحات عباص ة—برياسع

قيام وبعد ٠' لها مؤقتا مقرأ ألقاهرة

 ألمستقلة ألجزأئرية ورية—ألجمه
 ألقناعدة ألتحرير جبهة أصبحت
 ، لحكم١ نظام عليها يقوم التى الشعبية

تمال فى ألجزائر تمثل ألتى وهى  ا
 ألثعبى اباط على ألخارى

٠ ى هر لجما ١

 تحرير جبهة
المحتل الجذوب

 ؛ت٠دم—مق بدأت وحننى تنظيم
 تحاد ا هدة٠ءذدمد مذن ن عد فى دد وح،

 التى ١٩٥٩ عام فى ألعدربى الذوب
 وميرؤدها تدزبز وريطال؛ به-؛ أرادت

 أن أ ،السويس حرب بعد المنطقة فى
 لجمهورى١ النظام وزام أليمن 'تورة

 سدتمبر ٢٦ فى بها التقدمى
 .ا—؛ريطاني اهتمام من ضاعف ١٩٦٢
تجاهات لمقاومة تعد،أد١ بذرعرم  ا

 عناذيا فى خفا الذى ررية—ألتعد
 ، والعؤآل المثقذثن م*ن ءدن شباب
 إى١ نزي؛ ءرن زم ذاك وتال

تحاد  فبذلك ١٩٦٣ دادو ١٨ فى ا
 الذى التذظيم هذا أهداف زورت

 الجنوب 'كدر؛ر جبهة داسم عرف

 عدت -صر على ألعدل فى امتل
 ار؛ط'ذى زن—أز من 'ت٠لمحب١و

 !مزرية’ نقزالذواءد ذاك وفىمقدمة
 واتخذت ٠ المذطقة من البردية

 وساأل أهدافه-؛ تحقيق فى اجهة ا
 فل المتحير؛ انىا وتت—الح ورفع لذوءية١
 ذرابة ل بأء ألذيام ز !روية١

 فى وا!ذذابل ت ز؛ المذر تغجر هل٠تذ
 وارهان زتط؛ذية١ المعزرات داخل
حت ممذإى  من له ذن المناصر ل—ا

ل الذدأقاب' الحكومة حالر حد  ،ا
 ااحركة هده نطارون اًامر وقا؛ل

 وأكثريد ءز؛ل١و لقمع١و بالعنف
 أثمر اجعة١ نثاط وأزت . لض١و

 بل لهز ا عدن دسذور الذإء بدلى حذى
 لجنة بمناصرة ١٩٦٥ ستمر ٢فىه

ثم اإجي.ة ألدوية ألحقائق تقمى



الجنوب جبهة ٣٧٧

 قوأعدها بنقل وعدها بريطانيا باعالن
 عالن ١تمهيد ألمنطقة من ألعسكرية
 ٠ ١٩٦٨ فى ألعربى الجوب استقالل

الفيتنامية التحرير جبه،

 فيتنام فى تام وطنى تنظيم
 ألفييت .)) باسم يعرف ألجنوبيبة

 ١٩٥٤ عام منذ شاطه برز (( كودح
ستعمار من فيتنام تحرير نم حين  أ

 جمهوريتين: ى١ و"تيمها ازفركى
 ٠مذه هوذى يزعامة شيوعية بة شما

 ٠ لمتهدرة١ يات لء'١ تؤددها وجذودحن
 مؤيدوه ؛حذق أذى١ اتذظت-م ا ف ويهد

 من ألتحد. ألى أيارية دىء١
 ق بدوره يرى ألذى ا مريكى أنفون

 در فى يان لجنو ١ م’فيتن. سذوط
 ف، ن لجذوب خروج يوعية—٠لش ١

يات١ قبضة من بأسره اًبا  او
 تطيبتم على ألجبهة ف وتثر ئ المتحدة

 نم.بن ١لغد ١ من فى فر من يتكون عسكرى
 ألور بعض أو أذوقت كل ألمتذرعين

 ترا لعى،ا أ ء'.ىحرب بعتمدون لذين وا
 تقدر ) لحكومية١ ألذوأت منازلة فى

مريكية اذوأث وأ ( لذط أ أ ه ٠ بنخدو  أ
 '( ألف ٣٤٠ بنحو تقدر ١ لها ألمؤيدة
 كونح لغييت١ قوأت سيطرت وقد

 وأسعة مساحات على ١٩٦٠ عام منذ
 منعءأقة سيبدا  ألجذوبية فيتنام من

 ألعاصمة ذت طؤ ما٢ كونح٣م نؤر دلتا
 مدرية لم“ إمرأت—بمغ وذإمت سايجون

مر اذوأعد وأ ألمماكرات ءؤى  بكية أ
مريية الغارة وعإى دل  فى ا

 حركة نجاح على اءد٠س ومما ٠ أ!ماصمة
شط لى١ذو ولح٣ أاخييت  أدات أ

نقالبات  تؤددها أش المكرية وأ
دات  سذوط منذ ) المتحدة ألو
 دش ١٩٥٥ دام فى زبم نجوين
 أرإطة كاوكى ألجدرأل توية

 الى أنها'نحرلت أ (١٩٦٥ عام
دارة به أتسمت لما ، مزمنة قرحة  ا

 قاد دن ألمملحة أتها ذو و ألحكوب
٠ وانحالل

ثانية جبهة

صطالح فى  يقصد ألسكرى أ
 جديد ميدأن فتح ألثانية بالجبهة

 ألمركزة العدو قوات لتثمتيت للقذال
 ؤ ٩٤٢ عام وفى ، وأحد ميدأن فى

 ءاى تلح ألعسكرية ألضرورة أصبحت
 نكالم بعد .ة ناد جبهة بغتم ء لحلن؛ أ

لمانى هزو اوربا دول أكذر  وبعد أ
لمادة ألفوات زوغل  جذوب فى أ

 دن جو فى الم—أله وعاش ٠ روسيا
شاء؛  المذادى ألميفات -دول ت ا
 اذا ذى٠ح ألثاية الج^^ لفتح وأريدأنى

 دزلت٠ ١٩٤٢ تووحسدر ٨ يوم ن٠كا
هدريكية ألقوات  ءلى نيان يعى وأبر أ
 دزلهاود ١ ؛ضادة فربض؛ ا شمال ساحل
 أفربقيا شمال بهة٠ج فتحت فبذلك

 رد ألذ* ألمخدورمن ؤوات بطرد وانتهت
 وات٠ة نزلت ١٩٤٣ سبتمبر ٩ وفى

 ب’جذو فى ليرذو سد؛ ء ميذ؛ عند أسفاء
 '%نيإ جهة فتحت فبذلك ليا أبط؛

 لزم—باسدس نتؤت ١ اورد؛ جنوب فى
 نزك ١٩٤٤ بونيه ٦ ولى ، با أيطا

 ت١لط؛؛ر١و السفن من أسشاء ؤوأت
 ى٠٠ص٠افر١ ؛؛٠ ند نوره؛ ساحل على

 ذهدأ٠ لم ل قن؛ جبهة فتحت فبذلك
 ١٩٢روجر م؛ ٧ فى اإ؛يا استالم حذى

 هى ذورمادبا جبهة تعتبر لهدا
 أاحرب فى ألمعنية لذ؛باا١ً ألجهة
خيرة ألعاب ٠ أ

الجذوب دهة
حزأب دحأ  اش١ ألوداية أ

شترأك ألودان حذون تمثل*  با
فريقى ذحاد١٠ حزب مع  لى١شد١ أ

ودأر أإوحدة ب وحذ: ( ساره )  ، أ
 اجذوب١ جبهة حزب أءض-؛ء وأكثر

 ألذ؛ن ألمدودأذياً لحكوماا١ً نروطذى ن٠م
 ، جزوبية قبائل عدة ألى ينتبون

 حزب مع ألتدزب هذأ أشترك وقد
 ؤتمر٠٠ فى ألشمال وممثاى *؛نو—س

 عقدبالخرطوم ألذى ألمستدبرة ألمائدة
٠ ١٩٦٥ مارس شهر خالل



٣٧٨ لتريزا جبهة

 الثجية السن فى أداق اسم.
 لحرى١من تن(!ف أش؛اذت عراله

 ة٦د.١!دبمقر١ ب١.ز٠ح١و ٠شزءو١
 أب سم-اًج أنتج ا  ذرى’ أزلة ايورب

 ب 'اخت.' م،م جنب ألى با٠جذ داأبألء٠
ذادت م( ١٩٥٣ م ء؛ د—رعد ئ أأدت

سزيزا دهة

 لدول ١ اع٠٠٠ذم ١ على بطاًق سم ١
 أو )) ١ستربز ر - - مم؛ؤر فى الكبرى
 موسدوينى دعوة على بناء (( شذريزا

 ة٠بل١ فى للبحث ١٩٣٤ ءام فى
 ٠ روب ١الد ذبر حوذر بدول اخاردة ١

 _ا٠ابطاي ادضمت صر٠دو ١ ١هلذ وفى
 د—ن دة ذفر ا ألدول مخبروعة ار

٠ ألماب

دعددة يهة٠ج

ال,'. فى طإز٦

 ب ز اعد ا مم إلنب لى١ حذذفى رالنالللء٠
 ادن ن م-ا ١٩٥٣ ام ء ط عو أأذب

دت. -ذحاح١ تدارض .ؤها’مفى  أك، ا
'؛.  اتو١ لرد٠١ ق ب ده، فى

 رترحتلى١ئ ه٠بذب٠لئ أ سه أسد( أ ر م-حو
قطاع ااداء  أ-ل٠ا رأس ٠ور:مي ا

 ١كت ن.  حها٠ ٠ \ ء.'٠اإ*.- دفىو٠ا
 ل'صة١ لملكية٠٠و اوه ارسالة

 هذاك كن٠ ل ١٠أفى ٠ لة ن. الوردة
حءزاب رد٠ذه٠ ,٠٠٨ن . وذاهغ،’  تتذاى١و ا

ذ- ٠ راب ا

مذعوده يه٠ج

 ١٩٣٥ ءام بلور٠ سب'كع تذرم
۶تمث٢ ؛انت أذى أ ألفراندذب حاربة1

راذ د
نما

رحمت٠ لى—محتم. را
رذدو ؤد؛ ٠ هذأر ده ء ٠١ر د( وأإ(

—اعم. راشا لى صد تن ثتراب’ ا مد. ن مذحر ه ده

غار ٠ صحك ١و ٠ دا ل ءم ى ٩٠٠١٠; سمأ وا ص ب ن, ع ل ا و

أ١ ض ئ ه; ما حمد١ ده الخع- يردث رفعع ذية؛كان١ ستن

ن بادا م ٠مح ءدان أل ا ,'نحذر ان ا . وانيا ذرذا

عفيفى افغل٠ح ٠ لى—ء ى أل. فى راننصاره علب؛ فردذوقذى
انقرأشو أ ا نشمى محمود فى تت١ما انها طبة دة ا كم.ا ا

٠ « دك ز لذحر ا سف ٠ ١٩٣٨ عام منذ ا—فرذ

رى

اووظنية الجبهة
 كاذت مية٠رس ممرية هيئة ٠ ١

زاب ألبر%ت مختلف تمثل  وأ
 ١٩٣٦ عام فى تألفت السياسية

 فبرابر ١٣ فى صدر ملكى بمرسدوم
 مع 'وصة٠مة٠ با—نف ألدنة من

 عقد أخرشر أيربطانية ألحكومة
-.'سر—أسد ءى ن٠إدر—ب.١ دمن ة ءلى معو_ا

 ن سده هندر ٠ سب أخعد( أ ،اتنن—وند. م»غا
ناوة ١٩٣. اج٠لع  ;؛.لى—ال الى با

د ا حرى  المفاوضات تتناولها ل. ا
 ر.ذ.ل_كاهى ،-؟ق . ائد !ا!غة;١

 ا ذاب اء—رؤ- جماع١ا؛جبة يردد
 ؛دار ١٩٣٥ د.م ١٢ ؤ. ٩الذ-

,'اوك اداب ويرد المبن ة ت

  فى حزبا؛تتداد  ٠ ا''~_؛فى   . 

 ;اب. . العدبة ذدبة !و١ ابيئة
 نى كذا توح..ه علو. .ادفقوا . اد

 ف، داروا فزاد المس ا!ل ا دى.
 والثان . ١٩٢٣ عام ذور—د ياعاد؛

 سر ط،-ش اب ارام? 'اذدوب ار
بما وزت اورد ث ن—ب ور

 ا٠٠م ع نج أث ١ و ثلم زج م هج ر L 7يك ٠رعل
 لمعاوذة.١ داى بعي مط'صئ ى ادم
 اب'-,-■: احبة ت؛دى ب وند
!طى١ تزءخذط وضة دوكة ة,.'،

ندل'.( ح—يب_ بعدخدبر دب-.قخ
 ٠٠تكوب ر زءؤاء’ا حثا ٠ اصرات

 ج٨جم يش_ا ر دمك مذحدة بة٦ح

 -ع٠٨رتعي، -وم—إرد١ نتر ٠ ۴٢

 : درأرذى حم اأمادة دونى و^م- رذلى
. زل( ،ا٠س د اكداد، مشطتم



( اوغاب ) جدة ٣٧٩

 صدرمرسوم ١٩٣ديسمبره ١٤ لى
 ونى ئ ١٩٢٣ دستور باعادة ملكى

 ماهر عنى الف ١٩٣٦ يناير ٣٠
 تأليف تالها ٠ محايدة وزارة باشا

 فتتحت ١ مارس ٣ وفى ، الوزد
 بالعباسية الزعفران بقعر المعاوضأت

عإى لتوذيع’ ب أغفر ٢٦ وفى
ح .دا هرط باص عرفت التى ة هد المعد؛
١٩٣٦ .

( معركة ) ند جذ

 الحرب أدانى فاحه بحرية معركة
وأى ألعاب  من اسمها أحمدت .أ

 :دحر تفع-ل أأخى دد’جتال جذزبرة شبه
 از ق ره ' ألباعق عن لى أشه؛ ١

 كة أد جرت اًلذى وهى ؛ ألكابحات
 م ره فى ب، أن؛ أ احكا٠س مرئ بالذرب

سعإولى .بت ١٩١٦ و٠ماب ٣١  ا
مران ادة٠بب البريطانى  حيإءو. ا

دولى دانى وأ ميرال .'دة٠بقي أ  أ
 بعذر أغرأفى مرئ راأرف ، سم نى ف

دول قطم  أ ،ادامة طاش أد أ
 فى اخذوا اليوم نهاة نل لمان٠ن;’

زحاب  ر'ب—أأن ؤوأءدهخ ألى أ
 أ دشر المعركة وأءتبرت ث ’ب لالحتؤز
 فإج ٠ يعة اب ألحرية حاسما

 فى دوكى’١ أددلى سدها تلتق
٠ ب مقذو كة ٠مع

ذتخبة١ ول١جد

لخابية الجداول  ل١فو هى أ
 رن ألذ طمنى١؛و١ أسؤ.اء ا به تحعر
وءج ٠ كخبمنى١ خروط فيهم تتوفر
 فى ق—الم لهم عرهم دون الذ؛ت
ء د نتداب دوم فى بأهواتهم ا  ا

مة سمجل بمأو )للرلمان  ونظرا ( مثال ا
همية لهذه  أن على ألقاذون بنص أ

 من أسمماء ف أحذ سدويا جع ١تر
 أو باأوفاة ١ ألناءب شروط فقدوأ
 وأضافة < الحق هذأ تفقدهم بأحكام

هذه استجدوا الذين اسة؛؛

 وتراجع تحزر أن على ، الشروط
 ألمحدد التاريخ قبل معينة موأعيد فى

نتخ جراء  اصحتها ضمانا ؛ب—أ
 ، دلجمهور تعدنى وأن ٠ ومالمتها

 ، صحتدا فى ألدنى فى ألحق أطن وإب
 والفصل ألدن طرق ألقانونى وينظم

٠ إطهونى١ فى

( اتفاقية ) جدة

 ة٠ورد٠لجم١ بجن وقعت اتفاقية — ١
 العرساً; والمملكة الدددة الدرية

 ١٩٦٥ أب ٢٤ فى المودية
 بعد ( ١٣٨٥ اك'ش ربيع ٢٧ ١
 أبام ثالثة خاللى عقدت جتماءات١

 وأصي-أره أمالم١ لدرز جدة بمدينة
 رى١ ءوى ةستذرأر١ وكر٠ول

جتؤ؛ء^ت هذه وسبغت ٠ أليمنية  ا
 فى دأرت ه٠٠زف للذرذر معد؛دذ؛ت

٠ أذاهرة١

 حماعات فى أدرى أأم'ذب دتل
 ٠ الناهر ءب جؤمألى رسى’’ ؛ح-ة

رردس نائب لدرن ١ محيى زدررأ

 رئيى السادات أذور ئ الجسوردة
 ألشخدى ألممثل و ،لة٠م أ ۶مب

 فى مصر وسعرا ،لجمهوربة١ ئيى لى
 ألتجاذب ومثل ؛بن١ وفى ادودبة

ول فيحدق أدك ،أدودى ،أ
 وزير اءزوز١ عبد ون س-؛ظن ا مئر

 بل٠وك ،الملك رسشا ،اددفاع
 السدودى وألغير ارج:ة أأخ وزأرة

٠ ة هر لغن؛ با

 ة.ءلمى جذه تذ؛قية١ نصت - ٢
ت يأتى هما

د يذرر {١ ١  أليمنى أدهب ويؤ
 برتضيه ألذى ألمكم نوع فى رأيه

 فى شعبى أستفتاء فى ونلك ألمغمه
٠ ١٩٦٦ فرر نو ٢٣ ه أقصا موعد



٣٨ أعمال جدول

١٩٦٥ ومرر دو ٢٣ فى حذرذى مدبنه
وزارة و'ذدكحل لحةم١ طر؛قة يررلتق

٠ نذلمذ م,ز
فورا ن ألسدود ادسن قف 'ذو (٤د

 حتى'ناربخ ب'قية ١ المدة ر نعتم (٢)
ستفتاء ٠ انتدابى فذرة ا

 رحل لى اذف؛ زمر٠مز بشكل (٣)
 الدل وأءل لول.ة١ اروى

فى وبجذ^ع . ليؤذى١ ب٩للكع د طن و

 أفكربة اعدة—ألس ءذات كاذة
ر م١تخد—س١ أو  د:لمن ,ده— !-*١ اذىا

٠ ث٠ليم ١ ذدد ل٠للعم
 سحب ٠ م ٠ ع ٠ ح تعوم ;ة(

 ١٠ ظرف فى اليمن من قواتجا كافة
٠ ١٩٦٥ ذوفم?ر ٢٣ من اددداء ر٠أذص

ذ دوؤف“ (٦١  لسإحة١ بكات—أ
٠ النار احلالق وقذة لمن هرراد برع ذورا
 ودق عين.اق ء زدة تغ.؛اقيه١و

 ءط جال٠ارئسر هرن ل٢ ه وذع ااذى
سام د د دمع، ك١واإ الناصر  احمد ا

٢\٩٥٦٠١٩٦٥ اريل ٢٠ فى

أعمال جدول
صطالح فى  بقصد ئ السياسى أ

عمال بجدول  التى بالمساذل بدان أ
 من ;.مر مء.م1أم ابءث ونع٠م 'نكون

 أولى فى ل'ذؤر١ وبحدد ، أ,ؤ'نمرات١
 وننتخب اله—ءمأ جدول جاسا;.ه
 اادو اضائل ندبت واذا ، رئيسه

 عادة ;وزء ءؤ؛ل١ ول٠حلم مكها٠بتغع
 حث٠ل هرنها ل٢ كل—تش ن١٠—ية بدن

 'نم* المء ؤشوذا ئم معينة مسالة
 ٠ ايدا ؛قالمتصد ١'ذؤ.ب.ر ؤراراذبا

ذرب أو ألدوية اسات وفى  ا
تن وم—ق  باعدأد المذشة م ااه-؛ ا

ء جدول  عأى -*'.غا و'ذوزجه ,أل ا
 المذالى سبيل وءلى ةئ—لمذظم١ أءحاء

ص لهيئة أكام من١ دذوم  المتحدة ا
 العامة لم^ه^^١ أعمال حذول باعداد

من مجلس ؛ل—أعم و؟دول  وغبره ا
 المتخصصة وألمذظمعات اإجالر من

٠ للهيئة ألتابعة

جبا

 داذزج ءىح.ج تقع بولذ,.رى لرثبناء
 قربةألممبادين ١٩٢٠ عام حتى كانت
 دهرف ه؛ واقامه بولذذا امنقالل وجد
 ;عدولت ١٩١٩ عام فدى أبو بادر

 -ة—مها دة ار - *لج ءا٦ ميك اى ١ بذط ٠جد
لماية دانزح يناء مذافة  اش ا
 خالل ة ح ء ميذ؛ الى بدوره؛ تعدولت

 'نبتم وبعد ، اه؛يز.من ا ن٠بم احد-, ١
 حدهدها وتعد؛ل ١٩٤٥ ءام فى ا ازاد

 حدود فى دازل-م ميناء ت دلخن'. رلمذ ااش
للذدلة١ مه ألحكه احات ذه اندأ ره

 ء لرتبنا .ح—وتعؤ دع غ• ونز، ا١ ه ت ٠د جا٠مع
٢ انز د ميناء حممادب ءاى بنيا د—جذ

 عام ,1 أاف ٣٠ من مدااجا عدد ذزرتفع
٠أ!ف ١٤٩ الى ,١٩٢٧

جراذباذى

 ق'ئد ٠ جرازذذى سيزار ج-'ى — ١
 الحبش أركان وباية تور نرنى

رش  ا ور العالمية الحرب ابان ا
 الحرب ر٠فى،لت اشترك ,،.١٩١٥,

رقة قاد ؛١٩١٦ عام لندن فى  ١٢ ا
رية  ؛ ١٩١٨ عام ايطابا فى ا

.١٩٣٢ توفى

و - ٢  قالد ؛حرازيار رود
 الحكم ابان امره اشتهر اطار

 مارشال لقب منح و ااخاشتى
 ا—حد ء.ب ؛ ناجيللى دى ومررن

 ثم ؛١٩٢٤-١٩٢. ب فى ء.'ما
ومال فى  ونائبا ؛ ١٩٣٦ - ١٩۴٥ ا

 ار نسمها بعد اروبيا لى للملك
 عاما وداكما ١٩٣٧— ١٩٣٦ ابعاب
 قاد ؛ ١٩٣٨ يظبة١ أذريقيا ارق
طار الجيف  اذر.تجا شمال فى ا

رر ابان  - ١٩٤.الثاية العابة ا
 داحقة بهزيمة منى ولكنه ١٩٤١

نجليزى ويفل الجنرال يد ءاى  ، أ
 حكومة فى الدفاع وزارة تولر

١٩٤٤٠١٩٤٣ الجمهورية مويوبنى



الرب جرائم ٣٨١

 الحرب بعد بالسجن عليه حكم
 م تف سراحه وأطلق ألثانية العالمية
 تكدحن اعادة على ديرا عمءل ٠ ١٩٥٠

 د ذض ٠٠ يد جد من شى شا ١ احزب ا
 ■ذوفى ٠ قوميا بطال يبن بطا ا جمهور

٠ ١٩٦٥ يداير ١١

سبى جرايى

 ف ا ج; وهو ٠ ألمانى أمدرال ٠ ١
 ا~ى ن وو لملي__ان٠م I كوذت )

 لحرب١ثتهرفى١ا ١٨٦١ )ولد
ولى العابذ  على ؛رد—بانتع ا

سطول مرفى بقيادة البريطانى ا  ا
 من بالقرب له وتشتيته جرادوك

 ٠ ١٩١٤ نوفمبر ١ فى شيلى ساحل
 وسفينته أغرق أت بلبث لب أله ا
٠ ٨ فى (٢ ست ر نبو شار ))

 ا'_.زى الحد اباث اطلق اب - ٢
 لذكرى تميدا الهانية بارجة عل

٠ ترمتمته شالغة ١ بى متراف
 إيا لدا ا الحرب مذق فى معا٠س ١ آردد

 ومعها وغرقت انفجرت جبن ٠ الثانية
 بعد على وهى البحرية لى رج؛ من ٧٨٦

 فى ورجواى’ ساحل من أميال ٣
. ١٩٣٩ سبر ١٧

جرافيت

سود أو  معدررة مادة ، الرصاصرا
 تتحدب ، المتبلور الكربون مركبات من

سود باللون  كمأ الداكن الفحمى أو أ
 ٠ دهنى وملمس معدنى ؛لمعان ز٠تتؤت

 أقالم صناء-ة فى ادرارت سدخدم
 ذواص وأ لبطاررات ١و اارصادر

 تخدم٠س كما الكهرباية صاو؟ام1١
 مغذ؛ط'لة نمت كا ٠ -ع - لبي٠غ٠|ل مادة

نجليزبة كمبرللد  ممدرلتعدين أهم ا
 اء٠—١أذلم فى اكتشف حتى ادرارت

 الجرارت وبعتبر ؛ ا!هالم من مختأخة
ول المعدن  بإخت وقد سبيالن فى ا

 ة ئ ٨٦٣٠( ١٩٦٢ عام ) صادراته
يات فى يستعدن كما المتحدة الو

 وبعض ناكيا سلو وتثميكه وألمانيا
٠ ابنوبية أمردا دول

تحرب’ جرائم
 حتى الحرب جرافى كانت _١
 الثانية العالمية الحرب نهاية نيل
فعال تغى  الحذوق مع تتتافى اش ا

تفاقات طبيا نت اش !وش.ت١و  ا
 وحنيف هاى كاتفاقات لمن—لي ادو ١

سرى ممعاذة ة٠ص الى  رب منع أو ا
 استعمال تحريب- أو المفتوحة المدن

 حرار أن غع ن السامة العارات
 أحداث تطور بعد أصبحت الحرب

نافة ادب هذه  : ارذلك تعنى؛؛
فعال ش ألالم ضد الموحربة ا  أ

نانية غد أو خالف ند أو ا  ا
 الدام الرأى تجه٦ ليذا ٠ الدولية

 اعرار ار ؛الحلفاء دول فى ممثال )
 عدوارة حربا تان اتى١ بت٠لحكو١

 الذاعلون تعرض دولية بريمة لررتكبة
 وهى ، للعقوبة عليها المحررن أو لها

عدام ٠ مناسبة ترى عقوبة أية أو ا

 اجن-ة عقدت ١٩٤٢ عام -فى٢
 ر١ عزته ما لبحهث ء’الحلف دول تمثل

لمان  ذن اقترفت فظاد من ا
 مؤتمر عند ذلك تال ب ٠ أعدايه,

 فى ألدول هذه خارجية لوذراء
 ١٩٤٥ اغط ١٨ وفى ، مومذو
 لندن فى الكبرى الثالث الدول عقدت

 علبا محكمة ء وانشا خاصا نماقا“’
 التابعون ب اله محرمى لمحاكمة
 عدة تعررانثاء كما ٠ ا وربه للمحور
 وقعت التى الالد فى تشكل محاكم
 المتهمون لمحاكمة الجرائم هذد ريا

٠ فها قترا ي؛

 بهبده ب ٠لح ١ مذرائم تضمنت
تية ا فعان العفة  التأمر : ا

 ضد ابرائم ، اعتداء حرب شن على
م أن باعتعار السالم  وضع اد
حترام واجب دولى ، والحماية ا



٣٨٢ جرددكو

 م١كاستخد لتقليدية ١ !نحرب ١ جرائم
 قتل أو السخرة أعسال فى أ سرى
ك.، ضد الجرأئم ثم ن ا!رهائن  ذا ا

 ة٨ سيانسياس لمعارضين٠كالتددل
 هدأ فى ودخل ٠ جنية أو طائفية أو

تهامات اإطاق  زعماء وجهها التى ا
 'بم١و ؛ النازية لللظات اليؤود

 ؛ت—ألهيط يثمل ألحرب جرائم فى
فراد والجدعات ٠ أدواء عزى وا

 ألمعدكمة أمام للمح،كمة م ؤد - ٣
 اء٠منزءمد ٣٦ دانيا باً ح مير ر نؤ فى لعليا١

 نهم م لنازى أ لحزب ١٩ دنية أ |احكوا
 مدبب ١١ ءد حب ٠ ردا غدا ١حوكمو ه

عدام  أمدام مة٢ معدا لل وقدم . شنقا با
 مربكيةوا البر'.طانية كب L.أاح

 واولونية والتثيكية وونانية
حتى وألفرندة والنرويجية

 متيدا ٢٤٣٦٥٠' ١٩٤٦ ذيبر ٤
عدام متئما ١٤۴٢ عذى حكع  وءاى ؛أ

 حاطة لل م قد كما ، ؛.انجن ١٦٤١٣
ض وألثرق ابابان فى  ١٤٠٨ ا

 ٤٥١/ على حكم. ب اله بجرار متهما
ء-دأم متهما  ا تدم ٧٣٥ وعذى با

٠ لمجنن بدا

جرومءئ

 خ'رجبة وورير ردس داسى—د
تحاد  رره اذلى وهو ٠ الرقيب ا

 بقربة ١٩٠٩ م عدا ولد ٠ فتثر أندريا
 مدينة هين ب بالقاً جروميكى سن،'رى
 وتعد ؛ ^ء—البيغ روسيا منلثد
قتد؛ للعاوم منك بمعهد  ن وا

 على وحدل ١٩٣٤ عام فيه وتتذرح
 اغتذل ٠ ا!داب فى أمتان درجه
قتصاد بتدرد كادبة فى ا  ا

 اأهماسى أللك دول ٠ الروسيه
 صن الدانية طذة١ وفى ١٩٣٩ شام

يات رئيا؛ف  ب ، المتعددة الو
 ولى ٠ واشنجتؤت فى ليالدد قنمال

 ليتيدزف خلف ١٩٤٣ أزدي
يات فى سدرا ، وكوبا المتحدة الو

 مؤتمر فى اشترك نفه ألمام وفى
 لسنة ١ وفى ، ستاين برفقة طهران
 دهررتون وؤتمر فى اشذرك التالية
 شمن٠١٩٤٥ عام خالل وفى ٠ أوكر

شتراك الدذومامى نثاطه  فى ا
 ، ل-.-كو ذر .ان—وس رالتا مؤتمر

 أ مم العامة' ’ألجؤلمرلمذو ٠ وروتعدام
 ١٩٤٦ دورة خالل وفى ٠ المتحدة
 ربمجل رة٠م ٢٥ و—أغيت ١ م اتتذلى

م ٠ ثا

 لمن—لخارم.ا ززرأو مساءدا عين
 ؤن أو فربدن ■ ١٩٤٩ د'ممير

 وفى ٠١٩٤٩ المتحدة ا هب فى و ده

 ، نيا بربط؛ فى ا مد عون ١٩٥٢ عاد.
 حلفا خارجه ١نوز:ر٠ءو ١٩٥١/ وفى

 أع٠بش ن اكين.د ة ت لمغاًو ن ثتنجدو ائو

 رار ١٩٦٥ ام٠ء وؤ ألذوبية المذكة
 ٠ الدرقية ادا د دركيا درب

وادر ايطاب رار ١٩٦٦ عام وفى
 لحزبا فى عفو وجروتر-ذو ٠ ا'بان٠لي١و

 وعدو ١٩٣١ عام ٠مكذ دوعى ا
 ;ام رنن ا!ءإى وددت ئ—ا: محى فى

 العليا المررة اللحنة وعضو ١٩٤٦
٠ ١٩٥٦ ء'م مذذ«

جرونتسكئ

 آوجو لجمهور؛لمن الثانى أربوا
فر'غية  ئالسى٢ندو ودو ٠ أ
 وزارة لمن—رياس 'نولى ٠ جرونتكى

 بدر أوب؛ دمج ال حكومة فى ر;ج؛
 وبعد ٠ ١٩٦٠ عام حوآو ختقالز

 ١٩٦٣يذاير ١٣ فى ا در هذا اغتيان
 الى بمت وه؛ جرودتسكى أب

 مابو ٩ فى ( النسب نة—بتع أهربر
 مع لزوزراء ورئيا بة ر جمهة رليا

عه  وزبرى بداختعاصات اضا
 الرلمان حل طا ٠ والدواع الداحة

٠ ر مذو ولى ١ ل عد و



( وانون ) جريشام ٣٨٣

جروتثى

 فاش جيز وهو ٠ ايغالى سياس
 رة ر ٠جمه٢ لث لذ؛ ١ ئير لر ١ دشى و جر

 و'نعد ١٨٨٧ عام وك ئ يط؛ب١

 ألخدرب فى شترلذ١ ٠ بدزا بجامعة
 عام البردان دخل ٠ ا ولى لعالمية١

 التجارة لوزارة وكيال ص ة ١٩١٩
 حم حك ابان الباك أعتزل ٠ ١٩٢٢
 من٠ء ٠ نكجلمرد٠ اشتغلو أرلمىمو'صو

 التجارة وزبرا ثم ١٩٤٤ للدش ١وز-در
 اتالمة اكة لى ى ج،اب مةزحك فى

 ١٩٤٦ شأسيسى١ المجدب فى وعدوا
 ررة إجمده١ زرادة فى دىابذو خاف

 دراجات حغه ٠١٩٥٥ أبربل ٢٩ فى
٠١٩٦٠ عام

ده١الجر

 د-لدست ؛ؤمية حيغة٠ص اسجتم
 حزب واتخذها ١٩٠٧ م ء؛ بااقادرة

مة التاربغ ذلك فى تكون الذى ا
ز ٠٩' ,٠ ا ر ■I. : ء ا٠٠٠٠شم با رل٠٠٠٠حلمم داح با ور

 ا ف ٠أحها ذولى ئ له كال دان
 و؟مدل ٠ برها و'نحذر ادارن؛ تيد—ال

 'ام بن للمصر م ا١ ص اكميا ط شعار
ستقالل اداداة أى  لد؛ر١و ادم ؛ا

 شتركتالجربدة١و العثمانية، 'لتبعة
 المشرب ألحة اشداء الى الدءؤة فى

مية مكاذف وار  مدارض ء بانذك ا
 حتى صدورها دام ه أب.ية ١ الثذمب

٠١٩١٥ عام

رسبة ردة ؤر

 الذى الدوربة عاى بطلق٠ سم١ - ١
 ذمى ؛الذوو سيم ١اإر الدولة فيه>ا 'ننذر
أو الدوك رب-ر ءن در—"ردس اأدى
لى كل اورراء أو اذوزراء ى. مج
 لدر ١ بعتبر و ٠ ؛'ز.ه٠ص ؛٠اختص ود٠>>لم

حية شرطا ذون با العش !حد  ،أ
در—تحد التى إراسيما تذضؤن لهذا

 فدها نصى أخزرة مادة م٠ع٠ح ال فى
 رذغد بخحمه ا٠فيم كل ء١أوزر١ ءاى )ز

 خ زار ون به بعمل و القاذون هذا
٠ (( الرسمية المربدة فى ذخره
 رده ج الج ءى المحربة أوقالع ١ — ٢

 در—٠٥ ٠ رة المحد مة للحاذة لمية٠لم ٠اأ
 ١٨٢٨ بوليو٠٢٠ رجافى ا ول اشدد

 اًلعربي_لمج باألفذيز صدورف نإك ور
 ،ا سبوع فى ت١مر ثذ والذرب

 ٢ وفى ئ ة٠كرلى١ خة٠الد أوفدت ئج
 ؛أن بقضى ذرار ددر ١٩٥٢ ابرذرر

 ، .ة—؛وب مة٠٠اإرد .جرندد’ا ر ف—'رش
 ادرارات أرسلمية١ د بد أجر ا ن٠'ذتغدخر

 به١روو .,ه,ورك٠أج١ ٠ر;يس من درة أت- ١
 وأدرارات اذورارك والقرارات

 قليمية١ الساطات هرن اك؛درة
نات د ء  ، ردة اعك_ا ا و ة٨م أحك؛ ا ا

حز 'نصدر كما٠  ت أون-وء؛ مستدلة لر
 البر؛؛ن ذر مدا أو كالميزاذرة ذةيمع
عالن أو  والمدارمن المعد-كهد ءن با
٠ به؛ إفول١ غروف و

( ؤاذون ) م1جرش

سم الى بنسب حدادى او ؤ؛ذون
 المال رجال أحد ٠ ام٠جربث مامر 'نه

 - ١٥١٩ )' الرط؛لىن وا عمال
 أألمحة ه—اأر 'ننب كمأ ( ١٥٧٩

 أول قامة قدمها الذى اشذرة
بة !؛ وراق ؛؛ردك  ، بلدن كية ا

 الكلرك نث.اء قدمه الذى أذت- ٠و

٠ راسدصه وفة اك(

 بدوله بذدام>ر قاذون بلحفن
 العمان تألرد الزدة انة ان ))
 هذا و؛طرق (( اشوق ن٠م !مذر_دة١

 ذات بد^لمة الدفع لة حذ؛ فى ن اذه—أإذ
 جر الذ؛ ) بحعغل ريذماً مذخفضمة قر.مة

 برن أخ م؟؛ باًى ( اك؛ن أو اأدوك او
 التى ك؛لية١ القيمة ذات اسالت

 كما ، قاأسو ن٠م تخذض أن 'زلبث 
 اأحمبة اشمالت أقلذونفىحءالة١ ؛طبق

أد ٠، الملة اسالت الى باأسية



٣٨٤ جريذ.-ا,

 الذهبية ألعمالت با!عسبة لذقد١ق١أور
 على نأك دق—ويع ، ية—والفض

ه بين العامالت ٠ الدول بين أو فراد ا

س’جريغ

 ،هى ذر أصل من يونانى عكرى
 عءة٠ج زعيم جريفاص ؟ورج وءو

رهابية ؛وكا١  ١٨٩٨ ءام ولد ئ' ا
ة—لكئ١ فى وذخرج قبرص بجز.;ره

 حر'ب فى انترك ، ليوذاذية١ اجربية ١
شول١  توات غد ١٩٢٢ ءام '

 د أات أتاررك بقيادة اكركية التحرير
دت  ا٠ك . -لألنذول ايونات ؛أخالء ا

 د٠٠ز بات ااهد؛ درب فى اشذرك
حتالل ذوات عام لبونان ا لماتى ا
ء بدر بهق .;.....،1ا ضد ثم ١٩٤٠ د
 بدد العامة ا!حياة اعذزل ، ا لمان
 ، ١٩٤٦ عام ابرلمان دؤول فى فشله

حذ ل قوات شد ادوكا جماعة قاد  ا
 ١٩٥٥ عام متن لقبرص ا!~ر؛طأذى

 فبربر فى زيورخ معاهدة رورح حذى
 الفخذربة الجنرال رتبة منح ، ١٩٥٩

 عام حاول ، ورانية ا الحؤؤمة من
 ذر ا!مصابات حرب مواصة ١٩٦٤

 أوقف لقبرص التركى الغزو احمال
ارزنان اأى قبرص لضم ولة متحذ؛ أوة

سياسدن يهمن جر

 ى ا١ هى الياسية الجريمة ٠ ١
٠ ثا٠٠س سميا بها ارة؛ على الباءمثه يكون

أديدافع لفرصيايى -در'نكب أوى
 ن٠م ذما أ تتذن كانت وأو سى سي.؛

 او كاتقتل الالدية الحرائم قبيل
 ماظ٠جذرل كل البعفر وبعتبر غ ا|تخربرب

 ب- جرسة ة٠لدوأ١ ند ذكب٠تر
 أو الداخا سالمتها تهدد دامت ما

 عادة ترتبط جذرائم وهى ، لخذ؛رجذ١
ذطرا؛ت  ئم٠ فمن ’ا سمية اد؛ با

 كافذساء السكرية اذجرافى كاذت
٠ سياس طابع ذات الحربة ا سرار

 -جواز بددم الدولى العرف يقفى
من سياسية بجرائم المتهمين تليم

جئين  دجرى ،اخرى دولة الى 'ا
 ص-غة تحدرد فى الدولى العرف

 جبأ.ا و اrأتغدي١ دغلرباق٠ءأى الجريمة
 قه١إز١ على الغاأجة أحغة١ عن يحث

 صسفة أم الياسعية 'أخسفة أهى
 أدلى٠, صفة وتعد * العادية درلمة١

صاى  واكن ٠ العالبة اصغة١ هى ا
 طبيعة 'نحديد فى امامة اأناعدة

 ؛ترك أن هم داردة—ا الجريمة
ذوب الدولة الى ذلك تتدبر ألها ا

٠ المتيب ?-بص■،

ئ٠٩لمجرم١ لب٠س قية اتغد؛ تنعر _ ٢
 أ دد على إمربية١ لجا'معة١ دول بين

ت فى ادل حؤأر عدم  ادرافى حا
 م.ن اذت ألها ا ٠ السياسية

ذن هذه عتداء حرال أ  ءأى ا
 أو روحذاب أو ألدول ورؤساء الماوك
عتداء ٠ ذروعيب أو لهب و  عدى وا

 ارد العتل وجرافى ، العهد أوبء
رهابية وألجرأئب  -٠تو أن كما ٠ أ
 باريخ ألمتحدة لألمب 'أمامة ألحمعية

 ا-م د-١ و٠أ لحرب١ ئب ١ يجر لمتدث١

 ذ  أ ند أو ا أ ند الموجهة
 دنبب’ بعدم الخاص أأمام المبدأ من

٠ ياس-بن ١ ادرمين

جرينتش

، لندن مد رواحى احدى
 وءأى ئ' اليمنى ائتيمز رخة ءاى تقم

 اشتهرت ٠ منها أب'و ٦ مسبرة
ى ؛.المرصد ء ا  عام مذك بها أ

 ى تم جر.ذ اعتمرت وؤد ٠ ا ١٧٦
 ؤمن ٠ أ'.طول خطوط من إحذ. ١ ٠حق

؛ل فى ت باض  أ لمتعح ثب  أ
 أنحاء جميع لى الزمن ت ومنه
 _زل١ خثازط على الواؤمة العال

 ش٠خ ^ل دق ٤ باعتبار المحتلعة
 أو بادة لز دا أى , غربا أو ذرقا

٠ ( جذرينتثر زمن عن األمقصان



الجزاة ٢٨٥

 رجحن ر'بك١ اشاعة عدم فى ورغبة
تفاق •بم المختلفة الدول  دويا ا

 ذكنى ٠ فد متو ح"ل خط- اعتبار على
 لمعر اختير انه ذلك ومشانى .دولة
 أتبح *تم فمن ٠ خرقا ٣٠ خط

 العريه ورية—لجمه١ فى التوقيت
 بذمة أو لمدبنة اعتبار دون المتحدة
زمن عن يفترز معدنة،

 واضحة طاهرة وهند ، جرينتثر
٠ ناعدة١٠١ البرامج لمتابعة يالتسمبة

جرينالند
 عاد؛ مهي ا٠تعتب قطبية جزيرة

 . لتليميا.ذذدذمارغ٦ احدادا ١٩٥٣
 وتفعلى م ٠ م ألف ٨٤٠ حتدا’مسس. غ تب

 . ا٠حت مس، ن٠م ا ٩٠ نخدو الثدوح
 ٩ذسم الف ۴٣ سكانها عدد يبلغ
كا وحة ٠ أوربى ٢٧٦٢ منهم  ن ,ا

 مل٠د يثتغدءن اإذين رحدهكيمو١ من
جدك كطبية ا ذات١لححو١  V ٦' ٠ ٠ وا

ت  ت٦بكمب ا؛ماذن بعفر وجود احتما
 طودر٠ الى يدءو اقتصادية

 الفحم لكن م.ن ٠ الجزيرة اقتصاديات
 المادرات ةاج ),وزذك ص والرى؛

 ١٩٦٢ اوام والركى رك لخدام
 دداىلم واطرا , ض أ!ف ا٢ر٧ باخت

سذراك ،-ت٠و٠أ١ بيا أقامت أ
غ ز م؛ حرك ذة 'ح\ت٠كمآل٠دد.ءع ءدد م.تا

٠ ١٩٥١ عام

ش٠اجز١

نمم لةوس١ ا

 لحصا١ نظام

ادولة١ رئي**ن

: لمذ٠٠العاص
 الذت - ١

٣ فى .٠سمتقأة

فى جغرافيا 'نقع " ألعر:ى اسانم نى
 'زوض جمهوريه بين .-تمذو دوضعع

 ب؛ذمر لى ادربيه واسكه ارى أ لى
 البحر عدى المطل حدبا ت ويمذن

بيض  تبد-ع ، مال ٦٥٠ فه ا
 ى بها ) م٠م الف ٩١٧ر٨ ىدا>تبا

 ا!ض والحدود ع الصحراء دأك
 يبي.؛ وتثمؤنى* جاراتها ءن تفقد.ها

 وط٠خط. وموريتانيا ومالى لذتيجر ١و
تع ه؛ كد ذؤ٠ عرفيه  م 'ننف ٠ قات١ا
 التل. ص: اتايم اربعة !ى١ با١غ
 ث٠حيآ اأخصب حدى ؛٠.-’١ لتنى٠ل ٦ وءو

 وازب ٠ الهامة والمدن ى أدو
يا التى  عن التل أطدى ج^؛ل. -

 ؛أصحراء ‘واط* ٠ ف٨؛.-- ١ عقى،١
 زه٠'لك مرتذع لمى ح؟ ذب. ا ومو

٠ الجزائرية ء١لمحر١ ■رج ٠ العابات

 ء حقد؛ا ), اجزانى ١ -كان عدد ردغ
 اى١رتغع١ضوذ،.١٠ر٧٩ ١ ١٦١...

 ١٩٦٤ عام *نقدير حب م ا درا
 ألى 'لجزائريس لهاجر.;ن١ ءودة بعد

 الجزائرية الجمهورية وتقم ; وطنهم.
 بينه؛ من ٠ دحانطه ١٥ اإى اداريا

 تحتل ا ى والودات المدراء
 ثم.٩١ نحذو أى م٠م أف ٨٣٨ وحدء؛

ابرى المدن ؛م ٠ الكبة اطاحة دن
 ٢٢٣  دذة .ا ١٩٦٠ ادصاء

ح ط لذ أ ١؛.٤ ( ;ونه عن،ابه ، ٠—؛أء.
ف ١٠٥ دادى ى صي--د  مطيف ٠ آ

 بليدا ، ألف ٦٢ وهران ٠ ألف ٩٤
 ( ثيل دددب أ ه سكيكه ا٠ أعى أ ٩٣
٠ ألف ٨٣ تلسان ٠ أف أ ٨٥

 درالجزا وحادياتا تعتؤد — ٢
 والحيوانية النبا'نية تها١'شو عذى

 حة ؛٠معه نبه'خ’ ٠ ٠لمطورذ١ ذبة يد ١ و
ردن  هكتار ٠ م ٦ر٧ ب؛١نىر١ ا

 ٢لعمت ١ ، المحذر'صب-نى مدإلرن فى زى ب'و
 ٠م٨ر٤ كير١ ٠ قذط.ار ٠م اردا

 ، الخضر وأذواع والذرة كلرطم١و
حذرى اساهالت ذشملى٠و  لكروم١ ا
( رب ٠لجا دن ؛ر٠ةط أأف ٢٤٣ ١



٣٨٦ انجزالر

 ( التحد:ر نبين من لتر ٠ م ١٨ر٦
 ( البرتذال من فى ٠ م ٢ر٧ ) اإوالح تم

 كما I, ق الف ٣٧٤ ) المحفوظ والبلح
 ورت < ق ات١١٧١ I اتبع -ننمل

 واخشاب . ,( تر الف ١٩٩ I الزيتون
 -نعش اتى الغبن سيدا  الذابات

 ف و—الد" انداح ببلغ ، ١ه ٠ م ٣ر٧
طن. ٥٩..

 ه،مة معدنية ة و نر اأجزارر م د- 7
 ’ خ ٠ م؛ ٢ر٦ دد—الخدد ,.منى . , وزل

 ٣’ل رنك ٠ ط آلف ٣٦٠ الغوسعات
 'بم أوقية الف ٣٠ ٠ فضة ، ط الف

 ١٩٥٧ م ئ ومنذ ٠ والرصاحعر الفحم
 ٠أتلبث لىا٠ هركانا 'نحتل الجزائر بدأت

 لبترول اكدا الماام لدول
 زن خععةم أنحاء فى تنعدن الذى

 سعود حاس لحذو :همها ابالد
 ٠ ى م ٨هر انتاجيا بلع لعجيلة أ و

 احك—ء ٢٠هر الى ارتفع ١٩٦٠ عام

 اذار ادام فى ٢٣ر٧ ار ثم ١٩٦٢
راجب مئ خذط رذقله )  ار ى تخرذ ا

 اأو ،٦ف تذن ى'دج ، يجذندة دد ااماحل
نتاج وغدر الشيعى العاز  اننى ، ا
 بنحو ( البحر عبر انابيب فى ينقل

 قدرت اليوم فى مكعب متر ٠م١هر
 ذحو؛ ١٩٦٤ لعام المدرووات سمزانية
 لت٠٠حعم دد' و فرنك ٠ م ٢٥١٣

 مذ:..ا قرونى عدة على ذر ا لجز ا

تحاد هدئ ج م ٣٦ فى٠ ا ا
وس ١٢ لمدد بز ٢ ١/٢ بعائدذ

 بدون ٠٣ ج ١٨ لمن التب لحمين١
٠ فائدة

 _رت٠ء : اراس الذظام ٠ ٣
 فى ددا وا-.تو'ت الجزار فرل؛

 بتحري١ نورات نتذواو ٠ ١٨٣٠ عام
مح رورن همدة ارج حيث ن٠م وتدحمل  ا

 اخمدت رارى—الج القادر عبد
 ٠٠١٨٥٣ دنة ابرء وثورة ٠ ١٨٤٧
٠ ١٨٦٤ الثيغ .سيدى قبائل ةو'ثور

ا٩ه٦ اكدى ٢٣ ظة.،فى الف
زعماء •٠م ة—خس فرك اختظغت

٩٥٨' حعنمب ١٩ دفى ٠ الحد!
قتة ئدؤ لة حزار هزة كم ح نت ع تك

/١ هرن القا ى فرحات دادى ه—’برى
١٩٦١ أط ٢٧ فى خدة ر. خلفه

دجول اذاع ١٩٥٩ 'وفم?ر وفى
ؤو ٠ الجزائر حكإة دحفى روءا

تن. '.'خفتاء ادرى ١٩٦١ سر. ٦
بدئ ١٩٦٢ مارس ٧ اب,.وق

 خألد ثورة٠و ئ ١٨٧١ ر١>اذر١ ودورة
 ،ا ولى العالمية الحرى ابان الجزائرى

 : منها لمذظماتالوطذتمة١ قيام ذلك وتال
 ب ‘وج ،الشابه فربقبح؛١ منظمهذجمة

 'ذم ، المختار'ر واتحاد ٠ الثعب
 وحزب ١٩٤٤ عام الحرك اصدؤاء
دن  ٠٩جبه ثم ٠ ١٩٤٦ الديمقراطى ا

 المملحة الثورة بدأت اش سرير
 الى "نحولت التى و ١٩٥٤ دوفمبر ١ فى

المقاومة شتداد اظامية حرب

 اعدز رسرا ١٨ وفى بغبان١ محادرت

 تنفيذبة حكومة و'ركؤنت القذال وقف
٨ وفى t ٠فارد انرحس عبد باسة بر

 حرى’ ١٩٦٤ نريه ١ فى أبرال
 وابجزافى ورسا سم كل ن ا.%ث

نغاقبة تأب  ١٩٦٢ .بولبه ٣ وفى ا
 الجزائرب بالدولة ذيجوز اعرف

 يد ، اخنج ح1 ب. م ح. - "■ ٢د وفى ة غ ع■■'-*; ■■"1أ

 رأسة مؤتتا ربا فارر اترحمن
 ١٩٦٣ -جبر ١٥ ولى ٠ الجمبور.بة

 لئجمهور.بة ى—رص أؤفى بيال بن 'تتخب
 لن بوط ودوارى بلوذراء وربا
 اخلى ١٩٦٥ اىلبة٩ولى٠ذ,صاب

 هوارى وخلفه ن ا'.فى دن ;- ؛.ن

 هن للذورة مجنا ى ن.و لوعد-ن
 احتفاظه مع سه ١ ر ا٠و—ك٠اً ٢٠١

ألل٠ه م؛ وبص كشر د آلعثد١

 حمراء وتجمه 'حمر

ئر١لجز١ فرث : اسلة



جلدابريطانى ٢٨٧

( ر٠٠ؤ٠ )الجزيرة
 يناير ثهر خالل عقد دور مؤتمر

 اكزيرة أو ) بالجزيرة ١٩٠٦ عام
 تقع. سبانية ١ ميناء وهى ( ء١الخضر

 سكانه؛' عدد ) طأرفى جبل خليج على
 ودلك كا نسمة لف١٢٢٠١٩٦٠ عام

 غليوم ) اذانيا امبراطور من بدعوة

 شكلة فى تدخل الذى كا الثانى
 لمنع طنجة لميناء زيارته بعد مراكش

 هذد على نفوذها ١ط ب»< من نمط'فر

 ألمانيا من كل فيه اشتركت ،البالد
 وانجلترا ( بيا.وف فون مثلها )

 وروسيا وايطاليا واسبانيا ، وفرنا
يات اشتركت كما ،والنمسا  ,أو
طراف بهن للتوصق المتحدة  ا
 وحددا ا٠الذمس ووقفت ٠ المتنازعة

خرى الدول وتحااغت المانيا مف فى  ا
ستعمارية لمصالحه؛ اظرا  حوض فى ا

 صاسبا الوضع ودو ٠ ض بح ا ابحر
 لمية’اه١ الحرب نثوب عند برز الذى

ولى  تطبيق الحداهدة وتضمنت ، ا
 ذرنما ومنع ٠ المغذوح الباب سياسة

 الدة لضما ياسة٠س رسة١مه من
 ووثقت ، با١ت ار، بالنبة اتبعتها
سالمى بالعال المانيا صالت ٠ ا

جستابو

 دوليس )١ بعنى الحاذى اصطالح
 -ى٠زب—اب وهو (( الرى الدولة
لمالى  زيةفى١ حكم ابان السيامى ا

 تولى بعد ١٩٣٣ عام تكون ز المانيا
 جورذج رناسة تحت ااحكم هتار

 النازبة خصوم شد ستخدامه
 التى الهيائت فى ذه٠ر.اذبثا٠ تمكن وقد

بقاع ن٠م النازرة ضمد تعمل  بها ا
 ألت ١٩٣٤ عام وفى ٠ وتشتيتها

 نطاق واص هيمدار الى قيادته
 اذحاء فى ممثلمن له واصبح نشاطه
 يمهدالعذردق وكان ااهالم من مختلغه

لمالى والعكرى السياسى الغزو ،ا

 أعمال نورميرج محكمة اعتبرت لهذا
 جرائم من وأساليبه الجمتابو

 من عدد الى ألتهمة ووجهت الحرب
ساس هذا على النان ٠ ا

الغرسان جمر

 فى صحراوية دروب عدة ملتقى
 القوات عليه اطلقت ،ليبيا شمال

 الثانية العاب الحرب ابان البريطانية
سم هذا  نايت )) بجر تثبها ا

 عنه انسحب ، انجلترا فى كا( بردج
 ثم ١٩٤٢ يونيه ١٦ فى الحلفاء

 فبر نو شهر فى عليه ١واستولو عادوا
٠ التالى

جعبوب
 من الغرب الى تتع صغيرة واحة

 الحدون من وبالقرب هسيو واحة
 حين ١٩٢٥ عام اسمها تردد،الليبية
يطالية الحكومة طالبت  الغاب ا

 موافقة بعد المصرية الحكومة من
حتالل اطات٠س  البريطانية ا

 اش ليبيا الى وضمها عنها التنازل
 الحين ذاك فى ابطالية ذعمرة٠مس كانت
 ل١٠للذض ناعدة جغبوب تكون حب،

ستعمار غد الوطنى يطالى ا  ، ا
 عساى باشا زيور وزارة ووافقت

 احتجاج من بالرغم التنازل هذا
 الممرى المام ارأى ومعارضة

تفاقية وعقدت  ١٩٢٠ دبمبر٦ فى ا
 نيةفىبو اعتمدت ثم ، البرلمان غيبة فى

 صدقى اسماعيل وزارة ابان ١٩٣٢
٠ باشا

إريغانى جالء

 التى ألبريطانية القوات جالء
 الويس قناة مدطقة فى مرابطة كانت

 .طهدة—المع من ٧ المادة ءلى اعتمادا
 والتى ١٩٣٦ لعام البريطانية المعربة

 صاحب برخص أن )) على تنص
 ألجادلة اصاحب مهر ملك الجاللة

مبر الملك ر و,اًن طور١وا خى١يضعفىا



٣٨٨ ل باياد د

 ألمحدودة را'لقذاةبالمذطقة١بجو ألمربة
 'نتعاون ت١قو المادة هذه ماحق فى

 الدفاع لضمان المصردة الذوات مع
 عسن تزبد  بحيث ٠٠٠ ا!قناة 'عن

٤٠٠ و ة اإس القوات م,ن ١٠ر٠٠٠
٠ (( لجار

 اعتذر ١٩٥٢دوادو ٢٣ذورن وبقيام
 ن٠ بشروط المقيد غير الذاجز الجالء
 ومحورا هدفا مذسترك اودفاع محاكة

ن عالقة بدونه 'نقوم  ياسددا

خ٠ستبا٠جئ.٠

 لجاذحن١ لمن مداحدات جرت الودبة
 وذوقفت ١٩٥٣ اريل ٢٧ فى بدأت

 ٢٠ فى استؤنفت ثم ، مابو ٨ فى
 ن٠لحكومتث١ عى لمعا 'نلبية ديسمبر

مريية  ٣١/ دفى ٠ لباكسقاذية١و ا
 ادفاق الى ااوحدول نم ١٩٥٤ يوببو
 اعتمدبعفة نم٠ ور،١بالحروف وقع

 وتفسمن ، اكتوبر ١٩ فى ة .ميسر
تن  مراحل على الجالء شم ان ى ا

 بالقامدة الخاصبى الوضع حدد ما٢
٠ ا!؟ربطانية

ولى المرحلة تؤت  الجالءلى من ا
 ١٦ فى والثانية ، ١٩٥٥ فبرابر ١٨

 ٠ ١٩٥٦ مارس فى والثالثة ، بوتيه
 المدرى العام رفع ااجالء م وبا'نؤ؛

 وؤ.لد ٠ س_فلجة١ هكر٠٠معد عاى
 الترغادرت نمرطلية١ ااذوات بلغت
تذاب هذه ءلى بناء القناة ضفة  ا

 بقيانة وحدى نساط ألف ٧٠
٠ هل الجذرال

لك -ث’ يوب ١٨ ؛وم عبر
 المناسبات من وهو الجالء عيدا م ء؛

 ومة اإحك وبن ١دو فيؤ؛ زطل٠ الذى
ن١ بخ 'زار بوافق كذلك ويرو  لذظام١ء

؛١٩٥٣ بونيه ١٨١ وحر فى الجمهورى

بابار جالل

 ١٨٨٤ عام ولد ٠ نرش ى٠ياس٠س
معادرد فيهاً ولد التى السنة وهى )

 ألوزارة رياسة نولى اينونو( عممت
 يي أتاتورك الرئيس حكم أواخر فى

رب انتخب ،١٩٣٩- ١٩٣٧ عام
 ما؛-و ٢٢ فى ؛ذوو’ خلفا للجمهورية

 ١٩٥٤ مايو ٢ذذخابهفى١ واعيد ١٩٥٢
درابات ايامه الحردات تؤ^رت  با

 ببب الطلبة وبمظاهرات الداخلية
نهيار قتصادى ا  رئيس مع واتهم ا
 باشغالل مندربى عدنان وزرائه
 قامجما.ل ١٩٦٠ بو حرفى ٢٧ وفى ٠الذغوذ

 ى اة أ و عسكرى انذ ب ب رع .*٠سجور
 |.كم I.اج ا ؛ء٠زءم من عدد ىا ء لقبدرا

 ({ ادأسنساد ا١ فى للمحاكمة وقدم
 أكذوبر ١ ٤ من ة—المحاكم ودامت
 وأدين ١٩٦١ سبتمبر ١٥ الى ١٩٦٠

 لميهمء وحن وزرائه رش مع
 خحيهاف عته أعفى أنه ا باإلعدام
٠ الوطى

الجالوى

 ابربر شيوح من مراكثى زعيم
 للعرن لغرتى١دحتالل لموألن١وس
 ام٠ء حول ولد الجالوى تهامى وهو

 اى مراكش بباى يعرف كان ١٨٧؛
 أسمه نردن’ ٠ رب ١مر محاطة كم لح

'نعاوى ن٢ح ١٩٥٠ عام أواخر مذن

 ام٠٠٠اع١ ٠لمب١ ؟وان الجنرال مع
 عرش ض ا مر فى بالمعرن العرس

 الخاص محمد اللطان بخلع المغرب
 ير التخد... لد.ركة حدس'نه مذ؛ ببب

 -حزب يقودها كان الس ادوطنية
ستقاللى  فه ۴ء بن محمد ب وتغي. ا

دم، اعضاء حد  ، مكانه فى المالكة ة ا
ت وبعد  فى المؤامرة نجحت محاو

 الطات فذقات ١٩٥٣ أش ٢٣
 د ٦ ح: الى ة با)ط؛؛ المذك الغرسة
 فه ٠ء .ب لجالوى١ بع ود ٠ ؤر'-،_يكا

 بن حذى ودام أنماره بعخى اسعه’و
 بو-.رهما' د عب امهن —د ؤ زح ذه ;ر

 ١٦ فى الرباط الى الذخر حسمد٠م
 ألى انجالوى فلجا ١٩٥٥ نوذمر

ا'دنم طالبا اشءى اطاطان



ك عنه فعفى  فى الجالوى توفى . ا
١٩٠٦ يناير ٢٢

جبرت
 فى 'ننع مرجاندة جزر مجدوعة

 مجموعة مع تكوت الهاذى المحيط
 متعمرة وفونكس أليس جزر

 جم'ة داغ ٠ ١٩١٦ عام مذين بريطانيا
 الجن- من أتفا ٤٧ر٦ الهكان

 محو سهب,٠ والبولويزى لليكرويزى
 حاكمها' محموءا ولكل ، أوربى ٣ ٠ ٠

 دام حاى تعمرة—وللس ، الوطنى
 جذوز الجزر حاصالت ٠أه ٠ بربطانى

 ستمرن ا٠كم الخبز وشجرة الهند
 العملة ٠ الفوسفات بعفر بها

سترالى الحنيه المتداولة ٠ ا

جعر
 بساوى ٠ دولندا فى العماء وحدن

ر مربكى الدو  مارس ٦ منذ ١ ا
 ويغرب ٠ جلدر ٣ر٦٢ ( ١٩٦١

 لطعة ومنه ن الفضة مز الجلدر
 تلوت وورقة جلدر ٢ ١/٢ ذات

 جمإة بلغت وقد ٠ القيمة نغر لرن
 نهاية فى المتداولة الهولندية العملة

 ٠ م ٥٧٨٥ قيمته ما ١٩٦٣ عام
٠ ر جلد

سرية سة٠جل

ق٠مظ اجتماخ الجنلمناأرية   ١
دارى او الجمهور يحفره   الجهازا

جذ-ماع ويقتصر النظمة ،و هدئة  ا
عفاء ءلى  لجلنت١ذوذطام العاملن ا

 ءند أو زىت١ حالة فى طبق السرية
همية ذات ادائلى بحث  الحاصة ا
 وتنص ٠ تفقدخطورتهابالعلنية حتى
 ;ذباد١ ز١حو على الدماب اغلب

 سر؛.غذ جلمات فى بية ااب؛ اإجالس
 ادة ح اد ' حر.ات المنط نرواثيق 'نجيز كما

قأيمية  سرية حادت عقد وا
 عقد ذلك أمالماً ون ، جتماعا'نهدا

 باسة ،نجيز،٠٠لتذ بلودان مؤتمر
المجهود ذلك فى بما لعر.بية١ الدول

منهما كال أث وعلى طبة والنواب
طلب على دناء ر.ة— هئة فى لحعقد

عفاء ىم م؛ أو ثم ،ا الحكومة
ئ دكت اذا فى ا ما يذد

فى تجرى امامه المغروم ۶ غو إو ١
تكرر وند 0  أد عانة حلة

من ( ٨. ؛ المادة فى م ال هذا
وضم و ١٩٠٢ عام ذخور ٠ ۶ و مذ
هذابدأ ١٩٦؛ عام .خور ن ء و مذر
كردة الحلة انعداد ف جدل ت بأ
اوالعكومة اسودية .بر ر حزق ٠مر

 ٠ فنطين عربية عن للدفاع الحربى
ساس - ١ جنات عقد فى ا

 عم علبة تكون أن النيابية المحار
 بشروط، سريه بعفة انعقادها جواز
 لدام الممرى الدضور اشار وقد

 بق-وذه ذاك الى ،٩٨ (مادة ١٩٢٣
الثيوخ — المحلون جلمات ا١

 دن عتر أو رتبه ذب عن بذاء أو
 يقرر الحلة هذه وؤ ٠ له’أعف مز

 ۶أولو١ مذ:'قشة ذت٠ك.' اذا ءما
 لمن عزن حذمة فى تجرى أمامه المطرو

 بعد القرار هذا ويعدر تة ٠ أو
 من ان—اثن نبا نشترلذ مناقشة

المعارضون مز رذان١و ر_-ة—ا.. يدى مئ

مة مجلس انعقاد وعند ١١٠٠  ادرى ا

 وشرفاته قاعته تخلى نيررة جلة فى
 يجوز و ٠ بدخوله د زخعر هرمن

عضاء غدر ن٠م الجنة يحذر أن  ا
 المجدى اجم يرخعى هز ا واذوزراء

 بر ٠تح ر ن ان وللمجن ٠ بذلك
 وبتولى ٠ لماً اذر يجذطاته محال

هوب ذلك  عنه لحوب من 'و الدام ا
 ل١ز وتى ، ى 'لخ ن—ري ويوقعها

 ةسعررة٠جال فى المجن انعذأد تبب

 انبائها فى المحلس رأى ارئيس أخذ
٠ ،، علنية الجلمة تعود ذلك وعند

داشا جلوب

 حني—رع وهو ٠٠ فاندخ در عكرى
،١٨٩٧ ءام جلوب.ولد باجوت جذون



.٢٩ أل*،وى

 برب الجيثى رجال من ابوه وكاز
 ودلتثن كلية فى تخرج ، حاو_ضتعليم

 العالمية لحرب١فى واخترلذ ١٩١٤ءام
ولى  دجرح الفرنى الميدان لى ا

 وجهه على اثارها تومازالت١مر ثالث
 ابى )' باسم البدو بين عرف حتى

 ١٩٢٠ عام ق١خدمفىالعر ثم حنيكلم(
ردن ذرفى الى نشاطه وانتقل  منذ ا

 ف ماعر تدريب على وعمل ١٩٣٠ عام
 سمرته اتصلت العربى(( ))الفيلق باسم

 واتهم ١٩٤٨ عام فلسطين بحرب
 وحدة تنتيت اًسداب من كان بأنه

 تليم الى ممااًدى العربية الجيوش
 عام منصبه من أخلى ، والرملة اللد

 قصة )١ منها لذات مؤ عدة له ، ١٩٥٧

 جندى )) ، ١٩٤٨ لم( العربى الفيلق
 بريطانيا )) ا٠ ١٩٥٧ (لم العرب مع،

 فى الحرب ، ١٩٥٩ لم( والمرب
 الغتوحات١) ، ١٩٦٠ لم( الصحراء

 ٠١٩٦٣ الكبرى(( المربية
مبراطورية ))  ٠ ١٩٦٣ (( العربية ا

يات ااى دعى  عام فى المتحدة الو
 المحاذرات من بللة لقاء ١٩٦٦

٠ ١فىئعغرجامداتهد ط و ا فى لذر ا عن

جلوى آل

حاء انليم امرا،  شمودى ا
 من وم . العربى الخليج على المطل

 حلوى الى ينتبون العودى البيت
لمحمد الثانى الحفيد تركى ادن

 تركى رني تيتز اخو وهو سعود بن١
 عام ؛*اخا لخورغيد علح.١ الذى
 اى ا ه—يخ أ مع مل٠ ار ثم ١٨٣٨

 اشنبر ٠ على محمد حي ابان القاهرة
 اأنى ى٠ح بن اة عبد ابنه منهم

 فى .'مدون بن العزز عبد به استعان
ستيالء  الرغميد آل من ءرالرياض ا

ه ثب ٠ ١٩٠٢ عام داء عدى و  ا
 عام توفى ٠ والحزم بالندة فعرف
٠ عليها بداؤه٩ وخلف ئ ١٩٣٥

الجليل
قليم على يطلق اسم  الشمالى ا

 سوريا لحدود المجاور فلسعبن من
 بحر أو ) طبرية بحيرة ماش ولبنان

 يقم ، البجر ومماحل (٠ الجليل
على الحليل الى جعرافيا  أو ا

 لحدود مجاورة هضبة وهو الثمالى
 الجنوبى أو السعلى والجليل لبنان
 باستثناء زراعية سهاة منطقة وهو
 بقميه الجليل ان و ٠ طابور جبل

 يكون وطمرية الناصرة الى ضافة١ب
نتداب ابان  فكاًنيعر ما البريطانى ا

 النامرة مدنه الشمالية،ومن بالمنطقة
 الجيل اقليم ويدخل ة وحيفا وعتذا
 حدود فى الصهيونى النزو منذ

٠ المحتلة لطحن

جلين
 وهو ، امريكى فضاء راؤلى اول

 اأتحق ٠١٩٢١ عام ولد ٠ جلبن جون
 استكمال تل البحرى العرران بالم

 الحبهة فى وعمل ١٩٤٢ عام دراسته
 الحرب►* فى اغذرك كما ٠ لياباية ١
 ر٠ل٠ميج رتبة منح ٠ نلك بعد ية ر لكو ١

تام لى عمذل ثب ٠ ؛ راثد  الخاصة ا
خبار  والمذروعات ت١با

 بين من اختبر غ ألجديدة والتصميمات
 أول كان ٠ أنعضاء إرحالت يتعن

 حول تدور فضاء مغينة يقود أمريكى
رض  ١٩٦٢ فبراير ٢٠ فغى ٠ ا

(( شيب ند نر ». .-غينة ٠ حملته
 الفضاء الى ٧ رر ؛ أق، ل أ

 بهلم^لذث ودارت رطل'( ٢٩٠٠ )وزنها
رض مدار حول دورات  الى وعاد . ا
رغر  ٠ دقيقة ٥٦ و ساعات ٤ بعد ا
 من أشهر ١ ٠ بعد حبن رحلة وجاءت

٠ ا!روسى جإجارلن رحلة

ألورسة الجماعة

 طابع ذات قليمية ١ اورسمة منظمه
اأكامز داسمها ف تعر -.ادى أد
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وربية الجماعة ))  (( والعنا للفحم ا
 فرنسا من كل من ١٩٥١ عام تكونت
 وراجشا وادطادا الغربية والمانيا

 وقعت التى ولوكمبرج ١وهولدد
 من ارل ١٨ فى ا سه فيما بثاقا

 المام متن تنفيذه بدأ التة هذد
 -حوفى انثاء تضمن و ٠ الذااى

 والعب والحدبد للفحم مثتركة
 ٠ الحرة المنافة أسار على تذوم

 القالح لتحقيق الميثاق حدود فى
نتقادى المشذركة؛ الست شدول ا

 لى السمو هذه ادشاء تنفيذ تضمن ند و
 رين فيما الجمركية الدواجز رخاء

 الحعمر نظام والغاء الدول هذه
 العملة تحوبل ط اتيود والذاء

سعار توحيد مع  هذه المب'لى ومنهم ، ا
 طعنة منها اختصاعدات المنظمة

 مذ تنة ومتابعة والتحقيق التغتيثن
 هيائت عن تعدر التى القرازات
 ة األدن- ا شمز ش١و الجماعة

س  عن مندو؛ثن من وتذكون ث'ربة—ا
عضاء الدول  التنفيذية الهيئة ٠ ا

 ادجذة ١ اهرام مس"لة وهى ا—اطي ١
ستنط  المنظمه وزراء سرج مجل ٠ رية’ا
 الدول بحث'-ون وزراء من وبذذون

 امام مثو منهم ل٢ خركو'ث الت
ضافة ٠ مذ.ه حكو  ة اوع ة-د هيئة إى ١ با

 الميثاق مواد وتطبيق تب مهمتها
 ؛—ترفعي ألتى ألدعاوى فى وألفعل

. أ عقاء ألدول

العاطة جماعية

 التى دىء’ب ؛١ نمئ ى—دبا مبدأ
شتراكية عليها قوم  ؛ ألمارب ا

دول من عدد فى اليوم حم، ويبنى
 بان وذلك . الشعبية الديمقراطيات

 الدا التبذرة اكاطة نذولى
 (7 بزدبوم ب ١) ٠ ’، رباسة مجلس )١

 ومجل ٠ وزراء ٠مجز رع-.....اوته
 س1مج أءذ-اء بون من لنذخب ة—رام لر١
ءات ت٠فيي اسو ا  فى ابله به 1م أ؟ ا

خرى الدول اإرداسسة ودرر ٠ ا

 ا ردنم.,, يعتبر  ولكشه رئيس
 ن١ اذ '، للدولة رب أو للجمهوربة

 ، ا!رواسة مجاس تج:تمعفىيد اللظة
 لرئيس عادة 'نكون التى الحقوق فله

 الديمقراطية الدول ن الجمهورية
 نادة وتعيبين الثامل اإهفو كحق

 ومنح دجن هسا بدلا والممثلون ألجيد
لقاب وسمة ا حكام واعالن وا  ا
 مجاس بختعر بينما ٠ الخ العرذمية

دأرية التنفيذية بادائل ء١ااوزر  وا
 لمام لب-ولتدى١ تور—فالدم ٠ المعذادة
 الجمؤووبة رئيس مندب ا!خى ١٩٥٢
 !وطذى١ المجلس لى السلطات وع

 مجاهس ينتخب الذى ( .اجم م■■ )
 بينما ، ا!وزراء ومجلس الرياسة

 الشسعبية لمسون ١ حتفظت ١
 ة٠ ٠سالربا مبنظا وسلوفاكيا وتشب
 للجمهورية رئيس منهه؛ فاكل الفردية

 يتااذ ٠ وزراء رئيس جانب الى
 من كوة فديو م- لا ة٠س الرط مجلى

 منتارين ء عضا ٧ و أحتسيال عضوا ١١
 ه للجذ.ا سكردي ٠س بودجورلى معة '٧بر

٠ الدروعى للحزب ؛ركزبة١
 الناعر عبد جمال

٠ ى مدم سىوض-يا عم-كرى — ١
 اتهدة العرب الجمهورية رب

 الدبن جمال وهو ٠ ١٩٥٦ عام منذ
 لننأسرته نشاه ٠ حسين عبدالناى ابن

 مركز ( نسمة ٥٤٢٤ ) مر بنى بقربة
 ه أده ج ٢و'ذخ ئ؛ اًسروط متدافظه ابتوب

 والتحق ١٩٠٣ عام اً'*يوط مدرسة فى
 عما.ه بحكم وتذيذل البربد بمدطحة

سكندررة وا!خطاطر! أقاهرة ١بون  ع وا
 والليثى جمال ا هم أباء 'تالثة وأنجب

 اتاهر١ عبد جمال ولد ن وشوقى
 ١٩١٨ يناير ١٥ فى الخطاطه ببددة

بتداب بمدرستها والتخوق  وفى ، ا
 فترة ويعد والدته توفيت ١٩٢٦ عام

بتداه الءظ؛ربن بمدرسة ها قف؛  ا
 بمدرسة والتحق القاهرة الى اذتقل

بتدائية النحادش  ض منها وحصل ا
بتدائية الذجادة ٠ ١٩٣١ عام فى أ
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 تنقل وية’لثا١ لمرطة١ خالل وفى
 مدارس بجن ا سرة ظروف بحءم

كندربة اشجن١ رأسى  'ذم وحإوان با
 بحى الحرة الثانوية المعربة لذهئضة١
 ا٠مذه ححمل٠ التى هرة١بالق اظاهر١

 ( ابذالوربا ) لثا;وبة١ الشهادة علد
دبى ادم  كذنر١ وفى ٠ ١٩٣٦ عام ا

 ة٠٠-_٠٨لماار لتحق١ ذف.ه لعام١ من
 ، ٠أشج ستة ره؛ وؤضى !حقوق١

 بالكلية ١٩٣٧ مارس فى بعدها التحق
ارده فى مندا 'نخرج التى بية الهدر

مم جد دروة ض وحدز ١٩٣٨
 ضبط محب )) انه يتضمن تقرير’

اهاب اربط١و  ؤفى ؛( لرداندحةا وا
 عام شترك١ الثاذوبة دراسته خالل
 .احذاحت التى ت١أظاهر١ فى ١٩٣٥

 وقف ءاى احتجاجا حينذاك الذاهرة
رم. واى ١٩٢٣ ءام دستور  ت• أ

٠ لوظل.ة١ ادبة دقدام

ا ذا؛ط ,٠٠٦ اتا ١ ءدد حال ءين___٢

 زانمق ١٩۴٨ ١ءاح ثان * زم ؛رتبة
 ب بمنقباد بادق اساما بالكه

 س_ذة١ ولى ٠ مداة لذ.ائ١ الكتيبة٠
يكدر إى١ لهل لتالية١  وح ل ا

 ١٩٤٠٠ ءرتم وق د بية ٠٠ال ء١ بااديد.
 ٠اكاذدة لعااية١ ب اس أءت وقد ؛

 ردان الى لودادورز الى نذل
 ءاه ةهر اأى ااى وعاد أول مالزم
 ٠ ذدب واشى اروز نبة ر منحو ١٩٤٢
ومدر.,حمة بة٠ الد* اكليةبا' ردا ت وعجن

 ١٩٤٤ ءام وفى ٠ لصفرة١ سلحة١
 دنهبه بذاءأ خمه ا^وم١ اه ) 'ذزوج

 مم التعليج,. براول بم لببون ١ من ثال'رة
 ١٩٤٥ عام وفى ا متروحان ن٤بذذ١و

 وتجرج الدرى أركان بكلم^ التحق
 رتبة مدحو ١٩٤٨ مابو ١٢ فى منها

 حملة فى واشترك (( رائد )) الصاغ
 معارك فى اسمه ونردد فلمعلجن
 متمز ردور قام و ، ونجبا اًسدود

٠ الغالوجا حصار فى

.١٩٨١٠ اب ١٧ لى ن الوزا ثكلى٠
اول اتف ٠قأ و رفمه٠ اأد.'م حن• اًز. .٠٢١

ا ه■ ت»خ -
١

:١١٩٥٠، ..وب ٢٣ .وفى الدنى
;١٦٠٠١—ئ ٠١ دد ,٥ ة ر احمذل *|خا٠ه ٠رئ

أفتك ا .وله ٢٣ وفى ٠  م التخان
٠دذا مة ول ا ١٦ وفى ٠٠ ا مدى

نوط المجلى ابه أعدى ١٩٥٨
٠ الثمة

قيام أعدت ١٩٥٨ فبراير ول ر لى

 النجمة منح ١٩٤٩ يوامه فى
 ة٠٠بهدرل* مدرسا وعجن بة لممكر ١

داردة الشذون  ١٩٥١ ءام وفى ، ا
 تدريب وفى اذء؛ة١ مءركة فى اذ-درك

 وفى • ة بالذخم وامدادهم الغدائيجن
 البكباشى ربة منح لهسه م لد؛ا
I مدرسا ءجن ذمر او وفى ( رو ما ١ ٦ 

 من يذأب وفى ٠ الحرب أركان :كادة
 حريق مجهواون دبر لتااى ١ لعام ١
د-داث بذلك و'ذطورت !طهرة١  ا
 ذلك أتناء وفى ٠ معر فى اياسية٠ل١

 اسرىئذعة١ الجهاز بتنظيم بذوم كا'ن
حرار اشباط  التدبير وونسع ا

٠١٩٥٢ بوليه ٢٣ لهالب
 واستاذالة الثورة ام ذم زح - ب

 ١٩٥٢ مبر ٧ فى مار ق ء وزارة
تولى نجذتبب محمد وزارة حفدلجا أم١

أم'- لهه لو ١ ٨ وفى ٠ ة ظي١لد ا زرارة
نحمى محم_اد ني د ت ز را، ■ ؛ الددرع؛
ودر رة١وا,ذ ردة .*٠٠٠ ل>مي.١ ة ','اب. ر
نال ى دم ن م ٠ ا-, ٠أ ا دد >مال

، خكة١ااد . درز ء ١٠: ال
ز زرني ٠٠٠٠٦٠٠/ .

1ا ر'. تولى ١ ٩ د ؛ ذ١ؤ-ر ٣٤ :فى
'ذم ف ٠١عصد ق٠ لهن اء إ؛زر١ ٠٠محل

تحااد ة المنحد ية ٠الع ربة الدده  با'
 وفى ث ردةالسو ؤرنة—٠لب؛١ م_م
 .. رئيو أول انتخب رار——ف ٢١

 دق—.ادح١ بتية الم أ'حمب_._ائرة
 مجلى وافق ١٩٦٥ نررنا ٢٠ وؤع

م^ ح.ماع٠ ا  از ٠ز مثروغخ ءل< ا
 لمدة إسمبدوزدة ا—س٨رئ نبحه ٠لذ

ة أ.١  رسى١م ١٥ وفى ٠ دة٠الحد .ا
انتخابه وأعيد -شعبى خفتاء ١ ى احذ.



الناصر عبد جمال ٢٩٢

 مارس ٢٥ وفى للجمهورية.، رئيسا
 "مجلس أمام القانونية اليمجحن أدى

 ده - م- بدأت مارس ٢٧ وفى ا مة
 مارس ٢٦ فى تنتهى التى الرياسة

٠ ١٩٧١

 الناصر عبد 1٠جماز اشذرك ٠ ٤
ودة المرؤتدرات من سداة فى  .ا

 ؟ خذ أ أت ١ ارمهوردة ياسة٠س اًكن ا كم

ذوميسة المتامات من شلة فى  ٠ ا
 ٠ .؛أ"نى ما النثاحل هذا "٠٠وبتغم
ونح *ؤتمر فى اشترك  للدول با

فروسيوية  ن ١٩٥٥ ابريل ٢؟ فى ا
لمحة صفقة عقد سبتمبر ٢٧ ولى  ا

 ١٩٥٦ يدابر ١٦ وفى ت التثيكية
سذور مدروع أءن  ا ول المترى ا
 فع و بر.دنى١ ٢٠لى و ٠ الثورة بعد

 صعود الملك باشتراك حدة ميثاق
مام  انذرك يوليه ١٣ وفى ٠ أحمد وا

 د.دنذى ددنمر فى تيتو الرئيس مم
ول  رأب أعلن روأتبو ٢ ٦ وفى ٠ ا
٩ وفى . الوش ى؛ دكه

 ىكش__كياع قرارا طر١ أتدن

 ٣١ وفى ٠ اأوطن* بر التحر حيثر
 مع مصم درى نات لعلن ا قطع بر اكذو
 مع ب وؤرنسا بربطانيا من كل

 أعلن نوفمبر أول ولى ٠ ا-**تراليا
 وأن التحدر حتى ستقاتل معر أن ١)

 ٩ ولى ع (( نفسه يعيد لن التاربخ
 أعدن ا زهر لى خطابا ألقى ذوفمبر

ستسالم عدم ه في  يذاد. أول وفى ، ا
 ولى ت ابء اتفاقية ألفى ١٩٥٧

 رددكدل قرارا أصدر ددمر أول
ور الخسية الخطة هيئة  وفى ٠ ا

م أعلن ١٩٥٨ ادر ذم أول  !لمحذذ.^وز١ة^
 زار فبراذر ٢ ٤ وفى ٠ المنحدة العربية

قرم ١ سوريا  من الشمار ا
 أحالرن ى٠مارص ه وفى ( رمه~.ورلة١

 ٨ وفى ٠ وربة لرنحب اإوقت الدرننور
ول اتحاد اتذآقية عقد مارس  ا

٠د١ز ابريل ٢٨ وفى ، بدمدق الدريية

تحاد  دور,ه ١٦ وفى ٠ السوفيتى ا
 بعد العراقية بارمهوربة اعترف

 يناير ٧ وفى ن فيها الملكية الغاء
 همرشو بداج القاهرة فى اجتمع

مم( هيئة عام سكرتير ٠ ا

 اشترك ١٩٦٠ صبدهبر ٢٦ فى
 دورة فى ا!.ناصر عدد ال ج. ردمى ٠'.ا

مم رئة اإهامة اردية  المتحدة ا
 زأر ذنذمر ١٥ وفى ؛ نيويورك فى

 ١٩٦١ يناير ٨ ولى .الودات
 ، اليفا، الدار مى-لبر لى لذ ادتم

 دول ؤتمر ه لى اشترلذ ابو—٠ ١٧ ولى
نحياز عدم  ستمير ٢ ٩ وفى ، ا

نقعالية الدركة ذعاسل٠ أءلى  ا
 قدوردلمن ااجه اعذراف أعان اكذوبر ٢ وفى

 بارمهورية _لىة٠تد١ دة..,,ر اعا
٠ ادورية

مع ١٩٦٢ مارب، ٣١ وفى  اشتر
 متحذاد%ت فى ديار بن أحمد I س ال

 مدروع قدم ماذو ٢ ١ وفى ٠/ القاهرة
 الذوى رتمر ار ض ا الميثاق

 دام أعلن تولية ٢ وفى ٠ انشبية

تحاد شتراكى ا  ١٧ وفى /٠ العربى ا
مة، مط-ى قاذون أمدر ذوفر  ا

عثن.د الى دء؛ دسمبر ٢٣ وفى

 جمال اشترك ١٩٦٤ يناير ١٢ فى
 العربى القمة درتمر فى النادر عبد

 أمدر مارس ٢٣ وفى ، بالقاهرة
عالن  ٢٥ وفى ،الدذورى ا

 بتشكيل قرارا أصدر ماردر
 ، صبرى عذى بربادمة وزأرة

 وألقوات أأتبس زأر أبر.لى ٢٣ ولى
( ار-د أيام 'ناش ) بيا المدر؛لمن

 أرسى أمبل رو ٩ وفى
■*كندربة خرودوف  ١٥ وفى ، با

فينى دو١ أارئيس مع اشترك ذو ماً
تذأل فى ألذن معررى شحودل ا

ماص ٢٧ وفى ، '!عالى الد عند



٣٩٤ سرية جمعيات

 عارف السالم عبد الرئيسى مع وقع
 ه وفى ٠ العرانى مع الوحدة اتفاقية

 القمة مؤتمر فى شترلذ ١ شبتمبر
سكندربة لثلمذى١ العربى ه وفى با
 عدم تمر مئ فى اشترك اكتوبر

لحياز ♦ بالقاهرن المعقود ا

 سر فضح ١٩٦٥ فبراير ١٨ فى
ماحة صففذة  تم العربية ١ ا لمانية ا

امعبل ٢٤ .وفى ل—سرار
الثرقية ادارا رئيس اولبرخت

 زيارة- الدعرة رفض مارس ١٣ وفى
 أعدت مابو ١٣ ولى ث الغربية ألمانيا
 ، الغربية ألمانيا مع العالقات قطع

 جدة اتفاقية عقد أغسطس ٢٤ وفى
 أول ولى ، السعودى فيعل الملك مع

 ١ ٤ وفى • سالفيا يوغ* زار سبتمبر
 ة القم ر—مؤتم فى اشترك سبتمبر

 ١٨ ولى ح اء——البيض بالدار
 اكتوبر ٢٦ وفى ٠ المغرب زار سبتمبر

فى انى ما بزبارة س٠ غانا وزرارة بام

 ارأى اعدن ١٩٦٦ خليه٠ر٢ئ٢ فى

 الثالث العربى !نمةا ءذتمر بتأجيل
 وز ’ انيا'رنز زار سعتمبر ٢١ وفى
ر، أؤتمر١ فى اشترك أكتوبر ٢٤  إلثا

نحياز عدم لدول  وفى . بنيودلهى ا
 ٠مؤذم لى اشترك ١٩٦٦ ذمر نو ه

فررقية اذوحدة ٠ ابارا بادر ا

نيربة جمان
منطمات رة ال الجمعيات __ ١
طها بتها عضدو ط 'نم  بة ر با وك__

ضداد ن٠ اعضائها حمانة لفرض  ا
 ٠ المعتوحة المقاومة من وأغراضها

 عدإدذ أنواع على اكررة لجمعيات١و
 والعقائدرة والدبة الطائغمة مذيا

 تعمل أنها فى وتشترك والسيابة
 أو لمجتمع١  ن ٠ صي_اون٩ عن ١بعيد

 ذذاهض٠ عامة بعفة اكنطات
هداف  ٠ تحقيقها الى تمعدى الذى ا
 بجمإة الربة الجمعيات 'نتميز

بثروط مغردة ا بته و٠فعض ث ائشى٠خص

 يحدد ونشاطها ٠ معيذ-ه والتزامات
 فتتخدم ض الدو من جو به

طالحية والردوز ااطنوحى  ا
 السياسية لجعيات١و٠ار وكلمات

ر  ففل١٠ تغدم٠٠٠٠٠'س قد ره ا
نتقامية واذوسائلى خرى ا  قيلتحق ا
 اكردة الجمعدض وتتطؤر ٠ اًغراضها

 أنثئت التى ا غراض ابتعدت ادا
 حديد; دورة خذ وئ ا ,...٠أجله من

 حذى ور٠— المتط ع—اوذم ا 'ذاب
 ن ٠القا ا حرفية مع قثاطيا ودر بذها 

٠ عادة كثاط١ هذا برلح الذى

 ارية الجمعيات أقدم من — ٢
 نثات زلتى (( الحشاشون طائفة ))

وط الثرز فى  دورا ولعبت ا
 الحسروب ابان هاما 'صيا'-يا
غتيال تتخدم وكانت التبية  ا

 اشتق لهذا وصاثابا من ومميذة
 ا حنبية اللغات فى نم، اسالن ١١ اب

ص-ض هذا .ت٠م {( تل ذا ١) وت؛  ا

 التى اكردة '، ماب ح، جعية ومنها
 ، ١٥ القرن ابان سذبة فى نثأت
 القانون سلطة تناهض وكاذت

نتقامية ابانى واتعدت  بما ا
 وقد ٠ كا١أض لتعيد ءسان١لدلك
 ولكنها ١٩٢٧ عام رسميا ؛اهيت

 أو بصورة نشاطها نبان مازالت
وكور-كا صقلية فى أخرى
بات  - اسرة واد

الدرنى الطابع ذزت الجمعيات وب
 الوسطى القرون ابار سأت اكى

 ومن ئ الكاتارى ارنة ط ٠ اوربا فى
 سيطرة 'نحت العال. أن معتقداتها

 طائفة ومدها ٠ الشيطان
 عذى 'نعتدد اض١ أ'رورذكروبنى

 ٠ عقيد'نها تأييد فى وين’والتى لسحرا
 عبدة أو دو — فو طائفة ومنها

الغربية ألهند جزر لى الثعابين

التى الدرية الجمعيات ورن



استهالية جمعية ٢٩٠

 جماعة )) العالى المستوى عر تعمل
حرار الماسون  منذ نشأت الش '(( ا

 رياسات لها أصبحت ر ١٤ القرن
 رجال بار اليها ذضما١و اقليمية

قتمان والحكم الجاسة  . وا
 (؛ الماسولى المحافل )) وأقامت

 يحيط نثاط وهو شاطها ة ٠لمباغ
 أنها حتى واشكولذ الغموض به

 من كثير فى القانون غد ت اعبب
 اراب فصدرت المعاصرة الدول

 أن 'بن وفد سيما  بالغائها
 'شص.تدرمها والصهيونية اليهودية

 الحرات غد أهدافها لحقيق أداة
دى الطايع أن كما ئ القومية  ا

 مو والردوز الطقوس واستخدام
 ا—٠٠—به تميزت التى الخصائص
٠ الماسونه الجمعيات

 سية لعيا ١ ية لر ١ لجمعيات ١ ومن
يطابة تم( الكآربونارى ١) ة٠جماء  ى١ا

 جنوب فى نثأت وقد (( الوقادين ١)
 ت بوناب حكومة لمناهضة ايطاليا

كية  ضد تحولت تج الغربة ا
 جماعة الى انضمت رم البوربون

 اوحدة١ لتحقيق ن الغتان اطاليا ))٠
يطالية ٠ ا

 '(( كالن الكوكالكر ١) وتعتبر
مريية ردة الجمعيات من ا  البر ا

 داب؛'.ة ار؛نية ١و الطائفية وزجت
 الحرب أعقاب فى نثأت فقد

هلية  ناتان وتزعمها ١٨٦٥ عام ا
 جيشن فى سابنى جذرال وههج ذورست

مالس  محتمل نغون كل لمقاوم^ ا
مررلى ب—المجت فى زنوج  أن ا

 العداء هذا شمل نم الحكومى الجهاز
 ندجيذ لوا واليا؛أين اليهود

 ‘,ة ي- ازجءا ءترت١و ئ والكانوبث
 'نقاغب .دردة ية٠بوك قوة مها

حكام ونصدر غتيال وتنفذها ا  وا
 فى اب. والخر الدمار ببث اًو والقتل

زياء ها أعضا,؟ واستدرم الممذإكات،  ا
زع سم الذى انكرب قنعة ا وا

 الرموز استخدمت كما المرعبة
حية صا  لست'حرا كلمات مثل ا

 ، خظور1ا ض لعاام١و واذذول وارد
 والمراسم الطقوس استخدمت وكناك

 عادت فترة اختفاءها وبعد ٠ الداصة
ولى العالمية لحرب١بس اشاط الى  ا

 بخاصة نشاطها وتمارس ، والثانية
دات فى مريكية المتحدة الو ا

 السرية ية٠الهياس دتنع 1لجمعي ا ٠"١وم

 التى (( ماو ماو )) جماعة ة المعاص-
 الرجل سيادة لمناهضة قامت

. كينيا فى ا

 استهالكية جمعية

ستهالكية لللع تعاونية جعية ا
 الجمعيات أنواع أكثر س وهى

 وهى ، ونجاحا انتثارا !!تعاونية
 يتها عضو مفتوحة تعاونية جمعية ككل
 التى أسهمها شراء فى را لكل

 الجمعية وتقوم ، بمة ١ *نابتة تكون
سماللى اللم بيم ٠٠. سم.  ا

 أسعار عن ءادة 'نقل بأسعار عضائها
رباح من حانبا 'زوزع ب ألزق  ا
عداء على ذلك بعد ابا التاتجة  ا

بنسمية  مثمتراوتهم بتية
 ان كما ، ادال رأس من حدد؛

'سمال ااجمدحات بعض  تمنح كيةا
ءضاء غب  س ن--؟لمن عمالئها لرن ا

رباج  حتى حسابهم فى وتقيدها ا
 ا٠٠ه٠—أس ن٠م أكثر اًو مهم قيمة تبلغ

 ٠ عضطويتها الى فتضمهم الجمعية
 تقصر .ات——اادم رد—ه وردف

 معينة طائفة أو هيه عذى عضويتها
عضاء على تعاملها تقصر كما  دون ا

 الجمعيات بعض تذوم وقد ، غيرهم
د لى  الحال دو كما - ا

ستهالكية الجمعيات ر١ لمن—بالن  ا
 ءسرح — مصر فى لى الغدا؟ د١و٠للم

 لمباشرة تقترضه مال رأس أداس
ربل من ذلك بعد 'نرده شاطها  ا

فان ولهذا ، عليها تحعل التى



تأسيسية جمعية

 على خدما'نها تقتصر الجمعيات هذه
 أسعار عن عادة تقل بأسعار البيع

 ءها—عم 'نمنح  ولكنها الوق
٠ عائدا

تأسيسية جمعب؛ة

 خبها٠حت رماردة وطنية هيئه - ١
 دسذورللدولة ودع لفرض الشعب

 والجمعيات ن ما٠ء .ابة ور مه٠٠راس
 احدى هى لودلذية١ التأسيية

 لى الدول تستغدمها التى ادودائل
 أكثر وهى المكذوبة ها ساتبر د وضع

 الدسستور  ن 1؛ ديمقراطية العذرق هذه
 باسم يصدر ,.ه—وتءلذ نقره’ الذى

 ااجمم.ة هذه ن٠٠ لعج الذى الدعب
 ح ء.ذهفىوضعدسذ:وره وكيال المنتخبة

 ادسا وصدا ردة ذختلفط٠ 'نم فس
 وطذ؟لة ذ؛سيس؟لمذ٠ جمم.ات دواسعلة

 دح لجنة بواسدطة اصراره طريقة عن
 اذنالى أوزء الملك ١ الدولة رئير

 ز اأدت فدح".ب. أعضاءها ( سدداسوع

 ٠احااك ا ز٠م مذحا' ألمن لحا ا هذه مثل فى
٠ذإك بعد '*ملبها حق له بكن لم وان

 مالمذ٠أو١ ه-ذء برزت — ٢
 رة5— ا١ قي_اب -ف—مد ربة لدسدو ا

مر؛ي  أولد,حور أصدرت التى ا
يات  ٠طه— وواس ١١',٨٧ عام فى للو
 تهلماس اجنا منتخبدلمذ وطنية جؤجية

 اه بقو ه٠ديباجذ يكى مر ١ لدستور ا
 احدة ذت لو ا ممرعكلى رحن ))

درر  اسد. ر ايمان فى وذعلن لنذر بكية ا
با'ت١ شعب  ((: الخ ٠ بضه وتذو او

 وضع فى مالمن او ١ هذه انتثردنن و
 الدرة ن - مزك أوروا فى ساتبر اك

 لة^ءلىةاأء^مة١ وأبدت ، الذردية
 تذ٠م ة المماى الدول دساتير ونع ؤن

 ذلك نشمل و ح الثانية العالمية الحرب
 القائم الماكل النظام ألفت التى الدول

ستقالل العهد رثة در والدول ٠ با
 الحممة اسج طاق  ٠ ٣

 اوطذية١ علرالحمه ا التأسيية
لوضع أساس'ذغويغديا ض ألمنتخبة

 صدار هرهمتهابا تنتهى لتى لدسذوروا ١
 م قينا يمتدر وقد ، الدستور هذا

ذلك د٠٠٠بعو ة٠لتأسيس.ث ا _ة غ٩اأج-ب
 ظل فى لألمة مجلر أول بصفتي؛

 بلمق٠٠لك لم٦حدث كما يد الجرر الدستور
 اذ سرر؛؛ فى ١٩٥٠ عام ستور إلى

 لذى ا ة٠سك سي لتأ ا لجمعية ا استمرت
 للذواب مجذرا بصفتها ضعته و التى
 الذى الثيشكذى انقالب ه٠ح' أن الى

 ٢٩ ) نقنجه الوقت فى الدستور عطل
٠ ( ١٩٥١ الذاذى تدرين
 لذى١لة٠م١ بعتبرمجلس مصر وفى

 جمعي~ة أول ١٩٦٤ ءام انتخب
ن١فى جاء اذ ٠ وطنية تأسيسية  ء

 دارب، ٢٨ فى لصادر ا الدستورى
 ذى’١ المواد تصبح ١١ اى ما ١٩٦٤

 أساسا ر سمته إلى ١ ١ذ٠ه بتضمنها
جذب م النط؛ فى ياسى٠٠٠ك١و اعى—ا

 >س ، المتحدة انحربية الجمؤورية فى
مة مجلى ب  انذخابا المننخب ٠ ا

 له ننمس ؛يفيداً لذى ا و ٠ مباسرا شعبيا
 ؛'!صادس بر الف يوم صبدحة فى

 ئ ١٩ '٠٠٤ مارسى دهر من والعذرين
 الدائم ستوز األى يوضع ه روب:

 وطرح ن. المتحدة الدربية للجمهوربة
 العب علو( الد-ذور هذا مذروع

سعذاء  ارادته م.ن يمذحه لكل با
 درا—مد. ه رجم' اإتى الذوة ، الحرة

٠ كا( اللدات لذل

تثربعية جمعية
 بثأن صدر معرية نيابية هيئة

 أول بتاريخ إمى—نظ ذاتون قيامها
 الخدرو حكبم ابان ١٩١٣ بوليو

 ظندمته فى جاء ٠ الثابى حلمى عباسى
 مذح دو ا—رامه ن٠م ازذى١ أن

 افقا هرن ن يك: حكوميا نظاما اليالد
دارة احمدن وكاذ ة ا ا قدار  ا

 ورانا الذدخصية الحر؛لمن صيانة و
 (( والعمران التقدم نطاق تاع
 ألغى التشريعية الجمعية وبقيام
 ألفيت كما القوالجن شورى مجلس

٠ 'العمومية لجمعية ١



تعاونية جمعية ٣٩٧

 لى نتح’ تشريعية ١ لجمعية١ كانت
 ومنتخب معثن بثن ما عضوا ٨٣ من

 س...ت لمدة منتخبا عضوا ٦٦ منهم
 بينهم من معينا عضوا ١٧ و سنوات
 الوكيلين وأحد الجمعية رئيى

 الوكيل أما باثا يكن عداى )
 المنتخبين بين ن٠م فيختار الثانى

 تقط أن على ع باشا زغلول سعد )
 بالنمية -سنتين كال الثلث عضوية
 يامر أن وئلخديو ٠ !ءض'ء١ لجميع

 طلب على بناء ’ الجمعية بحل
 'برى أن على ' الوزراء مجلس

 الشالثة خالل ندةحد انتخابات
م ٠ اكابة ا

 بان التشريعية الجمعية اختصت
 بالتية ونافذة قاطعة قراراتها
 الجديدة والرسوم للضرائب

 العمومية الجمعية ذلك فى )وسبقتها
 على ١ ٩ ,1 ادادة ونعت ؛٠٠ د لملنا ا

 أمر أو قانون ؛نى اصدار جزان عدم
 درف لم ما عمومية ئحة أو عال
 حق ه٠للجمب و . ندا اجمعية ا رأنى

 ان را بس ولكن 'اقوالين اقتراح
 بعد ا علنية حسب'ت فى تن,اقنب

. لها ألشار محسس اقرار

حذ' بة الث 'مجمعيه كان كمط؛
 آراءه' نتبدى الدونة مبزب نظر

عدا فيما تبا ورنى ومالحفائتبا

 ح تجل٠مو٠لع بن؛ 'آط ت ٠ي ح٠ ححتة٠ل ١

".٠'قشحها٠ئ ئبجذدوأ١١٦'ا'بداء دع

عضاء  أى ٠تةجم.ث حز 'جمعيه ’ و
 موافقة تجعد الوزراء الى سؤالى
 ٠حذ رراء ولله ، اخمعدة رئيى
جابة رفضر, . ا

 دورة التشريعية الجذمة عقدت
 نيه ٥؛ ١٧ فى ختمت واحدة بيةنيا

 الثاب الدورة تنعذر أن ط ١٩١٤
 نيروب أن ا ٠ ذونب* شبر فى

ور العالمية الحرب ؛ الحديو وحلع ا

 فى عال أمر اسدار الى ذلك دعا
 الدورة انعقاد بتاحيل اكتوبر ١٨

 صدر رم ا٠ ١٩١٥ يناير الى الثانية
 أحل الى انعقادها بتأجيل مرسوم

♦ سمى غير

تعاونية‘ جمعية

 لجميع عضويتها مفتوحة جمعية
شتراك قيمة يدفعون الذين  عند ا
 مباخرة بعد أو الجمعية تكوين

 ة——معيث خدمات وتؤدى نشاطها
ءاًومية ة جمعي ونديرها ، عضائها

_ عضو ولكلى منتخب ومجامرادارة
سهم لعدد اعتبار دون  لتى ١ ا

 • العموسمة الجمعية فى صولبا — يمنلمكها
 تباع  التعاونية لجمعيات ١ واسهم

 لمابة١ق١ور١ سوق فى نشترى’ و
 ورأس ، المماهمة الثركات شأن

 متألى بل ن الى—بق محدد غدر مالها
قبال بحركة نصراف أو عليها ا  ا

 ولكنها ارباحا تدفع  وهى ى عنها
 اًوخصومات عضائها خدمات دى تج

٠ معها تعاملهم حجم عر

 لى ١ لتداونية ١ الجمعيات "ننقم
 منهسا ٠ أغراضها بحسب اع أند

ستهالكية التعاونية الجمعيات  ، ا
 الحاجيات ببيع تخشى الذى وهى

 ؤد و ٠ معتدلة بأثمان ها وغح المنزلية
ولى العاب الحرب متن انتذرت  ا
 التموبنيسة ااواد توزيع !ب

 ت ١٠—الجمعي ا٠وبتج ٠ اأضرورنة
 ن—م وهى الزراعية ااتعاونية

 نجيما٠ص  معر فى ة لمنتشر ١ اب.معيات ١
 ءى١الىر الذسايف دعك اندكاء بعد

 وتقوم ١٩٣٠ ءام المدرى أكداوذى
قراغى بعمليات  بذور ١ وذوربد ا

ت وتاحر والمخصبات  الزراعية ا
 ئ ١٩٦٣ عام عددها ءلم وقد الحديثة

ج م ٢٣ر٣ مالها' رأس جملة ٤٦٧١٤
 ااذكاءا التعاونية الجمعيات ومدتجها

 اتيجمم منها أنواع على بدورها وهى
، الصبرة المعكانع أصحاب قراغى



٢٩٨ لم العالة الجمعية ادهده )

 ت المثروعه لتمويل جمببات ومنها'
 الصناعية الخامات بيع او الصناعية

عضاء منتجات تصريف او ٠ ا

 األمم لهيئة العامة الجسية

أعضاء جميع من 'نتالف هيئة ص ١
مم هيئة  عددئ البالغ المتحدة ا
 اوزأكتوبر حتى ) ستعالمن دولة ١١٩

 نرسل أن العض-و وللدولة ( ١٩٦٥
 .مندوبثنلالشتراك خمسة اقحى بحد

 ا٠ العامة لجسية ا اجتماعات فى
 دورة فى المامة الجمعية وتجتمع
 من الثالث الثالثاء يوم فى سنوية

 كما ، عام كل من سبتمبر شهر
 خالدة انعقاد أدوار فى تجتمعع
 الحاجة ذلك الى 'ندعو ما بحسب

 بناء أو أعضائها اغلبية طلب على بناء
من بى طلب على س ويقوم ا  ا

 ، الدعوة باجراءات هيشة ل؛ المام
 رئيسها العامة الجمعية وتنتخب

 ورى—امينت وهو ) انعقاد دور لكل
٠ ١٩٦٥ لعام ايطاليا ممثل فانغانى

 من الرابع الفصل يتضمن *٠ ٢
 الدامة الجمعية وظائف الهيئة ميثاق

 للجمعية ، يأتى ما وأهمها وسلطاتها
 تدخل مالة أية تناتثر ان العامة

 أعضاء نوبى‘ ان ولها الميثاق نطاق فى
من مجلر او الهيئة  ٠ تراد بما ا
 الدامة المبادى، فى تنظر ان ولها

مرالدور الالم بحمادة المتصلة  وا
ح بنزع الخامة كالمبادقء  أو ا

 مجف نغز تلفت أن ولها ، تنظيمه
س دوال الى ا  أن لى—يحد ش١ ا

 انذولى من١و لى—اك دها يعرض
 •رخند أن لها لمى ولكن للخطر

 ر٠٠مجل أدا'م ع ألموض دام ما وتوصدفذ
من  داك اك باتحاذ "دودى أن ولى؛ ن ا

 ٠ -لمية "نسوبة موقف أى لتسوية
 الخادة المسائل 'نبادر ان لها كما

 بزانية فى 'ننظر التى وهى ، بالوصاية
 د- وتف، ٠ ءادها ق وتصد الهيئة
زي ا من مجاسى أعضاء بانتخاب

 المختلفة اللجان واعمفإء ، الدائمين
 العام معن٦و ث العدل محكمة وقضاة
٠ لهيئة

 للهيئة ألعامة الجمعيسة تحدر
 الهامة المائل فى قراراتها الدولية

عضاء ثلثى بأغلبية  ين الخدض ا
 لكل ويكون ٠ بت لتحو ا فى ن٠المثتركي

 ،واحد عوت الهيئة أعفاء من عضو
 تثمل اليها المثار الهامة والمائل

 وانتخاب ا!س الداعة التوصيات
م مجس اعضاء  والمجلسى ’ *ن—'

قتدادى  ، الوصاية ومجلى ا
عصاء ودول د ا  ئ الهيئة فى ا
عضاء ووقف  حقوق ددة لى عن ا
٠ نتنبه و ١ -ة’و العف

 العامة الجمعية بجاب وتقوم
 جميع من تتالف صغرى عامة جمعية
 دولة كل يمثل أن عر الهيئة أعضاء

 الجمعية هذه وتجتمع واحد مندوب
 اش النوة اندودان بيى العفرى

 وتعرض ككبرى الجمعية فيها تجتمع
 فى تدخل اض ل١ عليها

 و بعامة بمعية ا'م اختدزش
 بعفى ولكن ٠ النظر ارب'ء دل—لحتم’

 هذه أحتماعات ف'طع ند المنظمة دولى
 الذى نيامها ي العفرى الجمعية

 ة—لبعي قدم اقتراح على بداء ك٠
 عليه ينمى  ١٩٤٧ نونم-ر فى لعامة ١

٠ ألدونية المنظمة 'ساق

عفيويه جمعبه



جمهوريه ٢٩٩

 ءفاء١و ا منتفا ١ءقو ١٦ هم د اوعد
 ومن ١ عضو ٤٦ وعددهم لجمعية١

 بلغ فبذلك ' ستة وعددهم .١ الوزراء
 ٨٢ العمومية الجعية أعضاء عدد

 وكانت ٠ ومنتخب معون بون عضموأ
 اعادن رجوز و ات س.خ| ٦ بة لعضو ١ مدة

 فى بثترط وكان ٠ العضو انتخاب
 من '؛.بلغ أن العمومية الجمعية عضو

 بالقراءذ عارفا ٠ ذة ٣٠ العمر
 ألمدبرية أو المدحة فى ب ٠ وألكتابة
٠ الذرائب دافعى ن٠وم ٠ عنها المنتخب

 العمومية الجمعية اختشت - ٢
 بالنسبة قاطعة تعتبر قراراتها بأن

 نحى اذ الجدذدة الضرائب لتقررر
 ربل بجوز  ا١ ؛ ٣٤ مادة ١ قانونها

ت ءرى روم أو جدبدة أموال  منقو
 القدر فى غخشية عوائد أو عقارات أو

 يمذ—لجمعي١ حنةمم-ا بعد ا المذرى
 (I عليه واقرارها ذلك فى العمومية

 'نتشار أن على التالية المادة ونحت
 ٠كم حكونم ض ق ل٠ك عقد ن بذط

ت ق 'نشار  ئ لغاء١ أو ٠ انساء حا
 كل'نت ا كم ٠ الخددبدنمة لحطوحط ١و الترع

 ا!زراعية غرا!ر تقوبم فى تتثار
 ءلميؤا المدحقة الغرببة !ربط تمهيدا

 فائنى١ ى٠ !رأى١ ضدى ن١ وللحمعية
 ا ومة اليبا !ضتبعا١ والمثروءات

 الى تتقدم أن ولها ٠ بها للبحث
 فى ت’ا١ح ٠ومقت برغبا'ت مة لحكه ا

قتعادية ادش دارة والماب ا  وا
 أن فعليها بها الحكومة تأخذ ل. واذا

 ءذى ٠ فف ال بأحباب الجمعية 'نخطر
حظار هذا ءلى .سرت ا  >وار ا

٠ موشوعب' فى قفة المن؛
  رة صر الجمعة جلمات وكانت

وكانت بحضورها للجمهور بسما,
ذل على سدرة  وفى سنتون؛ كل ا

نتخابات ى •لد حلها حالة  خالل ا
 هذه ألفيت وئد ٠ أشهر ستة

 شورى مجل وكذلك الجؤهية
 التدردعبة ادهية بقيام القوانين

٠ ١٩١٣ عام

( حزب > جمهورى
 الكبيرين لحياسيون ٠ زبون٠لح ١ أحد

يات فى  ا!خر الحزب ه المتحدة الو
 فى تأسس ( الديمقراطى الحزب هو
 ريبون بمددة ١٨٥٤ فبراير ٢٨

يه ا.  لمناهضة ( ويعكونمون و
 ، الرقيق بتجارة الخاص ألقانون
 بانتخاب الحكم الى الحزب ومل
 للجمهورية رئيا لينكولن ابراهام

 الحزب من الحكم 'نولى ٠ ١٨٦١ عام
 ، رئيسا ١٣ اليوم حتى الجمهورى

 من رؤساء خمسة لينكولن خاف
 اندرو : بالتتابع وهم الجمهوريون

 جارفيلد ، هايز ، برانت .ا جاكسون
خير هذا وخلف ازئر ئم  رئيس اول ا

 الجمهورى الحزب بعدقيام ديمقراطى
 تشمل ، ١٨٨٥ م١ءل كليعلند وهو

 الحزب من الرؤساء أسماء قائمة
 ، ( ١٨٨٩ د هارسون : الجمهورى

 روزفلت تيودور ا ١٨٩٧)- ماكلينى
 هاردنج (،١٩٠٩) تافت ، ا ٩٠١ ؛
(،هوفر١٩٢٣أ١ -كولردج( ١٩٢١ أ

 (الذى ١٩٥٣ ) ابزنهاور . .(١٩٢٩
 الديمقراطى الحزب من رئيسان ،١خذغ
 جوضون وليندون كنيدى ٧جو' هما

انتخاب فى الجمهورى الحزب حدل
 ( وتر و لد و ح ٠ جوضون ا الرياية

 صمفبل٠م٢٧ر٢ على ١٩٦٤ ء؛م
٠ ص٠م ٤٣

ور.بة٠٠ج
 الحكم أنظمة من نفدام الجمهورية

 يقوم الذى اختكم وهو ٠ الد'دنراطى
 ، للشعبب الشعب حكم مبدأ على

 رئيس بأن الجمهورى ا!عظام ورسميز
 ، دورية فترات فى بنتخب ا!دولة

 ااديمدراطيات ١ه-ذ فى وبتوى
 التى وهى العربية أو لكال~بمة١

، الرأسمالية على ها د أقتصا بقوم
 لتىلهتمد١ الثعبية والدزمقراطيات

شذراكية مبدأ يق تطب م,ن وجودها  ا
يدوم كما ، المتعددة بصورها



-ددية٠< اج١

ولة فى الجمهورى النظام  زحدة1١ ا
ولة ٠ السواء ءلى 'ذحاد؛!١ وا

 لذظم١ اؤرب لجمهورى١ لنغام١و
يؤذرأطى المبدأ الى  أن حيث من ا

رادة  ز-,-■عرو 'نوخمع الضعبي_لة ا
 با١ اساس ءاى ألفعداى التدفين

 ردس ر —أخش فى ألنهائى المرجع
 كه'.-.لو \آراقب التى وهى ادولة

 ايد.د 'نعه المخدرونة الحكم فترة ل خال.
شخاب هذا اعادة عدم أو عادة  ، ا

 الجمهورى لذظ_ام١ كان نم ن٠ذ
 ان على 'نقوم التئ الملكية مع يتعارض
 بمزلده حذ.همنو المنالدو رنمس صالحية

 ف بجدتر  م1لذظ ؛' حرزا أن ت٨ح ن٠وم
رادة  'نيدت واو حذتى عبيلمذ—لش١ وا

حية٠ه عدم  فى الممرذر ١ حذب ى ل__
٠ جه منع .اممه اقيام ا

 رية هه٠ااجم رنمر ب انتط-؛ ويتم
 بتبتم فقد مختلفة دبذخوربة بطرق

راع انتخابه  ماشرة اما جى اشع ؛؛
 الدوبجن نم ة—هيئ طريق عن و١

 اتذأب لى ا خير النغالم هذا ويتمثل
بات رئيس مريكية المتحدة الو  ، ا

 رية لجمه,ه ١ رنم*وإ انتخاب يتم ود أو
 لسلمان٦ ١ التثربية الهيئة بواسطة

 لىطذةذ،١ ٠الجب أو لمذ مجلدى أو
 رنمس انتخاب م ذظ؛ فى هذا ويتمثل

 به 'نأخذ ى الذرنية الجمهورية
 اخب.ار وبقوم ن اشعبية الجمهوريات

 ا-*ى٠اً على م فى الجمؤورية ربس
 إدى فمجذ ٠ث٠شالغو ١ الدننامون بين يجمع
مة  بناء لمن الجمؤور رئيمى برشح ا
قل على أعضائه 'تلث اقتراح ءإى  ا

 أغلبية ءاى احاصل ا ح—المرن وبعرذى
 ن ا؛وأد ءلمى المتجنلمسس ل أعف 'تاخى

٠ .ه و ستفتاايهم
 أى ذردبة اى وربة٠لجذ.^١ ور؛سة

 ث-خص ولة الى ١ رأس ءاى يكون أن
 ه ( ذدوءا اذواعها أكثر ودو ١ واحد

 الدوالمن رأرى عائ بكون أى ثذ؛نم.ة واما
ا!روماش لذظ؛م١ ومثالها شخعان

 على د^ون اى جماعية واما ، القديم
 عدة من رياسة مجلى الدولة راس
 الرياسة مجلس ومثاله بى أشخن؛
على  ( ابريزديوم ) وفييتى—ا! أ

 ، الويسرى الفيدرالى والمجلس
 يختار المجالى هذه ء أعف؛ رججن ومن

 نلك معو ، ربةلجمهو ١ رنمى
 منوطة الدولة رنمسى فاختصاصات

هذا بشخصى  ا مجتمع يالمجلى
٠ الراص

 رنم اطات——س حيث من أما
 النط-ام من ذوعون وميز ألجموورية
ول ٠ ادورى  أن فى يتمذلى '، ا

 اعمال ولى—ين الجؤجورية رنم
 وزارة بواسطة التنفيذية أللظة

 مه’التدر الهيئة أمام مدولة
مة مجلى )  وبطاق ٠. الغ البرلمان ،أ

 الجمثدورية ١> اس١ النظام هذا على
 الدغتام فى يذحل واك؛نى( ) البرلمانية((

 ا!جثور؛لمذ رئير فيه بتولى ى اإل
 بنفسه التنفيذبة طغه’١ أءحه-'ل
 انم النظام هذا عدى وطلق

 ومثالها ؛7 الرنايية ر؛لمن التجموه ا١
 المتحدة لعربي,لمذ١ ااجمهورية رياسة

يات١ حذحوررية ورباية  أ؛تحدة لو
مريكية ٠ ا

الجمهورت
 مجدر 'نع حية حو؛ بومية جربدة
 اطبع بر ر—التخد دار ءن ة بااقاه
 العدد صدر ٠ صفحة ١٢ فى والنضر

ول  ١٩٥٣ دمر ٧ فى منها ا
 حذر؛دة ه’لجمثور١ ١١ شمارها وجعلت

خبار ■نعنى « اً!شعب  الحلية با
 اد واشحنيقات والعاية

 ٠ ث١!حد١ءى اداح واكعذات
 أخار. .أدولن .نمومية١ واب؛ من

٢^م٠فى٠ لمديذه.١ ٠دبث٠ح جمب'رر'ةت.’ام

 ن ١وكامر صورة ٠ انمب؛ت ٠ ؛ءة٠س
حر وانخع ٠ راضة ألر ، ألفنون أخبار
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طفال أسبوما رى  ذون١لمرأةو١و ا
 لى را دان حاتا عددا وتصدر ٠ لح١

 لم. رث فى نرذدا حقا1وم س٠لخمي١ دوم
 ازدردت ٠ رزع كل من الجمعة

 ٠١٨ ؛ى ;.ه لع.ذا ا ، — ذب ئ،،ار عات و بمذر

 اطتوادث دد كالتامين قرائها
 '٠' بر لتحر ا كتاب '١ بة٠مل صدار ا و

 بعر جة المدر ا المكتبة خال ن من
 معدطءفى ٠ ب المتعد. رردس : مخفف
رط العدد ا٠مذب صدر ٠ بدوى بهجت

٠١٩٦٦ يوبو ٢٣ فى ٤٥٩٥

 تنفيذية 'سلطات الدولة رئيى منح
 ررسى اب—التحص- ول ٠ واسمة

 ى ااف وءو 'جذوات ٧ لمدة بة الجمهوز
 بذتخب..ه وكان ر الوزراء رئيى بعجن

 رليعصى أمام حو٠٠٠م لدون ج 1 نمى ج’
 المجلس وطلف ٠ اجمه_وربة١

 ا!قطذىومجلس المجلد من عى كشر١
 منتخبا، عضوا ٥٤٦ ولى دوح’ا

المجلس حل وربان—الحمي درك
 عدل ل ٠ ة بد جد التحاوات ء ا جر ا و

 بجه ١٩٦٠ م ء ددور’١ هذا
 للمستعمرات الجدت نعااو ؛واءم

استقالاجا أعاذت التى انعرندتذ

الخامسة ة٠-$لرو٠ؤج١

فى العدل لطام ذى 'طاق اسب
لمذ٠٠م ؛ب ر ن بجة د ]ق ند أب منذ فرنا

 الذى وص ١٩٥٨ عاد و اكدولة
 الرابعة الغرلمبة الجمهوربة ورت
 طاب١اامب أعقاب فى أقيمت. اش

 ببب وفثات ١٩٤ ؛ عام الثانية
 الزرارات ودن فام -روالى

نهار قتعادى وا  وانراوت ا
 فتقدم ٠ الجراز درب٠و العمال

 ا ٩١ ه ٨ تينة دبنم ٣ فى بجول د
 ررة ،—للجمه جردبد د'دور بمثروع

غارية أبدته  النازجن نرذ العظمى ا
 ه—ننج ا ج فى ت ء—ى مارون ٣١

 زح ر ١ فذ-ت ر اذى ا٨غيذ ددذاء دامم
ستقالل سبدل لى الجدت  السام ا

 ٢١ وفى ، الذرذرة اجماعةا عن
 زئر أول بب^و د التخب --مر٠ب د

منعبه وتور الخامسة للجمهوربة

 ٠ ١٩٥٩ سنة بر ينا ٨ فى

رة «ور—٠لجؤ ١ دمتور بتمرز
أورزها ائعى٠٠خع بجما^ امسة٠الخ

 اجماءلمن ا نطافى فى البقاء فضلت ولكنها
 ر الدت، هذا مذح كما ’ اذربلن

 '!جمهورية لربمو احثنائية ,-؛لمظات
 رئيس مع التشاور بعدلى بتزما ا أ-تناء

 ,اء—وأعف ج,ن *٠*المجا ببى ر و ءاذوزرا
٠ الدسذورى المحاس

 ولمن ر ث - - - ه م ز ؛ -لمذ٨ ---رط نع ل ٨٠ ذم
 درب حءلى وزع فى الخامة

 ,-سياسة ءن كحلل١و الحرارية
متدار  المستعمرات برط .رجالعد ا

 دق طر ءن ؛وى—اط الغرب
 ذر و اطر وا ن—اغدر ١ اءدات—ا؛

 زوكيد تضمنت كها ٠ اذنافى وانقارب
وربة الوحدة  ابةبا ب؛ ا
 والتش ؛ب١1 الغرب ت اذهالؤ؛

 معمر رطت اذفى ا امات لذز ا عن
ر؛ت كا٠ؤر  ق طر ءن اكحدة بااو

زدى ز_مال 1حلع  (١٩٤٩؛ ا

رب هدة واك؛ مروكية ا  ا
 (١٩٤٨) مارشال ومشروع (١٩٥٠؛

 'نحرم ش ١ رتباطات١ من ها وغر
 لهدفا١ نعدو قدط لر١ ن٠م ذرنا

 أن وءو دوعدول اب رس-عل ى افأ
 ذات متحررة ذوة ذزذر م,ن بجعل

 مع ،الدور '!-وازن م فى د ■دح
٠ أوربا فى اقيادى ١ دوره؛ كرد -ف
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المتحدة ,ألعربية الجمهورية

المتحدة لعربية ١ الجمهوربة : ١ القومى سم ا
اشتراكية ا جمهورية : سم١ نظام

حثان الناصر عبد حمال : الدولة ديس
( ( ١٩٥٦

خيمان سدنى محمد ن الوزادة ديس
ا ( ١٩٦٦

ا ن٠ ' م ٣ر٣ء ٠ ) القاهرة .٠ العاصة

 الجمهورية اسم مرم اتخذت
ول فى المتحدة اعرية  نوفمبر من ا
ن ١٩٥٨  الجمهورية مع حدةاأو باع

 انخذت ان سبق وقد ، السورره
 بواب ١٨ فى ،،مشر جمهوربة )) ا^-م

 الجمهورى الندام اعالن بعد ١٩٥٣
 نجا طإق٠ وكان ، الملكدة ء والن؛

 اعالن مدن (( اأدر؛لمن الممات ١) م٠س١
٠١٩٢٢ مارس ١٥ فى اشقاللها

 الطرف جغرافيا ر٠مح 'نحتل — ا.
 وق بعيا ور  ذى اأخر الشمالى

 قارد . فى فد.ة اأوا سيناء برد جز شبه
 دولة مدر تعنبر نم’ فمن اسسبا
 ساحتها بلع٠ ٠ سيهوبة١ افريقية

 ٠ ؛' مم٠ك مذون لدو ا م ٠ م أف أ ٣٨٦
 ٠ جفرابة طق مذ؛ أربع الى وتعم

 ٠ الدك' وضمل النيل دى١و ٠ هى
درش ؛جن الوادى عرض ويذراوح

 ٠ءلذلم م٠ك ٣٠ و أموان عند خيق
 ذخربية ١ لصحراء ١ ؛ رورف وش

 و'لى غربا الببية الحدود ور و'نجذ؛
 تحلذدا قط لكلب١حة -تلتذى زذح
 أهمه,__ا ت وواحذ؛ مدخفضات دة——ء

 والوادى م والفي-، القطارة منخفض
 والخارجة ه سية وواحالت أ.جء_دبد١

 اء والصد : والغرافرن والداخه
 احل٠س٠٠س ة٠رمحاذ وتمتد أديم;ب،١

حمر ابدر  'نتخللها ة٣هف وص ا
 ؛ل٠أح.١و ت-'٠ر'ذغعد٤٩ ن٠م ،ل—٠سالس

 هحيك .. مدرا ١٤٣٧ ءأمة حول ١
بها و'نؤثر ( مسندر ٢٠٠٠ _ابب٠اخ١

؛ ايترول نناث فى مم؛ اأتعد؛ن طق مذ؛

 قشاة وتفعلها سيناء جزيرة شبه
 'نبلغ الدلتا شرق عن المويس

 وتنتهى ٠ م٠ك ألف ٦٠ ساحتها
 كترين جبل ) الجذوبية نفعاتها’مر

 يمتد رملى سهل الى ( مترا ٢٦٣٩
 وفلعين غزة قطاع الى شماال

. المحتلة

 الجمهورية سكان عدد يقدر - ٢
 بنحو ؛١٩٦٦وتقدير ه المتحد انعربيه

 لى ت٢ ٢٦ر٠٧ وان ٠ م'ت ٢٠ر٠ه
 عام منفى١٩ر٠٢٠ ١٩٦٠ عام

 عام احصاء أساس وعلى ٠ ١٩٤٧
 الكثافة متوسمط يكون ١٩٦٠
 القاهرة محاوطتى فى متر للكيلو

سكندرية  ئ نمة ١٢ر٣٠٧ هو وا
 ٣٧٧ البحرى الوحه محاوطات وفى

 أى ’ ٥٩١ القبلى وألوجه ، لمة
 ٥٤٠ هو العامة الكثافة متوسط ان

 محاوطات فى ) متر للكيلو نمة
 مدر وتذمم ٠ (٦ لتا لد او ذوادى ا

 * القاهرة هى كل'فثة ٢ ٤ اذى اداريا
صمكذدرية, يماعياب بورسعيد* ا  ٠ ا

 ، ن الح* ٠ دمماط ٠ ن ال
، المتوفية ٠ اليغ كفر ٠ الغربية

 ٠ ضالقليو . قيه آب ٠ وجاب ال
 ;! وتثمل اطباى الوجه محاوفات ق ;

، سوبف بنى ٠ الغيوم ، الجيزة
 ٠ قنا * Tها سه ٠ ط نيئ أ ٠ المشا

 ' نشمل’و ودانحد ومحافظات ؛ 'صرانأ
حب- اأجدر ٠ يتاء٠٠س  اء ح; وال ٠ را

٠ بالذر

 عن سكانها عدد بزيد التى المدن
 'نشمل؛ ( ١٩٦٠ احصاء ر ألف ١٠٠

سكدرية من ١ر٨ : ١هر١٣ ا
 . الغا ٢٤٥ الجيزة٠ I ١٩٦٦ تد؛ر

سماعيلب٠ الغا ٢٤٤ ر-معيدبؤ  ا
 ألعان ٢٠٣ .الوير الغا ٢١٢
 الغاذ ١٥٢ كؤرة١ .انغا ١٨٤ طذظ

 ١٢٤ تارق الز ٠ الغا ١٢٦ دمنهور
 بف بنى-*مو ٠ اغا ا ١٢٢ سيوذ١٠ أطا ١

الغا. ١٠٢ الغيوم الغا، ١١٥
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 مسيه دح ا الحعه وصمى ١٥١٦٠٠٥٩
 والخدمات القتصاذ,بة١للتذمية :اولى

اقتصادرة رعات ت عدة ضمت ٩ ما

 االقتعاد يعتمد ا االقتعاد ٠ ٣
 دين—وسع الزراعة علب الصرى

 ٦٥٢٥٢ عام فى المعرى االسدد

نذاج المجفرالدائم باشاء  ولىء^م ٠ ن
مسية ألخ لخطها -٠ -ئ ١٥٠٠ ٠٥

ضمت و كما
سالح شمل وتحديد الزراعى ا

نم ... ا. . |١ ت ؛,'نم المبه
التامه

ت١ك  نجذ و٠اب ميد
 وا ر لتسد ٧دم.و"
 الكبرى ذادة إرم ت
ادو ورهنا ذور؛ نموات اتر .

 وشد-ح راعدة الى■ قعه ل ا -ا-ع ز؛٠و
 الما'يةوبلعت ون والن. 'اتعد'؛,- ءمل'ت

حم ١٥١/١/ الخطان أت'زات مةمج
 ماحة 'ندر ٠ راعة ال ت أ ؛,

 م م 'اف ١٢در حخدو راعبة لر ا االرض
الكليه المماحة من ٣٠ ا ١ نحو أى

 فدانى مالذبين ٦ نحو تعاذن وهى
 ٨ الى الماحة عدن زيادة وتتدر
 تشات ش'ل١ بعد فدانى مإ؟ونى
ال واتعالله العالى اك  اه

عذن ت٠م ؛,٦٠ كب، و؛'انت ٠ تاما
ها ض ر ا  اف-'// ٧ بمتذ

ح ذ؛ذونى اهدار ض  االم
بة يد دحن و !-زراعى ا  ءف الم

ح كما،لى ١٩٥٢ تة االس  الغاءط
رتر االحدد  وفد . الزراعية ل
 ٠مذل الزراعى االنداح ة بم ار'نست

 من االدلى الحمتية اشطة :نحدان
 ١٩٦٤ءام ح٠م ٧٣٦ الى م.ح ٥٨٢

 الزراعية ألشادرات نيمه وف
 ح٠م ١٢٩ ماقيمته ( ١٩٦٤ عاد, ٠

القد الزراية الحادرات وشمل
نيي ،أزف ءة٩غ٠ووا ;ط

 . ف٠م ١ر٦ بنعدو قطن؛ لمزروعة
 ٩٦٢ بذغدذ أرزا ا.'زروعة والماحذلم*

 اآلخرى والمحادءز ، فدانى الفع
-والذرة ( ف٠م ١ر٢ ١ القمح شمل

 والخضر ( ف٠م ١ر٦٦ ), وشامية ١
ر وقرب ٠ف٠أ ٨٠ ١ واذزكهه  الم
٠(٠ ألف ١٣٤٠٠

 'شمل ٠ العدنية الثروة ( ب ز،
 البترول ٠ التعدينية التامات

 ملح ، ألف ٦١٣ -كاتفو ط م ٦ر٢
 ٤٤٧ الحديد خام ٠ ألف ٦٧٥ لف'مأ
 لك ن ؛لمىو ٠ اف أ ٣٢٨ منجنيز ٠ ف أ

 ٨!طه~؛١و اذكاوين ٠ الدرونى
 وخامات وأ لحابت ون ا
كاسيد ترصا لوا رزنكا  وهذه ،وا
 الطبيعية حالن.ها فى 'خدر !خامات١

 أو انحو-ا حز مص-ذعة أو -كات كاكء
 قيمة لغ٠وتب ت ؛!وترول كامال ترنوها

 (١٩٦٤، ح٠م ١٨ ;ن٠التعد, 'ذرات د
 دن التعدول بعنبر * ا ٦ ر

عدساد  الى الزراعة ذى الالوى ا
 اطور مطاهر ابرز ح ننتبا

كادى  ، الثورة منذ مثر فى ا
 الى الصناعى ح االذف وض

 مجموعة كل !ى'نذو ذنعة ,.حمدعات
 عدة من 'ننالون عاف ت م: مذبا

 أو كليا م اك؛ اوذطاع 'نتبع شركات
 قيمة باى وفي..ما ٠ .ا—جزئي

ستخدامات  فى ١٩٦٧ - ٦٦ اهام ا
 حسب عولمن اشمن؛ ا يسات الم؛ مختاخة

ذو بحين :١ ؤءى٠لذ١ 'ذولى  اسا
_ ٦٥ م اه؛ اماتصمذخدا ة ميزاني

 ج٠م ١٤ر٤٤٧ لذهد؛ن١ عات دنا
 الغذائية الصداءات ئ ٣ م١٣ر٧٨٦ ١

، ،((٢٤٦ ١ م.ح ٢٨٩ ٠ شركة ١٦
 ٢٩٠ ر٦٢ كة ش ٣١ لتسوح ١ و ااخزلى

 ~فءات—أاد .آ م٢٣٨ر٨ ’ ح ٠د'
 ج٠م١١٠ر٨شركةة٢٨ ايائية

 ١٠ ااوفء ت رفء ٠ ' ٠ح ٨٨ر٣
 ة ( م٣ه ،' ح٠م ٣٩ر٢ ٠' دركات

 ه شركات ٨اإه___لدذو.ة. الرذاءات
 ت ارفء١ ث هم(٢)هر ح٠م ٢٧در،

 ج،٠م٩ر٢٦٦شركة٢٣ا.يد~تة١
 شركات ٨ ة—ا البذرو داعات—اك

الرضاعات (،٢١٩١ أ ح٠م ١٧١



٠٤) ره متح صوبة، وربة٠إلجه

 ج،٠م ١٩ر٠ ، شركات ٤ ،' الكهربائية
 رد١او ١ مجموع ) طربية١ ا!صناعات

 المعرران اعامة الوحة ، ( ج٠م ٤٨ر٦
ج٠م ١٤ر٣ االستخدامات جملة

 الدخدل بلع ا لتم؛رة١و المال ٠ ٤
 ٠مح ١٧٦٢ (١٩٦٠٠٦٤ التوس)

 سنة عن ا ٣٧ ؛زيادة أى
 وهذه ١٥١٠٦٠ — ٥٩ وس االساس

 الزراعة قطاعات فى وافحدة !زو؛دة١
 ميزانية أما ٠ والخدمات والمناعة

 فقد (١١٩٦٧-١٩٦٦ لعام ) الدودة
 وتشمدل ( ت١د١٠بر١ ) ج٠م ٥٩١ بلغت

 وايرادات إتؤخة ١و إرسوم ١و الضرائب
 وض المحلية وااليرادات الخدمات

 ميزاب ح٠م٦٦٩ بقابلها ، العادبة
 قيمة٢٠م اه و الجارب المصروفات
 ريمول على االستثمارية المصروفات

 الخدمات ميزانية فى الجارى العجز
 وذلك االستثمار صددوفى موارد من
 ومقداره االعمال ؤطاع دات اير من
ح٠م ا٢٢ر٨

 ؛ ه فى ٠ دىدا ٠لا التطور — ه
 مملكة معر اعلنت ١٩٢٢ مارس

 اد فاً أحمد الملك رأسه؛ على مستقلة
لها من تحغظات'ذحد مع االول  انق

 االجنبية ت١المتياز١تثممل وسيادتها
ل قوات ومرابطة  ٠ بربطانية احت
 بة٠!ذسبا ى٠دباوما' ادحاثذائى ووذع

 مدر؛ فى ا^ربطانى ادامى ددوب
 عقدت المغاورات من سلسلة وبعد

 ني ١٩٣٦ اغسطس ٢٦ مماهدة
 اتى١١٩٣٧مارو ٨ فى دوذذربه معاهدة

 قوات ارحاب مع االمتيازات أاشت
ل  لعترة الفاة منطقة الى االحت

 توفى ١٩٣٦ ير١فر ٢٨ فى ٠ معينة
 فارولى ءبدد ولى وخلفه اد ذاً الملك
 ة٠ب1لعا١ كرب١ عامر الذى االول

 ذامت ١٩٥٢ بوب ٢٣ وفى ، الثاب
 أعزن دوليه ٢٦ وفى ؛ الجيش ثورة
 رش!ولى٠ل١ ض تنازال الووق اسى
، الثانى فؤاد أد الطفل عهده

 لمذي.ذ١لغاء١ أعلن ١٩٥٣ يونيه ١٨ وفى
 اللواء و-روب ر مع زر؛.ة جمه وقيام
 الجمهورية ة—رد نجيب محمد

 ١٩٥٤ أكتوبر ٢. وفى . والوذادة
ء اتفاقية وقصت  ، بريطانيا مع ألج

 محمد اللواء أعفى نوفمبر ١٥ وفى
 ، الجمهورية ريداة مر ذجيب
 عبد جمال ح ٠ أ البكب'نى وتور

 الثورة قيادة مجذ رياسة الناصر
 رياسة زولى ), ؛لحكومة رياسة و

 ٢٦ وفى ٠١٩٥٤ ابريل ١٧ فى الوزارة
 ال—جم الرئيس أءلى ١٩٥٦ ؛وب
 ، ادر قناة نس الناى عد

 كقرى١ لبر:طاذى١ ر١االذذ ١ذللئ تو

ثى العدوان و ير كتو ت، ٣٠ فى  وفى ’ الث
 مجلس أول اجتمع ١٩٥٧ ؛زب ٢

مةمذد.قيام ٠ لثور١ل

أعطت ١٩٥٨ فبراير أول وفى
 وقيام وسوريا م بحن اأوحدة

 ٢١ وفى ٠ المتحدة العرب الجمهورية
 الناصر عبد جمال انتخب فبراير

 دبتمبر ٢ ٩ وفى ٠ رية ؛للجمه ئيا ر
 االتحد'د من سزريا خرجمت ١٩٦١

 ارئيس علن’ ١٩٦٢ ماير ٢١ وفى
 الوطنى الميثاق التام عبد جمال

 اتفاقية وتعت ٦٩٦٤ ماير ٢٧ وفى
. العراق مع '؛وحدة

 كان : االذزذى التطرير - ٦
 الثررذيقرم ذلى م فى الحق نطام
 الذى١٩٢٣ جاءا د.عرر اس—’ على

 . ١٩٥٣ -.ناير ١٦ فى غوطه عدن’
ن مدر راير ا. وفى  االع

 انحق لثام ٧تصم الذى الدنررى
ل لى  ذخاير ١٦ وز ٠ االنتقاب فترة خ

 م جميزرية ددن علن’ ١٩٥٦
 الجمهورية ببام ض’ االى .ا!ول

 رها د وتدور المتحدة العربية
 ١٨ وفى ١٠٠٥٨ مارر د لى ،لذت١

 .ى٦’ا افحنة دلعت ١٩٦١ ترفم.
 تثم^.ة١ اغدى رم; ئ م القد 'ت دد م

.دار—ادص ي ب;زIا اجتماعات وت



المتحدة لعرسة١ الجمهورية ٤٠٥

 ٢٧ وفى ٠ ؛ارطننى الشاق دانرار
ئثن رز—د- ١٩٦٢ بتمبر٠س  ا

 رخ مار، ٢\ دفى لذادى ١ لدسبتورى ١
 إؤقت١ دور—ل١ 'سدر ١٩٦٤
 وعذلى المنحدة ببةر٠لع ١ جورنة جه

رة محار ظله لى  حع-ل الذى ا
ولى مهمته  اادافى الد.*ذوز اقرار ا

ولى المادة فى واددى ٠ !اجمهورية  ا
 الدر؛ين 'ة ر حمبتاا ا’ أن ءإى منه

 ادترازة ديمذراظية دولة أسدة
 لذ**ب ا روق ؟غ،1ذح٠ على 'نذوم

 مو جزء المدرى الذمعب وان ٠ لعام;ة١
مة ٠ '( فى .بح ااء, ا

 رير ا الدعج نفذام - ٧
 ز؛فى د أجه ١ رير دو مءر فى اإدو!فى

جحو ا٠رئي'س ح: ١ك ١ عبد  ر زو٠و' ه ر٠أا

 لمدة ١٩٦٥ مارس ٢٧ لى الرياسة
 ٤،١٩ مدارس ٢٤ وفى ٠ دوات ست

 ءدد المدح نؤون بأن قرارا أصدر
ول الناف هو عاس الحكب  .له ا
 طى١ القالد هو فى٠لجمؤ.ؤرا١ ورش
 اردفى ودوإى المسلحة النوات
 اما ٠ اءدةومة١ فى ممثلة بةاكفين

 الذى قبو جور'فى اجها ريرط نائب
 حه١و اذا ش ا دل تلئايا نحل
 ود جد زفى-ر اختيار لدون رىء’حفى أى

زوما* ٦٠ خالل

 لى بعية لذفى ١ لالطة ١ وتمثل
 واحد مجلر وهو ا!مة مجلس

 عضوا ٣٥٠ من ؤدأعضا لف ت؟
»٠ري ب. ه دن رع ١ ٠ ,*تثناء با )منتخح؛

 دائرة كل يمثل أن ض (ور.بة٠اجمه١
 دهن من أحدهما وان—عف الدايبة

ج أو العمال  وقد ،الدائرة فى ن٠الف
 هذا ظل لى االمة مجاس انتخاب تم

 مارس فى افتتتم الذى الدسذور
 ادات—ال اًد~ور واص ١٩٦٣

٠ ال^جاً-ر ٤٠٠٠٠ لح ر

طة ل—'صن فى التنفيذية الم

 ى٠رئيس ها—رأس ودر الحكومة
 ادوزراء سى—رفى وذواب الوزراء

 ٢٤ وفى ٠ الورراء ونواب والورراء
 'اوزارة؛رباسة شكلت ١٩٦٤ هارى

 ١٩٦٥ اكذوبر ا وفى ٠ صورى عذى
 زكربا ناسة زر جدبدة وزارة شكلت
 ١٠ فى ا٠حاب ٠ الدبن محى

برباسسة وزارة ١٩ ؛٦ مبنبر
 سليمان زفى٠٠د احمد المجندس

 الوزراء لريسر ذواب أربعة تف و
 مون٠لك فوزى محمدود الدكذزر .ب

 المور ١ أبو ن٠المحس وعد ٠ الخارجية
رحمود٠ لمهندصوا ٠ ىوانر الزراعة

 ،شاعفى د وا تصاز إوا ١و باء الكور نس زع
 ،شقافة عكاشه وت ر والدكذور

 ،ا!ق'فد ٠ وزبرا ٢٤ 'نضم كما
كاح ٠ والمهدفى  والعمل، ،بىاالمحر وا

 وا)تعليم ،الثيابو "والتخطيط
 ،والنقل ٠ والخارجية .العار

 ،والداخلية ٠ والزراعة ٠ والحزانة
دارة .والعدل  ،والرى ٠ اسية وا

 ،واكياحة كات—وا ٠ والتؤوبن
رشاد ٠ والصناعة .والحرية  وا

؛  ،والتعرم ذ—والذروح ٠ دى ا
 واث"ن واالواف ٠ صالت١أو١و

 ،)إدوأ وزبرا تخدم كما ٠ ءحة٤جتؤ١
ثة ى  .كان—االب إورارات ذواب ث
٠ والداخلية مالت١أو١و

 مجإس عليه فيذرف الدفاع أما
 الناصر عبد جمال .٠ من لف ب؛ أعلى

 ،االعلى والقائد الجمهورية ريس
 االول ا!نادب ر ء الحكيم عبد المبر

ايائداالءلى، هوريةوذاب٠الج لرش
 د محم.؟ ؤى د ■ ،>■3 رحمد٠ أول أذربق ١

ح ق'ئد  أول بق٠لغر١ ، ادوى الس
ح قائد ءزت سليمان  ، ابحرى الس

 ىمرتج اًحسن١ عبد أول !ذررق١و
 الح—وص ، لربة١ اأقوات قائد
 المخابرات در_لد٠م ر٠ذع د٦ - ب-خمح

ايثرى الوهاب وعبد ، السكرية

٠ الحربى االتتاج وزير



ديسة جمهورية

 االتحاد )) أن على الدستور ونمى
 الساطة هو (( العربى االشتراكى

 قيم على والحارسة للثعب الممثلة
 دوبه ٢ وفى ، لس_به ١ الديمقراطية

 عبد ل ى الرش أعان ١٩٦٢
 االتحاد'االشتراكى دام الناصر
 على عدت ١٩٦٤ 'كتوبر دفى ،'لعربى

تخد عام؛ أسمدا رى۴ص  ♦ د١٠ل
. أم ) أؤب عاتوطا ٣ : الدلم

 رع 1 د ك ٠ أبيض

بر لذطاع١بفى۶د ا

العرى اجه١ : اسلة

دياسبن جمهورية
 جمهورنة الرباسية الجؤجوربة

 السلطة أعمال المنتخب رئيسها بتولى
 خابه ا ص’أ سواء بنفسه التنفيذبة
 )واسطة أم شر١ الشعبى باالقتراع

 الجمعية ؛واسطة أو مندوبين هيئة
 ،٠ثم بخداف ظ؛م فهو الوطشة،

 ة٠ب’اشلما أو النيايية الجمهوردة نظام
 فى الراححة الكفة تكون فيها اش

 للحمبة أو لمان ب ا'لساطة ميزان
 سة١ر٠لحؤجورالالر١ لى أما ،الوطنية

 شل اتذى هو الدولة رئيسى فان
 االعاد( القائد هوو ٢ا!خار فى دولته

 ، الحرب رعداح الذى وهو للجيب(
 السلطة أعمال الداخإى فى رثم يبو ءو ٩

 مثولة الوزارة وتكون التنض.ذرة
 ؤ, بعمة التذن اصيئة أمام ال ٠ أمامه

 ذاك ل مث-؛ و ، الدستور دود—ح
 رت الذى ،دكك االمو ر تو——الدس

 اختصاصات الجمهورال رش
 ااوزراء ،’دعم الذى فهه واسعة

 ، أمامه اال راء اأوز ل بس-؛ وال وبعزلهم
 داحة١ الذوات االءا,. ارئس وهو_

 بعينمهطذى ألذى وهه االن قوات٩
 >ق واه لهم وز اشدرالة الدواة

 انرلرات بالسبة اابدو وحق العفو
٠ الكوأجردى

 العربية 'لجمهورلة دستور ونص
الذى (١٩٠٨ و ١٩٥٦ عام )المتحدة

 أن على الر.باس 'اطام على بءوم
 رئيس حذق برن ذبة٠ااذغي الساطة

 نواب بد^ن ااذى و٠فه ورال—ااجمه
 ما٢ ، مناصبهم نم أعغيهم٠و الرش

 باالئتراك ١ وبخحدإهم ا!وزراء ببن
 المحاكمة الى f االمة مجلى مع

 عليها ض يعتر و الذوانين يقترح و
 مجلس ش؛ب فى تذريعات ولدرر

 ، العامة ا؛صابم ذب٠وبر ، االمة
 أالعلى القائد ءو الجؤجوردة ورش

 ٢-بر الذى وهور . المساحة زذوات
 ، رىء١اوئ حاال و؛طن المعاهدات

 ؤ، شورلة١ رش' جمع ص ذمن
 وراة الدوال رباسة شخعه

٠ !خد£ومة١

جبنى
 سفن نم سدلمة ض لطلق م—اس

 بدأ بأرقامها تعرف االمريكية القضاء
قها  لتحقيقإ ١٩٦٥ عام أوائل بعد اط

 القضاء فى اش منها أهداف ءدة
 االنفصال ثم اللتحام١ومنها ، الخارجى

 ومنها الفضاء فى سابحة أهداف عن
 الغشاء رواد اعادة لمحاولة التمهيد

 طح ط على هبوطهم بعد االرضى ألى
 فى مدة أطول القاء ومنها ،أتقمر

 لى روادها دعينى بينه؛ ، ااغضاء
 ن’قائمز خارحها أو الفينة داخل

 منهم ال٠المطار ة— المعما راكجارب
 اللكتروذيةوااًلت١ االحهزة كاستخدام

 تدش؛ التى واباش يد. ٠—التص
ت *-!خمر ذلم وؤبؤا ئ الفينة  رح
: ونتائجه.؛ الفدائية جمدنى

 تنادر ١٩ لى ١ حمينى أطقت - ١
 صارون بدفعها ، ذ؛ئد ن بدؤ ١٩٦٥

 حول واحدة دورة ودار.ت ٢ نعتان’
 وأءيدت٠م٩٨ر٩رتذش١ءلى االرى

 ثم ئ االش ألمحبط فى االرش. از
ظروف تحت ٢ جمدى ١لعده أطلقت

 ٢٣ ؤ( ٣ م اطك د٢

 نوعها من سفينة أول وس مارس
ويوتح( )جربسون انسانية يد ها تقوني



المجهول الجندى ٤٠٧

٠٢١٤٠
 نده ذو ٣ فى ٤ حينى أظإقت - ٣

قام رت ١ ؛٠٠ه و بغيت كد م؛ ها علي ٠
ذر  ٢٠ لمدة ابءضاء ؤ بار أ

٠ دقة د

 فى وذح,حت ٨ مذنى ح؟ حاذت أ - ٦
لتحام  .كذبا’و البدف بعاروح أ
٠ عنه لمت ح. أنه ما مرءان

 بوذده ه فى٩ حذخسنى أدذنت — ٧
سيرتان دار اذرحلة هذه ولى ١٩٦٦

رذ ١حزل ( ألرأئدبن أن ١  .*.ابعد؛ ٠ا
لى ألفذماء فى  وذكن؛ ذ٦دوق ١٢٥ و

لتح ذات  (( ر بذو د أ )) با'.جدف اه٠فىا
٠ م ١٨٥ رتغاع٦ ءوى

 ١٩ لى ١٠ مدنى—ح طعت أ — ٨
 أل، وصات ؛ أذز ٠كو — رورح روبيه

 لى رجحت’ حيث ٠ م ٤٧٢ ررذشخ
لذناء  أحذت الماروض آ داليدف ا
 رعد٠ ثم بمائةدقعة ند؛ ا٠أطلؤ ألذى

رض حءولى دورأت ٤ دارت أن ٠ أ

 فى وردت ء?رة كلة .سيل٠جا أو
 .و رر ١۴ اأنن* ب ألش_عج سنى أأرورأد

 ٠ الممي.جي<ئ خص٠ ة صغ ل و درة أدبو دا
 أنات أ'حص، معذل٠ دتهمنجتخد٠أ أ م

رق ورت أن ودنن . أت أحذم أ و  ذ
 د و4لي أ د—عن أخذطر أ نه أ يلم نك

rا قم فى لى١حارذ مه٠كلم ٠ذخدمت٠٠رنم١

حتقار شارة فى ن اررا١و أ  ألى أ
 أو أأكفار بها ود—وأأنع فيحيجآث١

٠ ألولمدون

 ف بعر و ٠ناأماك-ر دولة سى م؛
ودومحممدعلى ٠ ءغد’أ و'أناكد
 د)دن—بؤ ١٨٧٦ عام وأد ’ دفى

 ، بارجاذرأ أأنانون ودرس كرأش
 بعه١لر١حزب ونز.؛ أش للحذة١ رأس

سالمية نترأك ١٩١٦ ءام أ  مع با
 'ض١أذ١بالحكم ؤالمطابة اؤتمر١ حزب
 فى رك—أشدد ١٩٣٠ ءام ولى .كبند

 ألذى باددن ألتدررة المائدة مؤ-رمر
 ٠للهذد المقترح الدنذور 'نضمزن حاب
 ومذذعام ئ ألمباخان ق حذذو لة كفا

 ألرأبطة حزب رراسة 'رور ١٩١٣٦
مال؛ح  اطن ١٩٤٠ عام .,وفى ا

 ؤرأر ءلى أ؛وأفذذ رات ٠ب ب ٠٠ألتد
سالمية الباكتان دولة اشاء  أ
 احلأ هو هذأ أن باعتبار ا*'تزتافة

مذلى  عام وفى ،اندية للسالة أ
 ذه—به ببر ر نيجةأ تأخذن ١٩٤٢

 بكمتان١ استقالل وباعالن انوصجة
 ح حنا 'نولى ١٩٤٧ أغسطس ١٤ فى
 ام وزكن ألجدبدة ألدولة ذ٠راس ر

 ١٩٤٨ سسحه ١١ لى ترلى ان يلث
٠ لن أاه ناض أجه خو وخرلمغه

( اتاق )جاًتأمان

 بمعذى أنتدرزرة كاحمة ن٦لحذل١
 نوع ءاى ذطلق٠ «ارذب حل از ١)
ناقات نم  بااهزابع تددز الدولية أ

دوف ون ألمتعاقدون ألذختوبوث ا  وذ
 ب سأو أ و.ها ت وغم بة مالتة أو غهية٠٠ث

 معدذة دولية  لمسًا رادسة العؤل
 اط—ارتم أو م١لتز١ دون ولكن

ش ذفات 'ندم ٠رذمله قاذوذي  ف ١ أ
- اكادة

ول6لمج١ الجندى
 و حرب فى د—أمثب جندى

هذه رازحا ويضل سمه١ ف يدر



٠٨) جنسية

 واالساحفن الرتب مختلف من الحرب
 ٠ ة ااوطني حبغذ٠للتخس رمز فهو 'تم ومن
 الجددى تمجدد فكرة شأت وقد

 اصالح الحرب اعقاب فى ادول
 لب.رطالىة١اح£ومة١ ارتأت حين االولى

 ف مدرو غير نجذدى١جثم ل٠بحم ان
 'نضمهم ممن ة٠حمي- والشقة االسم

 فرنسا فى لبربط-اتية١ الحرب مقابر
 تر٠٠ئمص دبروسد^ فى فن بد حيث', لذدن أى ١
 االمة 'نقدم فبذلك ( !هظماء ١ ة دب )

 وفى ، الشهداء لوؤالء ااوفاء شرببة
 اوذدت ١٩٢٠ ردوفمب دهر أواذل
 جبانات اددى ااى رسمية بعثة

 من واحمد جثؤان وددات فرشا:
 بوم فى دفن حيث ااحرب دا ندحا

 ئذ٠ :وءوعدالود ٠ ١٩٢٠ ذمر دو ١١
 ة٠س»ا ه.را مشاهبى من عدد بحن

 من شء معه ل حم ى بعدانيين اجر ١
٠ معه دفن ذرانا 'نراب

 ر ٠ ة ٢لغك ا ذد٠بو كددا أخذت
 ارام فى المذحدة اوالبات.١ ذبت؛ ا

 دى—جذ جثمان حمل حين التالى
 فرشا مقابر م,ن ول—مجو بكى امر

 بالقرب ١ نالمجتو ار جبانة فى ودفن
 فمبر د'و ١ ١ م بو فى ( واشجذون من

 ٠ هاردنح لرليمر ١ ور—بحض ١٩٢١
 ١هف ر١بجو دفن ١٩٥٨ هرابو ٣٠ وفى

 رب—الخد ندحابا احد جص'ن لى,ر١
 ن الح داأحددشحا ر ٠؛ اسا اصالة
 هنا )) ااقبر عذى ذتثز وقد ألكورية

 المه معروف أمرش جندى بح يمتر
٠ك( المجدو الذرف به ٠بحيط وحده

 الفكرة بونه ا —ذرف وأخدت
 المجوول المجندى مقبرة وأقامت
 ت‘ف أو النعر سر ذو تحت الفرنسى

 الجندى ذن ود ، دائمة شعلة نوقها
 ؛نتا—* كنيسة فى أاليطالى المجهول

 واحذت ٠ فىروماً اى٢اذج دجلى هد.اريا
 فأقامت ااحذو هذأ أ!خرى ألدول

 تكررت ثم ، ألمجهولين هامثاهدلجنود
، ألثانية ألعالمية ألحرب بعد الفكرة

 بقار؛ تخدوى التى اذبور١ جانب وألى
 تذكارين ندب مت٦ق ا داحو ا ءؤالء

 نعب اديرها من ٠ رزبة ؤ'د؛ليل
 لذشون فى ول٠٠لمح١ لجذ_دى١
 ع ار—د ط يذوو ( ف اادسيذو'نا ؛

 ٠رسف فى أوم الذى هول ا؛تهو

 افه دو احتفال بجرى’ و ١٩١٩ عام
عام. كل من نودر ١١ ؛وم فى

جنسية

 الجنسية بها وبقعد ااحمية
هلية  تثبت الذى ااجنية أو ا

 لها تمييزا الميالد بعد أو بالميالد
 تثبت وقد ٠ المكنبة الجبة عن

 وبكون الميالد بعد صلدة ا الجنسية
د  ،كبها فى عامس المي
 عليهما تقوم أساران وهناك
صلية الحنية  أولهدا ح للدرد ا

هل  التى الحثسية وهى العاش ا
ب اجنسية ندئ للمولود نمنح’  ا

 لهذا أبيه من الولد بنوة تبتت’ متى
 ٠ الدد, حق أو البذوة بجدية ف نعر’

'*؛  بدضر به نعتد اذى ا الدالى '*روا
 ءو رواود جبة در 'نذر لى اادول

 ه ء روإد ىااذ االقلى وج٠ح
 عز من'بولد لكز حسسبتها الدولة
 ا ن لجبة اعتبار دون أرضها

 أبناء الدولى الذاذون ويستثنى !'
 '( ماسيةبذوالد البعنات أعذاء

 القانون اليها يتند التى وألحجة
قلى بحق  التى الدولة أن هى ا
 أرنمها على بولد لمن جنيتها 'نمنح
 ء-دد م.ن بااحمد وجودها تحص

حانب  اقليمها لى سيشون ألدين ا
 اذا عددها خطر معمدر بصحون وقد

 ممر ءلى بالتوالد أعدادهم 'نزايدت
 المعرهءلى القانون نعر وقد ئ االيام

 العربية الجمهورة بجبة نتمتع أن
 هدمجن متمتع ب ولد من ااتحدة

 سمل أم ن٠م واد وهن ، الحس-ة
مجهول وأى ألجمهورية جشممية



٠٦) هرصر جنسدة ٩).

 فى دس ر وكذلك له لة٠٠حذ  او
. للجهوش وائد.بن لدن الجمهورية

ءتباراة١ ديه٠٠جش

سرتكىسيد سذ٦.

عبارى الشخص  ٠ ا دع دواة ا
 د حدن اغذاذون اخيرضاعه رمكن حتى

 ;ج دواؤر اش فازابطة ٠ الدواع
ءك الشءخقن  معدنة ودولة ارتى—ا

 خد نتف’ اض١ _ية—٠لجك ا رابطة هى
 اجبات وأل الحقوف من مجموعة

 ه٠١حذسب عن جوهرى' فى 'نختلف 
٠- ;؛ فذذ ٠ ألطبيعى الشخعر
دارة الجبة  كبدة ٠ا ا

 عار ( حعناعدة أو ربة ؛—تجذ ئركة
 الذر ائ٠ا ض ب-ية٠ ارامى

 ؛ز ود أو ٠ كة الذ.- هذد دونبكو
 .احافلذ- ه أ زندا تكز٠ ن ءلم رما.-، ءؤى

 كه الذ- فرو؛ و ٠ أدارد؛ او
 ادرعة الدركة أم؛ ٠ مدبا جزءا

م ركة٠لح١ ن٠م ١حزء فليعمدت  فم.ن ا
حباش دتذا أيى ثم اتقلة. ا

 التجارى ادرى القانون تعن
 ادىهمة الذركة 'نعبر أن على

 المتحدة لدرردةا الجؤبوررة بجدي-ة
 انثيرذت الجمدوربة فى زأست٠ متى
 كة اإدع جنسية ٠ذت٠و ، بيى هامركز

 اذا المعرى أناذون و'ذخضع ممرة
 مركز 'نخذتا ولكنها ة٠٠أحبي كانت

 الجزوربةن لى الغدر الر؛-.-ى ر'ذها١د١
 الخارج فى ركز1١ هذا اتخذت اذا او

 ألجمؤوردة، فى طيى١ش بادرت ولكنها
 دركة اعررت االساس هذا وض
 دركز أن مع رة مصر بسن لسو ١ تناة

٠ الخارج فى ادارتها

مزدوجة جسمدة
 وبذأبله الجتمدرة ازدواتم ٠ ١
اكتساب به يقمد لجتسهة ١ ةو.دد

حذذ؛ظه١٤م ذة ذه ن؛’ جذسه ا--حذر
ذلك ودخال ٠ لتاسة

حذيى فى تدخل دى ال ا-زوجة
هذه علها ددرذى ن٠ب ; ما١ ذود؛

'شها 'و ن ذو لذا أ ذجيرق اجذع ١
ذبا—نجيرن احتعاذص_ا مم د'ذيى١ر’ز>ا
أرادت اذا ’..و’ ٦ د۶'؛ ور كد١ ا

نعال ئ ا أو الغالق . حاا.ة فى كما
ت هى وكذلك فى للعدل ٠شرد١ حا

 نم دولة كل أحزنت اذا - ٢
س  اخسة ءريى -نذوم اش ا

 ورفضت معلحتها بحذق بؤ؛
 رذى د وحز؛ نأك ءن رث-" ٠ هأ١سءد

ذر ء أ يببن٠٠بجك ن بتمذهء اذ ٠ف ’  ٠ أ
 بتمتع أب من شخص ولد اذا ا٠كؤ

 ءإى أدم أ بجيرق 'نأخذ دونة بجدثة
ذب بحق رحن دوع اقليم  ٠ ا

ت٠٠لخد١ و؛هفى  دخل الذ؛ربغايى ا
ت  ئ اكددة •لددد أو ازدوا- د؛

 أراد وجى الجزالى فى ;اش ذاك ترن

-تذهمار  ٠ة٠هج ذن-خبير^ع٠ اأغرزى ا
وربيون  ؛ر١لج-~ز١ فى ط؛ث٣لالسذ أ

وربى مج٠د حدى أ  .أدني أن أ
 عم شكة١ألىز رل-ب٠!ذ١ !مد*ح.ة١

راية بجدميته ضحتفاظه  لو فيما أ
فى ه—وطن ألى بعود أن راد١

٠ اتقبل

معرية جنسية

 رقم المصربة الجته قانون ندى
 ض أ!ولى ذه٠ماد فى ١٩٥٦ أهام ٣٩١

 فى ون٠المذوطذ~ ))هم إصربمن ١ أن

 ا.بر—أول.بذ قبل المصررة االراضى
ها٠في م٠قامد١ ءلى المحافذرن ١٩٠٠



١) مكئئسبة ة جدب

 القارون حرذا نثر 'ناردخ حتى
 رعارا من بكوذوا ولم ( 'دوذمر ٢٠ )

 د-ول ا' اقامة صتم٠و ، أجذددة دولة
 نم ازوحية وا اإغروع وادة ةامكم

٠ (( اذوطن ١ نية إدبؤم كانت

 اًنركون على الثانية المادة ونعت
 ن٠وم ن معرى ب وإف دن )) مصربا
راض فى وك  أم مرى ألمهربة ا
  أو الجنسه مجؤول وأب مصر؛.ة

زانيم فى وإد ومن ، له جنسسية  ا
 'نثبت لج ج رة مت أم مر. المحد.ردة

 ولد ومن ٠ قانونا أبيه الى جدبه
راض فى  والدنن ا٠مر دة اادر ا

راض لى اوارط ورعتم, ، مجهولبرى  ا
دذمت إم ما مضررا .ها و د المولاإحربة
٠ (( اأمكسن

 اهربية١ الجمهورلة وام وءف
 لسنة ٨٢ رقه ٠’القاذوز دردر المنحدة
٠ م ٠ ع ٠٣ جنسية رثان ١٩٥٨

 ادادة من اكه اسرة ؟نصت
 "رثبت الجنسية ط'ه ن١ا على ا!ور

 مذحعا ١٩٥٨ فرابر ٢٢ ائ.فى٣ أرى
 تاتوت الحكام وفقا ألمصررة ة٠راب

٠ الدر اكالف ١٩٥٦ م ء؛

 ا م?-ي انم٩ككت أذيم ا الجنية بها بقدمد
 كذلك ف ووعر مدالده بعد الشرخدر.
 عرر لها زممزا٠ رة الثاذو راإجنة

 ا!! الجسدة أو االور الجنسية
 وبعرف ، الثخعر ’ه نولد التى

 م و شر لتم با الجنسية اكتساب
 ١ه-ذ عدن كسها الذى خما٠اًلث

 عدة طن وهن ٠ ا٠متجعح ( ر؛ ااطم
 ، أهمها الجنس-جة الكتساب مءطادر

دءلى  واالقامة لة الد؟ اض آرض, المي
 لى اًلذها<، واال!رار ،ده اذهادرة
، ام ٩ اأن م-لمهاو ، الحددردة الدولة

 على البيادة م 'نغم كذلك منهاو
 وص. ، ونحوه اًأقه دق بطر االقليم

اذا الشخص أن المقررة المبادى

 القوس ا
 اؤم م١ذظ

 الدولة ريى

 ااحكومة ريس
العاصمة

 فى افرنقيا جذوب ردوربة مت1ق
خها بعد ١٩٦١ ما,بو ٢١  من انس

'ذهرف وكانت البر;ط'نو الكومنولث

 واليات أربع ن٠م سياسيا ن و'نتة؟
هى:

 ه أفذف مكدمة ةيجك ى1ء حمل
٠ االصلية جنسيته نأك

افربعا جنوب

 أفر؛كا زود فان ريبوبليك
 بة ١فيدر جمهررذة

 ،١٩٦١١رت١تو ب تثار

 ، ١٩٦٦ ) نورض بترار با
دارية ١ بريذ-دريا '■ ا

ن و نا كيب ( يعية نتذر ١ )

 اتحاد ب،—داس اكارخ هذا حتى
 الطرف و'نحذل ع افرض؛ جنوب

 فى وتقع افريقيا تارة ص سودد
االرخية، الكر,؛ من الجنوبى ألنديى

 المساحة ؛الرأس أو اإ£'ب - ١
 ره٣ الكان ؛ م ٠ م ألف ٧٨ر٠
 ا!كاذب مدركة العاصدلجة ؛ ن ٠ م
٠ « داون“ كيب >)

 ١١٠هر المساحة اكرنسفال؛ — ٢
 ن؛ ٠ م ٦ر٣ السكان م؛ ٠ م ألف

٠ نا برنذور لداصمة ١

 الساحة ؛الحرة أورانج - ٣
 ١ر٤ السكان ؛م ٠ م ألف ٤٩ر٩
٠ بلومغنبن صمةالدا ؛ ن٠م

 م؛ ٠ م ألف ٢٦ر٦٠ ل ذكا — (
 العاصؤ-ة ن؛ ٠ م ٢ر٩٧ السفكان

٠ بيترزبورج
 إجمو-وربة ا رمكان عدد نبلغ

 منهم ن، ٠ م ١٧ر٤٧) ١٩٦٣١
 وهو واباش أليذر دن ن٠م ۴ر١

 واالحنايى العود من ث . م ١ر؛٢٧
 البانتو من ن ٠ م ١١ بينه*. نم الماونة

 ؛ لدولة ١ يكان مخبذ^وع متجر• ا ٨٢ أى
 ن ٠ م ١ر١٠ لرح’دوه, ،' ألمدن أه*.

 درينة ؛ الحى من الذا ؛١٣ ا
من بى آال ٣٠٠ ) ألف ٨٠٧ !كاب١



الودان جنوب ٤١١

 ١٥٠٦ ألف ٦٨٧ دراى ٠٠( اكينى

ا -ت از ن حكة اقتثاد نعتمد
 . الثنآلثة اكرون مصادر طى

 الفواكه نى٠تثم الزراعية صالت لحا فا
 بذرة١و قمذ’١ ندة 7 لحبىب١و

 اة الجرع ت المنتجة وتنسمل ،والتبلم
 حيث من را ٠ والعرف الجلود

 جنوب فتعتر المدب؛ الثروة
ور ١ ؟نريقيا  حيثه من العالم لى ( ا
نتاح من بر ٤٠ ) الذهب اتكاح  ا
تذبوم١ ( اتعار  االدون . لماس،اب

 م عكدر،’١ ص الكرو ؤانتاح واك'ذية(١
 تاج١ فى '، والثالثة ١ ئ تبكالبت والف

وزاب-م ستوس ا  والمنحنيزوا
 محدودة ذر كميات ار باإلضافة

 حمالما كلغ ن ند لحد وا أنفحجك مرى
نتاح  م ا ٤. ٠' ؛.١٩٦٣ م المعدر ا
 ١٤٤٣ المادرات حملة ٠ دوالر
٦٣ -٦٢٣م٦اك ئثة ذز١ بننت

 أش ٠ ش اذ ٠ > ٨٢٩ قيمته ما
 ذهب ن ثم/' ١١ صوف دزات١اك

 /• ٨ ماس 7 ٩ فواكه بز ١٠
ء أص ٨ ؟وررزء /• ٨ ن٠ج  العم

 وفى ١’ا١٠ رودب؛ /'٣٠ طانا د.
 / ١٧ المتحدة الوالبات اردات؛ ال

٠ بز ١٠٠ الغربية المانيا
,لتشريعم١ المجلو يتألف

 االتية على مقصررة وعفويته ١
 ٥٤ شيوخ مجلس من ( البيضاء
 ط ومجذم ، معينجن ١١ متهم عضوا

 ٦ متهخ متتخما عضوا ١٦٠ رن ذواب
 الجنونية الغربية أ نقي أفر يمناون

 'ن١خ لذ١ يمثلون (البيض من ١ ٤ و
 ه لمدة الكان والية فى البيخر. غ:ر

 بعى لتثرا والمجلى ، سذوات
 ى ل باننط لقوم اكى هو بمجليه

 ٠ 'ضوات ٧ لمدة الجمهورية رئيى
 بطالى٠رر عام حاكم آخر اختير وقد

تحاد  بعد للجمهورة رئيى أول ل
،.جرم أش على ١٩٦امايو فى اطدب

 بس االؤد من مذوإثزلك ا،—اءذ
بود  التدرنة نوالن ى ،,ا

 حبر د ج ددهاار ,م ;_■■■■■ غ إم رة ش*٨أ'ع
 االفردب الكتاب سؤ وهد . ’اذرب

 ’م.ة٠لج١اى١ أنرفهتار بة اإل
 ذمرنو ٢٧ فى المتحدة لألمخ اهامة ١
 م-.مثاى سهحاب٦ ار أدى ا مم ١٩٥؛

 تددر كدر.ا ٠ نقيا أنى ب جذذ أ'نحذ.'ن
 الدارارضاء ت١ذمر’مؤ هرن ذرارات

 ابابا وأدب ؛هره—والفن ودحا ن ومد
 الذ !ذزرن١ هذه باأخاء مدلة
 در—غ طذهن٦المو ءإى الذظدزب ،إرت
رمة تمكر  ددت مزاحلق فى ا

 ءراالغبة متحدر و نىيفاء١ ه'بة دح
 وفى ت ية٠لهههاس ١ يذبا حيره يه٨ ممار

 ه——وخاذ ؤورفورد نى—اغتي ١٩٦٦
 ؛بعة—مت بدوره أعارى الذى رت ن؛

 ، رة العندم ااتغرقة رمهة 'ندغين
 ادامة ة—لج.معي ١ مدافقة ذلك ر و

مخ !جيئة  بحجز وه*،:؛ رفم عر ا
بيةاجنو ١الذردة ربفن فرأ على ..نيا أف

 قا١مذع فى افردا جنوب ات مارا
 من ا——وجهرخ مع سارضا

أث مذو ألكو

ر ١ل٤ = ) راند - اسدة  ( دو
نجإزية : اللغة فربكانية - ا ا
رأب متطبالت ٣ : العلم

 أزرق’أبيض ٠ برتقار )
( شعار و

السودان جنوب
 الودان جنوب اسم ~طلق — ١
ث’١ المدبربات على  من اجنوبية خ

 بحر ا وهى الودان جؤجورلة
 المديربة ، واو وعاصمتها الذزال

 ، الغاشى وعاصمتها االستوائية
 وعاصمتها نى الب لى أط برية ومد

 ة ءلى االقاب هذا وانجاور .الماالكانى
 ، وأوغندا ، أ'تيوبيا هى افريقه دونى

 وأفربقبة ٠ و——لفولغ١و ن وكيدن.؛
 'ذلث ددو مساحه وتبالح ؛ سهر ااه

 وذ-ه-كذه ، اسودان ١جميوربة ساحة
تبش زالت ما ودنية أكثرها قبائل



 االستدبار درص وقد دراردة حياة
 البادة بصاح وكان - البرطاش

 - ه1 ١س-ذ$١بل ادودان عر |غع|ية١
 رحمن ة - غ لخلبا ١ rأرو ١ •ع ي حج غ *٠٦٠ا* / ط<

 له-ودان١ دات رر مد عن وءزله كاذه٠س
 البدارة روج واداعة ن الشمالية

 ى منء م وار قشادىاال ااتخلف و.
٠ اطبيعية ١ موارده

 السودان حذون اقرم ر'ذبط١ - ٢
 ف تهل٠ال بربطاز اسذهمارى ١بمذطط

 ريق تو و ادهمالى عن فصله النهابة فى
 اش اارطانية بالمستعؤرات ذه٠ال٠ص

 ودرأ ، وببا اوعدا وهى 'نجاوره
 ١٩٢٢ عام فى المخطط هذا 'ننفين

 بالمشاطذ' عرف ما ه—٠مذ ى٠خل حجن
 الثالث المد)ررات هرن ؤجعل ٠ !خلقة١

 ذدالت—'! عاى حرم *لزولة مناطق
 من خاص باذن اال دخولها وا!داب

 ا:يبا ول. ادوداش العام الحاكم
 ذنر ودار كردذان من أخدرى أجزاء

 ا ٩١'٧ ءام ودذذ ، وبة اا ؛ل—وجم
 ع ف ؤ وه ليازها هذه وغمت
 الى الثمايدن هعذرة ومت التنزذ
 التجارى التبادل ومدع االش

 !مية—واال- العربية ااضاصر وأجا^ت
 واالعانات اليررات زدت بينما

 ١٩٤٢ عام وفى' ث الذشررة المهيائت
 تاة٠٠م نت وال؛ بجبن الخر وؤ'نؤر عقد

 حرص الذى المسائل *-ن الجدوب
 امؤتم ذلك ود! ، بحثها ءلمى رون٠ذ٠ؤ1١

 زءؤ؛ء ٩حف الذى ١٩٤٧ عام جوبا
٠ والجنوب الشمال من

 جذ-وب مشاة دخلت — ٣
ل جدبدة مرحأآل السودان  مذذاستق
 وضع ذلك سبق وقد ة السودان

 عام اتفاقية فى بالجنوب خاصة أحكام
ل مهدت التى ١٩٥٣ ستق  وذاك ل

 ص٦اإح االنالة لسلطات١ بااشاء
 للجنوب، له؛؛اشبة كانت التى 'اهام

 لدر؛-؛ن االور االنتخابات وفى
على الجدوب حصل ادودانى

 مقابل النواب مجراهر فى مقاعد ٩
 الشيوخ ز مذءد د و ' للشمال ٨٨

 رة١لوز١وشكلت .للذدأل ٤٥ بل مذ؛ آ
ور الودب من وزراء ٩ ۶ما ا

 وتابع « الجدوب من ٣ و الشؤ-ال
 جع—فذ ب القد ه٠وخطط ستعمار١
 المتمردبن ومد د ٠والت رات١ ٠غا
 المحاورة المناطق من وجدل ٠ اسالببا

 هذه واضمرت تحؤج مراكسز
 ئ ١٩ه٨و١٩دد عام فى ت المشاف؛

 ائدة—ا؛ هرؤتمر عقد ١٩٦٤ عام ولى
 ومذل ذهنى حل بم.ان  ة المستد؛,

 وحزب ٠ انو— ىخرم' ب لجذه١
 الحرة الجنوب وجهة ٠ ااوحدة

 ت١ر١ذر لى١ شمرون شل ل ولكن
 كما شمر عقد ذلك تال .>سمة

 حكومة تدخدل فذله عن ساءد وممدا
 ذذ.من نى ا العمالء تري ه وق ومبى—'ن
نسانية الحركة .شجيع’ ٠ ا

العربى الجنوب

 امم؛طاق العربى الجنوب - ١
 تة—اليام ت١!وحد١ ص عدد ر ". ء

 ءى قنانمة يخات٠٠حو أت'رات لرن
 لشمه بى ا'جنة حب ااث امتدان
 دان مضن' •٠م رح الف ة ل ااعد,'

 وظدار٧ثرةشش١ د ر٢ لمذد١
 الماحل هذا امتداد ويبلغ درتا

 جملته فى ودو ’ م ٠ ك ١٣٠٠ نحو
 الحل١ من تقترب مرتفعة منطقه

 وتتخللها مختلفة مواضع لى المهدى
 ئيةلماا المجارى تروبها خصبة اود؛ن

٠ القصيرة

 سياسيا العربى الجنوب بقم
ث’ انى  محمية ؛هى وعات—مجؤ ن

 والمحميات الغربية المحميات ،عدن
 جداء>!١ عدن وتثمل ، الشرقية

 الجزر وبعفر بها المحيطة آل—والمنطين
 مساحتها وتبلغ الساحل من الذرببة

 نحو. سكانها وعدد ٠ م ٠ م ٠ لذ ١٩٤
شرقية وجاليات العرب من ألبا ١٥٠



جنيف ن

 بته بادر ١ لمحمبات١ زثم_من و ٠ غلمن مخت؛
 هرذبأ مشيخة و أمارن بث’ضد رخو
 وردواب لع واف واتوانق لحج

 اما ٠ والحوادب لغضلى١و وبيحا^
 سئالنتا بيا فيقشد بذ لشر ١ لمحمبات١

 ل ٠و'زع٠ب٠-احم١ ر و ١ ت٠مز حض
 'رب , ه٠ را!\ك ا.ثالتمه١ه ٠ عده افدتم را

٠٦ حد١وا!و ة ص١ ١كططذت

يخات٠وح أمارات وطت أر — ٢
 أبذرن ى منتش, لرخذ إى لعر أ اجذولب أ
ى١لمعائد١ ١مز بالمه ر٠ح سمحاتا أ

»— ء. ما

 ة——خطق٠م زردا حعاذت ا—طاس ر مم
 وفى . به تدا ١ راسب انى بظ لبر أ المنذوذ

 اعدان ضء٠١ رطاذا ابر •رب ١٩٥٩ ءلى
 ألتاح ة مسقدما ئد ء محمدة ٠ش

وثن ٠ لىذ٠ ا!ذ وأسات ا ألسابعه

رف ا
 ع—م قاذ أ دد و ره حذظ

إة عد - I I- م م'ة ح-د ه حك
ت١ تا وقد . الفارن  -ر

حرررة  وده:—'ذن أكذى ب—ق'ي أ فى ا
ب ذإحذ.؛ اوطن؛ أ ٠ذ لمنخدر أ جبهة ))

م—ن الى وة اإلرا < المدل
 ز كتم و'رذ اببلمذ١ ولمن المور أ بة الجمهور

 هبنلمن لر.ن لمذبثعلم،١ احقاذق أ رقدى لجنة

مم باب رني اسدة ا  اش ا
فى ألنفذي ء؛دة١ ألى بربطاب؛ دفعت

 ذى ؛ط؛ ٠٢!أ إةو^ود باادلى سياسنو؛
ا رددء فخءإذتز المنطقة ذه٠٠ه فى

ربى الجذوب -دقالل .-  ءام فى ا
طتذ العدة نذل ط ١٩٦٨ ر  فى أ

٠ الدردف خليح٠ا ١ ء أنخع؛ بدض ألى ءدن

جنوه

 الخليح عاف ذدع‘ لمن—ابطالي ميناء
 رداء ا تم؟ر٠رد و ٠ مهاا دب با دئ ا

ولى المالحية  لشمال رادسدة ا
 كب؛رة١ر٣١مر من انربها نظرا ابطاب؛

 ميالن مايس  كرى١ والددشاعة
سكذدردلمن دا وررط ؛ وتوربن ١خط با

 عدد ئ اىبو بذ؛ هارا أسووءى مالحى
 ( ١٩٦١ ز ةمذس أذيى ٧٨٤ مكانيا

دن أ!حامستملمذ ألمدت كاذت رب ذمن
٠ أالته حيد

جنيف

 على 'رقع سموسرولمن ددبنة — ١
رى ربى ا  اساة افدرة ا
 ٠.مانا د رح: ددمرا "ندرف ما٢ باسؤلى

 دود—لح٠٠١ من اذرب با ألمدوخة م—و'زذ
ب' ورل-.,' ذ-مجا لبذأ أكرنبن  أ

ر ألثورة رمبستبل فترة  طية أ
 ءإى حزخيف سب١ وطلق ٠١٧٩٨ ءام

 جنيف •نضر ألذى ألمذذطعذ. ألكندون
 م ٠ كم ٢٨٢ ماحته ذبلغ٠و له عاصمة

 'سمكان عدد > الغا ٢٥٩ 'عاذه وعدد
 جذخيف 'نعتبر اجذا \( ألذ؛ ١٨٠ لمدبنة'

ذ ن ل' *ووسر ا  ءدد بث٠ح نم ولمن ا
لى ا  ئ '( ل ز ر؛ و بورخ ز ش-بعتا ا ا

هام رجارى٠و صباعى ر مر وجنيف

ت١و ولمذ٠داتر١ ٠ نقيقة١  

 ٠٠٠م بكب ل٠جذيغ ب ١ ١ط٠ذب٠٠و — ٢
تذاقات سدات  اكى الدولية وا

 وز ولمودد خرلى—أ بع ور كما بها ءءدت
 لى؛ ١مذر مذلى جدات التى إخطمات١

: وأهملى

در اطبب ه:لمة — ١  الدور ا
٠ ١٨٦٤ ءام مذن بها هكامت

مه على — ٢  ام—ء أنشئت ا
 بجبف ؛—نيه ملى وأسذكؤلمت ١٩٢٠

 باسم ف 'ذمر االى وهى ١ ١٩٣٦ م ء؛
لردليئةاالنم٢م'ث لذكل

٠ المتعددة
 "طىء ٠ اىاادو ل٠العم مكتب — ٤

٠١٩١٩ ء؛م ولى
 ، لمن—اكالى !سه١ هيئة - ه

٠ ١٩٤٨ م ء؛ حذ لى؛ ماذرا ارذذت



٤١٤ ( اتغاب ) جنيف

 لكبة٠ل١ الت.—المواد '-نحاد - ٦
ساكبة  االولى صورته فى 'نأس وال

٠ ١٨٦٥ عام

 للتجارة الجات منشة ٠ ٧
٠ ١٩٤٨ عام تكونت الدولية

( العاقبة ) جنيف

 بجرحى اأخاصة جنيف اتفاقية
 ا'ذغاقيتين عأى بطلق٠ ازم ، الحرب

٠. هما ناآللمضمو فى متف.ابهتين

ه, ٠.- ٠ :ى و نح ا جذدف ذدة 'ذغا١ ' ١
 جذدعا قة٠برد عقدت دولية 'ذغاقية١

اذزاحذب كامفظ١ لتنظيم ١٨٦٤ ء^م
أفراد ن٠د واإرغى أامذرحى با!.تدجة
 أ؛.زق ق غعزن٢ لذبث١ المحاربة الفوات
تفافى هذه عدلت وقد ٠ الددو  .ةا

 , ١٩٠٦ ء'ام الهاى دانفادة ءرف بما
زف مذته٠ذض’ وممأ  ال ا غة ا٠٠ذ رج ن ة٨ق ا

 بالجرحذى 'رسس،'ئية١ لمن لرء ١ ضروره
 .ت—اعمفى وقذت ضرورة والغذلمى

 ك:ليا احن ا و ن٠!حي١ بدت الءرية
 نذلى ءان احروف بذلك يمحت
. الخدذزذ- يث;. الموجودين انجرحى

 اعام ٠ الث.ذية جنف، اتفاقية - ٢
ونى لالتغابن ١'ذطؤير وتعتبر ١٩٤٩  ا
 و'نذنب دلمنبدرا ؛الحرب خاصة وهى

 ألذرحى باب الواجبة المعاملة
 ادو- ءدى وتفرض والذرض والمرض
زمة انحناء تقدم أن المحاربة  ان

 ذى واذي ا؛جرحد شأن ذاك فى شأنهم
 فى -ا تعمنى وأن .البربة الحرب فى

رة ذنان وص؛ .١ع.'في١و ا
٠ ج ذكي-- و ’ ٠جدسيتهب كاذت أرا

( ول5'برواو ) جبن
مجثم ءحة طل لى عذدت اتفاؤ^ة  ا

 ضع'ذو ام ولي؛ ١٩٢٤ أكتوبر ٢ فى
 دم—لد االأزاس لتذفى.ذ ١ مودع

 الدول من اذكافى المدد اشتراك
ىوه ف ءإدها التصدق فى اء٠ءفا

 الحرب اسدخدام بتحربم خاصة
 الدول بيتن المنازعةت لفض كوسيلة،

 اذمدل محكمة الى االلتجاء ضرورة مع
 بتعسبر الخاصة اطاش فى الدوية

 الدولى القاذون نصوحين أو هدات المد؛
 أما ، التعويض أو الوقائع تحقيق أو

 فيض أ!خرى للنازعات بالشبة
 على الموضوع عرخر ء'ئ البروذوكول

 رتحذيل أن له الذى الععبة مجار
 'شكل للتحكيم هيئة عذى ع١ألذز١

 جنيف ل ز٢ وتو بر ؛؛متبر و ٠ ه٠امطلص بد
 استخدام زنتحذ ن خثذ_ذ ذلك مع

زءت ة زز فى احب اندوب* ا

( ر٠ذز٠ )

 ٢٦ فى ف جب بردبنة عند مؤ'ذهسر
 الوتد لة م*-؛ زحنث ١٩٥٤ ل’ ٠أب

 شا ق قف مه ج زح.’ ى١س مذهة٠اأص
 وظكهين١ وين بذغا٠ ئرذ١أد١٠غرب١ فى

 كواشتر ،( ه مذ نى هء ا١ دة ٠رقه._
 فى ا رم دول ١٩ خارجية وزراء وه
 ودامت عبية—اش ٧ا ذاك

نة و—نعلن جذماءاره١  ٠ ر ض—‘أن ذ
 بايمم عرف ٠م« عقد ئ أي به ٢١ وفى

 هذه أنهت ألتى ٠٠٠ جنيف اتعاب ١)
 ٦ و ذوات— ١/ داهرت أن بدلى الحرب

طاقة ودت أده ارحاب عدى ا
ا٠ذف.يب’و لمن لتينبم ا ككد ا من ،ا٠قم ق

خط عند وجنزب شماى الى ؤددئم

( ميثاق ) ف٠٠ج

 لعذحثةذ٠١٠ ٠ئجمعيلم ١ ذعبا٠أ وهبة ثغا١? ءك

 ١٩٢٨ ى٠بتمب ٢٦ فى ،'مج١ عت-بة’
 النازءأت فض وسائل ف لتبد٠س’

ب.؛ ودر،' اأدوأب لزامى ء با  الى ا
 أو الدولى ء القذه؛ الى أو وق الذ
 أدول١ عدد دلع وقد ٠ لتحكيب١ ار

الميثاق 'ذوقيع. فى اشركت التى





٤١٦ ٠الجها

الولد. ورن خاصه فهورص- ١ ٩٥١
ذء-د ل ٠دكا١ اى ال؛ التارت ؤض

٩٨دهع ا وكيل راد؛ زغلول ,معد م من
راذكا دمراوى ومحؤلى ٠' رعدة الش
ديمى د كز١ ٠ وءا ٠ ا|ححمعة عضو
؛خدامهز١ ب—رعد. ؛ ح لحمعبة١ عضو لك

 حكد٠ر رح اوذو وؤ؛ ( حابا
 ٠ برراطاك١ اكا-.امى ادروب ورجت

 غ» . —ل را رهب نحج ٠ع٠)ا، ، ن غ رم و.
 اكرجت مط;اب !-ذرر )خارج١ الى

ستالل فى  تقرير دا—ب •نذبيتا ا
ون—ا و '؛رئين نادى؛-د الذى الممير

 رمزى1ا أز٠ااج
>ع،أئ لهاهد١ بة وا

 ن—٠٠.ريا تنبع ديراة ,.-—م هيئة
 د—دع ١٩٦٤ م ء؛ أنشئت ا!جمهورلة

دحاء لىو'ن المءذدة الممالح ضم ا

هلى البنك  امدار امتدار اررى ا
 لحذي_ه١ فذات من الورب الدلة

 ٠٥♦ ٠١٠ - ه ذثم لحه١ غا٠وذص
 ر١د——ص١ حق بح٠أص رم جنيه ١٠٠

 ٠ المركزى البنك حق هرن لبئكنوت ١
 ذرار در—م• ١٩٠٩ ابربل ١٧ وفى

 لمادة١ لقئت نم بكذوت١ أوراق ؛.انء
 ئج;مه١كاى ٠ ١جذت لخمس_يث١و وذده

 ه—لجذي_٠ رتمكاطه١ ردى ادرى
بزرا٠ا;جل يابحذ اوى٠٠لس ستر]يذى١

درزى كر١أىأز ؛شا ٦ر٢ و  ا
٠ م:يما ٤٨ر٨ دوى كان

الجهاد
 نت ك؛ ?احهة٠٠ص رواردة جذرردة اسم

 محدلم أ-مس-؛؛ ح ة انادر با زص-در’
 ر وكانت ١٩٣١ ءام ب ن؛د 'نورق

 ئ،اجمم ذذطق٠ ت ;’ل ى ا ألعخدف وش

 شا وز دلج دام ادرى فد ااو حزب
٠١٩٣٨ عام حتى

( عيد ) الوطنى الجهاد
ردا ٠شل معربة قود^ سبه ئ

 البالد درجذت ١٩١٨ فؤمر ذو ١٣ دوم
حتفال على عام حذى با سدفى بها ا

 تث-مل اذ و لجهار١
و'ذختشى !ك__داد

 هذه رعغ٠ وكالت ٠ ج٠واأتذب
خذ.تاص  ز١دبو بيا وذو*, ت’١ا
 هذا بانذكاء ألدى الذى الوظبدن

 ألجهار احتصاى من أز كما ٠ الجاز
العام ادبى اراى ابداء اركزى’

 ه دراء؛ وح ذ؛ا'وى ئ ع ذه٠م .علب ف-ما

 ى٠٠٠مجلح ختثاى٦ من ا!ذاذوزذ'ذأذه

رية المركزى الحبار ضع . ,'.دوا

 ررمة -يا ض د ص مج ا حر تمننك ألغة ن و ئاق٠لذعًا ١ ؤ
 رهل ١٢٠, غ-٦١ 4أ-غ- ١ و م ث٨ل١ ع II■—ي م جع م ل ١

دارات ائء-ادت رض_بها .ئ’ا ا

دا دائية تنا والى؛ واسدارا  ،ا
وادارا - ا لى د.__ا ا واداره

 زى٣ر1ا اجهاذ١
دارة اص وا

 ام -م انذل نكل.ل طحال٠مث
 المدنية ااخدمة ستديج’ نذرذر ١٩٦٤

هالح دارى وا  وتبيط ا
 ءا١ فء لكشغا١٦ ءات١د.,١
 مية';, '!حكه انحدح داء نة ذ.1ا

 اساس عر الجاذ فى العمل .؛جرى
ألتفتين هى ت١ز١د١ ر١ يمه٠■قس

ادب د ١ ر- ٠ ٠وات\ختساز والذدروب

جهد
ج فى اب  ادى٠االذلد االدط

 'تم ن ن-ه ٠ تمل، فى ل .كل ااه؛ لى-!.ه وا دو
 فى لىمة١ الدوامز مد ادر م..'ن
ن؛ ح ذلى  جد الى ذر لى و ٠ ه1٠فش أو ج ا

 اش اناعات ءدد ايمذ ءوامل بددن
شاح فى ادامل ذبا ؛دم  ون اذ ا

ل يذلى اذذى اب أث ابديى  د
ععد—أمذب ١ ءن '.ختكف  زمع .اءال—.-



جوبال ٤١٧

 ، الفترة هذه شعف_ع فى ينفق الذى
 ونفية جد,مية عوامل هنالك أن غير

رهان كالتعب ذاك فى تتدخل  وا
 درد عمله العاش واش اذا والملل
 االنتاج عندها ربدا معينة زمنية فترة

 ٠ نوعه أو كمه حيث من الهبوط فى
 ساءات بتحديد ف يعر ما نثأ ثم فس

 االحصاءات دلت بعدما للعمال العمل
 على المناعية اكدوجية واالبحاث

 مابن حد عن العمل ;-.-عات اطالة أن
 ارش ءإى وال العمل على يرتد ال

 الساعات فيذد ٠ المطوبة بالنتيجة
لجءد با' عذبا يعبر دا عى ة صافياال

خر'ى ا'،واز ومن .النائع  اش ا
 'عاسلى١ رغبة ىالبثر 'لحب-ه فى وئر

 وزن ٠ به واعتزازه !ه و>--ه عما.ه فى
 يكره الجاهل فالدا^ل عاثه 'نوفره ثم

 نه اتغذا ءن يعجز و منه ينذر و مه عما
 ربق ن الذه دل ءه !ج وتعا ٠ وتحبذ،

 لذشجيم ١ د ا'غذل ا رب لتدر با هذه
دبى المادى و:وع كبة اش ض وا

سه  القوس ا
 أسم نظام

 ألدولة رنيس
العاصمة

جوا

 مسعرة كانت ف هندية مقاطعة
 على تطل ١٥١٠ عام منذ برتغالية

 الجزدرة لذب الغربى اراحل
 اشمال ا من بحدها الهندية

 الثرفى من اورها—وتج ١لثتر١ر١لماه١
 ساحتها ٠ زر٠٠ميس والبه ٠ والجذوب

 طافة ساحلها ويمتد م٠م ١٤٢٦
 أو تغأل٠أب عاش اذولت ٠م ٦٥

 ف;ما ية٠ح١الد المارن اش مت٠ذ ص
 نقطة ا دامان على استولت ا٠ك ٠ بعد

 ك زن و ا 'الى“—٠ رث ن دم عاى ساحلية
 ن -كا٠ د ءلى م ربل ٠ ى دبه د بر جز عأى

 اندادا ٠ ةمس دكه٦٢٧ المقائ
 ؛سرر د 'ددر فى رة لهند ا ات لذو ا

 ( وددوى دان ت؛اركاذ ا كم ) ١٩٦١
 ٠ ل-طبة ا المفاوضات ات—فذ. أن بعد

 ب ٨ ر --,J اً ع ت٠د',ح م- ا و جب ر٠*ع٠وتدتب
٠حد ا د—خ- ازه رة ر و٠٠٠٠لجمه سى-دا الس- ١

 فى سع ال" وهر المتحدة االقاليم
 اجا—وبمن' ئ زبة٣لمر١ الحكومة ذها٠ر١د١

٠ ة’لوالبار١ مجلى فى ذائبان

تيهأ١جو

 جواتيما ذى ريبوبليكا
جمهورية

 ( ١٩٦٣ تولى و براتا
حواتيما مدينة

 أمريكا حمدوردات أحدى ذما١جو
 المحيط ءا. تطل الاليذدة الوطى

 الكاديى البحر وعدى الهادى
 ثم الدحال فى الليك وتحا'ورها
 فى سلفادور ورن هندوراس

 مستعمرة عزا تحجب ييذحا ٠ الجنوب
كبر الجاد البررطانية هندوراس  ا

 الحر ءلى المطل اطرقى ,اندحق من
 أدص-باب من هذا وكان ٠ الكاريبى

 أدى يرد لجأ بطا بر يذن و بودأ انزاع ا
 رمها٠ سية ادش العالفات' قطع الى

٠ ١٩٦٣ عام الثانة اطرة

 ألف ٤ ٢ جواتيماال ساحة تبلغ
 ٠م ٤ر٠ ١ السكان وعدد ٠ م٠م

 الهنود من ثمر ٥؛ دب
 ا حناس من وادانى الوطين
 التربة تتؤثز (( بنوالالد ؛) الخليطة

 االنتاج كان لهذا خصوبتها بشدة
 افتصادداتها ب عشم هو الزراعى
 رذت ( فدان أ'غ-، ٣٣٨ ا بن١وربمدل
 ون٠ملي ٦٨ ؛ ١٩١٠٢ دم ) بعاته

 ٠م ١٥٥ ا ن٠لقط١و الموز رب ٠ دوالر
 الدولة 'نعتبر كما ٠ والكر ( دوالر

 ثكل—الد لعدحغ المدسدرة ادنية ١
 ( المضغ ن ب صذاعة فى كتخدم١ ١

 الزبوت ا٠ المتميزة !تها٠ح,'اص ن٠وم
 صادراتها ل٠'ذس دا . لععإرره ١

 الغاوات مرى لماهوجش١ أخشاب
 ا—تروته أما ( ن١فد ٠م ١٧ر٨ )'
لزنك وا در دسا لر ا فذن-حدل لمعد ا
 وؤد ون—واالذشه ة—ااغذ' بعض و

أحبية كة٠شر ٢٩ ا ن حذر وأت



١٨ رسا جواد

 عن' للتنقيب ( أمربكية هااكثر )
 سادرا اة٠جم بلغت ٠ البترول

د.٠م ١٤٥ قيمته (ما ١٩٦٣ )عام

بات عدة جواتيماال خاضت  انق
 فى دوالمن أول فهى خطيرة سياسية

 نغاما اقامت الغربى الكرة نعف
 ه٠جوزب دكذور انتخب حين د^وءيا
 مارس ١ ه فى البجمهورية رئيسدا اريغالو
 المتحدة الواليات بينها ) ١٩٤٥
 وخلفه ( اليابانية فى'الحرب المنمثغو

 بدوره ' أقام الذى جوران الرئيس
 ١٩٥١ ض.ارس ١٥ فى سارة٠ حكذومة

ب بها اح’اط  ادة—بقي سكرى انق
 ١٩٥٤ يونيه ٢٧ فى ارماس الكولونيل

٠ ورية إلملجه. ا٠٠٠٠٠رئي نفسه ب٠ذص لذى ١
 وخلفه ١٩٥٧ بولية ٢٦ ولكذه,غتيلفى

 ٣١ فى اقيل الذى فسر الجنرال
ب نتيجة ١٩٦٣ مارس  جديد النق
 أوقف الذى بيرالتا ذلالكولو تزعمه
 وغغ فى وشرع ؛الدستور العمل

 ١٩٦٦ مارس ا ه وفى جديد دستور
 انتداب عن االنتخابات أسفرت

 رئي-؛ (( ومونبجر مدديى سيزار ١)
٠ للجمهورية

اكتالى اسلة

)روسىكا أذرق أبيخى :أزرق العلم

رفعت جواد

 زعماء من تركى وسياس عسكرى
 الجنرال وهو ٠ اب.هي-ونية مكافحة

 ولد ، خان اتيس,|ل رفعت جواد

فى وتخرج ١٨٨٩ م ء؛ واسذول
 واغترك ١٩٠٨ ءام الدريية الكلية

 فى وخدم ا!ولى العالمية الحرب فى
 .'الجد بادة تحت السورية الجبهة

 المخابرات مكتب دولى وكان باشا
 ، اليه.ودية اسوسية اام ومكافحة

نهاية فى اميراالى رتبة عاى ل٠وحص

 ألتحرير حرب فى اشترك ، الحرب
 عام ازمير اسيتدادة وفى باالنضول

 نداه جنرادفى رب لى١ ورقى ١٩٢٢
 العمل الى انعرف ، الحرب

 لمكافحة نشاطه وكرس السياسى
 والصهيونية الدالية اليهودية
 اخرضى١ لهذا وأنشأ والماسونية

مى الديمقراطى الحزب  وأسر االس
ل )) مجلة  والتركية (( االستق

 المؤ'نمرات فى وادخرك ، واالنجليزية
 سيما ال الصهيونية للحركة المناهضة

 زار ،' انازى العهد ابان ألمانيا فى
 ءام فى منهما الذانية مرتين القاهرة
 ومدشورات *ؤلفات عدة له ١٩٦٣

 ٠ كا( القرآن فى اليهود )) منها
 كا( االبرى الرميل )) ، (( الماسونة ))

 لة الدوه سو١للمر وصفا يتضمن الذى
٠ اليهودية العقيدة فى

جوادلوب

 لبحر وا نسية فر متعمرة
 جزيرة جنوب فى تقع الكاريى

 همها٠ جزر عدة وتذحل بورتورذءو
 جمبلة تبلغ ، وجراندتر ؟وادلوب
 السكان وعدد م٠م ٦٨٧ ساحتها'

 فرنسا عليها ايذولت . ألفا ٢٩٦
 ١٩٥٨ ءام وفى ،١٦٧٤ عام شذ

 وراء فيما فرنسية والية أصبحت
 ادارى حاكم رأسها ءاى ر’البخد.

 ، عضوا ٣٦ من ن٠مكو رجدس٠ نماونه
 بباردس الوطنى المجلسى فى ونمثلها

ثة  على ؛اتها’اقتصاد تعتمد ، ذواب 'ئ
 الزراعية منتجاذن وتمذل الزراعة

 ر الح قعدب ل ودشم صادرادا أص
 كا الصادرات مجموع من ا ٥٦ ١

 نصب من الروم ٠ كا بز ٣٤ ١ اإوز
 ٠ والكاكاو البن ن ن كا ز ٦ ١ انسكر

 الف ١٤ ١ تر — .داس العاصمة
 دلوب١جو جزيرة ءاى وتقع ( نمة

 عذى وتقع ( ألف ٢٨ ) آتر بوانت

. تر - جراند جز.لرة



والجبة الجوازات ن

ا  ن جواذ

 الملطات من تصدر خاصة وثيقة
 الياسية بالعلرق الدولة فى العني؛
 باجتياز لحاملها تمح الحرب ابان

 الجواز المانحة الدولة اراغى
 برا السكرية خطوطها واختراق

. وجوا وبحرا

ر حجبترل..: ٢٠-

.دالمطارات المواتى ٠ '--.ه؛٠٥ و درأ مط. حوازات ٠ ١
هذه تنظيم أعيد ١٩٥٤ عام ومنذ ٦ح٢ز ٠ ه٠احارح' وزارة رهوتعد
اء االدص دأحهزة ت عزاً ه المداحة الوزراء رؤسا، الحكوط رجال لكبار
عدة حدود فى تعمل وهى ، االبة ورؤساء . غين ود ٧٦المامل
عام قانون : ؛—منه ولوالى قوانين وأررراء ’ . ن انتن المعا'
تأشرة منح بتذظيم !خاص١ ١٩٥٤ ٠ ارادفن ا ه جص الح'ر ووزراء لعاملهن١

رالحنمة الخاص والقاذون ، ٢و ۴اخ١
ا ٠ ٠ ، ١ شار والة لدطوم،دى١ اللك واعضا،

 يين ابعار والملحقين تذارين
اعحدار.٠• ن ني. التقا ه يبآن والتجا' ح٦تر ترذى

 ٠ الخاردة وزارة رعا تعد التى
٧٦ ه ٨ لر ٦ سدوبحن ة ء-'ن و-لمنح

 اك دن كارج ٠ مية—ر مداح فى٠-ي فد الو
. الدولية المؤتمرات فى

 صتت المار حوارات - ٣
 ارذحن لل؛ ه دائ : ت صو ٠ أعة خ
 وات ن—ئالم. كعمة معنة لمبمة فدنى- المو

٧: متك

 . الدب ائن حوارات - ٤
 والجنية ارات اه.:, ادارن وسها

. الدد ٧٩اطذ د.

 الخارجية وزارة تدح كما
 كين١ ءذداء درلزم.سية ات ب ت

♦ جنبى ث اقنصاى وا الياسى

 والجنسية الجوازات

والجوازات الهجرة مذبحة ))
 العامة ت١االدا.ر احدى (( لجنسية و!

 ومهمتها ، الداخلية إوزارة ا!شابعة
 وتأشرات المغر جوازات اصدار
 الخروج وتاًدمرات واالؤامة المرور

 من ابادد خارح ار للسافربن
 الى والمهاجرين I. واالجانب طبن١ني١

د  الداخاش ومراقبة ٠ االجنبية اام
د الى  غبر اامناعر من لها حمدارة اام

 ى عل ف تثبر أنها كما ئ فعا المرغوب
 الجنية بمنح الخاصة االجراءات

عتراف أو ثالجانب لبعض المعرة  ا
قءف المصلحة لمذه ٠ ، ه* لف دعا

 ذامة١ وتنغيم !ر١ ؟وارات ؟لمح
 ١٩٦.لمام ٨٩ ن نو وقا ٠ف االحا

 التى خلية١!١ وزبر- ذرارات و
 الخاصة ام—ا!ه ٦هذ فى درت——د
 واللوائح واالبعاد والمذلمربن ؟اببا

 التواس لهذه والمفرة المعدلة
.والقرارات

 ١٩٥٢ طس—أغ بين اأدد وفى
 دبرات 'ن؛ عدد خ—با ١٩٥٨ دو ومأ

روح  هذه عن ددوت !دى ١ اا
 ،لألحب ٢٩٨ر٦٤٨ المداحة

 ه_ذه وفى ،ا!حربين ٢٢٣ر٢٩٢ و
 المعربة ب—ااجن مذحت المدة

كذ~ت١ كما ،أحدد ١٨٤٢ ل



يوام

 أيية سيدة ٢٦٣ المصرية الجنسية
٠ بمضريعن الزواج بسبب

جوام

 فى ,ا!مريكية الممتلكات مئ جزيرة
 أهمية ذات الهادى المحيط

 جزر أكبر وهى '، استراتيجية
 الشرق الى 'نبعد ، ماريانا ارخبيل

 وس م ١٦٠٠ بنحو الغلبين من
 م ٢٦٠٠ و بنتح الغربى أرى ساحل

 وتحتل ٠م٠م ٢٠٩ ساحتها
 كرة االمر والجوية البحربة القاعدة

 يبدع ، الجذزبرة ة،٠هساح تلث نحو
 م كفه و دح ٠ ألفا ٦٧ السكان عدد

 والنشدت .اعدن—اؤذ فى العامنبن من
س وم ، ين١مي-~١لحو١ من اآلخر
 تعتمد ، البولينيزى الجنسى

 ألمتعل النشاط على اقتصادياب
 الحركة وءذى الحريبة ياناعدة
 ا!رضى ص جوام ا!ن نظرا التجارية

 تمارس التى الوحيدة االمريكية
 ضرائب من خالية التجارة حربة فيها

 'شمل ٠ والواردات الصادرات
 واعاكدة الخضر النباتية ثروتبى؛

 ز٠وح ٠لخبز١ وذ؛كهة ط؛طا٣وال والموز
 بكميات 1وكك الدكر وقصب الهند

٠ محدودة

 أتانية مستعمرة جوام كانت
 لمتحدذ١لوالبات١ الى ملكدتها انتقذت

 ٠ ١٨٩٨ عام راربر معاهدة بعد
 ١ ٠ نى الياباشون ءيه' ازولى
 الوالبات دنها واستعا| ١٩٤١ دبسمبر
 . ١٩٤٤ اغسطس ١٠ فى المتحدة

 وزارذالبحربة ادار'ذها فى تنبع وكانت
 ورارة الى دونها انتتأت دم

 ١٩٤٩ ءام ٠مذا ا!مربكية الداخلية
 ٠ ادارية وهيئة عام كم1ح ا٠له فس

 ١زعو رك ‘مجا- العام ااحاكم ؛لداون
هررة ل وذعق. جواس ٢١ ن٠ه مدون

جوا
يير ألفوض وهو ؛ فرنى نائد

 ( بونة ا. عنابة بمدينة ولد ٠ جوان
 بها نثأ غ ا ٨٨٨ عام الجزانرية

 ( '؛خرب I مراض الى انتقل ثم
 لمارشالليوتى،١قيادة تحت عمل حيث

 الثانية العالمية الحرب فى اشترك
 يونيه فى سراحه أطلق أنه اال وذر
 فيجان الجنرال خلف ’ ١٩٤١
 زخمال الغرب للقوات عاما دائدا

 انتقل ، ١٩٤٢ ديمبر فى افريقيا
 عدن ٠ ١٩٤٤ عام ايطاليا الى نشاطه

 شال فى الفرنية للقوات قائدا
 عاما قائدا ب ٠ ١٩٤٨ عام افريقيا
 البرية الطلذطل٠ا طمالى حف لقوات

 مارشال لقب منح ن ١٩٥١ ءام
 أن اال ٠ التاب السنة فى فرد؛
قته  الفرطية الحكومة مع ع
٠ ١٩٥٤ عام بعد فترت

سولف جوألى
 تقددرا ألدوله تمتحبا جوالز

نتاح  أد والعى واسى العكرى ل
 فى قانون يثأنها مدو ، له تبجيعا

 هذا عدلى ص ١٩٥٣ يوليه ١٦
 ١٩٥١/ عام جمهورى بقرأر التانون

 ووضعه اخترك دروع .اس’ عر
 اشون رعاية االعنى ألمجر
 . للعلوم االعز والمجلى واالداب
ن الى الجوائز فتت

. انتقديرية ألدولة جرالى - ا
. التشجيعية الدونة حراش - ٢

تحديد على القرار هذا لى
 نيمة جوالى الريع التقديرية الجوالى

 وميدالية جنيه ٢٥٠٠ منها كل
 وتحدبد ، عام كل تمنع ذهبية

 بن ٠ئذ و يدان اذتذجيعية لجنوالز ١
 -ن حنيه ه .. منيا ل٢ به ؟.االزن
 االروء ءن ويدن * ءام لى

 الجذوالى منع يتقرر الز ودوءات1وا
اال الجة أما حهيا عب' التثجيعية



يوت ٢١)

 'نرشيح على بذاء فتمنح التقديربة
 هذا رض—ويع ، الهيئات احدى
 'ركز خذاصة لدذة لءل الترنيح

٠ الغرض الهن

( ص مء ) جوبا

 ستوابذ رج ٦ المدبربة عاصمة ٧جوب
نام واحدى داربة ا  بجمؤورنة ا

 الضفة ض حوبا 'نقع ٠ ادردان
 اتيل ١١ الحبل لبحر الغربية

 اًلف ١٢ سكانها عدد وببلغ (( االعلى
بلدة اهب تعتبر لهذا ، نسمة

٠ الجذوب تمى’ فى سة’١سىد
ع( 1 اص ب ف ء تمر مء بها ءقد
 ابان ١٥١٠٤٧ ه——بون؟ لى جوبا ثموتمر
 لفرض المدردان لى البربطانى الخى
 شمال نعن التعاون ودائل باث

 هدف وكان وجذ-وبه ادودان
 ف.ال تشجيع طارة لبر ا الياسة
 اعذجار 'مد وب—الجن عن الذدال

 زف ٠ لة٠مقلم| مذ-اطق اجنوب ا رات مدرد
 سدر١١ ارطانى اهام١ الحاى. ؤلر’٠١

 ه في واشرك ا، ون—'ن ٠ر٠رو جمير
طرت ٠١ زعماء من دعد  ذلا٠—لعبا *

 تقذح هذ—دم بتو وانتهى ا!جذوبية
 التذالى ادوى رؤم عذر بادل

جتماعى قتصادى وا  لجذوبرئ1 وا
 ابالد دون لى اك لآلذن. هلى وتًا

 ،حت ١٩٤٨ 'عام بنقض ول ، العامة
 ة—الجمعي ز الم.ذوب ممثلو اشترك

٠ ودانية—أ١ التذررعية

 بة٠٤الدء ووز.بر ٠٠’ ٠ألماذى س٠سيا

 جوزف ٠ د وهو ٠ اأخازى الحكم. ابان
 عاى لى ودء ١٨٩٧ عام ولد ،جربلز

 نم _خة—!غا١ فى ه١كىور١ درجة
 ,ذطل٠—وان- ٠ ج هالدب جامعة
 زب—الح الى ننموا بالصحافة

 نشر :لم هءمزا رذه ء ذك’ منذ النازى
 )أنثًا . ا٠أاا;ي_ا. شمال فى مبادئه
ايجذوم أى (( ادروف ١١ جريدة

 مجلس فى وانتخب ، ١٩٢٧ عام
 عين ،التالى العام فى الراثستاغ

 االولى النازية الحذومة تأليف بعد
 وزبرا ١٩٣٣ عام هتلر درباسة

 لححافةا 'نوجيه ءر ل٠فعم ٠ رة وادعا
 والسينما وادوح واالذاعة واالدب

م ووسائل وألموييض أالخرى أالع
 االشذراكية دىء1مب بحقق نوجددا’

 أساليبه واشتهرت ئ الوطنية
 العدرب ابان الدعاية لى الحاصة

ل الثانية العالمية  الوات وخ
 بحرب يعرف ما ومنها سبقتها التى

 لمبادىء١ذشر على عمل كما ، االعشاب
 االخرى االلمانية المناطق فى النازرة
 ،االلماش الراخ الى لضمها تمهيدا
 ١٩٤٥ عام وأبناءه زوجته مع انتحر
٠ برش نحو الروس تقدم أثناء

بوت
 من نوعين من تستخمر ألياف

 ل بعه ذونية رز از ١ "فلجة ا ن٠م الب.ات
 ذخدم—ا'ذ م ا ؤد أ سيعة إى ا اق طو
ف داعة لى  الخشنة .حة—ا

بطة التخزبن وأكسأس كا
لياف لطبيعة طرا ٠ الحر  أ
 اادر ردة ر— ذجعلها٠ ابى ا .ة ااخس.

 اوف—مق على ،ا—قدر'ذه عدم مم
ص-اى’؛ؤطنا١ ٠ ة٠د٠الرطئ  لوت١ لب-ات ا

 فى عما—ب رة د—أأهذ_ ة م اإجز ه٦٠ش
 كان لهذا ، الكنج ذير ودلتا حوض
 بين محت.-,ورا العال فى الجوت انتاح

 وقد « ان.ن وااباكع. إبذر١ جمه.ورذذل
 ازراء لمغصدا١ د__احة١ دإذت

 فدان تريون ٢ر٠٩ اد فى ادوت
 م ئ ) بالة .ون—مل ره٤ أنتجت
 ب٠م٢ر٣ه اى هبز٣ منها آ ١٩٦٣

رة من  ، وحدها الغربة بنغالV و
رنرط ماق وبلغت  المخعحسة ا
 ٢ر٠٦ نان؟؛دسنا فى العدوت أزراعة

 ( ١٩٦٢ عام ١ ذتاجها١ بلغ ٠ ف٠م
 بالة رهم٢ نحو منها بالة ٠ م ٦ر٩٦
٠ وحدها اأدرب ن الباكسن؛ تين



٤٢٢ جوتغالد

لد تفا جو

 كليمنز وهو ، تشكى سياس
 فى ونشأ ( ١٨٩٦ ولد ) جوتغالد

 انضم ، مورافيا باقليم ريفية أسرة
 عند التشيكوسلوفاكى الجيش الى

 الى انضم ثم ،١٩١٨ عام تكوينه
 -بح—٠أص الذى وءى٠لشي١ الحزب

 لعام١وفى ١٩٢٩ .عام له داما سكرتيرا
 وعند ، بالبرلمان عضوا انتخب نفسه

 التجأ االلمانى التشكى النزاع نشوب
 ع ... م. وطنه الى وعاد موسكو الى

 وفى ن ١٩٤٥ عام. فى الروب القوات
 سن تمز ٣٨ حزبه نال ١٩٤٦ مايو
فية وزارة فشكل ت اال  ائت

 وفى ، الشيوعيثن غير من وزراء تضم
 هؤالء استقال ١٩٤٨ فبراير ٢٠
 نحلل على احتجاحا الوزارة من

 ورد ،الشرطة قوات الى الشيوعيين
ة جوتفالد  فبرابر ٢٥ فى ذاك عئ
 وأعيد ، عوءية٠ش وزارة بتأليف
 شها النة رن٠ مابو فى انتخابه

 من /' ٨٩ عدع حز.به حدول بعد
 الرسو، تقالة—وبا" ، االسوات

 رغالد٠ج؛ ٠١٠٠ خلف يوبه ٧ فى وينش

 فى وفاته اعدين الجمهوردة رباسه فى
٠١٩٥٣ مارس ٢١

جورت

 وهو ، يطالىبر وسياسى عسكرى
 جورت ش اذا-اً ■■ س ون٣ الفيءزذت

 ل٠أس من (١٩٤٦-١٨٨٦)
 م ء لقبه فى أباه خلف ، ايرلندى

 ادالة الحرب فى اشترك ؛ ١٩٠٢
 عام دافكذور ودمام ومنح االولى
 رتيما عين ١٩٣٧ عام وفى ، ١٩١٨
 وبين ، االمبراطورية حرب الركان

 الحملة ناد ١٩٤٠ - ١٩٣٩ عام
 فرنما من الدابها فى- ألبربطانية

مها بعد  لجبل حاكما عين ، استس
 ، ١٩٤٢ ،ومالهله ١٩٤١ هام طارق

االردن شرق فى سامع؛ ومندوبا

 خلفا ، ١٩٤٠ - ١٩٤٤ وفلسطين
ل ولى لماكمايل  وضع مغوضرشه خ
 باالسكندرية العربية الجامعة ميثاق
الجنرال خلفه العام 'نحو وبعد

٠ كننجهام

الثانى ^ورج

 صر ء ، االسبق اليونان ماك
 عام ولد ، العالميتين الحربين أحداث
 ابن وهو دنماركى أصل من ١٨٩٠

 وعم اليونانى االول قسطنطين الملك
 تولى ،الذالى ف-طذطثن الحالى الماك
 ربث ولم ،١٩٢٢ عام أبيه عزل بدر
 التالية السنة فى بدوره عزل ان

 نظام واقامة الملكية الغاء بعد
 ١٩٣٥ نوفمبر ٢٥ وفى ، جمهورى

ب أثر على العرش الى أعيد  انق
د فحكم ، سياسى  مع باالشتراك الب
 ؛——حكم ماتكساسى وزرائه رئيس
 الحرب ام—قي وعاصر ، ردا دكتاتن

ل الثانية العالمية  ألمانيا واحت
 ١٩٤٤ عام تحريرها وبعد ، لليونان

 ا!شيوعيون تزعمها رة ثو قاصت
 ديسمبر ٣٠ لى ثانية مرة الملك طردت

 سبتمبر ١ فى العر■دى الى أعيد ئثم
 ابررل اول فى وفاته لحبن ١٩٤٦
٠ االول بول الملك أخوه وخلفه ١٩٤٧

السادس جورج

 الثالى االبن وهو ، بريطالى ملك
 عام ولد ٠ الخامس جورج للملك
 البحرية القوات فى اشترك ، ١٨٩٥

 فى بما االولى العالمية الحرب ابان
 كما ،االسلة جذالك معركة ذلك

ح فى اشترك  لقب منح ، الطيران س
 تتزوج ، ١٩٢٠ عام يورك دوق

 ، ١٩٢٣ عام ليون - باوز البرابة
 الى برحة تام ١٩٢٧ عام ولى

 أخاه خاف ، ونيوزيلندا استراليا
 ااهرش عن تنازله ؛هد الثامن ادوارد

عامر ، ١٩٣٦ دمبر ١١ لى



جودجيا ٤٢٣

 زار ئ الثانية العالمية الحرب أحداث
لها  فرسا فى الحرب ميادين خ

ب١ رار ٠ طاإيا١و  وكتدا المتحدد ت’إو
٠ ١٩٤٧ أورف' وجنوب ١٩٣٩ عام

زابث٠٠ك.١ ٨٠٩٨ ا ٠ البر'؛ث سه٠١
 ١٩٥٢ درارر ٦ فى وفاته أنر الثانية

 أ روز بررجرت ) ا!شانية ابنته اما
 اذوذى الغو'ذؤغرافى لممور١ ذتزوجت

 ستودن( ادرز بعد 1فيم ) ازمتذرونح
٠ ١٩٦٠ ءام

لويد جورج
 *زب—ح من بر؛طانى سياسى

 ؛؛حداث سمبرته ارتبطت إ.حافغل»ن١
 الحربثن بثمن محر فى الوطنية الدركة

 ولد ت لوبد وزامير رح دة لورد وه،
 كمبرد جامعة فى وتخرح ١٨٧٩ عام

 وفى ١٩١٠ عام الموم برخس دخل
ل ولى العالمة الحرن د  اشترك ا

 والعراق ر—مح فى الحربية الممليات فى
 العربية ة ر اغو ا يع! تنفع ءم صاعد و

 خاصة عتى ٠ اسالة اطبيادة١ شد
قتصادية قات أهال دا  بطانا در بجرى ا

 ن٠م ؛لملة رط و ا ق اث ا هىتطقة ج
 حاكهض؛ عون ٠ ارعثات ا و ات نار اج ا

 وفى ، ١٩٢٣ - ١٩١٨ دوباى
 فى أدا را ٩ مند عهن ١٩٢٥ بر رو٢١

 ، للنب، ا رد للو ١خلف لمودان ا و ب
 مر. برارو ده فى قال ا و, لذ ا
 ة٠٢ج لخار ١ شمر ز ٩ ^٠ءر٩و .ها ذف اسنة ا

 رعب ال التف* هذا أن شمطانية ار
قتها نيا شمط؛ رج سياسة فى شمال تبد  وع
 زارات ه شمد أد رح ده ءاد ث ٨رمع

 د محمه ؟^حمد ,ت هئ , ءدر٩ ر شمو ز
ءل ز.٠٠ءم ؟ ر( ٩٩۶١ التحاك ب

 التقلد، طال اد ن اال؟ اسعادة
دى  الوذح الدرة بقام ٠ك ا

 ٨ؤ.ا ن اسة1١ اهباة١و ١٩١٩ عام
اد ة اط1١ ارك د اعت؛ رراق ةا.م

 دتاء؛ت١اب ٠٠ ه ا ٠؟ ر.١٠شماىث ٠ء٢٩
 حرت ، ا٠٠اأحسع رى ش" لى وتدخل

محه_د زات ٩ا مغ ومع،* موده ٩ اشمان

٠ الذاشلة ون٠٠٠هذدر __ محمود
 ( لد نا و مابد و العمال حكومة أخلته

 مندا فوقف ١٩٢٩ عام منحبه ن٠م
 تولى ٠ لنفند ا و دل لمعار ا موقف
 لحين ١٩٤٠ عام تعمرات ا وزارة
 السدة وهى ) اكالى الدام فى وفاته

 ، ( باشا محمود محمد فيها 'ذوفى التى
 له ، ١٩٢٥ عام اللوردبة لقب منح

 (( كرومر المورد ا منذ معر )) كتاب
٠١٩٣٣ عام صدر

وجبا
 المتحدة االمريكية ,!وال؛ات احدى

 االنى ورجج المك اسها■ار ضب
 بربطانية مس.تحمرة بدأرى ٠ نى البربط؛

 احدى كانت 'ئم ١٧٣٣ عام فى
ث الواليات  أعلنت التى عشرة ,الث

 حرب وخاضت ، بريطانيا على الثورة
ل  الذرذى الجذوب فى -نقع ٠ االستق
 الجدوب برن فدوريدا تجاورها

 الثرق من وتطل الغرب ان٠« وألباه؛
 1؛حب٠م داغ ، االطلى المحيط ءدى

 )احصاء سكانها عداد ح م٢ الف ه٨ر٩
 م ١ر١٢ منهم ن٠م٣ر٩'ا ١٩٦٠

ندا العاصمة ؛ الزنوح من  ات
 تشمل االخرى والمدن '( ألفا ٤٨٧ '

 أوجمتا ( ألذا ١١٧ ١ كواومبى
 تم ( ألفا ٣٢ ) روما ، '( ألفا ٧١ ١
 االرض 'نغطى ، ( ألة.ا ٣١ ) تا٠أ

 ١٩ر٧ درها——ة دلمن ها الزراعية
 آالف ا ٠٦ الى مقسمة فدان مرون
 المحصول القط,ن ويفتبر ، حقل
 ١٩٦٢ عام فى بالة الف ٥٣٥١ االول
 التبغ ثم ( دوالر مليون ٨٧ بها
 د٠م ٨٦ بتها ( رطل الف ١٤٨١

 السودانى والغول لذرة١ ذلك وش
 ألطينات المعدنية وتها ب تذممل؛

 من ٠/٧٦ وحدها تنتح ذ١ الخزفية
 امدتى انتاجها يمة وشمللم ادوبن

٠ د٠م ٩٥( ١٩٦١ ء؛م١
 ش١ الواليات اولى جورجيا كانت

ع———أجمر االننخاب حؤ( منحت



٢٢٤ بودجيا

 نم اوالبة ١ ن برإ؛ بتألف ، مواطنيها
 ومجلس ( عدموا ٨٤ ) للشيوخ سمجل

 لمدج مننخب ( أعضاء ٢٠٥ ) للذواب
و ١ مجلسى فى بمثلها ، دنتين  ى٠ .جر ل

♦ !اخواب ١٠ و وح٠ي٠للشم عضوان

جوريا
 ساجرى :ساكارتغيلوس القوس نيم١

ورىرسوذدكاتلس سبا سر

 سوفيتية وره٠جم : ادم تخام

 رزوتندز ; الدولة دسس

ألفا ٧٦٨ )ببرى( تغبى العاسة

ل اعلن  جذورجيا جمهورية استق
 بمدينة الديمقراطية االشتراكية

 واعترف ١٩١٨ مايو ٢٦ فى تغليس
 ١٩٢٠ عام فى السوفييتى االتحاد بها

 ف تحاد١ قام ١٩٢٢ عام وفى
 عرف واذربيجان وارمينيا جورجيا

 السورخية لقوقاز١ل جمهورية >) باسم
 استقلت ثم « الفيدرالية االشتراكية

 ١٩٣٦ عام منذ بشخصيتها جورجيا
 وتثمدل م٠م الف ٢٧ مساحتها 'نبلغ

 وتضم ، ح٣لغرب١ القوقاز اقليم
وادجاربا ابهازبا جمهوريات سياسيا

 عدد طلم ٠ ة رو'دياالو*نو رمعديا ؤ أ و
 من /٦٤ متهم ن٠م٤ر٣ سكانها
 /١١ و التدب الحورجى الجنس
 ذربيحار.١٤ وو.,و X ١٠ أرض،

 كا أس ٩١ 1 ماطوم ا!خرى المدن أهم
 تافى—روس ؛ ألفا ٨١ ا سوخوص

 أءلمى ؟ورجيا م—تغ- ( ألفا ٧٢ )
 !ش١ ٦داكاو المغطاة القوناز جبال

 لهذا اباردة الرياح من تحميها
تها تثمل  المقاد ١ الزراعية حاص
 لقمج١ . ٣٧٣ اذرة ،اآلطتان بآالف
 العدت ٠ ١٣٢ السكر ؛خجر ، ١٥٧

 ة ٢٦١ االخرى ألفواكه ،٠٤٠١
 وتذلى ،والحرير ، ١٧١ الداى

 \ مزرعة ١٥١٠ ) الجماعية المزارع
 االرض سماط موع٠مما مز( ا ٧٧

/ ٢٣ وش هى٠اب١ أدا الزراعة

 عفو ًا ٠ ٠ من للجمهورية
٠ سيدة ١٢٥ منهم ( ١٠ر٠٠٠ : ١ )

جورسجل
 وهو ٠ ترش وسياسى عكرى

 ١٨٩٦ عام ولد ئ جورسيل جمال
 ، االنضول فى ارخروم بمديه
 ثم االور( الماية الحرب فى اشترك

 يترام انتهت التى التخدرير حرب فى
 عام وفى ئ ١٩٢٣ عام الجمهورية

 ٠ الحرب أركان كرة فى تذرح ١٩٢٩
وفى ٠ رة ت دس ا المذارده، فى ح ذرر و

 ذذطى٠و ٠ ل*ئكومية١ المزارع فيثمل
 مرون ٢ر٤ بها بأ-زن-؛ الفتية الذابات
 فيأتى المعدنية الثروة اما ، هكتار

 الرصيد ويقدر المنجنيز المقدمة فى
 الباريت 'تم ؛ طن م ٢٥٠ بنحو منه

 والرخام الحرارية والطينة
 والذهب والعقيق والزئبق وااللبستر

 (١٩٦٢ عام لغحم)١ انتاج بلغ وقد
 الصناعى االنتاج أما ، حلى٠م٢ر٨

 ٢ر١ ) والصلب الحديد ويشمل
٠ ( ٠ط٠م

االعلى السوفييت مجلس يتألف

 اشيرات ا عا قاذا ك.ان ١٩٦. ء.ام
 فيها قام ١ر١ المنة وهى ئ البربة

حب  انهيار بسبب ى ٠ءسك رادق
ل وسوء القومى االقتصاد  االستغ

 *ظاهرات قمع فى الجيش واستخدام
 الدستور فألغى ، الجامعات طلبة
ل الجمهورية رير وقدم  بايار ج

 مندريعمى عدنان مة الحأة؛ ورئي.
 _ة٠ره- و-ذوأى ٠ المحاكمة ار

 الدمعذور ظل ولى ٠ اأونتة الحذومة
 ١٩٦١ ييرب ٩ فى أعلفى ا!ذى الجديد
 ٢٦ فى جمهورية لز زيا انتخب

 عممت سمة'با بر وزاره وشكل ر٦ و ح ا
 ٠ ( راو٠'جرجو .ت، خإق,.ا ؛ و:ج٠از
 حالته تدهورت ١٩٦٥ ءام وفى

 المتحدة الواليات ر١ فعاض لصحية١
ح ١٩٦٦ مارس ٢٨ ولى ٠ س



جوريى ٤٢٥

« جههور.بة رر ألتاى — جور؛.و جودت التركى البرلمان انتخب
 '.ع_اثم. ١ فى رزن ’ له خلف،ا ى ن. سو

٠ ه٠ف٠

رجو ج■■■
لحكم ١ ابانى ألماش وقائد ى٠ ب

ءز ااح ماردافى وه ٠ ألنارى
م ء؛ الى ؛ ٠ ٣حررذ د ولي هردان

المدران ’„-ا: لى وانترد ١٨٩٣
ور ا العاب الرب ابان لمان ا

 اختبر اننى رشتبوذث يرب وقاد
 وبعد ٠ قحذال لى الجذوا بمغامراته

 بالدات اشتغل الون١!حرب'١
 ائترك . وألماب' الوط لى المدنى

وكان ؛بدايتها منذ- النازية الحركة لى
 ميزتن انقالن قادوا ؛لذين رحبن مور

 ة٠٠٠٠ممام ر■ ١٩٢٣ م ء؛ الذادلى
 أن. ءل^ ب وه ’ ٠؟هتل رف د؛لى؟ ٥١

 ر١ عوذته وبعد ٠ اطالدا الى ذلك
٠ سفة اك؛ حيذ بتنطبد عنى لمافى؛أ

 الذى المثوور ء١لذد١ ينب واليه
لمالى الضعت الى وحهه  رة١ه فى ا
 المدفم ١) وءو ألثانمة العافى^ ى الم
 الحلفزاء علبه حكم ٠ (( الزبد قبل

 زعماء مرو آخررن عذرة مم ا
عدام ( النازرة  تهرمدرج فى شذنذا را
 انتحر ، ١٩٤٦ ستمر ٣٠ بتاريخ
 تنفيذ قسل I ٠السحم انة زفى فى دافى
اكذوبر 'اول فى باعتين عليه الحكم

:.؛؛—أن. ٠’ ١ لم. دح جورب دخز
 داح متن سه٨ ال ر نقالى’و ١٩٢٨ عام

زمة فى عين ٠ ١٩٣٢  النازية ا
 ١٩٣٣ عام هتار برراكة االور

ئرتئ ٠٠ ن١لقر ١ووزز لثا؛؛ت

لماض الحو سالح بناء  رتة ت ٠ ا
 ١٩٣٨ءالى ( ضر ) مارنانى داد
 لخاصة ١ قنشادية١- للجنة ربصا عين

رب ات المنع ۶مثرو بتخطيط ع ا

 رذبجامعة -حاذ أ! ك.نيمى شننى ١٨٨١
 بمجلس عوا التحوب حذى ر ذد’
 ١٨٩٣ م ء؛ وفى ٠ ١٨٨٥ م١ف !-زات أ

شرار ألحزب ر١ ات  ولم .ا
 ٠ الحزب زعامة به ١ ازنهت أن ريث

 لى ١ طه بخالتار فى انضج ا٠كم
 (( ريبوبليك بتيت ١١ ة جبلى رر نحر’
 ١٩٠٤١ءاه فى عما انفصل انه ا

 (( دوبيه )) جربدنه أ.مر دو
وم—ااث حتى تتسرر مازالت التى

 وددكه ،-دو ه٠٠ رز رث’و ا ره ر حهث_,ئ
 .يا———روس جمهورنه حدون فى رعع

 'نكونت ئ ألداى يب ياقل فحة أالز
 باسم قبال ق ند,’ ى'نت ؤ ١٩٢٢ دإح

 أالسم طلقءلعاظا١ س’أقيجأوربوت

 ٣ره٧ ألماحة ٠ ١٩٤٨ عام مند
 .الغا ١٦٦ الة.ان وعدد .م٠ ألف

صة  ٣٠ ) التياك - جوور ا
 مليون نحر منها المراعى 'نغطى ألفا

 ، المعدنية روتها 'نثمل ٠ هكتار
 ؛السمر والفحم والزئبق ’ الذهب

 االخشاب هسناعاتها ودى
دآن ت1رضخرج٠زشم زالكيمايسات ♦ ا

بور.سى
 ن١ج وهو ’ فرش ى٢١ر
 ١٨٥٩ م ء؛ وك ٠ ى.٠٠٠ وزر ل_ذن

ما٠ههإ د.ل——داد ي دارئ:
عام وفى ٠ للبنات ه 'كازء ه٠٨بدنر.

 الجاسة فى رى١ ثلةمم
 الحركات أكثر فى انترك ٠ الذرية

 محاكمة منها عهده فى االدا■صمدة
 خفض, الو؛ الدعوة ز رةو'س^١ذر

 دءاة ة عدا؟ ءكل~.ه ارار ٧مم اأرتسا"ج
ن ليلة لهاغتبا ار( وأدت الحرت اع

ود؛ اسة ن الم  دهب ٣١ فى ا
 راؤول ردس نان رد ض ١٩١٤
ن  أخلى ثم للمحاكمة قدم ادى تج
٠١٩١٩ عام فى سبيله



٢٦) < حرب ) دوردال

«حرب )) جودطال

 ل—ا!س اًسبابذ كلمة رك٠جو
 ((تستخدم الصغيرة الحرب )) رمحى

حا  ، العصابات حزب بؤحى اصط
 عادة بها بقوم اأذى 'أحرب وص

 قوات نسعد اطتهن إؤ١ من حماءات
 االسم بهذا عرؤت ،النظامية االعداء

ل حذ  عام !سبانيا نابليون احت
 تحرير بحركة االسبان ودام ١٨٠٥

 أسارب على( فيها اعتمدوا مساحة
 الجيش ,,ة٠مشاوش فى العصسابات

 ذلك بعد استخدمت ص ، األمظاص
 أشهرها ون ، العالم أنحاء ،٠مر كدير فى

 فى شامل االمير شنها التى ب اأحر
 سية— الروس اأتوات ضد قاز انو ١

 تقف ولم هتوالية سنة ٢ ه ودامت
 وحرب ث ١٨٥٩ عام فى اعتقل ر،

 ب جف فى رطانيحموى اب شد ور ا
 وب وح. ، ١٩٠٢ ءام ح، رتما ابى

 ، الهدد لى اظدن١ شد االفغان
ف دب ردئ اأم، ب حب ستخد١٩

 ٠. حتر فيتنام فى رى اب االستعمار
 ردأت اش السنة ٠.وهم ١٠٩٥۶ عام

 وانتهت از ٠۴أح١ فى ن ااخد* ه ط ا4ف
ن أمجا راع ٠ استق

وذئن٠ج

 ، جواتيماال جمهورية من سياس
 نمج ، جوزمات اربنز جاكوبو وهو

 بجيرواتيماال أجربت التى االنتخابات فى
 رياسة وتولى ١٩٥٠ نوضبر فى

 خلفا ١٩٥١ مارس ١٥ فى الجمهورية
 أول أتام الذى اريغالو لجوزيه

 االمريكية القارة فى شيوب حكومة
 بدعنوته جوزمان هرف كما

 ذه١وى اليسارية االشتراكية
مبريالية  حكمه ودام االمربكية ل

 ق'مت حدن ١٩٥٤ م ء؛ ميف حتى
 كاستاو بقيادة الضباط من ئت٠جاء

 ن جور حكومة داسمنال أرماس
د مغادرة الى واضعلر اشارية اب

 أن ياًمث لم ولكن ارماسى وخلفه
٠ شهور بضعة بعد اغتيل

جوستاف
 الوإلى ملوك من عدد اسم

 الفرنسى برنادوت بيت الى ينتسبون
: منهم صل اال

ولد ، ااخامسر جوستاف _ ١
 أوسدار ك المل ابن وءو ١٨٥٨ عام

 بادن(( دوف ))ارشة فكذوريا تزوج لذاذى ١
 عام اباه خلف ، ١٨٨١ عام االلمانية
 فكان ستة ٤٣ حكمه ودام ١٩٠٧
 ،لمعاصردن١ودالملوال٠أطولءه من ' بذلك

 االولى الميتبث٠اعل١ الحربمن شهد
لهما وفى والناش  المويد أعلذت خ
 مشاهير من بأنه اشتهر ، الحياد
٠ ١٩٥٠ عام توفى ى التش العبى

 وهو ، السادسى جوستاف ٠ ٢
 السالف الخامس جوستاف ابن

 مرس تزوج ، ١٨٨٢ عام ولد الذكر
 ١٩٢٣ءام والثانية ١٩٠الولىءامه١

 بقد *الدويد عرش على والده خلف
٠١٩٥٠ اكتوبر ٢٩ فى وفاته

بوقر
 ببوزيف وهو ث فرنى قائد

 ، ١٨٥٢ عام ولد ، جوثر سيزار
 تولى ، الجيش مناصب فى وتدرج
 وعند ، ١٩١١ عام االركان رياسة
 كان االولى العالمية الحرب نشوب

 أخذه ، الفرنى للجيثى عاما تائدا
 ولكنه غرة على لبلجيكا االلمالى الغزو
 االلمالى التقدم وتف فى نجح

 صلة الف؛ المارن معركة لى بانتصاره
 أنفذت ش١ ( ١٩١٤ سبتمبر )

 توميا بط اعتبر ثم فمن ، باريسى
 ، فرنا مارشال لقب بعد فيما ومنح
 فى .,؛الهمال ١٩١٦ عام فى اتهم انه اال

 التى فردون لممركة االستمداد
اًاف٧ ٠ ٠ من فرتالحوا فيها فقدت



٠جوبتدى ٤٢٧

 وكاة اذة٠'ب عن لذحح نتبل
 ن١متا حتغع٠ ، نباي الجذراب

 ■لى رت ، صى—■—د ي رك، الت ز؛مستثئ
. ١٩٣١ دام

رب-و

 حيو ودن ٠ برارحنى سياس
 ، ١٩١٨ رر ني ١ فى واد ’ جوالر
 نرسى ا—ط- ١٩٦. عام انتخب

 اكتوبر ١٧ ذفى ابراز-* جمهورية
 كادرور ارنبى١ اعذار ١٩٦١
 أن بعد انجمهدرنذ رائن لى فختدغه

 ذى جدبد دمزر سع—وز تم
 اتة٦.,-ك سءص رن ألجمية ري

ث لحد سته , ٠ر مت ١د ئ لسابقة ١  ث
 لى برانكو الى احذفي ١ وخلعه سنوات

 أسقاط تور الذى ١٩٦( أبريل ١١
الن أالولى لى وحكومنه الروح

ووتر جولد

الحزب هرن ش في—أم 'سياسى
 ووتر. حولد بازى ودو : الجؤوزى

 بولندية ذرة لى ١٩٠٩ عام وزد
 الحات ال أم دحرت أالصل يهودرة
ب ألمنحدة  عن ألبحث موحة خ
 i ٠ذك فد خذ ممد ت أ-نعر ن ٠ ألذهب

 دخر ٠ بروتسننية وامه لهودى أبوه
 ب ة نحمسدفي ة لغذفي ونا ٦ر أر معسان جا

بر تحارة أر انعرف  واحرز ألم
 أتجه ١٩٤٩ عا* ولى ، كعبرة ثروة

 ممجلر أ عضو فانتخب ده لب' أ ألى
 أريزونا والية ص الفيدرالى اكبدخ

 جون فيها أنتخب أش الخة وهى ١
 اءإن نفه؛ لمجذسر’^ أ عفو كنيدى
 لى ألجمهورية راسة ار نفسه ترشيح

 لجمهورى١لحزب١ وايد ١٩٦( يناير ٣
 حل ودو ٠ يوليو ١٥ فى ترشيحه

 ألحزب لى ألمتطرف أليمينى الجناء
 سياسة ز رفي أش تع«فييحاته وتوألت

بها عرف أاش وألمحافظة شمت١

 نبذت النها ألفيدرألية ألمحكان فهاجم
 وأتهمها رية٠۵لعذ١ ذين لتفر أ سياسة

 وفى ، ألوالدات غثون فى بالتدخل
 ضرورة رأى ئ ألخارد صنجدازره

 حتى أعها بأنو بكية أالمر أت اذو أ تدب
 لها >ضس بارزا قا نذو نتفوفى

 ع٠بقط وه,رد ، رخن ألدا أرطرة.
 حالة فى فيش ألسو بأالتحاد ته’ءالق
 ألتحلل مع !؟.ه لمطا أالستجذأبة عدم
 وأبد ، ألذرى ألحذنذر أتذويهذ من

ب ازخدأم  أنهاء فى ألنووى أل
 فى ل—حص ٠ ألفيتنانرخن الدرن
 بخ بذار ت ج ألتى ارياسة أ انتخابات

 مبون ٢٧ر٢ ءلى ١٩٦٤ نوفمبر ٣
 صوت مليون ٤ ٣ر أ ال٠مق صوت

 ممقرأطى أزد ف ما علب؛ حصل
 جواد حاز وقد ، جونون ليندون

٠ والمات ٦ فى أآلءين ءلى -رفي و و

ولى جو

 ألملكة أبنة وهى ؛ لندأ هو ملكة
أالمير, روحها من ولمهلينا الئ١

، ن شفير   ٢ ماكلذ؟ور ى هدفي أالذانى
 أالمير وجت 'نز ث ١٩٠٩ ام٠ء ولدت

 عام فيلد بستر - ليب نارد ٠ب لمالى أال
هولندأ ءرءرش أمها خفت ا ١٩٣٧

 بعد ( -سنة ن٠٠ستج لحو٠ حكمذجا
 سب٠ ه ١٩٤٨ سمبر٤تذازلهافى

. ألماذى دلى’ دن أورانج بدت ار

جويتى

 جيولهاتى وهو ، '.بطا!ى سياس
 تولى ( ١٩٢٨ - ١٨٤٢ ١ لبش حو

 مرات خ«س االيطاب أزوزأرة رياخذ

 ،١٩٠٦ ،١٩٠٣ ،١٨٩٢ لى'العوام
 ش١بلمية١لطر١ الحرب عاصر ١٩١١

 من جيا ا ءلى اطارا١ ذبا أسذولت
 ألدرب أيطاليا دخول. عارض ، تركيا

الممرة رة١!وز١ ،تولى ١٩١٤٠ عام
♦ ١٩٢٠ عام الخحفية١



٢٨) ا١جومد

جوطك|
 ف بس ؤالد وهو ، بولندى سبداس

 رلش٠تم وأش. ١٩٠٥ ءهم وك ا٠١جوملك
 لى اشترك كما العمالية الحركة فى

 لعالمبة١رب5لتا١ ن اد؛ وارسدو عن فاع الد
 ١٩٤٩ -١٩٤؟ بين وما الثانية،

 سح واب الذموعى الحزب 'نزعم
 أن يبث لم ،ولكن الوزارة لرئيس

 سياسة تأثير تحت مناصبه من أخلى
 للتخلص لتحررية ا. لميوله نظرا ستاين

 ١٩٥١ عام وفى ، الروسية التبعية من
 ولى ، محاكمة بدون ادجن فى ألقى
حس نثبت ١٩ه٦يوذيه ٢٨  ثورذالغ

 نمهدت ألسوفيتية الدكتاتورية ضد
 الدمعية الزعامة الى جوملكا لعودة

 نتخب ١ اذ نفسها لسنة ١ من أكتوبر فى
 الشسيوعى لتحزب أول - ١سكرتير

 وأعلز ، السياسى المكتب فى وعضوا
 الحردة مع االشتراكية الى دعوته

 ؤطار ، ت٠ل,,وفيي١ ازءؤاء١ أفزع مما
 وارسو الى ’(( وبولجاس خرودوف ))

 سحب ءلى االتفاق وتم أكتوبر ٩ فى
 ولكن !.تدا بو رن فىل.لة الو القوات
 ة—الخارجي السياسة تأبيد بشرحد

 مارس. وفى ، فيتى السو تحالن؛ل
 وشمات ، انتذابه أعدا ١٩٥٩

 عن الحجر رفم الداخدلجة سياسته
 من بر- ٨٩ والغاء ، الكلية دة ح)

 ث فنداها بت لتى١الجماءية المزارة
حس ومنعم  االرض شراء حق الف

 بتبادل١غجع 1كم ، العقارات وتملك
 بذ* رنم و!كنه ٠ الذرب مع التجارى

قاته رددو قطع ٠ باأكرمأس ع

كيتا جوس

 ١٨٩. عام حول ولد ،كينى زعيم
 أبوه وكان كيءويو نبيلة لى١ ويئتب

 أطماء من ده٠م ا« الماشية ة رء؛ من
 االخة تعل ،!مطار صانعى ادحر

 البعدن مدرض فى االنجليزدة
 فى وعمل االسكتلندية التبشيرية

فى كتابية بوظيفة التحق ثم التجارة

 ’وب ٠ !رض س-حا ثم لجوروبى
 الى اندم االولى العالمية الحرب

 التى باالراض ادطالبة وطنية جمعية
 ١٩٢٩ !م وفى ، البيضر اغتمبها

 قضية لعرض لندن ار سافر
 دون االستعمار ماطات على مواطنيه

 صمةلماا الى عاد عامس وبعد ، نتيجة
 مدرسة لى للدراسة ألبريطانية
 الى سافر فترة وبمد االقتصاد

 ،وفى الدراسة هده الستكمال موسكو
ل  عاش دانية العالمية الحرب خ

 الى عاد ١٩٤٦ عام وفى ،بانجلترا
 وانضم المياسة الى فوانصر كينيا

 الذى األفريقى الوحدة حزب الى
 على ذلكءوساعده بعد زعامته تولى

 الخطابة قدرته بسبب النجاح
 ندم ١٩٥٢ عام وفى ، وشعبيته
 نشاحل فى باالشتراك متتهما للمحاكمة

 وحكم االرهابية '.؛ ماو ماو ١١ جمعية
 عام ولى ث ات سب ١/ بالجن عليه

 أخرى، ة فتر نفيه بعد عنه أؤرح ١٩٦١
 ، التدريعى اأجاس٠ب عضوا فانتخب

 مايو انتخابات لى حزبه نجاح وبعد
 وفى !ولى وزارته ألف ١٩٦٣

ل ٠أعذ نفسه العام ممن بعمبر د  استق
 أنتخب ١٩٦٤ سبتمبر وفى ، كينيا
 ، الكونغو فى التوفيق للجنة رئيا

 انتخابه أعيد ١٩٦٦ مارس وفى
 ، !فرض الوحدة لحزب رئيسا
ت توثيق على وعمل  السياسية الص

 افريقيا درق دول بس واالقتصادية
 ت اء—احتم عدة عاصمته فى فعقد

ل اندول هذه لرؤساء  عام :هن خ
٠١٩٦٦٠١٩٦٤

جومر
 ، و!ومبا٢ جمهوربة رؤساء أحد

 ١٨٨٩ولدءام ،دوجوب أور وهو
ل ولى المحافطس حزب زعماء من  خ

 سياسته لثاذيةكاذت١ العالمية الحرب
ومؤيدة االمربكى ن للنغب مناوئة



سون جو ٢٩)

 بين الجمهوربة رباسة تولى ٠ للمحور
د وحكب ١٩٥٣ - ١٩٥. عام  ال

 استرالى 'سذطه . دتحووبا حدسا
 رياصة اى ني الذى بينيال فو مذوسن؛

 دحاكمة ندم 'ب فترة الجمهورية
 عاني ٠ اكاًطة مه ١ دنخد ١ ء دو

 عام حتى بأسانا المنعى فى جوبر
 تزعم حيث كوبم؛ ار وعاد ١٩٥٧

 ٠ ١٩٦٥ عام توفى ٠ المحادثين حزب

(( زوع٠مذ >) تون٠جوسع

ل ) خاى مثروع  ب'ه بستغ
 ني ح١٠ك. ٥٠^ إى ١ بف٠م. االردى ر ده

 االدركى إربو الحاعر ابدوث
 اء٠ءلىرؤلمع شروءه٠ءرذى ,٠ أبزنهاور

 فمم. ذو ,'دب’ ى خ بة٠ لعور ا لر,'ت لحاًةو ١
 اذد على رض دج ٠ ١٩٥٣

 اشرب الدو احامعة ب٠ب١
 ءإى ١٩٥؛ ر٠ئذا ١٢فى وافدت الذى

 وانذيت سن را لد ية٠فت لجنلمن رليف’
 زدلم لي.٠مم ت١ ر -ا العن فضه ر اى ا

٠ فنية و

 . ني نمتو جو وع مثر بتضمين
الدلموى الحت-ماذى نهر ءأى د٠س اشاء

 انتوى االبراد فائغى- تخز.بن
 بانياس نهر داه تحريلى : للنهر

 تثاً ننا؛ فى والحعاش والدان
فى '!حولة حوض فى االرافى لرى  وت

 مياه 'نحور ؛ جاوره؛ ولر؛ الجبر
 البرب الدور ترعة أ)ى مولذ اض نور

 الغور منطقة لرى طبربة بحيرن' واإى
٠ ابت ر٠_٠ابح و الماً حبر ةبحبر بين

 نهر وغرب درف فى 'نرءبن اشاء
 خشى عر التى االراضى لر.ى االردن

 ٠ الحوالماً مستنقعات تجذ؟ف ؛ آانهر
 سد امام م,ن مياهها 'نأخذ قناة اشاء

 ؛الكورباب القوى ليد اب الحصبانى
 وقناة المقارن نهر ءإى سد اشاء
 ط الستن؟؛ _ه—أمام من ١مياهها 'نأخذ

٠ الكهربائية اانوى

 اف تن؛ ا؛ضروع حساحب قدر
 .:تم ر عاى د . م ١٢ بنحوه ه تنفذ

 بداى ودرت ئ مراحل خص عدفى
 بوبه فى مباحثات المضروع هذا
 ١٩٥٥ رراير وفى ٠ ؛القاهرة ١٩٥٤

 اليه دعت اجتماع أثداء ببيروت
 خارجية وزراء ب اللبن؛ الحكومة
ردن زيرى المعنية ادول  وور أ
 المثروع، ه ض؛ ا راء لتوحيد وبان

 بالقاهرة نفسه العام من أكتوبر فى 'ب
 عرف مضاد مثروع وضع حيث

 نهر مياه ستمالل العربى بادروع
ردن ٠ ا

سونوج

 الحزب مين بكى "ص يهس٠س
 السادس والرئيس ٠ الديمقراطى
 وهو ، المتحدة دات لذ؛ تون’والثال
 بة بو لد و ، ن جونسب بين ليندون
 كنية فى تخرج ٠ ١٩٠٨ م ء 'نكاس

 ه ١٩٣٠ ءام بتكساس المدلمين
 ، ١٩٣٢ عام حتى بالتدربس اشتغل

 نواب حد سارتبر منصب شغل ثم
بة  اتصامت ثم ومن ١٩٣٥ حذى 'إو
 مما المحلية اشيا'ح بثئؤن حياته

 س٠مب انتخابات فى الفوز له مهد
 انتخابه وتجدد * ١٩٣٨ عام ادراب
 خالل وفى ، مرات أربع ذاك بعد
 فى 'بطوع الدب اشابة الحرى
 الجبهة فى واشترك ألمحررة الذوات

الغضية اصمة وسام ومنح اليابانية
حرم روزفلت الرئيسى أت ,تذكر ومؤ؛

 ا!كونجرص ائ ءلى نإف بعد
٠ حا٠ًلذواتاد١ غوف٠فىص لذطوع١

 بمجا,*ب ا و—عضد حذوكدون ذنخب ١
 ١٩٤٨ ءام ( زور٠سسيف ١ الشيوخ
 عام وفى ، ١٩٥٤ انذخابه وعد

 مجلس فى اشارضة تزعم ١٩٥٣
 ١٩٦٠. عام وفى الفيدرالى اشيوح

 طى١لدبمقر١ ألحزب وردحى أحد كان
ولمر أن ١ الجمهور)ة إرباسة



٣٠) جونغيل

 كيندى جون ترشيح أقر الحزب
 وفى ، له ذااللم وجوتممون للرياسة

ل ت بدة م٠ق؛ نيابته مدة خ  رح
 للرئيس شخمديا دمث العالم حول

 ٢٢ فى ودى اغتدال وبعد ،كنيدى
جونون 'ذولى ١٩٦٣ ر—نوفم:

لدسننوربه ١ ه٠لبمجدت i وأقمم ادرياسة
 ألرادس وفأة من دوقة ٩٩ بعد

 الرياسة بات النتن؛ تقدم ، السابق
 هوبرت مع بمقراطى أك الحزب ممث

 ٣ فى انتخابه وتم له تائبا همغرى
 على حصل أن بعد ١٩٦( نوفمبر

 ص ٠ م ٢٧ر٢ مقابل صوت طيون ٤٣
الجموورى منازه عليها حصل

٠ جوادووذر بارى

 جونون سياسة سؤت“ا
 تشريعط'ت من أصدره بما الداخلية
 تخفيض ، المدنية الحقوق تتغمن

 محاربة برنامج ئ الضرائب بعض
 فتتمدم .ة۴الخارج أماسياسته ، لفقر ١

 فيتنام فى لحرب ١ مواصلة على باصراره
 اشترك ،الشمالية فيتنام الى ومدها

 ( ١٩٦٦ أكتوبر ) ماني مؤتمر فى
 مع الدرب وقف احتماالت لبحت
 آسيا غرقى جنوب حلف ممثلى
 أستراليا الى بز)دارات لذلك ومهد

 ذودل وماأجزيا وكوريا وروزداشدا
٠ شعبى باغراض لهاخ

ل—جونن.
 سرته اتعدات فرئى سى نسيا

 وديرو ؛ عاصر١ ولبنان سوريا بذاربخ
 عين ٠ "ليجوخغ دى هذرى الكونت
 عام ولبنان سور على ميا١سا مفوضا
 لمحاولة ، سرادلى للجنرال خلن؛ ١٩٢٥

 الدوردة اأشورة على اء—القض
 الدامية المعارك من بدال د؛لدبلوماسية

 ب. ..فقد دنان فى أما ، ااخاسرة
 ظدل فى جمهورى نظام اقامة الى

 م؛يو ٢٦ لى أءانه ،'اخرذمى االنتداب
أول دباس شارل واختار'١٩٢٦
٠ اللبذ؛ذية للجمهوربة رئيس

جوون

 .بعقوب وثرو ، نيجيرى عسكرى
 قرى باحدى ١٩٣٥ عام ولد جوون
 مدارس فى وتعلم ، الثممالى االقليم

 التحق 'نم التبشيرية االرساليات
 القيادة 'ضدت كان الذى ؛؛لجيش

 بعثة فى ذلك بعد وأوفد بطانية اامر
 ئ المر؛طاض هرست ساند كلية الى
ب فى اشترك ١٩٦٦ يناير وفى  االنق

 اء٠٠زءمع بعض ه٨ف ل— اء الذى
 الجيش أركان رياسة وتولى اشال

 تولى الذى ايرونى قيادة تحت
 ا!ول االسيوع وفى ، الدولة رياسة

 تفه المام من أغطس شهر من
ب بدلى اسمه برز  به قام كى١ االنق
 لقى كى١ ١ ارونى حكذومة ضد
 *'ادة——قي جوون وتولى ( مصرعه فيه

 ونادى المسكرى والمنجءاص الجيش
 فشل بعد الفيدرالى ا!.حكم بياسة
 ام واكنه ليجريا لى الوحدة مشروح

٠ مةياالقل بات١االضطر على يقفى

جوييم
 على اليهود يطلقه عبرى اسم

 أليهود غير وعلى خامة الميحيين
 أو االميدان ويعنى ، عامة بصفة
 ذكره يتردد ٠ أالجانب أو الوثنيين

 موأغع فى يثمير ألذي التلمود فى
 لثدءب١اسمتعألء بذجد بؤ؛ ذمنه متعدد

 ٠ ألشدوب مون غيره على اليهودى
 أعداء هم الجوب* أن ر١ يشع كما

 يشفق أن العدل من ودني » اليهود
 كه؛ (( ويرحمهم أعدائه ء'ى االشان

 يغش, أن لليهودى بحق )ؤ دا جاء
 ئحيى أن عليه ومحطور ادوبيم

م لكافر١  أو درره يخش مال باأس
 بحكم أن قبل ٠) وقوله " عداوته
 أن .بازم أالمم ؛'قى ءلمى تهايا أليؤود

 وبهلك ورافى قدم ءاى الدرب تقوم
 يبع مدة اليوود ويبقى العالم ثلثا

 التى االساحة يخدرقون .*مذرات
٠ (( النمر بعد غنؤوها



جيننسكل ٤٣١

 اا ب ". إذ ا ونحن ألغنم من كعطيمع
 ألناخى، ألجيل خدعنا لقد ١ قوربو

 متعفنا أ سد فا ه وجعاذا ردم ا،جو ١ من
 وذطر؛'ت مبادى، ٠مز ه علمنا 1رم

٠ (.( لذأم أ ا زرعه لنا ف و لرهر

 ف بعر ٦يم ألجوب ثر د ذردد ا كم
ذلك من '( صبيون مقررات )ا ئدبما٠

 'ذر :ل٦ ؛دب؛جة٠لح٦ اى ا> ذوني
كوت—ال الى ادويم 'نفطر

 ٦ نع و حك أن وألى ’ف أر أ و وألرذموخ
ء . دا حدأئ  د اجن٠حد أذ

ريج عز٠’ ١ ان '١ ٠٠؛’ وز ؤ « أستسالم

ب١ب

 هه و ٠ دىفيتنا يبى ب( و ى ٠ك٠٠ء
 بطل (( جياب يون و٠فوذج )) لجنرأل ١

 عام ولد ، فوتم( بيان ))ديان معركة
 أمحاب من ارة فى وشاً ١٩١٢

بالمدارس تعلم ،االرز مزارع
 لمن—درا وأى C هدو ا١ فى لغجركية١

 على وحصل لوى ه؛ فى ألقانون
 أبان أعتقل ١٩٣٨ عام ألدكتوراه

 نثاطه رب بس* ١٩٣٠ عام دراسته
 ألعالمية ألحرب نشوب حى ألتحذررى

 ألى عاد 'نم العبن ألى فهرب أاخاذبة
ل كد ألكفاح لموأصاة وطنه  االحت

 الذدن أإغرنميين كد ٠'ئ ، أليابالى
 أخرى مرة ا٠ططاله بط أ و عاد

ل وفى لمية لصم أ الهند ءلى  نى'مته١خ
 م ؛الزء ره ال—ص بدات بالهبن

 أنى'م ألذى « منه خى هو )) ألفجتناس
 واختار بغيتنام درمذراطية بؤررة٠ج

 فثل ولكن خلية أ للد .وزيرا جياب
 نثوب ألى أدى فرنسا مع ألمفاوضات

 دمة بهز أنتؤت ألى أبحر.نر حرب
 عين ٠ ١٩٥٤ مام فى فركا
 بذلمام لجيش ءائ قالدأ جب_ات
 ونابا دفاع١ل ووزيرا أالدالية

 (( دوذح ذان فام )) ء١!وزر١ اردبيرى
 المشرف أنه صا؛در1١ بمذر تؤكد كما
ابرت ؤ أاحر.بر جم^آل قوات ءاى

 وة لم١ ام٠٠ف.ف معارلث فى \ كونح
٠ ق رك أالم و ز لذ أ كد

جيبوتى

 ٠ ألفرنسى ألدمونرال صمة١ء - ١
 ر—أالح* ألبحر عأى 'نطل ميناء وهى

 نال الو أ ج.يؤربة حدود من بالقرب
 ( ١٩٦١ عام أحصاء ). سكانها د ءلى
 أالقليم ن١سة نصف اى ألفا، ٤١
 ، أ!غرنى كم’أط١ دقر وهى ٠, كنه

 انهأ أر الوتمادية١ أهميتها -درجع
 لتى١ ابا؛؛ الددن ألبحرى ألمنفذ
 حإوإه راغ بدى ٠حل خط بها يربطها

 ان—ألحكومت ومذلكه مي ٤٨٦

 ستاء حذاتد ٠ زوو-ية وآ'ال ألغربة
 سامنة ٢٤٤٤ ( ١٩٦٢٢أنى ض حيبو

 ٠ ض مليون ١٠ر٩ حمولتها

 نقدية وحدة ’ جيبولى فرنك - ٢

 الدوالر من بغطاء ١٩٤٩ عام منذ

حاولى فرنك .باوى ن أالمريكى
♦ أاجديد ألذرنى ألغرنك ن٠م ٠و ٠ ٢ ٣

**كل جيد

 حزب ن٠م برطالى سمياسى
 نج-ا_كل٠جيت 'ذود و هم وءو ٠ ألعمال

 جامدلمذ فى و'ذخرج ٠ ١٩٦ذ ءام والى
 ق ضرأا رح٠ ن ء ن ذورد—أك

 اضدن بجامعة ألسيا أالقتماد
 ة دألم عن لعمال١حزب عن أنتخب 'نم

 عدة بين تذاب ئ ١٩٤٥ عام بدن
 وبل منها أقتصادرة مناهدب

 ألبرلماذى أالكرب ،ألتجءارة وزأرة
 ، ١٩٤٦ ءم !ذوى١و أوود لوزأرة

 داد -دولى ١١٩٤٧ وير٠آى. وفى
 ( السابة آش حكومة ١ !وزأرة١

 رياسة دولى ش’لورداً أعتزأل وبعد
 عام ذوفى ١٩٥٥ عام ادال أ حذزب
 فى ون—وال ه^رولد وحفة ١٩٦٣
٠ الحزب رياسة



٣٢) جدال

جبرال

 جوزه وهو لباذى سياس
 يباء استناذا حياته بدأ ، جرال
 !نحرب ١ فى انذرلذ ئ مدربد بجامعة
 وبعد (١٩٣٩- ١٩٣٦) االهلية
 ئيأر ختر ١ لثعبية ١ لجهة ١ انتمار
 الجمهوريين هزبمة ولكن ، للوزارة

 رب٠أل الى فعته د فراذو يد عإى
 أقام حيث المكسيك الى وااللتجاء

 عام لدن المنفى فى اسبانية حكومة
٠١٩٤٧-١٩٤٥

جدو
 لحرب١ابان تردداسمه قائدفرذسى

 اشترك ( ١٨٧٩ )ولد الثانية العالمية
’ وأر االولى اسه الدرب فى

 الدفع إغر!سىا الجيذى كائدا عين
 فى وأو ثابة’١ العاب الحرب فى

 ٠ الوع بعد اليها ,وأعيد ١٩٤٢ مايو
 شمال الى الهرب من ثانية تمكن ثم

ل بعد افريقيا  الريكية١القوات احت
 لقوات عاما نائدا دارالن فعينه ،لها

 معرعه بعد خلفه ثم ، الحرة فرنا
 مندوبا وعين ، ١٩٤٢ ديسمبر ٢٥ فى

 للممتلكات عاما وحاكما ساميا
 فربقيا ١ وغرب شمال فى الفرنسية

 الدار مؤتمر فى ديجول مع احتمع
 اذذدب ( ١٩٤٣ يناير ١٣ ) البيضاء

 ١٩٤٩ عام انوفى ، بينهما التعاون
٠ االنغاليد تبة ت٠تح ودفن

جزان
 ى د كدو أ عر ؤب صفرد( ميناء

 جنوب فى تقع '( واليمن ألحجاز بين )
 مقربة وءاى ميل ٢٠٠ بنحو القنفدة

 ؛نحيط الشمالية ليمن ١ حسدود من
 مجموعة وتواجهها جوزان جبل بها

 نحكانها عدد بباخ ، فرسان جزر
 فى اممها بتردد ئ االلفين نحو
 ت على وفى ود٠لحا١ مناوشات انباء

 االمام ر أنف؛ 1به يذوم التى التلل
٠ اليمنية الجمهورلة 'خمد ,السابق

.زذجا٠ج

 اذطون وهو ٠ أفريقى سياس
 نعلم’و ١٩١٩ عام ولد ٠ زذجايج

 براج ن ه٠٨ل التحق ''فنم ٠ بالكوننو
ت٠|  فربقه١شكولمملوفاي،لذر

 ب؛ربة١ (ته٠اتجاه كاذت 'نم ومن
ل بعد وزارة اول فى اشترك  استق

 لوموب؛ ؛-ريارة ١٩٦٠ ءا'م ندواكو ا
 بناير فى االخر هذا ال—اغتي وبعد

 برياسته وطنية وزارة شكل ١٩٦١
 منها الدول بدخر بها اعذرتمت

 لم ولكنه * المتحدة بيةإهرا الجمهورلى
 ى٠للم١ا وال د أ مع مفه فير-ا أبدى أن بلبث
 جيزنجا وكين لة ٠٠٣ ٠م وزأرة ل٠شك

 لم الوفاق هذا أن ء له ناطا
 الحكومة على ثار اذ بطو بدم

٠ اعتقاله ألى أدى مما المركزية

الجزة
 لمدينة مجاورة تقع معرلى محافظة

 التقسيم منذ مديرلى لقاهرة،'تكونتا
 حدودها 'نتعل ١٨٨٩ 'م٠ء أالدارى

 والمنوفية لقلىوبية١ فظة بد؛ .شما
 يدويف بنى فظة يد؛ وجنوبا والبحرة

 وعدد ن مم ك ١٠٢٨ حتها١٠٠٥ تبلغ
 ميون :؛١٩٦٠ احصاء ٠ .طانها

 خمة اى ا اداريا تنغلى الغا ٣٧ و
 فى بما ؛'اجبزة١ كز هرر : ودو ٠ كز١ ٠م

 سكانه وجملة الجيزة بندر ذلك
 ت وقرلى بلدة ٢٣ ويضم ألف( ٤١٦

 ٢٣ ورلى, ( ألفا ١٥٤ I ألبدرنين
 ( الغا ١٨٠ ) ألعدف ٠ وذر؛ن بادة

 ؛ ألفا ١٢٠ ) ألعاط ٠ ٣٩ وتغم
 (ذن“—اهرم ح’ ٠ وقرنة بادة ٣٨ و'نضبر

٠ة٠وقر بلدة ٥٣ وش ( ألفا ٣١٩ ١

 مدب;ه او ء أحبرزد ٠ا- ق1م خ كم
 ( ألى ٢٥٠ المحانظذ هاسة الجيزة

 الغربى الثاضء ءلى القاهرة وتوب
 غ ة هر إف ا امعة٠ج ١ذ٠5 ءى و عيل لل

٠ إر الجا و دع لت أ نجاذع٠همت ١ب وتتجمع



المقدس الجهاد دش ٤٣٣

ايغى جيش

 نوات على اطلق تاريخى |با
 'نكرنت اش الديمذراطيمة الحكومة

 اترون على ١٩١٧ ءا'م روسيا فى
 كيرينمكى دزءامه٠ القيعرية الحكومة
 الشيوعية لثورة ١وجه فى فترة ووقفت
 لماحة ١قواتها نت١اش لينثن بزعامة
 هذا ودام االحمر بالجيثر "نعرف

 وضع حثن ١٩٢٢ ى'م حتى الصراع
 قته االح لروسيا ور د أول

 أحكومة١ أف'ز اتساب أن ردد
 إى أ ١ه.احرو و٦ الديمقراطية

٠ الخارج

أحمر جبش

ت١ش١ عر أطلق الذى االسم
ومازالت ٠ تحادا'لوفير الملحة ل

متن نشأ الذى الوصف دهنا تعرف
عمة لشعة ا رة الثة قوات اتخذت أن

شعارا ا!حمر العد. ١٩١٧ عام فى

n.
٢

 ن٠حب رسميا باالد واحتفظ ٠ لها

 ىفين ش ا االتحاد جيش على اطلق

حع للعمال أ!حمر الجيش ))  ٢، والغ
 هذا عدد الغربية المصادر قدرت

 فى . العاملة البرش الذوات الجيش

 مقاتل مليون ٣ر٣ بنحز ١٩٦٤ عام
 القوات فى ألفا ٧٥٠ اليها ،

 القوات فى ألما ٨٠٠ يذو

٠ العاملة ة

اؤوش لتحرير١ جيش

 ن٠لمتطوءي ١ من عمكرة ذوات
 بخاس، ١٩٥٠؛ عام م فى 'نكونت

 بعدذر ز—وحف الدولى ذظ المة تأزم

بريطانيا الجيما العربية الدول

 على مطح بعدوان القيام وفرنا

 تكوده اشان أصدر ئ ر مح بزربة٠جم
 فى قرارا لذاهر٣ عبد بال ~ل اذر

 هذا بتألف أن عذى ١٩ه٦أغمطر ٩

الوطنى الحرس قرات من الجيش
 دمن من ن١والمتطوءث ؛لشباب وكتارب

٠ سنة ٥٠ الى ١٨

 اتدس هاد الج جيش

العسكربة الذوات ض اطاق اسب

 المتطوعين نم لذت ئ الذى العربية
 ة بقيا ١٩٤٦ عام لعلذبب١

 عدد يماوذه الحمعيذى دراإينا عبد

 'ندربوا ممن لمحشن١ القواد من
راق فى باعسكر  تدرب وبعضهم ) ا

( ألمان ضتاط يد على أو اداذيا فى
 .ذطقاذ٠ ءزل شا٠ دم 'اذى لى٠٠ ء١ ومن

 ٠الذ ١٢٠ ذ-حو به-؛ الن كل ل) القدجر

 الطرق على يطرذ١و (٠ يهودى
 ١١ فى قا(م 1كم ئييبة ا واإواصالت

 الوكالة مبنى يتف ١٩٤٨ ماردى

سداين )) جريدة ومبنى اليهودية  با
 ءذه١منذتادج وكان غ ليهوأدية١بوستلم(

نتصارات نتداب سوطات 'ندخل ا  ا
 اسلحتها مذازن فذحت اش

 على وعملت الصهيونية )لمعصابات
 قبل اليهود' الى وبافا حوقا تمطثم؛

نتداب لنهابة المقرر ؛وءد١  وقد ، ا
 تائب الحسينى القادر عبد استشهد

 فى القسطل مدركة فى الجداد حيش
 ١٩٤٨ عام وفى ١٩٤٧ ل٠ب٠بر١ ٧

 الذ؛ بصخه الله عبد الملك أصدر

 بذمربح قرارا للجيوخراألمعربية العام
٠ الجش هذا قوات



٢٤> الخالص

الخالص جيش

 ت١لقو١به وبقصد ,االنقان جيثى أو
 لدودالعربية١ متطوعى من العسكرية

 الجامعة مجلى قرر التى وهى

 ببلودان الثانى اجتماعه فى العربية

 ر١قر جهة١لمو ليفها تاً ١٩٤٦ عام
 بعد اقرته ما ودو فلسعين تقسيم

 ٢٩ فى اسدة االمم هيئة ذلك
١٩٤٧ نودر

العاصفة جش

 التوات على يطلق كان اسم
 للحزب 'نابعة كانت التى الملحة
 فن الحدر وتميز المانيا فى النازى

.s. S ، فى القوات هذه فوذت٠ 

 'ىت٠اجتم 'ة ا حم ض لذر ١٩٢٢ عام

 الحقيقى الغرض كان وان ،الحزب

 نجاح يهيى، جيش ■نكوين هز منها
 العكرة 'نقاوم ولم ، النازية الثورة

 تاعد ما حد الى كانت نها ذاك اذ
 عكرية قوة بنركو على المانيا
٠ لحالد معاهدة منها حرمتها

 ض الذازى الحزب اذيالء وعذلى

 ض'م انمر ١٩٣٣ عام فى الحثم( زمام
 اثم--'- ذب ج، اأى اهاصفة ١ جيشى

لمانى  المتطوعون وكان .النظامى ا
 ن بذرزبه تا اعها هذه اى ١ لمنفسؤون ١

 أوقات فى العسكرية مال٠الء١ على
 ليذا معدة معارات فى فراغهم

 العاب الحرب بدابة ولى ، اخرض١
 صفةااها جرش ؤوة قدرت الثانية

 ومليوذى الغا ٨٠٠ بهن بتراوح رما٠

رنغليمهو بنه تكه عاى ف انر ٠ جندى

 قيادته وتولى جورنج الجو مرشال
٠ هرلوتزه ذلك بعد

'رجنبى سلأ من كوات س'يي

 ولد ، سيرنا جيغارا رتتوا وهو

 فى ونثأ ١٩٢٨ عام باالرجتن
 يدفى أبود كان اذ مبدرة اب؛
 الطب درص . ناجحا معماريدا .*امهند

الى ورد مراوكه سر ولكنه
 حذوزمان ريس ال حش ابدان ابى'؟و
 بمساذل عنى حيث ’ ازى—الي

سالح ١٩٥٦ عام ولى .اأ'رزش ا

 فى معهما واشترنذ كاحرو ورأءول
 حرب فى نفه العاد من ديعبر
 من بالتحلعر انتبت اش التحرير

 منح ٠ الدكتاتورى يابتا حثم
 -حلر ا٠كم ميجور ز غ ى؛ زب

 ٠اًخ فى عجن رم الكدب لضبة ١

 ادنك مدرا ٠ ١٩٥٩ , نعه العام

طى  ١٩٦١ فبراير دفى اعذبى، ا
 عدة بعقد فقام للعناعة وزيرا عدن
 حركة على ف واغر اقتصاب قات ا-شا

مريكية ألممتلكات تاب  ٠ زبا٢ فى أ

 ٠فرقالمالشيا تدرب اذيه اوض كما
والتجارة التنمية تمر ثم ز ،ا٠كو مثنى

ئ٦  ما_رو فىه د ا٠ ١د ى؛ " 'يتحد بأ

 ٠ الكوبية الحياة ري اختعر ١٩٦٥
 لى وءبى زه "٠٠٠٠، وازت ز أ واختلعت

 ج ردخ فى ذه وجد اى : I ح 7 جمئتبآ

 ءلىر-ش الالتينية أمرنى■ حمهورنات
 ألمعادية لجماىأت١ من حداثة
مر لية لالمرى؛ ٠ سمكية أ



(سنة ) جيويزعة ٣٠)

جبلبكو

 ٠ ١٨٣٥ آ رى—انب أميرال
 جبليكو شوراث ر جون وهو ( ١٩٣٥

 العالمية الحرب ابان اسمه اشتهر

ند بمعركة االولى  البحرية حت

 االطول عر فها انتقر التى
 ماو ٣ ١ فى شير فون بقيادة االتالى

 على عاما دفاكما دعجت ١٩١٦
 وشح :(١٩٢٤-١٩٢٠ نيوزيلندا

٠ التالبة التة نى ايرل لقب

( سنة ) دوفزبعية

 دى—ء ى عل معج٦برذ عر طلق ,م١صا

ب ه 'ننفدن س٠ عار مذوى  عام خ
 دراسة منه العام الفرض ، ١٩٥٧
 اآلرض لذغإواهر شاملة

 ٠ اآلرضة الحاذض دراط
 آلد__عة٦ ٠ ٩؟—ء اآلر حة—المغناط^
رصاد ٠ الكونية  سرار’ ٠الجوية ا

 اطق٠لمذ_١و الثالجات . اضطا'ت
٠ وغيرها الجذوالدب طبقات .لقطض١

 البرنامج هذا 'ننفين فى اشتركت

 مجموعات شملت دولة ٦٦ حكومات

 لشرذةودول١و لغربية١لكتضن١ دول

 ده وونشع .ء٠اكز عإى ,اجياد
'ذحاد الدولى المجلى )) العمل  ت١ل

 سسكر'ز'ربة 'نتبعه الذى (( االثة

 من شكل“ فندة ولجان مركزية

البرنامج فى المشتركة الدول ممثلى

ثة اتيمت كما  لتجميع مراكز 'ت

 من اليها ترد التى المعلومات
 بالعمل القائمة البعثات أو المؤسات

 واالتحاد المتحدة ,)واليات من دل فى
 واسذخدم ٠ الغربدة واوربا ا؛'*وفيتى

 تادرافيان دغرات لومات إها ارب'ل فى

 االجهزة اتخدمت إ۵ك خاصة

٠ المداومات تصين فى االلكتروبة

 اول فى !ضكات١ ءذه بدأت
 حذى متواصلة ودامت ١٩٥٧ بنابر

 ولكذبا نفه. العام من ،ترد ٣ ١

 ذلك بعد الى ا'*نمرت لحقيذغذ١ فى

 ت١وللذطور مح البرن؛ لثنخال ا نط
 ميدان فغى ، ذعفينه’ صدادؤت اكى

 الرواض؛ بطات اخاصة ابحوث

 ألشد-ناعية قم___ار ا اهعتخدمت
 الذى االشحاعى الحتزام واكشى

م ٢٥٠ ر'ذغاع١ ى عل باالرض ط رحب

ت بدأت كما تصال محاو  ا
بحاث محال وفى ٠ دالشمر  القطبية ا
 ١٤ ارتياد من دول ٨ بعثات تمكت

 وجهولة كانت مناطق فى ميل "لف
 ف اكتن-؛ *زم, كمأ ئ التاربغ ذاك >تل

 تحت اشاهقة ابقال من ,ساللى
 برج-أل وفى ئ اإخطب تلوج٠ طوفات

 تيارأا.ت اكذششت المحوطية ا!؟نروث
 غتإعة٠م اًءمافى ءإى ن د مذهار ردا مأ

٠ المحيط م.ن



١٣٦

حاجة
 فى الرغبة بها يقمد الحاجة

 الضرورية المطالب بعض ءلمى الحصرول
 استخدم ذم٠ ن ذم ٠ الحى للكائن

قتصسادبون حة لفظ ا  ئ اا
ول المحرك أنها باعتبار اصطالحا  ا

 الى وألداقع اقتعادى شاحلى لكل
 وحاجات ، ،ود٠٠المج وبذلى ل—العم

شان  منها م 'نحت 'ندخل  ا
نسان بحيان متعل هو ما  وبقاءه ا

 صحته على ءحافغإظ1با أو ة كالطعام
ك دن بالدفاع أو حواطال نكا

م أمن فى و؟وده  ؛ذوفر أو ٠ وسص
 ثمخصي.ته بذدورر أو ث وسءه راحته

٠ والعذون كاس

 ور—'نط مع 'نتضاعف وااحاجات
 االذالن وداجات . الشرى لمجتمع١

دن ندان داجات أضعاف ىه ا  ا
 النثاط يتضاعف ثم فمن ، البدائى

قتصادى  هذه ؛ء—بارض المتعل ا
 ءرادادن كاالت ذكاذرذ1ا الماجات
دوات ابذكار أو النادرة درد ا  وا

 'ناخى واشاجات ؛ بستخدمها التى
 أاذت متال فالسيارة دعضا٠ ا وعضده

 كمز٠ بعضباو ٠ الخيل الى الداجة
عتماد ا خر البعض  ا لة على فا
 ع اامذرول اإى جه بالد؛ ارتبط

 'نعود لى 'ذغتر ارذكائها بعود والحاجة
 ح دوارظ وهكذا جدبد من و'ذميطر

ذوشاد ل رح؛ حاول وتد ذفميم٠ ا

 بمب االشان' حاجات وانرتيب
 بالذشاط ر'ذباطها١و أهميتها

 الحدارى التطور أن فز االقتصادى
 جعل لذ.مجتمع المتمر والتكنولوجى

 ٠ ٠ الجدوى ذليلة المحاوالت هذه

الهاوة حافة

 جون )ا ابتدعها نيا.سية نفرية
 خارجية وزير ؛'( رىد فو'-در

.يات١ مر.بكية المتحدة لو  لمكافحة ا
ح ص-اور ا وحعر ٠ حوعية—الثم

 بعد نالمثو ٠ العالى فى الروفييذى
 كور:ا فى الخاسرة ة لسك١ت١ المدم
 ح ن ١٠٥ و 'ذر .ر اار مهوحك اداز ه؛ وف

رر ذرأى  مدى٠ل١ أوقف١ ذجميد٠ ذ
 لىوسع١ وجه فى أوقوف١و ٠ دور٠اا
 دهد ء دى ->٨٠٠٠٩٦ اه ح: ب ٠ .يماإف ا-ء ا

ى ردج ٠٠ولك ٠ بدة١ل٠٠ج ؛رف **ب
دب  ٠ عدة مدلى حورب فى ،صه اك ا
 باقاهة ء٠لال١لدول١ بذطهبق وذأك

حوط هرن ,-!-.اذ  ن ل أ١ ف ا
 بة ب م,ن اه--_-كررة١ ءد١واأط-و

 الكت_لة دول دول روخية ٠٠—وص
 ف-د ١ء١ ى فى ادهاب-و ٠ اضقية١

 ٠لمطح١ ى٠اأحر حافة الى الثوية
 اذممتق 'لى فمن ) خوفها٠ أن دون
 ١م'_اه- حذ.رث ما٢ '( صطال١ دنا

 حوزو ب ض أضعوضن ١ ن٩الم نرت ؤ؛
٠ ١٩٥٨ طر ضر أ فى كيؤوى

 ذه—لى الفعلية لى ااعذط ولكن
 اتراى بد ١٠٠—نجاحه كد 'ز؛ لى ة ٠س دق—ا

 جذوب فى ا.لبوءى اوو-مع١ امتداد
 .قاربالى ٣رو و'ذذؤحلة ٠ "سيرا ة، ثر
 واالقماد االمدة أواللت١ ددن

س وذاة بعد ودوفا  ن٠م د
طدام ٠ ناوية  فى اداللى الذوة و
٠ حورىأ ناحذمة ن٠م فيتنام حرب

اكام ئحاكم١
 االياس اكاريح فى يطلق رج

 « االودان ءموم حاد ١١ عذى المدرى
عليه نصت لى برط؛ موظف وهو



حش ٤٢٧

 ايه وفوغت ت ١٨٩٩ اتفاته

 والمدب االكارة الدبا الرياسة
 بأم. رتم ددنه ناوك ٠ اودأن لى

 لعد£ومة١ ذإب ل٠ء بذاء ى ؛وخد عال

 عال بأمر ا ؛غدلى وال ،البريطانية

 من الثالثة المادة ندت وقد ،خدبوى

 صات اخف؛ ١٩٥٣ عام نية اى

 االنتقال وترة ابان الدام الحالى

 بمعاونة إطانه—ص اثم دار بم فأصح

 انيم عليه أطق خماثمصه -هلجن
 ^ون أن على (نم العام الحالى أحدة ))

 يام ساشرة مذو العام الحاكم
 بتعلق فيما المتعاقدتين الحكووتين

ت—والتم رجية الد لثئرنبا  دب

 ار كان العام والحالى ،الدستورية

 الدفاع الءلىلقوة٩ القائد ذلك جانب
♦ السودانية

المبكى ١حائظ

 ابراق ءإى اليهود أظقه اسب
 من واأب وهو لقد'ثم ١ فى رف الثر

 الصورة لى االقدى ادجد حا،ط
 التبوية البعثة ابان عليه كاى ألتى
 ، المرميان منزلة لى بعتبر يذا
 اأخربى الحاأط ه٠ذ١ اليهود وادءى
 ،( ممرابى و'ذل٢ ١١ و يمان دد
 'ل فؤن لدبهم مقدسن أ'تر قدم " وانه
 نزءة متثارن ءشدء ون٢بتبا كاذوا

، التؤلمك سد  حانت اذا هحط وا
 أمم.اب من هذا وكل'ن ؛ صة نهرر ا رم

 وتدخل طين ذال لى ١٩٢٩ ''رورن
 ت ١ة أ |جذة دكات الذى االو ععه

 .ا ر غم ن ته ملكم فى ب اك. قح
 كان1١ الى بالدفذول ألممؤود رممحت
 العهد صندوق ل۵وح العبادة لفرض

٠ معية وويم فى معهم

برلين حائد

 .لين .بفمل أر٠ئ بريت حاش
، 'لغرية ور!^ث 'لئرئية ت٠بري

 من الوفييه ذلطت١أقامته-
ل يلح اال'سمنت  أغسطبى شهر خ

 أقدام خمسة ار'ذقاءه ببلغ ١٩٦١ عام
 فتحات تتدله وم ٢٥ نحو وطوله

 تحت واقعة وعج ز٠والتذ ألمدخول
 مكان فى وذلك المكربة الحراد
 تفصل كاذت التى الشاد االالك

 القطاع وش فييتى او القطاع بين

 كانت ٠ الغربية القيادة تحت الواقع
 أتطور نتيجة الحدار هذا اقامة

 ١٣٠١٢ ليلة فى بدات التى االحداث
 لملطات ١أظتت جبن ١٩٦١ اغد

 التطاعين بين الحدود السوفييتية
 الغربية اللطات شجيع ببب
 الهروب أو للهجرة قون الذر االلمان

 السلطات فضاعفت الغربية ضن٠ب الى
 بطاقات وسحبت حراستهاً الدرقية

 برلين لى أمامبعن١و للعمال المرور
 أ!لمان سمح ال وأصبح الشرب

 ص’..٠خ باذن اال ر بالب الثرقيدن
 بين دصل كانت فتحة ٦٨ فأغلقت

 بتم كان فتحة ٨٠ بين؛ همن اًلقط.اءبن
 واحتجت ، ايوس االتذذأل منها

ثية الماردة أذوات١  هذا على الث
تفاق دفيا باعباره االحراء  ل

 بين المرور بهدرية اأخاص الرباعى
 المططات واض ، رن ب وءرى شرق

 يشا ، ة اًزكر٠١ رذضدت السوفدجدة
 ١٥٠٠ د؛رسال كنيدى ، ر ٠٠٠ ئي ال أور

 االمررية ادوات لمضاد حددى
٠ مذ؛دل ٦٥٠٠ عددها ببالح حدى

حتى

 وهو ، اندونيسى ووطنى سياسى
 رئيس أول (( حتى مسد دكنور ))

ولد ، يا—اندوي لحه.ورية وزراء



٣٨) اسن حجز

ت أمابرم  !جمبورة١ قيام باعالن أ
ندورسية  د'-خمر ٢٧ فى أتدينلة أ

نى ١٩٤٩  أيما ربا كارذووس وا
 فه خ'. ئ أء !إوزر ريس-ا ر حذبم ح وأخذ^؛ر

٠ أذدأ .٠ج دكزور ون؛'نه لدد

غن٠لم١ >جز

 ف، ٩ ء ١ما ذو و ذن—ال أ حجز
 دن '( إرج-; . أم: )ا جباس أصدطالحا
ض لرأد وسال و  لى١ أ

ها’  أدرى دوال حيال دو د
ج ٠ ابيذشما خ أ لز فغر ذى اخر  و

بمقتفاد أجرأء مبارجذوأال أو لذن أ
 فى 'نكون ض لحجز دولة غوم
فرنلك أالخرى للدوال و'ذابعة مياهها

 أددى ١٢ فى سوطرة بجزيرة
 ة—بجامع اد٠٠الشكل١ درس ١٩٠٢

 ءر وخه.) ١٩٢٢ روتردام
 لجمعية١فى أدحرلثو ألدكتورأه درجة

 ١٩٢٧ وفى ، ؛^ولندأ أالندوس؛
 هف.ة إذ؛ أأدواى ذمر٠،ااؤ١ فى أدحذرك

 ؤفى ، دروتاني ألحاب أالمدرراادة
 زأر ١٩٣٠ عام وطنه ألى ءود'ذه أثناء

 ذاك بدد شاطه’ ل٠ح١و ن أبابان
 ر.:ر٠ذح ’رسى ذولى٠و اردو٢■■و— س

 ألهولذد؛ون نيرحذه ئ آ( ألثدب ثدأء »
 ١٩٣٥ عام لةذحمى١ شاطه’ بب٠٠س

 أتذو .اس م ب I 1.1 س. مجذه٨ فى ٠,وقضو
 م ء--؛ سراحه أليابايوت أطلق حذى

 ، ألربة ألحدركة فى فاشذرلذ ١٩٤٢
ل ظل فى لحمهورة١ءالن١ وبدد  أالح

 س-وكارذو واقامة ١٩٤٥ عام '!ثابانى

 ثم ، له $ئبا حتى قيم أ لها رئيسا
 شد ألحرب سوكارنو مع 'نابع

 رئبا ركة—ألمع أ'ثذاء ختحر١و هولندا
 عليه قبغر ص ١٩٤٧ عام ألعام للقائد

 تدخإت حتى دالكا -إلزدرة فى وسجدح،
 ول اى١ وىب٠أ١ فى ألمدة الهم١

لة دء مذل ٠ أذدونيسيا لمذ  ب
 فدبرة٠لدأئرةا١ مؤ،ر فى راالشذرأك

شرة ذه٠با أمذدت ألذى هاىدال

نتفاع من 'نحرمها  نقل فى بها أ
 على أرغامها بقدسد احتياجاتي؛
 بتعهدأت أأنيام أو اظباتها أالمتد؛بة

 أجذرأء أنه واو أالذن فحجز ٠ مدب
 س بعزر و ودى غدر أنه أ لممى

 فذى طرفى م; أادوب ألنباحة
 ، ه١ر٢با وب—مش نه ألمنازعات

ت بعفر فى وبعتبر  .مقدمة ألحا
 كان أذأ سبما  ألدرب اتثوب
٠ حربية ن على وقع قد ألحجز

 ايد أ ضع و لذن أ حجز دهنى وال
ء١ ألن ها٠ي٠ء  الحرب أعمأل من الستي

 ,بنتهى مؤهت أبرأء االفي وأكن
 بدن ألعائم ننزأعأ فغى بانتهاء
٠ الدوكن

دنى الحد لألجور ا

 بالحد يقصد ألعمل تثريع فى ~ ١
 يحوز ال كى١ !!حورألمتوى أ!دنى

 أكمال أ؛ور تحديد فى عنه ول لذ'أ

 فى أو واحد أقب فى تعملون بن لذ أ
 نهدت’ أو وأحدة ضنة أو حناعة

 ألحادسة دعات لذت أ و ٠ وأحدة وف ذل
دميات ر م«ن تمدة٠ب١ر >ث ا ٠١٧ د ردح



سياسية ديدود ٤٢٩

 ال الكى المتوى ءلى وألعذاعات
 لى !!وبة١ لى' اش الماعات ب

. الذودى التخطيط

 ادارن اوز '—فكا؛ م ق أما - ٢
 لى—ة- ا!جور االدنى الحد مبدأ الى

ح فىهسوت وردت  لذى١ءل١ا!زر االص
 سبتمبر ٩ فى آالولى صررته فى صدر
 ٠-ا؛ذ'~ ال داب ا ن تنم ذلى و ١٩٥٢

 ذشكيل’و ددرن١زر٠أ ١ لعماى ١ ?وذوق
 العامل انم لتحدبد خامة احات

 '!د ات عذى 'اتانوت وتدى ٠ زراعى’'
 ير٠نا٠م بب:غ لمن قرشا ١٨ هر أالدلى

٠ بوميا ساعات ٨ وبعما سنة ١٨

 االشتراكية الفرارات ذلك وت
 شتضمذت١١٩٦١ دام مدرت اش

 سامل االدلى ااحد يكوث أث
 بعمل دث ؛—نرش ٢٥(( ناعى—الد ))
 تضمنت كما ، بوميا ساعات ٧

 مشاركة مبداً ذلك الى باالشانة
رداج فى العمال ٠ ا

مركية حدود

 دولة اقليه برت فاصلة دود—ح
 اساس عر ( الدول من مجموعة او ١

 فات ١ل_ذ ٠ االقتصاددة وحدته؛
 جميع فى *ننطبق ال .ة الجمركي. الحدود

 اسياسية الحدود عر الداالت
 'نذع و اً 'نفيق قد فهى للدولة

 راي. والة فى كما ٠ اله؛ دالسة
 يتألى ات دوت ري٠٠ج اذدولة ار

 حالة وفى ٠ 'لسياسؤ روضعه ذاك
 احدون لم فات حرة تحارة عقة٠م.ت قامة ا

 احدود سو-ة با ؛ضق“ الحمركم.ة
٠ اسياسية الدون

 ألمحدود .أرزن—الى- هر المظ؛ وهدن
 برت ٠ جمراله 'ذحاد١ ؤتيام الى^ركية

 فى بهارسر اسجاورة الدول هرن د ءلى
 النادل الجصركية حدوده داخل

 صل!إغرا اعتوار دون ااخدر التجارى
اقدم وس ؛ الداخبة اسيابة

 ا!لمانى ال'ذحاد١ الوضع لهذا ا!مثلة
 باسم بمرف الذى الجمركى

 بروسيا ررن وحد ى ااف ا( ات زلذرا )أ
 عام مدن اسة االلمانية واالمارات

 االمبراطورية القامة ومهد ١٨٤٢
 ن—سنلوك١ ا'نحاد ومنه؛ ٠ 'الدانية٠

 ١د—هولد من الل فيه 'نشترلذ الذى
 ،١٩٤٧ءام *شذ واوكسمبرح بلحيكاو

 ، المشتركة آل!ورلى والوق
 والصاب دلى للدلى االورية والمذراعة

 لىلىود١ لفكرة المداهرة االمثلة ن٠م
٠ كية ادفي

سياسية حدود

 هى اسسياسمية المدود 1. ١
 انليم يمعت الذى الجغرافى االطار
 تمارس داخله لى والذى الدولة
 سيادة تبدأ وعنده ،سيادتها الدولة
 كات ثم فمن ، مجاورة أخرى دوال

 الحدود بين وثيقا ١االر'لى؛ط
 ’الحقوق ة سش،؛ر وبرن ألسياسمية

 وتعتبرمشاكل ٠ ة٠الدولى وااللتزامات
 بين المنازعات سباب ض الحدود

 سية والحدوداسع؛ ٠ المتجاورة الرول

 هى كما الجبال من سلة تكون قد
او ،سبالى١و فرسا برن ال٠اًلح
 رومالى وس ٤ هم كما مالى؛ ى rيرح
 من خددا تأون قد أو ئ ذأررا ورل

 خط ومثاله والعرض !طول١ خعأوط
 ؛م—فيتن برو الفاصل ١٨ عرشر

 دكون قد أو ، والجنورثة اسمالية
مات ام ؛؛'ستذلى دود—ا!ح 'نعيرن  ع

 من االقلبم خ،د اذا كاالوراج تحكبة
٠ محديزة جفرافية برع؛لم

 لسياسولمن ١ لح.دود١ 'نعيرن فى ٠ ٢
 مءرضع مل١ءو, ءدة 'ذودم اذدول دس

 أو الجشدبة الوحذرة منه؛ ر االعتب.؛
قليم سنوية  لهذا واسكر ؛ ل

 س«لىب ض زال وم؛ كان ار—االعتو
داسا 'ننتهى اش الدولى المشاكل



<< خام حديد

 لها ومذ؛ ،كينو لد ١ مجن لح٠مس م١لىص-د١
 لهذد١ بن٠ب دوللحد المعاهرة المشاكل
 ، لمومال١و ربا أرو وبين والحدس

س الدول ;.رعت وقد  الى تعماررة٠ا
 باذامة ت واولدوب سيات٠الجذ زغتيت٠

 ام٦ قغفف. " نبن زغمهل٠ سدة سدا حدود
 م ٨٠٠٠٠.'زق ذلك ل ومذ؛ الواحد الوش

 بدسبة٠سم وحدات عدة اأى الشام
٠ مص-طذعة حدود بينها تفصل

 منازعات بةوII ٠٠٠٠٠٠ك فى لمن—رغب — ٣
اللممية بالطرق الحسدود  أب اً

تجاه واى العالمية اصرب منذ ا  ا
 ه ط لى للفعل لجان تشكيل نحو

 وفى ، ااتحكيم باستخدام المنازعات
مه؛ يله ميثاق ظل  يمنع الذى ا

 العالقات تنظيم لى القوة استخدام
 المدود مذ؛زءات اصبحت الدولية

 أو المفاوضة ردق عن وى—تس
 أو فيق’التر أو الوساطة أو ,أتحقيق
 أو القضانية لتسوبةا أو التحكيم
ذب المنظمات على العرض  أو ا

من مجلس على العرض  ومن ،ا
 حالة فى عليها المتمارى القواعد
 منتصبة بكون أن المائية المجارى
 ثن ل٠لفاص١ل الخط ءو المجرى

 ادرى كان فاذا ئ الدولتين
 خط نفا ىكوبر أو جمر لعبره

٠ سر لجا هذا مذتصف هو الحدود

خام حديد

 جزتشار٠١ كش مءدن رد رحل-ا ١
رض باطن ق  عرفه . ’ظاهرى وفى ا

نسان  هذا ف آ، أ رشة أزرم ن٠م ا
 ن ٩ نوالحدبد الحدبدى بالعصر التاررخ
 فى ر )نتب للمحب١و ا؛طرق قادادة
 ۵٢٤٥٠ درجة فى ويغلى ٥١٥٣٠ درح^

 ن ذارا- مخا.وطا رد العدلى ٣خا وبسمنعدن
 ■ب ٠Iزنو إضة٠مخن ب٩—بش ر٠ءذ_اى
 مختلفة -ناعية—ه. بوسائل تنقيته

 واهم ، والعهر والتكليس كالفسل
، والصلب الظهر الحديد منتجات

خر وهذا  اسماؤها لها أنواع ءلى ا
٠ الصناعه

 ت١٠خام من اعأذو تال'ئة 'نوجد — ٢
،دة طر١ اضربة ١ فى رد لى—اأخد

حذ لهماتينى أ لد ألعدلى خام : ى’ه  .*را
رذن س-ظم من طبنات فى وجذلى و  ا

 !شرقى١لشمال١فى قهالثر بالصحراء
 ؛م٠لذ. ا ٨ سافة وعلى ن١و٠أس لمد'؛لمة
 بها بوجذلى التى المنطقة ماحة وتقدر
 ٠م٠م٠ك ٢١٥٠ بندو !خام١ هذا

 حذوااى م الخن؛ هذأ من بد اأحد وطبة
 اطيسى٠المغذ الحديد خام ئ ا ٥٠
.. ، لماجذيت١ باب ف وبعر ٠ ود—ا

وءلى ة ٨٠٥ الذ* الحعدراء فى حد ون؛
فى سرما حمر البحر .ساحدل  ا
مة٠—ر وتتراوح كربج. دى١و مناطق

تمز ٠٦ د ٤ ٠ ن٠ىه ألخذام هذا لى الحدس
لمن ، منه الموحودة الكمات ر وتنلى

الهدبد خام ر ، ط٠م ٢٠ ٠ ١٥
ة ٢اسح أوا-دأت دا روحد و المونى ا

لمن ..ه - —ق الحدند طة ٢و١وتتر

لموجئدق١ لكميات ١ تقدر و ٦٠٠٣٦
٠ ط٠م ٢٥ لمحة‘ منه

 مات٠خ ن٠م المستعدن جماة دافت
٤٤٧ يمص لى ١٩٦٤ عام المديد

( ,:ناج ) وئب حديد

حؤع لى لحديد أ ذام ;وحد
٠ !ت١تر١ لى تذ نديمة و القارات

نى .؛رات ا الت■ !نى أو وربا أ *ر و'ندن
بكا لمر وشبا ند لحد أ د؛ *٠نى لستعد
المشجة ائدون

ع
أ يرج د ٠ .ة ,1-' أ.١

: 'ذىل' ام ومدحن.''نه الددس -'-".’?ء

تحاد  ط٠م ١۴٤٦ : !~وفيتى١ ا
 ١٤٢ر٦ ٠ طبر حدلى ه٨ز٧٠ ذام

يات ٠ ;؛ذوأعه رساب  المحدة الو
 وذر د٠-١ح ٨٢ ر ٠ ٠ خام ط٠م ٨ره٢

 ، خ،م ٦ر؛٣ سا٠ذ. ، د-اب ٩٨
 ألمرن ٠ لب٠ص ١٧ر٢ ٠ طهر ١٣ر٣

 ؛' ظهر ١٩ر٧ ، خام ط٠م ٣٤هر
٢٣هر -،المويد تقديرا صلب ١١ر٨



حراسة u١

 ح خام ١٠٦ ت ٦ بية أن ١ المار؛ ئ خام
 ٠ اعه وأزه د-إب ه٤ر٢٠ ظي. ٢٤ر٢

 . در ١٤هر . ذام ١٤ر٩ طيا٠بر
٠ ام٠خ ١٢٠٠٠٠٠٠؛ ااذد ٠ دم؛ه، ٢٢هر

 ر.ىلى١ب٠ل١ : ا نية الدون ذلك طل٠و
 ب٠ب.ا٠٢ر٢ظبر،١خامةهر١٠ر٠

 بقيا ٠ذ١ جنوب ئ خًام ره٨ اسباب؟
 ، حام ٣ر٦ زائر—التخ ، خام ر؟٨

 النسا ، زام ٣هر ١"شيكوداوفاب
 بواردا ث خام ٢ر٧ يطبا٠١ ،خام ٣ر٨

٠ خآم ٢ر٢ فيا س ؛وذو ، خام ٢آ'ر

 الشنبر للحديد بلحكا انتاح وبلغ
 ذواعه ب ازاب ومن ث ط٠م ٦ر٧
٠ط٠م١٢ر٧

 لدول١ الثااذال المرحلة لى وتأش
 الماب؛ ، ذأم ١ر٩ سيراليون : اآلدة

 ، ١ر١٦ ايابان ، ١ر٧ الثرتية
 ٠ر٨١ وانحوال ,تركيا را١ه المغرب

 ٠مه ، ٠ر٧وغيبيا مذونر ٠ ١ط ٠ م
خام ٠ م^ ٠ ر ٤ ٤ ه

< م٠ع٠ج ) وصاب حديد

والدطب الحدابد صناعة عر ملذوم
 ركة ١) المتحدة اذربية الجمهورية لى

؛ة لدة٠٠١٩ه٤ برنو ٢٧ فى ت٠تأس

 ٠ ح٠م ٢ر١ قدره مال برأس ص-لمة
 ج٠م ١٩ الى ١٩٥٨ عام فى ارتغم
٠ زعب واثون ٩هر اى ا معممة

 ا*-تذالن لثركة١ م مرب؛ والفرض
 لزددغ رداء المصربة بد !خدد١ مذإجم.

 ودد ح ومشتذطاته والصاب الفددبد
 المه--دع هذا انشاء ننفين’ 'نم

 ان١حلو ضاج جنوب فى اقائم١
 وذركة االلماية ادكذومة مع باإلتفاق
 الى اد-.ذع ١شاط٠ م—وبذن ٠ ديماح

 مليتى٠ء *نى—و'نثم' ا!ولى ٠ مرحلبون
 أخام١ وذقل والغرز والتكسر التعدين

 ال٠لذ؛ذي١و ،أسوان منطقة فى وتتم
نع—يالمع وتتم لتمنيع ١ عمليات لشمل

 : الى ذب ادل زج !ذى١ ذلهسه
فران ز  أتحديد داح كالية١ ا
 درفلة ت .العلب وز ٠ ألفذر

لوأح درفلة وز انطادت ٠ ا

 احدرد ١ داعة وادة ا ٠ء. تتنند ١كما
 منها خرى٩ ئاذوية٠ صناعات واناب

 حلم ب خ ,م. '-ذورى اذ؛ ١ دد—اا صنعة
 فى الدداال اذواد وبعض أزبد

سهذت ددذاءة  لظزلة،١ أالذاء وهرواد أ
 ادطاعة هذه ؤدام ا.--نتبع كما
 كك—ال ءربات صتاعة ،اء—انن

 ركة—اأن" وم—وتن اتبا٠ومبؤ الحدبدذنن
 حوار الى أالنتاح ابين ألمختمة

٠ بحاوان والصلب احدبد ١ معنع
 ااحدبد ركة ية١لبز بلغت وقد

 جنيه مبون ١٧ر٣ المصردة لعا.ب١و
٠ ١٩٦٧/٦٦ لعام

حراسة

 به وم—ز اجراء الحراسة - ١
 ومؤتال'ت اموال ءلى للتحفظ- لدولة ١

 االن.خاص بعفر دظكات أو االعداء
ظروف ازحت القانون يخاالون ٠٠ين ألد

 العايرن احربن١ اثناء فغى
 ألحراسة ادرية ألحكومة فرضت

 اداربة الدول وممتلكات أموال عر
 الحرب فى ) بصفتها لبربطاب المعادية
 تطبيقا ثم ،الحامية ألدوآل نم أالولى

ل أإلرانية ال٠كم١ ب]معالدة  خ
 ر۵م أن مع ،الماية ١ الماية ب اخد. ا

 هذه على ادرب تعاز اج لحالتبن١ فى
 االددا تذسمل كاذت لش١ اذدول

 وأيابان اطايا ص وري وأن-؛
٠ ادور دول ص وضه؛

 ١٩٥٢ عام الذورة ؤدام ط - ٢
 ر*■وم٠دره—ص- فاروف إدك١ وذإزل
 ادراسة بفرض أغسطس ه بتاريغ

كه أمواك على  ادة—1١ ت٠ذص 1• وأم
متجذلس يعبن )) 'أن على منه الثاية



٤٤

 مليم.ذال ون ذك أكثر أو --ط’حار ء١إوزر١
موال سلم جدة أى I المذكورة ا  ا

راشى الموجودة والمنقولة  ( المعرية با
 اه ٩ ردا ،،حالأ -و ب دار ؟ردها بعد

 ل١و٠م١ ع——يي أث لجاص وجه ءى
٠ « ،غ٠١ حرر؛ أو ي لهاللش1 المعرف^

 رفه لطم١ دن أداس ١( وفى
 لماك١ ءاى رحغذ بقانون م٠مرمضو ددر
موال ادار  اه وألمذرو الثاب ا

 تتئر او بنظره وادو  لموقوفة١
 :ه٦أمز ألى زافة دا ’ لملمية١لخاسة١

كه  سلفءاالدارح اك الهفاي، وام
٠ 'بها

 كس.رؤان١ بجه س كان ٩ ٣
'ش١  ١٦ه٦ار أكذ؟ ٢١ لى مصر ءى !خ

 ووراس؛ انجلترا مع عالتالها وثطع.
 ذول ٠٠٠٥ واء.ذ؟؛ره^ا ٠ دفمسه ماأثو فى

عداء ١٩٥٠١ "وفمر ول١ درفى د أث ا
 علم.، دمة ١ ٠لح ١ ٠ض بغر كرى٠—٠٠ءس أمر

 ٧ح١■ما ٠إذ١و ن١ربعلىب ا ارءابا١ل١و٠أم
 ا ابب-٦ رغت أ 'ر ا—ءإحه_ ١لتحغغل ١ و

سذراكمن اذرعاث ديكات  وة.ر ٠ ا
 كت؛ رم ذان \اذبم دسنجات ا؛١ عدد باع

 سمة٨ رؤ٠ ١٥٠٠ اش الدو هاين رء؛'ث
 ادا٢ ئ, ٠ النءبذاربة اوذوك ا : رشمل

 ن قعذا ١ز لنددذن ١و والبذرول محن ااظ
 . -،يد——وألت-- والذج والفزل

دان ٠ والداد واحدبر  •■ا

ط  أم__؛ر١و اي؛بات١و ٠ والم
ذارة  . 'ت’لبازا١و ٠  .وبة١و ٠ وا

ت  سارم اط ١ز ٠ والزراعة والمقاو
 ٠ المتحذ؛--ه وت—وب ٠ لماًةتاًثت١و

ذ.ماء١و واساحة والغشادق
٠ ار ١و

 اذأرة انشئت اب بهذه وللقيام
 حدع اجزاءات 'نولت ات٠ للحرا ء،امة
 لى؛ت٠وألذ الدولنزن هاين رعابا

 او رإكها كانت الذى والمؤسسات
 ون—ص خذ؛ رز حد وعبن فددا هم 'زد؛

رذه 'خذت۶ 'تم ، نشاطها .اواصلة

 ١٩٥٨ م ء؛ منذ اذ؛ء اال فى ؛ت—اخدرا. ا
 رذى اذدز رمة م؛ قات ا'ذث؛ عقد ٠بعد

- لى.' —اً

دن اءهاذون١ ى_دواي بعد.ر و  ة٠اك ا
 لوذة ذشسكيل٠ ص٠٠١٩٦١ م ء؛ فى

 غت ؤر ١٩٦٥ م ء؛ ئ؛خ١ لدة
 ب'ت الدبن الواطين ء'ى ؛ت—حرا.

 بغك٦زط لرن ب .٠إرب١ بمح'ازلكيج اداردذب
٠ ات٠٠ -٠أ١ ددد

*رب

حا فى '.هدرب — '  ٠ الدواي معف
من ذر.لمين دوك^تاو دنن ما'لح سراخ

 اح ٠٠—دع، م دقحفن 'ت ذب ل '_دو '

 ا!وأقع يثح .*.ت والحرب ٠ وطنية
 ، ب،مها ن بامة. ٠؛ معتر قاتونبة حانة
 مبدا ألدواى المجتمع عتناق’ مع حتى

 المذ،'زءات بغض ا!حربم,وسطة 'ندرد
حية من ذادإرب . اندول يبن  ال

 يبن ا -ركون  الواب التاتونية
 ١ابذ . ب'ذة١ ذات اسه الدول

.’ اًذرت'ا؟ءي١و دي

 الدول يبن ذات انع .نش - ٢
كالمحاو؛ المتحاربة وض 'ربة٠لمتح١



أعصاب ن u٣

٠محم؛لحه ترغ

 .!■ارم، اور! لقنا'بل كا عض-ب دم٠٠وىح
 لغذايسية١اللفأم١و فامة١ت١لغاز١و

 اجحرى ١ الحصر عدات تنفد كما
 الدول ومونف ،والغناد والتهرئب

 وانجروق ة اال! ء المحايدة
ل و١ ز االلب بهيئة الخامة  (اله

٠ !حمر١

 لحرب ا ئ بذا-ز ف لع. ا٠م
 االرن راس عدى ذامت ءد١ضاق١ من

 آعذورا االتفاقات من وكة
 لخئئى٦ أتربا اش واالدق;

 شب١ مذن شات التى الدوش
وز انحاش  إلتف-ذت١ داهم آ ا

 اتذاش عى ابيبا ر اك، الدولية
 ى٠'•جع وانغاقين ١٨٦٤ داج حف

 جنيف انحاذال تم ١٠, .٧و ١٠،".، عام
 القواعد وبل ١٩٤٩ لمام
ءبثء٠لمتغ١و ربحن’ذح.١ ة٠بممم الخامة
لذكااح١رئتةد٠ وبحثك كرة

 عل كذلك الحرب قانون يشتمل
ن بوحوب الخامة التواعد  حالة اء
ول واخط'ر اسرب  بذلك المحايدة ا

 بالزنع الخاصة اعداذو ٠مر٠٠ئتخ كما
ى  ذف كه .ب ا ردت عن نشًا ا

ل  دائقئءإئ ودبئلذسا أ
 ألدوكبن بدت ادارى والتعامل
حكام انتابن  الخاصةرايا وا

ن اش فى وممذ؛كاتبا الدولة  الدو
ءرى  الغواعد يتغمن وكذلك ، ا
 عقد واجراءات الهدنة بعقد الخاصة
 الونع واقرار والتعويفات الحلح
 الحربية ليأت العم انتبا'، بعد الدولى
٠ الصلح وتوقيع

لألسدار حرب

 القالمنا صدر من صورة
 ن١بد لى ،١و٠س لطدة١ االقتصادية
شاجى الشاحذ  بالنسجة أو ا
 هذه وتبرن ،لتجط'رى١ للشاط
 مؤسس.اذ دخول دالة فى السورة

توزيع’ا او االنتاج سوف جديدة

 لبض-بإع ١ ردذى ءرذى عأى قتعؤل
در٠—م٠٠٠ل االالم الزى٠١ دون ر١،باًسد

ئ وق فى ا  ردت وذأ ا
 االطة ا!ندبمة ازسسات١ تدلدال،ن

 فى جدرد تخفيفى الى ذد٠ه د—عام ف.ت
 دن جد١ا لمؤ'*مسة١ درد بغية السلعة

 'نحمل ذلك عن دعها ر. و زفى٠٠!١ ن٠م
ح فى قتة ؤلد ارة٠٠خس  اعة٠٠اس١ ردع او ا

 طر'تن وقد ،صدةالمنا لروشب؛
 خفض الى االشاجة بسات١

 االحتفاه مع )االهة ذلمى١١ كشوى
 لى الشارة ادارك إطرحل١ بام
 حرب 'نمدد كما ،الر ا خذنى

 الخارجية التجارة صدان الى االسار
 هده ولى االالدرات تجاره جا٠لج ال

 وداال عادة االولة تدخل الداللة
 من اذوطى االشاج اسمدة حفف؛

 ٠ نسة المن؛ حص 'ناًلى تحت الاالبذن

أعصاب حرب

 ادرب ١ جرذن شاع امهإ!حى تعسر
 ألمال-؛ ورتذدام الثاب االلة

 -ميلةصو باعباره ا!دء؛بة الج—صم
 !دربئ.ك١ المدركة لكسب المة

 على التألى االعصاب بدرب وبقعد
 االدزبة روح ث رب االدو معنورات

ن تمؤد النى مه١ الع  ذر و ، سش
 ذوات—ال فى الحلفا، ,تخدمها ١

 عن لىع١ باسذثارة الحرب االذرة
 مكانه بد تدد دون :ج تقه ر م كبب و ٠ غ

 تشتيت الى وااللمان أدى امم رانه
 من االمب'ن آالف احراسة قواتهم
 أوروبا على^*واحل التىتمتد الحدود
 استخدم أا؛ذيا انهيار وبدد ن اإدتنلمن
 ابانان ند االعصاب حرب الطفا،

 الذى الدولى بوتسدام بتمربح
لة لزعماء١استهله  ))ندن؛ بقولهم الث
 ورئيمن ، المتحدة الواليات رئير

 الصبن بة لجمهور لمن—الوطي الحكومة
 ألمظمى نيا برد؛ وزرأء . ورش
س لمظات ألممثلين  . . لموأطبا ألم

للواليك ألهائلة ألذوات أن ، ألغ



<(< "هفة حرب

 ليرداربة١ طورية١المير١و ;المتخددة
 ٠٠ وجو'ة وبخدرلة بر؛-ة هرن والصبكن
 )ى١ صمة ؤ؛ دربة ذوجه سوف

 ابادة على ودعم-ل ٠ ♦ اسابأن
 ٠ ٠ ذىادادا ا إوطن١ وتخرب ٠ ٠ قواب؛

مها١ تعلن !م ما او د٠٠قي ;! سحس
(( ٠٠ شرطي

عص وحذرب  ادان ستخلمم٠ اب—ا
 بالعذرب كذلك وتعرف -٠ إ„ام١

فكار داة ار وتهدف - الباردة  ا
حاب ودد نطوائية روح وبث ا  ا

نعزالية أو  الدعب بحن اللبسة او ا
 والذى ئ قالدءابة١ثمو اب لذىتوحه١

 اارربة غب التحدر'؛حات ددورة تأخذ
!تجاء والتهديد  استخدام الى با

 وهوماءرف ٠ مها١ستخد١دون القوة
 لتى١ ، ية لهاو ١ حافة سياسة باسم

 ؤو'-د جون الى استحدايحا ب—بذ
٠ مربكية١ رجية’لخ١ وزير دالس

أهية حرب

هابية ~رب—الخد  دف دراع ا
 ءيز ، الدولة اتاثم داخذلى' ينشب

 ذر ٠بغ ن المنتازء فونأطرا من كلد بأن
 اؤر م.ش مد~^ن جزء عر ساطاذفه

 ■،اإذو طاتلب'ا فيه رس وبه؛ الدولة
 كعدفبة الشرعية ااحكومات تمارسها

 الغ، ٠٠لذذ؛ضى١و والذحيد اضراب ١
 ءن ءبذ٩ا: الحرب "رختاط ثم ؤس

 ضد احا—' هياجا ندب إدى ١ الثورة
ف وهذا ، الدرة اح£وف١ خذ-  ا

 'نم القال الوضع عر بدوره ينعكس
عاف الحرب حالة فغى ، للمحاربين  ا

 ف—د اذا ا الدولية اعد ٩اذ- ١ تطيق
ءراف د واب؛ نربالح  .ة؛ذزش’١ وا

٠ ةح١ا١أساس ءاى ردة لجد ا بالدولة

  سباسة1 ا دب كرب١

أ*-.ياب؛ فى اندلعت خللة١د حرب
 دذورة بدأت ١٩٣٩ و ١٩٣٦ عام بعن

١٩١٣٦ ؛ولدو ١٨ فى فرانكو الجنرال

 حذومة ف_د ا!سيابة مراكثى فى
 احكم١ ذوات اش الدعه '!جمهورية

 شأصدرت١األكهو اء٠لم’١فىأجاذيابعد
االدراب التربعات من ،ادة

قط! -ة ، ۶.ا الكن ءفء ; أثارت
سانا’ ال اس اكع ف فس. . ى ر ر ني ني

ئ ب ودهاب اد جنو على واضرر
اشعبة١ الحكومة أي ف - 'اعرف

;د مدر فى رةلذو ١ عر نفت اثة لدجما ا
خرى، والمناطق وبداءو وبرداونة  ا

 عدم سيا-ة توخت الدول أل ومع
 بزعاف ) ألمانيا من كأل اى ا التدخل

 ليش وسو بزعاف ’ وايا ا رهتل
 فأهدته فرانكو حانب الى ونفا

ولى  والمعدات والدبادات بالطائرات ا
 س ألف ١ ٠ ٠ بنحو والثانية اأحزبية

 الجمهورى الجانب فى أد ، المتطوعين
 أول فى امتنعت أن بعد فرنا فان

مر  غيرت ادرب فى التدخل ص ا
د مت١وق تن؛’سيا  مع ذراك—با

 الجدورين بنجدة أ ور١تحاد١
 'جيا خدلة كاذت الماعدة أن ا

 ١٩۴٩ وفىيناير . مذادة وجاءت
 ل١لجذر١ ,د لى برشلونة *قطت
 ردربد لمت—ا*ت ابريل ( وفى فرانكو

 ، ادام نعدد و عامون دام حصار بعد
 حكإوف فرانكو أقام ذلك اثر وعر

حزاب وأاش ٠ توريةدكتة' نية ف  ا
ذح١ درت با*-ضناء  اذى١ طد

 ف؛ل أم.ار من ودن ٠ ننزءجمه
 واعمال ٠ الحربية الحألرت بورس الحه

 المذ-اطعات بعفر رفذبو الذوذوبن
 وذد ٠ زبة٢لمر١ اساوف ايطرة٠

سبانية أكثرالمدن تعرنت  -ثما’  ا
 احرب ا هذه ابان وبر.دونة لم مدر

 خلنل ولى ٠ وادمار التخريب ءه.ل
 ول—ب كانت نية اف لمية الد؛ الحرب
 ذخدو 'نتجه احياد ا نها اعال مع أجانيا

٠ المحور دول



بحويه *وب ٤٤٠

ا ريبة ا هبة الحرب
ح ه—م صراخ  اذرن آ '؛.؛•ن ١ذثب ,.
 الجنزببة بت١ئزا٦ بحن م التاسع

جات  فى بدأ مرذكيةما اتتاليه والو
 ٠ حوات 'ربع ودام ١٨٦١ ابربل ١٢

يات مطانة يب وذلك  الجذوبية الو
ية حدىءشرذ١ وعددها حتالب و  أ
 عدم حقي-' من يكون هذا وعلى الداط'ى

عتراف  الذن اذرق تحري* بقالون ا
يات عليه اصرت  -رحت ب الذ-*.! الو

 فت وء ٠ !.ن ٠ذ5ا,يا ابراهام ة ،ضرا ر
ذذت الحذوبية اذوا؛؛,'ت  كحا'غة١ بالو

شابه أو  مةوحك كونت !ش١ ا
 'بته طا ؤ » رز دأ ى ؛٠٠د غا٠جي رادمة ب*

'نخد'د عن فى لفتا أال فى دحعها٠  ؤد فى '٠-أ
بات هذه سندان ددد بلغ  ألو

 ٣هر مذه-ع ن٠م ٨ر٩ بيسة ألجذو
رض الرذق دن  زال٠ كانت أ

 زرى فى مطلد'؛ أعتمادأ بات !و١ ه٠طح
 أالولى المصدر بح٠ كان ألذى القش

 ت١و٠أ عم وتر . ألذومية ذاخرون
دنارذلى م ١ر٢٣ بلغت ألذى ألجنوبية
 اذت٠فك اب٠الش لولاليات١لحياا

 جلىذ-ن ن ٠ م ٢٢ر١ ءانا جمذة
 - مذت''فى ٠ م ٢هر ألحرب هذه فى

 ١٨ فى ألحرية ألعمليات وأنتهمت
؛.'ت١ فقدت أن بعد ١٨٦٥ أبربل  او

 ألمعارك فى قتيل ف’أ ٣٦٠ لثمالية١
 ,ت١!هو١ فقدت و خر أ مر أ ببب أو

 لخ~؛ئر١ وقدرت • ألفا ٢٨٠ بية ألجذو
ر ١ ٠بنحو ألمادبة  وأكدت ث بلو'نىدو

 مرش١لدسذور١ بادىء٠م هذداكدرب
 ألفيدرأبة ألحكاومة طط'ت حيث من

يأت قح بح كى١ نفصال فى ز  ا
 يوازما نا قال أرق أ تحرب. أصيح كما
دات محع٠لج ٠ ألو

'؛اردة برح

 ٠مذلم داءت ألذى ألمصطلحات من
 به.ا ن رفص و ألثار ألعالمية أاجرب
من *وءة۴م أو دولتين .دين مراع

 افى__ه 'نهدف ئ الى ييدف الدول
 رب٠ا!ئد أو ) ألمسلحة ألحرب

 معذورات كدر حيث' من ( خنة ل؛ أ
 ألمدركة فى مه—سن. ١تد٠تمه العدو
 أو ا لخطط١ باستخدأم وذلك

سن  أو البامية ا١ رأ'ذيجية أ؛
قتعادبة  ابواق باستخدام وكذلك أ

 محاولة'نفتيت هذه شملى٠و ٠ ألدعاية
 ألخاذفات باستثارة ألداخلية ألحبهة

داعات وبث  أإكانوبى أو أ؛خرذمة أ
قتصادى أردأن فى نذلى‘ ى'  أ
*-واق ق١أغر أو قأذال  ألحارحة أ

 -ار—اد*- أ ض ذر و تجارتها نسد
قتصادى  أحذرأء وكذلك ن علمددا أ

شدرأطات أذاورأت  لعجنف١ -وأ
ذأءلمذ حمحغيةا ١ دودات—لتو ١و  ح وأ
د ٠ بة اإ^ لزرادق١ .*-و’ ؤ  .ن٠٠؛ب٠وأ

 فى وأرفسن ٠ ألدولة أوتمرأت
م بدأن  ٠ لتكئولزحى١و ى١٠ أ

ا؟رق١ *درب
 ن ۴لج أ منذ سذظدداث ١ T صطال ١

 للذمير ترجمة وهو ألثانية ألعاب
لمانى  د—وبغض كرح(( — يلتز )) أ

 ت١٠بالعمر تتيز ألتى ألدرب بها
 وص ، ألعذافة ألخاطفة المكرية

دراب  بين ألمانيا طبقتها ألتى ا
 بذلك وتمكنت ١٩٤١ و ١٩٣٩ خام

 لندأ وبو فرنسا أحتاللى نم
 بذكا٠وباج ١ اخد وهو .ج و لنر أ و
 ومهدت وأرونان فيا س عو و.

 ، '-صكه لرو صوب للزحف رق إطر أ
قذرة استطالة بيب شلت٠ؤ ولكنها

تم".ربغس

 فيه 'شترك أالرب أره فى أو
 وذوأدمات سذز مرز لبحربة ١ أالوأت
 أو ألعدو أساول هزب )ذرخر

ت١أإو خطوط- عأى للسيطرة  ص
 دول———داأ 'نربطه أإننى الحيودة
٠ أالخرى



٤٤٦ السويس *رب

 سفاة البحربة الحروب 'ننظم
 الدوبة ال'ذغاقات١و المعاهدات من

 ، ١٩٠٩ عام لندن نعربح’ منها
 حذاصة ا. ١٩٢٢ واشنجذون واتفاقية

 لندن ا'ذغاقية ثم { الغواصات بحرب
 ذه——ه ١وتتميز ( ١٩٣٠ ) البحرية

 غن—٠ال بحن بقبالتفر االتفاقيات
 ٠ التجارية المدنية والفن المحاربة
 االطول وحدات تغل واالولى
 أز ردرءة '-ذن وهى ؤدولة اأنحربى

 اذابها لحفن—' واال مجهزةلمعدات
 زارننمرز ه معذيذلمغ بأسماء وتعرف

 والمدرعات والطرادات الطوربيد
تو والبوارج  كم؛ . الطاذرات حام

 بعفرالدوى ر٠نوتعذب الذواصات 'شمل
حاشمهجوم تحؤل سفينة كل  أ'و س

 هذه وفى ئ محاربة سسكدة الدفاع
ء كنمب الحالة  عليهاومعاملتها االستي
ك معاملة ٠ ربة٣ال العدو أم

 للحرب المنشه اأذواعد من
 ىلقروا المدن ذرب عدم البحربة

 شملى أ على آ المفتوحة اكادلمن
 لروادى بموى البحرى اأحعر

 اراداطق ج فال أهدو١ وشواني
 بدة المعد؛ لدولتتذطرا٠ وعرأن ٠ المحايدة
 ذلتزه أتكى ومكانه الحشر بتوقيع
 ٠ بةالبدر الدرب فى انحيادا بقواعد

استحدام لعدة الذواعد 'شمل كما
ر ض فام م -اً وااللذ, الطوربيدات

اًرة٠ا! االدام استخدام االتذاقيات
ا ره ض 'نذهر ال حذفى والمغنطيية
سن'، اال حالة وفى ٠ '!،.ابرة الغن
الذواءد ي.ز االداء .الت—ت ءلى

- '!*ادبة وغ- ردة١المح 'اذن س
ار St.ء ؤ؛ءت . االء-؛ء. ه-ذا وءاى

ولى ٠ ضالى” ى عم؛!.- وكذلك الغذأر
 ا ا لى للفتار مجلس أول شكل معر

٠ فشط.؟ن حمألمذ بمناسبة ١٩٤٨ دولية

وبس٠ا| درب
 ايم العالمية المصادر أطانت ٠٠ ١

ات٠امملي١ ءأى (( الوبعس حرب ))

 قناة منطقة فى >رت ااذى الخدربيغن
 ١٩٥٦ أكتوبر ١٣ ين الويس

 بوم وهو ١٩٥٦ بسمررد ٢٣ و
 من بة المعدد القوات السحاب

٠ المنطقة

 أن بعد ،٠ لعمل.ات ا دند بدأت
 اكذوبر ٢٩ دوم فى أئيل ا لها ديدت

 تجهة٠م ء لذا٠ع٠س اء هشدا ذيا ١غو ن ه خدد
 ١التخطحط .بب٠حي اشتاة ى~زب

ا ٠٠ ٠٠٠ز ود. ٠بعدا»ي در بحتن ذب ىغذ ١ لرى ا
رادل الدان سالح ٠قا دى - و

 عذى ؛.االغاد؛ . ض والغ ط'لى ا'
 رد وكاث ٠ امرر المدارات بعن
 رة ور—■ حميج ا سى٠رل أءإن ؛ن مثر

 ذول؟ ؛ول فى. الناص- ;د حماب
 النعر حذى اوار ءر مدر ر١صر١

 ذم من لث واك؛ الماذق كزمحن١ وفى
 رة لمشع١ فعمة لمدا ت أغط ٠٠فم نح

 حن فى . اأخرة ت١الطائر تن٠ذدا
منطقة من الربة القوات انحاب ت

٠ ء سح'

ن ؛دأت وبر _فىا٢ً  الدو
ت  فى ,.اظالت ذود نزار محاو

 ذلك 'نددو ’ ذر واز؛ 'بد بور
دعة ايرط قرانيا انزار من '!
٠ ند ه ■ ؛.در عن.ر نرد ناعدن

هالى وحاض  ضد كفاج كة )م ا
 وزت ات بعدن المعتدية ألقوات

 أفراد حميع على الالح '!-حكومة
 فى اخذت ها ٠ المددين الذب
؛؛ منءاتة تحعزث  وقد ، كلن.ا ا؛
حة تعطك  هذه بب التذاً؛ فى 'إ

. العمرات

 '!فى العرنبة الذوات ت اندئ
ول ض  الذوات مع اشترك ا

 ض مد عتد 'اشال فى ارطاض
شتراك جذوبا رحف والغانى هالذنا ' 

سرايلبة الذوات عم  من القادعة ا
ول ٠الذ. لقوات وي ٠ ارق  ا

بمد سعيد بور عذفى االنتيألء



الثاب العاش؛ الحرب ؛٤٧

 انئجية المذاومة دلكن تخريها
 ت س، ١ كما ٠ نلك رج ت '..م—ني ١
 قرار من رالرف العدوانية اطاى١

من مجذر  فق لذا ١ نوفمبر ٦ ز ا
٠ الذر اطالق دوك

١٠ فى نى ش ا الموقى نطور’
ض الز حاذ’ا وحه ددن ومر ره
ذه وفري' مزبرطاب؛ ى; أ انذارا

اذا د., ااى متطوعين ىئرا رعدد
ن دوتيت’قاتا خ ٠ حاببا رار“ ر

فى طال رلت د ٠فم رت لرنتثف ول
واست اش 'ادوب 'خرارى، ١ قوات

مد ال١ -سابءل سدة ا
 ق٠ذ١ وف و قرار ى أنطعة ١

 اذوات بدأت ذاك أش وط . اشار
 خماب١ نى والفرطية فىرططت١

 ٢٣ فى اية٠٠زش ؛صفة ت الذى
 ت١الذ.ؤ ما٠ ٠ ١٩٥٦ بمر د

سرائيلية  رث وباانسحا تج فذ ا
٠ ١٩٥٧ مارر ٦ لى ا وغرة سيناء

شاملة درب

 اش الحرت ذنى الذاملة الحرت
 الدولة افق ٠م جميع بها بده 'نتأ'ذر

 ادب. أوراد إلبع وكذلك المحاربة
 ذاع الد عبء انتذفى أن بعد سما 

 ونساء لمدشنزجا١ رط-ش١ المداى
 احرب ١و ٠ الثعب فئات جميع من

 أسحت اش المات من الشاملة
 الذى احدبثةا الحروب بها ز رتب

 ز م الذ؛ لدم؛ر١ لل وط 'نتخدم
 واطذالذط المدى ة بدب لحدواربغ ؛

نفجار التعددة الجوبة  اك طن ا

 المدن ااى 'ادركة دان—ب 'تذول
سترابحية والمراكز  فى الراخلية ا
 المعد,انع أهداوبا ودلت االنرم

 المواصالت وخذوط والتردعات
 الحنرب شملت كما ٠ النذلي ووسالل

 االقذصادبة المؤثرات استخدام
من ما وكل االمودو معنويات لتقويغى

 وهو النهائى الهدف بحقق أن نه ط
٠ ب الد كب

عالدة حرب

 عدد فيها شترلذ اش ااحرب حرن
 بنقم بحيث لعاإما دول مءن ر

 ١مذهمت كل ذر.بقين الى الدولى المجزع
لقالم١ ذم لمشحركة١٧غة’كت١

 ادرع ا لصفات ا من لعالمية ا تدوحت وأ
 اش ا ة تعر لمعاا الدروب بها ر شم

 ث’حد ط كم إ^مرى١ اذدوز -ا—"ذعلىدث
 وءز ١٩٣٩ عام وفى ١٩١؛ عام فى

 وه حد ر ا ذكر٠ فى لد؛ ا حشى مدا
 االدالف ذيام ن ا٠مته عةامحت اب٣ 

ت ٠شبة٠!م١  لش١القتعمادة١ التكت
 ، الدول من مجؤوعات ا^ن. 'نر؛ط

 ذطؤر٠ ، اشاملمة١ ادرت ا ر؛زلي و رو "نعذ
ت١ز1ا طرق  ب^ ربطت اش ر

رزب اطرة ؛ء أر  من شكة٠ ا
 هذه فذحت ئ الربعة النقل ورأش

 ر١حح العم من أصبح ف إطرو ا
 كما وحدود اقليمى نطاق فى ااحرب
 الدول ن٠م اكفى بة الشدلمعة ن٠م أصح

٠ فى؛م١ ا!حيًاد أخ شآإ١

 الثاب الدالمية الحرب

ص االنية لمية الد؛ الهدب - ١
 عام بف خر فى لذت الذى الحرب
 وامتدت االوربية االرض ش ١٩٣٩

 ذلك بدد واسيا اذربي قارش ش
 ، ١٩٤٥ عام ف ردي حذى ودرت
 الحرب عن ومجا 'نمييزا ذاك٢ 'ءرؤت

(١٩١٨٠١٩١٤ ا!ولى) الدشة
رب٠الح باض-م دة ؛—ء تدرف ااذى

♦ تم٠ااعغل

 الناش لعاإمة١ احرب١ فى اشتركت
 من سن باستثناء المالم دول أكثر

 الى العالم وانقسدم ،المحايدة الدول
رين شمل و ( اء٠لحلف١ ) ٠ مم



٤٤٨ لثاسة١ العاب التدرب

 ودول بررطاب ، اسيفة الدول
 ومحمياتيا رها ١نجحعمر٠وس الدوموون

 ورماحة سمسكان س٠خم و'ذفم
 ٠ را ١ ومنعه ا٠٠فرلم ، لم لعا ا

 . اك*وفييذى نحاد’اال جمهوريات
 اآلزر الجانب عذى و'رذف ، المعن

 وادابا ندا١ل 1 وتشمل ( المحور ) دول
٠ وروماب؛ المجذرو فنلندا 'ئم واليابان

 الدرب دهذ ألمذوب مهدت٠_ ٢
 زب، >زي جميديا 'ندور ل ءوا عدة

 ع——٠٠٠;الذو فى الكبرى ول اك ىد رع
ض مبر للمح„اق ا  قربات٠ط١با

سيما ستعماربذ  ٠وصسم برداذدا ا
 ن '١إتاب ١ غزو ٠ *"ع٠س لذو ١ أءحد-ال ت٩وسمل

 ؛حه١لى اخطاإدا ٠ ١٩٣١ لمذثور.با
 ٠ ١٩٣٧ اكبن فى ،اسابان ١٩٣٦
 ٠١٩٢٨ بت وارود إكمسدا ألماذتا ذم
 تزو ٠ ١٩٣٩ غاكياإو—'ظ ضم

 فثات وفد . ١٩٢٩ لبانيا ايطاليا
 نفاقية’ا وابرزه؛ اأذوذوق محاوالت'

 ذع فى ' ١٩٣٨ ر م؟ سبت ٢٨ ) مي-ولخ
 ع—لوب’ دلمدد ب؛ اوكارنة وؤوع

عتداء عدم اتفاتجة  الثازبة الماجا بحن ا
تحاد ذر ٢٣ ووذئ٠الس وا  أ

 دام ر أسبوع تنخى وام ( ١٩٣٩
 إعمتات١ بدأت لحك 'ذغاق١ هذا

 ب ’ذرق ؛ولذدا أرغر ءإى العذربة
 ٠ ذرو؛ وبلجركا فرز' الى امتدت

 البلقان الى 'تم. ٠ شما النروج والى
 ؛داجد ١طور لحرب١ودخات ه جنوبا
 امءت لذى١ >ية٠ااروس ااجوبة بفتح
 فتح المث ن بعدد وتعددت ٠ القوقاز الى

 ١٠رلى اذر -مال٠ث ^إت٠ذ >دردة ج?هات
 ٠ ا٠٠٠ارعااي وذوى و ؤر؛لى؛ ا شرق و
 ه ب إحد.,ا هذه ان ب ثحعلمت١ بذما٠ر

 واجن -؛بان ا شهدت د_يا
 إشلمسد٦و ووورم؛ والمال؛و وسن

٠ فية والثر تبة العب

 ر طأ٠و اإنناز جذوهات أهم
: بر كما بها الحربية العمليات



الثانية العالمية سرب u٩

ل واليونان  ١٩٤١ مايو شهر خ
 بعد منهما كل على واستولت
مها  استولت كما ، مايو ١ فى استس

فرق من بقوات كريت جزيرة ض
ت . مايو( ٢). الغل

الغت ئ الروسية الجبهة — ه
 االلمانية الروبة االعتداء عدم اتفاقية

تحاد االلماتى بالفزو نفها  ل
 الذى ١٩٤١يوذيه ٢٢ فى اووفييتى

 يطو ولج الغربية روميا اكتسح
 القوات كانت حتى ١٩٤١ عام

 ٠يروء مر م ٢٥ -رة.....م على االلمانية
 العام ومع ٠ ليننجراد حود ومحلقة
 د اى الرومى الهجوم بدا الجدبد

 ذلك وت دمار االلمان مده الذى
 القرم يوب االلمانية الذوات انياب

ء والمو غل.فى’ طدشا قاذ؛اال.حي

فريقية الجبة - ٦  ددات . ا
مدع عاى الطاز لدجوم تيا ااعم!

 تر٠سبت براتى سدى ا؛ى التهى
 ذل و :نياذن اطنماء١ رده ا ١٩٠٤.
 االلمان وعاود لم ١٩٤١ درابر آ

 ابريل ٦ ل—روري ادة—بقم ادوم
 الغزالة حتى الحاء مده <١٩٤١

 اله زد بل٠روم م م، ه بعه ٠ ا ع.?■ ي ل فى
 ٧٠ ز أسمعن عند االهى ( ١٩٤١

 واخلدت أالسكندرية ءوب مي
 بقيت'دة الحلفاء باالصار المعارك

٠ ، ١٩٤١ فمبر نو : *ورنجمرى’

 ت١أذو١ نزلت نوفمبر ٨ وفى
 خرب’.١ لى أيزنهاور بقيادة االوربكية

 فكى يمن المحور لتوتع درتا ت٠تج١و
 المنجه الكسندر قوات مع كماشة
 بذلكو ٠ تونر فى واجتمعا غربا

 فى نم بينما ، المحور قوات استعملت
 الحبن.ة تحربر ١٠—أذريقي ذرفى

ل س وارتيربا والصومال االحت

 أدلى ٢٥ وفى أتزنهاور ؤقيادة
ء نم تمس٠سب وفى بارس حررت  اخ
 بلجيكا وب٠ص الغزو اتجه ال ، فرنا

 خرقوا ١٩٤٥ فبراير وفى ، وهولندا
 عبرت مارس وفى ، سيجفرنم ٠خط

 متابقة الراين نهر الحلفاء قوات
 قوات فنث اند بينما ، برلثن نحو
 لنبقها ا!خرب من ا!روسى ف زوكو

 تستام نم ابريل ٢ فى لثن بر وتحتل
٠ ١٩٤٥ مادو ٧ فى ألمانيا

 منذ ، النهاية معارك - ٧
 موجة أخذت ١٩٤٣ عام سهل
 جميع فى االنمار فى اال!نى التوسع

 دخول ذلك على وساعد الجبهات
 صفوف فى الحرب المتحدة الواليات

 وفى (،١٩٤١ ديسمبر الحلفاء)
 فى االلمان فسل الروسية الجبهة
 الهجوم وبدا ، ستاالجراد حصار

ء ونم ١٩٤٢ نوفمبر فى الروس  اخ
 ثم■ (١٩٤٣ مارس والقوتان) القرم
 االخبر االلماتى الهجوم الروس مد

 الهجوم وانتهى ( ١٩٤٣ يوب آ
ء المضاد  نوفمبر ) روسيا باخ
 تيتو مقاومة ) أبتان -ال (١٩٤٤

ب' فى ء١ نم كما ( بوغم  بوندا خ
 وتشكوسلوفاكيا والنمسا فنلندا نم

٠ ( ١٩٤٥ مايو )

 ولى الطاب سقوط - ٨
 فى اساء ذزل ١٩٤٣ زدي’

 على نزلوا سبتمبر ٣ وفى ، صقلية
 سقطت ه٠بوثم ٢ ه وفى ، ليا اط؛ سادل
 زمام ا,ان٠اال ورال) ددووينى حكومة

١٩٤٥ ابرب وفى اكتوش، فى المعركة
 انتهى ا!ذى '!كببر ألحلفاء هدوم بدأ

م ٢٩ فى ايطاليا فى االلمان تاج

 لحلغاء١ مهد ٠ اداذجا يقوط - ٩
 الغارات من بالمة المانيا لغزو

 ، مدنها أكبر دكت العنيفة الجوبة
 على اساء نزل ١٩٤٤ يوله ٦ وفى

١٩٤٤ روأه ٦ فى ذورمندبا ساحل



٤٠ الثانية اناية الدرب

يودة٠لجبهغ ٦ ٠ ١٠  وسقذوش ا
 ة—الحري سلمات ا بدأت ، اليابان
 ض الياباذى الدوى اكادح بذاراث
 ١/ فى به٠بك ر٠ها٦ ور ر ه نرل دشاء

 اتا!ى ايوم دق ١٩٤١ دسمر
بات دخإت  . أيدرب أكد_ذة ااو

 ا لير؛رة١ ذرب تفزز اليابان وزحفت
 تابلتر طريق عن المالبو فاحتلت

 ذورةدنفا قاعدة على وأسذولت
 وجندى ضابط ألف ٦ ♦ وأ-دنت
 ( ١٩٤٢ فبرابر ١ ، أنيرى ؛ربطانى

 ٢٥ ) كنج هوذح عذى ارزك ثم
 ٦ ■' لغبون١ حتعت١ دم ( ر٨سلم د
 ١٠ ١ الشرقية الهند وجزز ( رو م؛

 زهر.ا به ط ع،٠٠س ذاك ودعر آ ددى درار
 حدود ءإى قفتو حذى ( مابو ١

 بغارات المغان الهجوم وبدأ ٠ ألهنة■
 وقواعده؛ بابان١ ساقلأ ءاى جوية

 فى بؤرما استرداد فتم ، ألبحربة
 وتعد ؛وليه فى سبنوا ١٩٤٥ وارو
ولى ألذرية ألقنبلة ألقاء ذاك  أ
 والثاية أرطى ٦فى وصا د على
 ونم ٠ .اذض٩فىا كف١ذاحاز ض

 ٠ ديب ٢ فى دان اإم؛ أددحادم

 .إتمرات١ كت٠سذله لثاة١ اهاية١

تفاقات ق—ثم١و1١و  : تن.خرلى وا
طلنطى قيم  أغذى ١٤ لى أ

 — ١٢ ال?يضاء اادار م،تم; ئ ١٩٤١
 هروط، *ؤتمر ، ١٩٤٣ .دذ-كبر ٢٤
 ة ااقاه تمر ض ه ١٩٤٣ ذوفمبر ١٩
م،س ث ١٩٤٣ زد ذو ٢٦ - ٢٢

 س 'لجل اجتماع وأول يابر ا ٠ فى
رن ابريل ٣ وفى ،اير—يذ ١٧ فى ا

ما٢لحدا ذورميرح محكم._،ة عندت
أولى الحرب بجرائم انم

٠ اجتماعاتها

ادة اط ا لحرب ا 'ضمعازك١خ ٠ ٤
٠ م٠مذه اد لقوا مثادر ن٠لر كشر النانة

دوك فون ، رومل ٠ حوريو ا٠ المانا )
، تهادت ا ٠ شتثر و ا در ٠ ن دا ر حذود
ر؛ ط؛ در روندشق'ت ٠ و دخن؛ ا ب

، ر د٨ زكها.|.. ن ى حمر٨ل وتجم ٠ ن٠٠وغ
ا.:ردبور < " رك مر ؤ ؛ ك أوكن ٠ ٠تا'ذ مه

ز ■نج دن ص ٠ ايهى ’ ذون٠با ٠ آرئر اك٠م
٠ ف تبلو فورن و٤بود ؛ روبا '

، دارالن ٠ دتان ( ’فرك )■ زوكؤف
فيجأن ترو ٠ ؟وان ’ ول٠ديج

ده دادو ( أطابا ) رانامو-رو ( أليابان 1
ضكى٨ سكؤر٠ى )ا لندا دو ا. حىرأرل ٠ لو نا

فنلندا زند ر سمعحلى ها انر ؛م
٠ تبته ٠ نيفذد سداإه • اف  كم رع رن“ -ني

العصارات رب

كداك ف ' وتعر تن اهى؛ ا ى ح.

ر -م'٠ص|| د ١ - ومس* ذه ٢٨ طي_ران
نم'.. ١١ ا—نالذ ا'ذغانم ١٩٤٣ ،

قء بدى ا شا، ا ١٩٤٥ ،
دل اى ٢٥ ث !ت فى دد؛ مه١ ه-ئة

ت ق اء ت بة د ٢٦ ا ١٩٤٥ .
— ■.وده ١٧ مذو'),..دا ذمر٠ " م ٠ روضه

٢ ٧ <و وف-دو ذم د" ر د آء ٢
بأول ١٩٤٦ عام .نم وا ٠ ر٠٠٠رم. لد د

د جئةهب حددة’١ اغدد؛ ا ا أحتماء

 ى؛زة خذ رأ ز قذا ط؛ )''اجورن -انم
 ت م جماعات فيه تنترك الحرب

 مةللحاو نطامى حير ند لغدايون ا
 'غرض رحبة لحكومة أو أغاية

 ل٠ك وتتألف ة االقب على سيطرتها
 ردد من الجماعات هذه من جماعة
 على المدرن الوطنيين ٧م محدون
سلحة راحخدام 'اغتال غدرة ا  ا
 عيات 'دبر زئير رادة تحت

 االختفاء و’ االنحات و’ الهجوم
 أذرى متناول عن بعيدة مناطق فى

 والكدوف كالغابات التثانم القرات
 قتالها ز تتخدمو ٠ الجبيه

 دو—أك رتحة من رذححؤزد قد لت
 تميها عسة خا كدات )نكتم عاف زحمن و

٠ المكان طبيعة

 فى تبا’العى حروب متا'-لتخد
قوأت ضد الشعبية ألمذاومة حركات



العظمى الدرب ٥١)

 تخدمها و ٠ |.تعيار نم- اج ١ أو الغزو
سار  لالدهم نابرون احتالل ممد ا

 ففان وا ابوير واسنخدمها
 نيحن 'ط اب يد والقبارصة .زوإو١١و

 شد .(كخة٠٢ه بدة رل٠دا مدر١٩
 ئرذرئ١'لجذ وخدمها ٠'الروس

 . الفرك ند والدروز والمعازبة
 خام ب ٠٠ نحر ?هةج عليها عتمددنة ١و

مرين ند الحاش الوقت فى . ا

 انعصابات حرب نكدن’ ما وأكثر
 المقاومة بار١ بعد واعلة ذات

 فى ''نحدم كما ٠ مية’النغل لما حب ال
 فى المدو جيد ة خ مة مناولمة

نسحاب او طحوم ا  ارل عر ا
 'ساعد لتحف' ١و التلز من جو ن لف

 را ٠ الشببة المذاومة مواصلة عر
 لش د. به تتبر الذى ا'تكتلة دان

 لى دراسة دوضع 'الصبح العصابات
. ا مة اطكرسة اتجاهد

ى٠س١ الدرب
 احرب١ ض أطلق اسحم — ١

ورية  عام ما تنسبت اش ا
 ذلك بعد وءرفت ١٩١٨-١٩١؛

وانى اتجالمة الحرب باب  ١غس ا
 اب لثاذمة١ العالمية الحرب عن لها

 وقد ١٥٠٠٤٥ - ١٩٣٩ عام ن٠ي اندلدت
 عدة ب الحن, هذد لندوب مهدت
س ءوامل  '!دول :جن العراع '

 أو ذورة ساى الكبرى ا وردة
 ف.ا د ٢ كد. ١ : أهمها خار'سمة استه

راس متاذة  الن !إذرب١و ا
 ح ١٨١ثما ١ ء^م لى ليها ا ألمانيا متهما٠ض

 'الهريبتن لصذاءة١بحالى المذاف؛
 ذورب ا حد:د استغاللى فى وا  ب
 رو*-ب ة٠٠لمزنجيا٠ خ الرور قايم ١ وفحم

 الى للوصوز البلقان نحو لتوطة١
يضر ٠لحر١  ا٠_٠لماذي_٢ محاوألمن ، ا

 الدق هرطقة عر نفوذها بسمط
 اس الى والوصول ط ا

ي: ل■■ على المنافة ؛اربى

 الدون ومناطق التعمرات
ورش وسدط والشرق اورش ى ا  ا
 ع٠م ة١اأفو فى داصة أدذدا ورغبة

 اذارن ١ بم—رف’ فى وورنا نيا طبر
رنية ٠ ا

 هذه ى'رت اأحرب نذب وعندما
ول  ن٩حلخ فى تجمع قة لمتنا١ ا
ول ٠ ثال'بن  وفرنا بطانيابر رضم ا

 ألماب؛ ضم. والثانى ٠ وورب'
 أل اغب وجأئ ؛'طاليا١و ا٠لذمس٦و

ريدوق النما عهد ور  ا
 بمدينة مربى ثررونا د على ن' دفر
 فرصة ١٩١٤ بوبه ٢٨ فى اجفو ب

الى اياس النزاع هذا كدر.لى

سده قرن ةئب٦دي
 ٢٨ فى الحرب على ا'حرب ازا

 المايا أعك أغط ا وفى ، بوليه
 اغطى ٤ وفى آ زوييا ى الحرب
رب برطاب أعك  الماب ءا.ى ا

 ن أياد؛ أعلنت غطى’ ٢٢ وفى
نوفمبر ٢٣ وفى ، ياالما عذى ألدرى
 بينما ،لمانيا’ الى -دركيا اذغت

 ١٣ وفى ، الحياد اطاايا أعلت
 على !مب١ بلغاريا أعلت اكتوبر

 أعك اكتوبر ١٥ وفى ١ ب احب
 الحرب وابطابا وفرنا برطاب

 واعلنت ابطايا عادت 'ب ، تابلذار على
 مابو ٢٣ فى النه؛ عل ب ا!م
 اعاشت ١٩١٧ ابربل ٢٨ ولى ؛١٩١٥

يات  على الحرب المتحدة الو
. ألمانيا

 : الدول من الحلفاء جالب ف
مبراطورة  كندا ) البريطانية ا

 والهند واستراليا بغنياافر وجنوب
 ، ومتعدمراتها وفرط؛ ( وغيرها
 ،بلجكيا ،روسيا ،'!يابان ؛'.طاب
سود الحبل ؛ىالتر  ،ايونان ،ا
؛؛ ثم ابرتذال ؛ ياروما  ت الو

خر الجانب نم بينما ن المتخددة  : ا
 ئم تركيا ، والمجر النما ، المانيا

٠ ;؛خاربا



؛٠٢الكورية الحرب

 البرية القتال معارك دارت ٠ ٣
 ( اخربية١ لجبهة١ ) هى جبهات عدة فى

 أرض على دارت التى المعارك وهى
 العمليات وافتتحت ، وفرنا بلجيكا

 ٤ فى لبلجيكا ألمانيا بغزو الحربية
لمان كان سبتمبر ٦ وفى ، أغسطس  ا

 ولم بارس من أميال بضعة على
 معركة نشوب سوى ستوطها ينقذ

 وبدا ( الروسية الجبهة ) ثانيا ؛ المارن
 بروسيا على روسيا بهجوم القتال
 ى٠الروس برد معاركها وانتهت فية الثر

 مدركة فى هندنبورج انتصار بعد
 ٠٠ أغسطس ٢٦ فى لغاصالة١ تاننبرج

 بمساعدة لبولندا اوروس خالء١ وتم
 ( الشرقية الجبهة ) '!لثا ؛ اكيذزن٠م

 التوناز على الحلفاء هجوم وشمات
خفاق وانتهت ، الدردنيل وعلى  با

نسحاب  يناير فى غاليبولى من وا
 الشرق حبهة ١ راب ؛ ١٩١٦

ول  لبرحطاذيهن١ هجوم ونملت ( ط٠.-٠ا'
 لغثل ا من ةالكس وبعد العراف على

 كوت معركة فى البريطانيون انتعر
 مارس فى ودخلوا--بفتداد العمارة
 الهجوم اللنبى رد بيدما ، ١٩١٧

 ودخل ا!-وس تناة عن ألتركى
 ؛ نفسها التة فى ديمممبر فى القدس
 دار بش ( يطالبة١ الجبهة ) خامسا
 النموية القوات بين القتال

يطالية  البلقانية( سادسا')الجبهة ؛وا
 عاى ااحاغاء بهجوم ١قمته بلغت التى

ضافة ، ١٩١٨ ستمبر بلتار؛؛.فى  با
 حرب سيما  البحرية ااحرب الى

 اسباب من كانهت التى ألفواصات
٠ الحرب امريكا دحول

لمانى الهحوم بعد - ٤  الكببر ا
 ١٩١٨ مارس فى الغربية الجبهة فى

 مااستولى جميم به استعادوا وألذى
 توالت ، ١٩١٥ عام منذ الحلذاء عليه

 محاى وساعد وحلفائها ألمانيا هزائم
 التى ألمانيا لى الداخلية الثورة ذلك

 اليهود وحانات الحلفاء دعابة عززتها
لمان فى الهدنة مثاورات فبدأت ، ا

 ١١ فى عقدها وانم ١٩١٨ نوفمبر ٦
 تركي-؛ أعالن ذلك وسبق ، نوفمبر

 فى واما ،أكتوبر ٣٠ فى التسليم
٠ نوفمبر ٣

 بعقد العظمى الحرب انتهت
 ، أهمها المعاهدات من سلسلة
 ؛ ١٩١٩ يونيه ٢٨ ) فرساى معاهدة

 مع جرمان سان معاهدة ، الماد؛ مع
معاهدة ؛ ( سبتمبر ١٠ ) النما
ى ثم ؛ ( برفهدر ٢٧ ) المجر مع رو

 بوليه ٢٤ ئ تركيا مع لوزان معاهدة
٠ لم ١٩٢٣

الكورية للحرب

عذى. نثبت التى الحرب _ ١
 ١٩٥٠ محام كوريا جزيرة خبه أرض

 'قيام منذ نثأ الذى ف الخال ببب
 الثمالية كوريا جمهوريتى

 الموالية الحنوبية وكوريا (الشعبية و
 خط واعتجار ١٩٤٨ مايو فى للغرب

 بين سل الذ؛ الحذ هو للدرضر ٣٨
 منهما كل ادعت بينما ، ألجمهرر-تبن

 للثعب الوحيد الممثل أنها
٠ الكورى

 ٢٥ فى الحربية العمليات بدأت
 من قوات عبرت حين ١٩٥٠ دونية
 مفاش ف١أ ٦٠ تبلع الشمالية كوريأ
 يونيه ٢٧ وفى ئ جنوبا ٣٨ خد

من مجلس طالب مم أعضاء ا  ا
 عكربة ماعدات بم بتقد المتعددة

 معتدى أنها رادار الجنوبية زيا ارى
 بس٠ذغسهأبلغالر الناريخ وفى ،عليها

 يخف بأن آرثر مال الجنرال 'ترومان
 بساعدة الجنوبية كوردا نجدة ار

طول  بونيه ٢٨ وفى ، ارابع ا
 درات عاما نائدا آرثر ماك عين

مه  ألقوات فيها بما ) المتحدة ا
مريكية ٠ ( ا

 الشيوعيون استولى يونيه ٢٩ وز
 ، خوبية ااخم وريا٣ عاصمة سيول على
القوات نزلت التالى اليوم وفى



وقانية حرب

مريكية  واعلن المعركة أرض الى ا
مريكى الرئيس مهمة 0 فى انها ا

صألحداكسمستتت

ولى ئ -مراحل بثالث  بوقف تميزت ا
 خط الحلف'ء وعبور الشيوعى التقدم

ستيالء ٢٨  عاصمة بيونجيانح على وا
 حدود وبلوغ ألشمالية كوريا
٠ ١٩٥٠ نوفمبر ٢٠ فى ريا منشو

 تميزت ( الثانية والمرحلة )
 داشتراك المفاد الشيوعى بانهجوم

 لصكبن١ المتطوعثن من ألف' ٢٠٠
 وعبور الثمالية كوريا الحلعاء واخالء

 ٧٠ والتوغل ٣٨ خد الشيوعيين
 ئ الجنوبية كوربا ارض فى ميال

 بعشل تميرت I الثالتة والمرحلة >
مم قوات  التقدم صد ز المتحدة ا

 مالذآرثر الجنرال واخالء ، الثيوعى
 وتعين القيادة مذايب جميع ن٠

 والتمهيد .له حلعا راحواى الجنرال
 بللة مرت اش الهدنة لمحادثات

 لعمبت١هواصلة تخلشها العقبات نم
 وقف ض تفا١ توقيع ب حتى الحربية

٠١٩٥٣ يوليه ٢٧ فى ألقتال
 نم اشتركوا الذر عدد بلع - ٤

مريكية القوات  ب اح.١ هذه لى ا
 وبلغ ات ٠فت ء'ى ) مقازل ٠م ره٧

مريين من القتلى  وءدد ٢٠٦١٧ ا
 تذممن ا—كؤ ٠ ١٠٣ر٢٨٤ الجرحى

تفاق  ؤئة قامتذ . 'سرى٦ تبادل ا
مه,  منهم عي-؛دحو ٧ره٧٩٩ بشريح ا

 ن إشيوعيو ١ قام كما ’ مسا ٥٤٦٠
مم ذوات من ١٢٧٦٠ بشريم  ا
 ٣٥٩٧ و كوردا ٧٨٥٠ منهه المتحدة
 ، تركب' ٢٢٨و ؛رطايا ٩٤٥ ،امريكيا
دش الحذرال مراح اطلق كدا

كى . فى وقع الذى ا ا

محدودة حرب
 ؛.الحرب المحدودة الحرب تعرف
قليمية.، أو الصنبرة  لها تمييزا ا

٠ ها اذا التى العالمية الحروب عن

 بثانها العالم دول انقست اندلست
 أصبح وقد ٠ ومحايدة مقاتلة الى

 الكبرى الحروب هذه امثال نشوب
حتمال بعيد  النووى الذعر بسئب ا

 - الكبرى الدول من عدد وامتالك
 ،الذرية للقنبلة - عقائديا المختلفة

 حالة فى الكبرى الدول درجت لهذا
 ض الماحة القوة استخدام ضرورة

قليم فى الحرب م محاولة  ا
 بالشسبة حدث كما النزاع موضع
والويى وفيتنام كوريا لى للحرب

٠ ممتكان الد؟ و

دوائية حرب
 لتمنع دولة تخوضمها دفاعية حرب

 استخدام من بها المتربص عدوها
 أمنها على حقيقيا خطرا يكون مالح

 مجاورة دولة اذامت اذا كما الذودى
 أو الجوى للهجوم معدة مدارات

 مفاعال بنت اذا او للعواريح نواعد
وقد ، نووى سالح انتاح لفرض ذريا

 ابحرى ااحص-؛ر عمليات اعتبرت
دات به قامت الذى  ضد المتحدة الو
 على وقائيا اجراء ١٩٦٢ عام كوبا

 ثبت أن بعد الدفاع فى حقها أساس
سلحة للصواربخ قواعد وجود لها  وا

. كوبا رض’ على 'لهجومية

 أذب أش V اسرائيل '١ كاى ولما
ينعؤارى 'أخطط-  ب1ق فى بى ااذر أ

 عدوانيا ءطرا تثكل العربى '!وطن
ول سالمة ءر اكيدا  العرسة ا

دادات نان لهذا ، المجاورة  ا
 التى او انجازها تم اش ة البم
نجاز مرحلة فى مازالت  تعكى ا
فاعية البادة على آثارها  ا
 امذخدم وتد * لعربية ١ دول

 تعبي 'الماى عبد جماو، ئب* ر١
شارة فى «الوقائية الحرب »  الى ا

 أيوم فى )١ بقوله العهيونى ألخطر
 لتبة اسرائيل فيه تماك اآلى
 أتخاذألوسائل حقنا من مبكون ذرية
فى القومى امننا مع تتناب اش



(وذام؛ )الحري*

 آ( ٠٠ عليها لحصولها السابق لدوم ز
 الحرب )) الوسائل بهذه لمقصدود ١و

٠ (( الوقائية

ذلك الى آخر موضع فى وأشار
ان ادرائيز استطاعت )) : بقوك

 ونحن . ٠ ذرى مفاعل على تحمل
 لحو ردج,ه اسرائيل أن شعرنا اذا

 الجمامر أمام فليى ذرى انتاج
ستعمار من 'نخلمت التى العرب^  ا

 لحرب ١ ا ل٠سمبي من أمامها ليمن ٠ ٠
٠ (( الوقائية

( وزارة ) الحربية
كذلك وتعرف الحربية وزارة

 فى وهى ٠ الدفاع وزارة باسسم
 احدى المتحدة العربية الجمهوربة

جهزة  دن ألمطولة الكبرى الثلذرة ا
 القيادة ا أو وهى ،الوطنى الدفاع

 رأسها وعل الملحة للقوات الد
 ألقائد بعفته الجمهورزه رئيس
على  ذاب يعاونه الملحة للقوات ا
ولى ألنائب بدوره وهو العام القائد  أ

 وزارة ٠ ثانيا ٠ الجمهوربة لرئيى
نتاج  الممانع على ف وتدر الحربى ا

 لألنتاح وزبر ره-ا وعلى الحربية
 اأحربية وزارة ا لثاانا ٠ ااحربى

 م—وق الحردة وزير رأسها وعلى
 المصابح دن عدد الى بها العمل

 الدلى متاحة تثمل الكبرى
 ؛ والمنار الموالى مطحة ،المدلى

رصاد ومحا ، الحدود مصلحة ا
٠ الجورة

حمر الحرس ل
 الحزب شباب تغسم لرطمة
 الثبان سيما  الصيتى الشيوعى

 وهم والمدارس الجامعات طلبة من
 ماوتى ١١ بتعاب بؤمنون الزبن
 ورمزا 1،—رئدم به بعذرفونو (( تونج

 ألحقيقى والممثل ة—الصيب. ذورة
 ، زءى١ وألفكر للمارمجا-ة

ليببن عليه خف الذى المسذؤى على

 ه لسوفيتى ١ الشيوعى للحزب بالنسبة
 الشمس )) بانه عنه ويعبرون

« العيون عن تغيب  التى الحمراء
حمر الحرس انم برن  منذ ا

 الصحافة وت'قلت ١٩٦٦ مايو شهر
 .مه-٠١ وارتبط لذاطه أنباء العالمية

 والمقصود ٠ الثقافية بالثورة عرف بما
حداث تار من يتون ا كم بها ا
الحزب أجيزة فى شاملة تطهير ة عم _

 مراكزه فى سيما  لصيتى ألشيوعى
 ماوترتونج .زعامة’ ألمناوئة القيادية

حمر ألحرس زاد الثورة هذه  
ب فى يدأت أأعى  دكين جامعة ز

 الشيوعى الحزب مكاتب الى والطذات
 المظاهرات وتقدمت البالد أنحاء فى

 صر العد؛ ءإر سخطها لمن—معلن
 وحيانة بالبورحوارية اتهمذبا ابتى

 تضمنتها لتى١الثعبية ءألثورة مباذى
 واستخدمت ٠ تونح ماوتى تعاب

ن"رائبا١ فى ألعنى المنظمة  واتهمت ء
نحسراف الحزب زعماء س عددأ  با

ستقالة أر بعضهو ت وافد  أو ا
ء ودن لى أهر ١  ن٠بيكي دامعة مدير هؤ

 عمدة (( ين غيينح )١ ثم وماعده
 ء.ن تتوزع ام ا أته كمسا ’ دكين

 ٢f ذى _اوت—ث ب ١) دلم التدريغر

 أحتدم وعندما ٠ ألجمهورية رب
تحاد م النزاع  ذام السوفييتى أ

حمر ,*أحر١  بلغت كبرى بميرة أ
 ألسفارة مإم١ ألسشر من أميالى ددة

 عن أعرب بيكين فى فحدة ه٠د١
تحاد 1'م,.يلم عر أحتجاحه  أ

ينة ويس ألو أرأسمابة١ للدولى زأ

دهر ألحرس .تميز’  موحند بزى ا
 يتأل داء أ; طى وأختيات طيان

 حمران أستارة ;زرو ليلى١

 تونح لماوتى صورةو ۶ لذرأ ا على
 لمخة منهو كلى ويحمدل ٠العدر على
حمر لكذاى ا من تعابم يجمع ألذى أ



< ر٠موذ ) حرض ٤٥

( مؤتمر > حرضدظنى حرس

اب اءب عر عكرا 'ندرزبا مدربة
 فى اش ص ابذا لما ٠ المحر الدواع

لون السكرة الروح بث  ىبح و
 س؛م ٠م كا٠رتشكل صدر ٠ المواحرت
 رنى عى ١٩٥٣ أكتوبر ٢٥ بداربخ

 -ر رقل ارج حدا ٠ التطوع وحل شر
عر 'نز؛د ورج سنة ١٧ ءن المتعثوع

-ى ا أفراد وبخذذر ا ط ٠ ذة٠س ٤ ٠,
 ات—ذييئ١ موظفى بجى من ادنطنى

 والئركات '؛ؤ.؛ت او ا!حكوب
 اسب اقراد دب وكذلك والمصانع

 ب تدر نة ز اهب 'نتح لم ممر
 'لثركات رؤزاء ر ورئ ن المدرى
 المتطؤعبر لمختذغة ١ والهيئات والمعانع

 ذرة مجم_هء من /■ ٢ د حدود فى
 الفئات, حميع دمثإون ث دحم زراد ا

 نتاإف نامج  تتررحنقا لمدة ونلك
ور١ مرحلبن من  مرحاذالدربب ا

بتدانى  م-تعال.ة ما نر ٢١ لمدة و'نذون ا
 ازراء التدرب مرحلة '( والثانية ٦
 مذطة دا ذه ٣٠ ءر ذه٠مد 'نزط و

 'زب رمؤ ون ز لمتا دا خاصة وهب
 اه ط ر. لذ ١٠ ارتدالما رشد تدر

٠ الملحة بالقرات الخدمة

 'ذددء اذ ءإى ات 'نم; و
 'اكان والبيات والثرإت المتانع
 أر اذادن فى !لمتدرب اذ

 '!وطدو -ى الحر أحارقاذ؛ عرا دقع
 تذ-م بحدث . بها تدرب مراكز غتح٣

 نر وأر المهمات و ٣1إل معنءازن
كؤ ٠ اكار رنمأ وب ب للتدر
 اوظفن أز عر التغفر بندى

 كاشة نهم مرشا يتقاضون والعمال
 ؤ كا;وا لو ى التدرب فترن أتناج

 ١والمعاه ى ر ا؛لى طاةذ أما ئ أعمرالهم
شماط عسكربا 'ندرببهم فيتم با

راس . الفتوة نرق الى ا

ابممب ا بمنيا ه ٠ شب لمرم  "نؤ م<
 الددن( ومدد ة أس من أحد بينهم من

 خالل ايس فى .حكم’ا نطام !تحث
 دن عام بعد وذلك ٠ انتقال فنرد

تفاقية دوقدع ٠ ا

 ١٩٦٥ نودر ٢٣ فى اوتمر عقد

بر؛أز وئرح ختالغيابض’.للذحدذ٠ا

لغاكر١ و;اجى٠ ث-؛ ط ٠دحد دذس١

 ى مدر ؤلى و ون المرا وهرشل ٠ هب وغ:
 وولى و ت- مة ب.ر ؤ. محؤلى ة٠راي ب

شر برشة ممدودى  الله ء--ر ا
ة اجس ى لت٠٠زم ٠ 1 الذ نوم و ؛٠ ى د ل - ٠ - زغ ا

 !لمظإم١ 'ذرو آن ا؛ل'نؤر مهة.ة كالت
 يسخالل١ فى ححى صائى١ واككل

 نوفمبر ٢٣ فى رنتبى’ انتقال فترة
 اء٠أصض ؛ختار٠ أن ءإدا كؤا ١٩٦٦

 إطذ٠اشر اى 'نذو أنزى ا ندة الجد هرن ألمة..
 و:؛ذرر ه م اأه؛ ءذا خال-ل بة التذب

شتاء واظام ل٠دك  ، الثعبى ا
 شت اتى ا بدة المحا اذلحنة وتثكيل

♦ دحر رذ انقا ءلجبا
 .اعه——اجث حرض لزودمر واصل

 *ايرب فى وربة ٠ وؤع٠ل خالل
حلراف بزن المداولة احراءات ا

 'نقع ة-د ز برع بمنية بلدة حرضر
حمر اتحر '*احل من بالقرب  ا

 ود العدلى من باأذرب ا؛ تهامة ،،ادل— ا
للعودبة, المحاورة الفرية ادح

رؤؤنؤر ١٩٦٥ عام متن مره' أ اشته
باذ١ دن لثء بها ءند لذى م ا '!.

٠ أب

ءقدت اش حدة ذمة ا'رذ؛ زات
مؤث"ذح الناصر عد حمال الرض دب

 والماك المتحدة الرية ة٠ل:جمبور
 فى دبة شعو ١ دا.مملكة ممثال فعي'ب

عذر عر شمت قد ١٩٦٤ نوفمبر ٢٣



لجنة 'كون ألمؤتمر فى المشتركة
من ١٠ تذيم أعضائه لين من

 واثئين الجمهوريين من ومثلهم الملكيين
 لجمهوريين ١ أو لوسط ١ كتلة من

 المذاونات ولكن ، المنشبين
 جانب من بتحفظات اصطدست

يين عتراف عدم الى تبدف أ  ا
 للجمهورية القائم الدولى بالكيان
 المؤتمرون وانفضى ، اليؤنية العربية

 ١٩٦٦ فبراير ٢ فى أن.يجتمعوا عل
 فثل و نهائيا آوقفت المفاوضات ولكن

٠ مهه فى المؤتمر

ت سبقت  السالم اذرار محاو
 : منها 'ضيدبة ت١ مؤتمر اليؤن فى

 ، ١٩٦٣ تد مذ فى ءقد عؤران صر٠مؤ
 مان لذرب با ز لت اركو ؤتمألر٠«

 ٠ ١٩٦( وبر—أكذ فى ( *ودان’ بور
 ٠١٩٦ ( نوفمبر فى ول ا حرض *ؤتمر
٠ ١٩٦٥ مابو ٣ فى خمر مؤتمر

سربة حركة
 القومى الجهاد مراحذل من مرحلة

 من لها اية—حة ؛اسر طابد؛ 'فتخن
 أو القارن الحكومة سلطات 'ذدخل

 ش١ الدخياة  جكية١ اطات—*١١
 من دهب عزى -بيظر'نها .'زغرغر
 فى ط؛ومته -ار—انهي بدلى الندوب

 حاكن’ا كاء-،' وفى ؛ب الد ميدان
 آنحاء ى٠ اربة الحمات تعؤل

 ت١لمذنوز١ دءوتها لذر سدخدمة
ذاعات ت١ءاوالمعلو  نحا ربة—’١' وأ

 ءمال١ءإى 'ئها٠أءف علوزندرب تعو.ماى
 فوق الصابات أعمال و٢ العسكرية

 حداث نمهيدا’ مدنذن دولة أرغى
 التائمة، مة لحكه ا غد .اسب انقالب

 جدبد من ا'-شغوف لتنظيم تمهيدا أو
مع 'سمة٠ح مدركة فى خول ألمد

٠ العدو

 السربة الحركات امثلة من
 ش١ الدول نعون بآت انتذر ما

حتالل 'فدت وقعت النازى ا

 وكاذت لثاذية١٠لعالمية١ الحرب ابان
 فى ذلك بعد التحربر حركات د عم؛

 لوفاكيا٠وتشميكوس لندا وبه فررسا
 والنرويج وهولندا ويوغوسالفيا

خاء استعل وقد ،واليونان  هذه ا
 تخربب أداة منها واتخذوا اافحركات
ألنظامى ااخزو تلعمليا' مهدت
٠ الماح

قومية حركة
 وطنية فورة القومية الحركة

 مقومات له ثعب ءر 'صدر هادفة
 تعديل الى ترمى السياسية الدولة

 أمانيه بواءم بما الياسى وضعه فى
 الب من كان لهنا ، حه وطمه

 اذا ذومية١١ الروح على اظضاء
 بة العسكر الهزيمة ن ت استيقظ

 ا اظناومة تزيدها و بتها حيه 'فددن
٠ أهدافها تحقق حتى صالبة

ر ت١كد  أوربا فى القومية ظ'تا
 لو و ١١ لة العم الثورد نذب بعد
مريكية ضو١ 'تورة أن  ند ا

 سدل لثد'ر \' ابايرحنى٠ “وز حر بعد ا٠معابه

 حذارات ذات دول عدة عظ ■زه مميظ
 ة—م--'- عت٠ا تيا ء*' اضنو ا مم 'غة ٠ء

تدادوالتغيان رؤدال  وانعالى ا
 لةذومما١ كات لحر ١ مهحة رت ٦ ■ج

ولى ادالة رب—الح -د  التى ا
 أقاليم الى ابعار دولى قت
 دون سياسية عتبارات رج مغط.ة

د  فى وآمالها ا!شعوب 'اطف '.ع: ب'
. الوطية أوحد؛

خن  ؛ جئ م:و القوبة تمات 'حرا '
 اًنعوب اع ص فى دنمكل ا ولى

 من مزند عز مها1حك من جدو؛
 النيابى كالتبل ازب الحقوق

 على التذا، او ارأى حربة 'و
بارات  حرى ما وهذا ، الطبقية ا

 انقلة الدول فى مثيله ويجرى
، دركيا وفرنا كانجلترا انقرة



الداهرة )ربق الما

 الشعوب هراع فى تتمثل والكادة
 قسمتها التى الموحدة رسول ازح ذات

 اتتصادية وحدات الى المدالمية القوى
 والماب اطابا ومثالها .ساب او

نتداب بعد و والثام  الفرطى ا
 الواقعة الثعوب أو ، ( البرطاش

 قوى طغيان أو '*يطرد تحت
 سب ’مدل طف’, نتاد’  حنمة أ

 العقيدة أو اللغة أو اك اخذ$ف
 البة ادان ادران دول 1وحلملب

 زحت٠ اذوأؤمة الثعدوب أو ٠ كية الد
 ده فى ى ذر  الذى تطز١

 لتحقيق اداة انه سوى المتعمرة
قتصادية أطماعه ٠ ا

 مطاه. القومية الحركات وتأخذ
 اططيمات منبا ذابتها اولوغ مخذإلهة
 . الوربات وحروب ئ الرية

الذف ذة اعل اك^ واورات
حدث حذما 1 ذطاسة حرب ا'-ى سدول

) ٠ رة الحزالى رة أذه
ئ لقومية١ ٣اارو اط عراط -أعد

ء.مال ز 'نشه لتى ١ ومية التوعية ا
ء وادب والفان دباء الشعراء وا
المارزخة وا$معدد الذوس ث١ش١

ز١حر١أنذشروح نه ذل م>ن ما وكل
مثلة ومن ، مسةلعوا والوحدة ا

نتفاضة الماررة  الحرب بعد العربية ا
ولى له ادا  اخورن با ءروت اش ا

 طت١ عذدما الكدرى العربية
 اق اء الى تعدى التركية الباسة

 لتتربك١حركة تيار فى لعربية١الذومية
 على وشضاء حيدذاك انذبحبا اش

 فكان ، بية اط والوحدة الشخصية
 القومية اروح١ استيقظت أن ذاك من
 ا؛تنابذة الدريية الشعوب مجموع بهن

 وحدتها الى وسمعيا رامتها٢ ن٠ء دقاعا
٠ القوش

المنازل حرمة
 اش أحقوق١ من المنازل حرمة

 ، عامة الديمقراطية الدساتير كفلتها
المعرية، حيعالدساتير عبيها ونصت

 ١٩٢٣ عام دستور من ٨ فالمادن
 فال ٠ حرد للمنازل >ا أن ض نتت
دوال فى ا دحوأبا حور  المبينة ا

المدوص وبالكيفية العانون فى
٠ أ( عليها

 ؤمشروع اك-:',ور أنة وأوردت
 اعالن بعد مصرى ددور ؛ولى

 خاصة مادن ١٩٥٣ عام اشبءروة
 للنازل )) ربا زاء المنازل رحمه٠

 ددولها أو اقوتها مج بجوز و مة ح
 بعدد ا غوره؛ أو الغبط أو للتغتيش
 من ب٠س:.٠م ويأمر ذوبا ن١م استغذان
 مكان تحدد التى ارطية السلطة

 وز٠٠بجير و ، ودروضوعه التغتيثر
 وذلك القاض باذن ا ليال ’دحولى

ستغاثة غيرأحوال فى طه  (( التلبسروا
عالن أكد كما  طام الدستورى ا

 ونعى صحابها المنازل حر^ ١٩٦٤
ء من ابع—ال اأودد فى عليها ن—ا

٠ ارور

الداهرة حريق

 ؛ء—انح فى شبت مفتعلة درالى
 يوم ظهورة منذ الف'ءرة من مذهددة

 دور. ؛؛ددى بدأت ، ١٩٥٢ بذ؛؛ر ٢٦
و؛ر بميدان الدهه  الى وامتدت ١ا

 فؤادو ( الجمؤوربة ١ اررايم شارع
 طلعت ١ ياسا ن سلما و < بوأب ٢٦١
 ، ا؛ركزبة الددوأرع وعؤت ، ( حرب

 أحياء .ضى٠ل الى الماء فى امتدت ل٠
 المتاجر شملتو ، العاصمة وأطراف
ندية والغنادنى  الخاصة والدور وا

 ٠ ارواء على والوطنيون ؛ذب با
 فى احرالى هذه انتعال روق
 الجمعة يوم وهو ) لها ق٠طا١ اليوم

 بعفى به قامت مهجيرو ( يناير ٢ ه
 كان الذى بعالش الى الحثى قوات
 محافظة عربى القناة بمنطقة مرابط؛

س  بل باأط؛ ودمرها ماعيلية—ا
 ضابطا ٤٦ ا—رجاله ن٠م واستشؤد

ألف لدو وأسر ٨٦ وجرح ، وجنديا



٤٥٨ عامة حر.با'ت

 حت ٢٦ ؛زم صاح وفى . مواطن
 قوات نظاهرت القاهرة فى ')خواطر
 فى '!جامعات. وطلة النظام بلوكات
بق١ الملك فيه دعا الذى اازقت
للغذاء والبولس الجيش رؤساء
 واختلف ئ عهده ولى بميالد احتفا
 اأجش استدعاء فى المسئولين رأى

 الساعة حتى إوقف١ على ًشطرة
 فاتت حتى المعساء ن٠م ل١

 ابؤم وفى ث المناسية ة—الذردم.
 أعلنت ( ١٩٥٢ بنابر ٢٧ ) الشالى
 أععيت ص ٠ الحرفية $حكام١ ارارن

 باشا ماهر ءلم؛ Iو'زور الحش من
 سة لط، ا وأءلمنت ندة اجد ١ رد١أاوز

 فى الخائر لتعوبذ, دها١ستعد١
 اجنة ودكلت ٠ لممتلكات١و واج ر ا

 ا“غاو ;د. ه رتع ١ ء محمه بلة قد و ٠ إلق إف

 ه ١/٢ دحو٠ ذ٠ م اح__كو ١ ذددها د إتى ا
٠ جنيه مرون

ءامة حر.بات
 عى التى ت’“ الحر بها د قص’ — ا
 ؛ددمقراطى.١ المجدع لى حزالغرد قدن

 ءإن الغدرة ١١ هى الحرفة أن باعتباز
 فمن ن (( رن ا$خر ضر  بما ف ااتمر

 م٠خمذ دم.'٠ مردن .ة ٠لح ١ هذه كاذت أنم
فراد اءتداء  . بعتن عاق ؛عضي ا
 فة و ار. .-آل٠لدس١ ب فرو’ وذرى

 حذوزا فراد بتضمن باب أفراد على
 اك.ربات ذلك لى دما٠ ا٠ اتهم—اجب وو

 ا ار عادة تف اش المامة
 كحرلة مادى طابع ذات -دررات (١١

 وحرفات '٢( المهنة وحرفة ادمكن
 لفاتة, ١ فة كحر معذوى طابع دات

عتقاد ٠ وأ
عالن من ١٨ المادة نعت ٠ ٢  ا
تان ق لح'غ، . ل أاط  لكأ ١١ أن على ا

 والدفن التفكر حذربة لى الحق شخدر
 حرلة الحق هذا ل٠وشم ٠ لض-مر١و

 وحربة ن ته د عقي أو بأنته د دبر
عراب  وادارسعة بالتعليم عنها أ
وذصت (( الدبذ؟لة بالطذوسن وا!تيام

 التدق شخص لكل أن ))' ءاى ا ٩ المادة
 ٢٠ واددن (( ادع?; ا و ارأى بة٠فىحر

 بة حذر لى الحق شنءى اكل أن )) ءإى
نذراك ٢١٠ دن و ،( الجمعات فى ا

غ العمز ى الحق ذم إكل ن أ )' عر
 عادلة بشرود اختياره حربة وله

 ة .تاني’ ا اذدن اًلزت وقد زدة م
عالن هذا من  اذان لكل أن داق ا

 ترا لحر ا و الحقوق بكافة لتمتع ا حق
عالن هذا فى الواردة  تمييز دون ا

 الح ؛ن د أو لغة أو لون أو جنر من
 يشح  أنه الى ٢٩ المادة .اشارت كما

حوال من بحال  هذه تمارسن أن ا
 'نتناقضن ممارة بات الحر و الحقوق

مم ء دى ب' و ض أذرا مع ٠ ن حد ال أ
 لعامة ١ ى'ت للحم 'نبة ب أما — ٣

 نترمذروع فقد ل ادر سابر لد ا فى
 ءلى التوره قيام بدد ا ول الدحور

 سه واضا لدربة تكعل الدواء ١) أن
 ه اطذبرفى ال لجميع در L- :غ٦ و'ركان؛

 وأن . مطلقة العقيدة دردة وان
 بشعار م١٠لقي١ درنة ■نخدم.، لدولة١

دران خرى والعقائد ا  حربة وان ٠ ا
 واكل ٠ مكفولة لحلمى١ والبمد اراى

 ونشره رأبه عن التعبير حق اطان
ذاعة والتعدوبر وابتابة بالذول  وا

 آرائه على أحد اخذ ر؛ و ٠ ها وغم
ت لى ا  بحددها التى الغروربة اذا

ن أدسار وقد ؛ " اتاذون ء  ا
 فات ادحر ار ١٩٦٤ لعام الد-ورى

 ومل دواطنين الدولة ’تكفلهج التى
ءغقاد حربة  لححثالدلى١و وارأى ا

حت.ماع  ووذ!ذ٠ لذمابات١ دء١و ئا
بالقوانين، المبينة الحدود لى

أربع حريات
 الرئيى استخدمه اعطالح

طبه١ فى روزفات فرانكلن ا$مرين
 -اوردن ٦ لى '؛كونجرس مجدن ار

ثارة معرض فى وذلك ١٩٤١  الى ا
 ن٠تؤم أن ينبغى التى الحرية مطاهر

لد١ حربة ا وهى مواذن لكل



مها مدا م ٠ش ما' و

;:بادت بدائر ٥٢ ر مم و به ٠٦ رزكو

ألخص الحريات

درن ل ج. اطلح:  ى١ أ
 بحرة ألحادة انحسة المبادى؛
 معاهد؛ ■نها 'ن اش لمن أنحر ألمالش
 عقد ئى١ اتدوش المؤتمر فى شيكاجر

 وبت ١٩٤١/ عام الد.لمة ببذه
 ١٩٤٧ أبرش ر ابتداء ورفدوفى ل'فذة

: ؛.ى ئ انحدب مبات ,,تشدفى
'تلي* فرق المرور حرية ٦ ;

د.'ًاآذ؛د رثمئج٠٠تزئة بيا

.لالهآلج
لمحاهر فى حر_.ة - ٣  ا

 ألدونة اش دن وأيرًا وأذضاش
دونة 'نبي ش١ أتغ"ئرة ض' اش١

 دولة اقليم من المنقل حرية - ٤
 نها اننش ألدونة أفى أخرى

 أا؛ة_حريةالئتلبجنبلدبن

 يترك ت٠ا عر تغابة١ كماثشت٠٠

ئمها ما عر التوقيع حق دولة لكل  ر
٠ د بنو ١ ه هذ من

صر
 ءر حريعدة ألياف الحرير - ١
فى ار١ دودة تنتجها خيود هيئة

 ، تتة ١ني'. ١ ءملدة ء أ'تذف ت١ز١ ف١ رد ص؛
 والنسيج المعزل خيوط الى وتتحول
 منذ بدأت رة زكليد٠ ءد.'ءية بعمرت

 دج - ٦ائم- ا 'ذم: و ن' ت_اه ظؤ قرون
 اضارب١ بيغر ١ بذونه الحريرى
 يتميز ما٢ ؛ اإص:اغه القابل ؛- للتعرة
 ونعومة وبرين-؛ الذمدبدة بمدانته
 ؛حات—المنس عدت لشذا . ملمه

 انفاعة ذخامات١ أفحر اصدربرة
٠ الثاب

الموش اش اعبرت - ٢
بر  البيس للحرير المعروف ا

 أشجار داى انز ا دودة 'ننتحه الذى
الترق ألى انشل ومنها اذت

ااصعن ت٠عاق ٩ ٠ أورد؛ 'نج ١وممط١
ولى الرق لة٠طو أش  لحارة ا
 عتها٠وب اليابان 'شاركب؛ 'ني بر الحر

 انه ومذتم بر الحدر دامات ذر نشد فى
 الدولة ,( اليابان أى )' أنيوم وهى

وإى طر؛را!ط..يعى١ وزوق نتاح إ
 انتاج 'ط حججن ١٩٢٣ داع ويحد

 باسم ف بدر الذى أنتناعى ذي ٠لح١
 غات—٠٥ من كررا واكتب زون لو١
 ذ)ك أ'ش ذعز١ر’اطيعى١ بر٦لك١

 !انحربر والمصسنعة المنتجة الدول عر
 ءلى 'ندل ما٢ ئ الواء ءر العبيدى

حعاءأت ذلك ٠ التالية ا

 ير إحر ١ ذدع■-——4رع ل ٠— مج وفى
 أ ف—ه لى به ور أ دول عدة "رفعمشمذ

نتاج  فى -هرة٠حث مدن عدة وأكنتسبت ا
 ، ذنا ذر فى إتبون منبي' ٠ أردان هذا
 وميالن '، مويرا فى وبازل ورخ ور
 بافاج أداب أشتهرت كما ٠ ايطابا فى

 ت دخن '؛م ، ( ألقطيفة ) ألمخمل
يات نتاج سوق المتحدة الو  ا
 غير ؛ احمار ١هذ فى رها وتقدمت

 زاك وما كاك الدول هذه أكثر أن
 اأصينى الدربر انتاج عر تعتمد

٠ واياباش

 '!عالم فى ألحربر أنتاج بلغ — ٣
ا|ى :.المتازفة بلى هدا ( ١٩٤٦ احصاء ا



٤٦ التجارة حر.بة

نتاج كمرة  مبينة ) ١٩٢٨ عام فى ا
قواس س  بمالس .ومقدرة ( ا

رطال ا ا
 ، ر٠جا ٨٧هر ا ر ٠ م ١١ ر٨ ابابانى

 ١٠ر٧ا. ١٩٤٠ عام ر٠م٧ر٣ ابطاؤدا
 ١٩٤٠ ام٠رء٠م٤ر٢ كوريا ر(،٠م
وذدتى 'ذحاد١ ر(٠م ا ر٩ )  ٢ ر٨ ا

 الصبين ، ( ر ٠ م ٢ر ه ) 'نذربدأ ر٠م
 زاذ٠م١٩ر٤) بر٠للتصد ر٠م ١ر٩

 ٠ ( ر٠م ٠ر٤ آ ر٠م ٠ر٦ ارودن
 ‘٠ ٠ ر٠م ٠ر٣ ل ر٠م ٠ر٦ ا—كل ذر

٠ر(٠م٠راهر٠م٠ر١ ١فرك
لطبيعى١ ا.ر اك .ع٦ذ٠تص كان — ًا

يات ا ؟تل٠ى ١٩٣٩ امام  الو
 ءام ا;.خمت ا ر٠م ه١هر لمتحدة١

 ١٢ر٠ فراسا ر(٠م٢هر )ى١ ١٩٤٧
 ١سربر »ا ر٠م ٧ر٠ أأاذي.ا ،ر٠م
٠مكلونرطل١ر٧١ر،اذحلتر٠م٣ر٠

الذجاره حبة ؤر
ء-طنىج فى اكجسارة بة٠حر  ا

 ٠ ,ورن’صد بها لد٠بقصر- قذت-دى ا
جارذ طن در ا ول  تةرح رمفى٠ ا

 والتاش . اكدارى واكبادل اك'نى
جارة امتهآن حزربة بؤحى ٠ ا

ول بالمعنى !::جدارة١ دة رفح — ١  ا
صادى المبدأ زعذى٠  ع—دح ادى’’ ا

زدهار رقل٠تعس ؤق١ء-و ودود  ا
جارى سه ء١سو ا جارة با  ا

وانق وش ٠ الداخلية أو لخارجية١ ا
ولة فى منيا 'جدف ٩ ا رضعها ٠ اتى '

مصعادر ءاى ول٠لحتى١ الئ 'اعادة
حمالة مندا ٠لعذط أو م لاليراد ا

شاح عدن و خذ ادار الداى ا
ره ر٠لحم 1 ٠١٠٥'- ع. '٠!ا ا مندا .اؤر٠ص

۴٩ !حد١ نظام م ستخا ا ؛ة "-ر
 ذضال ، ا!تشدبر A د ١ ستر  ١ ت  و ن أ و

ذر لخاردة١ الرود عن  مر وذلى ت ؛ا
قتص--.'د وارخ  أورد' فى ا٠سي  ا
 وقبام الصناعية الثورة بعد

 بمراحل .عماربة٠سح١ ات طور١مبر١
 التجارة وتحردر تقييد بدن تأرجحت

٠ ا!خارجية

 بقيام التجارة حرية ارتبطت
 القيود رفع تؤيد سيايية أحزاب

بة سيما كحارى١كاذل١ على  با
 المواد أو الصاعية ا ولية للخامات
 ذات الدولة كانت وكلما ٠ العذاب

 التى القيود كانت كلما ذاق اكتفاء
ولة تعرغسها جارة على ا  ا
 راب هحين اثر 'ت١ذ الخارجية

ول باًكل الثعب لمجؤزع  التى ا
 د١ ستتير١ على اقتشادباتها تعتمد

 ، أجنبية دول ن٠م الشناعة خامات
تحادات رعنى وتتحذ ولية ا  ا

 ومثالها ، التحارى قضيى ا يايسة—
 مجموعة أو لث مذ، الكة دوب مجموعة

وهى المئتركة، اداورية الوق دول
 'تجارة دن زر تم التم، 'لدول

 بابة واب الداخية داري' فى
دد '-لدولى . أ

 و'له١٠مز" فى٠ خصى ذس. كى احو فتن

درية المهدة ى ا  واه ئ يحتارط ا
 مرى واحد نوع من أكثر ،..'رس أن
جارى. خالثاط١أذو  وبتخدم ا
ب من له بعن ما ل فى ا  ازتذ

دشر فى ذوافرت متى تجارته  ا
هلية حابة ا ى أو كان ذكرا ا  ،أ
 مالى رأس :حدون يلتزم أن ودون
دراس عل دن طى :'،'!تذولى أو ليعز

 ب اكدار؛ ث 'متها درة و'ش
ءات دد در عن فضال فرو مطلقة  .ة—ا

 ة1جم -ن—الممار.. هذه تقيد إلمن د ١ فان
 القومى لألقتصاد حماية وط ق

ظام ذون منذ!ك ٠ هدثال الدام أوا  ا
تجار بتحرم الحراصان  معينة ساع فى ا

 ، ودب ٠أ١ المروبات أو لمخدرات
 بن١لقو١و ن ؛الحياء المخلة والكتب
 منها والخاصة الغثى، بمنع الخاصه
 ودالنر ومنها آ الشية بالرقابة

 معيدة مالية ضمانات تمتلرم التى
ورانى العقارات فى المتاحزة لمزاولة وا



حغ١ حره لم ٤٦١

تذاقات الطاق هذا فى يدخل كما ، الماب ١هذ ذس . العامة الدوية ا  الماى مدا ق يدحن رما ٠ لجاج’

 على الدولة تفرغها التى القيود
' تحديد  لذلع بانبة يعارا

٠ بنية :لذ^- ١

؛ب،قةلدم.
 محذى٦ دذوذذا فى 'نتشرف أن )ا فى

 ذاك فى 'ذخذح أن دون أختيرها
 حق٠’١ وردا ' أرى دواة رأدد
 ادادة كادإه المسفلة للدول مكذول

ددذولياد٠٠ل. ١ هذد  ا٠زرت ئ ٠ث ثدث ٠فى٠ء'١د

 هذه ن١ غمم ٠ إحارحية١ أو الداحية
 م ١ حتر را مفيدة بل ط؛ذة ض الحرابة
’ ا$خرق ادولى١ وطرذ حررت
 ها لى——عن .ب،٦ذذ٠ الذى ود ألعدلى وهند
لذزرت -نمثل الىولة١ حرية  إ.:'ى١ ا

 فى ءذو ,كداب:.*-- الدوافه بيا قذ ذرر
 ءلى حزا زحكمه٠ لذى ا إى و إلى ١ يع لمجت١

 العرف ءن فضال الىولى١ القاذون
 الى ذدة٠رفالز ٠ المرب والتقايد

 رن.٠'ذعت إدى٦ يارتبة١ د ؛٠ا!ي
 د هد د افه إحر ١ لعدق الدولة لة٠ممارحم

ت القيود  ود٠م١و بة٠أتج ١سملح؛
 احة م يادة٠٠ألنج ه نا إلىول١ بي؛

 دحمرلة١ نحت ءة ه٠ض وا؛؛ واتعؤرة
 ٠٠م رحثم. 1م ٠ إوفنةوا ذلىاب١و

 ادرولح، مماررفه 'ذهذرى اإدى د ٠لذ؟١
ت احق١ يذا  ;شا ادالى اراد حا

 ٠حغ ءون أى رم تقد ن٠م ول اإلى حرم7
 الى يعدوب  نه شاءت اذا الجايدن

٠ معادية دوافه
بران حرية ا

 -درة را٠ب ':قص-د الطران ■ة ح
 لمرور ى ذ٠الج ا'-زاء أسذخدام

 ر؛-ات٠٠إح١ احدى وص ، ات ذر لط؛ ا
 ر أء؛ حة رأ—ل المالزمة الثالث

 اش طاؤرات أن ذلك ونى البحار
 أعالى عبر تطير أن دولة أية نتبع’

 أى ى وء أحوالى؛ فى تخدإق وأن ابحار
 قوالن تترد:ذر أن دون ر'ذقاع١

'نذرصه وما ؛٠تتبد اش الدولة

 ا دف ن٠ذج ٠ العامة ألدويه اقات١-ذذ١
 مكغو!لة العيران حرية أن يتعدن

 ابحار اعالى لذىدطو١ ،١لفىو باندلمن
 طو٠ الذى 'ابواء أولى باب ومن

 هذه تتبعها اذى١ الدولة انفى*
 ا!ظ'ًال ابدا زرء فى وذاك العارات
 دقات ءلى '!كاملة الدولة ؛.ادة

. ادانءفى ذوق اذط ا '!جواء
 دو  '؛.لبم ذوق الفران اما

'نفاقات فتنظمه احبية  ، الدوية ا
 انترنت التى شبكاجو اتغايبن منها
 العددلى لى الدورالمتعاقدة بحق
 المتانق باحا، ١ رادفى’ ذوق

 اة>[ كل فى ترخ.بعرف .٠دو: ' المحرمة
 ين——بالن ة ور خر ر ذه-. مفإ وءو

 . حافى فى ومدا بية اط للغارات

,إالحة 4٠حر
 الحرية لمالحة١ أن بها د٠٠لمف١

 اكة دا لك ون !--ذن ١ جيعا مفتوحة
 كذق١٠ فى لبحر.لى.١ أءاز٠ق  حة٠لل

بثروط الدوية وادوات والخاحان
 وذى ) حار ١ إى أى فغى ٠ ذاصة

 .دشتاء‘ر با ذر ر ا ؛ لمحيطة١ د الى؛ عيجم
ذب لىتاه١  ( ةحية١ أو ا

 .ذها٠إح١ إدج ا دولة أية رذن ع -نخف 
 ميم٠ج لسغ,ن مفذوحة فدى العداصة
 الماواة قدم عر بها لتتتفع الدول

رفاق د -ددو فى ولكن ٠ نميير دون  ت ا
م رؤح ' م لذى . الدولة  ءلى ا ء
 أو * حك_حشا ءإى ف للذه, الذن

 ٠ إبحرة١ ا سالك بحما;ة اخاصة
 ابحار ءلى فى المالط حرية فمبدأ
 اشر٠لى أذف من إلىول١ إى أ  ر بؤنع
 استعمال "دهرقل أن شانها من أ 

 اهممالح تدردى أو الدق ليذا الدول
٠ ( الذب اكارت كاجراء ١ !اخطر
 دق ٠—ا$د ؛و خ.لجان إدبة ل أ٠أم
 ا'بدفار أى أء؛ من ر٣ذهد٠ ااهها٠مي ؤ'ن
 فى رقع< ردا ة٠ا؛.مط رخرا كاذت اذا

وطبئر ) واحدة دولة هدن أكثر قرم ١
٠ ( حععة



٤٦٢ شمزب

 ل؛قوات باب المالحة حربة أى
ذاءية٠اعس_ ١ الممرات هى ٩ ، الدوليسة

 ل—لتح دولة أراخى فى 'نحفر اش
 ٠بدك مكفولة فهى بحربن بين ما

 دون بامتذظ التى الدولية المعاهدات
 اش الدوالمن بحق ذلك يمس ان

 اقاة١أن باعتار أرنها القذاة تخترق
 ، يادسئب٠٠لر يحلحخدع اقليمها من جزء
 ألدغة هذه لها التى )ننوات ٦ وأهم

 دذاهرا ن وقذ؛ ئ الوبى قناة الدولية
 ف المالط حردة وتنظم ٠ كيدل وقناة
 التسفعة اتفاقية سوع اصه قنان
 المالحة أت على تنعن النى ١٨٨٨ ليرام

 الدول عيجم لسدن حرة الشاة فى
 السفن ذلك فى ويستوى تمييز بال

 باجراءات ١ الحربية والفن جاربة ا
عذرا مع ( خاصة  يادة—بال فا
 ارضا باعبارها عليها' المصربة
 ر مح حكومة فان لبذا ، هرحربة

 دامت المحازبين حقوق تتخدم
 ، الدول بين دولة مع حرب حالة فى

 •ستثنى ا!ذاذولى ا$سارى هذا وعلى
 المتحدة العربية الجمهورية طؤمة٠

 لى المالط حر'-ة ممارط من اسرائيل
٠ القناة

حزب
 جع١ونر ٠ زب—ا!ح اسم ؛راجع

٠ سياسية أحزاب مادة

وض حزب
 فى ألفه درى سياسى وزب

 باغا كل'مل مصطفى ١٩٠٧ أكتوبر
 اللم ي اللواء حريدة ائ الذى

 اشباً <جا ٠ أحاله دأنا واصب
نجلدزة ff امذناندر ١) جرردة  ا

 عن المتمر الفرنية (< ردن؛ند ا )) و
٠ الحزب سياط

 من ء نثىأ التى المبادقء وتتلخعن
 .٠ رإى امفي الوطنى الحزن أجل؛

 معاهدة قررته كما مصر استقالل ))
 وضمنته ١٨٤٠ م ء فى )ألمدن( أوندرة

طالل ث اصطانية الفرمانات ذدا

 محمد لد؛ثلة مدر عرش الضامن
 الداخلى لالستقالل والضامن ، على
ستقالل وهو ،دلذمال  وعدتت الذى ا

 حكومة ;جاد’ ا و ٠٠ باحترامه انجلترا
 مجلر أمام لة سو 'نكون رنة ستو د

« ٠٠ لدلة ا -نام نيابى

 الداخلية الحرى أغراغر نم وكان
ئتالف لالتحاد الدءوة١١  وص ئ وا

 أوربا ار ابعوث ز وارت؛ المدارس
 رئاط لى نو و '{ البالد افق ٠م قية وتر

 ، باد؛ اش ك مذظذى بدد ى 'حز ا
 بادانيا توفى الذى بك ؛د ذر محمد

 ئة المد* القذر 'سبيل فى مجاءدا
 فظ- حذ؛ إب معزم خلفه و ٠ ١٩١٩ عام

٠ شأ با ن مفا ر

انحادى وطدة حزب
 ذوفمبر ٢ فى 'ركوز رى -ودا حزب

حزاب ■شمل بض ١٩٥٢  رحادلة١ ا
طا حرى ح وهى الودانية  ء ا

 ع هدم' أخ* ا ل ح*' ه ه حمه لحنا
 غية.٠لجههاًاو١و ٠ذى١لود١ وا|ؤتمر
حرار ،ذيل١دى'١و وحدة وحزب  وا

دادى  جءك رد” ب٠اآلحزا وهى ؛ا
'نخد؛ ارئيسى ا مبدأها  معر مع د ا

 ح ‘دأل لل؛ اط ى ذظ٠ ٠ره ر ٠ء
 الوطنى ااحزب أهداف تلخصت
ذحادى  الوضع انهاء فى الشائه عدد أ
 وحالء اتارخ ذلك فى الراهن

ستعمار حبى ا  حكومة وقيام ا
 ، م مع اتحاذ فى ديمقراطية

 ودهحد ملبلة.' الردان وانهاغر
 ، واجتماعيا وثقاب' اقتصاديا

 بقل سودار لكل الحزب فوعضو
 ادارة وكانت ، عاض؛ ١٨ عن '-نه

عاط هيئة من لف تتاً احزب ا



ر١لجو١ حسن(٦٢

 من مختشغ.ه أذح_،اء ؤ ت١بمظاهر
 ١٩٦٠٠، داج, سف حدر ادودان

 .'درسة ٦ ة’!حمههر١ داة تأبيدا
٠ الخارجية المتخددد

, ألبنا >سن
٧ا؛د حذوانا جدادة م.زمسى
 أحمد بن ن٠د٠هئ ة ٠ اه؛م١ ومرشدها

 سمودئة .دن واد ٠ ء\ذل أد
 ١٩٠٦ ٠ءا ة البتم ة ور ,معد >

 اح٠ء ج ا'ط دار رمة ط فى وتخرج
 واتحه . بانتدرض واشدل ١٩٢٧

سالب !دءوة١ إل١  بأ؛قاء الد.د ا
حادد ألحلب  لتار١ اكام وفى وا

خذوان جما'ء.ة أذد  رمد.ذة ادبن ا
منجم  ددن ار ذذ.افيا وامتد ه اعيلي ا
 دحى انتذل ١٩٣٣ وفى ٠ أدن

 دءوته ذواب اذاهرة ار ,!ترجمة
 -ول٠ض وال غاضنا الله ١١ ذ-هارها وجعل
 والجهاد دمتورنا والقرآن زعيؤشا
 موح م>-٩ الله .مبيل’ فى وا؛وت سبيلنا
 ا ذل اجماعة ا واتخذت (( أمانينا

 الوزارات مع واختلفت ٠ سياسيا
 أكانة ًالئلمية الحرب خالل المتعاتبة
 وان ا لدن جر أذد ، ويمدها
 سترالذ حركة وتزعم ١٩٤٨ المدجن

 ٠ فلعين حرب ًالى ألمتط_وءنن
٠١٩٤٩ فبراير فى أغتيل

ألثار زصن١
المغرب كاكه١ ادرن ملك

 د؛ . ل:عبد وإد أءان ١٩٥٧ دوإتبة
 وز:را ذغسه العام فى د أبة أقامه

 وفى ’ جيش دما ودئدا دفاء
ء١أوزر١ لر؛سر. ذللها جن ١٩٦٠ مان

 ٢٦فى ادرب ءر دكا والدد >ف
بات زار .١٩٦١ ا١٠فب  ة اد اًاو

 ادارة ان وفى . ١٩٦٣ دم
 لدربى١ لغد-ة١ هرو'نمرى فى اشذرلذ

سكندرية دالقاهرة  مارى وفى - وأ
 درجة ومنح ٠ م٠ع٠ج زار ١٩٦٥

 من لقانون١ فى الفخررة راه كتدالد
 س-لبتؤ-بر فى اشترلذ ث ااداهرن جامعة

 رادار لقمة ١ زمر٠مو فى نفه م’اد مز
م شقيقته ن ء ٠ ايفاء  دئثة ن ا

 فى خرب حه سذره ( ١٩٦٥ بر يذأ )'
 دور نو } اخربية ١ ألمانيا زار ، لندن

٠ ( ١٩٦٥

الجوار حمدن
الودرة بالعالقات *نتم سياسة



٤٦٤ تا١ب ى نجدر ٠ حسن

 غ متجاورين دواتجن بجن 'نربط ااش
 اجار ١ سياسة باسم ف 'ندر كما

صطالح هذا كان وان اطيب١ حم ا  ا
بات سياسة ااى عادد ف بذت  ا!و

 لرئيسى١ ءذدا أءإن ل'ى١ لدة١
 ءة رددنء لكانروزفات١ؤر ا ورنؤى

 ومتدور ٠ الالريذدة ؛كا أص بدول بالده
 -فالج حالو الجذوار حس_ن سمداوددة
 ٠ لدوك-ن١ رجعن تنشب التى المشاكل

 ات بالمغ.اوز_أ — الحدود ل٣كمشا
 تذب نحلم ٠ رق اتو ا ن ام؛ و اودبة ا

 ءدم فى 1سهم انذل رة٦ى ا بحلرغب_ة
٠ اجاورن١ أدوأة٦ شذون فى التدخل

شا ب| صيرى ن ٠٠, حس

 اء٠٠٠' رؤ ٠ م' ى مث دجا .ب ٠س
 دب اط؛ فى درح—ت * اوزارات ١
 ٠ ارزن فى لصر سفيرا عجن ’ ب اذى ا

 خا.غا ١٩٤٠ عام رة١اوز١ با-ى ر 'ذواف
 ى وه ببث وام ا—رارثة. مراءر ادى

 اطه العام فى توفى ن أذمه-ر بضدذ
 ،لورلمان١ أوام ثر٠صر١خطان وءوباذى

 .,لجه ط؛قا ح ؛.'ذما" لسرى إل،٠حس خلفه
 لزمالك١ نىح دوارع أدد ٠عر

٠ ح بااذاه.

ازعوم’ حسدى

ولد ٠ رى مل٨ يادى٠س و ممكرى٠ء
 فى لحر؛يا١ رالكيا٠ ودرس ١٨٩٧

 بة اها. أ ذب اإر وردرح.فى سمطموول١
 اب. ركات رب عثن أن الى
 مازمى وفى ئ ًالذو'نلى حكك:مة اوان

ت ذام ١٩٤٩  واى كله—ء ٦بحذة
 وحدل ا الذزنلى ) ة ر اجمدو ا رليمى

 ذمه ومدح احكم١ لى ذو و لمان اور ا
 ى السمك, التهديد الزيرنوتخدت اذب

 دونية ٢ ٦ فى المجبور؛لة رئيسا انتحب
 ، بحكووته ول اولى بعض فت واعتر

 عكرى انقالب قام أعش ١ ٤) وفى
ادى—س العهذمز وزءامة له ون"هفى

ب٠٩حا و•- ءاى ننوضر ه وى احعذ^ ١
ردس مع ذودا وكمحو اذرجمة

رى ئ د- سدمحلم وا—ءذ اب ،٦٠; و
١م;١ عهن ١ ٩٠٨ ح وفى . الدونة

سمة ا ٠ دم| حه.ت ٠'د١ أن ونن و - أكة٠
ءا ط ل 'ذن اذى أضماذبة١ ر ل راطهمة١ ني
زك تن. اد ج عذاة 'زنحاز. ر• ىآ١ ى ٠۴ح ني ٠ 'ني

ردأ ب اام فبها دما نه اب ا خاد

 )هدذد مذبون ااورازى ن٠٠مخص وزرائه
 نم٠حك و -,إ .د-.عرغ-.ذر مم ،٠ز٠ بحح ة د٠ه ،* - ه __ Q م

عدام عاب،' ٠ با
 بت٠حس «لك1ا »

-ر من أ'رس عذى نقاض سج١ ن ا
: هم-؛' ٠ نمو.ه ح؛ ا رده لدر ا

احجاز. ١ ملك ءاى حون؛ر - ١
 ابن وءو ١٨٥٤ ءام طا-ظذروى والى
 مكة ف ا ا'شر -مى ًال ن٠م ءون رنى ء'-ى

 ما منة ان5 و .به٠لكما ١ ادم.ا'دد ا تعدت
 وعاش مكة الى عاد ٠ المدينة بهند

 ولى ان ءود :ف اإدر ءمه كنف فى
 ذبة دح اسشول أاى أبعد ١٨٩١ م’ء

يق ار ا عون ااذ'اى عمه م.ن ر باح-

اذت- نتحدو ش ذه  يذمه ١ ون دز راح ل أ
 ، زطالى ا١ .ة٠ء.١اد١ ذس٠-شن ذي،ل
ت١ واجرى  ارامى المذووب مع ز؛

 أر'نر الوض م فى انى نط ااور
 ت٠مكب فى ذذا؟مبا ذولت ن مكماهه

 - ن ونح"ءذ م\اتوات ١١ ممج ل قت عج
 (( ااب.ذمة مدرزات ١١ أو '( جعن رسم

 ا عذراف ’ن-- ؛رط ذ١.د٩ ا ضمدت“
 خروجها رعد اأءرى باستقالز

 قام هذا وعذى ٠ ااخدرب فى ة منتت
 ?ركيا زد اداح.، بااتورة حبن

 د ذر راود ز يدم؛ ١, ء.او ا٨ما نفه عان أ و
 فوصل بابنه وبعث ٠ منه اعثمانبن

 لى١ ن ومن ١١٩٢.ار.--ورئا
ردن؛ شرق ار اق وعد I البراق  ا

ف انء ١٩٢٤ عام وفى  ينه الء
 أدى مؤ؛ رجد أوو د '-.لو؛ ارن وبون

I عن تنازله الى ( بربطانيا ;.رزخذل 
 ، على لثر؛ف١ ا زر بنه العرش

ردن شرق عان الى الحجاز ارق٨ؤ  ا
ونادرتها بو؟وب روون اوربط؛ ا" فادذرد



عالء-' حسين ٤٦٠

 على نبرص جزيرة الى منها 'لخروج
 وبعد ( ١٩٢٥ ) بريطانية مدرعة ظهر

 ١٩٣١ عام عمان الى عاد بها مرضه
٠ سر ؛'اشد ودفن بها وتوفى
مذك ٠ طاللى بن حبن _ ٢

ردن بن ٠ ا كبر ا  :ن طاللى للمذك ا
 ترجمته لغة اك ١ لحسبن ١ بن ااته عبد
 بمددنة ١٩۴٥ ذوفمر ٤ فى ولد

 يف لذ١ بنت زين الملكة امه ٠ عمان
طفالى بروغمة ٠تعلى ٠ جميل  ا

نجليزية  ريا ؤكذ، بمدرسة ثم بعمان ا
سكندرية فى  أ إها عبد خاله مع ا ا

 ؤقها ٠ي ام١ عبد جده عند ا ي’حم ١ كان
 عند ممه كان ا ٠ وتنقالته مجالسه فى

 اتم ص غ I ذاك بعد بالقدس اغتياله
 ٠ ا انجلن, فى هارو بمدرسة متنه درا

ردن ءرش والده تولية وامد  عذى ا
 ١٩٥١ بولية ٢٠ فى جده غبال١ أثر

 أغدر ١١ وفى ٠ للعولى وليا اعدن
ردنى دلمان١ نرر  طالل عزل ا

ردن على ملكا العهد ولى وتنصيب  ا
 عمه رازة ى ص،اة ه مخدام بجم فاً

 در لة_١في٠'لملك١ وفد و ذاًيف ز١

 سا'ذدهرست ة يكدي دراسته ستكمال
 ءمره من اب حتى بانحترا الحربية

 ١٩٥٣ مابو ٢ فى هبردة ستة ١٨
 ٠ اوص-،'بة١ ىسمجل ن٠م ساطاته فتولى
رة تزوح  لحميد١ عبد بنت دبنا ا

 وانحب ١٩٥٥ ابريل ١٩ فى عون آلى
 ، ١٩٥٧٠ عام منه وطلقت عالية منها

نجدذية وتزوج  افر.بل تئ " ا
 فى ا' لدوت ض ١١ أو « جاردنر

 الته عبد منها وأنجب ١٩٦١ مايو ٢٥

 ابن ١؛ بن٠ح أخاه أءإن ٠ وفيعدل
 ن ١٩٦٥ابريل ١ فى أخهد وليا طالل(
 العربية القمة ت١ذمر٠مؤ فى اشترك

سكندرى  والدار (١٩٦٤١ بااقاهردوأ
 صليف إك1١ دءا ٠ ( ١٩٦٥١ ابناء

 لذويد ( ١٩٦٦ دابر )' عمان ازبارة
 لحلف١ ع و مثر و ككائف١ اتفاق

 عدم دونية ١٤ فى اءان ، سالس١
ردر—التعد- مذندك م._._ع التدإون

 زار أغ«مطى ه وفى ، ة .« ■ S ح ■?' ■ م لقل ا
 ، دس الة لملىلى١ ن٠م ة بدء؛ المغرب

 ر٨ذوفم ١ه٠س خالل ة شع- نورة’ واجه
 ءلمى امرايل زارن اتر ءأى ١٩٦٦

 وامتناعه الدلميل بمنطقة سموع قرية
م؛ اأقرى سة؛ن تليح ءن ٠ مية ا

سرى مجن
 *نرؤس«؛ء٠م دع ع; م دو، ٦١ ر ٠س و س ذد٠م

 باشا سرى ن٦ج٠٠حس ورني * الوزارات
 باشا اسماعيل الوزير المهندس ن٠ب١

 فى وتخرج ١٨٩٢ ءام ولد ’ ى٠س
 ثم ، ١٩١٠ عام العيدية المدرسة

بباريحى التترال ة٠٠ ٠-ممدر فى
 فى و'ذدرج ألرى شذون فى تحر وئ

شغال وزارة وظائف  ألعمومية ا
 أبا وزيرا عدت ئ *ا ا وكل 'ذنلى حتى

 نم I محمود د٠مح وزارة ا ١٩٣٨ء'م
 وزبرا نم’ ( الحربية و ع للدن؛ وزيرا

 ( ١٩٣٩ ماهر على ورارة ) صالية
شغال  وزارة ) والمواصالت نا

 الوزارة رياسة لىنو ( صبرى حمن
فية  نوذمر ١١ فى مرة( ول ١ ا

 ، باشا صبرى لحس*ن خلة؛ ١٩٤٠
 د؛وان رئيسا عبن ١٩٥٠ ءام وفى

 اذوزارة رياسة ولى٢ ثم ٠ لملء؛١
رة حاادة1١  دولية ٢ لى ( الذانية ’)

 عشرين سدوى وزارته ردم ولى ١٩٥٢
 وه-و دودة ٢٢ فى ستدال ١ ٠ ذوم؛

 غه٠خ ؟ لبة دو ٢٣ ن لذور السابق لىوم١
٠ ث1نل رءد 'ذوفى ، باذى ماهر على

ء حبني ع
 ١٨٨٢ عام وألى ٠ اراى دى ب م

 لبالده ١سغير ءس ف٦أوط١ فى وتدرج
دات لى  ومثل ١٩٤٥ عام اكحدة الو

دد  لهدذة العدامة الجمعية مام١ ؛
دم حتالل على واحذح ا  المدوذمتى ا

 عبن ، ١٩٤٦ ءام اذربيجان ص؛ل
 وءرف ١٩٥١ — ٥٠ رجية1للمخ وزدرا

 اوزارة١ رياسة 'نواى ’ بية ٣لغ١ له و٠بم
١٩٥٧ ءام س~.'ذف'ل١ 'لى ١٩٥٥ م ء؛



٤٦٦ مل١ك

أذار. ١ لى أك ن أحردإه -٠ولد ٠ ا!وطذهال م. ا'١ر 'نلز ذبا ،' ور زر. ١ حادث ا٠عه٠٠دس
ن حصار. الحدوث نحام ،)٠ا.از'،, أ مرلذ ي ةه.؛ل١ شي. مذو ،’١وخلغ ن٩ا

-١٠٠ وحدار ١٨٧٠ .ذة٠ا_د ن’' ٠ ١٩٦٤ عام 'نوفى
 ب ا!-د. أداب ١٩٤١ .٠ءا .ااثماد٨.

. الثانة 'اعادة كامل حسن

درلمانة حصانة طان١  احد ٠ كامل حرن ا
ر تع ٠ أسماعمل الخددو انحال

ادرى ء برأأكة١ لحصاذة١٠ ١ درأت ١و لخاذ ١ دالمدرسة
ت ن٠اا أه أ *ذو٠ا تحنق أتى أ الضما ,امغتذ أددد ءغه . ا ر ؤر و راددادرا

ادل نم ٠٠لتمي. ا زب؛؛  الى ى١و البحرى ن٩وجه مذ فءنى ا
جعالل ص- حد فى له٨وطة فى أ وألعالدمن الزراعة شئون الحمن ذلك

'تقر_._د;ة٦ اذاف,، ة— مو'حئ ف ت١ذظار ا. و'.ن١دو تولى رم ز أ
: :'-I أ' د— ف"ح ٠ واى؛ن عارف 'ن-ذال و وا عام .لى كمن ا  ٠ أ

:ن ن ار: ز .١حذ ' رج ممدزذ.'؛ أح أد الذوأذمن دورى لمحان رثو ؛١٩٠٩
ذ ة احرأءأت ذ’خا١٠ در فى حا . ١ ، ١ I ا ء ٠٠ ١عليه عرض ١٩١٤ دسمؤور ١٩ 'وفى

دن ٨٠'- ١'. ى— > . ءذ.; ادبةدو الغداو أخه ادن خلع رعد مدر عرش
٠ تانضايات ،المقدد . لماب أل لى عباس مصر على ألحا وأعالن ا

. ت وألحسا جة-٦و أنحالسات
’٠٠٠ ا ٠ ٠٠ ٠٠. .٠1ا

بر٠ هذا والى ٠ السابق اليوم فى

ص ق’ ب' ____ود—وأ
 أ

ا
 دنم هدا والى ٠ السابق ايوم لى

 .ذاتزر أخارحيظ١ وزدر بيان

 لمذتلنمس١ ذأ—٠ح ء;ف وفد ٠) له بذو
 .^٠ طو *اطان لدب مع السامى

رأح أدني باغما كامل د حس ني ا
ءذنى محم__د إه س_ا ددن رن الموجود

ه ,-هتر١و « ه٠فةحا  ٦ثب, ٢٣ د
١٩١٧ اكتوبر ١٠ فى فه٠وفا سن

حربى حصار
 رسائل و احدى الحردى .ار الدد
 ى دف به د والمذد-ء ٠ ;ظوء أادب ا!حرب

حة اذوات ا نم طاق٠  صاجدة١ ا
 قلدن أو بذة٠' محت-.- *.وفم حذول

 ممذعال١ بعد ءفه ءهكال٨أ ١صهيد٠
 أزد لدن نطاخ ٠ د؟ب جرن ل .* قع او ١
ذب واذوهف ٠ ه٠ف وادونة عنجاه١  ا
ستيالء٠يها١ شال١  ف اأهاجونا
 حرا نحد و وم ١ طر را ؛.هنم ز ه إوؤم١

 ت هح"  ٦٠١ رذه و ؛’ه- و*نا 'ذد^ار حذى
 دوا درودخ ءاغ'١مر مم ق٠ءذ ءإده
ر ٠ خاد در، ي !ح.١ وادد  ا

 -ي.’’ -ز٠’—لو١ ازدم ذ٠م دالعوامم
داردن.  دأرذدت ب د . — أئر فى لرت-
طات هذه ن د دن ا  أ

ح:
مه ٠ح٠ ى ٠٠٠٠٠رك

عد. حع ١ل-ءم٠ .٦
منع داء بهذا ا  ٠ا٠ح فى أ

.؛ ذن خال. فى ا

ه. ه -ى ى. ن '’١ند ا م. •/ح
.  .-٠٠ ذن..:- ى ذر -خد أن يمة وا

 دب ا  ذ ادات أر ه ًا كقا;ه
.اج-ممح ١٦الىد'خص تحه لح٠' ' س٠ ت ت٠٦

ذ'- : ة-؛  ذر٠ت٠٠٦ انبء ئ ر حم ٢٢٨ '-

 ذس٦حر ث٠تر-احءف ش-'درت٠حي فح م

نهدت دأ١ ا د٢لئادلال . ؛كأله



دبلوماسية حصانة ٤٦٧

عذاء ادر غد جنائية اجراءات  ا
نعذاذ ادوار نى  الرذر ادال ا

مر  ار ت المدر انعقاد عند ٠ ا
ذن فى ربها بداء المحدمة اللحنة  ا

حمرار دراءات هذء فى با  مادة ٠ ا
 فى المدسس أو النجئة 'ننظر ٠ ٢٣٠

دنة توار  من 'نوافرها عدم او ا
 البحث يقدى واله؛ القذائية الؤجهة

 ٠ كيدية لدءذوى١ ٠كاذت ١اذ ا٠ذذ
 واجرك اداء من العضو منع بي،ا تقعد

 ليس I ٢٣١ مذادة ؛ ٠٠٠ بالمجلس
 زر من الدحانة عن بنزل ان للعضو

٠ اجد٠١ اذن

دداوماس؛، حص-اذة

,سبة الدبلوفي؛ بانحمانة نتعد - ١
شخاص بعض اعفاء  الهيائت أو ا

ية من  اش الدولة فى ا'ئ و
دعاء حالة فى ونلك ٠ بها' يعتمدون  ا

ء ، عليهم  اشخاص يثملون وهؤ
جنبية الدول رؤساء  وممثليهم ا

ستثناء يشمل كما سيبونالميا  هذاا
 ذليمبة١لمذظمات١ أو الدولية الهيائت

. _لمها ءخو .طاق٠ فى بيا ف المعذر
 اش الحمانة هذه ومصدر

 . القضائية بالحصانة كذلك تعرف
 المحامالت نم الدولى المرف هو

تقانات  والمواثيق والمعاهدات وا
 فى دولة كل دق ركد اش الدولية

ستعالب  زن بك.ذو.ا ة٠و١ وؤ ا
 نم ضن ٠ الدولية اإماكة فى غيره؛
عثتيا٠ب فى ممثا.ة - ءه، خضه بدوز 

 دربالدبذو سمان؛ كل -تن ٢
 واعذاؤم ،الدول .!ء٠رؤ ٠ أو ز

 الدولى ألعرف ق مقررة قاشدة
 ريس لثخعر المحاملة أسا.هيا

 . عنها يتنازل أن نه لكنو ٠ الدولة
عفاء يثمل و الحكومات رؤفء ا

 الذين ( مثال الوزراء رؤساء ؛
 بها بتمتع اش لحد.انة ب يتمتعون
٠ الدبلوماسيون الممثلون

 ابعثة اعفا، ا تاب' ا
 رئيسها من ابتداء الدبلوماسية

 مفوضا وزبرا أو سفورا أكان سواء
 درجاتهم بمختلف مرؤسيه ر٠ا الى

 بدنه أ م١لكخد٠كا" لحدانة ا هل٠٠تث وقد
 ىوجوزللممثا ٠ ( بحة١ مواطذى من ١
 نته حدما عن يتنازل أن سى لدب ا

 لدا دو ة ق ف ٦ تترنم دذنى '.حعنجل أن بعد
 السانة ن ، التنازل هذا طى

الى  الدولة الى بالنظر مقررة

دزا٠ً  ١ لقذامل١ العذ,اة و

 عمله بعن يجمع الذنءكل كات اذا
 الياس الممثل ودب الفعلى

_ظرة— تدادا—٠ كون؛ كأن
٠ ( مثا

 لدباوماسية١ احعماذة٦ تن.-حمل ٠٣
قليمية الدوبة والمشات بات١  وا

 نة لحما با تتمتع أن عليه المنفق اذ
 خصان بوصفها ذاتها الدولية صيغةا
 ، فيها الدول ممثلو وكذلك ءتباريا٦

مم هيئة ميثاق أذمار وؤر  ذلك لى١ ا
دم منظمة تع تته ١١ ودوإه  المتحدة ا

 باسقة هارمق ان٠ك أدا وأموالها
 كما ،عنها تنارك ادا ا القضائية

 هم٦ج١و أداء ء أثن؛ الهتن؛ د؛ذإو ثذه^ع
 ا م في وذلك ء قذ-؛ كل برن الدد؛ذة٠ي

 ءمال٩ ص دلمهم صدر٠٠ دا لحالءل در رخن
 فهذا ٠٠ لدوش ممثلزن بوصفهم

ضناء عمال عر قاص ا فعال ا  وا
 صفهمبو الهيئة مثلىم من 'ندرر اش
مم دوفلفو متعبننو ن ا ٠ر٠ب ١هذ  ا

كداذة ١ اكدرة  وصئات اعامة٦ ا
 ذة ك اأدد ب ؛ قل:مية ١و لمنخعدصة ١

 غتهم٠٠بع نم د ر٠٠١—بع لما باأش
 ذاك فى بم.أ ١ ال٠أءه_ل مرح، سمية الى

٠ ( والمكاب ا ذوال
اإرول دإمعة غاق د؟ رذص _ ًا

ذمتع٠ل )) بقوله الدق هذا ءلى االمدربية



٤٦٨ بحرى حمر

عضاء ألدول مدلو  الهذة فى أ
 ألفرعية ولجان الريبة

 ٠٠٠ أليها تدءو !تى ١ أت ؛وتم١و
 عنهم وصدر ما ذي اذفبة١ لحصى.انة يا

 ن٠محل روخدم عمال أو كذ؛بة أو قو
٠ لدولهم

بحرى حمر
 ساحل من جزء على حراسة فرض

 ألعدو ذزأت بوأسعلة محاربة دولة
 أو .دفينة أبة وصول لمنع ألبحرية

رض لى١ طائرة  وأستدأم ، أ
 ب٠لح١ أس-اليب من أبدرى لححر١

 وند ذرون عدة منذ عرفت ألذى
 وته هو ريا٠برتطا مع دذ<~حرده’البحرى

 و؛م . أ!انيا د٠ض ألمثن بعد بريطانيا
 ٠م» ب باخز أجهدرى١ الحصار فرئ بدد

 ه اخمغر ل *,نتجا أو ميسورأ حل ١لسو ١
لف؛ ستخدأم ١ بعد  العائمة م أ

 ج—والس المرمى بعيدة والقذائف
٠ ألجوى

تغادات تنظم  نيات ة——إدواي أ
 لندن أتفاقية منها أبدرى ألحصر

 أعدألقو وتتضمن ١٩٠٩ عام ألبحرية
 ورة وض رى—أبد بالحصر ألمتعدلة

 ألحدر بحالة ألعاربة كولة١ أعالن
 ألمعنة وحدود فرضتها ألتى

 اطز—هح 'شمل  بحيث ألمحصورة
 نز ح، أو أل..ول ع لخدم مفتوحة حرة

 ة إقال ١ اإذن 'نكدن وأن ، محايدة
 ج—درن ءإى ذد قادرة ألحدر بفرض
حرى الغن ومول  لمذطقة١ الى ا

 د —ذع لمخااغة١ د.ألة وفى ئ| ألمحصورة
 المخدارذة ة’للمدو نن الحندر حالة أعالن

 -'ذت٢ ا رشم المخالفة ألمغينة مصادرة
 ادى ١ ادع—ابض أ ة ومعما'در جنسيتها

 متم.اك ذامة ١ حا١سحإز وهذأ ه ذحماها٠

٠ أتجدأربة اأدول فى للفنار ومخدم

حضرموت
ألمهلكة جنوب فى بقع عربى أقليم

م

.تم٠ال

وز أإلى حامده،دننمدأ

 المحيد'. على وبل اإمعونصة ألعربية
 لمعنات عدة ألى وبقم ٠ ألهندى

 أذأجع فى عفيه وبنز وشيخات
 ية لذر ١ عدي محب'ت أسم بية أاض

ألمى العربية 'لمحميات عر له ١ تميير
 ىع اذى ؛'خوبى ى ام ددى

 ألمى '؛حميات هذد وتدرف ، ألجزبرن
 أذربانى المذون تحت وأقعة رأك دا

بنج و ٠ المحدب لعربى ألجدل بام
اجت

 م عا منذ نية _طأ بر ث عد بمعدا تبط و'نر
 ١٩٣٩ ٠ ١٩٣٨ دم تحددت ١٨٨٨

 نى ط بر متنا'ر تعيين ءل، تنتر و
 ١٧ هرر لف ت؛ إ—محنس تى'-. مقيم

 عاك ءو ا;ددى ولدعاي ، عذوا
٠لقعط١٠لم٠غ -- عالم -ى- عءذ أى-

دئ ١٩٠٠١٠١ م كتوبر٣١٦٠ ت١ر

 أو ، اذاد..! م.ت حف ٠ ٢
١ ا:١.- ٠٠' غ.’ع دة.ت"ى١ أسة

 تجتنجوى ي ؛كاظة ت١لمعاهد١
 ٠ذعتي معمدرى بغابع "ننمح. ًالمى

 ٠ ابزة ألعمارة إلسوت أمتدادأ
ائد؛, ٠حمة م.ذ مجدب اط وك

ذبا ذر إى٠و ٠ المبرة ذئ - ٣
 م:د د جدر ،١٠٠٠٠ داصنجم ن فغار قليب ١
٠ ۶ عم ون حد لى ا

نمح حهم، ه
 تععذة٠ر؛ •ن ٠ت "ث.ى'—أ  ثم

 وأبو؛،ام -ح- ؛؛$ ض ,
. .كحاب ' م. '..قحى ٠ و -د لحد ١ و

ق ذ ذر إ اطداولة ألعمة
٠ خما أد

ألتعامل حظر



جذتى حر ٦٩>

ألحعار ن ن. صامة لتدن ألعردة
ذاك د . ٦ رع ض .'دى ٠٦٠٠٦١٩

>; الحامعة محلو من ذرار
عفاء اربية لى اذدو ابة مع ا أ نعامل’

ا ب رت - دع ٠ح ٠٠ذك٠ ‘ا م ه م ٠— حنسة أ شركة
أى ٠لر. نع مص. مت١أق أذأ — ومركزها

زات معة أنة ت٠٠ذن ٩’ أردا ٠٠٨ لى لوع
أو كهذر ارة فى .-اهممت أو فنية;

داد ا ه؛’ ذ ه ، /كء٠٠ ٠٠،مك دبة صحرأء
ا—طان وبر . ١٩٤٩ عام فيتى لر

نم ١٩' ١٠ ام ء وفرنا ، ١٩٥٢ عام
هذه ل أحر ودتم ١٩٦٤ عام اكبن

لى١ جو أل، من القبلة بالقا، التحارن
تتم و١ ،ااء١ رض أح ٦سط أو ، ا

 وكذلك ٠ اذلى ر فى رعمز ة ٠٠٠٩٠٠۶،ؤ م
 ءر الرد دن تمتتم اض الشركات

 نىئ١ كات٠ ذب •؛ب ئ
 دن كشر ؛ت '.تدأ وتد . با!حل'هعه

 حتم الجامعة نذار كات نا ظه
-واق من تحرم   أ كه . ضد..ة١ '

 ض١ البواخر ض” ترار تف..
 اى الى اتجاهها عذد .اير٠با -دم،
 ألتى أو ٠ منه خروجذيا أو رك ءر يلد

 ألمحيود تفجة أدهدو أية بذنز ردوم
 ركتب٠ بذوه ٠ أئداى أدو فى احرر،١

 ندأت باددأد دأأجامعة ألمقاطعة
 ألوأض أو ألدركات ب"سماء دورذة

 دنيا عناو ٠نك دج ث منبا ؤعتج ر اش أ
٠ ٠٠ومرأك

غاة١رى١تج1ا

 اخبارات الذر؛.ة شد.'رت١ -- '
 أو المداى الدو$ تجربها الطبيعة ءلى

 الذرة التناول اح— ا ء القادرة
 رةذا ن٠م ٢أد أ هذأ رر رطو ذر اض

 أو مه١أئخذ لهة’طر أو ألمدمرة ذزتته
 .قد٩٠لح٠١ لمتخافاق١ آثاره آسة در

 ءام ررجع مذن جارب ا أ هذه ردأت
يات فدرت حجن ١٩٤٥  لمتحدة١ ألو

مرئلة ورفى الدرية تنكا أ أ

او ، أ!ضا أ!حو حنقات فى اأتحرراذ

رض* باطن فى أو أغوأرسيطات لى ا
اجراء فى ألدول, ‘٠٠٠'حذر رحد ٠ ٢

 ، أعتبارأت عدة الذربة ألتجذارب
 أعالى فى التحارب احراء أن ا منها

 البحار أعالى دررة بماًدأ يخل أأجحار
 الدول لجميع مغذوحة أنها أن '

 رادة منها جزء أحذضماع بجوز و
 من عليه بترتب بما '؛ وأحدة دولة

 ، البحر لمياه وتلوبث اشملالحة تعطيل
 فى التجارب اجراء أن ومذمجا

قاض ألمستعمرأت  المتمتعة غدر وا
 سكان لحقوق انتهاك تى١أ!ذ بالخد
ض  ذه—ه خط-ر أن ومنها ئ أ

ض وراء ما الى تمتد التجارب ا
 من ^مبب مما I الذرى ر كالنو؛
ضرار  الدولة لة ساء جبدستو ما أ

 فاادول ، بالتدولض ا ومطالبتو.
 مسنذدمة ًالتجارب بهذه تقوم ى ألكبم

 فى حقها استعمال فى ألذهسف
ذليؤجة ألسيادة  بما اعتبار دون ا
٠ أدرار ٠م ألفح بحعيب

 ا!دمالح ۶ذز مثالة أن وكمدا ٠ ٣
 سبيل فى اإرآحل من بللة مرت

منية هذه ٠ذحقيغ٠ نسانية أ  فان ، أ
 لدورها أخذت !ذررآل١ التجارب

 قفو بنة لمية ء ة!ضك ألى ل •رتم
 هذه واكن ئ م أ.اخدم نق٠د١ هذأ

ت  سدوى ران أاذها فى نحتنن ل ألمحاو
 للتعدرط الدزئى ألدنن؛ هدة مداً عقد

 فى كو٠بموس وقعت التى ألذردة
 ، باسجا فت وء؛ ١٩٦٣ ًاغب ه

يات من ز،٢ تودبا ذع ك اشتر,  'او
تة المتحدة  السوض د وا

 اجراء حفل وزرت رطانيا وبو
 وأء٠له١ فى لذرلة١ أتجارن ١

، الذرص ألغد.اء وفى اأجحر ؤتعدت
 ذه—ه اء باح؛ سمخدت أنو-ا رمعاًمة

وض( تحذت ألتحارب   ’مت ٩وه ا
 وتد ،الكبرى ادول’ ددوى مه تستعل
 نسا وفي ا!صه.ر مي.*؛ كل( رفغت

فى ٠مت اذت؛ ببتما *ة زغاد ضمام١٠
حم م ٠ ع ٠ ج بتها نم لة د دائة زوقيعها



٧} اس *ق

الهى حق
 باشمم لككذ ف تعر سياسية دة نظر
لهى اتفوبض١ نظربة  بها والمود ا

 قد الدول رؤساء او الماوك أن
 ن جم عوزهسمدو كم ،.ددذا الله اختارءم

 هم لع'س ن و -مد٠٠٠م٠ب ل فؤ-م 'نم ن٠فم
 ضر لتفو ا هذا من بل شعوبهم من

لهى  ذه اوذخنر ه ’ها هرن بيدا ١وتذ ، ا
 ءلى دا١-ر٠ء١ ءلىأغ.اوك ثورة كل تعتور
 بمراو ه عنا ما ١وهف ، الله حكم
ولة الدولة دنا بقوله عفر الرابع  وا
 بقوله الذكى غاموم عناه وما أنا((

ماء الجذارمن )) انه  تمد٠٠س اذى ١و ا
 ٢لالأح لحق١ رة فذ.ذد (( الله من سلطانه

٠ الفردى الحاك، مظاهر من مظهر

ا٠٠’ل١ حق

 اادخ ط ٣٠٠٠ا أحد هو الدم حق
 ئ دلية ا لجصية١ ب’نمساكت هايرقومط

 فى المولود دخول لك رف د والمعمو
 الرجل فقد لة حدا ولى ه به اً جنبسدة

ستاد لالصاب زسده  ذات . بأ
 أت دد ل ٦ مد,ذ، ٨غر ردو حالة فى رذائه 

حءزك. بظ؛ب رتقدموا  ٠يذ'ب٠جع لى. ا

 يرذأو ٠ ام  ٠٩ح داس ض $صا.ية٦
ت وهو >; ادت ؛حؤ ارل رذ الدق  ا

جذر تذدر اذ ٠ الطفل فيه وأد ى ااف
ل فى٠٠الظذ أت علون الوان فى بد

٠ مهايقل ا

,أرأ؛ مق٠

 و ع; ا ردا قتما«٠ا ن’ أ ٠٤١ ق حذو

 أت الى رذا >ل ٠١١ .د٠٠ اذغرد ى اك

أتفى١ماز م.، A ا'، ة أ إر ا عاريا حدك
قخقا٠ :.ذاك ٠ ءلجا ل ١٠٠الحح ل١ر

عالن ده؛٢أ ا واة اش ' ا ادأ
■ت-ت :ذى’-.. ب ل.'. احدوى ؛’ا 'اعال,

ص ١١ ط..ات مره الدادا ألمادة
الحقوق كاذة انشمنم حق انان

ررات عالث ١هال لى اردة ٠١١ وا أ

 تفرقة ألة ودون ٠ ٠ تمييز أى دون
٠ (( والناء الرحال بين

 العادة فى بها بقصد المرأة وحقوق
وق ا١  أدى ا ،( ألممرأة اسية١٠ ا

نتخاب حق تثؤل  'ذوب وحق ا
 ة ؛.اد ا دحتا و ند و ٠ أمامه ا صب لتا ١

ن ٢١ ء دارذاب سمقت لش١ مزا  ا
 شححى إكل ١١ أن ءر بندى ى الذ و

شتراك فى الحق  الشئون ادر فى ا
 ظة رو واط سادرة اما لالده العاهة
 ٠٠ حرا آختيارا بخذإرون ممثلجن

ق نغر شخعر لكدل و  ه لغم ى أف ا ا
 (( د اف ق ا الؤ تذاد فى

 ق الحذ؛ .هذه ءلى لى الخصر ■سميل وفى
لة كات ا قامت ل فى ا  ا
 عثم لتامدع ا القرت منتحد منذ

 ا ازحات؛ لى دج_ا رذت ؤادذخدى
 ات هلمظا ا كتنظم* لعنف ا تيب سا ٠

 بأحكام الغطات وقابلتها اى خر وا
 ارتبن و ، نح٠م١ وا ز ا و ع أزغب ا
 أسماء بعدة الحركة هذه بغ رار“

 {( باكهرس_ت دز٠٠م '١١ اصم نتصدره؛
ب ٠ ٠ وبناريا بة ا

مرركية ألمراة كاذت  ناء بق ا
ك صول فى ل أ  حقوقها عر ا

نتخاب حز ' أدياسية ١  لر للمجا ا
دة منحت فقد البردات و حلية إ ا  و

ق هذا مننتم ارو و  ١٨٦٩ عام منذ ا
 يعرف ل *لغردرال الدحور ولفى.
 وتقرر ٠ ١٩٢٠ عام فى ا الحق ٦ ببن

بات لى اض١ ا دف نحليرية الو  ا
بريطانيا فى اقراره ف.ل التقلة

م ء، ١.ز -٠٠ -؟ لبوز نمه٠ءل إت٠حصل ٠ ٦;ع
 وكندا ١٩٠٢ ءاه واحراب ١٨٩٣

 اطي٠٠ر مذحت جما٠ر ١٩١٧ ءأم
' حز' ذ د '—؛  رإوغها حك بذ أة أ

ذين سرر  مكح٦٠م٠ب ١٩١٨ ءام ؤ الد
 ٠١٩٢٨ دم حدى ٠كة حق’١ ١هف

ت وفى و ووتدن ا  ق٠.٠ك لثجلة١ ا

 فت فاعن. أحذ'^١ هذا بر 'ب فى اتواحار
روج به الوبد تلتبنا ز ١٩١٣ء،ام ا



ة٠مدذ وفوق ٧١)

دتمارإئ  فى ر تلد ١٩١٨ عام وفى ٠ و
 والمم أد '.حب-سو وفى ألنهى'

 فحة اسو ا٢وتيكوشفاي'وزو
 عن' ض الدوف من .نم تحمل و'^

 الثانية العالمية الحرب د٠ب ا لحز٦
 ١٩٤٠ فرنإ و ا—اطابب محدا

. آ ١٩٤٦ وبذجكا
 مد, فى كعا الري، ق اد لى 'ما
 ة م اط ١ حناط بز ا ذقليد٠ حز' ا؟ق— فقد

نتخاب حفل ا المنختثة )  لت نته ا
 وابتحة اط;.', ,دفتاط اذاة

 '.دظأط١ب١أبر ط' تغذ, اى ؛ز. !طمة١
د  ؛,ارط وبة ادارة هرن ب ا

 ببات لمن تانو مدار- داداء ١عز
 ١٩٢٠ عام لمن اأدر .جامعة’, وافتتاب
-ب ابدار هذا حرفى المالة ودات'

 اات، ةاانحق،ةر-رعذ1ا؛ح
 ؛.-،'ذال اطة هذا ذأب ٠؛ ا اط
حم. فى..كة اررا٠اخت - دلمن ام ات '

احج٠ا ١ه_ا ١٥ ا د٨ , -تنة—' ن ٠تخهمل و
رب, ة - ا ’و٠ا' دافى.--.؛ كل)ك

المعدالة فى فىأة٠ لمن د؛أ أدد ا رم
ز حد.، از٠٠تمذ١م }' أهالت الماواة سا.ا

ء د حقوق سنة وزعذه ذى كاتم ا
لباة ..ة٠ل.أ١ ٠٩حم ت م ثعاح٠و'ذد أة اذ

.وله ٧ ت.ذ ص ب ا ١ذا؛-ز و
'ن... ار -مانة’ دا ت'.ا ١٩٥٤
اًاأة ‘ه-.ب.'- ' مر .ات٠ر 'ا'ثم ز ٠ا

افتل، ة؛ذا,ث لة استثن؛ قا حقو
اعد مو تثم-لى (١٩٠٠٠٩ عام ى كم١

؛ل ؛ء ل،ابرها ..م د. "رغد, ج إرأة١ 'نثنإ؛
ة—اش .ازات ا ح٢ لر.'. ت؛ و ه لة٠لمئ٠مو

ت لى اجبارية ذ.ع واك لى٠*1ا حا
معدب٠در

 تكفلها التى العامة الحقوق وعى
 لهذا ، المواطنين لحمبع الدولة

 العامة بالحقوق كذلك ت ني
جتماعية  والواجبات الحقوق و’ ا

 حقوق كمن بالتالزم اشعارا العاط
 وتعى ٠ واجباتهم. د المواطتبف
 هذ، أنواع على المكتوبة الدم,
 الحقوق غر دعى .'اب
 هذه رن جانبا تمثل اب اليا-ية

 فئة على وتقتعر طمة١ الحذوق
 ااحقوق اما ٠ المواطنين رن *حينة
 ا مئروئ غبر حقوق فدى المدنية

دا، واحبة بالذزامات ارزحت اذا ا
 على تبةذرا ابحقوفى نقوم

ول . اذدذجة الماواة هو ا
 ، الفردية اطرية عر والثانر

 رن نط اكبر تحقبز ف تتهد و
حتماعية الدالة  لحميع والرفاهية ا

 بدا ذادود ,'دان ا ؛ط . واطذيذ1ا
 جسلة وتشمل ٠ ادانة "داوا؛

 استخدام لى اداوا؛ 1مذب ',ظاهر
 القفاء امام ادواة ٠ طمة١ ذحا

 أدا، ولى ،اذوظف فى اداة—1وا
جتاعبة ائتكايف  كالغرائب ا

 اندرية أما ’ نة ابعكر ا!خدمة د
ذان قدرة ١) بيا فيقد) دبة اط  ا

خرين" يضر عمل كل عرانات  با
 وحردة ألتمامك حق أو  حم دل٠ر
 أو المهدة ختيار١و والدل ٠٠ء1ا

 ؛؛لحربات ف 'ند) را٠ وهى المناعة
 كلة١ رات اك, ثم ٠ لغردة١

فراد لج 1رهش  وتشمل رمة المعنو ا
 ؛بة وحر ن أعدادة ١و رذدلمة ١ره ح
حتماع أى  ف ها  العسات ر

٠ ١٠العراردز 'رقدب حق و إتع.ليب١ بة وحر
 عام منذ بة المصر الدساتر نصت

 والواجبات انحذوق ذه ئ,،، ١٩٢٣
ة اك ث الداب ركم.ل هل. و ب مة1- ا



٤٧٢ دبلوماسية حقيبة

 عنوان تتحت، ١٩٢٣ عام دستور من
 (( وواجباتهم المعرش حقوق فى ))

 فى ١٩٥٦ عام دسذور عليها وض
 الحقوق ز١ عنوان 'نحت الثالث الباب

 عد-يها ض تم (( العامة والواجبات
عالن  ١٩٦٤ لعام الدستورى ا

 عنوان تحت الثالث اب١الب فى
 (( الدامة لواجبات وا الحذوفى ١١

 يلى ما منه ٢٤ اقادة فى وجاء
 وهه واء—، القانون لدى المصريون ١)

 والواجبات الحقوق فى متاوون
 ب٨س ذاك ف ركهب تمي.*ز  امة ااه

زل أو الحدى ذن أو اإخة١ أو ا  أ
(( العتيدة أو

 عن المدنية الحقوق وتختلف
بيس الحقوق د؛ ة ا  التى ن لال

 دز، اة دح ؤ أحلن؛ -م٠ بصف.ه  'نقوم
دمية بصفته  اد( الحدوفى وهى ا
ن يها١١ أدار ء لحذون اكالى ا

سان ٠ ا

اسية دبلو طيبة
 'و حذلى الدباوماسية الحفتم.بة

 ’'نماكلوط ما أو مظروف أو حافظة
 رسائلها 'نبادل فى الدولة 'وتستخدمها

 ها متم فى س,يةالدبلوما بعثتها مع
بلوماسية ة٣ والحتم ٠ بالخارج  ا
 بها تتمتع التى الحصانة 'نثملها
 البعثة ,بلزم ما كل الى وتمتد البعثة
متعة ذلك فى بما بأعمالها للقيام  ا

لرسائل والمحذوظات  وهذا ثم. و
 دالثة مغروشا كان وان الضمان

 لكنهو ع عامة البريدية للمراسالت
 بنى حالة فى ى دال؛ 'يتوافر 

ول  تعب و ح بدبة ا'؟, اارقارذ ا
 ل.ى١ بات٠1اة ءلمى. مذاازن

٠ افاصة باض.أ؛ل ترسل

ولى القانون مذروع ض وقد  ا
 ألرسمية اراسالت درمة٠ ن ١) على

 الدتمببة وان ٠٠٠ مصونة !بعثة
بلوم؛ أو فتحتا ٠دجوز  سية أ

لوماسى الرسول وان ٠♦ حجزها  ا
ولة حماية فى يكرن  لديها المعتمد ا

 و الثخعية بالحصانة ويتمتع
 اجراءاثت من ءآجذرا ى بتجوزاخضاعه

 أن ءلى٠ذص كم_ا (( انحجز وا !تمخر ١
بلوماسية الحقيبة  تحمل أن يجب ا
 طى ندل‘ ظاهرة خارجية عالمات
لتزام ١هذ وزمتد ٠ دفتها  الى ا

ولة ول آو    بها تمر الش ا
ت  ألنهاية وجهتها طريق فى ار

ولى 'ذزن٠إذ-١ مذروع ذحر فدد  ا
خرى ادرون تكفل ١١ أن رلى ا

بلوماسية ت٠مرتمال  من ورها ا
تصال ظرق  تمر التى ألرسمية ا
 سالى اتم فيفا ودا اؤاحمها بر

صد حة  طلش_غرة رة لمح١ أو ا
 تكفلها اتم ية وألحما الدل ذات

ولة لها « العثة يها المعتمدة ا
 *اطة٠اد ز بجن؛ ة ش وآلسباب

 جح—ذى ل٠'ى: اء ك.'ج. المحلية
 ورارة من باذن ؤماسية ا الحقيبة
ولة حارحية قب, دساحبة ا  ا
 حبة ص-؛ عنة ١ عن مندوب وبحفهر

ت فى دا . ~لى١ ءظاد دا ا
 فى ت٠مد١_ت٠نج٨ا قد الحقيبة بان

 ز نذو بعد خارة مذروط تم أغراض
ول ٠ بقويدتم ة1مح او ا

قنائى م
 اث ٠د'غت ب* يتم را٠»»ياس نظام

 ث دمرة٠رذ أو ذاظلوذ٠ه حالج فى لن ده
 الرطانى الحتم نذام ذلك لومثا

دان فى المعرى  ة 'اهد—مع بعد ا
١٨٩٩ عام

ذانى حام
ره نى٠رتمي م٠٠وغ — ١
 .العاد؛ قص_ا ادوي بدن

 لة الدو صف بع نخة-تع نتكا وان هىو
 'اطوق حبم تماد.  انيا ا

لتزامات  ف نها اما ، الدولية وا
ادات ا رذد لتمل ر ة تاد:,



محلى م ٤٧٣

 متكافئة غر بمعاهدات ررباطها أو
 ة—ممار من تحرمها كبرى دولة مع

 المتعدلة الدولة اختصاهات جميع
- تاس؛ اطال

 مرحلة الذاتى انحكم يعتبر - ٢
قليم انتقال مراحل من  التبعية من ا

دار ١١ حتالل أو كا  أو ا
ستقالل الى الحماية  عنى وئد ا
 ؛؛!;ذابة ائ-ح-دذ ا مم هيئة باز

 البادة ناقعة ا قاليم على الدوية
 تحت عة نو إو ١ أو ت١المتعمر٣

 من ٧٣ المادة فنعت 'اومانة
:  ش ما على ايثاق

دة——المتعد .م٠ا ءا -مد-أ تقر )؛
 فى أو الحال لى ظلعون الذبن

رقبا  رةاقاليملم.١د١ عن بتبعات لا
 التحكم. من كامال قطا به.( نعو تنل

 معالح .دان القاض بالمبدًا الذاتى
قايم. هذه أهل وز المذام لها ا  ا
 تنموى .. الذونر ولهنا . الخ

ماش ويقدرون ااذ'ش الحكم  ا
 قدره' ب الثعد لهند .تتاترذ’ ٦

 ندنا راء ء-أى بداوذول؛ و
'( .. ١مطرد نموا الحرة ابايية

قليم انتقال أمثلة _من٣  من ا
 نحت برا الذاش العدكم الى التبعية

تذاق من ا ور اذادة عليه  ا
 برى الخاص البريطانى المهرى
 ع مجإرا.. من الوداتى الشعب

 ( ١٩٥٢ فبرابر ١٢ ا مصره تقرير
 فترة خالل لى انه تضمنت اش١

نتقال  الحكم ت٢ذب١للود يتوفر ا
 يعرف تذربع نطاق لى الكادل ,الذاتى
 دره—تص الذاش الحكم قاذون باسم
 يتكوزمن ودو ، تلودان العام الحأكم

 النفاذ بدء (١) تثمل فصال ١١
م (٣١ بصة١ الحقوق (٢)  الحا

 الهيئة (٠) التنفيذية اسيئة (٤) العام
 المالبة (٧) التتريع (٦) التشريعية

القضائية الهيئة (٩) العام المراجع (٨١

(١١) العامة الخدمة لجنة (١.
. انتقالية أحكام

محلى حكم
 نظام به يقصد المحلى الحكم،

دارة فى الالمركزية  بدآ وند ى ا
تجاه  فى الحكم نظام توطيد نحو ا

 سبتمبر ٢٧ فى لجنة بتشكيل وم
داة كظيم ١٩٥٢  الحكومية ا

 نظام تطبيق الى اللجنة واتجهت
 اشوئن وزارات فى الالمركزية
جتماعية  ثم ، والتعليم أصحةا ثم, ا

 على المحلية لالدارة وزارة أشغت
 الحكم لديدون 'نولة وزير رأسها
٠ المحى

 وحدات الى الجمهورية ت
 *ندمل وصغرى كبرى اداررة

 -حل ه والقرى والمدن المحافظات
 بمجالس 'نعرف بهيائت ا كل-مته

 ولكل ،والقرى والمدن المحافظات
 رئيس مدبنة ولكل محافظ محافظة

 ويضم ، ورى٠جمه ر١ش وبعزل .رعدى
 نتخيمن لر أعضاء ا؛حافظة ‘مجلى

♦ المختلفة الوزارات بمثلون وأعفاء

 الحكم اختصاص فى .بدخل
 اآلمة الخدمات شوئن ى اليعلم

 والثقافة التعليم شذون وتشمل
 فق والمر؛ كان وا والصحة

جتماعية والخدمات  والعمالية ا
 الزراعة شون وكذلك ، والتعاونية

 الداخلية ت—والمواص واآلوبرو
من  المقررة الحدود فى وذلك ئ وا
 اختصاص مع تتعارض  بحيث

٠ المختلفة ت١ر١أوز١
 ميزانية محافظة لكل خصمى و

نسافة مستقلة  الرسوم الى با
ض والضرائب  يرخص التى فية ا

 من عليها التممديق بعد بجبارتها لها
 وزآلرة وتشم ، الجمأورلة رش
دارة  صل ادارات الى المحين ا

 الغنية والبحوث اخطط ادارة
العامة والشوئن وبا!تقورم واشابعة



 المالى والتعتيش القاذونية والثذون
دارى ٠ المحلية والمحالس وا

كومة—ح
 الحاكمة جه—ئ الهي هى الحكومة

 الدولة ثغون تنظيم نتولى’ التى
 القانون حدود وفى اقليمها داخل فى

 التى وهى الدواء لهذه الوطنى
قب' خارح فى تمثلها‘  وتعتبر ، ا
 الذى لثال'تة ١ ذادر ١ احذر لد£وة ا
 الشعب ا وهى الدولة ا4طي ذقوم٠

قكم  ’ الحاكمة والسلطة وا
 هارعابا جه١تو اإتى دئ لحكومة١و
 جهحكومات١ورو الداخاثة م دحونه فى

خرى الدول  ’الخارص المحيط فى ا
 نيةلقانو ١ الدولة دخحعية ذر٠ذتأ‘ و

 ديدا 'نقوم التى احكومة’ يثكل
 والمئكية لدكتاورية١ذلك ز وسوى

 بية اب ريات وجمهو الدستورية
 بالثكل عبرة  اذ ث والثمعبية

 حكومتها دات ما للدولة صالسيا
 طى الثاملة سطرتها -سط

 بالواجيات وتقوم ٠ ٠ا—ه٠ق"١
ت لتزا  تكون  بدونهغا التى وا

٠ القانونية شخدهيتها أذدولة
 والحكومة الدولة نكن والتغربق

 الدولة رئيس يبن 'لتفر.بق فى تفح
ول ومثال الحكومة ورئيى  الملك ا

مبراطور  الجمهورية ورئير وا
 زراء الة رفى الثانى ومد.ال
٠ واك؛ر

واقدة حك,ومة
 مقومات جميع لها حكومة

 ف بعن*  ولدن النظامية ألحكومات
 ف 'ندعر  أو الدولى المجتؤح فى ددا
 هذه 'نردد وبكون ٠ الدول بعض بها

عتراف فى الدول  لحدًادذ١بالحكاومة ا
 , اساص عذر 'نم فى!مها ان ببب عادة

الحءومة ومثال ’ ه آود  ثورى
لثببعة١ ق ١٩٠٠٠ اصم ١ حا£ومة ية٠٩و١٠ث٩.ل١

دات ؛!لنسسة أم التى المتحدة للو

 ااوقت حتى مها ب منذ بها 'نعترف
 ذند أكن -ومع ’ I ١٩٦٦ ؛ نر الد!

ته استقر  حكزمة٠لل أن على الدور ا
 !رحه٠٠أعغ١ ىو ذرء! ١ فع ر حذ" أواقعدة ١

 'ذهذرف  اذد ا)رول محار. م ًام!
 مه حالو ا ١ د هذ وات تذيم وان 1كم ٠ دا ب

 ٠ أخى, ا فى ذامها التى ت حدومع؛ لل مة٠طز
سمرار الدول لعنادلى ان كما  ا

 مع حتى وطاش اعمال معاشرة فى
 الدولة بحكومة دولهه اعتراف عدم

 بالعفة رتمتدون  سج ني الجدودة
٠ يه٠-دبلوساس

ال'حزاب١حل
حزان حل بذلك اسود  ا

 القانون عثى بناء مشم فى العباسية
 ١٩٥٣ ر رنا ١٨ بتاريغ ٣٧ رفى
ح ١ هذ مبق وذر  ورلم- - - د* اء ا

 فى العيامية اب حز ا بتنغفى. زانون
بف ٠ءلى"ذع فيه د ١٩٥٢٠ر لمتمي٠س ٩

 اخطار ورن وض السياسى الحزب
 يانو ونظامه بتكؤبنه الداخلية وزبر

 انسه واذ- اردء بمد ٠ باعذنءه
٠ ووسائله

 أسدرت ١٩٥٣ بر٠بتا٠ ١٧ وفى
 لى١ ب اتارت بيدانا اذخورذ قيادة

 لألحزاب دمدره افع الجيذر أن
 ارارن واولت ذلك استعذت ولكنها

ضطراب القوض تصالى وا  بجهات وا
 "اليوم وفى ’ عراغيا إعحقيق أجنبية
 ص-رز ١٩٥٣ يار ١٨ التالى
حزاب ض زانون دة نعت ’ ا  ا
وفى  روال 'دؤول ان على مته ا

 واكعذ اسة اسية٠بل١حز١
ى نبا رادي النى إجا'ت ١  زراء، الة مجذ

دة  أعضاء على تحظر التانية وا
سة راى ا  واكون ٠.اذجلم"١ ا

 ، حربى داط باى العام فى١
حزاب  ا هى اخل نحما اض وا

 ر١حر٠ ١ حزب ، ضى١ الوفد حزب
 ، الوطنى هزب١١ا. ’ لدستوربيذ١

وحزب ، الوفدية الكتلة وحزب



بغداد حاف ٤٧٠

ألقومحة مقاومة هدفه-؛ فة مكثو . . ألفا ٤٠٩٦ لمدية’،,. ١٩٥٧
لى (( العربى الثورى والمد ألعرت تالعة للعتدصه كلة ط ج :,٠٠-

ألوس دنة رمد !ذا؟ أ ألذى ره تخطا كاذت . '٩٤٦ د- رية انو معه مد ا:
أن ا ه٨ف تح—وذ 'ردغم ٢٢ فى عاصمة كى ٠لت١ الدبن اداب حامى

ةرد حد م.حاواة ٣ لمقن ١ لحلف ١ *نحق اذب با٠ ى' دع تعلى اد٠٠أ .
حالف لغرذ وألنفون ألعسكرطن ا عام و. رفا. ه ,٠٦; ٠هم ۶تا

باسم الم-فى الوطن علم... ألفرفى يمة٠فك دشا تكونت ١٩٤؛ ز ١٩٢٢
ضداد حلف ض ان لعد ا م ندام حى ذاخر طالب أ ذات

الى التحررة العرية الدول د. فى ذة٠ك٦.آة ١.....!٠,ئة ألحميو
ستعمار .*اون—تنع حث حقرته أ د٠

ف-؛رأت ة—أحألى هري ءر ذة ألعدلى*؟ ء اسالس. حاف
قتصادى ألتف-م فى حتماعى أ ه أ نغم منغلمة ؛ذامة ء د مذ - ١-

وط ق اك, . ا كه الملدن عنه كلمن . ا ألدول
بفداد حاف -رأن زنارته 'حد لعودى ١ وعز

 فارر ١؛ وفى . العدية اب
 حماعة آلزاخم ثمل ١٩٥٤ ئه

خوات ٠ كنأ ا

ي
 على تقع ’ المرزية المدب أكبر
 سط متت سع مو فى ئث الكو نفتى

يدب ادحر ياحلبين والعرات '
على سكندرونة تعتبر وكات . ا  ا

 فملها لحدات الشيعى ميناءدا
 مركز؛ حنب تعد ٠ تركيا لى١ وضمها
 غمال فى هات يا وتجار صذاعبا

 عبدد يطع ’ ربة ال الجمهورية
أحماء !' ن٠م١ر٢١٢المحافطة سكان

 لتتيق *آ ونلك ١٩ ض ديبي ٨ ز
ت  ؤمة1١ ب الذم ر الودية اند

 وانترار، العالى الد ادص باذ.
 زحثا ه ء ىراذ لى تثد ءل لعم-ل١و

مم  الحلف وشروع ص المتحدة ا
' ۶و مذ غي، شو ح لمتن  م*—ا

 دعة 'ذى (٠ مى١ ؤتر1ا ١ا
 حول ال م الحد حكومة عقد، الى
. أتاريخ هذا

 بمشروع ألتعريف فى ورغبة
سالمى الحاف  قام اس ا

ردن بزيارة ألعودى ألماك  فى أ
فى ألودأن نم ، ١٩٦٦ يناير ٢٠

 ابريل، ٢٤ فى وأباكتان دمارس
 المغرب ثم وتري ألكوت زأر كما

اعلن حيث توش ذارق الى وانتهى
 سصبتمبر ١٩ فى رورويبة٠ ——لرني ١

 من فيصل ألملك بمعساعى حيبه ز
 أصبح فبذلك ٠ أاطف :شاء حى؛

 يغمون ألحذف هذا قامة المؤيدين
ددت .ةلعو——'١و ابرلى وتونس وا

 المريحة المعارضة بدات — ٢
 الذى بالخطاب المقترح الحلف نامة
 الناهر عبد حمال لى اد التا،
 ا!ذامن الدربة 'اوحدن ء-ر ;.مذ.ا

 به أعلن اذ ١٩٦٦ ابر لى ٣٢ فى
س الحك ان '> مرة١مؤ ا

وسط، ألثعرق حلف منشة أو  أ
 مكرى يىجيبا ط.ابع ذو حلف

 أنتركت معاهدة أدياك ءوى حام
 ن١ير١و تري مدى كل تونسا لى

 هم، وأحورة ه ص ءو ‘اح ج د ج ياو.كتارى سم
)ذرأد ضة مد ه مع. أذفن ت ٠ أف ٠أأع

٠ أممه أستمد ثجر فم-

ت بدادى  ١هف مة أطاو
 تقدمت حين ١٩٥١ ءام هرنف ألحلف

 ١٣ فى لمتحدة ١ راتوألو بربطانيا
 مذروع فى كيا م٠ أك. داثعتر أكذو؛ر

 ألشرق عن للدفاع هيئة ء١٠ش١
وسدط ( .ة ألشرو ألكتئة ذمد ) ا



٧٦) آسيا شروى ب٠جذو حدة،

 ل و ألد و ر٠مث زيه 'كا'هم ن١ ءا.
١لمد دللي-وزو إبا ١■ذر رخم.-, ١و ردة-ر أع. ١

 ١مغر لعاهرة١تخاذ١و فررقيا ١ بوجذو
 ۶لمترؤ١ ودكن ٠ الصتركة قت.ادة
 فى ب-.رف ن٠كا وانه سدما  ول

٠ انيراديل ض, ألى اأراوة

 ق__ح ذو٠ ثم ١٩٥٥ فمر ذو وفى
 من بتثجيع بغداد حلف اتفاقية

دات  وزير عمدل اش المتحدة او
س ذوستر جذون خارحتها  منذ د

من ندربة تبرق على ١٩٥٣ م ء؛  ا
وط الشرق مدطقة ض اساعى  ا

 معرضة المنطقة دول ان أساس ض
٠ لذ مثت وءى٠شي اخطر

 إغداد لف٠—-> ص الذردر كان
 الحدود عاى دفاعى درع اقامة

وط الشرق لمنطقة اساية  ا
 المنطقة, الى سدورعى 'تسال أى لمنع

دات من (( احساسا ١) نذك وكان  الو
 كزل تركته الذى ،( لغراغ ١) اكحدة

 بدد لمذطخة١ فى وفرط ؛رطانيا من
 إلدان و دا سدور من قواتهما كحاب١

 ٠ سىالمسيا نفوذها وانهيار ر ورع
 ذحم لى الحلف دذجح٠ أن من وبد

 تكون اش١ الدول من جدد أعفاء
و,**-ط للدرق شماليا حدا  وهى ١ ا

 I ومصص وسدوربا وافغانستان اأ-هنا*
 عالنات اقامة على وجوده شجع فقد
تحاد الدول هذه بين ودية  وا

 اتفاقيات على اشتملت ااسوفيتى
قتصادى والغنى الثقافى التبادل وا

يات ان ومع  تكن لم المتحدة الو
 انها ا بغداد حلف منظمة فى عضوا

قتصادى لجنته فى اشتركت  ت ا
-درب بمد. لة٠٠!مكر١ لجنته فى

 ٢١ وفى ، ١٩٥٧ عام المويى
تحاد بعث ١٩٥٨ يناير  الوصتى ا

 من لحذرها الحلف دول الى بانذيار
ساحة أو المعوارخ وواعد اقامة  ا

الحكل؛ وآلييار ٠ اسة بالد فى

 جمهورية واذب العراق فى المذكى
 ثم ودى ١٩٥٨ و'؟و ١؛ فى ءراقية
 الى مبد المنطمة هرن از العد -ذروج
 ورن—ت فى '.هدود د٠تغد درف ا- احفاء
٠ ك٠ اركزى انحف ٠ ٢ىا حددن

آسا شرقى جذوب حلف
 اقذتمى ى عط حنف »٦س I أو
ر على ذأم  دذاءتة مى'هدة ا

 : ن م دلى قيعبا تو فى كت اشت -*راعية
يات مريكية. المنحدة الو  برطاش ا
 ٠ ١ا-ورى* ٠ اخراب . فرنا

كذل  ن انبرن ٠ تايالند . ا
 دنة بمد ١٩٥٤ ض ٨ لى وذلك
نيال i الغلون حمبورية عاصمة هر

 أو أنحبا 'غرقى جنوب وحلف
حالف أحد '.م ايتو ١١  العسكرية ا

 العالية الحرب بمد عقدت التى
دات من نعار با الثانية  المتحدة الو

مريكية ، .إلشيوثم التلل إلقف ا
 حلف ا٠م رادعا أضعف .عتت’ أكنه ه

 انه ذ١٦ م ألناتو ١ طلذظل١شما
 للدرع فعالة وراش على ينعر 
 ؛نرر بان نكتفى دل ٠ المنطقه عن

 عضو أى على طح هجوم كل ان ١١
 لسالمة تهد.دا نعد المنطمة أعفاء من

برين لالعضاء ك< أ
 هو الحلف هذا لتكوين والداقع

يات رى د لى المتحدة الو  ابذ
 الذرق منختة فى القوى لى توازن

قعى  ، الشعبية ابحين قيام بعد ا

 لول١من دول ثالث أن يالط ولدن
 : وهى ؛لمنطقه لى !شيوعيةا غير

 تنغمم إل ،رمابوو نيياواندو لهند ١
٠ المنظمة هذه الى

 نللنطى شمال حك
طلنطى شمال حلى او ئ ا

 ى۶سبان طابع ذات منظمة (( الناتو ١١
 معاهدة أساسى على نتتكو عسكرى

سم بهذا عرفت ابريل ٤ فى عقدت ا



عربى حلف ٧٧)

ت واننجتون بمدية ١٩٤٩  واشتر
 ألدولى من دوإة ١٢ توقيعها فى

وربية مريكية ا  عر الواقعة وا
طلى المحيط- شواني  دمالى ١ ا

يات : وهى مريكية المتحدة الو  ٠ ا
رويح ٠ لندا—اب ٠ وكندا  ٠ وأ

 ئ والدنمارلى وهولندا ٠ وبريطانيا
 'لى ٠ فرنسا ثم والبرتغالى وبلجبكا

 عر -طل  اش الدول بعض
طا_ى اى، ذا—ث طكذني ٠٠ ا '( ا

. وتركيا ’ ثوارونا . طب١ : ويرى
نيا انفدت ١٩٥٤ ائذوبر ٣۴ وفى  ا
 لى—بع المنطمه عنمدية اار بدة الفج

 ء يدورها وهى ’ دلى 'صيدان ن—او
٠ سى حلاس ءلى مط؛ة

 شمال حلف مماهدة 'ننكون
صغى  على تنص ٠ مادن ١٤ من ا

 لميثانى وفقا يعملون المنظمة أعضاء أن
مم  الومالل ويستخدمون المتحدة، ا

 الدوية المشكالت حل فى اآلدة
 أى لصد بينهم فيما ويتعاونون

 اعضاء من عضو على ملح هجوم
 عضو على هجوم أى وان ، المنظمة

عضاء من أكثر أو  على هجوما يعد ا
 المماهدة تمح و ، كلها المنظمه

 المنظمة أشاء من عفو أى يعقد بان
 أغراض مع تتناقضى ثنائية اتفاقية
 لمذظمة١داب ان على 'ننص كما ، المنظمة
 بمد اوربية دولة ابة لعبول مقذوح

جماعيبة المنظمه أعبغاء موافقة ٠ ا
 متجددة شوات ١٠ المعاهدة ومدة ؛

 بعاد ذلك قب-نى *'و انتهائها وعند
و'نيقة حررت وقد ، فيها النظر

نجليزية باللغببت اشاهدن ؛  ا
 محفوظات وأودعمت ية٠—والغرلى

مريكية الطؤومة ٠ ا

 فيه لشترك مجدى وللحلف
قتمداد لدفاع١لخارجيةو١ وزراء  وا

،ماهدة1١ لى المشتركة للدول والماية
 عليها فيثرف العسكرية الشوئن ألى

الماربة ‘؛عدات—لم١وتبلغ عام، قاذلى

يدات 'رقدترلى التى  اسدول المتحدة الو
 المساعدات مجموع نصف بحو المنظمة

مر  يقدر كما ، الخارجية ني ا
يات نعيب  '،نمغذات ا من المتحدة الو

حمأية ذواء قامة ؛ د للداف ا  ر ا
 ذا—ه نلث بنحو ( الخ والتجهيزات

جم  مدية ،طمة اإ: ومقر ٠ ؛لى—ا
 ١٩٦٦ 'عام فى فرنسا كنج ا ، بارير

 فى بزغبتها المنغلمه مجلى أخطرت
راضى دن المقر نقل  الفرنية ا

 مدبنة 'تكون أن المذنمقءليه من صبح و
٠ للمنظمة الجددد المقر بروكسل

 الجنرالى 'نولى فرنسامتن دأبت وقد
 ١٩٥٦ عام نى الدولة رياسة ديجول

 لتى ١ الوحماية سياسة مناهضة على
يات تفرضها  على المتحدة الو
 ١٩٥٩ و—يولي فغى ، المنظقه سياسة
يات الماح رفضت  ألمتحدة للو

 أرضمها على للصواريخ قواعد باقامة
سلحة تخزين أو  كما ، النووية ا

 بنقل الحلف اضعاف الى عمدت
كبر الجزء  الى جشبا من ا

 لسحبت كما ، حينذاك الجزائر
بيض البحر فى اسطولها  انراف من ا

٠ الحلف

هميى طغا
خوة )) معاهدة على اطلق اسم  ا
 كة اإف بجن عقدت التى (( العربية

 ٢٦ فى واليمن ق٠١والعر السعوربة
: يأتى ما 'رفدمنت ١٩٣٧ أغسطس

 الفرقاء من كل يتعبد - ١
 او تفاهم باى يقوم  بان المتعاقدين

 امر أى على اًخر فريق مع اتفاق
 ١ذ١ ، المتعاقدين احد مصلحة ضد
 مملكته سالمة تعرغى شأنه من كان

ءطار مصالحها أو ! ٠
 من يحدث عساه ما حسم - ٢

ختالفات  بطرق بينهم 'نقع ااتى ا
٠ التحكيم او الودية المفاوضة

حالة فى أحدهم دخل اذا - ٣



٤٧٨ هعدم حذه،

 دم ب-اعي مهض ى و د٠فع ا لغد ١ جت^>د بو حرر،

 لودةذ٠بالوسائال ع١لز١ ذلك لتوية
 ه،— دي ا، م ؤ د ر و _ا .إ-, ١ ترج ة هز و زإ Iدا أو

 :درد ا٩ب: 'اطرام زلوج' لذى١ ألتدابير
 اودة—ا دا'لطرق ساعيهم توحيد

عتداء لرد ٠ المذكور ا
 يا٠اكس د٠٦;ض: ا!خررى حفثى وفد

 ف٨وال ادراى’ اذذراى لى لر,بفاب'، أ
 ذب٠—بريط حبا، ر خ وزور 'عنها عبر

 ’١'٤ زيح بذ؛ بحهتصر فى ايدبن انطونى
 ٩حخوم٠ ا ان ا؛ بعز;ه ١٦١٠١' فبرابر

 الى العطى بعجن -طر البريطابذ
 الوحدد لتعزيز العرب بحن حركة كل

قتصادية  السياب و١ أوالثقاب ا
 الخطر؛ ان الجلى من ولكن ، بينهم

ولى  أن يجب مشروع أى لتحقيق ا
(( العرب جانب من تأتى

 'ألمدا'؛ .ن٠ ارس—٠ أخريات وفى
 ادرنة الحكومة رئيس أعلن ثفه

 مجلس فى النحاس-باد؛ ممطفى
 الحكو م.با يعمل بانه الشيوخ
 الحكومات مشاورة على المصربة
 مونع خألمثرو هذا لوغع العربية
 إوز—'زب الذى الذروع -^وءو ئ الذذغين

 ية !ه.١وب١ مة٠حا ؛؛نثاء ذلك بعد
 'ية٠الوم ز٠ش تحررت ان تفث لم التى

لة لبر١  تم..ذل  ن مذررا كان ش1١ د
٠ كنفها فى

 مفدس حلف
كات رذدب كان اتحاد وروب ا ا

 حددت د 'را-ا ر وا ؛رون وب ح. بدلى
جؤجرورسة طب١ بمقر لد ١  .اًلىف’١كاان و

ورات قع منه وه التتدررذ ا  ا
ذ وأنرر؛كا أوربا تج'ذاح أخذت  الجذو؛

 ء طإق٠ ا4ك ( ١٨١٥ رسبئمب )
٠ مى٠قد1١ لتحالى١ اسيم

وارسو حلف
 تف اوإيبمة ية عسكار منظمة

شترالجة الدول وربالذا  ى عاى ا
ذة ؛،د قست و جماعية فاع د مدإهدة

 ؛؛و—م ١؛ لى ا لى ؛ز عاصمه و٠وارس
ذلى هذا بعد ٠١٩٥٥  ل—فة رد ؛
؛ واف لتكوين طامى ب , ى ا  أ

م ولكاب ٠١٩٤٩ م فى م  المانيا ا
 اطب كان ١٩٥٤ ءأم فى ابه غرية ا

ول بحن وارس حف ملعيا المبادر  ا
شتراكية وربيان ا -ذوارن حءرأث ٠ ا

 ودول اودبا غرب دول ين اتتدى لى
 لى لمشترمة٦ والدول .دارد’ نرق
'نح ٠ خم "رخ.. وأرو حلف  اذ—ا
 .؛'بمارط . الداب' . فييس الر

 .الشرب ألمانيا ٠ -شيكو-أوفاي
. ا—وررمد ٠ ١ أند ؛أ ٠ فج- ا

عد؛ ر ٤ ألماذن ست وند ا
 حى معاهده فى ٠ د الماذن -ذتابنبا ,

دب شؤو  مزعح كد اى ض ا
 اعتداء يعد المنغمة لى عفو على دسح

 تند- كما ٠ لم* خلالمن اعفاء جميع ى ء
 د المغد اخاد؛ ■نورد على ه الما-'.؛

عماء ادول اخوات . ا

,أركزى الحلف
 العورة هو ألمركزى الحاش

 انحاب بعد بغداد لحلف المتطورة
 نذل و ١٠٠٥٠٠ ب—مار ٢٤ فى منه العراق

 العاصمة د أنن. الى بغداد هرن هرهرد
 -نري . انحلى ذول ونض . ادرين
 . ’—ورط. واباي واذران

دت ونثرك اعمال فى المتحدة الو
حالعات فى سجا١ذ . اقب م٢ الذف

قتصادرة ه ة٠ . أ ادع.. اع.
د •٠۶ ١ني٠٠ ٠

وزراء ن٠م لف مخد للحلف و
عضاء ارد* ز ٠أ ا دل حارحة ا رني ر
حماء؛ ى وهو با ا ذرازاله ز٠وكلم

- طه ا ت ل. ت  ا
 ن ا اج د ءلى 'ذطهلما٠ ا ط - — ذذ.طإء
 :ة ا'."-لذر جنة ا: أهمها ًا-ختاحة

 .اء—ورلى المزبرون. د٦ذذالىه.تؤء ه. 'و
ءد، الدول رى ركان’  كه،' . ا

 *—ئيك_ لما اباجذ هذه جانب اذ* تعمرل
 ' ون ا'ح:ف ر دق لى دائمة عكرية

عد '!ذو-ل جيود ذواد اب ذء من اءذ—ا



 مقرعا للحلف العامة والفذرنارة
بح الذرى المركز برخما . انقر؛ ا

ذري ٠هغوتا ٠ دررات رث٠مق ة '..لء:ط-,
 مذادي' ولى ا!در؛ولما .ة ااجا'دال

ة الدية ؛'حمؤورط  اس'ف ؛ ا
 عور مرئ عورة باعتبارد المركزى

ت  العرية الدول تبذلها اش٠ المحاو
 المنطقة دول ،د I,يطر'نؤ لبط

 حتى اخفونها ائ'ءيا واخنمرار
ن بعد . استاللبا اد

ا٠س١

دى ابان أطلق اسج - ١  ا
ولى؛ العالمية ' العظمى  مجمولة على ا
 ماعرف غد نتالها فى المذحالغة اندول
 وكانت . ألوطى اوربا دون باد
 بريطانيا ; 'نغم الحلعا، دول

مر.  نا ف ٠ لد—طا'ل لبر ؛-ة’اطور وا
مبراطورىة 5  ٠ روثا ٠ القرنية ا

 اليز . العرب . يب' .ايطاليا
سود  ألبرطال. . .رومانيا أ!وونان . ا

مرب واوابات ابياب؛ن ■ذع  اطحدذا
خر ٠ا!س وكان نيا’ : دل ا  أ

. وبلف'رط و'ذري واد, وال--؛

د هذا أط;ق كما - ٢  ابان أ
 محموعة على .التانية ألعالمية الحرب
 بريطانوا تتزءهها ى'ذت اش اذدول

 رتها وفرن-.اوامبراط، وررادوزتزلجا
بات ؛ والو  وكان ؛ والصين ا

م ,اجاب  واليابان ,.غماللمانيا ا
حالف وهو ليا واط؛  عرف الذى ا
٠ اإحرر باسم

الدم حءام
 طالدى .٥١ 'ندوو, م اط ام‘——حد

 ااتعر؛ئ مقام فى ءأدة م ستغدد
تا'نورى لذىا بذظ؛م  دولة لى ابد

 نامر أجراءات به وذخد ئ معادلة
 شد القائمة '!حكومة تتخذه،

 بعد أو دحاكمات ددون لؤ؛ ن٠غاوي٤١
.ات مثلة ومن ٠ دورية محا لتى ١ ا

 التاربخ فى الدم حمامات باسم عرفت
: يأتى ما المعاى,

ش الدم حمام - ١ ى ٠ا  ا
 عام صيف خالل هتلر الى ينب
 الحزب -طهو, به ونعد ١٩٣٤

 ذررد  اكى ,٥العنا من النازى
 ؛در—مح نذكر و ٠ الذو..مية ته ب

 ه  ه غحايا عدد ان الحلنأء
 ص ١... و ٣.. من يتراوح كةالحر

عمال ورجال والغباط اش؛بث  ا
فون الجنرال ٠ أسماؤهم وغملت
 ودرفون بوم وألكابتن ئ شالبخر

٠ كار
أززى ، اوروسى الدم حمام _ ٢

 عامى خالل ستالعن الى بنب
 صورية محاكمات بعد ١٩٣٧ و ١٩٣٦
 كانت موسكو بمحاكمات عرفت

 باعتراف وتنتهى خلقة٠زغرفم تجرى
 ليهم ١ تنسب التى بالجرائم لمتهمنن ١

 وعلى ستاين حياة ءإى التامر منها
تفاق الحد؛ نظام  ألمانيا مع المحرى وا

 الحكم ألى تروتسكى عادة النازية
 ،لح١ أوراب سال مدادل فى

 أس.....ماء الضحاز قائمة و.ضؤلت
 ف وربدو متيغااوى ٠ فيف ؛لموز

 روخ؛شغدسءى ل والمارن؛ ت٠وبوخارب
 نه—ه- لدن بة أظ؛ا ذتوكا جوغره

حرأءات  من ألتخودر الداب ا
ا!.حزب فى لتاين المناوئة العناصر

♦ اوشيوعى
 فى الغرلى الدم حمام — ٣

 سمطينط م-زبحة باسمم ويعرف الجزائر؛
 ١٩٤٥ مايو ٨ فى أحداثها جرت ألتى

حتفال بمناسبة  الحرب بانتهاء ا
 وراح سطيف بادة الثانية اأهالمية

 ئرىوتلتها١جز ألف ٤٥ نحو ضحيتهاً
 بالحكم انتهت سوربة محاكمات
عدام  ،جزائرى وطش ٩٩ على با

سباب من إذبحة١ هذه فكانت  ا
رأدة لتجميع ألمبادرة.  الجزائرية أ

٠ .للثورة ألتى.مهدت



لة1حه
 تين زذشأ٠ قازوذة عالقة الحمابة

 لتدين لدو ١ حدى ١ ض-ع ذو نتيجة ولتبند
 رحبت عنيا ا٠رغؤ ضسمدا بو أو نفسها

خرى الدولة وصاية  ف وندر ’ ا
واى الحالة فى الحماية  باد ا

 يبثمم ت' الثانية وفى (( اتفاقية حماية ))
٠ ،، ربة استلد؛ حما؛.ة ))

تعاقبة الحمادة ئ " ١  نتيجة ا
 الحاسمة اإدو$ بين 'ذغاق١ برام

 بثن فة ااهال مدى بددد والمحمود
 الدامية الدو$ و'ذشم ئ الدولت^ن

دق ذا٠٠ه باعالن  ادل 'اى ا
جنبية  ذتقمذشا٠ ودر نى وأبرز ، ا

تفاقات هذه  إحاسه١ ائدوآل قيام ا
 اددزاه الحارب التءن بادارة

 يعيبن ب' ا عكليها٠مم أن أى المحمية
 فى لمحمية١ لدو$ا يمذاون الذين هم

 الدو <ا;ت ثم ومن الدولى المجال
 حفظ ءن دوادا مذوآل الحامية
من  وسو المحمية الدولة فى ا
 الدو$ ممااح رعابة عن كذلك

 العرف وبستنض ٠ الدارئ فى المحمية
 الدو$ستبة اشتراكتمذان الدولى

 وءذد غ٠يأل٠السياس غدر درات“ ا'ؤ فى
٠ وضدؤعأ لمن الغن المعاهدات

تعاوة والحماآل  الدوآل 'رعذد  ا
 فرئيسها' لدوليةا شفصدتدا ا؛حمية

وب المرابا بكل يتؤتع  رؤساء ا
ول  المحمية الدولة -ستقل كما ئ ا

 ل ر وبعدن ٠ الخاصة بجشميتها
 لمن الحامح الدولتين ن٠بب لح٠امس راع

٠ خلية١د *نورة  حرد؛ والمحمية

م؛ و'ذشأ ٠ ٢  ربة *تعمىاذ ه ا
 رددا ب دم ؛لمنقة دوآل لغرضن نتيجة

 افلى على أو ضعيفة دولة عر ا تهر
ولة١ صفة  بت  القاذورغن .

ل ب 'تود تليم  ؛ ية ة ا  ٠ ا
بابة اعالن ويكون  ا.تمهحت دة ء؛ ا
قليم سم ضد؛ ئ ستعاره١ أو ا ات  

ء ن م.ن ٢٥ اذادن 'ست وقد  ا
ذان حقوق العار  الى اإلغعارة ا

ق والطذو$ لألمرمة ن’ /١  لى ا
عوائتثر لم< خارشين $ ورعا ماعدة

ذامة الشساء تشمعمل نغلم ى المتم
مومة وخت. فقد ٠ لمنمنفشا $ نده؛ ا

ارضع ٠ حاذ ى اداخة ارب؛ م
احداهما ن الوغع ومعد قل أحداز
الماطة تدخمل وز سح  احمار$

أر  ما ٠ فءددج ا دو مم حذى ه؛ رتاء
۶ا—ض

١
از فى الرأدة حق يم أنثر

أن ئلها ٠ المؤق ك٠أل فى ها صغر
مدها كلى ذين٠ؤذا ب العد:, ٠ء رقطم

۶ رضا ا ف.' ءاى .صاعة نصف
ؤسة1١ القانون أز* كما .نعلدا

 أن فأكثر ء؛مآل مائة حا; تعمل اش
 فيها 'ذودع للغأذة دارًا بيا 'نقحم

 العمل ساعات أضاء أطفارن ا ميات
 /■ ه عرو نزت  مخغغر أج نفلح
 راذى ؛ةسسة١ و"دق هأ ٠—أج م.ن

عقات ٠ ا
ة٠جمرك اية٠ح

 رسرما نجمر ية ا بة ا بالحه اشد
ضافية الجمركية ؛ لتعريذ$ا /  أ

من مبنة آنوأع على 'غرض 'اتى

 الى ة غ ح-رغ وج حملمه٠م لرن مدغندش
 نعتبر و ٠ ١٨٩٦ ام——ء تعمرد٠٠مس

تفاقات و$ ها تعند الذ ا  اذامية ا
 فدل ذ٠م انبازل ا وزعماء ا.قوح١ دع

د؛ نوء هدات ا  عن حم٠  نيا ا
كراد طريق  العسكرى ألتبدت او ا

غراء أو  دذه ه دلم وهرن ٠ ا
تداقات ى ا  صل الف؛ عددها ا

الجذوب ح •دح— د مح ن بو ظ لر ١

األمودط حمأية
ت •فران زرى زم. ؛ ا ة در ا



سيئ حطة ٨١)

 محلى انتاج حماية لفرض الواردات
 ألحامية بالضريبة تعرفا لهذا ، مماثل

 الجمركية ألغريبة عن تختلف نها
 ءلى الحصول مجرد بها يقصد التى

براد مصادر من مصدر  العام ا
 بنية محادة تفرض وهى ، للدولة

 المتوردة اللع جميع عن موحدة.
 ول١اجد١ فى مبين هر كما المتماثلة

 الحمركية ألتعريفة أما ئ ألجمركية
 .ةش ال■,, بارتذاع فتتميز ألحامية

 أفضلية يبرز ألذى ألحد ألى ألموئية
 حيث من محليا المنتجة السلعة
 هذه تقذى فبذلك ، العر انخفاض

 المنافة ء'-ى ة—ألحامي ألغريبة
جنبية ٠ معينة للع ة٠دالدس ا

ممر طى حماية
 مدر ء'-ى ألحماية بريطاب أعلنت

 وتضدن ٠ ١٩١٤ ديسمبر ١٨ فى
عالن ا النص هذا ا

 جاللة لذى ألفءارجية ناظر يعلن ))
 ار بالنغدي انه العظمى بريطانيا ملك
 تركيا عمل سبها التى الحرن حالة

 حماية 'نحت مصر بالد وضعت قد
 ذحاعدا اآلن من وأصبحت ، جاللته

 ؛الحسارة أدولة البالد من
 سيادة زالت وبذلك ٠٠ البر.بطانية
 حكومة وستتخذ مصر عدى تركيبا

 فاع د الالزمة التدابير كل جاللته
٠ لم( ومصالحها أهلها وحماية مصر عن

ن التالى اوم وفى  الحداية ء
عالث صدر  ألخديو بخذح ألخاص أ

 السلطان وتوية ألذالى حلمى عباس
ا نصه وهذأ حسبن

 جاللة ادى أ!خارحية ظر٠ ؛ملن ١)
 بالنظر أنه ص لعظ أ لى؛ بطا بر لك٠م

 خديو باشا حذلمى عباس سمو قدأم
نضمام على بق١ ممر  عداء ا
 ه خاد جاللته حكومة رأت قد الملك

 ١هذ ءرض وقد الخديوبة منعب من
ساطان لقب مع ألسامى المنصب

مر سمو على معر  كامل حسين ا
مراء أكبر باد؛  من الموجودين ا
٠ (( فقبله على محمد ساللة

سمتي حملة
 العسكرية ألحؤلمة على يطلق اسم

نتراك ىرل الجيش بها قام التى  با
 لتحرير الدرية الجيوش بعض مع

حتالل من فلسطين  بعد الصهيونى ا
نتداب ذوات انسحاب  البريطانية ا

 وسبق ، ١٩٤٨ مايو شهر منتصف فى
 فلسطين أرض دخول ألحدلة هذه

 الجيش ضباحل ن٠م الفدائيين بعض
ستبداع على المحاين  برياسة ا

 وس العزيز عبة احدد القانمقام
خوأن متطوعى بعفر ٠ المسا.مئن ا

 ألمعرى ألجيش ك١شتر١ءملية مرت
 أراحذل س بدلة الحملة هذه فى

 اشار ١٩٤٨ مايو ١٢ فعى ا ألالحقة
 على رده فى فاروفى ألسابق أإلك

 ممر أن ١) ألى اليونايتدبررر وكالة
 ذلمسطين عرب أخواننا رمد أن تنوى

 وان ، ساعدة مرن وسعها فى ما بكل
 طابع ذات شكون المساعدة هذه

ر٠ ؛اً عسكرى

 اردان قرر ماير ١٣ يوم ولى
حكام اعالن جواز ادرى  ، فية ادر ا ا

 الوزراء مجلس أصدر مايو ١٥ وفى
الى التعليمات صدرت ١) بأنه بالغا

 بدخول أدرى الحش س قرأت
 فيها م وأإلماظ؛ ن عادة فالى

 العصابات لتىتقترفها١ المذابح يقاف
رهابية  المرب ضد ااصهيونية ا

نانية وضد  ألقوأت فاشولت (( ا
 الباح ودير يع در على المعرية

 ونيساليم وألمجدل وأسدود وغزة
٠ وغيرها وألديل سنيد ود.بر

من مجلس 'ندخل مابو ٢٨ فى  'أ
 بدأت أسابيع أربعة لمدة ءدنة وفرض

 فى ألقتال وأستؤنف ، بويه أ ١ فى
س مجلس فرض 'تم ، .بوليو ٨ أ



٤٨٢ اساوى

 وانتقل ، القتال لوقف ثانية هدنة
 باشتراك رودس جزيرة الى الطرفان
مم مئة وسيط  لدكذور ١ لمتحدة١ ا

سبو فى الهدنة عقد وتم بانثى  ع ا
ول  وعلى ١٩٤٩ يناير شهر من ا

 رة ادر القوات احتفظت اساسها
 ا!خربية دغة ١ ووضعت ، غزة بقطاع

ردن لنهر  ذرق مملكة ادراف تحت ا
ردن ٠ ا

 أسياب من اًلحدلة نثل اعتبر
 ١٩٥٢ عام مح; فى لجيش ١ ذورة قيام
 التى الدرة محفة دت اتعر وند

 ل؟ نو دهر خالل ة ءر أتا با عقدت
 ما٢ددا عند ادوامدل هذه ١٩٥٢
 ابراهيبص إسابق ١ الوزراء رديس

 عثمان إغفار ا وعبتر ٠ اصادى دد
 ة٠نىش نظر عند وكذوك ث وغيرهما

 همسة أدم دة٠؛س١ احة٠س١
♦ ر؛ت اأحذ؛

الحناوى
 وهو ٠ ردورى وسياسى عسكرى

 فى زدرح وى الحن؛ لرى ض؛ لم٠مح
 ٠ ءقيد رتبة اأى دكربة ١ دب اإذ؛
 قام حجبن ١٩٤٩ عام اسمه ورز

 حم نقالب معارض بانقالب
 :ة دنز الجم ر!سة تولى الذى الزعيم
 ذذض ث ادام ١ من ظ-ر٠ء١١٤ فى وذلك

 عرل-ر٠وحاكمه الزعج( نى طى
 علدهم؛ وحكم ادرارى محسن وزرائه

عدام  ا؛سة ب ذهن هرد *ة م حكو أذإم ، با
آ؛ هاشم  جمدمة عذر ار ودءا سى ا

سيسية  الذى الد,-تذور وصعت '
 ئ أ ١١ ٠ ٨ •آلد- و ١٩٥٠ ر ستنو بد ف ءر
 دذرالجة ءررة جمه.وربة وربا—س

 ادورى اكوى وأن سيادة ذات
مة ن١م وزء  أك ن إى و . '، بية ادر ا ا

نقالب قيام  أدب .رقادة الثالث أ
٠ ١٩٥١ ٠دوذم لى لضضدلى١

جمرين جز١حو
ة ار ب عاى لة و أر ا 'زغرد؛ رود

ا—وتعإمقه والواردات الصادارت

دارة  تنظيم منها يقصد ،الجمركية ا
قتصادية الدولة عالقة  ببعضى ا

خرى الدول  م نغد؛ باستخدام ا
 حداية منها شد قد أو ، الحصصى

نتاج  ادواحز تعتبر لهذا ئ ادلى ا
 فى !تدوبقا ءوأمدل م.ن ركية—الجد
 مع و'ذتذافى ن ادارجية التجارة نثر
٠ التجارة حرية مبدأ

 نب وضع بدئى الحدر ونظام
 سمح الذثم^ السلع ضلبد لمن—معين

 أو رى—أخ دولة من باحرادها
 من ر ادعت ونظام ع ’ليهاا ه؛ لتعد

 الدول تغرصا ت٠كا اش د التي،
حداررة  الدول مع عاملتهام فى ا

 ول األى هذه م تخدر حتى لها اداضعة
 اعالمية سعار 'نهاوا منتعد تعدد. هرر

 إ*معين ى نجع، حتف أو نب حدود فى أ
 لقطن١لض؛رة باب ادال ك؛ن كما
 ااحصصن فنظام ٠ بطانيا وو. مد ن

ثتماد العالقة رمدد  بدن ا
 ءلى بالظع ذاك و'غكس . البلدر
٠ نهما أنميادى ا'وضع

ل  ادهري حز١٠لح الثار وا
ضافية لجمرية١ رفة اد ه،  اأض ا

 الواردات بدضر على لدووظ١ ١تغرض
جنبية  محلى اناج حما'ة لغرنر ا

 -در), المستوردة ارداداً؛ رمعد لحل
ذ ة ادودة فى دونها كانت وأو  ؛فة٠با
 انصد؛ر أذونات ندرام ا أأى

حراد  حذدزا 'خف بدورها ًاأتى وا
 ؛دل—أق١ ؛'ت—عملي تيسير سبيل فى

٠ ألدولى توى—ا؛ ءلى '!تحازى

االنتاج حواؤز

نتا حوافز  ألدواى ددا قدد ح ا
 سل-عة ؛ج—انت رادة على ستجرعم الى
نتذاج ١هز بر تظ؛ مع  ى متنو ورفع ا

 فى رفه تصر بسبر’ رم ومن ٠ حدده
 ،ءب ا لث إدة ز وبالذالى ارق

اًأزى اداوز دو ١١ الربح بعضو



حياد ٨٣)

 ألغاية هذه تحقيق الى المنتح يدفع
ضافة  المادية المكافآت الى با
 الصورة هى وهذه ، التشجيعية

قتعاد بها يتميز التى  الرربالى ا
 يتؤنف  حيث العصور أقدم متن

نتاح  د١فر١بشئوذه يتفطلع الذى ا
 . بح ار أ من ذبن أعلى تحقدز سوى
 a الربح حافز )) البعض ر٢أءت لهذا

 فى بدف٠ إتى١ لالشتراية منافيا
 الى لالنتاح المركزى التحيط عملية
 اعتوار دون المجتمم حاحذات اشباع
دة. فز١لحو١من٠وغبده الربح لعنعن  ا

 ا'دول ن 'دوق تبري" ى’ بيد
شتراكية  ر أكدت ؛والثيوعية'I ا

 ا. البامة '!هواش من المادية الحوافز
نن؛ ء ة دفع  ٥١ مذ، زفم وفى ح ا
 وان ٠ ط؛، الطف زيادة فى نم ومن
 الحالتبن فى دختلف الربح مفدوم كان

.انه  لى دور، عن ا!تظر غفر بمكن ا
 فى دور، عن ر—االمظ غفر دمكن 

قتدادة العملية  الغاش وم.ن ٠ ا
قتد الراى بهدا  بوذليتى١ .ادى—ا

 ليس انه دوى كان واذ ،، يرمان ))
ئتراكى الخط ءن عدو ١) ذاك فى  ا
. « لراسمار١ الخط ار 'ذجاها١و

صطالح فى ,!حياد - ا  الدور ا
متناع هو  انذ ذنI عن اختيارا ا

 يدة١٠دولةمح وتعتبر ، قائمة حرب فى
 غدر الحاد ^واجبات دإتزم دولة كل

 فالحياد غ الحرب هذه فى مشتبكة
 تجام حالة فى ا ءون المعش بهذا

 نشوب عند دولة ولكل ، لحرب ١
 تدخل أو اأحياد على 'نقف أن حرب

 مر-دبطة تكن ام ما القائمة الدرن فى
 حدريتها تقب بمعاهدة قبل من

٠ ذلك فى
 اد ٠٣,لخد ؛ا لوضع ا هذا ف يعرو

 لحي_.اد١ عن له 'نمييزا ، التقليدى
يجابى والحياد ، الدائم  والحياد ، ا

خير الوضع وهذا ، الجزئى ز٠بتمي ا

شتراك الحياد ص وط حالة بأنه  وا
. الحرب فى

 يتعف التذبدى والحياد
 الداعون يتحداشاه ما ودو باللبية

 ن لتضا١أن ذلك ،ذجابى١ الحياد ار
مم هيئة نيام بعد الدولى  يحذم ا
عفاء الدول جميع تعاون  حالة فى ا

 عر قع١لو١ ء١ءتد١ ٠ءلىر لسذ١
 والالم لألمن صيانة احدادا

٠ الدوليين

 جاذب الدولة التزمت اذا ٠ ٢
 الحرب فى الدخول وعدم الجواد

 التى به الخاصة بالواجبات تقيدت
تفاقات من سداة تغمنتها  ا

 الثانية هاى اتيرأنية مب،ا الدولية
 البحرية اشدن واتفاقية ١٩٠٧ عام

 عام باريس تصرذج ى ١٩٠٩ ام—ء
متذاع ء'ىالدولة ذ١٠١٩٥٦  الحايدذا

 تنفيذ فى الداربة الدولة ماعدة عن
 أراصها باستخدام الحربية اضها أن

 تمنع ن١وءليها الطبيعية. هوارنها او
ران  مراؤنيام عراراضيها المقبين ا
٠ محاربة دولة عد ل؛ باعمال

 محااهة المحايدة الدولة وتعتبر
ذهال وهى , الحياد لتواعد  التى ا

 ( المحايدين جرا'نم ربتم ءليبا 'طق
 بته ض بحر؛؛ حصارا اخترقت اذا

 بثل نامت أو ،المحاربة الدول
 نط-مت او للعدو حربية بضائع

 لهدا ٠ ضدها عدائية خدمات

 المح-.ارل الغن دق من وان
 لة١ح فى المحايدة الغن تعتسر

 ألدارية الدول عر أن كما ٠ ذت.اه١
عتداء عدم  ؛دة٣ض. أو اقليم على ا

 توسارنها واحترام المحايدة الدولة
٠ الخارجية

 تدافع أن المحايدة الدولة وعر
 اعتبرت وا بالقوة حياده) ءن

 ها١ واش ، -الحيادجوات١و فى مقصرة
المتحاربة الدول لعن -سمح أن



٤٨٤ ( فانون ) امرض حياد

 لتموينها موانيها احدى فى بالبقاء
 راء أو الونود أو ة ■بألظعم|

 بجوده ها—فى ضرورية اصالحات
قامة مدة تزيد  ا ساعة ٢٤ عن ا

الجأرحى مرور به المموح وس
لة و د باقليم محاربة لدولة لتابعحمن١

 الحرى ء بانتى الحياد حالة وتنتهى
 بمجرن  ( لص-اح١ عتد بعد أى ) فعال
٠ الهدنة عتد

( فانون > امريكى حياد
مريكى الرتين اعلنه قانون  ا

 ١٩٣٩ نوفمبر ٤ فى روزفلت فرانكلن
يات أن باعتبار  غدر دولة المتحدة الو
ماس هذا على ولها محاربة  أن ا
ربة الدول احدى تالعد  وأكن ا

شتراك تتوم أن دون  أعمال فى با
 لدلمن عندما )) فيه جاء ، القتال

مريكى اورئيس  فى دنة دو بأن أ
 بيع عدم المحتم من يصيح حرب حالة

حة  رالف ا الدول هذه الى ا
 أى القاذون هذا ويمنع ٠؛' الفورى
 سندات أو أورافى شراء من أمريكى
 استخدام يمنع كما الدول هذه تخص

مريالن ٠ «الداربة الدول لغن ا

 هذا اصدار من الهدف وكان
 ي-خار تحت بريطانيا ماعدة التانون

 ستطاعة وذلك ،الجزر الحياد

 الحرب أءوام ستهل فى بريطانيا

 الحربية المواد وحمل بالنفد الدفع

ور ٠ الخاصة سفنها على  أم الذى ا
٠ ’لمافى بالنبة يتهياً يكن

يادايجابى
يجابى الحياد  حالة به يقصد ا

 تدبن التى الالبية فيها تنتفى حياد
 الدولة أن بمعنى ط التقليدى الحياد

يجابى الحياد تحلن التى تقف  ا

 لالحداث با'لنبة المتفرج موقف
 نزاع تيام حالة فى ء١بو الدولية
 تتخن بل ، .داردة حرب أو ساح
 هذا حدة لتخفيف ايجابيا ووقفا

 ءلى للمحافظة وذلك ،الذوتر
 ، ناحية من وسيادتها تقاللها—س ١

 وصيانته السالم اعادة على والعمل
. أخرى ناحية من

صالح هذأ استحدث  بعد ا
 وأصح الثانية العالمية الحرب
 عام ونح باذلى وؤتمر بعد متداو
عد ، ١٩٥٥  سياسة توكيد على و
نجابى الحياد  الدول من عدد ظهور ا

فريقية  حددنا، المستذلة سيوفى وا ا
 معكرين ألى العالم انغال بينما

 ، رأسمالى وءربى أشتراكى درى
 المتحدة العربية الجمهورية ولعبت

 الحياد سياسة أهمية ابراز فى دورأ
يحايى  على للمحافظة هاذ وسيلة٢ ا

من .٦٣ ز -٠٢١  ورة ولى الدويرن وا
راف مكان  المتخلفة الدول ا

لة  التدمية الى سا ا
قتمادفى  هذا استخدام أن أ ، ا

صطالح  بمد توارى ان يلبث نح ا
 محله وحل ١٩٦١ عام د١ذلى وؤتؤر

نحياز عدم ١)  عرمجموعة واطلق (( ا
 ذحياز،١ءدم دول ألمحايدذ الدول

 الذكر السالف دأخراد مؤتمر وفى
نحياز عدم ية تواعد وضعت  ا

يحايى الحياد و١  ص كال ث١ ولو .ا
ن—ص ١  هدف ءن لعر طال

يجابى الحياد )) أن ا ئ مشترك  (( ا
: يأتى ما أخص بصفة يعتى
يبءابى الحياد دول ان — ١  تمتنع ا
شذراك عن حالف من اى فى ا  ا

 ، العكرى اذطابع ذات والتتظالت
 تمتنع مساح ع ا ص; قيام -دالة ولى
 الجانبحن ن٠م حد موارنها تقديم ءن

٠ عبرن المتتال

يجابى الحياد دول ان — ٢  ا
الدولى المجتمع عن بمعزل تعيش 



حيازة ٨٠)

 يتألف التى التكالت تباين مع
 جيع مع ;عاونها تمارس انها يل ،منها

طراف -طالل من أساس على ا  ا
قتصادى السياسى  يمنعها و ، وا

لماءد١ختالف١  ت١لعقائدىءنقبو
قصادية والمعونات غي والغنيا ا

'ب_ت'„ك-خ.لزخ

 اجادترية على مجتمعة او منفردة
 المالم فى يشب دولى نزاع لكل

من الالم ويهدد  اوجاد وعلى ، وا

 لها تتعرضر البى لألزمات حلول
 النامية الدول سيما الدول بعض

ستقالل وحدبثة  من اساس على ا
٠ والكرامة العدل

تقف الحياد دول ات - لم يحابر  ا
 بالنسبة فيه انحياز  سلبيا مونفا

 دالوقوف٠ملتزمة برانها نزاعى لكل
 ، الحق وصاحب الحق جانب الى

 العذرى الدول ارجانب تنحاز فهى
 فى زاهم ونى وعليها ، عاتها المعتدى

جراءات دم هيئة تترها التى ا  ا
م لصون المتحدة  ذلك فى بما اد

 ذاك ومثال ١ العسكرية المساهمة

مم قوات مع ٠ م ٠ ع ٠. ح انتراك  ا
 ٠ ( ١٩٦١ ءام الكونذو فى المتحدة

 الحياد حالة عن بختلف موقف وهو

 مثل :١ ألدول يمذعهذه الذى التعدى
تراك من ( سسويسرا  أية فى ا

 لكالم صونا جماعية تويات
. العالمى

جزئى ياد

 الة٠ح يأنه يتمدز دولى وضع
 ى التذب الحيساد بين وسد

شتراك  لدو١وتعرف ،القتال فى وا
 غير دولة بأنها جزئيا حيادا المحايدة
 هرة ظ؛ الجزلى ؛د—والحي ، محاربة

ولى العالمية الحرب مدن برزت ،ا

 مع المحاربة غبر الدولة أن ويعنى
 تقدم أن لها القتال فى اشراكها عدم

 المحاربة الدول احدى الى مساعدات

 ويعتبر ، الحربى مجهودها .لزلتعز
مريكى الحياد قانون  عام المادر ا
باحة بتصدير الخاص ١٩٣٩  ،ا

عارة وقانون  عام الصادر والتأجبر ا

مريكية بالتروض الخاص ١٩٤١ عام  ا
 الجزلى*الذى الحياد مونف عن تعببرا

يات ونفته  لمماعدة المتحدة الو
 فى الفعلى اشرأكها نبل بريطانيا

٠ الحرب

داتم حياد

 رذغغل بمقتضاه قانوتى ونع
 أى عن بمعزل بوجودها الدول احدى
 ساء٠ وذلك ، الدول تخوضها حرب

تفاقات المعاهدات من طلة عر  وأ
 بحالة لها تعترف التى الدولية

 حيادا المحايدة الدولة ومثال ،ألحياد
 ‘التى سويسرا جمهورية دائما

مم هيئة عضوية فى تشترك   أو ا
حالف من حلف فى  أو العسكرية أ

 بعض فى اشتراكها مع السياسية
 .٠ مدها ،الهيئة من المنبثقة المنظمات

 الصحة ومنظمة الدولي العمل مكتب
 بحقها حتغاظها١لذرض وذلك ،العالمية

 انضمامهايجعلها أن اذ الدائم الحياد فى
 الدولية الهيئة قرارات بتنغيذ ملزمة

 لرد المسماح التعاون ذلك فى بما

 عن تدافع ان لها وليس العذوان
٠ الحيادية بصفتها مطكها

حيازة

صطالح فى الحيازة — ١  تعنى ا
رض من الثخص يحوزه ما جملة  ا

خص وعلى الزراعية رض من ا  ا
 قطن1موجهكا مخطط نتاج المخصصة

رز أو التمح أو الحيازة وتشمل ، ا



٤٨٦ حياذة

رض  قانون حدود فى طوكة1١ أ
صالح رض وكذلك الزراس ا  ا

 للخدمات وتنظيما ، المستأجرة
 الموجي-ة راءة١ا!ذ مجال فى التعاونية

 ١٩٦٢ م١ى منذ بطالة استحدثت
 (( الحح-ازة بطاقة )) باسم عرفت

 مستأجر أو لك ئ حصول لتيسير
رذى  وألمخمميات ور ض اا ءاى ا

 أساس على الماشية وعلف والمبيدات
 ، البطانة هذه فى المدو البيانات

ساس هذا وعلى  تضبط أبضا ا
 مع معامالتها التعداوابة الجعات

٠ والمستأجر ااك٠ا

 احيازة١ يطاقان صالحية مدة - ٢
 البيانات من وتثسمل سنوات ثالث

رذى ماحة : يأتى ما ، وتوزيعها ا

 عايهاذحصرالحيوانات المحاصيل توزيع
عالف كمية ،الزرب  لها، الالزمة ا
مراض عن بيان نات ا  اكى وا

 المحاصيل، أو’ الماشية لها تتعرض قد
سمدة كميات  ، المطلوبة والمبيدات ا

نساط بيان  إ!جمعب.'ت المنحقة با
ئتمان بنوك أو  الخدمات بيان ، ا

 وقيؤتها الحيازة لصاحب المقدمة
٠ الموحة( الزراعة مذاطق فى سيما ا

 الزراع يلتزم الحياذة اساس ء'ئ
 ألى بقدموا أن (المتأحر أو المالك )

ئتمان بنوك  ى٠م معينة نية ا
 امدد بالسعر الموجهة المحاصيل

 'رد.نس العادة لى محاصيل وهى ، لها
 دم-لع أو التموينية اللع من

٠ التحدير



( وزارة ) خارجية ٤٨٧

خاباروفسك
 نذرى ٠أود فى ■نقع ية٠روص مدينة

 ًامور ني—ذب ءإى ف:تل السو اد٠تح١
 ’ ذذزب حمهوررة حدود مطن وبالذرب

 لتى١ حدذددبردا سكة بجواره؛ 'نؤر
د ميناء ا!ى ى ركه  لع ينم ٠ فودك ذ
 ركن—م وهى ’ ذا’أ ٣٢٢ نها’؛ عدد
 د—ج، ءن لرضرا صالت ١للمو هام
 ومركز ، 'ام١ فى شهور ه ر آمو نهر

ت وسناعة ابرون لشردر  اآل
 ج—-٧٠١ ق بط؛ Lكم ٠ والبارات
 حيخ٠ لذى ١ يب. ن ا عن* خاداروفسك

ن بحر ء-ر وظل صمة باظ  ابا
 ى م ٢هر ماحته 'نبلغ ، الكمالى

 ذهب١ المعدرية ثرو'نه وتكمل
٠ والفحم ول لبن١و لحدرد١و

الخا؛ور
رات لنهر اروافداسيا أحد  ٠ ا

 يجرىاىره ٠ ر  ٤٤٨ طوله لجم
 ادتهر ٠ الس-*ورنة ورة٠لجمه١ فى

 ءام٠مذلم باسمه عرف ى ذفا بالمثروع
 ندن؛ن ار ف .بهد والذى ١٩٥٨
مطار مياه ى ا  مج--را فى -لتجمع ا

 لركعب متر مرون ١٤٠. طدو و'نلم
 رى فى '١—له مستغال ' و؛حكن I. .ام١ فى

 'ف ١٠٠ ا ودان مليون ربع ذحو
 زذدر كهربار طاقة وتورد 'ا هكتار
. ساعة ت١كيلوو ٠ م ٢٦ بدحر

,الهولة خأتم
 اتم—ا!ح. هو الدولة خان - ١

 >ليع به دحتجم الذى ( الخذم )
دولة المحررات ا ٠ الرسمية  كل'نخا

ولة  لذطالم١ فبام حتى مصم- فى ا
ر لم من'لع ن يحدو ١٩٥٣ ا!جمه-ورىءام

 إاخى١ لذظ؛م١ وبالغا* ، التاح يمثل
 تمديل رثان بقانون ورسوم صدر
 من يتكون أصبح الذى الدولة خار

 ط تن؛ قاعدة عل المدرع الشر خم^ار
لة هالز ن٠م  فى به ازحدخ نجوم ود

 عبارة الثلث بالخط, عليها نقش دارة
٠ (( محر ية حمإور )ا

م ٠ ٢  دئن ا!م* الجؤإوربة بة^
 نرار صدر ١٩٥٨ عام المحدة

 أاخى اكتوبر ٢٥ بتاردخ جمهورى
 ، الذكر نالف شعاره و لحارم ١

الجمهوربة شمار ن٠م بتألف فأتب
 نر عن مأخوذ زخرفى نمر وهو
 قاعدة عل مرتكزا بقف الدبن صالح

 الجووررة )) اإ^وفى بالخط- عليها كدب
 ءإى لالذى ؛ما (( المذهدة اإعرب
 ٠ الجمهوربة ٠ءلم بمثل درع صدره
 ؛رى١د اطار داخل اذار وبكؤن
 حافتيه بجن ينقثى مزخرف الثكل
ذات اضاحة او '!وزارة دم

 ءإى ر٢لذ١ )ف الن القاذون وندر
 م7خا من ن١سختكا خد—'نحتف ١١ أي

ائ واحدة ابدوردة  إورية٠لج١فىر
 ءتمالد١ق١توأور١المعاهد بدا ادم

 ودوها لبراءات ١النيسسميةو وال'ذ'لى
وراق ادرارات من  حدرت اش وا

 برارم صمها٠ جذوب و عاى ب لتقا١

نية ٠ الجمهورية  لعدل١رة١فىوز وا
 فى آودع كما (( العوانثن بها م٠ئتبص

 ؛م—أخذ من لمانح لددل ا وزارة
المختلفة* الدامة والمصالح اورارات

(وذادة > ذارية
 وزارة أو الخارجية وزارة - ا

 ')وزارة هى ،الخارجية الشوئن
 عالوة وتوجيه تنطيب( ن٠ء المدولة

ولة خرى دول ا  وتعن ا
 رعتها٠ما ضوء فى اأخارجية ياستها٠س

حداث  بعذاتها طرق عن ا!ماب !
سمم لهنا ٠ الخارح فى ية٠كوداس٠ ١  بذ

هل الى .ة—الخارم. وزارات فى ا



٤٨٨ (وزارة ) خارجية

ول ، وخارجى داخلى  به ويوم ا
 عاصمة فى لمركزى١ الوزارة از—جه

 وزير رأسه على ويكون الدولة
دارات وتتبعه ومعاونوه الخارجية  ا

 الجهاز به ويقوم والثانى ، المختلفة
 البعثات من يتاًلف الذى الد,داوماسى
 باختالف الخارج فى للدولة السياسية

 الدولة عالقة مدى بحب درجاتها
 وزير على ويطلق ٠ الدول من بغيره؛

 فى كما ) الدول بعض فى الخارجية
بات بريطانيا  اس■■,م ( المتحدة والو
 شا بين، ، الخارجية الشنون سكرتير
 فى الخارحة الثغون على يثرف

 ؛اوزرا لرئين نائب ٠ م ٠ ع ٠ ج
٠ للخارحة ووزير الخارجية للثنون

الخارجي"^ رة١قياموز يرتبد ٠ ٢
 واعراف استغالب ؛؛عالن دولة فى

 لدول١وفىبعض ، بها الدولى المجتمع)
 وزارة بها تقوم ند السيادة ناقصه

 تباض  ولكنها للخارجية
 حدود فى ا الكأملة اخصاصاتها

 ا كم ، الدولة لهنه ,اسى لمي. ١ الوضع
 الخد؛و حكم منذ مصر فى الحال كان

 الحاية بريطانيا اعالن حتى اسماعيل
 وزير أول فكان ، ١٩١٤ عام فى عليها

 (( باشا الفقار ذو )) للخارجية مصرى
مح؛ وزارة فى اشترك الذى  محمد ا

 الخدإو والده حكم ن اي؛’ 'ذوفيق
٠ ١~٨٧٩ عام اسماعيل
 ابان الخارجه وزارة تولى وممن

 ٠ باشا شريف ، ق توو الخدرو حكم
 وصاءدل ئ باشا فهمى ومصطفى

 وكران باشا ووبار ، باشا راغب
٠ ( أرمنيان هما وكال ) باشا

ه؛ وممن  الخد؛و حكم ابان تو
 وبطرمرغالئ ، باشا تيكران ، عباس
 /'٠ باشا رشدى وحمين ، بادجا

يكن وعدلى ، باشا وهبه وبوسف
٠ داسا

 رت الخارجية وزارة واختفت
 حكم ابان الممرية ا!وزارات نائمة

السلطان وخليفته حبن السلطان

 (١٩٢٢-١٩١٧ عام بين فؤاد)
 قدام ر أعي. مصر على الحماية وبالذاء
 رئيى أمرها وتولى للخارجية وزارة

 ، بادسا ثروت اق الخا عيد الوزراء
 حمدنًا ، باشا قدرى محمود وخلفه

 بدأ ١٩٢٣ عام ومدن ، باشا حثمت
 مباشرة فى للوزارة الخارجى الجهاز

 زرا، ال من عمدد بتعيبن اطه٠—م٠ذث
 فى المصربة المملكة لتمثيل المفوضين

 واطاب وفرنا بريطانيا من كل
يات  ذلك بعد وتوالى ز المتحدة والو

٠ الدول رن غدرها فى البالد تمذ,ل

ولى ألمادة نصت - ٢  تاذون من ا
 تتولى )) أن على م فى ١٩٥٥ عام

 السياسة تنفيذ الخارجية وزارة
 كافة ودراية ئ المدولة الخارجية

 ءلى والسهر ، بها المتعلقة الثغون
جنبية الحكومات مع. معر عالقات  ا

 مصالح ورءية ، الدولية وألمنطمات
 ، الخارج فى وحماينيم المصربان
ختصاصات وتمارس  تتصل التى ا
جنبية بالدول م بعالقات ٠ (( أ

 الدارجية الثغون جهاز رأس على
الوزراء رئيس نائب ٠فىجعم

محمود ٠ د !. رجية لطتا اً ن للشغو
 وزير الوزارة رأس وعر ٠ '(٠ فوزى

 ونه يد؛ (٠ رياض محمود ) الخارجية
 ئتون ووكيل .ورارة دائم وكيل

 ؛ الفية للشوئن ووكل ،لياسية
داريةن سوئن ووكيل  الثغون اما ا

ها والغندة انية  عدة فتتو
بحاث ادارن ; ص ادارات  وادارة .ا

 ، المعاهدات وأدارن ؛ ارايم
تغانات  الثنون وادارة .الدولية وا

 ، فلعرن لمون وادارة ، بية ع أ
فرخية دارذا سيوية، ،وا دارذا  وا

 وامربكا . افريقيا غرب وادارة
 وادارة ،الالتينية وامريكا ،الشالية

مم هيئة  ،'اص,..حاذة ادارة نم ، ا
غافة  الثقافية، الثغون ادارن الى با

اما ، الفعلية الثغون وادار؛



اديب خالدة ٤٨٩

دارية الشوئن ها ا  ت١ز١د١ فتتو
حتياجات  والمالية .المنقولة والعهد ا
٠ والمستخدمدن والحابات

 ١٩١٣٦ معاهدة ابرام بعد - ٣
 من ألخارجى أتياس ألتبادل فام

 ذلك قيل وكان ز سنارة درجة
 وزير درجة من ألمبعر'ض على ناهرأ

 دوله أول بريطانيا وكانت لم مفوض
ساس هذا على التبادل بينها نم  ٠ ا

 ببب ١٩٣٩ عام فى ايران تلتها
 الثاه I ايران عهد ولى بحن المصاهرة

 المالك اكرى والبيت ؛ الحالى
 عدد الى ذلك بعد امتد نم ، حينذاك

 الثورة. وبعدقيام ٠ الكبرى الدول من
 من ير عدد استقالل واعالن
فريقية,, واآلسيودة العربدة الدول  وا

 العرض الجمهورية لعالقات وتوكيدا
 الشنيعة الدول بهذه المتحدة

 لتمثيل ١ يثمل اصبح ، والصديقة
 ر’سف درجة من المعرى السياسى

ا اآلتية الدول
رجنتين ، اثيوبيا ردن ، ا  ، ا

 ه اكوادور ئ افغانذان ، اميانيا
 . أورجواى ٠ ندوي’ ٠ البانيا

 ٠ باكتان ئ ايطاب ، استراليا
 ٠ بناما ن بلعاريا ف بلجيكا ،البرازيل

 ، يرو ، بولبيا ؛ أ لذ بر ، بررما
 ؛ تري' ، تنزانيا ، تابالند

 ؛ألدسارك الجزائر، ،تثيكوراوفاكيا
 ٠ نغال——الس ، زامبيا •' رومانيا

 ، ا ويسم٠س ، الصويد ، السودان
 المثن ، العدومال ، شيلى ، سيالن

 ، السعودية '، العراق ، الشعبية
 ، الغلبين ، فرنسا ، غينيا 1، غانا

 ، جرص٠ ، الشمالية فيتنام ، فنلندا
 ، كمبوديا ،الغاترنكان ،الكامرون

 ، الشمالدة كوريا ، كودا ، كندا
 ،لبشان ،كينيا ،الكويت ،كولمببا
 ، ماليزيا ، مالى ، ليبيا ، ليبيريا

النرويج، ، المكسيك ، المغرب ، المجر
 هولندا، ٠، لهند ١ ، نيجيريا ، النمسا

يات ،اليابان ،المتحدة الو

 ، يوغوسالفيا ، اليمنية الجمهورية
٠ واليونان

 دبلوما'-ض عالقات لمعر وكانت
 سباب 'نوقفت ) سفارة درجة من

 وايران بريطاب .٠ من كل مع ( سياسيه
٠ والبرتغال افريقيا وبوب وتوض

خاركوف
 جمهورية شمال فى روسية مدينة
 حتى لها عاصمة كانت ٠ اوكرانيا

 عام كييف الى الد.اصمة انتقال
 من الحديدى الخد على تقع ،١٩٣٤

سود البحر الى موسكو  وهى ، ا
 ثقيلة صناعات لعدة هام مركز

 تقع المنية أوكرانيا فحم مناجم ان د١
 المدن احدى وخاركوف ، بجوارها

عدد يزيد التى السبع السوفيتية
 نا٢ ١ر٠ ٠٨ ) المليون عن سكانها

لمان احتلها  ١٩٤١ أكشرور ٢٤ فى ا
 فبراير ١٦ فى الروس استعادها نم

لمان اليها عاد نم ١٦٤٣  ١٥ فى ا
٠ ذلك بعد اخالؤها نم حتى مارس

العظم خالد
 ولد سورى* واقتعادى سيامى

 كثير نولى ررة فى ونثأ ١٩٠٣ غام
 قبل وريا—س فى الحكم أبنائها ض

ستقالل وبعد  الوزارة تولىرياًسة ،ا
 منصب شغل ، ١٩٤١ عام مرة ول
تاس وزأرة فى ألمالية وزير  أ

 رئيسا وخلفه ، ١٩٤٠٩ عام
 ألى عاد نم ،١٩٥١ عام فى للوزراء
 توفى ة ١٩٦٣-٦٢ عام ألوزارة
 ودفن ١٩٦٥ فبراير ١٨ فى ببيروت

٠ بها
اديب خالدة

تركيا، فى النسابة الحركة رائدة
 لتحربر ١ حرب ابان أمرها اشتهر

 ( أتاتورك ) كمال مصطفى بزعامة
 الكلية فى وتخرجت ١٨٧٥ عام ولدت

مريكية  ، ١٩٠١ عام باطنبول ا
نضول معارك فى اثسذركت  وردت ا

ى ) عميد رتبة اتهت نم ( اميرا



ع٩ خانه

مر  كمال معطفى حياة على با
يات الى 'نم انجلترا الى فاجأت  '!و
!ذ.ا،١ئليفو١ الى وانحرفت المتده؛

 حرب فى ت١خكر لها ، اذرات أحا
دردر  رت 'ذو ’ ١٩٢٢ - ١٩٢١ أ
دات  ١٩٦( يناير ٩ فى ألمتحدة باإو

خانه
٠ فيتنامى يامرج٠سهو كارى <|.٠٠
عام ولد ٠ نهحت' دو؛ن ألجنرال ور

 فى سابجرن جنوب نى بقرية ١٩٢٧
 خالل وفى ، 'تربة ريفية أدرة

حتالل  ذؤارره كانت الذى اليابانى ا
تجيش١تو فى أرترك فيدى حدوتن

 ررسب منه هرشى بقيادة التحربر
 ا٠ ادالى ب الشما فيتنام حكومة

 فى ود.'رب لرواطنيه على انقلب ذم’
 ق ٣فخز٠ أن بدد لالن ألفر صاروف

 المكرة ألغرب ألمعاهد أحد
 وبعد ٠ نا ٠ف فى تدرببه ست^حل ١و

 تدرح ١٩٥٠ عام م فيتن؛ ألى ءودته
 ١قالد عجن تم٠ ٠ بة ألعكر أ*اخاصب فى

 تقسب أذني على أدوى للسالح
 دب دودن حكومة وأقامة فبنام
 ببث لم وذى ، لألمربين ألموأذد

نقالن فى أخترك أن  الى دى الذى ا
 بن أثالى' إشد من وأصبح سذوطهان
رية ل-ياسة  فذرة -دبد- آ ا

 ا لمتحدذ١ ؛؛ت لو ل كربة—عس بب آدر
 وبعد ٠ وعى ألشم سعلذوأ إوأجهة

 أ مربكالن بوؤأزرة نجح أنقالبات عدة
 به قام انقالب بعد ألسلطة 'نولى فى
 حكمه ولكن ،١٩٦٤ يناير ٣٠ فى
 لمرشال١ذحح أن م له؛أ مدوى .لدم ام

 وآور قاطه—أس فى بدوره كاوكى
 بمؤازره ألجنوبية فيتنام حكم

مريكية ألسلطات ٠ كذلك ا

المتحدة ال'مم١ خبراء
مم أء خبر من طبنلمن ألمتحدة أ

خصب؛ئيجن  ده - دأب أفأ تستعيرهم ا
أجهزتها باحدى أو بها للمؤن ألدود

 أو أليوطءو كهيئة ) ألمتخصصة
 للعمل أو ( مثال ألدرية ألطاقة وكالة

ضاء ألدول احدى فى  نفترة أ
ء وتخعمات ٠ معينة  ألخوراء هؤ

 حاجات من 'ذبع بل حعر تحت تقع 
 ألتى النامي-لمن ألدول ا بيم  الدوفى

 المستوى رفع الوط حاجة فى ن -م
 فيها الذظيمى أو الكبكى او ألفنى

ألميدان♦ هذأ فى ألحبرة ذوى هى'ءدة
 مهمة — أ؛مجمة هذه ءذى ثرف

 ح؛لب١ خدشالن١و الذمرأء ادارة
ءرى أبدول الى  اهولة١ مجلن — أ

 طام؛ت بتلدد ألذى وذو ٠ ة٠—غب’١
 ۶ذو الطلبات هذد وتتدض ٠ الدول
 واسرة ب١فى !دلى١وطيعة المهمة

 ألحسر اذاد ويص ئ بها للقيام ألالزمة
 وهى '.غذية'ا(١؛هوذة١ )الجنان فقة١مو بعد

قذحدادى أبلر ءن منبثذلمذ هيئة  ا
حتماعى  وفى ، وأد أذلى )؛.منظمة وا

خصار ر’اخب عماد زر خالؤذلك  ا
 تثترك استثار؛لمن >ة رم. المنانحب

جهزة بعف فيها  الذبة المتخصصة ا
 ة—هيئ مثال تتفتى كأن للمنطمه
 شاث فى روما فى والتغذية الزراعة

سماك د٠لح خبر  طة—هيئ أو ، أ
 أحد أو ١ حنيف فى العالمية اب
قليمية فروعها  خبر خب؛ر١ فى ( ا
ن مترحهدث مرى لمكافحة  هيئة أو ، ما

 ص-;بانة فى رخبع ر حب؛ كء ليو أ
٠ وهكذأ أآلثار أو المخطوطات

 لمتخصصة ١ نذ — المنغل وتتعبن
 فى ن ا'ث؟ ذات إوزارات با ددورها
عذاء ألدول  ؛تها٠حةوم رؤ طر عن ا

 خبراء خبأر١ للمنظمة رتهيأ فبذلك
 راغ وقد ئ القنية بات المب أعد ن٠م

 رم بتقد ساهؤت ١٠ لد ا ألدول عدد
 كولية١ باغراذؤلمشة للعمل خرأء

 عدد وبلة ١٩٩٠ عام حتى دولة ٧٧
 ادول فى بعلون رن٠ذذ١ اء٠.٠ااى

ءضاء  آضاعفت ١ خبي ٨٥٠٠ نحو أ
٠ ( ذلك بعد أعدأددم



عامة خسات ٤٩١

 ألدولية المنعمة نى انحرف يجرى
حم اث على  طيه قع اننى إر ■ ا

ختيار  حدىالدول١ فى ذا اذهنى ا
 توحيا بمرحلة يمر ءف.اء١

 ألمهمة طبيعة ض لنتعرف تدريب أو
 ظروف دى ف ناتعر أو منه صربة أ

 ل٠لس يندب اش ادديدة البيئة
 أو المناخية أبفئروف ره من فيها

 سن حذماتية٦ وألتغالى ألعادات
حاطة عن ٠ المحلية باتفة أ

 دي٠تكون ن عذق درف’ذرى ح ى
عارة  ٠ إكجدبد قاطة ,صنه أ

ء مدة تنتهى وند  بضعة خالل رذ ا
 . حوأت عدن ألى ٧تطو وقد اشهر

 لخدرأء دالما منعبا ليست ولكنؤ؛
نم ٠ ألمتحدة أ

أء سح
ألمحذى

اىمألقو ألمعتوى على

ختكبة
 تدرف الية ►ون دبة طالغة

 شمها ألى له بارغنية كذلك
 ث أدرغنى ن عثم-؛ محمد يد—ألس

 فى ورأئية الحتمية زعامة ومازالت
 اكدر الختمية وتعتبر ٠ الرض بيت

 انودان لى عددأ الدينية الطوائف
 ف—وف مليون لمحو ألى'لى عدد ؛ذدر

 ^اجماعات من لمن—لختمي أ و ٠ ألمليون
نحداد مبدأ صدرت ط التم ألسودال^  أ

 دلى'ء أ رن٠ح ز ممذاة همر مم
 زب٠ألح لى نلك بعد أندمح ألذى

تحادى ألوطنى ٠ أ

عامة خسات
 كل بها يقعد ألعامة ألخدمات

 من ألثعب ألى ألدولة تقدمه ما
 وألتدليم ألصحة ميادين فى معونة

جتماعى وألتنظيسم  والعمرألى أ
س لى -روو ءن فضال  ا

 ررت مامن وكل ألعدألة وأقامة
 مجموع ة—معيش ى:و ٠٠م رفع

 ألمهالم بهذه وتقوم ٠ الكان
ألمختأخة ومصالحها الدولة وزأرات

 فى ألعمل يق٠تث معر فى رأ ب
 ألمجلس بانشاء الخدمات مددان
 ١٧ لى ألددامة للء-رمات ألدال
 ة٠—جرح واعتباره ١٩٥٣ أكاربر

 مجلس بربا'دعة ماحقة متقلة
 مرسوم فى ونص ، حيتنأك ألوزرأء

 بحث مهمته 'نكون أن على أنشانه
 ألخطط ووع للدولة ألعاف ألسياسة

 اأهمرأن ج وأاصحة للتعادم ارنيية ١
حتما واشوئن  هررأعاة مع ءلى أ

 قرأرأت وكانت ٠ بينها ق اأحدس
'نكتسب بة أستشار ألمجلى.  كغة١ و

 سمحل بؤوافقة ا ألتنفيذية
٠ الوزراء

 مصر، فى لخدمات١ت١ر١وز تثمل
 لعالى١لتعليم١ وزأرة ٠ أب ورأرة
 وزارة ، والتعليم التربية وذادة

رثاد وزارة . الثقافة وس ا  ، ا
سكان وزارة  وزارة 'ذم والمرافق ا

جتماعية والثذون اآلوذاف  ، ا
 نثاطها تتمارس١ر١الوز هذه واكذر

قليمى المتوى على  قاذون ض نى ا
ضافة .المحلى الحد.  وزارات 'اى ؛؛
 جانبيا,، ذخدما'ت١ هذه تباغر اخرى

 العامة كاب ءادة ددات وكذلك
ت1١للبريدو  الليذوالسة واى

 ألتزأمات تضاعفت وقد ن ها ولى
ف ألخدمات ميدأن فى الدولة  أ

رأكه ألمبادى، تطبيق منذ  أش أ
 لتعاأم١و ألعالج مجاشة نملت

جتماعى وألتكافل ٠ أ
 لذمبلى أ ألخدمات ميزألى بإخت

 وأاتعليم الدام ألتعليم وتثمل ا'
 عام م.ج) ١١١ الجاس( العالى

 الخدمات زانية و ، .( ١٩٦٧ - ٦٦
 وميزاسة ،مج٣٨ر٢ الهبة
جتماعيان لدبذيلة١ الخدمات  وا

 الخدمات ة—وميزاي ، مج١٩ر٩
نافية وخده.ةالثتباب والترودحية ا



٤٩٢ ودية خدمات

 ميزانية عن فضال ١٩ر٢
ستخدامات  الخاصة للمؤسات ا

 ٠ والسنشما والمسرح بالمونيقى
 الخدمات قطاع ميزانية وبلغت

ضافة ٢٣ر٤ التموبنية  الى با
 الخاصة ؛ت—المؤسس ميزانيات

 والذوزيع والمطاحن بالتخزين
ستهالكى ٠ وغيرها ا

ودية خدمات
 كذلك بعرف دبلوماسى اصطالح

 وهى ا( الحميدة المساعى )) باسم
 بين التقريب الدول من دولة محاوزة
 ف استغذ؛ لغرض متنازعتين دولتين

 ، توقفت أن بعد بينهما المفاوضات
 بان يتميز الوساطة من 'نوع فهى

 فى تئترك  الوبلة الدولة
 تسوية فى تتدخل و المفاوضة

 تعتبرالخدمات لهذا ، النزاع موضوع
 ( الحميدة المماعى أو ) ردية ا

 لنوية وسائل من والوساطة
 وقد ، السلمية بالطرق المنازعات
 قواعدمشجعة هاى آل اتفاقع وضعت
 فض فى الوساطة ستخدام ومنظمة

 المادة فى ء٦فج الدولية المنازعات
تفاقية من الثانية  ب1ا من أنه )) ا

 أو احدى تقوم أن فيه والمرغوب
جنبية الدول بعض  النزاع عن ا

 خدماتها بعرض ننبا تلقاء من
 سمع ما بقدر وساطتها أو الودرة

٠ (( بذلك الظروف
سزدة خدعة

 تعنى العسكرية الخدمة - ١
 الماحة القوات فى المواطنبن تجنيد

 الوطن عن الدناع وأجب داء
 صدر وتد القانون، يحددها بثروحن

 ااخدمة ينظم ممر فى قانون أول
 سعيد الوالى حكم ابان العسكرية

 وكانت ٠، ( ١٨٦٢٠ ١٨٠٦ ) باثا
 أربع العامل الجيش فى الخدمة مدة
حتياطى تومثلهافى١سذو  ))الرديف(( ا

-التى التنظيمية اللوائح وتوالت

 الخدمة ومدة المقترع سن تحدد
 ، النقدى البدل مبداً على نصت كما

ستثناء هذا ألفى ثم  الحرب بعد ا
 اجبارية وتقررت الشانية العالمية
 لجميع بالتبة العسكرية الخدمة

٠ السواء على المواطنين

 ١٩٢٣ عام دستور اشار-٢
 ١٣٦ المادة فى العكرية الخدمة الى

 التجنيد طريقة القانون يبيت )) بقوله
 من لرجاله وما الجيش ونظام

 (( الواجبات من عليهم وما الحقوف
 يقرراجارية ل ١٩٢٣ دستور أن أى

شارة وجاءت ، التجنيد  صريحة ا
 دستور من ٥٨ المادة فى الثورة بعد
 الوطن ض الدفاع ))• بقوله ١٩٥٦ عام

 الخدمة ء١د١و غ مقدس واجب
 ، للمعريعن غرف العمكرية

 (( للقانون وفقا اجبارى والتجنيد
شارة تكررت وند  ٤٣ المادة فى ا

٠ ١٩٦٤ لعام المؤنت الدستور من

 الجادة القاب من تركى لقب
صل فارسى  منحه ، السيد بمعنى ا

 العثمانى العزيز عبد اداطان
 أسرة س ممر والى باشا مماعيل

 عن له تمييزا ١٨٦٧ عام فى على محمد
ة سائر مبراطورية فى الو  ا

 هذا منح واستتبع ، العثمانية
 سياسية امتيازات جملة اللقب

ستقالل :منها  لشوئن١فى الداخلى ا
قتصادية  وعقد كالضرائب ا
 بالبريد الخاصة المعاهدات

تفاقات الديون وعقد ، والجمارك  وا
جنبية التجارية  والتمبدالقنملى ا

، والمدنية المكرية الرتب ومنح
٠ الملحة القوات عدد فى والتوسع
 ممر خديوى من للقب١ هذا حمل

 وعباس وتوفيق اسماعيل : هم ثالثة
خر هذا عزل وبعد اً الثالى حلمى  ا

 ممر على البريطانية الحماية واعالن
بلقب خديو لقب ؛لغى ١٩١٤ عام



الهدنة مه ٤٩٢

 عام فى بدوره الغى الذى سلطان
ملك. بلقب ١٩٢٢

الخرطوم
 احدى على يطلق اسم — ١

السودان، جمهورية مديريات

 بالنيل لالزرق انيل ا التقاء عدد تقع

بيض  ,( للبل الرس ألمحرى ٠ ا
 وعدد ٠ م٠م ٨٠٩٧ ماحتها تبلغ

 ، نمة ألف ه٨٤هر سكانها

 عدد يباخ ٠ الخرطوم مدينة عاصمتها

ن٠١١١٧ر٧ سكانها
 عاصمة عاى طلق اسم ٠ ٢

 بالعاصمة وتعرف المودان جمهوربة

 ألخرطوم مدينة من تتألف آذ ، المثلثة

 ، بحرى والخرطوم ، الذكر السابقة
 احدهما جران بها ويصلها )

 درمان أم ثم ( الحديدية ساكة

 يبلغ ( دودان التجارية العاصمة :

 الغا ٣١٢ المثلثة العاصمة سكان عدد

( ١٩٦١ عام احصاء )

الهدنة خرق

 لى يعنى ألهدنة خرق ٠ ١
صطالح  الطرفون احد الدورنقض ا
 ابرمت للهدنة اتفاقية المتحاربون

 من بشرط خال١ ويعتبر بينهما
 احدى قامت اذا كما ،شروطها

 بعمل الهدنة فترة طالل الدولتون

 يعتبر و ،اآلخر الطرف ضد حربى
عمال من  الهدنة بثروط المخلة ا

ستمرار ستعدادات لى ا  ادربية ا

 من كل حق أو ،الهدنة خطوط وراء
 المارة السفن تفتيش لى الدولتين

قليمية بمياهها المهربات وضبط ا

 وكذلك ،المدو ل١أهو ومصادرة
ستمرار  الحعر اجراءات لى ا

 سوى تعنى  الهدنة ن ،البحرى
 بقاء مع الحربية العمليات وقف

قانونابين قائمة لحرب١ حالة

 دنة اتفاقية مدر وقعت ح٠"٢

 دة اآلكر الدول وكذلك ١ اسرائيل مع

خرى  ١٦٤٦ فبراير ٢٤ لى ( ا
من مجلر !نرار استجابة  ١٦ فى ا

 اسرائيل عمدت وقد ١٩٤٨ ذوفمبر

 أخذت ألذى باكارات نقضبها على
 ألقرى بعض على العسكرية العفة

مامية  اسرارل اشتراك أن كما ،ا

 يعتبر ١٩٥٦ عام الثالش العدوان لى
 للهدنة، وجسيما صربحا خرنا كذلك

 المغن منع لى حقها مصر ممارسة أما

سرائيلية  السويس قناة عبور من ا

 وحقها معرية قليمية١ مياه باعتبارها

 ،ربات٠لم١ وصد السفن ض تفتي. لى

 نونا ن؛ المقررة الحقوق من فهى
 فترة خالل الحاربة للدول بالنسية

٠ الهدنة

 بين الدولى القانون يفرق — ٣
 تعتبر او 'نعتبر التى المخالفات

 اتفاقية نعت فقد ، للهدنة خرقا

 المخالفات ان على ١٩٠٧ لعام هاى

 لهدنة١لذقض مبررا تعتبر الجسيمة

خسر الدرفط تح]ل ثم وس  أ
 اعالن بعد القتال واستئناف منها

خر الطرف  اعالن ويجوز ، بذلك ا

 اذا نتفها أثر على نورأ القتال
 وهفاك ، ذلك الضرورة اقتضت

كاتت اذا عمز الراى لى خالفط



٤٩٤ زروشوق

 الواقفة العسكرية القوات فى الزيادة

 هرن تعتبر الهدنة خعدوط على
 تبرر التى اب المخالفات

٠ نذضها

ى حروددتي خرودوف،

 كدا وهو ، روسى سيادى ٠ ١
 ١٧ ولد ئ خذرودوف سدرحدغشش

 ١ي٠بأوك كاروزفكا ؛قرية ١٨٩٤ ابريل

 انتذل ، المناجذم عمال من أبوه وكان
 التعدق دم وحدادا راعيا مباه فى

 الدرة ااى انن*م ٠ القيصر بجيش

حمر لجيشرا ق٠أتح ١و ا!ث-^وءية  ا

 ابجذزيية، الجبهة فى وعمل ١٩١٨ عام

 اتحق فا دراسته واصل الحرب وبعد
 < يدفو رم الجديدة الفنون ثة٠بأكادر

 أنتخب ١٩٣١ ء؛م وز ؛١٩٢٩ عام
 وإحدى التدزب للجنة ١ذير’سحكر

 التداريغ هزا ومذن ٠ لروسدكو وحدات

 لى و-ردرج .نالبن بد. صنه بدأت

زب مذاصجب  م ن كان اذا حتى اا

 ١جنم فتش ؛اجانو حى ١٩٣٥

٠ س.-كو ٠مه اع وط فى جنة’ا أول

 خفة على وف٠خرود أشرفا
ذيع وار ا  كة٠٠ش اشاء وعلى ا

رغن تحنن ١وط خط لتى ١ كو٠ب مد فى ا

 عام فى ن٠ابث جاءزة أجذل-؛ من منح
 لولىيت١ يسمجل وءضتورة ١٩٣٧
عى  اذب التاب اشنة وفى ئ ا

 الحزب وترأس اوكرانيا الى شاطه

ننداح وض بها ادور  الزرى دا
وكرا' وحذالرو لمار  ١٩٤١ عام ا

ومنح الععابات حرب الى انصرف

 لالدارة رئي-ط عجن نم جذرأ'ل رتبة
 عام وفى ، ر۵ح١ جيش السياسية

 فى رذ١اوز١ ن—باس ر فوإر٠ ١٩٤٤
 شاطه ألنقل دحم ا أوكرالى جمووردة

 عذى ووفر ’ ١٩٤٩ ءام وسكىم أر
 ه—ولكن الجمداعية المزارع مذروع

 مارس ه وفى ، ١٩٥٣ عام ءلمه ف اندر

 زإربة سكر من فاًخلك ستالبن فى ذه

 زية٣الى اواجنة لى للدل موسكو

 سبتمبر ١٣ وفى ٠ الذ؟وءى حدرب

 وهر زب٠المح_ أول سكوترا انتدب

 عاما، ٣٠ سنالن غذأفه الذى المنعب

 وحكم< س١ تا— ذمد ة حمإ فقاد

 مام١ د الذ. حادة ء وسيادمة رى دسم الدكن

 ^وءى٠٠الذ حزب العشرين تؤر ٦ا

 ونجحت ٠١٩٥٦ عام ز سك به؛ المنعقد

 زعماء من عدد افداء فى الحملة

ف مولوتو م بيب س الحدرب

♦ ف لينكو ومدا

 ر؛با فع شه و خر انتخب - ٢

تحاد لوذرا،  ٢٧ فى انوبى ا
الذى انمن بواج ١خلف ١٩٥٨ مارض

بنك مد؛ر ،٠م».٠م.:»د ودول اسمذخال

امتد لذى ل وفى .الدولة ا حكمه ^
ذة دذش 1 تقر ف ء( ء^ل لت١ سن، ست

نحاد الخالف ا!.وفيروالدوز يرا
ساسته زت—تؤ .ا—كم ٠ الغرافة
'!ءردته دمهوردة٠لرا صال'نه نتو'نق
الماب المعوذات زم و'نقد ٠ المتحدة

، لشاممة فرنقية المدول واكنية ا ا
نام أش الز,نارات ذلك ءلى وساعد

منها ، ( العال من عدة أنحاء فى نها
٠ ٠م عونرد يات زيارته المتحدة و

ةتمر٠س ١٥ فى ايزذمجاور الرش
مارس فى س لمار دارته وز ، ١٩٥٩



( رة١وز ) خزانة ٤٩٠

 من بدعوة للذاهرة وزيارته ئ ١٩٦٠
 مازه ٩ فى الناصر جد ء جمان ربمى ١

 نر مم لى باخف' أش حيث ١٩٦٤
مة ر البوم فى المعرى ا  نمؤ .ا

 بذم؛ز بخى الذار حذذ.ر١فى اشترك
 ١زه نحالى ١ نحمد ١ عند النيل مجرى

 ن. ق عد٠ء ره را ٢٤فى ذلك ز و ٠ ب ما
جل ذولى  ن٠م ح م ١٨٠ طغ ا
تداد  الدريية لوبىللجمهورى١ ا
خرودوف ة سج جظت’ار ٠ انححدذ

 ر ٠٠٠نحد ا الحظر اهدة٠٠مع يع بتو
 ه ز اصكو بمو وبة لنه ا .؛رب—انحج

 ٠با'حذلم •زت نمي كما ١٩٦١ أغسطس
تحاد بدن انحقائدى بادراع ا
د ٠ واسحن فيتى اامو *,‘مم'. أز

عر وفييت“ا!  ١٩٦٤ در أكز لى ا
 ١هذ م.ن ١د فى يجحن٠كوم وخاغه

٠ الشهر

أسوان ذزان
 مدنه :ردح لذحز١ لءل مقا'م ط

ول والثالل أسران  اسايه أط ٠ ا
 انداء ني غ اليت لجر حجرا من ومبناه

 الى المياه ذع لى ١٩٠٢ دام الد هذا
 حر ا مشم ذوفى مذرا ١ ٠٦ منوب

 متر زن ملى ٩٨٠ مقداره ما وليختزن
 ق ٠م ول ذطيته٠ نمت وذه ٠ مكعب

 وب٠٠مذ الى اياه وح إر ١٩١٢ هام
 ٠م٠م٢٤٠٠ له بحز ما ذيغ ١منذر١١٣

 فبإع ١٦٣٣ عام انحاش تعليته رت 'ذم

 مذرا ١٢٢ للنخزين دون أعل
٠ م٠م ٥٦٠ ٠ ه ز نخت‘ رمكن وما

 غذى—ن بحن الممتد نحدد١ طول يبلغ

 ، مترا ١٢٩ و متر؛ن لو٠كي النيل
 ١٨٠ من ويتكون ئ ر أمن؛ ٨ وعرضه

بارتفاع متران منها ل٢ عرض فتحة

 بارتفاع فتحة ٤٠ عدا ٠ امتار ٧
ادربى الجاب وء'ى ٠ مترا ٣ ١/٢

 فيه تمر للمالحة هوب أقيم للنير
 واذرة الصاعدة انحيلية انحفن
٠ العالى( الد ادامة بعد عمله )طل

 استنجاط بمذروع ن١الخز ارتبط
 الخلفية لىاه١ مساقط من الكهرباء

 جمم من مترا ٣٠٠ مسافة وعلى
 فى :خالى ن٠ باذامة ذلك وب. ن اس

 ذاته الرابى ارر جنى م, آر'ذغاع
 ويتحدل زن١و ارم بحوغر يتصل

 المياه ط لتعر أنعاق بأربعة اروض
هوط 'نحت ذم حية١ ا  ط ا

 ت 'نربين؛ تسعة ءلميها ادت .الراجى
 الغرب المحرى فى ها ماء وتعب ة ي

 دذه اور -سذل -د؛ وذد ،لئ~.ل
 تال و ١٩٦. دوبر ١. فى دات الذر
 *-ن ان٢و ٠ جميحهس ذثمغيلسا٠ ذاك

 ن١خز هرباء٢ مخدطة 'ذدخيل دة
 الطانة لى—اش ارتفع أن نحوان

 وات كيإو ًالغا ٣٨٤ ن٠م كهرلىية٠أ١
 ، ١٩٦٤ ء؛م كاووات ٠ م ١ر٤ الى
 !طقه١ ن٠م كرة بة٠٠س وان اعن

 حهاكها٠ب ارزان محظ^ لرن انحوارن
٠ مدة٠للدني ك:ما معنع

( وزارة > فرة

مؤت الك انحى لوزارات ١ احدى
 بالشذون كذتمر، اابة١ وزارة ليها١

ية  وزارة ارك بجما والذقدرة ا
نتءماد قنت.اد بشذون ا  والذجارة ا
والتمبل واسارجبة الداحية
 ذة١لخز١ وزارة ءلى ل شر ٠ انحجارى

ء بماوله بر وز  ون—إذ ره١اإوز ود
 ى وخرو والممادات ة—ايزاني
ن  وحابات الماية دمات وا

 !وزأرة١ فى الد*.ل بشمو ٠ لطومة١
ضافةب  اردم الى الدام نحرران الى ا

 لحة٠٠مح ٠ وهى ية٠«٠٠رئي لح زا ٠٠—مح
 ، الضرائب ومعه ذررة1١ل-١مو١

سك ؤمصلحة ، لم،؛رك١ إجة٠ومد



٩٦) ب٠خش

 شأمين لدامة ١ لهيئة ١ فضالءن ، ألنقود
 فينقسم. العام الديوان اما والمعاشات،

 ومراقبات ادارات عدة الى به العمل
 ، العامة الميزانية سل عامة

دارية المالية والثتون  ، وا
 وااحراسات، ، العمومية والتوريدات

دخار وتنمية ، والقروض  ، القومى أ
 الحكومة ومشتروات وحمابات

 العقارية، الدبون وتسررة ، ومخازنها
موال المال وبيت ،والمتابعة  المرتدة، وا
 ة٠للجذ١و ، والمعاشات العاملين وشوئن

دارى والتفتيش ،المالية والتدريب ا

 لعام الخزانة وزارة ميزانية بلغت
 ٠مح١٢ر٦ قيمته ما ١٩٦٧٠٦٦

 الديوان نصيب هى رهمج٣ منها
٠ العام

خدب'

خشاب - ١  الموارد من ا
قتصادية  مرئ كبدر عدد فى الهامة ا

 سد.احات الغابات تغطى اذ ، الدول
رض سطج من شاسعة  من تمتد ا

ذاب الو، القطبية شبه المشاطئ  ا
ستوائية  صفا'نها لى تختلف لهذا ، ا

 شمل التى استخداما'نها فى ثم وس
غراض  تشمل كا والمعمارية المغزية ا
غراض  مقدمتها وفى الصتاعية ا

 وتقصم ، !ورق١ صناعة خامات.
خشاب  الغابات اطئ—مذ بحب ا

 وتشمل صاجة استوائية : الى
بنوسروخشب والتاكه الماهوجنى  وا

 القرو وتشمل يابسة ومعتدلة ، رد ال
،واروكالتوس والدروار والزان
 الصذوبر وتشمل رخوة وواردة

. والرو والثربين
 العال انتاج جملة بلغت ٢

 مقداره دا ١٩٦٣ عام فى خشب
 ١.٣٢مذهما مكعب متر مليون ١٨٤٢

غراض فى تخدمت—س١ ♦ م م  ا
 ارتفع وقد ، وحدها الصناعية

الفترة عن /' ٢٥ بنسبة المحصرل

 وقدرت ، ١٩٦٠ — ١٩٥٠ .عام بين
 لم٢هر و—بنح المحصول هذا قيمة

ر بليون  بليون ٢ره٨ يقابلها ز دو
 بليون ١٧ر٤ (منهرا ١٩٢٥ عام فى

 ٠ الورق لب ضاعة فى استخدمت
نتاج هذا من القارات ونصيب  ا

 متدرا اآلتى التوزيع من يتضح
مذار بمالرحن  أمريكا : المكعبة ا

حاد ، م٢٣٥٨ الشمالية  ا
 ،م٢٢٦٣ وآسيا أوربا فى السوفيتى

تحاد باستثذاء اا أوربا  ( الووش ا
تحاد باستثناء ١ اًبا م؛ م ٢١٩  ا

وذتى  الجذوبية أمرركا ،م٢١٢٠ كا ا
 دول ، م٢ ١٩ر٨ فربدا١ ، م*( ٢٣

 أمرزا ٠ مم ١ره٩ الهادى المحيط
٠ rr ٧ر٨ وخم’١

 خثب فر ) القطع خشب أما

 له المنتحة الدول ذان كا المناعة
تحاد .'نشمل  ،م٢ ١٠٥ الوبتى ا

يات  ٢٧ ايابان ،٨٩ المشددة الو
 ، rr ١٤ احبن١ ن rr ٢٢ كندا ،م م

 فنلندا ،م٢٨ ألمانيا ث وم ٨ر٤ الويد
 البرارل ئ م٢٦ر٧ بولندا ،rr٦ر٨
 ،م م ٤ر٦ روماذي__ا ،م م ره٤

 استراليا ،مم ٣ر٧ تشيكونلوفاكيا
 دانيا أ ، ٣م ٢ر٧ ب يوغال ، م*ا ٢ر٩

٠ مكعب متر مليون ٢ر٣ الشرقية

ورال خمم ل
صطالح فى قتصادى ا  الخمم أ

 فردا ا; العميل بمقتفاها يقدم عمل.ة
 المصارف أحد الى كا شركة أو كان

 كا تجارية ورقة أ كمبيالة التجاربة
 قبل النقدية قيمتها على للحصول

 هذه استحقاق على ة—اباثث المدة
 لورف معينة فائدة شم ت فى الؤرقة
 لعدة وتنخفض ترتفع الخصم بسعر
 عاى الدانية المدة طول منها عوامل

 المالى واشمذز اورقة١ استحذاق
 وتعرف ، والمدين الدائن *-ن لكل

وراق لهذه المصرف شراء عملية ا



الراس ٠ القاهرة خد ٤٩٧

وراق خصم بعملية  من وهى ا
هابة المصارر ابوك ا

٠ التجارة

 امعتو!ً عنى ات٠لعماي ١ ذه٠ءةه١جر

 (< الخمم بيوت )ا ؛؛سم عرفت دولى
ور تهذد١مميز ومن  ق١البذوكقبو

ت إ جارة٠  الدفع 'نستحق ٠: كمبيا
 ترفغر ٠ زبية طوية فترة بعد

 -وقد ٠ قبولها عادة التجارية البنوك
 الى ذلك ر٠—بع البيوت هذه تقدمها

 مخففى، عادذخصمهابسعر المصارف
 ف مايعر قيام الداجة بهذه ويرتبط

 مؤسه*اتمااجة وهى الحمان ببيوت
 إ*ات .,...م ذف اصدار فى تخمصت

ت  للذرك تقدم اش الكمبيا
 « معينة عمولة نظير الخصم بيوت و

 الخصب لبيرت مركزا المدن و'نعتمر
♦ هذه وااندمان

خصوم
طالح فى قتعسادى ا  ا

 دون ن٠م مات١ز٠لذ١ هى الخموم
 زكون٠ 'رى١ااخج بك ا على بات ومطار
داء واجعة  دفر حد٠وم—والخه ٠ ا

 ٠ ا!منك يزانية ا ديس 'نتكون
 أو ابنك مم-تلكات دو اآلخر وااشق
صول ٠ ا

 راني آ ١ ز '؛؛'ذفى ئ الخصوم تشمل
 لذى١ذشاطهو به بدا لذى١لبذك١ هال

صهم رار—اص طربق عن جمعه  ٠ ا
 دفعها الذن المبالغ مجموع وان هذا

سهم عن ون لمساهم ١  وا اكتتم التى ا
 المدؤوع المال برش بعرف هو بها

حتياطى ( ٢ ١  اش المالم وص ا
 أرباحه ن٠م سدودا البذك استقظعها

لى وركره لمواحهه  الودائع (٣١ ا
 اش الجاربة بات المد؛ وتشمل

 والودائع ، العمالء طب تحت &ون
أصحابها يحصل التى وهى الثابتة

 ا تسحب و البنك من فائدة على
٠ سابق' اخطار بعد

الدور -خداتوفيت
 الهادى المحدر يثق ورى٠تد خف

 الى وينطبق الجنوب الى الشمال من
 خطوط من ١٨٠ خد على ما حد

 الى التوقيت م ينقكه وعده * الطول
 ، ساعة ٢٤ بغرققدره وغرب درق

 هذا سفينة عبور عند انه بمعذن
 الماعة( ). النتيجة 'نقدم درن؛ الخعل

تجاه حالة وفى ، كامال يوما  غربا ا
٠ ساعة ٢٤ النتيجة ',-رخر

الراس ٠ العاهرة خد
ترط حديدية دكة مد مدروع

 فى ( ادب الرأس,) دتة٠د التاهرة
 مخترقة افريقيا لقارة امتنوبى الطرف

 لعالمية ١ الحرب .حنى كانعت ليم أف عدة
 واقعة أو بر_طبة ات مستعم-. الذانية

 'ئمكاذ*ت ذؤن ، شطش١ النذرن 'نحت
المشروع يرتبط- ، الياسية أهميته

لؤسس مم، رودس ب"ش ١> باص
 'نولى أن منذ رودلدم؛ مستعمرة

 عام افريقيا جنوب حاذومه ة٠٠رخذ
 القذ,اهرة ببن ذة ادا خ’تم ٠ ١٨٩٠

 ميل ره٠٠٠ نحو الرأس ومدينة
 من جانب تحقيق 'ليوم حتى وقدرم

 فغى ئ ق’ش لحطيط دون المدروع
 مدرنة برن الخط مد ص ١٩٠٤ عام

 الزمبيزى ر—نه مجرى الى الرأس
 من بالقرب كوبرى أوم زيت

ت  ،مترا ١٢٠ بار!ع ارفكخ د
 اليزابهت مدرنة حتى ذلك بعد متد١ 'تم

 عدة مدت كما ، $وذذو١ فى ول
وى اروم 'ذشعمل ة٠محل خطوط  ما

 القطاع فى أما ، وكينيا -وتنزانيا
 من الحدبدى الخد فان الدمالى

 ثم ١٩١٠ عام فى ر سن؛ بلغ القاهرة
بيض الى امتد  أصبحت فبذلك ، ا

 رئيسسيتان فجوتان الخط تتخلل
ولى  ٠ حلف؛ ووادى اسوان بين ا

بيض بين والثانية ٠ وكينيا ا



١٨٠١ ودد خد ا

االولر خلد
ودر )) خللى  يقمسد (( نيمه ٠ ا

 لماذيا١ بدت الشرقية الحدزود خط به
 يمتد خط وهو ، وبولندا الديمقراطية

ودر نهر مجرى مع  ءانى بناء ربن“، ا
 هدن كل وقعها التى موسكو اتفاقية
تحاد  ١٦ فى ١وبولند الوفيتى ا

 تعترف لم ولكن ) ١٩٤٥ اغطى
 على وبناء ( الغرب ودول المانيا بها

تفاق هذا الشرقية نيا؛؛١ أبحت ا
ب مجرى بين محمورة ويجرى ا

ودر  من ١٠لذ بو استولت قبنلك( ، ا
رض لمالية ا  هذا نم الثرق فى ا

 كذها٠كاني ٠مم ألف ٤٤ر٢الخطءلى
مقاطعات وتثمل المانى مالين ٩ نتحو

 وسيليزيا انيا مر وبو لغربيةا يا٠٠بروسص
٠ الشرطة مدا رود دن زءا و

د٦ؤغني ٠ برلين ٠خط
يربط ردى حد خط مد ۶ مثرو

 البصرة بميناء المانيا عاف برلين
 البلذان مخترقا العارس الحج طى

ند  اتعدا ، بعدان وارا ول—‘وا
 لج*ن جاسى—ال بالذراع المشروع 'ناريخ
ولى ورطن وبربطاط؛ المانيا  مد فى ا
وس. الذرق الى ها نذون  بداصة و ط ا

 .الموتل دول الرول نطقة الى
ب بدات  دروع التخطيط فى ا

 بانثاءخد قامت حين ا٨٩٩ء؛م١ منذ
 العراق شمال الى قوطة من حدددى
 . ١٩٠٣ ء؛م أفتتح السلطان بؤوافقة

 روسيا معاربشة من وبالرغم
 حتى لذط ا هذا د3 ط قذر وبريطاطا

 أ درب ا نذوب عند سامراء بنة مد
ولى العالمية  هذه خالل وفى . ا
 فز ىبد حد خط مد رم الحرب

 ١٩٤. ء^م وفى ، ؛.البدرة بغداد لربط
 بين اظ١ هذا فى فجوة اخر ملء تم

 هذا بًاج٠صذا ، را سور و العراق سمال
 انقرة ار سطغبول١ ن٠م يمتد الخط

 ودل ا و وحلب .ه—وأط بة قيصر و
ويرتبط ، ابصرة عند وينتهى وبغداد

فى يمتد كان الذى خط١ هذا. عر
لقاوة ا؛ رن دالرغم ولكن ’ روما حنون
ماو فى اخترق الخد فان العنفة

خط < لمان ، اراقاهة طرءا ١٩٤٤
عرف ورلمينى ليزا ن٩ما: ومة للمن'
لحاغاء ١ اخرنه ،،القوطى ١) داس
الدام م*ن ستمر نهر فى لدوره
لمان ا ستالم نلك ومهد ، , نفه

٠ انالى العام من ابريل ٢٩ فى
١٧ عرض خد

الذى العرض حاط له لقعد

وربى القطاع فى  من الشرق بخط ا
٠ وبارير فينا الى اسطنبول

جوستاف خلل
س هرن خط  أقامه هبات’تحك— ا

لمان  موسولينى حكومة سقوط بعد ا
 حكومة ونيام ١٩٤٣ يوبو ٢٥ فى

 على الحرب اطنت ألمحور مداورة
 هذا فتبع ٠ اكتوبر ١٣ فى المانيا

لمان من كبرة قوات دخول رض ا  ا
الحلفاء تقدم وجه فى قفت و طة ’ط ا

 عن الثماأجة فيتنام حدود بغصزل
 هذا برز وقد ، الجذوبية ذدتنام

صطالح  عقدت حن ١٩٥٤ منذءام ا
ة ٢ ١ فى جنيف قية اتفا'  لوضع يو

 التى العينية الهند لحرب نهاية
 وتضمنت ،دنوات صبع من أكثر ش'اهرت

تفاقية  الشروعيون يطر أن ا
قب,  شمال نمتد الذى الثمالى با

 ٢٢ بن ويتكون ١٧ عرض ١خط
 ألف ٦٣ ممساحته وتبلغ مقاطمة

وعر ، ن٠م ١٢ ده٠كا—- وعدن ٠ م م
ودو ،، مذ.ه   شى   يرو ١) رددة
 ضد ا!تحربر كة ح قاد الذى

 ١٩٦٦ عام ولى وحلفاب، الغرنسيجن
 هذا 'نعبر مركية٠١٩ الطارات أخذت

 طننام فى ةع١أو١ لضرب الخط
'ذغاقية انهاكا اعتبر مما الثمالة

٠ جنيف
٣٨ عرض خد

 الذى العرض خط هو ٣٨ خط
الشمالية ررا٠ك، حدود مااجو يفعل



هندنبرج خد ٤٩٩

 الذى الخط- وهو ئ' الجنوبية كوريا عن
 , ١٧ لى المنعقد بوتدام مؤتمر فى تقرر

 دحث٠ فاصال اًكون أن ض ١٩٤٥ بولدة
حتالل منطقة  ؤاصال السوفيتية ا

حتالل ومنطقة مريكية ا  ١٠ وفى’ ا
 القوات دخلت ١٩٤٥ اغد

 هذا دمال كورا ارض السوفيتية
مريكيون بط اسبوع وبعد الخط  ا

٠ الجنوبية لزحنطقه احتاللهم

 'ت١قو بعبور الكورتة ب ٠الح بدأت
 عام استقاللها بعد ) الشمالية كورتا
 يوذثة ٢٥ فى وذلك ٣٨ خط ؛ ١٩٤٨
 نفه الخام من صبتمبر وفى ، ١٩٥٠
مجبر' نوات ردت  والتوات اليحدة ا

 الحذ ١لكورىءبرهذ١ 'يجذوما لعداثفة١

 فى لخذ١ ١٠كثذ وشنية لكورية١

مم قوات أعقاب المتراحمة المتحدة ا
 وقدشت ٠ با حنو بذ ٧٠ عافاح٠مه الى

 ١٢ فى وقعت التى الهدلة اتذاقية
 ٣٨ خط اعتبار ءإى ١٩٥٣ ديمبر

 كوزل' جمهورية :ح الداح الحد
 كوربا وجمهورية الشمال فى "لث-عبية١

٠ الخط هذا من الجنوب فى

جخ١م خد
 ٠ لعرذه١صتحكامات١من طلة

 داينح أندريه الى اسمه ينب
 (١٩٣٢ ترفى ا الفرنى الدرية وزير
 منذ انشائه على ادرف الذى وهو
 عام فى به العمل وانتهى ١٩٢٧ غام

 ٠م. رمتد ماجنو خط وكان ١٩٣٥
 فى لمدى ئ الى المويرية الحدود
 ۶لقال١من ة٠سلل من ويتاؤون الشمال

 واطاكذ والنكرات واطتودءات
 والمكة الكهرباء توب ومحطات
 بأسرها نامد كانتتمثل اش الحديدية

 وبعد٠رض١ تحدت ق طرا عدة ذات
 من له امتداد اقيم استكماله
 امتدن الثانية الدرجة استحكامات

من بالترب البحر الى مالمدى من

 تعتبر  ولكنها البلجيكية الحدود
 اخترقها ، ماجنو خط من جزءا

لمان  مايو فى فرنسا على هجومهم فى ا
 نفه ماجنو خط اخرقوا تم ١٩٤٠

صراف وكان ،التالى النهر فى  فى ا
 أسان ٠٠م ١لخط١ هذا مناعة تقدر*

 عجلت اش الفرطى الدفاع طبية
 ولىمن١ الشهور فى برط بانهيا

مارت خد
ستحكامات من خف  على -كان ا
 ابان أقيم ة٠الثرقي تونر حدود
 اسمه اتخن ،الثانية العالمية الحرب

 طرفه فى تقع التى مارت قرية من
 وادى من تمتد الخط كان ئ لى الى؛
 يجتاز عميق اخدود وهو ) زقزاو

 ميلون نحو بعد على اطاحلى السهل
ستحكامات وهذه مارت( قرية من  ا

 ليت ط الط منها يتكون كان اش
 معدصنة مراكز كانت بل ة٠ط١متو

 حذ^ت١ ، جلية أرض على أقيمت
 ن٠م إر'ذدة١ روددل قوات ااخدن بهذا
 عبد موانعها اخلت 'نها اآل ٠ يبيا

 لى اذررط؛ ن٠ادام الجيذر اخراق
١٩٢٣ مارس ٣٠ فى لخط٦١صذ

هندنبرج خد

 العالمية الرب أن ا أطلق ام
ولى  التحصينات من خط عر ا
 الغربية الجبهة لمانللدفاعءن١ أقامه

حزة لشبور ١ حذتى به واحفظوا  ا

 ١٩١٧ يوب ١٥ وعى ة الحرب من
؛؛ قام  احبطه ريمز على بهجوم ن ا

وفى ، المارن على مضاد بهجوم فوش
 اميان نيون البرط جم ه؛ أغسطس ٨

 سبعة فة ط؛ ألحوم اآللمان ودفعوا
ء واكن آميسال  ا؛وقم استعادوا ءؤ

 بخط محتبن سبتمر أول فى
 البريطانيون اخترقه الذى هندبرج

٠ نفه ااشهر ايه نه فى



اعتماد خطاب

احماد خطاب

 به يقت-د اقتصادى اصطالح
 ا؛صارف احد 'من يصدر خطاب

 آخر محرف الى التجارية ( البنوك )
 احد باسم ( عادة اجنبى بلد فى )

 حل بأت د—يغي. ما يتغمن عمالئه
 البنك عميل وهو ) الخطاب هذا
ول  نم يسحب أن لى الحق له ( ا

خر المصرف  معينة حدود فى مبالغ ا
ول المصرف بضمان  يوجه وقد ، ا
 بيوت من بيت الى الخطاب هذا
 اعتماد فتح ءلى بوافق الذى القبول
 ابلد فى وك—ابذ بعض لدى للعميل

جنبى ’ ا

عتماد وخطا؛ات  أوراق ء هذه ا
عتمك؛  ه بم . - -Jدبلوما و!ئق وهى د ا
 ردى الى الدولة ردس من مادرة

د لما اجب دولة  ٠ سماسى مبدوث باء
 ءخؤ؛د١ ر؛ت٠خطا ا عليه-؛ طلق كما

 رإل من موجهة رسالة أنه؛ باعسار
٠ دولة رئيس الى دولة

العرش خطاب
 ض ،رش—الع خطاب ( ا )

 هيللق لذى١بيان١ به بتصد دستورى
 ( الملكية الدول ) فى الحكومة رئيس

 دورته افتتاح بمداسة البرلمان أمام
 مة الحكد برنامح ويتضمن النوية
 .لعامة ١ داستدا بة الى ودلخطوط

ر؛هى المجلس ازدواج -دالة وفى  ا
 ء,لى ؟وخ١و لنواب ١ مجاسا يجتؤع

 خطاب الى لالست؛ع مؤتمر هيئة
♦ العرش

 الدول فى الدرش خطاب يعرف
؛ الجمهورية  أو الوزارى ن با

 العرف ى ويجب ٠ الوزارى البرنامج
 ابرنامح أو المرش خطاب أن عاى

 لجته الفائه بعد تناقشه الوزارى
 وتعرض الغرض لهنا تشكل خاصة
 ى المجلس ءلى دراستها نسجة

الخطاب على الرد باعداد رئيه يقوم

 بالتايد رايرالحكومة الى وتوجيهه
خرة الحالة وهذه ، ض١اءتر١ او  ا

٠ الذآئمة بالوزارة الثقة عدم -نعنى

 لالئحة١من ١٥١ إ؛دة١ تنصر ( ٢ )
مة لمجلس الداخلية  على المعرى ا

 الوزراء ربى يعرض عندف )) انه
 ااى المجلس يحيله لحكو ا برنامج
 فى فيه الرأى بداء خاصة لجنة

 وللمجلس ، له يحدده الذى الموعد
 من لالنتهاء معينا موعدا يحدد أن

 وتنمى (( عاتبه ارأى أخذ مناقشة
نتهاء بعد )) أنه على ١ ٥٣ المأدة  من ا

 الربمى يأخذ الرنامج فى المتانثة
 ،(عبه المرافقة فى المجدى رأى

 اذا )) انه على تنعى ١٥٥ والمادة
 بالحكومة الثقة اؤوزراء عرغرربس
أو ، برنالرجه ض ،في—ء بمناسبة

 عن ة١للحكوم بيان أى غى عر سبة بمنا
مة اباسة  أعترر ، ولة ا

 على دوافقة بعدم اإللى قرار
؛ او - المرنامج بعدم قرارا ن ا

٠ باأحكومة الثقة

 فى للعرش خط؛ب ول٩ كا'ن ( ٣ )
 ر٠ه المعرية الغيابية ؛ة٠الحي تاريخ

 زغلول سعد ألقاه الذى الخطان
 عتد رى٠مع بردان أول م أض؛ باشا
قالل اعالن بعد  ضرر١ه لى ا

 البرإ؛لى العرف جرى وقد ، ١٩٢٤
 الحكومة ربى يلذى أن عل حينذاك
 يالم الذى الملك بحضور الخطاب

مناء د من الخطاب  فيلمه ا
 يلقيه الذى الوزراء رئيس الى بدوره

 وقد مؤتمر هيئة عاى اإلبد ام١أم
 خط؛ب أول زغلول معد استهل

: يلى ى معر فى -اهرش’

 حفرات ، الثيوخ ت١حضز ١)
 ، سالس اطيب 'عدند ، النواب
 ، الكريم شعبى ممثل فيكم وأحيى

 بالثقة معينين و منتخبين وأهنئكم
اول تؤلفوا حزتموها التى العظمى



قومية خطة ١

 بدىء١ على تأس معرى برلمان
 تحققت أن ارته وأحصد ، لمصره ١

 ذوه أعز من أمنيبة بتاسيه
 رفة الشر أمتى رغبات من رغبة وأول
 مهمة أث ,( قوله الى وانتهى إ ....

 د؛ درة وابرلمان الحكومة
 ومنه' اليه أشرت ما منها ، شاقة

 فيه ما كل من لكم معروف هو ما
 ظ:مء ولمكنى ، وتقدمها البالد خير

 تدريجيا تتم المهمة هذه أن فى لثقة١
 فى بعثت التى القومية الروح بفضل

 وم ته جديدة قوة الكريم شعبى
 خير على وغيرة للعمل حمية

٠ (( الوطن

 الحكومة رئير اسنمجل ( أ )
 ( راثمان صدقى محمد !, الحالية
 أمالس ألقاه الذى الوزارى البيان

مة  على ١٩٦٦ ديسمبر ٣ فى ا
: ا!تى اكحو

مة مجلس رس اليد ))  ٠ ا
خوة أيها  الساله ٠ المحاس أعضاء ا

 لنا إنا فى ٠ وبركاته الله ورحمة عليكمز
ول مة فيه تجتمع الذى ، هذا ا  ا

 بالوزارة ٠— ونوابها وأنتممثلوها —
 بالحق تواص اجتساع ٠ لحالية١

 ♦ للعمل ومتابعة ٠ الخير على وتعاون
 ومراجعة ٠ البذل على ومثابرة
 للخظا ودفعا ٠خد تخهلظا ٠أألمر

 ٠ الكماز ظر؛ق على — حثيثا ٠
٠ والعدل الكفارة مجتمع ق لتحي

قومية خطة
الدولة تفعه زمنى مح برل)  ١

 إركزية١ أجؤزتها ه تنفيذ على وتشرف
 باسجم يدرف بما تبدأ معينة فترة خالل

يدل سنة ))  تنفيذه؛ وبمتد (( سس ا
 ام عليه؛ يعق لهذا ، أعوام عدة

 أو الخمسية أو الرباعية الخطا
 هذا لتنغيذ قدر اذا دنية المثر
 عثرين, أو خمة أو أربعة مح البرن؛

♦ ءاماً

 هو الزمنى التخطيط من والفرض
نتاجية الطانة رفع ضمان  أو ) ا
 ميادين فى ( المامة الخدمات طاقة

 حد الى الميادين جميع فى 'و خاصة
 تهدف فقد ،معينة فترة خالل ن٠معي

 لقطن١ انتاج الدريادة ادة الخطة
 انتاج -د يتج.م مع بر ٧٠ بنبة

 منتجات زيادة الى تهدف أو ؛لقمح١
لبان  بز٢٠ ٠ بنبة الفترة نهاية فى ا

 بنسبة الماشية لحوم انتاج وخفقر
نتاج مضاعفة أو ،معادلة  الصناعى ا

نتاج حاب على  أورفع ،الزراعى ا
 بتبة الصحة نطاع فى الخدمة كفاية

 بز ١٠ بنبة التعليم وقطاع بر ٥٠
٠ وهكذا

 عن القومية الخطة مماله تنبثق
 وتضطلع ، العليا الدولة سيا,ة
 الزوله اجهزة واعدادها بوضعها

 والمعالح الوزارات وهى المتخصصة
مة  بتدعيقها وتقوم «واإؤسممات ا
 فى -سل مئتركة تخطيط لجاى

مكانيات حدود  كفيذالخطة المذادة ا
 والطانة النقدية ألميزانية حيث من

 ( الغنية الدرة سيما  .١ الثرية
خرى لميئة ا ف و وظر  نتقدر١أ ٢ءا ٠ ا
 كل خالل الخطة تحققها م#ية نبة
زمنية الفترة سنوات من سنة  ا

 المطلوب الهدف لتحقيق المعينة
 تقوم اقرارها وبعد ، اليه الوصول
جهزة  موضع بوضعها التنفيذية ا
 الجهاز متابعة استمرار مع التطبيق

٠ التدفين لخطوات ىالمركر

 التخطيط, سياسة نبتت - ٢

شتراكية الدول ظل فى القومى  ا
 حيث ألعالميتين الحربين ن٠بم الجديدة
 كبيرا او تاما ارافا الدولة تثرف

 والخدمات ى انقوه قتماد ا توجيه عذى
 لة مسدو أصبحت فبذلك امة١

 أهداف تحقيق عن كاض'لمن نولية سس
بة سممح٠ $ نم من٠ ه لةطة١ ا



٢ فومية خطة

نحدر  ذتت٠التجررةأ ولكن ، فءذها١با
 التنفيذ تعوفى ط؛رئة عوامل هنالك أن
 لدنا ، ألتخطيط فى خطأ الى دشر أو

شتراكية اندول تحاول  تتذلب أن ا
 منها ، وسائل بعدة المآخذ هذه على

 الخطة نترة خالل السورة المتابعة
جهزة ومنح  والمحلية التنفيذية ا
 التبن دكون فال التطبيق فى حريه
 الذى المركزى التخطيط رحمة تحت

 بة٠مركز جذيمة من التعليمات يصدر
♦ العملى لتطبيق ١ ظروف ءن بعيدة

 لوضع معاصرة تجربة أول تعتبر
قتصادية للتذمية قومية خطة  هاقام أ

تحاد به  ١٩١٧ عام السوفيتى ا
ولى الذب بالخطة وعرفت  ا

 دعناعات اقامة منها الهدف وكان
 ألحطة واستهدفت ، أساسية
 ( ١٩٣٧ - ١٩٣٢ )' الذأب الخمسية

 خلق ( ١٩٤٢ - ١٩٣٧ أ والثالثة
 استهالكبة ومنتجات لوعه صناعات

 الزمنية ألخاط ذك بعد وتوالت
 والتنفيذ التخطيط على يذرف وكان

 هذا نتيجة فمن مركزية.. لجنة
 عند انححم التاح ارم أن التخطيط

 ٣٥ ت٠م لقاذب ا العالية الحرب بداية
 الى ٣ من الحديد و ، ط م ١ .( الى
 ١٨ الى ٣ رن والصلب ن ط م ١٥

 ،٣٠ الى ١١ من مط،والترول
٠٦٦ الى ١١ ت٠م واألسمنت

 حكومتها باذ١ الماب؛ احتذت
شتراكية  ٠٠ النازية أى ١ الوطية ا

تحاد حذو  اذووحتى ا
 الرباعية با'.خط.ة عرف ما بوضع

 هتلرفى عنها وأعدت ١٩٣٦٠١٩٣۴
 الى أساسا تهدف وكالت ١٩٣٣ مايو

نناء التعمير  العامة كالطرق وا
 ارباعية الخطة وتلتها ، وكاكن

 ١٩٣٦ سبتمبر فى بدأت التى الثانية
 المناعات "طرير عن مغولة وكالت

التيم/ الدب والعناعات الحرس؛

 سنوات خالل الهانيا عها اعتمدت
 بمد وتتابعت ٠ الثانية العابة الحرب
 التخطيط عمليات الحرب هذه

شتراكية الدول جميع فثملت  بما ا
 ملت٠ش ا كم الثعبية بن٠لص-١ ذاك فى

شتراكى ظام٠أخذتبال التى الدول  ا
♦ المتحدة العرب كالجمهورية المتحرر

 العربية الجمهورية أخذت ٠ ٣
 عام منذ التخطيط لنطام المتحدة
 يتم عثرية خطة ووضعت ١٩٥٩

ولى عرفت مرحبن على تنفيذها  ا
ولى الحسية بالخطة  تنفيذها وبدأ ا

 الخطة واستهدف ١٩٦٠ سبتؤمر فى
قتصادية التنمية  سيما  الشاطة ا

 الخدمات طاقة ورفع التصنيع قطاع فى
 فس ؛القطاعات حميع فى العامة
ننصادفة اتاحب  : الخطة تغمتت ا

 على تعمل التى المالئمة الحلول مجاد
 ياير بحيث الفزومى الدخل ز؛ادة

 ايجاد ،الكان عدد فى الزيادة
 والتوسع -اع ل-ا ٢انتا نمن التوازن

 جديدة فرص فتح ،ألخدمات فى
 ،البطالة على القفاء نح ومن للعمالة
 المحتمل العجز لمواجهة برنامح وضع

 قطاع فى أما ؛المدفوعات ميزان فى
 الخدمات ذلك فثمل اخدمات

 والثقاب والتعليمية الصحية
سكان والمرافق  ./ والمواصالت وا

 أو المنش%ت فى النقص باستكمال
٠ جديدة وحدات باذامة

 اننوبة ت الميزاب؛ ر تط ت٠ه رتبوت
ولى الخسية للخطة  حملة أن ا

ستثمارات نناح قطاء فى ا  بذخت ا
 سنة في ج م ٨٥ وكانت ح م ٨٨٤ر٧

 ت١ألسذو فى تطورت نح ،ساس١
 ا!تى النحو عل الناب اخمس

 ا٠٨(؛هر٦١/٦٠١مح١١١ر٦
 (٦٣/٦٢١ ح م ١٦٩ (؛٦٢/٦١١ ح م
 مح٢٤٧ر٣( ٦٤/٦٣١ مح٢٤٧ر٦
1 دا“ األطاءت *هذه ، آ ٦٥/٦٤ )



العملة خفض

 لماأى ا والد !-رى١و الزراعة
٠ وا!؟شاء والكهرباء والعناعة

 بك فقد الخدمدات قفاء فى أما
ثمارات حملة  خاللى نفذت اش ا
 ج م ١٠١/٦ر٩ تيمته ما الخطة هذه

-اس سنة فى ج م ٨٦ر٤ وكنت  ا
 واذواهالت اش ئ.اءات و'ش

 والتم'رة الوبر وقناة والتخزدت
 والمرافق الكنبة وابالى والمال

٠ ها وش اامامة

 الخمية الخطة نتائج من كاث
ولى  وكمه قيمة فى واضحة ز؛.'دة ا

نتاج  احالى لى وز-اذن المحر ا
نتاح حث من أط . العد.'* ألدؤل  ا

 لى-عنة ٦٧٨٩ من ل—ء ت اررغعت ذند
ساس  ٦٥/٦٤ سنة فى ٢٣٦٨ الى ا

 والعناعة ؛'زراعة خمل وهو
 لتطور١ أب وذاءذوبالحف والكهربا،

ذين 'ذطاء؛ث١ فى  ح الفعى بلج ا
نتداح اما  فقد '?خدمات قفداء فى ا

 *.ج ا .'٦ الى ج ٠٧٥٩ دن ارتفع
. ة الغذ. نهابة لى

 الدخافى ث٠م القرد د——لت عن أد'
 الخمية ألحعذ كنفين نتيحة العام
ور  فى ٣ ه٠ر٢ من ارتغم فقد ا
 ه٩ذ٨ الى : ؟٠/٥٩ ' األساس سه

 / ١٩ر١ بنة أى ٦٥/٦٤ عام فى
.- ندب -ط- ت ارض لى؛  ة ا

أى ج ٣.۴ر١ الى ج ه^٠ر٤ من

 لخطة١ "ننفين متارد.غأ رتن ن٠ئ ٠ ٠٤

ولى الحمية  'اعربية الجهورية فى ا
 عوقتد لى—عواد هنالك اب المتحدة

ت بدن فى '!شنفين  أو ٠ الخطة مجا
 ناحية من ;حعق ل تذغيذد 'ث ما أث

هالة  ذا ٠ دذه ارذل دة وألم، ا
 الذالة الحد بتعين ابد، أرحى،

 امك ١٩٦٥ منءام بد ١٩٦٧ عام الى
دن أت .ذو— 'تالث ه؛ ٤كش تحدد  بد

« انجاز خطة ر) واعتبرت خمى

 الخطة تنفيذ فى ألشر ٠ستكمال
ور ااحم-ن  ؟هلة قدرت وقد ٠ ا

-تذدارات نتاجية ذاحروعات ا  ا
 ج م ٣٤٧ منها ح م ١٠٨٥ ذمه ما

 ٦٩/٦٨لعام ج م ٣٦٢ ؛ ٦٨/٦٧لعاه
 وذأكءلى ١٩٧/.٦٩ لعام جم ٢٧٦ ن

 لمشروءات١ءلى التركيز أوأوبة رو
 القومى قنعاد ا صالح 'بتطاب اش

. الفترة هذه خالل انحازها

الجديدة الخطة

 اصطالحى تعبر (( دبل نيو ا؛ أو
 ضعه و الذى البرنامح على أطلق

 روزفات ذراتذلن بكى ا!مر نرأتر '
زمة من للتحاعر ١٩٣٣ عام  ا

قتدادية بات اجتاحت التى ا  اأو
 ( الءالم من كثيرة وأنحا، ١ المتحدة

 ،. ١٩٢٩ عام أواخر منذ بدات وانتى
 اذت٣ ات ء ١با؟ز ا!؟رذادح هذا وتميز
ساليب ءن غربية  حينذاك ادارفة ا

قتصادية األزمات دالجة  ا
قتدادرة ،وعن كفك) كا  التقاليدا

م_ريكية  الحكوى كانمدخل ا
قتداد ذروث فى ادافى  والتجارة، ا

كءاث ؟—- دبا قذراخر ا  ، وا
 ، ن٣المتعطلج الى—أده اعانات د نقد و

 ، زراع ءدذدة اعدات—٠د ذب—ورق
 تحتد فية المعر العات أزمة ووضع

 من للتخلمى مركزبة هيئة اف افى
 البنوك .ذارع ) فىت١ وول 'مطرة

 لم لظطة١ هذه ان وأو . التنداش,
 أنها ا حينذات ألبذالة عإى تقفى

 م ٨ نحو لى ١ م ١٧ من خفضتها
٠ عاطل

داة خفض ا
 به بقحد اقتمادى اصطالج

 ولة١المتذ- 'اورش ا)عملة ةمب خذن

 لى وذلك الذهبية أنيمن؛.( ؛اكسبة
 ؛ذهب؛١قاءدة عل 'فى اش الدول

بتخفيغر قانونيا الخفقر هذا وب



٤ عقائدى خالف

 وحدة قيمة 'نمثل التى الذهب كمية

 هب اف ا كمية فع ؛ر او المتداولة العملة

 على الورقية العملة وحدة وترك

 قد الدول اكثر كانت لما ولكن ،حالها
 عن فضال الذهب قاعدة عن خرجت

 ابها انقسمت اقتعدإدرة تكتالت قيام

ضافة ،دالكبرى الدو  انداء الى با
 اصبح لهنا الدولى، النقد صندوق

 بالنبة الخفض يعنى العملة خفض

 نهب لى ١ للتحويل قابلة عملة الى

ر مريكى كالدو  اتجهت لهذا ،ا

 وفى الفرية الدول بعض سياسة
 الرجوع ضرورة الى نسا ف مقدمتها

 تبعية من لزتحرر الذهب قاعدة الى

ر مريكى الدو ٠ ا

عقائدى خالف

 بين الخالف به يقصد ٠ ١

 اس ■ على الدولية المجموعات

ختالف  التى السياسية لعقيدة١فى ا

 منها كل فى الحكم نظام عليها يقوم
 نظمها فى خالف من يتبعه وما

قتصادية جتماعية ا  وأبرز ٠ وا
 العال فى العقائدى الخالف مظاهر

 التى (( الباردة الحرب )) هو المعاصر
 *-ماهدة عقد فور دولها دق فى بدأت

 العالمية الحرت ست التى الصلح

٠ الثانية

 الذى العقائدى الخالف جوهر ان

 خالف هو المعاصر المالم يسود

 كانت اذا وعما الدولة وظيفة حول

 أنها أو ذاتها حد فى غاية الدولة

فراد تمكن وسيلة  تحقيق من ا

ساس هذا وعل اً حاجاتهم نبتت ا

 وسياسية واجتماعية اقتصادية نظم

 مجموعتين فى تبلورت متباينة

ولى : رئيسيتين  وهى الغرد تنصر ا
 والثانية ؛الراسمالية الدول مجؤوعة

 بدونها التى الدولة وظيفة 'ذؤيد

 ، الدولى المجتمع فى للغرد وجود 
شتراكية ألدول مجمومة وهى  ، ا

 من سلسلة تقوم النظامعن وبدن

تجاهات  بعض فى تتفق قد المعتدلة ا

 من خالف ءلى تعتأ  ولكنها الفروع

٠ اامقيدة جوهر حيث

 أحد العقائدى الحالن يعتبر - ٢

تأب  العالنات لتوتر الرئيسية أ
 الثانية العالمية الحرب بعد الدولية

 الدولى التضامن ضعف الى ادى ممإ

سم هيئة دام رى بالرى,  المتحدة ا

 مجموعات وتحذولت ؛ختلغة١ ومنظماتها

 معكرين الى عقائدنا المخلفة الدول

 الدودالرأسمالية يمثل األول ؛كبيرين

يات رطبا وء  وتربط المنحدن الو
 ا—أءمه احالف عدة ا١ئه٠أءضا بحن

طلنطى شمال حلى  جنوب وحلف ا

 ، ادركزى والحف آسيا شرق

شتراكية الدول يضم والثالى  ا

 ;ي ٠ رالو١و حذذ وجمع

 من كل فى حدثت اشقاقات

 الشبى كالخالف )المعكرين

 العرنى والحالف ٠ اروفيتى

مريكى:'  بعؤ_ل م.كصما كال ان ا ا
حتفاظ ءلى كب على او بأرضه ا

 هذا فى الرأسمالية ادول *تقف'

بانامة سلبيا موقفا العراع



خليج

 المكرية القواعد ت۴م اطار
شتراكى ألعالم دول حول  أو .ا

 الناب للدول الخية المنح بتقديم
 ٠ لالشتراكية ابرابها تغتي  ’'حتى

عتراف قنة بعر أو  اش بالدول ا
شتراكية تعتنق  من صورة فى ا

يات ف تعتر لم ا نورها  المتحدة الو
تحاد  ١٩٣٢ ءام حتى الورش با

 ح;ل اشادة ا احالن با ف تعتر ول
 فى 'نذهب وقد ؛ ١٩٦٧ بخ لدار ١ هذا

حانة محداولذفى  المحدودة الحرب ا
 ان٢و : م رتنا و ر؛'ا كو فى حدث ا كم
 ان العقائدى الصراع هذا لماز مز

يجابى الحياد دول دور برز  وعدم ا
نحياز ٠ ا

خالفة

صطالح فى فة—الح  اطبى ا
سالدبى ماء هى ا  مارة١ أو الكرى ا
ية اصال ,به والمقمود ئ المسلمون  الو

 يذرن مند. اللمون ن ش# على ا!هامة

 فاًصبحت طورمفهومها ر ٠ ودنيوبة
لقاب من  طيها راذ اش ا

 أصحت أن بعد سيما  السالطون

 ألالطوب حمل ٠ أعقابهم فى وراثية
 اءرى ا منذ الخالقة لقب العثمانيون

 جمهور بهجم واعترف ضر الرابع
مبراطورية اشاع بعد الملمون  ا
 فى الالطون وأخذ ، العثمارة

 مندب ون يسن؛ ١٩٠١٨ نون لترا
 ره ا١ السياسة ش#ن فى الخالفة

وربية بالدول عالقاتهم وفى  وبدأ ’ ا
 السلطان سياسة فى واضحا ذلك

 (١٩٠٨ - ١٨٧٦ ) الثانى الحميد عبد
 ١٩١٤ عام الحرب تتركيا’دء وعندما
 برح اهالن العثما السلطان حاول
 أن ا ألملمون خإمغة بصفته الجهاد
٠ صدى تالفى لم دءوته

 باعالن جديدا دورا فة الخال دخلت
 ١٩٢٢أكذوبر ٢٩فى التركية الجمهورية

 رحمر٠ ا!ساطان ءزل ذاف وتضمن
طان ونعى ادس  المجيد عبد ا
 مارس فى الحالفة لغاء١٠ذلك وتال

 اتاريح ا هذا من ايام وبدر ٠ ١٩٢؛
 الحجاز ملك حسون الثريف اطن

 ٥١ دعو عن تنازل أنه ا ح خليفة نفه

 رسل نعها النة زن أكتون فى
 اما ه احجاز١ على سدود ابن استيالء

ء توفى وند اسان ١ ألثالثة هؤ
 Z ;ين ٠!ىم٩ح و لمجيد ١ وعبد ت* ن اسما ١ محمد

 فى هم وء اقهاء اراء صت يذد
 رأس ءل، يبخليغة٠٠تذح ن وج؛ لة مساً

حالمى اذهال جمع ولهذا ٠ ا  عتد ا
 ١٩٢٦ ءام الداهرة فى فة اح ’.تمر

 ألجن و ندبا اسنة ا فى .,مكة تؤر  ط
ت هذه تغر ل رأى عن المحاو

٠ 'بم ١حا

مج خال

صطالح فى الخرج  احرافى ا
رض فى ممتدة الماء من ذراع  ’ دأخزأ

 الخرج لمداه ألدولى التأنونى وألوضع
 .ه٠٠وءرض تساعه ’ دى٠بؤ ثر بذ؛
 طى المطلة السياسية لوحدأت ول

واحل تعرجات تعتبر طئهو١شو  أ
قليمية  ألذرح وقع فاذا ٠ خلجاذا أ

 ءتبرخبجا١ واحدة ادولة٠أذلي فى كه
 ولة الى ا ه’ب من جزءا وبعتبر 1وكي

تربة  ءن ‘فتحتا تزبد أ عال ا
 بضدف عادة يقدر معون اتساع

تاع رط لمقررللباه١ ا  )ثالثة ا
 فطع١ زاد فاذا ، ( بةمثالبحر أميال
 اعرر المقرر الحد عن ا!خليح فتحة

 دوافى الخرج ويعتبر ن. دور؛ رجا ط
 صثدواً^ أكثر قبم١فى وقع اذا كذلك

 اهه٠'ذلهقب لد.'لة ١٥ هذ وفى ، واحدة
 ستثناء دا بحار ا لى أط ه بميا عادة
قليمية المياه  سدواحل تجاور اش ا
٠ ط^ه المطلة الدولة اقليم



البريى اخليج’

مهى اسيج
 .بعرف ما أو ألعربى الغايج - ١

جنبية المراجع فى  لخلميح١ باسم أ
 المحدط من تمتد مائية ذرأع الغارس

مكوذة الذربى شماله ل سنندى
 وهو ،تاءم خليج دام او يرف

 هرهذ برزخ ار المم-ط من ممتد،
 برزح١مت ويمتد العربى الخايع ه٠كي

 شنطن مصب ر١ ممثذم راًس عند

 ، الغربى الشمال أقعى فى العرب
 وبتراوح م ٥٠٠ نحو طوله ويبلغ

 المساط وتدذغ م، ١٥٠ حول عرضه
 وهو ن م م ألف ٧٥ للخلييدو المائية

 ارخبيدل باستثناء الحئزر من خلو
 الدرقى الساحل من بالقرب البحرين

 ’ وابالله بانخ%ضه يتميز الذى
 لمرتفعات إخرضبا١ بينمابتميزازاحذل

 عر تطل ٠ الداخل ب ثرصو تتكا اش
 جميعها ؛رات و دول ء~رة الخبتم
 حذل١ على ابران ء ستنا با ١ ءربية

 اراق تنش وهى ( الدرز
 وقدر والبعدر.بن والسعودية !£وبت١و

٠ الهدنة ساحل وشيخات

 العربى الخليج أهمية ترجع - ٢
قعى الدرقى الحد يمثل الذى ١  ا

 رببن عامرن الى ( العربى لكالم
ستراتيجى الموزع ( ا ) هما  بجحن ا

 تنافر الى أدى الذى وآش أوربا'
 بعت عثر أاسادسى اإقرن منذ عسكرى

 البررطالن ثم. والبرتغال لعثمانيين ١
 بسط فى برطاب بنجاًج انتهى

 ررق—ط عن عيه ال-ياسمية حمايتها
تنانات من ساطة  ء١مر٢ مع ا
قليم ومشارغ  معاهدات تعتبر  ، ا
 القانونية، لدولية١الذاحية من متكافئة

همية مظاهر من أن كما ستراتيجية ا  ا
 حدبد سكة خط مذروع للخليج
 العسكرى والدور ، برلين - بنداد

 الحربزالعالميتين ابان به ارتبط الذى
اذ ، ب٠طوربةاشط١لالمبر راصدة

 محطات الى هروانيه من عدد تحويل تم
 والبحرية الجوية لذواهالت هامة

 ان بعد اهميتها تضاعفت لبر~طذية١
 البحر عأى سيطرتها بر_طذيا فقدت
حمر  بفضل وعدن اشويس وقناة أ

 المتحدة العربية الجمهورية تحديات
 تكشفت اش البترولية الثروة ( ب )

 نذوب قبيل التنقيب أعمال عنها
بترول ولكن ،الثاب ،العاب الحرب

 على يستثمر لم العربى الخليطة
 هذه نهاية حتى اقتصادى مستوى
نتاح مجموع بلغ وقد ، الحرب  ا

 (٠ العراق با,تثناء ) لله م ٢٣٠ نحو
حتيالى عن ،نغال ١٩٦٤ ءم فى  ا

المخزون نصف بنحو يندر الذى

همية أمهنه ونظرا  المزدوجة ا
 عملت فتد المربى خليج١ قإيم
 تمثلها اش رائية ال إخرب١ ألدول

 'تثبيت لة محة'و على سياسيا نيدا ذط بر
 العربية الخرج سواحل عذى اندرجا

 ، اليها برانية ١ الهجرة وتشجيع
ت وهى  الجامعة دول زادلتها مخلءاو

 دعم دساًنه رن ما بكدل رب—اك
 الخليج ادرات مع العرب العالقات

خوة بعثة ايفاد ذلك من  ٢٩٦٤ عام 'ا
 وعقد للتنمية صندوق وتأسير

 ألغاية، هذه الى تهدف اش المؤتمرات
٠ مستعرا فشء ما اإحراخ -ولكن

اسبة خدج
 للبحر اليمنى الشمالية الذراع - ١

حمر  سيناء جزيرة غبه تغمدل ، ا
 يبلغ ، العربية الجزيرة ساحل عن

 ويترأوح م ١٠٠ نحر الخليج طول
 تعترض ، ميال ١٧ و ٣ بدن عرضه
 وبعض فروصتا تران جزبرتا مدخله

 المائى والممر ؛ الصخرية الجزيرات
ولى الجزيرة رجن يقع لمدخله  ا

 نحو عرضه ويبلغ سيناء وساحل
 سواحل الخليج على طل ، أميال ؟

وسواحل الغرب فى للمرية سيناء



( مؤبر ) خمر ٧

 نم ، الشرق فى العرد؛-ة العربية
ردن  لهذا ،الشمالى طرنه فى ا

 قواعد أتجاس على الخليج يخضع

 اب للسيادة الدولى التانون
 أن عن ففال : الثالث العربية للدول

 بالحق يعرف ما عليه ينطبق الخليح

 العربية الميادة أن اذ التاريخى
 باختالف العربية الدول عليه مارستها
 دون البن م%ت خالل اسمائها

 ويعنى ، عليها دولى ض١ءتر١
 المشتركة العربية اسات ان ذلك

 حرية بشأن توبها تفرض أن لها
 ها باعتبار الخليح مياه عدى المالحة

٠ اليها باكسبة اقليمية مياه

 امركزت٩٤٩مارس١٠فى٠٢
سرائيلية القوات بعض  شبا ا

 بجن لخئيج١ داس على بطل درب على
ردنية الممرية الحدود  عرف.ه يبلغ وا

 على لها منفذا منه جعلت اميال ه
حمر البحر  ام ١١ ميناء وحولت ا
 ميناء باب( بعرف ما 'لى « رشرش
 'لتى رية٠!١ الدول اث غمم ، )مالت((

 قبل اسرائيل مع الهدنة اتفاقية وقعت
 سجادة بأية تعترف لم التاريخ هذا

 وند ، الماحن؛ هذه على سرائيل
 المدوان أثناء اسرائيل حاولت
 هيئة من وعد على تحمل ان الثالثى

مم  ألخرم فى المالحة حربة بضمان ا
  الدولية الطوارقء قوات بواسطة

 اشيادة يؤيد مما رفض طلبها أن
 ن٠م بالرء ألخليج على العربية

مريكى التمريح ٠ الفرنى ا

خسة
 على ا ٩١٢ عام منذ يطلق كان اسم

حتالل منطقة سبانية ا  بالمغرب ا
ستقالل اعالن حتى  المنطقة وهى ،ا

 سدل ءلى تطل التى الشالية
طاس للمحيد الشمالى وتمتد ا

 البحر وساحل طارق الييل شرى
بيض  المعاهدة أساس على تكونت ، ا

 فى واسبانيا فرنسا بين عقدت التى
 تظل بأن وتقضى ١٩١٢ نوفمبر ٢٧

 المغرب سلطان سيادة تحث المنطقة
 (( خليفة )) اشراف تحت تدار أن على

 ثم ومن اللظان نائب-يمثل ى’
 يعمل أن ويشترحد ، اسمها اشتقت
 السامى ألمندوب رقابة تحت الخليفة

سبانى  حق من ليس أنه كما ، ا
تفاق بمد ا خلعه ألغطان  مع ا

ضافة ٠ أسبانيا حكومة  ارالمنطقة وبا
 منطقة هناك كانت هذه ألخليفية

حتالل  طنجة ومنطقة الفرنى أ
 الخليفية المنطقة مدن أم ٠ ألدولية

٠ تطوان مدينة

( برتبر ) خبر

 فى ادقع صغيرة يمنية بلدة خمر
 كم ٧ ٠ مسبرة وعلى صنعاء شمال

 الىصعدة، ا؛ؤدية لطريق١وءلى منها
 بؤؤتمر ١٩٦٥ أمرخاًخاللءام اشتهر
 غرة فى بها عقد اندى الوطنية الوحدة

 مايو ٢ الموافق ١٣٨٥ عام المحرم
 واستهدف ايام اربعة ودام ١٩٦٥

 وتحقيق ليمذى١الشعب وجود ))اثبات
 وحل العربية الدماء وحقن السالم
٠ «البالد مشاكل

 مغتين نحو خمر مؤتمر فى اشترك
لو القباش ممثلى من  اليمنية وا
 النعمان محمد بن احمد مقدمتهم وفى

 حمين بن الله وعبد الوزراء رئيس
حمر  وترأس ، حاشد قبائل زعيم ا

 الرحمن د ■■ ب. القاضى اجتماعاته
ريانى  طى الموافقة الى وانتهى ا
 وارسال ، دائمة اتصال لجنة تشكيل

 |ن جميعا العربية الدول الى وفود
 الحرب حالة انهاء على التعاون اجل

 الخطوات واتخان الالم وانرار
٠ للبالد شورى مجلس نتخاب



 العربية من مزيج هى بالخوذية
 احدى وخوزستان ٠ والغارسية

ستاتات ) المحافظات  تنقم (التى ا
 ١ر٨ سكانها عدد يبلغ •' ايران اليها

هواز والعاصمة ن م  وتعمل ، ا
يرانية السياسة  عربية محو على ا

قليم ٠ ا

عفص خيانة
 الى تهدفا سياسية جر؛مة

ضرار  الداخل فى الوطن بسالمة ا
 وقد ، فيه الحكم ونظام والخارح

مر أشسار  محكمة بتثكيل الصادر ا
فعال ١٩ه٣ءام ممر فى الثورة  ارا

 وضدسالمته وطمن تعتبرخيانة التى
تم ا وتثمل  أجنبية بجهدات ل (—ا
درار لعرض  القائم الحكم بنظام ا

 تشمل كما ، العليا البالد ومصلحة
ستعمار ن’تمكي  وتقديم ، بالبالد ا

 اضرار استعمالها على بترتب ذخائر
 كذلك وتشمل ٠ الميدان فى بالجيش
 دولة لحساب التجر اعمال
 الطم الخيانة تشمل كما ٠ اجنبية

 هذا وعلى ، عنها التبليغ وعدم بغتنة
سداس  محكمة الى المتهمون قدم ا

 عام شهور خالل عقدت التى الثورة
 من عددا المتهمون وشسمل ١٩٥٣

٠ والعسكريين المدنيين

٥٠٨ الديئ نظام خواجة

الدين نعام خواجه

٠ولد غ باكمتانى وسياسى زعيم
 واشترك آنقادون درس ١٨٩٤ عام

 حزب الى وانضم الوطنية الحركة فى
سالمية الرابطة  رياسة تولى ٠ ا
 الهند تقسيم نبل البنفأل حكومة
 عام اسمه برز (١٩٤٧ )عام
 دولة رياسة تولى حين ١٩٤٨

 وذاة ٠ئ٠ الجديدة الباكستعان
عظم القاتد سها مؤ  داى محهل ا

 ١٦وفى١٩٤٨سبتمبر١١جذاحلى
 الوزارة رياسة تولى ١٩٥١ اكتور

 ١٧ فى خان على ليانت اغتيال بعد
 ٠ على محمد وخلفه ١٩٥٣ ابريل

 ساحب تزعم ١٩٦٢ عام ومدن
 ارابطة الممتذأرين مجلى الترجمة

 ، الحزب داخل معارضة جبهة وهو
 ٠ ١٩٦٤ اكتوبر ٢٢ ف توفى

خوزستان

هواز اذايب به يعرف اسم  او ا
 رضا شاه ضمه أث منذ عربستاث

 راس ض بقع ٠ ايرات الى بهلوى

 ويثمل الغرق الى العربى الخليج
 من اسمه استمد ٠ كارون نهر دنض
تعرف لهجة تتكلم التى الخوز قبائل



< مؤتمر )ابيغا، الداد

(وذادة ز خيه١ك١

 ادة ل ب. ة٠لختحم١ الوزارة — ١
من  وزير ايها يذرف ، الداخلى ا

 وينخصم ن وكالء وثالنة ذإوزير وزكب
 وادارات صالم مت عدة الى بها العمل
 و'نضم العام األمن لحة٠مح ٠ تثمل
 وتختذر الجنابة اباحث ادارة

 ومكافحة النغروالمال جرار بمكافحة
 مكافحة وادارة ٠ ابات——لعص ١

 األداب حماية وادارة درات—٠—المخ
حداث  جرار ة٠مكافح وادارة وا

 كما ٠ لتمودن ١ مباحث وادارة غ لنقد ١
 وقسما الجنابة للرقابة دارة’ تغم

 ن لثث ووددة ، الجدار شجيل
عتذال  للثرطة المركزى اكتب ثم ،ا
تسام وس ،الحنابة الدولية  ا
خرى  ،صاحة شرطة ادارة ا
 ؛النجدة وشرطة ا£ى—الالس وادارة

 ، الشرطة مماحة ام٠أدس وتشمل
 وادارة ،ارور دوئن ادارة

مدادات  وادارة رنمى - الح وادارة ا
 وتثمل ؛ المطاردة فرنة ر ، للتدريب

 ية—الذ-خد- حقيق٠ت مملحة اقسام
 التموير وأقسام الجنار المعمل

 المعاكم ومن ؛والخبراء الجشار
خرى  المام النغتيتر مماحة ا

 ة—التابد الدر الدفاع ومملحة
 رة—ابج وممتأحه ، للوزارة

جه مماحة 'ر ، والجوازات ♦ ن ا
 عدة الداخنمة وزارة تتبع — ٢

 للتدريب ومراكز ومدارس معاهد
 ومعهد ، الشرطة كلية ٠ تثمل

 ، الشرطة *اخباط الدبا الدراسات
 ومدرسة ، الصف ضباط ومدرسة

، البدنية التربة ومدرسة ، الثقافة

 مركز ثم ، والتأهيل التدريب ومركز
س قوات تدريب  تدردب ومركزى ، ا
د ، الشرط وهجانة خيالة  ؛قة—با

رشاد وحدة الى ٠ التردى ا

 اباذظات فى الوزارة وتمثل
 بمديررات ف بةتعر١مح أجهزة ا؛خاذف

من واء برتبة أمن هردير ها—يرأ' ا  ا
 بث٠لمغتش١و صنجاءدلن٦ س عدد دداوذه

٠ الطاشة الوزارة ممالح وممذاى

 الداب وزارة ميزانية ؛اخت
 ٣ره٣ قدمده ام ١٩٦٧ - ٦٦ عام

 عام فى ح ٠ م ١ ٢هر دابل لى ج ٠ م
١٩٥٨ -

( ر٠ؤت٠ > البوضاء الدار

 التى الهامة ت١أ؛ؤتمر أحد - ا
 المغربية البيضاء الدار بميناء عقدت

 العالمية الدرب ابان ( بالنكا كازا ١
 س *لة ز! ا؛ؤتمر ومهدهذا ، الثابة

 دول اء رو ءفدهاً التى ت١؛,ؤتهر١
 *ؤتمر فى اشترك ، ذ'لك بعد ا!حلفاء

 ١٢ بين ئ اذهقد الذى البيضاء الدار
 اربسر من كل ١٩٤٣ ينادر ٢٤ و

مريكى  وألريس روزفلت فراص ا
 وقد /٠ تشرشل وطنون ر البريط,؛

جتماع هذا سبق  وات—ا!ذ ذزول ا
ورب  ساحل ءاى وابريطابة ا

 س ابتداء الثمالى .ا——افربقي
تفاي وتم ، ١٩٤٢ نوفمبر ٨  فى ا

 بكون أن ءلي لبيضاء ١ الدار اجتماع
 ، شرط أو قيد إ المحور دول تسليم

 حكومة سخطت يوبه ٢٥ وفى
 ساحل ءر< الحلذآء ونزل ووسبربنى

 م؛ؤتمر عقد بر نووم ٢٢ ولى ، ايطاليا
 اذح—دش فيه اشترك الذى الفاهرة

٠ تشك كاى

 الجامدة مجلس عقده مؤتمر - ٢
 بمديذق ١٩٥٩ سبتمبر أول فى العريبة

من بدعوة بالمغبرب البيضاء الدار



١ السالم دار

جتماع أؤتمر١ هذا ويعد ، حكومتها  ا
 الجامعة سن اجل والثال'نبن الثانى
٠ العربية

 البيضاء الدار مدؤتمر فى اشذركت
عفاء العربية الدول جميع  فى ا

 توض حكومتى باستثناء الجامعة
 وزراء الجامعة دول ومثل ث والعراق

عمال جدول واشتمل خارجيتها  ا
 ية—وقف الجزائر قدتة بحث على

 اليهودرة الهجرة وموضرع فلسطين
 حاف دول اجة وط؛ لالجئبن ٦ وتوطين

 فرف اعدة—م بوقف طلذطى١شمال
 لوقف كاجراء سادنا واقتت عسكريا
٠ الجزائرية الحرب

 القمة ذمر٠بمؤ بعرف ذمر٠مؤ — ٣
 الدار ؛حدبنة عقد ٠ الثالث العربى

 ١٩٦٥ سبتمبر ١٣ فى البيضاء
 آلم-امعة دول روساء فيه واشترك
 وتضمنت *ذوزر تثناء—باس العربية
 ضوء فى فلسطين شكلة مباحثاته
 الذى الثانى القمة ودمر قرارات

س عقة  عام ٠بتمب فى كندربة—با
٠ ١٩٦٤

السالم دار

 على تقع ، تنزانيا جمهورية عاصمة
 جنوب فى الهندى المحيط ساحل
 يندب ، ( ر رزبا ١ زنجبار جزيرة

 الى '( مها— ا كان ر وس ) انشاؤها
 !بوسالدى١ ماجد زنجبار سلطان

 المانيا استيالء وبعد ، ١٨٦٢ عام حول
قليم على  الالم دار أسحت ا
لمانى العام الحاكم مقر  كان لما ا

 الذرقية افريقيا م٠٠بالم يعرف
نية  لتنجانيذا تمأسبحثءاسمة٠ ، ا

 ظ ؛ربطها ، البريطانى الحكم ابان
 بحيرة ءلمى أوجيجى بمدينة حديدى
 ألفا - ١٢٩ سكانها عدد يبلغ ، تنجانيقا

 رهورة م’ د قبل ١٩ه٧ء؛م احصاء )
 م—٠ل١ دار تعتبر كما ( تنزاني-؛
 (( اروشا احل٠ر )) اقليم عاسة

عثر البعة األقاليم احد وهو

 زارها ، تنزانيا اليها تنقم التى
من بدعوة النامر عبد جمال الرئيس
 سبتمبر ٢ ا فى نبريرى الرير

٠ ١٩٦٦

ن دار

 اسس.مه 'نردد ذرنى بحرى قائد
 وهو ٠ الثانية العاب العدرب ابان
ن فرنسوا جان  ، ١٨٨١ عام ولد دار

 واشترك ١٨٩٩ عام بالبحرية التحق
 العاذب ومنح الدطمى الحرب فى

كبر  .ورقى دوش البون لوسام ا
 ٠١٩٢( عام أرال بى رح الى

 الثانية العالمية الحرب نذوب وعند
 ردة١ قذزات عاما ذائدا ءين

 م وبط؟ (١٩٣٩ سبتمبر '٠ الفرشية
 الى أذب التالية النة فى فرط
 را٠ئي لر ئبا نا فعون فيشى مة حكه

 لدفاع١ وزارات ه—توي مع ء١!وزر١
 ادى٠يئ وكان لذ؛رحية١و٦والبحر

نيا مع اوتعاون بيا-ة ٠ ا
هرر الحمإة إهد اممه ز ٠ب  بكية ا
 أمرا أصدر اذ ٠ افرب طال ءلى

 جميع ار ١٩٤٢ نوفمبر ا٠ فى
 ضد القتال روقف اذخرنية اذذوات

 اشترك ان بدد وذلك الحلف قوات
 ، طور’ذز١ الجنرال مع محادزات فى
 لم فيئى حكومة رئيى يتان أن أ

رءزك ١ أدى مما وب'مته نه لى لى.
٠ الغرندلى ة٠الجدح ذ٠م يده ٠وتج

مريية الحاومة ولكن  اعتبرته ا
 ٢٥ فى أغتيل ٠ لغرط ط—رئي

 فرنى ذساب يد ءذى ١٩٤٢مبر ديس
. الجزار فى

حاكو

 دافيد وهو ٠ افربقى سياحى
 بمدارس وتعل ١٩٣٠ عام وأر ، كو١د

 اشتغل ، الفرنى بالكونذو المبثرين
 ئية١'بتد١ مدرس->ة نظارة وتولى بالتعب

 عاصمة أصبحت التى امانجو ممدينة
بمد الوسعلى افريقيا لجمهورية



ى ى د ١١

 بادل عدوا اشس ٠ استقاللها
 ونارن -دور رب ١٩٥٧ م ط قإيمى ا

دارة الزراعة ذب ت بمد وا '■ 
ح قم__ا د—ع و . توخ اد' ل نقال ارج

١ه فى؛ طى س. او 'سمعيا اف اسماً ر حميو

و ’'٠ ه٠الجمشور

داكوى

يبرن د’ء .طئق ر  يكببن امر د
وى ١ب.ر -مرفان  اشالة ذا

ز'ذا تة كانتا ٠ الجذوية ودا  و
 نذمرا’ كا ١٨٨٩ عام حتى ة وادد

. وحوية شمالية الى

 وهى ٠ الذعااجة داكو-نا - ١
كات ءةومحم دن واددن  ا؛وطى ',د

 فى كا'.ها حدود -ب_اور . الشمالية
 _و'دا—د-را- نى وبا يين و-نقع " الدال

 حذ أل . ؤالغرب ذا ووكان ؤالثرق
 ٦٣٢ الكان عدد . م م أكا ٧ر.٦

 لحهرا١ البذود دن أكا؛ ١٢ بهمذ , الف

تحاد لى' اشت  ، ١٨٨٩ عام ا
 الدن : 'كا ٢٧ ' ة؛مارك٠كاص١

ذرى  ، كا’ ٤٧١ كازجر تثمل '
 ينوت ( اكا ٢٥ ا' ذوركز براكا

اكا(. ٣١)

 ءلة١!زر١ على 'ب اقتعاد مد ت رع
 ، والتعدتن الزراعية لمشاعات١و

رض  من / ٩٣ تبلع الزراعية وا
 الف ٨٧٣ مندا ١ داحتها وع٠مج

 الفيدرالى المكتب عليها ف ث, فدان
ولى وهى ن نم لحمر١ لهنود١ لثذون  ا

 القمح ممتازة.من اذواع انتاح في
 ذم (١٩٦٤ عام شل .بو م ١٥١)

درى والحووب و'لشوفان الشعبر ' 
ر ٠ م ٣٤٣ حعيلتها مجموع )  ( دو

 البذرول الدب ثروتها وتشمل
 حميلته ) ١٩٥١ عام اكتثف الذى

الغاز -نم ( ١٩٦٤ عام د ٠ م ٦٨

 الدوارية والطينات الطبيعى
وراتيوم ٠ وا

 من بعى لنثر ١ ا يع غ ر-- هرج ع .1 غ ننأ
 منتخيا ١ عضسو ٤٩ ) r للثيو مجد
 لقنواب ودى ( سدوات ٤ لمدة
 ( سنتون ددة منتخيا ١عضو ١١۴١
 شيوخ دأن٠ءض الكونجرسر فى أخطيا

٠ المواب وعفدوان

 فى رقع٠و ٠ ة—الجذوب داكوى - ٢
وتا جنوب  حتها سم- ٠ ب الد؛ دا

 ٦٨٠ المدان وعدد ٠ م م ألف ٧٧
تة وص ٠ أغا٠ ربعون ا  اش ا

بم ا!عاصمة ٠ 'ذجاد١ از كفؤت
ف ١٠ خرى. المدن (واهم آ ا
 رابدستى ( ألف؛ ٦٥ 1 لز ود ؟ؤ

٠ ( ألذا ٢٣١ ن د ثم. ٠ الغا ٤٢ ■٠

 ، الزراعة على باتجا تتصاد ا تعتمد
رض وتحتل  من بر ٩٢ 'لزراعية ا

 مزرعة أوف ٣٥ ب وتتألف حتيا هد؛
حة من ا ١٠ '  عليها بذرف ا

 'نذدل ( اد.^ر اً!.هذود دون مكتب
 بعد الثاب ) ادوفان مالصا حا

وتا  الريدى ادح ص '( لبة الشد؛ دا
 حيث لرن الخامسة وص ٠ ز والن.

 يلتها٠حص بع ) ٠ الحرابة الذروة
 'ند-مل ؛’ د٠م ١٦٢ ادوب لدن
 األولى وهى الذهب اإهداب ندا’'ترو
دات ص  د٠م ٢١ أنتاجه يجه ١ الو
 اغضان وا األورانيوم 'تم ( ١٩٦٤ عام

دبوم واب؛ ٠ والغا

 من بعى ادر مجاسها تتألف
 منتدما عذوا ٣٥ ) شدوخ ل؛ مجلس

 ٧٥ ) للنواب ومجذى ( سنتون إدة
 ا٧ه دمث و ( لمتون لمدة طب.؛ مننن ا عفمو

٣يو٠للد عذفوان سب نمذر ااح؛ فى
♦ ذواب وعفوان

ى ما دا

 الالمية للطائفة الدبنى الزعيم لقب
، ححومتهاً ميس ور التبت البورية.فى



٠١٢ دبجه دا

 مدين-ة يجوار بوتا قمر ومقره
 للذب ا ١هذ حمل من وآخر ، ا—س
ى هو  لذى١ عثر بع١لر١ دا الدا
 (،١٩٣٤ ولد )١٩٢٠ عام تولى

 ؛ ما التانى الدبنى المركز فى ويليه
 تليم الشعبية المبن غزو وبعد

 سلطات تتلصت ١٩٥٠ عام التبت
ى سبوع وفى ،المدنية ما الدا  ا
 تجددت ١٩٥٩ مارس شهر من حر

نذرا  محاولة ببب التبت فى إت ا
 الشيوعى ٠لحكذ ١ تعزلز الصون حكومة

 عتقال ولة محن-( الى أدى مم( ذيها
ى  الهرب ب تمكن اذى١ ما الدا

لتجاء  ح£ومة فادادت ، الهدد الى وا
 جا٩ح ئ ( التاذى ١ ض٠ب١ العون

٠ بنيا د ؛٠٠ورئي خ، اتبا على

ديه دا

 ر١دو١ و—وه ئ فرنسى سياس
دييه  وتردد ١٨٨٤ عام ولد ، دا

 ٠ الثانية العالمية ألحرب ابان اسمه
 الدرب فى واشرلذ مدلما حياته بدأ

 ١ءفو انتخب ١٩١٩ عام وفى العظمى
 ١٩٢٤ م ء ولى ، الوطنى المجلس فى

 دئن ر  ص للستعمرات وزدرا
 زعامة فى هربو خلف ، والتعليم
 ألف ن ١٩٢٧ عام ■الراديكالى الحزب
ولى وزارته  اشترك كما ١٩٣٣ عام ا

 ذلك بعد الفرنسية الوزارات أكدس فى
 وفى ٠ رب—الح وزير منصب متقلدا
 ٠ الثالثة وزارته الف ١٩٣٨ ابرلى

 فراسا مركز اصالح فحاول
قتصادى ٠ ا

لى فرنا مثل ١٩٣٩ ءام فى
 بميوله اشتهر ، ميونخ اتفادة دوقيع“

 التالمة ن١ ولى ، الدكتاتورطذ
 ل استن؛ ص المانيا على الحرب أءلى

 بمد انه ا رينو وزارة فى واشتذرك
 اتهم ( ١٩٤٠ يرنيه ) فرنا ستوط

 د ثىبف حكومة ه٠وحجرتءل بالحيافلذ
أحد الى أبعد ١٩٤٣ ام—٠ وفى

دل المعكرات  سبيله أخل ، نية ا
 بالمجلس عضوا انتخب ، ١٩٤٥ عام

 ١٩٥٧ عام وفى ،١٩٤٦ عام الوطى
 ، الراديكالى داخحزب رئيسا اننخب

 (( فراسا ءن الدفاع ١) مؤلفاته من
٠ ١٩٣٩ عام صدر

دالنذون

العمال، حزب ن٠م' بطادى ر٠ب الى٠سي
 ولد ، ن إذ، ١د هيو رد١دو١ اورد وهو

قتصاد بتدرر اشذل ٠ ١٨٨٧  ا
 بمجلس عضوا انتخب ، لندن بجامعة

 با٠ا1ب وكد عجن ٠ ١٩٢٤ العموم
 ووزدرا ، ١٩٢٩ الخارجية لوزارد

 وزارة فى رب——ااطح قتعاديات
فةئ١ لى ٠٠٠ 'دث  ، ١٩٤٠ ما'؛و فى ئتا

 وازيراً غ ’١٩٤٥ تو'لث لتى١٠٠ز٠’لعأا’١٠

 لتمربدات ١٩٤٧ ذلى للمالية
 إخب ولمح ٠ داذزابذ تتذصدل جفية—ء

 دؤلقات ه ئ ١٩٦٠ اإوردية١
شذراكية ا١ ١مب أقتصادلى  ا

٠ ١٩٦٢ فبراس ١٣ 'زوفى „ العملية

دانانج

 على 'نذم ة—الجنوب بغيتنام اءميذ
 ١٧ خط جدوبى م ١٠٠ مسافة

 الجنوبية فيتدام بون لغاصطل١
لية  الحرن بان١ اسمها 'ذردد ،وا
 القوات أ'ذخذ'ذها أن منذ الفيتنامية

مر  ;لمن وجو وبرالى لى بحر ف'ءدة يكلى ا
 مارس ٨ فى مرة دل بها نزك ن ب

 فيمائية٠لى التاسعة الفصيله ١٩٦٥

في؛  ا )' أوكيتاوا فى ا
 وا-تخدمت ( اكابع ل بك.طول

 لحشد العانمه والسفن وبتر٣الهيلو
 ١٩٦٦ عام فى بلغت ذولى؛التى

سلحة من تل مذ؛ ألف ٣٢٠ نحو  ا
ى فى وأقيم ٠ المختذلغة  تذم التى شر

 وفى جنوبها مفى٦٠ فة ط عر
٤٠ مسافة عر تتع التى (( ذوباو ١)



سمارك ١

 للقوات مسكرات جذوإبا لى ميال
مريكية  اأناعدة هذه اقامة نحتبر ، ا

ستراتيجية فى 'نحول نقطة مريكية أ  ا
 مرحاًة من نقلتها م’فيتنا حرب فى

 الى الفية والمساعدة التوجيه
شتراك  بذا ،ألمعركة فى لى٠م١ ا

 ابت لذوات هدفا داناذج كانت
٠ لوطجة١ كرنح

دانانزيرو

 وهه ا لى نى؛ ١ واديب سياس
 ١٨٦٣ عام ولد ، دانانزبو جبرركل

ية الحرب اعقاى فى' اط ذاع  ا
ولى  بها أسترلى فرقة اك حدث ا

 تابعة كالت التى I فيوس ميناء على
 الى ها م—وض ١٠ ا ٩ عام فى '؛ للنمسا
 عام ا!ضم بهذا اعترف ١ ايطاليا
فبا اعيدت ص ١٩٢٤  دام ارموغو,
 الوطذكل بأشعاره اشتهر كما ( ١٩٤٥
 فى الغاشية إغيام د مه مما كانت اش

 ، ى ر نتالو مو أمدر لتب منح ٠ ابطا!.يا
٠١٩٣٨ عام تولى

لزج٦د
 ذممت ء ميد؛ ، جدانك أو - ١
 ءلى تطل ٠١٩٤٥ عام منذ بوأخدا الى
 ، القتو مصب عد لبلطيق" ١ بحر

 مثا٠٠بلغ المعروفة المقاطءلمذ ءاهممة وهى
 وعدد م ٠٠ م ٧٥٢ ماحتها تبا

 ارتبط ٠ الغا ٢٨٦ ( ١٩٦١ ) سكانها
 ب اله متن هامة بأحدأرثاً تارنخها
ولى العاب ٠ ا

 منذ المانية مدينة دانزح كانمت ٠ ٢
 فى المانيا هزيمة ونعد ، ١٧٩۴ عام

ولى اكابة الحرن  ذذطعت.س١ ا
 حرة ميناء وحعلت (١٩١٩١ المانيا

 ,ر البه اإى لندا ؛و ل صم بو ومنفذا
 البولندى بالممر ءرف ممر طركل ءن

 معاهدة بثغى ليالا١ واننازلت
رنة فى حذوقها جميع عن فرساى  ا

مم عصبة تقوم أن على ؛ بحمايتها ا

 س٠خا دستور ش#نها لتنظيم ووضع
 وأعطيت ، مم١ءمبة وتاذق تضمنته
 وأصوح ة—خاصم. امتيازات لوولندا
 أماش#ن ، قوبسد ألمتطذ فى يمثال؛
دنة  بمثلها ساهنات ه١ تقوم فكانت ا

 يمثل كان كم-؛ ، مجلرمخذإط
٠ سام مندوب آلعصية

 باعادة هتلر طالب ١٩٣٩ م ء؛ فى
لمانى ارطن الى دانزح  ذلك وأعقب ا

 وفى ،البودرى بالممر المطالة
 لت ستو ١ نقمه؛ السنة من أغسمن

لمانية القوات  وفى ،المدينة عل ا
 زى١ألزءيم أعلن ١٩٣٩ تبتمبر ا
 ، ا٠ألماذي الى دانزح غم كا( ذورستر ١)

ى لبولندا اذيا1١ غزو ناك وتبع  ا
 فى رة ااماكر ات—لعملي ١ بدء كان

٠ الثانية العاشة الحرب

 العالمية ألحرب ختام فى٠٣
 فى اروس علبا أسدولى الثانية

 فى رر—تق وقد ة ١٩٤٥ مارس ٣٠
 ، ١٩٤٥ أغم-طر ١ ؛وشدام ؤتمر ه

دارة تحت المدرنة 'نوضع ان  ا
 لمح—ااص معاهدة عقد !حبن اغدية اب
 بولدا دت٠فعم ، المتحدة ألي'نيا مع
ن سكانها طرد الى  وائدل ا

 اسمها ألفت كما مكانهم فى بولنددبن
تى سم عالها وأط!ذت ا ارواخدى ا

٠ جداذمك

ارك٠د٦اك

دنمارك دحت نحر٠كب ' : لرسجى١ سم١

ريه ذو دس ملب.ن : الحكم نذام

'نرلى ) التاب فردريك : : اودواة رض
( ١٩٤٧

كراج . . ادمومه١ ريس

ألفا؛ ٧٢١) جن بنها كو : العاصمة

هارك ٠ ١  أورد'؛ دول احدى ا
ذد ة بر جز شده وتحتل الشهاب  جيدذ
ءلمى وتط-ل ألمجاورة زر٠ب١ وبعض

وتتمكل البلعإمق وبحر الشمال بحر



١ الداذوب

 ٠ بية الف بألمانيا الجنوبية حدودها
 ٠ م٠م اف ا ١٦ر٦ ساحتي؛ تبلغ
 -.ددر—تغ، ) ن٠م ٤ر٦ ا٠سكاذه وعدد
 ول٠سه من جغرافيا تتكون ( ١٩٦٢

 ربرة مزارع الى مقسمة منخفضة
 الزراعة ض اقتصادياتها تعتمد
سماك وب والرعى  والعناعات ا

 العداصالت وتثمل '٠ بها المتصلة
 والشعبر والبنحر ابطاطس الزراعية

 أن ف ،والقرطم والشوفان والقمح
 خاص-.ة يلمن أهم ذات الحيوانية 'ثروتها

 وءى الصادرات كبارة بالنسية
 راس ٠م ٣هر ، خنزير م ٧ر٢ تثمل

; دودت ٠م ٢٩ و ٠ ام—أألغن ص
 ام ء. ١ مكية٠٠٠ل١ الثروة قيمة وراطت
 فى *ويسل كرونا ٠م ٤١٤ (١٩٦٠

 ٨٣٥٠ من مكو'ن أسطول يد٠لصب.١
٠ دراعى مركب ٥٥٢٦ و اًلى مركب

نتاح مقدمة فى بألذى  الصناعى ا
ت صذاعة نح٠ سة١الغذ اح*ذ؛ءات١  ا

 الحادرات ق:مة وتبلغ ث والكيؤائيات
خدوم الحيوانات من  ك٠م ٨ر٣ وا

 األليان وستخر>ات اديفى ومن

سداد ومن ك٠م ١هر  ك٠م ٠ر٤٨ ا
ت ومن  دل وتدشر ك٠م ١ر٨ ا!

 وألذروبح وبريطانيا الغربية ألماب؛ من
٠ المذوردة الدول اولى

 وحدة ٢٠ اوط ا الدلسارك تنتم
 ى٠محإ دوئذجا على بذرف ، اداربة

 أهم ، اإ'.ك لعينه محاففل رأسه على
 ءاى ع ٠٠ وتق العاصمة كوبنهاجن المدن

 ٠مالمو ميذاء و'نف.اباى جتالند جزيرة
 الجزلرة بيرم ويملها السويدى

 المدن وأب متندر حدلدى خد
. ورلى وأارح رهوس١ أ*ألخرى

 ك الدنؤار فى الحد, نظام بذوم ' ٢
 ام ء '{ يثافىب ) دسذور أساس عدى

 لى التثرندح الساطة وتتمثل ١٩٥٣
ش 'ك1١  أ!هة ىمد مع دراك—با

 ١و٠ءشبر ١٧٩ من ويتأك ادولكيتنج
؛ لمدة ■■!إدرا ٠٠ م?- انتيران' منتخيا

 ردت فى ورانية الملكية و ؛ سنوات
 الذكور وتشمل العاشر ن ستيا كر

ناث  الملك .بكون أن ويشترط فا
 مالمثا ليس و ، المذهب نتى وتستذا بر
 ا الخارجية سملداته يباشر أن

 هيشة يعثن الذى ، المجلس بموافقة
 وأعضاؤه ات سنو ست مرذكل ء أقف؛ ا

 أعضاء مع اك شتر با ن لذو بؤ بن لذ ا هم
 وحدها لها اش الهيئة الطيا المحكمة

 لهيئة ا و ت المجلوط أعفاء م١اتي حق
 ومجلس الماك يمداها التنفيذية

حزاب أهب- ٠ اوزراء ا  الرزب ح ا
شتراكى  الرادتكالى ’ الديمقراطى ا
حرار ئ ايارى  ئ المعداوطن ، ا

شذراكى الشعب حزب ٠ ا
 نمارك لد ا ممتيرات تثمل ٠ ٣
 ، لنداد حر ة ؛ر جز ا ابدار ا وراء ب'
 لبة با ضعفا ٤ ه حتها ما تلز
 ’أك ٣٣ وعددسيرانها حةالدذطرك١لت

وربيين ن٠م ٢٧٠٠ بينه  ويمثل ، ا
 ا بعر لتذم ١ لجلس١فى ن١ءضز الجزررق

 وتد ذارو جزر ممتلمك.؛رها رخنجه،ل 1كم
 عددكانها ئ كذ!ك أصه '!دائرة فى
 فى ءذوأن ذ_لها٠وب . ث ااف ٣ه

. ارعى ااًجل

 عام الدنمارك الماذر غزت - (
 كريتيان اك1١ ف ,'عذر ١٩٤.
حالل اساركى ك'شم١ لمانى را  أ

 حين ١٩٤٥ عام حى ده—ب
 ألدنارك فاخدت ذلتالماذبا١

 ١٩٤٧ ام٠ء ولى الكامل؛ لها استقال
 أبنه وخلف_ه دددان ك. إلك١ 'ذوفى

 . ألتارع دربك له

:ابكرودا صءلتا

'بد;.اركية : اسة

ربى ا طبه حمراء -قعة : العد

,سيوفى
 طوله ؛طغ أوربا أنهار دذى - ١

 منحدرات من ينبع وهو ٠م ١٧٥٠
أديا جنوب فى السود الغابة اقليبم



داهوس ١٠

يود البحر فى ويب  ويخترق ا
 ، النما ، المانيا : هى دول ثمان

 يوغوسالفيا ، المجر ؛ تتيكرراوفاكيا
 حاد7ا 1 اب' ر ل ٠ ورومانيا ل؛ بلغار و

 ٢ مفذو الدانوب ونهر ؛ '( فيتى الو
 باًلما اود مدينة مذ ,دهرية حة٠لل

 من البحر.:؛ وللمالحة ٠ معبه الى
. الرومادلمن برايال مدينة الى معبه

 التى الدولية للمغة نظرا - ٢
 ءدة به ألمالحة لظمت فقد للدانوب
: اهمها دولية ومداهدات اثفانات

 الذى ١٨٥٦ ءام بارير معاهدة
 النهر فى المالحة حرية مبدا أنرت

 قررت كه؛ تميي.ز دون الدول لجميع
 على لالشراف دوليتين هبئتين انامة

 لتذظيمية١ذاحيتين١ من ,.األحة ش#ن
 لدانوب الدولية اللحنة هما والغنية
 المحاورة الدول ممثلى من وتشكل

جنة ٠ للنهر وربية وا  للداتوب ا
 وفرنا للنما ممثبآن تضم وكانت

 اسردئنلى وايطالبا ورولى وادلرا
 وخدت التى اللجنة وهى ، وثركيا

 عام الداذوب فى المالحة دستور
١٨٨٦ .
 اتف'ب ١ فرساى معاهدة - ٣

شراف نشت (١٩٢١ ء.'م بارير  ا
 ابدرى الداذوب مر’ وكلت’ بأن

 لحنة ألى f برايال الى المصب ض ١
 وأيفاد-, وانحرا فردا تمثل

 م ء؛ كاالم’ اليها انغمت آ وروالى
١٩٣٩ I ، الداذوت مر’ واوكدت 

 تغم مختلطة لجنة الى انهرى
 الدول وممثلى افابتة اللحنة
. للنهر اداور؛

 اداب ,'.*رب خالل فى - ٤
 (دطرت ١٩٤٥ -١٩٤. ا الثابذ

 النهر فى المالحة ش#ن على المالى
٠ للنهر اداور؛ الدول باداك

 ١٩٤٨ عام بلغراد معاهدة — ه
 اذير فى الالحة حرية اقرت اتى

للدول واعذرنت ، الدول لجميع

شراف بحق ر المجاورة  وتنظيم ا
. الدانوب فى المالحة

١دائلىك

 ،١٦٠٢ ودعام ، سيالنى سداس
 كولومبو فى اسبين ة—بك-ي درس

 ١٩٣٥ عام انتخب ، ااتعليم ي واشتغل
 عمدة ثم جال محلى بمجلر عضوا

 اه د I. يجن ، ١٩٤٠ حدينة
 بالبرلمان عفو,' انتخب ، ارية ال
الذى الحردة حزب الى اش ١٩٤٧

 للتداجم زبرا و عجبن ،'؛ باندراذد 4 .- - ’
 ة—رياب تولى ، ( ا ياندرانلى وزارة ا

 .٢٦ باندراذدافى اغتيال بعد الوزارة
 افذلمن فى خاش ،١٩٥٩ سبتمبر

داندرأنيكا. فو يما ير اليدة التالية

داهومى

دني  اهرمىد دى دليك -و ر؛ . ى٠ارس١ ثم ا

 ة٠جمهور : الركم ذفدام

 ؛١٩٦٤بيتى)١ ن’بى سورو : الدولة دسى

( ألفا ٣٢ ) نوفو بورد ن ادعاسة

 المستعمرات احدى داهومى
 ،اذربقا غرب فى البنة الفركة

 ١٩٦.اغطى اول فى استقاللى اءان
 ٢ ٠ فى ألمم١ دهبئة عضوا وقبات

 وتربطها ، نفسه الدام من سبتمبر
 على بنساء استثنائية عالقة بغرنسا
٠ ١٩٦١ ابربل ٢( فى عقدت معاهدة

 طوله شرب من داهوس تتاون
 عإى .بطل الذى ) وعرضه ٠م (١٧

 دن تقع ، م ٧٧ ( غانة ماحل
تح نيجردا جمهوررذى  فى ادرة—ا

 هوس١ود ، الغرب لى وتوجو الشرق
 عام مذمذ اقتصادى اداد فى عضو
 والنيجذر 'ج1٠لم١ احلس ضم ١٩٥٩
 ٤٤ر٣ ^تها١مس تبلغ ٠ اسيا وذوأنا

 ٠٠من ٢ر٢ السكان وعدد ٠ م٠م ألف
٠( ١٩٦٤ )تقدور



١٦ خان داود

 على الداهوس تتعاديات١ تعتمد
 السودانى والغول وارام الذرة زراعة

 جوز واهمها الفابات ومنتجات
 زراعة بها ادخزت كما وزبه النخيل

 ماقيمته صادراتها بلغت ، والبن القطن
 (١٩٦٢ عام افريقى) فرنك م ٢٧٠٠

 أكثرها فا٠م الف ٦٦٠ ٠ ووارداتها
يارى نظامي؛ بذوم ٠ ( فرنسا مع  ا

 ورئيى تثريدى دلس اساس على
 ه لمدة بنتخب كالهما جمهوربة

 ثم( ماجا هوبرت )) تولى ، سنوات
 فى اسذقاللها وهد الجمهوربة رباسة

 اقالب أسقطه ،١٩٦٠ دبسمبر ١١
 'نولى ر ١٩٦٣ اكذو؛ر ٢٣ فى عسكرى

 بردا للشورة سى١مج الحكم
 وبعد (( سواو كرستوف )) الكولونيل

 ١٩ فى الثانية ورية—الجمي اعالن
 فى لى الح-؛ الرثير انتخب ، ديسمبر

 ٠ ١٩٦٤ بر٠يذا ١٤
ت اللغة فرب.الفرية أ ا

أفريقيا غرب فرنك : ألعملة

'( رار آ أ قطاع : -لحمادم

 احدد ٠ اصفر يدان دد

( افقى ١

خان داود

 ر١ د سر دو و ذا لى فغا أ سى ب
 وزراء رئس ، خا'نى داود محمد

تان  ء؛م ولد ؛ ١٩٥٣ عام افغا
 ’ زيارير 'تم رها٠ وتعلم بكابول ١١٠٩

ه  نذان اففا ملك ١) شاه نادر عمه و
بق  عام شدهار على حاكما (( ا

م وفى ، ١٩٣٢  أبوه اغتيل التالى ا
نان سفارة مبنى فى  ; لمن ب أففا

 لى'ه ؛هر——ظ الملك أخت تزوج
خت خان نعيم أخوه تزوج كما )  ا

 نأة مؤامرة عل قفى ، ( أل!خرى
 رولى ٠ ١٩٤٥ م ء؛ خان الله بأمان

 زار ٠ ١٩٥٠ عام الدفى'ع وزارة
 (١١.—اه ا ودو ١٩٥٣ عام موسكو

 . زارة ا رح رو؛ ه— و تولى الذى
قدره وفيتىس قرض على مل۵ح

 عام اًخر نرض على ر م.د، ١٤'
 شروط بدون مد. ١.. قدره ١٩٥٥
نشا، القم, عمال . وا

(ضروع )دادن

خاص مثردع داون مذروع
 ينسب إ؛ذية١ الحرب بتعويضات

مريكى الياس الى  جيتز غارل أ
 داوز اشتغل { ١٨٨٥ و ا داوز

 رئيا عون ١٩٢٤ عام وفى بألمحاماة
 التعويضات فى النظر اعادة للجنة
 من عليها الحصول الحلعاء التى.قرر

 الداب التدرب فى هزيمتي.' بعد ألمانيا
ور  او قدرت التى ١) ١٩١٨ عدام ا
 ذهبى ص'رك مليون الف ١٣٢ بمام

 كأن هظ١ لمباغ١ ١هذ دفع أذ١٠
زمة يمد سيما  متحبال  ا

نتم  تغمن ٠ ،،المانيا فى دة—ا
 نط تخفيض داوز م و مدر
 من مامون ألفى فأصبح 'غات التعو

 ،سمى غدد أحل الى سنويا اذاركات
لمان ئح; شت فلما  وغع الدفع عن '

 يانم لخ و بمدد عرف جديد نامم ٠ب
 ٣٧ ار ؛ت—ألتعءيغ هذه ٠خغض
٠ مارك مليار

يات لى ا نانا داور انتخب  الو
 النة وفى ( كوردج شة ر ا المتحدة
 بن ، للالم -دولى حارة منم التالية

 ١٩٣١٠٢٩ بريمانيا فى لآلده ا صب؛
٠ ١٩٥١ ءام توفى

سدريت داوننح

 اصطالحا ظلز٠لذدن بمدينة لخ ذار
غارة فى  . غريطانية الحكومة انى ا

 شارع من يمتد لى شارخ وعو
سنت قمر حدألى الى هول ايت ه،
ح ر ٠ج؛ سب نى ا .مه ا بنب 1 - ب - ج

 ترفى بريطانى سماس وهو داوئنح
 س١.واذرلرذ. ١٦٨٤ عام

 رثير المقرارسمى هو الثارع هذا
مجمع ويقابله ٠ البريطانية الحكومة



دبابة ٠١٧

 الخارجية وزارات يثمل
 ألمنزل و ٠ والداخلية ( والمتعمرات )

٠ الخزانة وزير مقر هو ا ١ رنم

انتخابية دائرة

نتخابية الدائرة  من ل هى ا
دارية اسة تحدد، الدونة اذب  ا
 نتخا'ب ا فى لحق ا فيه اطنئن للمد يكرن
 واناب .النيابى المجدب فى لهم ممثل

 متعددة دوائر الى عادة يقم الدولة
 الكان عدد فى متقاربة او متاوية

 يكفل قانون لدواذر ١ هذه عدد وبحدد
 عدن( كس-ة اساس على الماواة

 ق ؛.اخذ تختلف للكان معينة
نتخاب طريقة  ددور يبينها اش ا
. الدولة

 ١٩٢٣ لعام المعرى فالدستور
نتخابية ئرة١فىالد الكان عدد حدد  ا

 .الذواب لمجلس بالتبة ألفا ستجن
 لمجذلى بالنبة الدارة حدد بينما

 كانت 'تم فمن ٠ ألغا ١٨. ب الثيوخ
 اضعاف نحو'تالتة تبلغ الثيوخ دارة

 اعذ؛، نتخاب المخصمة الدارة
٠ النواب مجلس

 ١٩٦٤ لدام المؤقت الدستور ونعر
 ١٧. الى اندو( اذب تقيم عل

 كل يمثل ان على ،انتخابية دارة
 فلة من أحدهما عضوان دارة

. العال أو الفالحين

نتخابات وفى  أن اذ ١ بالقائمة ا
مثلة لفة ا نتخاب تمذن ا  ا
ردى نتخابية الدوار تكون ( ا  ا

 من المواطنون ينتخب اذ اساعا أكثر
 مع ت'ب منهم عددا رشحعن١ بين

. الدارة فى ن الة؛ عدد

جمركية دائرة

 التى المنطقة هى الجمركية الدارة
 عادة وتكاون ، الجمرك بها يوجد

ااخط )) و ، حائط, أو بور محاطة

 ء الشاطى امتداد ىط يقع (( الجمركى
 الذى الحدود خد عل او !تحرى’

. ودولة دولة بين تفصل
 لجمارك ١ مصلحة قانون ينفد.
 بالداذرة الخاصة القواعد المصرية

 فى ادرك حق وتشتمل الجمركية
 من يمر ما وكل شخص كل تفتيش

 الجمركى الخط يجاز او روابه
 تنفيذ .دقه ومن •' الذكر المسالف

 التجازية السفن على القانون هذا
 التى وغيرها والزوارق والترارب

 عى تزيد  سافة على توجد
 ؛ ء الثماطى من مترات كيلو عشره

 من يجد ان حقه من وكذلك
 اى وقت أى فى الجدركية الدائرة
 الداثرة فى وجوده ان يرى نخص

 وابواب ؛ فيه مرءوب غدر الجمركية
 منها كل يخصص الجمركية الدائرة

 يجوز و معدن لفرض تعبن عمال
 المخصص لباب١ غير من بضائع اخراج

 وهذه ، كتابى باذن ا لخروجها
٠ نهارا ا تفتح  األبواب

دبابة

 السيارة عن تطور حربى سالح
 الى اختراعها ينسب المصفحة

 (( سويثتون رنسمت ١ ))سير البريطانى
 فى مرة ول استخدم ، ١٩١٤ عام

 ، ١٩١٦ عام بغرنا الوم مركة
 من بتألف كان سرب منها اشترك نم
 ذوفمبر ) كمبراى ؤمركة دبابة ٤ ٠ ٠

 بالمدافع الدبابة وتجهز ( ١٩١٧
 بقاذفات وكذلك الرشاشة البنادق أو

 الثانية العالمية الحرب شذ ، اللهب
 الحجم حيث من الدبابة تطورت
 وتميزت والتجهيز، والمرعة والوزن
 غ٠تج د- د*." بها عرفت بأسماء أذواعها

 ،البريطانية مدها ،اسفة الدول الى
 ، كروسيدر ، ماتيلدا : وتشمل

لمي تثرشل،كرومويل،)  (ا
، وألتيجر والبانثر البانزر وتشمل



١٨ دبلن

مريكية )  استيوارت، : وتثمل ( وا
 ، باتون ، خيرمان ، جرانت

 ١ ف اًك وتشمل ( والروسية )
 وألدبابات ، وغيرها ٣٤ ت و

مريكية  من مدفعا -نحمل الكبيرة ا
 التى والرويية ، مم ٩٩ عيار

١١٢ عيار من مدفعا تحمل تماثلها

بلت
 خ ١اإرلند وربة٠جم عاصمة ٠ ١
 عر تطل ميناء وهى ،١٩٢٢ عام

يرلندى البحر  مباء تقابل ا
بغل الماحل ليغربول.على  ، يزى ا

 وهى ، ألفا ٥٢٢ سكانها عدد يبلغ
 المعروفة البيرة لصناعة عالمى مركز
 الكران ولصناعة التجيش باسم

 أولى أنها عن نضال < والصوف
للمواصالت ومركز اربدا موانى

 بها تقع التى المقاطعة اسم — ٢
 ٣٥٦ ساحتها تبلغ ، دبلن مدينة

 فيها بما ) سكانها وعدد ، م٠م
 احصاء ), نسمة ألف ٧١٨ ( المدينة
٠ ( ١٩٦١

( .قانون ) دبلوماسى
وع أحدو (( الدبلوماسى القانون ))

 بتنظيم ويختص المام القانون
 وبيان الدول بثن الخارجية. العالنات

 لدى أو نبل منها كل حممثيل طرفى
ساليب غيرها؛  فى المتخدمة وا
ت— كا الدولية الش#ن ادارة  ا

 كما ، والمغاوضات والمثاورات
 وزارات فى ااسل دراسة .يشمل

 بمراتب معرفة مع الخارجية الثغون
 والقذسى الدبلوماسى المساك

متيازات  ة٠راوماس-ث٠لد١ والحصانات وا
ضافة ،له المقررة حاطة الى با  ا

جراءات ( البروتوكول ) بالمراسم  وا
ترجع التى أو المدونة الدبلوماسية

 هذه ض الكثبر كان ونا
 نطاق فى يدخل مما الدراسات

 ،والخاس المام الدولى القانون
 .اسى الدرو الذانون البعض يعتبر لهذا

 ن -٠ اندولى القانون من تفريما
 الدبلوماسى العمل تحكم التى القواعد
 القالون فواعد من أصوب تستمد
يكون ان الى أقرب فهو ، الدولى
 للقاذون بالنسبة اجراءات قانون

 شذا مباحث' تشمل كما ، الدولى
 ذن )) أدول درامة الملم

 رطبيقدة قواعد وهى (( الدباوماسسة
 والتقاليد العرف من ه؛ وجود. تستمد

تفاقات ٠ وا

دبلوماسية

 يونانية كلمة دبلوماسية - ١
 عهد منذ استخدمت الالصبل

مبراطورية  تعنى وكانت الرومانبة ا
 تتضمن التى’ الوثائق حفن مهمة

تفاقات  تلك وكانت ، الخارجية ا
 « الدبذوما )) باسم تعرف الوثيقة

 الد؛اومات باسم عليها التائم ف وعر
 اللفظ مدلول 'نطور ثم. ؛الدبلوماسى )

. معانى عدة اليوم شمل حتى

 وفن علم باًنه.؛ الدبلوماسية تعرف
 بواسعلة الخارجى التمثيل ممارسة

 ف تدر لسياسيثن ١ لممثلمن ١ من عيئه
 فالدبلوماسية ،الدبلوماسمة باللك

 دراسة تثمل علم أنها حيث من
 ،والخاص العام الدولى القانون
 ، الدولية العالنات وتطور وتاريخ

تغانات والمعاهدات  تنظم التى وا
 لدولة١كاذت اذا سيما  العالنة هذه
طرفا الدبلوماسى اليها بنتب التى

 سبة الدبلوف أن حيث من أما
 بالمرف احاطة يثمل فذلك فن

ت وأساليب ، الدبلوماس تما  ا
 وحفد واستخدام ، الدبلوماسية

ك١ ات وامتماذ ذة ۴ومع ، الوؤائق'



اوس دخل ١

 الخالة والتقاليد ،اياس
 فى I م الرأس-■ ). بابروتوكول

ت ستقبا  وعقد الرسمية أ
 .،مب.<٦ يتعل مما ذلك وغير المؤتمرات

. 'اخارح فى الياس الممثل

 عرفا ية—الدبإوما لفظ يطلق — ٢
 المعامالت فى اللوك من طوب’ على

 باللباذن او لحيطة١و بالحذر يتم
 . المزالق من التخلعى على والقدرة

 ألفرض الى الوهول فى ؛البراعة او
 و’ حغيمة٠ استثارة دون المقد-ود

 د ي تدك أشفات ١ هذه وجميع ٠ نقمة
 بعفى وفى ، الناجح .وباوماس’ا بمهمة

حيان  الدطوماية لعظ ينعيرف ا
 ال~مائه حا فى اياس يدين ما الى
زيف الى  فى الخداع و’ المغالفة او ا

 العا اث باعتبار رضه الى الومول
سوب وهو الواظة تبرر  الذى ا

. بالمكيايلية عرف
 ط ص—طوما٠لد ٦ لفظ كذخدم كما

ثارة فى  الخارص اباطن الى ا
 الدطوما,_ية ان يقال للدو

ن عدد فى الويتية  تهدف '--تزا
لشحوءى،ثال.١ ايخعالظ لىمركز١

دبى

 العرنم اص امارات احدى
.ظى وابى الثارأل يين ما وتقع
 وبقدر ٠ لزج رث الف ١٨ ساحتها٠م تبلغ
، لقا١ ٨٠ بنعرو سكانها عدد

 وهى ' لغا١ ٤٥ ا درى والعاصمة
مارن فى ذى١سر١ النشاط مركز  ا
 :-يذيما ,سل خور شفتى ءائ وتتع
 ١٩٦٣ عام انثاؤه تم >دث جر

 .طربق:-رى مقط بعيثا، بربطها كما
 مركزه؛ على دبى يصاديات ١ تعتمد

 مما اذخليج امارات بهن المتوسط
 ، اإعرادسيعت تجارة علىتنمية راعد

قمثة 'ذها١رد١و وتشمل  والثاى ا
رز والكر  روق ددى أن كمآ ، وا

التى سجة وا الدمر لتمارة

 المسحرا من البدو يستقدمها
 العذبة المياه اليها -ننقل ، المجاورة

 بناءو عنها التىتبعد العوير منطقة من
 انجوى المطار منش%تها من ٠ لدم ٢٣
 البنوك فروع من عددا رضتم كما

جنبية  نحو ميزانيتها تبلغ ٠ ا
 هى المتداولة والعملة جنيه مليونى

 منحت ١٩٦٣ عام وفى ’ الروة
 المركة البترول عن البحث امتياز

 مقر هى دبى به ومد ٠ نتنتال كو
الخليج مارات البربطاز الدار

واحاكم ئ المكتوم آل دبى بح^م
 سعيد بن راشد يعم—الش هه الحالى
٠ ١٩٥٨ عام تولى ئ المكتوم

ى٠قو دخل
 به ويقصد أهلى دخل او — ١

 المواطنين جميع لعمل الكية أنتيجة١
 ،سه حالل الدول من دولة فى

نتاح هذا وذحل  أجور صدورة فى ا
 لى المواطنين بعض تقاضاها ومرتبات

 صورة فى يكون او ، خدمات نظير
 عن ايجار صورة فى أو ئ لحى انتاح

 فائدة اًو عائد صدورة فى أو ؛ ممتلكات
 مجموع هو القومى فالدخل ، راح او
فراد جميع يحققه ما  دخول من ا

 بعادل فهو لؤسذا ، السمنة خالل
 الرولة هذه فى لالنتاج الكذى الناتج
 فس ، المدجنة الزمنية الفترة خال!

 بددة اذووى ا الدخل قياس يمكن ر
 ا!دخذول مقدار احصاء ا منها وسائل

درادات أو ذران عايءا دمل اش ا  ا
 ، ذبها اشذركوا أو بها تاموا الذين

 اأكاى التارج قيمة باحصاء بكون او
 تنتجها التى وخدمات سلع ن٠م

ستهالك ض كل بقياس أو ،الدولة  ا
ستثمار أو العام. خالل فى تم الذى ا

 ة اأم؛ ورخاء ازدهار يعتمد ٠ ٢
قتصادية جتماعية’  أى فى وا

 ٠ الغذومى ألدخل مقدار على مجتمع
ااش الدخول زيادة تعنى فزيأدته



( مبدأ ) دراحو

فراد عليها يحصل  زيادة نم ومن ا
 خدمات من لحاجاتهم اشباعهم

 دراسة ارتبطت لهذا ، وسلع
 السنوات فى سيما ٠ القومى الدخل
 القوبة بالحركات ٠ األخيرة

صالحية ول ذواجب ١ وأصبح ، وا  أ
 الدولة دمون على. ارمحن , لدق

 ،القومى الدخل زيادة على الممل
 منها متعددة بوسائل ذلك ويتم

رض رقعة زيادة  أو ن الزراعية ا
 مختلفة مدلىنية 'ئروات استنباحلى

قليم باطن فى  استخدام أو ، ا
ت جهزة ا!  فى الحدبثة اسمية وا
نتاج  وها ٠ وذوعا كما لمضاعفته ا

 عيفىحم للعمال والخبرة الكفاءة رفع
ت داربة الخبرة ذلك فى بما المجا  ا

كثار ومنها ،والتنظيمية  فق١لمر١من ا
 واكون لطرز ا كتعبيد امة—٠! ا

 بنعكر مما وغيرها المواصالت وسائل
 شاب غير بطريق أو مباشرة اثره
نتاج رفع على  رفع ء!ى 'وم ومن ؛ ا

. التوس الدخل

( مبدأ ) دراجو

الى 'ننب ة٠٠ ذا '* نفلرية
رجنتينى والياس 'أشرع  لويس ا

 الذى (١٩٢١ -١٨٨٩ دراجو)
رجنتين خارجية وزار؛ تولى  ا

 عفوا واسلب ( ١٦٠٣-١٩٠٢)
 . ذلك بعد الدولية العدل بمحكمة

 القوس الدين اث النظرية ومجمل
 دوأمة على التحني المام الدين اى )

 التدخذل يستوجب  ( الدول من
جنبى  (الدائنة الدولة تدخل اى ) أ
 أوربية دولة أية يمنح  وبالتالى

 أمريكية أرض أرة احتالل فى الحق
 مؤ'زمر حدور وزلى ، الحجة بهذه

 ان ١) بقوله المبدأ هذا صياغة هاى
جنبى التدخل  وسيلة به ؛هترف’  ا

 اذا ا الد'؛ون كحميل مشروعة
 ورؤض ااتحكيم الدائنة اادولة ط]بت

٠ (( *ها طا

 نى١ المبدأ هذا البعض ينب
 والدبلوماسى الفقيه كالغو كارلوس

رجنتينى)  الذى (١٩٠٦٠١٨٢٤ ا
ساسية الفكرة دراجو عنه اخذ  ا

 ، بها عرفت التى الصورة فى وصاغها
 بعض فى النظرية هذه تعرف لهذا

 باسم الدوية القانونية ألمراجع
٠ ((' لغو كا مبدا ١ر

دراخهة
 والدراخمة ،اليونانية العملة وحدة
 تجيم أءدسد ٠ ليتا مائة الى تقم

 فأصبحت ١٩٥٤ عام الدراخمة
 'نماوى الواحدة الجديدة الدراخمة

 ٨٤ وكل ، نديمة دراخمة ١٠٠٠
 جنيه تعادل جدبدة دراخؤح

 دراخمة ٣٠ وكل ، لتربى
ر تعادل  والعملة . امريكى دو

 ا ٠ ة ه ن ٢ ة ١ 'شمل المعدنية
 ه٠و٢٠و١٠نمهو دراخمة

من اأورقية العملة وتصدر ٠ ليتا
١٠٠٠ ة ٥٠٠ ن ١٠٠٠ ٥٠ ف'ت

٠ دراخمة

امرسل
 الجنوبى المنفذ هو الدردنيل

سود البحر ز ش١ المضايق  ا
بيض لبحر يأ  البوسفور وتثمل ا

 ونفذرا ؛ والدردنيل مرمرة وبحر
 المضاذق !-هذه ة٠ستراتيجح١ األهمية

 كاتت حميعها أو الدردنيل سيما 
 السيادة تحت تقم زالت وه؛ المفسإبذ'

 فى رور1١ نطمت وزد ، التركية
 وازقاقيات معاهدات عدة المن.ان'

٠ تثمل '.؟لمن و د
 ١٨٥١٠ عام باربر هدة مد؛ ٠ ١
 وقررت القرم ب حني بعد عقدت التى
حة٠١ حذرية مبدأ ٠ لمضابق١ هذه فى ا

 ١٩٢٣ ءام لوزان معاهدة - ٢
 فى 1حقه من تركيا ن’حرمد على ونعبت
الدول ضمان مقابل المضايق تحصبن



دستور ٢١

 من سالمتها ألمماهدة ءإى الموقعة
عتداء  حرية بدأ أكدت كما ،ا
 التجارية الذب يع٠لج الرور

وقت وفى أللم وقت فى والحربية
ذلة لى -ا ترل كات اذا الحرب

٠ د حما

فى المعقودة ده هرزئت معاهدة " ٣
دن' ايدت وذد ٠ ١٩٣٠١٠ دولية ٢٠
كدة’ ى المضاق 'نحصدن فى تركيا

التجارية. للذن المالحة حرلة مدأ
ر ٥١ دم* فسمعم ه دب لحر ١ ن١لسغ ١ أما

 ودامالت الذرق البوارج أما طن
 وذاك ١ف;مةرءة والعراصات الطائرات
 على تعذل  اش للدول بانبة

سود البعد سواحل ٠ (ا

 أثناء المرور يكرن أن ويثترط
 الدواء من اخطار ذلك ويبق لنهار١

 أذا أما ن الحربية السفه صاحبة
 فالمالحة حرن حالة تركيالى كانت

 وعلى أعدائها على ممنوعة المدنية
ء تاعد اش الدول عداء هؤ ٠ ا
تماد حاول ١٩٤٥ عام وفى  ا

 معاهدة فى النظر اعادة السوفيتى
 له حنق ما٠ا الذكر لغة كا ا ره موش

ولكنها المضايق ءإى مشتركة سيادة
٠ وثلت

سدن در

 الدياذراطية ألمانيا مدن 'تالثة
 ؛هر ءاى دقع ، ولببزح برلين بعد )

لب  فى ل—مي ١ . . سيرة وعلى ا
 ,ة—عاصم كالت ٠ يرتجن ٠ ش ٠ ج

 العواصم واحدى سكونيا لمملكة
وربية  بمتاجمفها تشتهر ئ الغاءرة ا!

 ضاعاتها تشمل ، ومسارحها
 والخزف والزجاج البمريات

 أصابها ، والكيمائيات لسنونى١
 العالمية الحرب ابان شامل ندمتر’

،٠٠م ااضعد؛را جمدلة وقدرت الثانية

 تذرب وكما ألذ؛ ٣٠٠ بنحو اهلها
 عليها استواى ’ أيتها ذ٠م / ٦٠

٠ ١٩٤٥ فى اروس

دروباك

 بمقتضاه اقتصادى اصطالح
 دفعها آلتى المبالع التورد يعترد

 جمركية رسوم صورة ز الملطات
 دم“ اعادة عند أءرى غرائب أو

 فى انحتنبرادها سبق اش ادلع
وطية صورتهأ  ,ه.ها تصق بعد أو ا

ت —الح بعذر وفى ث جزئيا  رعفى ا
 المذررة م ،٠ألرس- دفع عن المتورد

 باعادة شم١ اذا البناءة دخول عند
 ، معيدة زمنية فدرة ل٠خلر تصدبرها
مذر هذا من والفرضى  تشعديع هو ء١ا
نتاج رة٠حما أو التمدير ٠ ألى ا

دسذور

 فارسية كلمة الدنحتور — ١
صل  ثم شكية١ اللغة دخلت ا
 ها1 بحت٠وأص العربية اللغة فى شاعت

 غبر ، الزلرن مع تطورت معانى عدة

 أكذر فى اليوم يط)ق دسذور لفظ أن
 النظامى انانون بمعنى ألدريية الدول

ساسى القانون أو  مجموخ أو ا
ساسية القواعد  نظام تقرر اش ا

 وطرق الحكومة وسلطة للدولة الحكم
 استدال؛ وكيفية السلطة هذه زوزبع

فراد حقوق تزن كما ٠ وواجباتهم أ

 من لغيره ليمى شان وللدستور
 مايدتبمؤوالدسدور وهو ٠ اتجن القه
 بالنسصبة الممتاز بمركزه أو وه ء أو

 من و؛ فى يعبح حذى العادية للقواتجن
هواء خطر من  ، ,اوته والغوارت ا

 أو بالتعدول بذال أن بدهنر !لماًلك
 أقعى تدعو عندما ا التنيير

 تمارض حابة وفى ، الضرورات
 تكون العادية القواتجن مع نصوصه

صدر  'ذم فمرو ، ألدستور الغلبة



٢٢ أيلول دستور

 ٠ الدستور حكم خالف ءلمى قانون
بد فى الحكم الدستور ويجعل

 وهم فر ردوا المواطنئن من هيئة
 وهى لمهمة١ لهذه خاصة كفاءات

 تابة لر الجكومة واخضع ٠ الحكومة
 أعضاءالهيئة بمثله الذى العام الراى
 لمجاس١أو ان1بالبر وتدرف رعية التشر

مة مخى أو الوطنى ٠ ا

 اصطالدا الدساش 'خم - ٢
 الكذوبة الدسا مذيا ؛ انواع الى

رزة والدساتبر ولى ،ا  ر وا
 على لمسطرة١ اى المعروفة الدسار

ة٠٠لثادي١و ، ومواد ندموهى ة٠همل
 على المسطرة أى المدونة الدساتبر ■٩٠٠ ■٠.م

ى  مع ٠فاكتسب وآتل ا ا
 الدستور ومثاله القانون قوة الزمن

نجليزى رف ؛ ا  له الدستورى وا
 المكذوب الدسور وجود حتى ؤوته

 روضسدح و٩ ثر تف بمهمة فيقوم
٠ المكذوبة النصوص من الغامغى

 الجامدة ألدسار بين يميز كما
خبرة وهذه ، المرنة والدسار  هى ا

تبوز. ٠ لمسايرة تعديلها بتيسر التى
جراءات وذلك الحياة  التتربعية با

دبرا '»>"الد كانت ثم فمن ،٠ المعتادة
 لدس--،ار١ من مرونة اكثر العرفية

 ان .غونهم .لوهف 1م وهو الممسطورة
 أدسماتي ا أما' ؛ نى فضغا الديعتورثولب

 تعد.بلها لذضمع التى فهى الجامدة
 .ا—٠له تخنع  خاصة جراءات

 ذلك ستوجب كأن المادية القوانين
 مجلعى و١ تأسجمسية جمعية عقة

٠ شعبى استفتاء أو برلمانى
 المكتوبة الدسار توضع ٠ ٣

 يصدر أن ( ا ) وتشمل مختلفة بطرق
 يتنازل وثيقة صورة فى الدستور

 سلطاته بعضى عن اسق الحاكج فيها
 الدستور هذا يعتبر ثم فمن ل مة
 بعد استردادها يجوز  ولكن منحة
 وليد الدستور بكون أن )ب( ذلك.

ويقم ، والثعب الحاكم بين اتفاق

 ان )ب( باحترامه الحايم-ايمين
 جعية بواسطة الدستور وضع يكون

مة أن باعتبار تأسيسية  مصدر ا
 الوسيلة وهذه ، جميعا السلطات

 وضع فى استخداما الطرق أكثر هى
 تتعلق وند ، المكتوبة الدسار

 باجراء طيها البعب موافقة بشرط
 افدستور ن فبذلكيكه شعبى استفتاء

ستغذاء 'تمرة  !جمعية١  الشعبى ا
٠ سيية لتأ أ

ايلول دستور
 صدر المذى الورى الدستور هو

 ابان ١٩٥٠ عام ( سبتمبر ) أيلول فى
 ؛ء—لقض١ بعد a الحناوى سامى )) حكم

 (( الزعيم حنى )) حكومة على
 ائتالفية ظل'حكومة وفى الدكتاتورية

حزاب رؤساء من  دم ط دياسة ا
 ة—ث جمه بوضعه قاست ، امالتاسى

 جمهورى حكم ظل فى )) تأسيسية
 مجتمع خلق على يقوم حر ديمقراطى

 هذا "ضمنه ومما ، (( اختراكى
 هو الجمهوربة رئير : الدسذور

 قبل من ينتخب وبو الدونة رير
 إدة ادرى بالتصويعت النواب مجلن
 الوزراء ى—مجذ ، سنوات خمر

 مجاس 'زجاه بالتضبامن مغول
 ،صونة الخاصة الملكية ، النواب

 أن حسد .متم—يس  ولكن
 بثكل الخادمة المذكية 'ستعمل
 يعين ،العامة المملحة مع يتعارنى

رانى لحازة اعلى حد يقانون  ، ا
 مؤسسة كل بتانون ترمم أن للدولة

 العامة بالمصلحة يتعنق مشروع أو
 الضرائب تفرضى ،ل د يفرط تعو مقابل

 لكل ، تصاعدية عادلة أسسى على
 وتكفل الدولة تكفه أن فى حق مواطن
 وألعجز رىء١الطو حالة فى أسرته
 غمر والبطالة والثيخوخة واليتم

٠ المتعمدة

مر يستتب لم الد)*متور لهذا ا



مؤقت دستور ٠٢٣

 حكومة فام٠ اتالى العام حتى
نقالية (< الثيثكلى اديب ا)  الذى ا

 تورأ دنم وأعلنت ا.بلمول دستور ألفت
٠ ١٩٥٣ عام فى جديدا

مكتوب دستور
 التنظيم فيها يدون وثيقة — ١

 بالتفعيل وتتميز . للدولة ادسورى ١
 ب١أإو الى عادة تكمم اذ ح والوذم
 المكتوب والدستور ، وبنود وفمول

 على يذوم الذى لدستورالعرفى١ يقابله
 عليه وجرت العرف عاب انطرد ما

 الحكم ٢ذظا فى التقليدية الوابق
 تكرين من جياز’ او اعوام خاللى
 الدستور األخير هذا ومثال الدولة

نجليزى  من النوع هذا ان ا ٠ *
 ند العرف عر تعتمد التى الدساتير

 ررية—التح الحركات ببب انكمش
جتماعية الياب الثورات او  وا

 منا" الدول من كثر بها مرت التى
 كالدول . عثر اتامن القرن اواخر

 قطعت أن بعد فجاة نثأت التى
 ببق صم السياسى بماضيها صالتها

ستقاللى نعدال أو ا  ٠ اش أو ا
 الحكم نظام استبدلت التى الدول أو

 الماكية اندولى ومثالها آخر بنظام فيها
٠ جمهوريات الى تحولت التى
 اكتوب٠١ الدرور يتميز — ٢

 وضعه فى استخدمت التى لوسائل ر
ساليب أو  فى اتخدمت لتى١٠ ا

 قام ما ألساليب٠ا هذه نم . اقراره
 من منحة الدستور أن اساس عإى

 انه أساس على أو ،البالد سيد الملك
 تميزت كما ، وشعبه الملك بين عقد

 وهى الحديثة الديمقراطية الدسار
 ;نيام الثعب سدادة تؤكد التى

 الشعب عن تنوب تاًسبه جمعيات
 ، اقليمه فى الحكم ندام وضع فى

ستفتاء طريقة باشخدام وكذلك  ا
 مشروع يقر ان له الذى اسبى
 الحكومية اللجار لذىتضعه١ الدشور

 المعرى الدستور ومثاله ، المعينة
j ٠١٩٥٦ له

ولى الحلقة يمثل  سلسلة فى'ذارخ ا
يات دستور ، المكتوبة اتير٠لدس١  الو

مريكية المتحدة  وضع الذى ا
 لت 'نحو أن بمد ١٧٨٧ عام

يات  بريطانية مستعمرات من الو
 الدستور وتاله ، مستقلة دولة الى

 تحولت ان بعد ١٧٩١ عام الفرنى
 ، الجمهور؛؛ الى الملكية من فرنا

 المكتوب الدستور نصوص ان ومع
تعترض ش١ المائل فى ألمرجع ص

 الدستورى العرف اث ا الحكم نظام
 بجانب اليه يرجع ثانيا مصدرا مازال

٠ المكتوب الدستور نعوص

مؤقت دستور

 أى ) دسذور هو المؤقت الدستور
 زمنية لفترة يوضع ( أسماسى نطام

نتهاء حين الى معه  .اصدار من ا
 بمد شرعيه تتقرر دائم متور د

 ، ووافقته الشعب استفتاء
 خالل ؤالعادة تقوم -المؤقتة والدساتير

نتقالى فذرات  فيها ياخى التى ا
 مالى مطابقته لعدم قائم دستور
 ص--دار تمهيدا وأهدافه الثعب
 عن ويعلن الثعب يقره نهائى دستور

٠ عليه هروافقته

 يقصد المعاصر الممرى التاريق وفى
 ١٩٥٨ عام دى-شور ، ا؛ؤقت بالدستور

٠ ١٩٦٤ عام( دستور وكذلك
، ١٩٥٨ اؤقتلعام٠م الدستور - ١
 مارس ه فى دمشق بمدينة أعلن

 !مربيه ١ لجؤمجورية١ قيام بمنادبة ١٩٥٨
 مادةوبتع٧٣ من بتكون وكان المتحدة

ولى الباب ، أبواب خمسة فى  خاص ا
ولى المادة ونصت الدولة بنظام  منه ا

 المتحدة العربية الدولة أن ىط
 ، سيادة ذات ديمقراطية جمهورية
 ، a العربية مة١ من' جزء وشعبها
 بالمقومات حص و الثانى واباب

 الثالث بب١و ، للمجتمع األساسية
،اماهة ١ جبات١٠إ١و اجتوق-١ ويتضمن



)٢ ١٩٢٣ دستور

 ، الحكم بذظام ويختمى الرابع والباب
 رئيس أن على ١٢ اذادة ونصت
 والباب ،بة ور٠الجمه رئيى هو اإدولة

حكام وبختص الخامدى نتقالية با ♦ ا

يعمل ١١ ان ءاى ٧٣ المادة ونمت
 اعالن حدن الى ا؛ؤقت الدستور بهذا

 ادستورالنهائى على الشعب فقة١ضو
 وقد (( المتحدن العربية للحؤوربة

 ايان الدستور يمذا العمل الغى
 مى٠رئي اسدره الذى الدستورى

 اى ١٩٦١ نوفمبر ٤ وريةفى٠لجمه١
نفعال أثر ٠ ا

 ؛ ١٩٦٤ لعام الدس#رالمؤقت ٠٢
 باعالن ادوقت الدستور هذا صدر

 ٢٣ فى الجمهورية رئيسى أشهره
 حدت’ الى )) به .ليعمل ١٩٦٤ وارس

مة مجاهى التهاء  انتخابا المنتخب ا
 مثروع ودع من شرا مم؛ شعبيا

 وطرح للجمؤوربة الدائم تور—الدمس
 الشحت عفى الدستور هذا مشروع

ستنغتاء  ارادته من يمنحه لكى با
 لكل مصدرا تجدله التى القوة الحرة

٠ (( السلطات

 ستة من الدستور هذا ويتألف
 المقومات ،الدولة ؛’تثمل أبواب

ساسية  الحقوق ،للمجتمع ا
 أحكام ،الحكم ننام ،والواجبات

 المادة وتنص ؛ انتقالية أحكام ، عامة

درة وص ) ١٦٩  انتهاء عى ( هرنه ا
 ١٩٥٨ لعام لمؤقت١ بالدستور العمل

عالن  التنظيم بشأن الدستتورى وبا
 العليا الدولة لسلطات الياس

٠١٩٦١ عام المادر

١٩٢٣ ستدر
 صدر مذرى دستور أول — ١
ستقالل اعالن بعد  مارس ١ ٥ فى ا

 من مدبة لجنآل بوضعة قامت ١٩٢٢
 لجنة باسم عرفت عندوا ثالين

باذ-؛ رشدى حبن راسة بر الثالثين

 بدات ، باغا حشمت احمد ونائبه
جنة  ابان ١٩٢٢ ابريل ٣ فى مهمتها ا
 صدور وأعلن ٠/٠ باخا ثروت وزارة

 ١٩٢٣ ابريل ٩ فى عام بعد الدستور
 بعد باشا ابراهيم يحيى وزارة ابان

 الوزراء رئيس ثم فؤاد الملك وقدفه ان
 صدرت )) باعالنه وابتهاجا ، والوزراء

وامر  فى تطلق بأن القالع الى ا
 ٠ ومدفع مدفع مائة والثفور صمة’الى
٠ (( مدفعا ٢١ الداخلية المدن وفى

 ١٧٠ فى ١٩٢٣ دستور يقع - ٢
 ئ أبواب سعة الى مقمة مادة

ول اداب يتشمن  واحدة مادة ا
 ونشام الممرية بالدولة للتعريف

 دولة ممر )) أن ءإى تنعى فيها الحكم
 ملكها منقلة حرة وص سر.ادة ذات
 ؛ منه شى، عن ينزل و يجزأ 

 وشكلها وراثية ملكية وحكومتها
٠ (( نيابى

 حقوق الثانى اب'ب ويتضمن
 ٣ المادة وتنعى ٠ وواجباتهم المصريين

 ،سواء الدانون لدى العريين أن عل
 خصية الت الحرية : ٤ والمادة

 القبضى يجوز  : ه والمادة ؛مكفولة
 وفق ا حبه أو انمان أى ءلى

دة ؛ القانون  جريمة  ٠٠ ٦ وا
 ؛ الفانون عل بذاء ا عقوبة و

 عن ممرى ابعاد يجوز  : ٧ المادة
 للمالي*ة : ٩ المادة ي المصرية الديار
 ا ملكه احد عن ينزع فال حرمة

 ؛تدويضه وبثرط عامة منفعة بسبب
 ل موال العامة المص-ادرة عقوبة

٠ محظورة

 السلطات الثالث الباب ويتضمن
 جميع )) أن على ٢٣ المادة وتنعى

مة مصدرها اللطات دة « ا  وا
 ألعلى الدولة رئيى هو الملك )) ٣٧

 ٣ ٤ والمادة (( تمس  مصونة وذاته
 ين١القو على يصدق الملك ١)

 الملك )) ٤٨ والمادة ٠ (( ويصدرها
(( وزرائه بواسطة سلطته يتولى



القواس دستور ٠٢٠

 الوزارة يلى  )) ٥٨ المادة وتنمى
 يلى  ١) ٥٩ والمادة (( ممرى ا

زرة من أحد ألوزارة ٠ (( المالكة ا

 كننام ٢ نث اك؛ الفصل ويتضمن
 بتكون ١) ٧٣ المادة وتنعى ٠ البرلمانى

 ف مج ٠ دن مجل--_ح.. من البرلمان
 لف وي؛ '■؛ للنواب ومجلى )!شيوخ
كنسع من عدد ن٠م لثحولح١ مجلى  ء ا

 ’الثال وينتخب زب الملك يمثان
خماس قتراع قون ازا ا  امام ا ;,؛

 الذؤاب مدى ويؤلف ؛ ٧٤ دة١ض ١
قتراع مذذخباًن أعضاء ن٠م  م الد، يا

٠( ٨٢ امادة

 الش#ن الرابع الباب ورتضمن
دة وص ؛المالية  اذفه على ١۴٤ ا

 داها٠٠٠تع أو زريبة انشاء يجوز  ١)
 يحوز  ١) و نم( بقاذون ا العاؤها أو

تعهد عمومى قرخر عقد  يترتب قد و
 سنة لى الخزانة من مبالع انفاق ءب

؛.موافقة مقبلة أوشوات « رإ؛ن ا ا

حكام السادس الباب ويذضمن  ا
 أن ءإى ١٤٩ المادة وتنعى ؛العامة

سالم )ا  العربية واللغة الدو درن ا
 مدينة ١١ ١ه٠واإ؛دة (( الريبة لفتها

٠ «ية الي المملكة وعدة القاهرة

 أحكام ، السابع لباب ١ ويتضمن
 المادة فر”و وفتية وأحة؛م ختامية

 اذ اليودان مثكلة الى منه ١٦٠
 اذى١ -!لمقب١ ن٠يعب ١١ أن ءاى تنمى
 وبون الي اقرر أن بعد ممر لملك يكون

 لليائى١ احكم ا نظام المغوزون
 ألتاب المادة وتحدد (( للسودان

 ألف ١٥٠ بمبلغ الملك مخصصات
 على ١٦٣ ؛دة1١ وتنمى ؛ سنودا جنيه

 بغ زار من الدستور بهذا يعمل أن
 بالفعل افتتم الذى البرلمان انعقاد

٠١٩٢٤ مارس ١٥ فى

( فانون ) ستورى

من نرع هو الدستورى القالون
الى ينسب العام القانون نروع

ماس القاذون باعتباره الدسذور  ا
 قمن ،للدو الحكم نظام يقرر الذى

 يختمى الدستورى القانون فان آن
 الدو ت وسلط؛ الحكم نظام بدراسة
 وواجباتهم د١ذ-ر١ وحذوق المخذإغة

 ط بختلة لهذا ، شاملة عامة بصفة
 نون الذ؛ ءن الدستورى القاذون
دارى  هذه بتغربع نختعر الذى ا
 فبينؤ؛ ، جزئيات الى العامة القواعد

 رات ١اًلح فى الدسدورى اأنانون نبحث
 فى نراد لالم الدو تكفلها الذف الدالي

ساسى اتاذون١ ظل  استور، وهءى ا
دارى القانون رفعسل  هذه حدود ا

 أك~إطات رقابة كمدى الحريات
 أو تة أحسحا أ حذر ى ء ألحكودن

٠ العامة ٠”ح..هأمأو١

 الدسذورى القارون ودراسة
 ر شذو الدسس داهدة دراسة 'نتضمدن
 وطرق اتها وص: الد'صاب وأنواع
 لطومة١و الدو والماًليود ، وضعي؛

سلة والنظربات  الحكم بلي ا
 سدن ما٢ ه ره؛ وء ظ^~ذ١ ٠كاًلدرمق
 والعالذ أهامة١ ؛؛داظات المعفهرد

 رحبن *-لى٠د؛اغح الذائلة وا!نظرية بيدها
- الدطات هذه

وانين ددنذورية  ا

وامدة القراذثن  ر دسن.، ٠ ١
 مطابذن درورة بها د—بقص ظامية’
 ك-لطة١ تصدرها التى ذمن١لقو١
 الدسدورالمكتوب لنعدوص لتشربدمة١

 طى الدمدورى اراذون لداو نظرا
 ك؛_ا ءاى ٠وسمو اعوالحن من غيره

 الذى هو ذ١ ،الدولة فى اسات
 ذواعد ودرسم الدولة شكل رحدد
 العامة ات السلط ورنظم فب؛ الحكم

ساسية الضمانات ورضع  لحذوفى ا
 أو ١ ذ؛ذون أى فان ثم فمن ة' الالفراد

 خالف على يصدر ( تنفيذ ئحة
'نذفر)ما يعتبر الدسنور هذا حكم
 ض لجاب ثم ؤس دستورى غر

متناع القضاء ٠ تطبدقه عن ا



٥٢٦ قتصاد دعم القوس ا

 ذين١دستوريةألقو ءاى الحكم — ٢
 من او الشكل حيث من اما يكون
 األوإى الحالة فغى ، إوضوع١ حيث

 جاًء اذا دستورى غدر القانون بعتبر٠
 الثاب لالجراءات ستوف غير
 در تم اذا كما يحذههاالدستور التى

 بن المجل أدلى موا,نتة دون القانون
 احدالمجبن اذاوافق او؛ها ،عليه
 ،فىظأولها تخذاف مذروع سيغة على
 ٠ المجك اقرها التى الصيفة عن

 ان ناض لدس ثم نمن ٠ األخر
 سفة را ؛لقاذون١١هذ مثل طبق

 بكون أن فتعذى إوضوع١ حيث من
 حكم أو لنص مخالفا القانون حكم

 دحد ذع'ذون صدر اذا ا كم دسثورى
 كفلذا أش ا رات أحر ا احدى من

٠ الدستور

 از ٠فىج؛ الفقهية ا!راء تختلف - ٣
 القواندن أدستوربة اأقضاء رتابة

 اء٠أذف١ ولمن رقا م بدد بقول من فهناك
 يجوز انه بمعنى القوانين لدستوربة

 لبحث تتعرض ان المتحاكم -ملطة٠ل
 اأشكل حخ.ث من نون الذ؛ دستورية
 در—ص ذد دانم 1م كالهما والموضوع

 وظلحة اى أن 'ادواة رئيى بتوقيم
 لقا:ون١ -ددنى ءلى قاهرة التفاء

 ن٠م وعناك ٠ دوريته ٠٠٨د بحث دون
 ؛ت—واجب من ان اذ اهكر١و وذول

 تمارض ل٢ فى دبح,ث ان القاض
 ليتبعد التطبيق الواجب الذ؛نون

 القاذون ببذألن يقض؛  زمجو ، غيره
٠ تطبيقه عن يمتنع ول

 زب اف فى الدول تختلف ٠ ٤
 ٠ اًبن١اأذو لدستوردة التفاء رذابة

كم, أدام ذلك يكون فتد  العادية ا
 اما*.محكمة ذلك اوءون فرتم( بدنم؛

 ٠كمحكملم أمليا ١ م٣اًهرامالمذا او خاصة
دارى القضاء او النقض  من ا٠ا * ا

 يشتمل فلم ، الدستورالمعيرى حيث
 يعطى نص أى ئ’ل ١٩٢٣ دستور
كم  ين١دسذوريةالتو مرانبة حق ا

!ى١مر١ ترك بل ذاك من يتها او

 مشروع اما ، واذخقه اأقضاء ود٠مجه
 على نعر فقد ١٩٥٣ عام دستور

 تختعر .دستور!ة ءإدا محكمة ء’اف
 أخاصة١!ر'ت١ فى بالفصل وحدها

 التى يم—ا؛راسبو القواذمن بدستورية
٠ القانون نوة ل؛

قتصاد دعم  التوس ا

تهدف ألمدوألمن انتصادبة يب'سة
 فى لمن—اأوطذ^ ات٠—المنتجذ نرويج’ الى

 أسواق 'فتح على والعمل الدارج
غافة ، لها جدلدة  تنجيع اأى با

 ومساعدته.؛ لوطب١ المناعات أذامة
 لمنتجات ’ ذة مذ،ا ه٠ال٠ث مءنى ما ءلى

جنبية س فى ا  ث اخارحة١ وأق—ا
 اد—نتعد ا دءم به‘أ ميز واخت وقد

 ك.حدة١مربه٠١ ألجسورة فى الذوص
 ١٩٦٦ — ٦٥ ادام جنيه ببن مال أربعة

 ( ا!لى ؤالعام م ٣ الى خفضت ١
وسع إواحهة وذلك  ية الد فى ا

غذر سر ةفى١فا  ق١المعاذزوأ
 لمذدجاأت١ ؟ يل٠ح.اه1ا لدوليةودءم١

 فذهال ٠ بجه..' و ذر يهكن حتى المصرية
 شئة، لنا طن'.لماًأ أو أ الصدادات .٠ءنتدءي

 الزراعية يلى٠المحال ذلك ودمل
نتاج ٠ ادؤاء ئط اكاش وا

حأديدية دءوى

كمبة ديران يذب دعوى  ونى أ
 التأديبى المجذر مام١ نفسه تلذاء
 فيها يقع التى الماب ادات بشان

بثأب صدر ،' ن ددد أه^،١ طذون المه
 ١٩٥٢ سدى ١٤ فى ستوم

 عدا كوبن١ الموطدن كمة١
 الخاصة ادائية للمخانعات الوزراء

 بة الرق' خ — بغ و 1 لعامة ١ نيات ١رالميز
 والتقدم لالهمال أو ه؛ تنذل ءلى

 والى قح ضياع ءا^ه يترتب الذى
 مناقضات عل ألرد عدم أو ٠ للدولة

 ، ت’لكه؛ب المركزى الدمجاز
نذار ألعقوبات وتثمل  وألدرمان أ
لدرجة ١ وخفض لعل ١ عن والوقف



 الدعوى و!ذام ، والعزل والمرتب
 ريرمجلى ذاب على لتأديبيةباء١

مة  أرد ’او الوزراء رئيى أو ا
٠ لوزارته بالنبة لوزراء١

 كدع١ فىأءما'ل لمد:يهت١ اهمة٠٠م
حة العوات مع متعاونون الوطنى  ا

عداد اعداده* سد  ئ المذالب ا
 الدرب أساليب لتطور ذظرا وذأك

طة )ا الحددنة  أصبحت التى (( ا
 غ - هوادكاريار ألدوله مجه,ودات ب٠ره

 ■ذدوم بما ؛.دذى١ الدفاع وبت. ٠ حيعا
٠حعيز7و وتنغل* اعداد ن۴م الدوألمن به

 باتالى د ’ وعى من تشره وبد
 دحمدر ١ و ر؛ب أخد ١ ءاى لثعب ١

 متعدا -.كون بخديث فة ١لمعم ١و
ت ٠ مفاجآتها و الدرب حتؤا

 المدذدؤمعر الدوخ أعمال تدخل
 تحلميةوباشرها١ا:د رة١روز٠ختما١لى

ذى الدفاع مصلحة  انشئت ش١ ا
؛ وقد ، ١٩٥٣ عام  !حة١تذى

 ل زمةكزولد١ حهرة١ لحصولءلى١
 لذرى!د؛١ مىاع٠٠أ ف٠محطاتكث

رى التإوث ١) من الالد  ا٠ك ، ff ا
طف مرافق بتزويد ذامت  اء —ا

دب بالدذد بالمحافثات  نم المذ
 وازمها ر رثة ااخدلى طذ؛ء١ سب.ارات
؛ امها١مه ردءلفى كما •/ ومعداتها  ء ا
 رىفعال١ ن٠لما١فى العامة المخابى،

 اك وكن ، كذبمة ا دثة١٠مخابىء عن
 ومراكز رىء١لطو١ مستشفيات اقامة

فات فة . المتنقلة ا  الى ^ا
٠ الجماهير توعية ة مهم

الدقهلية
لذ؛ محافظات احدى  ، المصرية ا

 ، .اط د ع ف ن٠م الشرق الى وتتع
 "وشل م ا٠ك ٢٦٢٨ ساحتؤا تباخ

 اة المنز بحرة عاى لشمالية حدودها؛
 ثع~اطىء ءإى منها يعر خر يمتد كمأ

بيض البحر ، دمداد ذرع ءربى ا

و__________________________________________٠٢٧

 .اء—احص ) الدافظة .'ن عدد يبلغ
 من تتكوت ن ألفا ١٦ و م ٢ ( ١٩٦٠
 ك-ورذ١ : ءبى ؛لمذ٠٠٠١د١ مراكز سعة
 :„دذوةر ٦٤? رة بندرالمنصده وتغم

 ركز٠٠و ٠ أدرا ٣٦٩ سكانه مجموع
 مجموعر ح ذر؛لمن نو باد ٦ ٣ بض* و أح؛

 لبالوين١سخز . الة،' ١٩١ سكانه
 ع و—مجم__ ه المن وز ة لى و ٦٦ بغم و

خ.;٠لمذزاةو١ زكز٠ ؛٢٢١ سكا
 كاذه—د. ۶مج__و ،وذر بلدة ٤١

 ٢٢ م٠ذ و اس٠باذ تركز ٠ ’٠الغ ١٨١
 ١٧١ سدكاا-»ه ومجم.ع ا قربهن٠ لمدة

ة ٤٨ وذم ومركردكردب ٠ لغا١  ؛
، أذن؛ ٢٦٦  دع. مجموع ٠وقربة
 وذردنن ة رذلى ٢٤ مورقلملم شربدن وركز

 مركزط)خا ٠ ا!ن؛ ١٤٠ ره كا هرجمئع
 ١٩٥ ؛’ ومجم__وع ٣٤ م—رذ و

 ٥٥ ضم .’و ٠غم مدت هزركز ’ ااذ؛
اذ؛ أ ٢٨٢ سكال؛ مم.موع  ؤ. و ة !؛لى

، ورة٠لمش١ '.ذنن دد ذب ا ءاصمة
 وتذحءلى اغا أ ١٥٢ سكاذ^؛ عدن يبلغ

منة رقة ا  دحا د و اطيدم لذرع ا
 ئ ت—لممواىم.٠ جر طلخاً ادة وف

رز لضرب مركز والمندورة  ورإج ا
٠ .ارته وتج. زن ا

دكا

دام أحدد دك؛ - ١ دار.؛ ا  بذ ا
ى الكبرى اد  اب؛ ص ا

 مل—وش الثرب البادعان
 ذا احغ٠- , ممد.نج ن دكا ٠ ؛ت٠مذ؛ط

٠ جذج بكر و ، ر ر يد ؤر

 المسان عاصمة ؛٢د ٠ ٢
دلن؛ ذروع أحذلى عر وأقع فية ر ا

كاكص؛ ينة حرد عن وتبعد ٠ لكنم ا لهر
 دلمن ر حهو ) وة ر ا البنغال ص.طذ ء؛

 ا كز هرر وتعتبر ، م ٢٧٠ ؛تدو ( لهند ١
رن ذراعة ذت .والجوت ا

 .اء—ن ا ا٠وحوذ ما ه؛ م حا وميناء
 احصاء ) سكانها عدد ببلغ ، الغن

 فى وكان ، ألفا ٠٥٧ ( ١٩٦١ عام
حصاء بق ا . ئمة ألف ٢٧٣ أ



٢٨ دكآر

دكار

 لنفال ١ وربة جمي عاصمة
 المحيط على تطل ئ األول وميناؤها
 نقطة أبرز فردو رأس عند األطلى

 ، فري العربى الساحل على
 فى العام العرس للحاكم مقرا كانت
 ابان اصمها 'نردد ئ أفربقيا غرب

 ولة١محا بعد الثانية الدالمية الحرب
 على ا—:ه النزولى ديجولى ')جنرالى

 انضمام بعد ولكن فرط، انهيار أثر
ن  ١٩٤٢ نوفمبر فى الحلعاء الى دار

 فى بما قيادته ورح دكار حاكم أعلن
سطول نأك  ؤوات 'نصرف تحت ا

 سكانها عدد بلغ ٠ الحرة فرنا
 ٠'؛١٩٣٦ عام ألفا ٩٣ )كان ألفا ٣٦٦

 ار الحديدى الخد بدأ ومنهسا
 ينت الى والخد ، ومالى كيدبرا
 بالدار فى١ذ!خر٠ خط برطها ، لوبمى
 وقد •' فرنسا فى وبر'صت ,اء الب.جض

 ميناء دخات لذىا السفن عدد بلغ
 سه ٣٩٧٢ آ ١٩٦٠ م ء دكار)

ط٠م١٠هر لتي؛ حمو

دئأ,ورلة

 شد ، الالتينية ن٠ء مأخذون لفظ
 بمقتداد الذى السياسى النظام به

طة على جماعة أو فرد بتولى  ا
 هدوافقةالشعب، اذمتراط دون المطلقة
 اللفظ- هذا استعمال تاريغ وبرجم

مبراطورية الى  الذى ارومانية ا
 اران (( دكتادورا )) تعبن كانتأ

 سلطات دمنح بها تمر التى األزمات
 ويترك ، سنوات سبع لمدة مطلقة
 ا!ددابدة ة ثم؛ اأح لتعود منصبه لعدها

ولى سح-نها الى . ا

 البرويتر دئتوربة
لتى١ المرحلة على يطلق ماها

 سمالى ا!ر النظام من الدولة رها تمر
 ص فمن ٠, الثسس النظام الى

 بد  انتقالية مرح-لة تعبر
النظام لتبل المجتمع عدد منها

 فى غادة تبرعت  ولكني؛ ، الثيوعى
 الغاية ق٠لتحقي وسيلة بل ناتها حد

ميلة  ثذدوءى جتمعد ت£وين ىهو ا
 ٠ الطبقى النظام فيه يختفى كامل
نتقابة العترة هذه خالل فعى  ا
قتصادى التنظيم فى النظر به؛د  ا

 المبادى روء فى للدول* وارثاسى
 ااذى اهاملة ١ العرقة وتدرب لماركس_ية١

 طبقة -وهى الثورة اكتافي؛ على قامت
 ، العكم ش#ن على البروليتاريا

 ولكنها بالدكتاتوربة حديتم وهد
غلبية دكتا'ذوربة قلية رد ا  ا

 الفترة هذه خالل وفى ، ابورجوازية
 اًيةحركات على للقضاء الحهود تحند
 باستئصال الثورى ابناء لدو 'ذوجه

المجتمع من البور؟وازبة الحنوز
 الفترة هذه تعتبر ثم فمن ، الجدند
 الى الطربق تعتح اختراكية مرحلة

 اساس وعاى ، الكاط الشيوعية
 الدول بان القول يمكن وقيت ا هذا

تحاد فيها بما الثيوعية  ا
رض وم حى ررالت ا  دمر ا

٠ ابروبتاريا دكتاتورية بمرحلة

س د

 جون ودو ، امرش سياس
ير فويتر  بمدبشة وإد ، د

 ودرس ١٨٨٨ عام واشنجتون
يات دا  استكمل ثم المتحدة لو

 ، وفرنا ببرا سم، فى دراسته
 وبعد ، الدولى اأغنانون فى وتخممر

 تحق ١ ثم دالمحاماة اشتنل دته ء،
مريكية المخارات بادارة  ابان ا

ولى إدة الظ البرب  عدوا اخذ ،ا
يات وفد فى  مر٢.ئ٠ الى المتحدة الو

 اتخنه ، ١٩١٩ عام بغررى الملح
 الجمهورى لحزب١مرشح ددوى حون

 ١٩٤٤ عام له مستثنارا للرباسة
 ، الخارجيمة !وزارة مشارا ص

ط هيئة فى لالده وممثال  المتحدة ا
 الشيوخ، بمجلى فعضوا ١.٩٤٦ عام

بارئيسى اتصل ١٩٥٢ عام ومنذ



ثنيارتونئإوك ٠٢١

 وزيرا عينه الذى ايزنهاور إصابق
 عرف ، الذابة اصنة فى للخارجية

 ، لحشيوعية السافر النديد بعدائه
 عرض رففى ١٩٥٧ عام فى انه حتى

فراح يثأن الثعبية الصبن  . عن ا
سرى مريكيعن ا  اصاح مقاد فى ا

هزريكيث للمرالحمن  العجن بدخول ن٠ا
سيا-ة تنعب واليه ، النمية
 التوسم '(لكافحة الهاودة حافة

 بحئ اعذراله وعدم ، السوفيتى
خرى الدول  عدم سياسة اعالن لى ا

حراز  بعحب ته ب ارتمطت ٠ ا
 مذروع نل و٠بتم الداى. مته ٠وءدحك

 مهد اذى ا مر٩ ة الدالى اصد
 بدوره وهذا ص اطو ١ قناة لتأميم

س توفى ، لثالثى I مدوان مهد  د
٠ ١٦٥٩ عام

فياشيا

 حدود لى اليوم يقع جغرافى اقليم
 ابحر ساحل عذى وطل يوغوسالفيا

درراصء  ، وزارا سدإدت مواله من ، أ
 الى ضمته قد النسا كالت

 ودام ١٨١٥ ءم منذ امبراطوريته'
 ١٩٢٠ عام حذع به اصوى ألحكم

 الصلح ؛هدات— مم لحقته١ حبن
 راستنذاء ا رني 'نكه عند فجا سال ٠ييوغ

 التى حولها وما العاصمة زارا مدرنة
 فبرابر ،و؛( طااما١ لصب من كالت
 الى اطارا عنها تنازلت ١٩٤٧

 دإلصيا تهر٠—تن ، فا سال يوغو
٠ السياحية بمشاهدها

دلهى

 ن—أح- على دلهى م أس بطلق
ن؛بم تحادية ا  فى التسعة ا
 نوفمبر أول منذ األجند جمهورية

 مدينة تتوسطه والذى ، ١٩٦٠
 مساحة تر'خ ، الماسة بودلهى

قليم  سكانه وعدد ٠ م م ٥٧٣ ا
 ويتألف ( ١٩٦١ اء٠حى١ ) ن م ٢ر١

ناحية ٣ ٠ ٠ نحو و بودإس مدينة من

 منهم ٠ ن م ٢ر٢ يدين ، مجاورة
 اصيح من ااى ٢٠٣ ثم ، بالهندوكية

 يمذل ، اداحين من ألف ١٥٦ و
قليم تحادى برإ.ن١فى ا  أعضاء ه ا

دات مجاس وفى (٥٠٨ جملة )من  الو
 يتولى ، ( عضوا ٢٣٨ من ) أعذاء ٣

 اداخإ.ية وزير قيم ١ شرن
تحادى شتراك ا  مخءاس مع با
 ن البرإ أعضاء يضم استثارى

 الجامعة مدير ومساعد فط واد
 ، وآخرين ، الثرطة عام ومدير
 وسمها عرفت امعة جذ بها تأست

 ١٩ و معهدا ٣٤.تض ١٩٢٢ عام
 إؤتمر١ ؛—به عقد ٠ طالب ألف

نحياز عدم دول لزعؤاء الثالثى  فى ا
٠ ١٩٦٦ سبتمبر

سام

حساء راوايم ميداء  الحعودى ا
 ,هى ، ألمرثم, اخبجا ءرح تطل

 اكتشاف رعد أشغت حدرثة مدرنة
 مصناؤها ونتميز المنطتة فى ول بذ ١
 ه مم؛ بعمذز ( حدة مناء وكذلك ١

 ردى احد١ الخط عندها يبدأ ، البحر
 يربطها الذى ( العردية فى الوحيد )

 ، وحرض ظهران’’؛ ١٠ه؛) راش باأج
 ت قتصاد؛ بالنسبة ’هميت ونظرا

 لنك فروع 'ها ء انثى المترول
والبنك العربى والبان 'اتاهرة
٠ الحدد،،

( المفتوحة الميم بتثديد تقرأ )

وكس’ - دمرون
 ة٠مدب من ؛'لقرب ررخى 'ن؛ قعر

 هيئة ة بند؛ اسمه ارتبط واه-تحذون
مم  زعؤاء اجتمع ففيه ، المتحدة ا

 اصابة العاب الحرب فى الحاغاء
 الخاصة المقترحذات دراس-ة لة٠ص١لمو

 ١ه.ذ ويعتبر ، اإتحدة مم.١ يميذانى
جتماع  مر التى حل١ر1١ نم مرحلة ا

١٩٤١طلذطىءا'م١بهاالميذ؛نىبمدتصريح



وهى ، لغا١٣٩٥ المدرنة سكان وعدد فغى ، ١٩٤٣ عام موسكو وتصريح
ولرلة حدردلة خطوط عدة ملتقى ٢٨ و اغش ٢١ ص المدة خالل

مارا دروت الى الحدردى الخط منها — بدمارتون احتمع ١٩٤٤ منمر
لدامك إى ا  لم ثمم لب ومنها لزحإة دت١ ىمثل،٠ اوكى المتحدة او

حلب الى الذرق نخط ودرتط وتال ، الدوذمتى 'ذحاد١و ودردطانا
نفو سع اذى١ الخط ثم ، ل فا أحمهن١ ممث-ل ذم احتماء ذلك

ابحدود ولبر اذرع الى جنوا ت١و وردطانا الذممسة المتخددة أو
ردنة ق مذ ود ه ومدان عدان لى١ ا ٠ ١٩٤٤ 'ذوبر٣١٧و -؟تبر ٢٩ بين

٠ درة٨تةذل ه ثتةحد عات صن' مركزأمدة اوكمى — ن رت، —دم ت١ء٠حم١ومهدت
دورة ذط نلدء اصمة٠دطقء ت٠ك.ا رم ا حح.ة دو خذ١ طه و راأط دنتمر عذل الى

نة عاصمة حكم اران النام لو اأطنو حذق كاًن٠ص -تلة٠وأ٠'—اا ٠التظ
ل؛، .. ا  ءردا لى '.--ذه ؛ الى

ست'خالب١علحح- ١٥١٧ عام ن العثا
♦ أكدرى ١ الخمسى للدول

اح_كزمة١ ؛—ن.: ذامت و ١٩١٨ ءام دم.-دم
ور( أفةعذة١  زحت -وت—تن ه ل ا

ذدداى اًها١ اددن !غيب،١ أ  د
عام الموزرة دبورلة اصدة ء

زل ج٠٠مر ۶ نو ردر؛-ة ؟ف١ ا ففتءثماز ا
 دم — دم رادة ن٠م 'ا٦سمب١ اشمتق

راطط الهندبة ( دامداما و١ )
١٩٤؛ .٠٠أكالد١ أرع اءى ختإ١ دسى ه .. إ لذنا ا

دمنهور  فى باكادبا ذام ذى٠١ كادى برش
نر أن. ة .-ار.’ا دآ- ر-:. ة ذلح حم۵م

المعررة ة المح- ؤظ.ة مخد خاصمة ٠ !ودلى٦ ل٠قت فى استخدسسا
مرن. رذدى٠ا>" خعر٠ ا بح ئ ذا.م د غ هرط ف ر رط رفة أذن ؛ هذه تتمسز
ل سكذدره٦ ا١ ة ٠ذ'ه’١ دمر ى أ ,ط، ٩ تغح-٩ ة دد ءاى ساعد

٠٥ عن ' ردء ۶ ف ١ اشا جن. رداءة ٠ ٠ نم ١ ١وكان ٠ ت' ر ر نح أدس ا ٣و ا
سى.رة ء.. وتعد . ..'ت ■٠" د ا

أ ١١٠ أ ٠٠١ أ ١ ١ ٠ ١
٠٠م ۶ نو ١ ١ألىذ ،٠ج٠ا٦رث اق استخدام

اذكا .طغ . ٠ك ٦١ اغع١ ١٣٦ م__ ١٨٩٩ در ألى ى ح. ,فى الذخير.؛
ت ار إدح كز م حى و ؛ ١٠١٦٠ احص.ك روس (١٩٠٥- ا'راذة ب٠٠١ال فى و

. ا!لى ااه'ذ وضاعة ابتدت

دمياد

 ءلم، ء'-، ثم د مه . ن. ء. ى’—ا' *ن
 ؛١٩٠١,/ خاذم اكالى ءاى مؤتمر
. ن و لخدر ٦ فى ا ٢ام استدد حرم الذى

.اصة 'ادلتا وثات معدا ى٠>ا١
ألممى ادا الد ذرء غتى ن ٠ءا نقم

مشتى 'د

هاتحد معه من !ترب ل' طممها ٠ ة٠هز٠لسص١ الحمهوزرة عاصمة
ااعق،-ض مةاك؛ةى. فااجوبىزااط لى بردى تهر عأى .نقع

اخ دمي عى مراكز تاللة الى ادارى' ذخدؤ فة ا تر** وءأى د أمال ا من الغربى
عدد ردم ٠ سعد وكفر ر سكو ز’و و اطحن احل—و وت صر من بال ٦»

( ١٩٦٠ عام احصاء ١ المحاألة .-كان بيض برذى ذبر عندها يتفرع ا
دماط مركز نذ ، أسمة 'ف١٣٩١ منداتة مكونا الحداول من شكة الى
محموع وتررة ة رك ١٧ كا الندر عدا لظلز ما٠م ث حلة لغد ر؛ تعرف زراعمة

ذارسكور مركز ،الغا ١٨٤ سكاته سم بها تقع التى المحافظة على ا
سكانه وحملة وقرلة للدة ٣٠ ولضم الف' ٨٦٨ سكانها عدد طغ ا؛ثمددنة



لوبرجه ا٣١

 ويضم سعد كفر مركز ، الذأ ١٢٨
 ٧٩ سكانه’ جملة ٠ قرية و بلدة ١١
الغا

 دمياط مدينة يم’!ق٩ وعاصمة
 للنيل الدرقية الضفة ءلى وتقع

 داغ معبه من كم ٢ ه ح اذ—م- وءلى
 بعدة نئتبر ، الغا ٧٢ دكاب عدد

 ٠ر ٠الح تشمل تقذإدده ضاعات
رث لمات وترات وا  ء اش ، ا

ث سما أ ١ لتعليما ث حد ضع مت
٠ ابرج عزبة بناحية والجمزى

( حادث ) دشواى

المنوفية ظ٠ فظ بمحا ردت ى١ح.ح٠د
ارتد ..ردا،” كل

"٠, رادا ف م رحا'ناث اسبى-'
حتال'ذ غ٠■ك~_ ا ؤ وفى١ت نقطة

ذرة ١٣ ٠و ع در ,فىه٠ذ’ط٠!.١
٠م خمة اى دشه هد ١٩٠٦

، ، - - - ' ٠
حالل ر طالى لمر ا ا ٠ت٠ حص V- و ا د _ نس----

.؛؛1 ا٠تت' ١’ ٠٠٥ ضف اذى .أم د—لع. ا ا
ذى ن١  أحد ا ٠غ وح ترورن

نررتبى' عر !ادفاع عارد فهب ا
ء ن جاط هؤ أت أ '٦دل \٠ م وذتح

ت دم ةص ٠ش
١ ١
بى د ح ١ سط٠ ١

ء! ءتدا، رة اد) ذايزت ، عامه
دتالفى دش . ا ط غسا رة٠سال

 ،ألفا ٣٢ سداتبا عدد . البلجرية
 ،البحار اعار لى تب مركز دهى
٠ لغرنية ا البترول مصافى احدى وبها

العالمية الحرب أنان ت اخب __ ٢
ولى  خد بريطانية قاعدة نت ٣ ط' ب- ا

لمانية الجوية الغارات  'داعرا، ض ا
 العالمية الحرب ابان انتبرت ى

 القوات انحاب بعمر! اك'نية
 يقوط بدد وألغرنية نية أرط
; نرذن'  الماد درر درر ومحاو

-ءب (، اط انن ار با.،تخدام ى '
 فى رما ط ادم الذذن ذر و جميع

 عملة -ت٠وذا ، ن—'لت توارت دهش
نحاب  الى يا اك ه مرتم يوما ٢٥٠ ا

 ٣٣٧ اتان بذاذ وتم ١٠.؟. مابو ؛
ذ-زتحت ألف رات من ءاعفة . ،'.' 

افتتاح أب؛ وتد ،ية٠ئ’ئحررةي١

 لمحكمة١صدزت ١٩٠٦مذية ٢٧ فى
 ض غ.’ا اوذا لت شح التى المخصوصة

 'ة ٠اذ١ ئل١ ئ'٠م اربعة باعا-ام حكما
 ذلك دس وكانس. ث اخرى وبعتوبات

 أظلمى١و المعرى ارام ارأى 'ذأر ات.
 اسدديداش اراستقاأل ددى

وراد - مصر فى  ات بعد — كرومر ا
 خالاجع فى كان منصه فى عاش' ٢ اً تغى

اثئرن تدرس فى المطلذنم ا!تكل
٠ وخارجية خلية ١د ن٠م الممرية

ي٠ائخ؛ةشدش

 بالعاعدة ،ذكرك
 ردا طذرت ااش 'رة طاك؛ ار

 ذ-بكبال١؛هاو٧فى؟ا.؛رى
٠ ليدد ودرج يغن زنت’

 ج ا،٠ رولجا٠لىره يم٠ة١

معا*خه وتدت أذا '٥١ ١"* ءام٠ ٠اك'ر١

زام 'عاى ١٥٠١٨ إ ذارت بو,
 ر١ .حه د من احنوض' 'هذ،١

 دوش معاهدة اث ' ، باخارد'
. النعر هذا ;لغت (١٩١٩١

ى رذ رحه٠دو كأى  'ايذألقل ا
 هونفا 'ر٠بلذ ووتوف البلقان فى

جم ءه’ب عن عقال ض  وفى ن ءبة’.٠ا
 عن رومانيا نذارات ١٩.؛ اغطر

 بتدخل  ؛اذار ٠!١ جه دوم جذب
مم الحارس اذختد'هذا اذارا  ا

 ايدت ٠ذل و . يةخازية اكذ L ءر
 هدا ١٩٤٧ عام العلج نبة انغا

جرا، ٠ ا

!



٠٢٢ هوبي

دوبى
 وهو ، المجر جمهورية رئيى

 مجلس ةسرط تولى ، دوبى استفان
 الثيوعى الجناح حصول بعد الوزراء

غلبية على المجر حفى  يونيا ١ ٠ فى ا
 صنار لحزن رئيسا تخب ا ، ١٦٤٩

ك  سلس ١٤ وفى المستقل، اد
 رادمة ٠’١ 'لمجذزعى رئيا انتخب ١٩٥٢

 رداد غااخ ( للجمهورية ا١٠—رئيس )
 عام التخداده اععد ، ؛ س٠لممت كا.أ س.

 عضوة الى انغم ، ١٩٦٣ و ١٩٥٣
١٩٥٩ ديسمبر فى لثيوعى ٠ الحزب

دوسى
 اطاقه ، زعيم 'حعنى ايط.ألية لمة

( ض—الغاش ١ الذاشى اكتزب ءفاء٩
 المحزب رئيى موسولينى بئيتو ءإى

 ٤٠ فيها اشترك سبرة قاد الذى
 من ب الحا اء اعف مر. عفرا الغا ;ت

 بر اك، ٢٨ لى روما الى لى نابد. مدينة
 الحكم ة ا يتو با٤ط حث ١٩٢٢

 اسم أصبح ، با؛قمل ذلك لهم وتم
ذلك. بعد وسوليذى٠ءلى لقبا دوتثى‘

كأسز٠لصود١

 جزيرة ه ٠ نحو تضم مجموعة
 بالقرب ايجه بحر فى تتع مغيرة

خول ساحل من  ١ ٤ نحو بينها ، ا
 ، دائمة بصفة معمورة جزيرة

 وعدد م٢ ١٥٨٦ ماحتها مجموع
(، ١٩٥١ احصاء ) ألفا ١٢١ سكانها

 ، العثمانية الدولة أمالك من كانت
 القرب أثناء اطاليا احتاتها

 عنها ،تذازلت١٩١٢ ءام اطرابلمية
 عام سيغر مداهدة فى لليونان ايطاليا
 رودسى جزيرة باستثناء ١ ١٩٢٠

 وفى ، ( اطاليا بها احتفظت التى
 نهائيا تري عنها زلت تن ١٩٢٣ عام
، لوزان معاهدة بتونيع ليا١_ط١ .،آلى

 تنازلها فى ايطااثا رجوع ذلك وتبع
عتراف وعدم لليونان السارق ا

 يونية ٢٧ وفى ، سيغر بمعاهدة
 خارجية وزراء مؤتمر وافق .١٩٤٦
 الدوديكانيز ضم على باريس فى' الحلفاء

 ليوذان،١لى١رود)-س جزيرة ذلك فى بما
٠١٩٤٨ مارس ٧ فى الضب وتم

دورازو

 من الغرب الى تقع ، ألبانية ميناء
 ٤٠ سكانها عدد ئ العاصمة تيرانا

 لبانيا عاصمة كانت ( ١٩٦٠ ) ألذا
 ١٩١٣ عام استقاللها اعالن اثر على

 بارى بميناء يربطها ١٩٢١ عام حتى
٠ مالحى خد تقابها التى ط'لية٠ا

اقتصادية دورة

قتصاديون يستخدمه اصطالح  ا
 الرواج من فترات تعاقب به ويقصد

 النثاط نواحى تعم والكماد
قتعادى حيان بعض فى وتدوم ا  ا

 تكررت ظاهرة وهى ، سنوات عدة
 وامتدت العمر هذا فى مرات عدة

 ذؤارا العال اكداء أكثر الى آثارها
قتصادى لالرتباط  الدول يعن ا

٠ المعاصرة

قتصادية الدورة تمر  باربع ا
نتعاشى ، الكاد ا مراحل  ،الرواج ا

 الى ود—ا!رك ينتهى د. ، الركود
 رواج انتعاش الى والكاد كساد

 لرو,'ج١ فترة وتتميز ٠ وهكذا
نتمادى  اءود كمية فى بزيادة ا

قبال ، المتداولة ستثمار على ا  ، ا
رصدة ونلة  مع ، الماطة التقدرة ا

 ورادة ، اللع أثمان فى ارتقا؛
نتاج كميات قبال ، ا  توظيف على وا
موال رءوس نثائية عات العن فى ا  ا

قرانى، فى البنوك وتوسم  واختفاء ا
٠ البطالة

 رتفاع’ب ، الكماد فترة وتتميز
/-(٣٠ 'الى تصل )قد البطالة نبة

تعطل ، الصناعية الدول فى سيما



برلمانه دود؛ ٠٣٣

نشائية لضاءات١فى سيما العمل  ا
 نقص ، الخبانر من لمزيد تجنبا

نتاح س لال التعرض .ا  انكماش ة و
قراض عمليات  الدحول ألثر ، ا

 الدنن اساز ذاك فى بدا عامة

 تتخففن ' دين’ ٦ءز ٠ئخن ٦ ر ر ١ح لعثال’١

نتاح نحداض ١أجوربذثر  ؛سعارا
 احد ا اكساد اذ يالحن اذ الزراعى

 ن كثيرا الزراعية الالن به تتأثر 
 انتاحه زيادة العادة لى يحاول العالح

 فى ز لتعوزف عماله أجور وخفض
سدار  فى تداركه يتمر ما وهو ا
نتاح اساعى ا
 حبى 'ذجاه١ !كماد١ فترة يى

نتعاض الى قتصاديون ويعزو ا  ا
 أن مدها ، أسباب عدة الى ذلك

حور ومستوى التكاليف خغئض  ا
 اصحاب يفرى الكاد فترة خالل

عوال  أو ممانعهم تجديد بمحاولة ا
 بالغنتيام الدولة تدخل ومنها ، توسيعها

 لط'ب١ >ع زده دة انف بمثروءت
ستبالكية ادلع على  وهسذه ا

نتاج عجلة تدفم بدورها  ومتها ، ا
ت كشف  لالستثمار جديدة مجا

 ظهور أو مناجم كاكتشاف )
 ( المستهلك تفرى حديثة مخترعات
 الكاد فدرة طول أن عن ففال
مل تولد  على يشجع قريب فرج فى ا

٠ المغامرة
 ألرواج آلى ش١ذتد٦م٠ يؤدى

نتقال مرحة وتتمؤ  لزيادة ا
قبال ل التفا;  الد ض وا

ستهالكية نفاق وزرادة ، ا  ، ا
تي فى والتوسم تجاه ، اى( ا  وا

نشائية المناعات اض  ورتحول ،ا
ثتماد  نمته وسلغ رواج اد( ؛ا

 كا( أن دمعن, «ة٠اأكاشا يااممالة ))
 المتداولة الشود دئن فى زرادة
سعار رفم اض تؤدى  رادة اض  ا

نتاح فى  هذه تلقص( ما عان وسم ،ا
الى ج١ارو١ فيتحول ،نهايتها الفترة

 دة وزد؛ المعروض زيادة ببب ركود
 المرزان يضعإرب حتى الواردات
قراض ض البنوك فتكف الذجارى  ا
 زجارض ازمة أتحاغى ولة اإلى وتتدخل
 فتقل كساد الى ألركود وينتهى

ن النقود كمية  بطامة ذزداد و المتداو
 روءا'ت٠وتذوذذفالهذ ن الصناء اإهمال

نشائية  فترة تطول وعندط ، ا
 اسات أصحاب سد اواد

 اإى'نجدب أو ق اإذ اإى اما الصناعية
"نبا  ويمهد ليف التكدا ط لتخفيف اً
كداش من مرحاة الى ذك وهكذا. ا

برئ؛؛ دوره
 الفترة هى البرلمانية الدورة
 ابرلمان خاللها يجتمع الذى التوية

 عاديا اجتماعا ( التشريعى المجلس )
 النحس وبشمل ، الدستور نص بحكم
 كما وبدايتها الفترة هذه طول عادة

 فى. الذ*-عب نواب دق الى يثبر
جتماع  المجلس دعوة عدم حالة فى ا
يحدده الذى التاريخ فى لالجتم-اع
٠ الدستور

 ، ممر فى ألملكى ألعهد فى ٠ ١
 يدعو ان على ( ٩٦ ) المادة نصت

 عقدحساته الى سنويا ان1لبر١ الملك
 من الثالث السبت يوم قبل العادية

 ذلك الى يدع لم فاذا نوفمبر شهر
 المذكور أليوم فى لقاذون١بحكم يجتمع
 شهور ستة مدة انعقاده دور وبدوم

قل على  ،.ألدورة فض ألملك ويدان أ
 ابدأ هذا ١٩٣٠ ءأم دستور وأئد

 اك1١ بدعو بقوله)) (٩١, الهادة فى
 حماته عقد ألى سنويا البولمان
 من الثااث ابت يوم قبل العادرة

 ذاك اد( ردء لم نأذأ ددسر شهر
 أبوم فى القاذون بحكم يحتؤع

٠ ر كه ;'لمن
 نصمت فقد ااخدروى العهد فى أما

 ألهحمعة قاذون من (٣٠, ألمادة
 سنة كل تلتئم. )) أن على دعية ألتثم

 دور ويمتد نوفمبر (’مر لوم ل٩أ فى
من مايو شهر اًخر ألى أنعقادها



)٠٣ ذراعية دودة

 الدورة طول أن اى (( اكالية المنة
 نرى كما وهى انهر معة٠س كان

 فى الفترة طول ض نهر نحو تزيد
٠ ألملكى العهد
، الجمهورى العهد فى اما — ٢
 (( مصر جمهورية )) دستور فان
 الفترة طول تحديد أقر ١٩٥٦ لعام

 بضرورة الدورة نص ربد أنه ا
مة مجلس انتهاء  الميزانية اقرار من ا

 أن على ( ٧٤ ) انادة نصت اذ
 للدور لالنعتاد األمة مجلس يدعى ))

 كاذى١ى٠لخمي١ قبل العادى النوى
 يدع لم فاذأ ، نوفمبر شهر من

 لمنكور ١ نيوم ١ فى انقانون بحكم يجتمع
نعقاد دور ويدوم  سبعة العادى ا
 نبل فغه يجوز و ألةل١ ءاى أشهر

(( الميزانية اعتماد

 من (٥٥) الحادة وضنت
عالن  ١٩٦٤ لعام الدستورى أ

٠ نفسه السالف النص

 المؤقت الدستور وينفرد
 لمام المتحدة مربية’ا للجمهورية

 مدة أو موعدا يحدد  بانه ١٩٥٨
 اشترط بل األمة مجدى د نعن؛

نعقاد لقانونية  اذ ، اليه الدعوة ا
 يدعو ١) أن علو، ( ١٧ ) المادة نصت
مة مج!س ربة٩الجمه_ رئيى  ا

 أنه كما (( دورته وذخر لالنعقاد
 المحلى اجتماع ( ١٨ مادة ) اعتمر
 اذا باطلة قراراته وبالتالى باطال

 دور غير فى دعوة ددن احتعع
نعقاد . ا

ذراعية لور؛
 تهدف سياسة الزراعية الدورة

نتاج رفع الى  عن الزراعى ا
: طريتين

 بها بقمد و الزراعية الدورة - ١
رذى استغالل  بنظام الزراعية ا
 التى أغداعيل تتنوع بأن 'تبادلى

رض من رتعة فى تزرع  بحيف ا

 فى باستغاللها قوتها األرض تفقد
 يتنغد واحد محصول زراعة

 ضعيفة أرض الى ويحولها خصوبتها
 مراض ٠٠و فات لال عرضة منهوئة
 يفيد أن الدورة تنظيم فى ويراعى

 لمحصول١من زراعته عند محصول كل
٠ جنيه تم الذى
 بها ويقصد الزراعية الدورة - ٢

,التى دة ب' ١ — ممر فى كما
 أى الحيازة بتقدىم تقضى

رض  يستاجرها أو يملكها التى ا
 يخصصى أجزاء 'ئالثة الى الفالح
 يتجاوزه و للفدن األول الثلث

 نبانى واكاك للقمح أكالى وألثنث
ت  ، الزراع رغبة بحب المحصو

بالدورة النظام هذا عرف لهذا
٠ الثالثية

 تنظيم وضع ١٩٦٥ عام ومنذ
 الدورة تحولت ه-ا - دف ٠٠٥ ؤج زدرد

 سبع فى س|,الة دورة الى الثالثية
 الزراعية 'كية1١ ان ءعنى ،ت’محافظ

 الزراعة مواسم ان٠؛ ١ تننسم
 نصف لخصص ث بحص ض الى

 ، حددا طن’اا ء زر ؛, م-ام ’ال
 ى األط للزراعات . ك.اذ٢ والنصف

 رز١٢’ؤ ؛ ٠لذ١و م٠ات١ ذإك فى بما
 ااتنظيم هذا وصحت ، ه؛ وغب

 رالتحمع ف تعب سيامة
داس ان وتعتم.. الزراعى  فى ا
درة اب١ إاكة١ و, الدورة لم

وهى ) , اأحوض ماط ولت
 iالقر ام٠٠٠ )ل ندان( ١٠٠ نحو
 فى ن٠أءعل١ ة—زراء فتحم* ه يأب

 تحمع ثم ، متعاة احدة ه معاط
 ,الى فى ,أخذالهة دة النت راعة او.
 المساحة تتا'.ا  دحث ض ،١١٩

 زراعات حد١٠ل١ الحوض فى ة٠القطن
 ة٠ء١ل.ر١ ت١٠لد؟١ ح٢م ف٠;د١،٠٠

 عمدات فى الخدمة توحدد هه المحمدة
نات ة٠عالو٩ واكسد ارى  ا

ت واستخدام لحدرثة١الكاككة ا



دوى ٠٣٠

 التعاونية الجمعيات توفرها' 'التى
سدية الناحية من أما ي للزراع  ا

 زيادة الى الخفة صند فتهدى
 الصعبة عمه ؛ ٧م يخدد ا حعيئة

 وهى ( القطن مبدأت نق طر عن )
ذأد سبة الالزمة  انموب ر

 'عام 'تحبرب الميراد نبمة بلغت )
 ا نم- ٠ ٢٠٠٨٧; ١٩٦٦-٦٥

 مملى ى "ذب الرور؛ ض يؤخذ
 أألمراض ورممز لتربة٩ انهاك على

. بها ,سنة واألفات

ستر دو

 ألطون لحران’ وهو .اكارى
 ١ ه باعدام لحنن'ء ١ اتعمه ن دوستلر

 مدون .طبا١ فى امرنكبا بدرا
 ت٩وحكم حرب م مج. اعب ٠ محاكمة

 السكرة انطفاء. محاكم احدى عليه
عذام ايطاليا فى  اول نى شنتا ر
٠ ١٩٤٠ ببر د

دوسلدورف

 الراين نهر ض تقع الماية مدينة
 لون، كو مدينة من العرش اشمان فى

 هام مركز وهى الذا ٦٧٥ نها سنة عدد
 انتاحبا يثمل ٠ والغنون للصناعات

 وانتميح ٢والزجا الحديد
 كانن ،دو ار واحهزة والكيماكات

 ة فد ادان انطفاء لقيادة مقرا
حتالل ولى اطالمية الحرن بعد ا  ا

 مان اطغاء١ نذارات هدنا كانت ثم
 تحولت حتى الثانة المالة ن الم

 اعيد ٠ ع انتاى ارع ادنتها نصف
 مرصدها لد تجد و ها تعم ذلك بعد

بحاث مداهد وبعض  التى والذ:ون ا
٠ بها انتهرت

شب لو

 تاجيكيتان جمهورية عاصمة
وكانت ، الوسطى باسيا السوفييتية

 الى (( أباد ستالين باسم تعرف
 السوفيتى الشيوعى الحزب رفع أني

 المؤسسات يع جم من ستالين اسم
I نتى f سمكا'نها عدد يبنع ، به فمرت 

 فام—ء ألفا ٨٣ كات ) النا ٢٧٦
 اد-حرم، لتمنيع ز٣مر وهى (١٩٤٩

 يملها ، للمواصالت هام ومركز
 بمدينة ( لذ ٢٥٧ ) حديدى خد
وطريق ، جنوبها نى تقع اش ترمز
 بالبامير خرج بمدينة ( لذ ٥٥٧ ) برى
 بموسكو جوى خط يربطها كما

٠ وباكو وطثمقند

فرين دو
 سيرته اتصلت بردنى سياسى

حتالل بتنظيم  ، لمعير البردانى ا
 ذردريكهاض'تون ( مركيز ) لورد وهو
 عام عهن ، ١٨٢٦ 'م١ء، وار ٠ فر؛ن دو

 ثم ،لكندا عاما حاكسا ١٨٧٢
 فى وانترلذ ، تركيا فى لبالده سفيرا
حانة مؤتمر  ٢٣ فى عقد الذى ا
 ، المصرية المسألة لبحث ١٨٨٢ يونية

 عن خطابا ألقى يونية ٢٧ وفى
ضطرابات  عداد تمهيدا المصرية ا

وربى انعام انرأى  الحربى. للتدخل ا
سكندرية ضرب وبعد ، لبريطاذى١  ا

 فى تركيا تدخل تعويق عاى عمل
 ابيش العر هزيمة وبعد ، ااذورة أخماد

 محاكمة على واشرف ممر الى جاء
 الحكومة كلفته ؛ورفانه عرابى

 الثغون عن تقرير دونم. لبرطالة١
 تنظيم فى دستورا اتخذته الممرية

حتالل سياسية  عش ، مصر فى ا
 فعمل ١٨٨٤ عام للهند عاما حاكما

 الى لورما شمال ضم على
مبراطورية، ٠١٩٠٢ عام توفى ا

دوق
،البريطانية فالثر القاب اعلى

 عام ١حكر’ذج١ فى مرة ول اس-تخدم
 ادواردالثالث الملك منج حين ١٣٣٧

هذا وكان كورنوول، دوق لقب ابنه



ر دو

مل فى اللقب  السكرية الرتب من ,ا

مبراطورية ابان  'تم ، ة—الروماني. ا

 ( ازدوبات ) المقاطعات امراء حمله

 وهو ٠ أور؛' من مختلفة انحاء فى

 طه ورحم ساحبه اسم بق—يس

 ودنتقل ، بالدوقة وتدرف لزوجة١

بن الى بالوراتة اوإقب كبر ا  ٠ ا

نب لهذا الحامين عدد بلغ  عام ١ ا

ضافة دوقا ٢٦ (١٩٥٠  الى با

سرة نم دوقات ر.بعة٠أ دكة ا  ا وهم. ا

 ودوق ئ كنت ودوق ، ادنبرة دوق

. وندمود ودوق ، جلوستر

د لو
ر لفظ يطلق ، ريال أو  الدو

شارة فى مجردا  العملة وحدة الى ا
يات فى مريكية المتحدة الو  كما ،ا

 الدول من عدد الى منسوبا ق ط

خرى : ذلك ويثمل ،ا

ر — ا مريكى الدو  عملة وهو ، ا
صل فضية  عام منذ تداولها بدأ ا
يات، استقالل اعالن بعد ١٧٨٥  الو

 (( التالر )ؤ عملة من اسمه اشتق
لمانية ر ،ا  يزن كان الذهبى والدو
 وزنه انقص ثم الجرام من ١ر٦٧١٨

 ١٩٣٤ عام منذ جرام ٠ر٩٠٠ الى
 لذهبى١لمحتوى١جرامو ٠ر٨٨٨لى١ ثم
 ويزن ، قيمته من بر ٥٠ يعادل له

ر  ،جرام ٢٦ر٧٢٩ه الغضى الدو

 الحكومة حددت ١٦٤٩ عام وفى
سترليعى الجنيه نيمة البريطانية  ا

ر ٢ر٧٩ ياوى بما  يحدر ، دو

ر ر فنة من الورقى الدو ه ٠ دو
- ٥٠ ٠ - ١٠٠ - ٥٠ - ٢ ٠ - ا ٠

٠ سمنت مائة ن الى الدو ودعم

منذ أصح ر اندو' ذث-اتذرة ونثرا
عرفة قاعدة 'ارنية ممدالمبة ا الحرب

أن أ ،لذهب ١ ة ذاعد ل٠مح حلت
ر سط ذالدو -- انتفد فى الرغبة

 أبدت الذهب ذاعدن ألى بالعودة

وربية ل ديجع حة ب سر؛ هن  « ا
 قع بتو القول تردد ١٩١٠ ممر سبت وفى

ر قيمة خغغر  بر ٦ ده بذعب. الدو

 الخفض هذا تم اذا ألخارة وتقدر

ر بليون ١٣٣ بنحو ٠ دو

ر — ٢  محتراه ، الكندى الدو

 ويعادل جرام ٠ر٨٢٢ الذهبى

ر من ٠ر٩٢ه مريكى الدو ٠ ا

ر ر يدادل ، الليبرى الدو  دو

ر ثيوبى ( الريال ) الدو م ا
 جرام ٠ر٣ ه ه الذهبى محتواه

٠ سنت ٤٠ ويعادل

ر  محتواه ، الماليينزى الدو

٢٢ني٦ ويعادل جرام ٠ر٢٩ الذهبى
٠ شتيم

نامية دولة

 الدولة و١ ) الذامبة الدولة - ١

 مرحلة بعد تبلغ لم دولة ( المتخلفة

ستقرار لتعادى ا  ان يعتى الذى أ

 دون فيها الغرد دخل متوسعلى
 كريمة انانية سيا؛ الالئق المتوى

قليم هذا بيئة ظروف تحت ٠ ا

طالح هذا برز  الحرب بعد ا

عدد استقالن واعالن نية الذ العالمية



٠٣٧

 ؛ت٠لمحمي١و المستعمرات من كبثر

 بمستوياتها ضطالءهاا١و بقة الما
 توى٠٠م رفع ادعن فى بما القومية

 السمية بتشجع القوس الدخل
قتصادية  ردال درج وذر ٠ أ

قتصاد  حذر تعيبن على واليانة ا
فراد لدخول أدش  خغضت٠١ اذا ا

 نامية، او متداخة الدولة اعتبرت عنه

 ظروف يتأثر افتراض. حد وهو

جتماعية اياخية البيئة  ونتراوح وا
ر ١٣٠ بين  الدولة فى اظام) فى دو

ر) ٣٠٠ و المتخلفة(  الدو فى دو

 الى الكمرى ذإلمشكة ؛ ( النامية

 روع وهى النامية الدول تواجه
 قالمة زالت ما بها المعيشة مستوى

 تبذسا التى الجهود من بالرغم
٠ بعضها

 ٠خطط نجاح يعذرذى ما’ أهم ان
 مية١و اكتخلفسة الدوق لى النمية

قتراض ن١  يتم المذقدمة الدول من ا
 قصرة ديون نهى مالئمة غير بشروط

حا  عن رغم ف ، ارائدة ءانة ٠ ا
تراكل فات هذدالمساعدات كفاية عدم

 ٠، م’ء لدد ءابرا اادنون ذه٠ه
ضافة  الكان تزايد مثا الى با

 وانناب المتخلفة الدول أكثر فى
ت يخفض  ،مم،ا٠س  التنمية ®-مد

ت مع نة رالمقار  اادول فى النمية مدد
 ا٠ا.أل دالسة فتقدر اشذرة

 للدول / اً مقابل / ا ١/٢ بشة
٠ المتقدمة

 نسكان١ ض حصائيات١تدل — ٢
 بر ٦٥ (’به ٦م ن نؤثله الذآمية الدول

 ا^ا ا - اهد ١ سدان ۶ محمو من بز ٧٥ و
 فا'ت لثا’ن ويرع دولة ٩٧ فى ويعيشون
الجارة من الدول هذه حتداً

وب ا

 الحصيلة ١/٧ عن تزيد  الخارجية
 من ح انخفف فقد نلك ومع ، العالمية

 ،١٩٦٥ عام فى بز ٢٠ الى بز ٢٥
 اطارحية امالم١ تعدارة قيمة باخت اذ

ر بليون ١٨٦  لدول١ذصيب كان ، دو
 لبترول١ويحتل لمه-ا م ن بل، ٢٧ النامية
 أما ٠ الحصيلة هذه من كورة نية

 ضدوق فان االمنمية قروغن حيث من
 الدول '.معا-ال رعدن لم الدولوع القد

 اودصيب زدم أن بعد ا النامية
وفر  تعمير عادة مساعداته ن٠م ا
 كبرى دولة أن ذلك مذال أوربا

 بز ٥٤ غ ءا، ها و-دد لت٠۵ح شا١كبريط
 ,داخت د٠ا ١٩٦ ء'مه وغرالنك ق .،٠م

 ددون كم١ب بلة وقد ، ٠و٠م ٢٨١٧
 ١٩٦٠ عام تها حد( الذأب الدول

ر دلون ٣٦ر٤ قيمته ما  داخ كما دو
 ون بإ اً ^و ذوارد ٤،النو المعدل
ر  *ة حما لم٠٠م /" ١٤ نحو أى دو

٠ اًالماب الدول ت١در’ص- حصم!.اً

دولغوس

 انجداثرت وهو ، نمسوى سياسى
 اشتهر ١٨٩٢ عام واد ، وص—دولغ
 فى الذالة اعالة١ الحرن نسل امره

 بقيام اقترنت اض ات الذه خالل
فى٠أ'أ١  لى'ذا،تور(رداسة١'

 متهااحزب١زء مع ١٩٣٣ عام الوزارة
غتراض (المسحر  دولية ٢٥ فى ه ، ا

 قاوبها انقالب لة متداه ت وا ١٩٣٤
 !تى وقد ، سا٨لذ١ ؤ( ا!دأز أنصار

مدينة فى المحاولة هذه أثذأء مصرعه
٠ ثينا

اسوما

 الثموص الءض على ط'ق١ اسم
 الحكم ابان الروس ( البرلمان )

 أعضاء من نتألف وكان ، حرى القم
 خمس لمدة لمخمن مذ واعف-اء معينون

 ٦ فى مرة ول افتتح ، سنوات
هزيمة أدر عاى ) ١٩٠٥ اغسطس



٠٢٨ دوسيون

 وكان ( الياباية الحرب فى روسيا
 انتخابهم تتولى عضوا ٤٤٢ يضم

 ممثلى من .مكونة انتخابية جمبات
 وكان ، وأنبلدية المحلية الهشات

 خالل يوميا ا جنيه يمنح الدوما عضو
عن البرلمانية الدورة  اجرسفره فذ

 منها وعودته بطرسيرج مدينة الى
٠ العام فى مدة

 النظر المجنن اختصامات شمنت
 مشروعات ومناقشة الميزانبة فى

 ذلك يشمل ا على ، القوانين
غافة ، الحكم نظام مناقشة  الى با

 بمردوم اليه تحول التى المسال
..ض ودود 'ي  ٧ا

 البالشفة استولى حثن ١٩١٧ذوفمبر
 وعزلوا الحكم على لينين بزعامة

 عن واستعاضوا رمة الذ الحكومة
٠ لقومسرأت ا بمجلر اوزراء١ مجلس

دومنيون

 انجاجزية كلمة الدومنيون
 ١٩٢٦ مغدا مذن اصطال-د.' ستخلمت١

لة ستقالل ذات الدول ءاى للد  ا
 ذاق فى تدخل ت٠٠ك التى الداخر,

مبراطوردة  ف ء وقد ٠، البريطانية ا
مبراطورى المؤتمر  دام عقد الذى ا
 اذوحدات ١١ بأصا الدومنيون ١٩٢٦

مدرادورية فى الداخلية الياسية  ا
 اكامة بدواة المتمتعة البربطانية

 دون أ منه واحدة أدة تكون  بحيث
خ  الداخلية لسيادتها دالنبة ى ا

 بمحفن تجمعها ئ واك ، الجارحية او
ء وحدة الحرة ارادتها  اشاج او

 لث ءلمنااكومنو مجمد فى أعضاء باعتوارها
 قانون شرح وقد (( يدانى البر

 ١٩٣١ عام الصادر وستمنمث
 منولث اك دول فى القانور الوضع

 الدومنيون الى ضافةدا تدل وهى
 لتداج ا ت وممتلة المستعمرات

٠ والمحميات

 . تشسمل ون٠لدومذي١ دول كات
 ، افريقيا وجنوب ، واستراليا ، كندا

 ن١ غر ، ونيوفونلندا ، ونيوزيلندا
 اكثر شملت انتى التحرير حركة
 الحرب منذ البريطانية ت الممتلة

 استخدام ى’ء قضت الدانية العالمية
 مدلول ضمن دخل اذى اللفظ هذا
 باعتبار ر لبريط١ الكومنولث لغد
 بأن تعترف المحة الدول هذه
على الرأس هى بريطانيا ملكة  لهذا ا

 الدول هذه وان الياسى التنشم
٠ الكومنولث فى أعضداء

دويي

، ددمير وهو ، فرنى سى
 استاذا حياته ١ب ؛ ١٨٠٧ دام ولد
 ، الياسة الى انصرف ثم غيات للرد

 س’بمج ا تغةم.ف٠١ ١٨٨٨ عام ا٠فلم
 وزيرا ^ن ١٨٩٥ ولى ، الدواى
 للهند عاط داكما ص ،لدبة

رتيما انتدب ، ١٨٩٧ عام الصينية

 رئيسا ثم ١٩٠٥ ءام النواب لمجدب
 اتخط ا ٩ ،' ١٩٢٧ ءام د اللج لمحن
 ذما مذ' ١٩٣١ عام ردة تو 'لمحهك رئيا
٠ آ( ج مو ه د ١١ ب ٠لل وخذاغا لبربان

روس ى تأب يد عر غيل١
بمديدة ١٩٣٢ مايو ٦ فى السخى

دوارج

 تون—س’ح وهو ، فرس ى٠ت’سي
 تولى ، ١٨٦٣ عام ولد ' دوس:

 ثم ١٩٠٢ عام المتدبرات وزارة
 ، النواب ممدنر لرئيس نائبا اختر

 للتج_ارة وزيرا ١٩٠٦ عام وفى
 ١٩٠٨ عام للترببة وزيرا ص ، والعمل

 ، الوزارة ردسة تولى ١٩١٣ ء'م ونى
 تولى اامشى الحرب نشوب وعند

 ا٠١رءس انتخب ٠ المتعمرات وزارة
، ميللران لذرئيس خا'غا للجمهورية



الدوميثيحالن ٠٣٩

 ١٩٣٤ عام الوزارة ة ردام، ألى عاد إنم
 دام توفى ، قكصلمده٠ األزمة ين١

٠ ١٩٣٧

دوس

 بها دقصد تينى أصل من كلمة
قطاع أرانى  ،الحكومية األراضى أو ا

 صر المع الممرى التاريخ فى استحدمت
شارة فى رة أرأفى ألى أ  أ

 الحكومة عنها تذازلت التى ,لخديوية
 ض ، أجنبى لذرض رهنا ١٨٧٨ عام

 وزارة كحلى٠تثمل وبعد التاريخ هذا
 جء عال أمر صدر أجنبية ممرية

 تنارل )) اسماعيدل أخديو١ أن فيه
صالة  عن بة’ورالى نفسه عن با

 حكومة ة٠—دائم لة بعد أسرته أعضاء
 نحت‘ التو, ألجانهم جميع عن

 وأن زرانا ٤٢ره٧٢٩ وص تعرفهم
طمان' تلك توضم  يداد على تأميذ.ا ا
 ٨هر ة :ذي■■ الدكومة خذ ت; ساخة

 ليت ع4 انجليزى جنيه مليون
راض وهى /' ه بقائدة روتثميار  ,ا

 ك  .٠باس ذلك بعد عرفت ش’١
 تيمة أن المئة ن هد وتيمن ،المردة

 ٠ح٠م ره٩٩ كانت الحقيقية القرض
دانب ا!رض بعض أن م،  ا

 ة٠٠ءملي إ٠ض ٠لذ١ ١هف دعا المنصفهن
٠ الكلمة معالى بكل اختالس

الدوميثيكان

نا دومينيكا بركا ريبو :القوس سوم ٢١

ريادة جمهورية : العد نعام

( ١٩٦٦ يونيه ) جوير .لال : اسولة دبرا

دومنحو نتو ما الماممة

 ثلثى ألدومينيكان جمهورية تحتل
 تجاورها هيانيو جزيرة مساحة

 التى هادى جمهورية الغرب الى
 طول وس_'غ ،البانى الثلث تحتل

٠ ٢٤١ ديذها٠ لغاستلة١ لحتدود١

 ١٩ر٣لدوميذيكان١ ورية٠جمه مساحة
 ٠م ٩٧٩ واحلها—, وطول ، م٠م الف

 فى بورتوديكل جزيرة تواجه دهى
 ن٠م ٣هر الدان عدد ٠ الشرق

٠( ١٦٦٤ )تفدير

 الدومينيكان ت اقتصاد؛ تعتمد
رض مساحة وتبلغ ، الزراعة على  ا

 رصفها’ ٠م٠م ألف ٣ر٧ المنزرعة
 بمذورط ) صع:رة كيات م، م.ن ن يتال-.
 ب١قد حاصالض 'شمدل آ فدان؛ ٣٥

 ( ١٩٦٢) ٠الىط ٩٥٠ الكر؛
 ، المتحدة الالدات الى ألف٨٠٠مذها

 ٣٨اكاداو١ة٠أافط٢٠لجن١
 الى يحدرجميعه ( ١٩٦١ ١١ط ألف

يات رز ازره ثم المتحدة الو  وا
 ٠ وألتبع وألموز ألودانى وألعول

 الذهب المعد.ية ثروتها تشمل
 اأحدرد ثم وم٣والبالتذ والفضة
 الى ه’ك يعدر ) والبوكيت

ت ٠ ( المتحدة الو

 باسم )وتعرف الدومينيكان كانت
 فرنسية مستعمرة ( دومنجر سان

 عام استتالصا اعالن حى فأسداندة
 هايتى نوات احلتها ثم ، ١٨٢٢

 ١٩٢٤ -١٩١٦ عام ون فترة،
يات احتلتها  عام وبين ، المتحدة الو
 تروهيلو اسرة حكضها١٩٦١و ١٩٣٠

 من فترة ذلك وتال 'تورية٠لدكت_١
غطربات ت ا غتيا  مهدت وا

مردكية الدول منظمة لتدخل  ا
دات بتوجيه  ، المتحدة من'الو

 ن١جب الرئيى حكومة مطت—وأس
 اراها مذهمة رنة ن،—الدس بوش

 موالية حكومة وحفته ، بابارية
حدة وات)او  سسمتمبر فى تولت ا

 ذأمت ١٩٦٥ ابريل ٢٥ وفى ، ١٩٦٣
 الرئيس حكومة أسقطت ثوردة حركة

 كامانو فرنسكو وتولى مدابرال
يات فتدخلت للجمهورلة رئيسا  ألو

مريكيان الدول وطلمة المتحدة  ا
( رجل ٨٠٠٠ ) مسلحة .شوات



٥٤٠ دودتن

 ة يف١أه حرب ذلك أثر 'على ونشبت
 المواطنين حقوق بانتهاك مت الش

مر  ، ا!من مجشى به ندد الذى ا
'نفانى تم ١٩٦٥ سبتمبر وفى  على ا

 جودول يا—جارس هكذور اختيار
 حكمه وذام للجمهورية قتا ل٠م رئيسا
 حتى ة٠ —وحدفي دمعارذا،٠ ؤوبل الذى
بالجوير انتخاب تم حين ا ٩٦٦يوذيه

 سحب ى’ء، ظل غ ع ق يا ور .آ ه. درثم رئيسما
مركة اذألم ذوات ٠ ابالد من ا

سبانية : ا اسة

الدومينكان يزو : اسة

سلنى هسبا، مم أحمر ازرق ’ ألعلم

دونتز

كارل وهو المانى وسياسى اسدال
 و'كحق ١٨٩١ عام ولد ، دونتز
 لحربالعطمى١ فى اشترك ، بالبحرية

 اسيرا ٠وأط الغواصات معركة وتاد
 ءين ١٩٣٠ ء'م وفى ، بريطانيا فى

 ابحرية حرب يأركان أول ضابطا
لمانية  عاما نائدا ١٩٣٦ عام وفى /٠ ا
 ر مساء رتبة منح ، الغواصات لسالح
 العام فى اميرال ثم ١٩٤٢ عام اميرال
 للسالح عاما ندا ن ترنيته مع الذالى

نى ابحرى  ، الحرب نهاية حتى ا
 لهتلر ذبغة٠ اعلن ١٩٤٥ مايو ١ وفى

 وس ، للدولة وسدار كزعيم
 مادو ٤ فى امره اصدر اإ'ذيا انهيار
 ة اليروث.,. العماثات جميع بوقف

 ، شرحن او نيد بدون والتسليم,
 ٠ ه'لو ٢٣ >ش لمن’الدو رراسة لى وتو

 اكمة للمعد ندم و لحاخاء ا عليه قبض
 رمبرج٠اً ،حكمة أمام حرب كمحرم
 ١٠ لمدة رالعوم عه حكم حيث

الى نزح ١٩٥٦ هام وفى ، سنوات
٠ أسبانيا

نمةدو
 اليهود على تركيا فى يطأق اسم

واستوطنوا سباذيا1من طردوا الذين

 ذى شما له ١ كم—الح ن٤ ١ سالونيك
سالم واعتنقوا  الثامن ة.رن ا ابان (

 إطقوس١ ببعض احتذاظهم مع عشر
 ونمة اإلى ئغة ط لعبت وقد ، ارجودية

نقاض فى ه'ما دورا  عام اكانى ا
 وحسين كمال مع*داذى منهم ١٩٠٨

اصموا دا—إي- بك و؟اويد حادلى
 كالمجة١و حوبة إ ١ رذ د ؛لب.؛ من يا؛.آعاز

فة ' الة,اء على بالعمل  وامة لتذ
 أبرز ن٠م وكان ، دلنية  جهبورية

 مإلم اونة المند دبة بهو ا ات لشخصي. ا
 مذل الذى افندى ذردوم الحاخام
ذذاألب حكومة  واريس هاى فى ا

 صبح و ، كية الد المصاير عن ذاع ٠للد
٠ ممير فى اكبر حاخاما بعد فيما

دوورن
 ؛٠٠٠ ) صغيرة هولندية بلدة
 الحديث التاريخ فى اشتهرت ( نمة

مبراطور يأن  ل:ها٠ا نر ارداذى م عو ا
نيا انهيار بعد أسرته مع  ٩ فى أ
 اعلن نمبر ذو ٢١ وفى ، ١٩١٨ نمبر نو

 العرش عن تنازله عها ده وذه أثناء
 فى. ارتفعت بها اناشا خالل وفى

 بتقدرمه مطابة أصوات بريطابا
 عذن رعد أحتت أنها أ للمحاكمة

 توفيت ١٩٢١ ابريل ١١ وفى ، الملح
ب يهسا  من أرمان اتزوح أطورة ا

ميرات لهانيات ا  نونبر ه فى ا
١٩٤١يوبة٤:مجافى ،توفى١٩٢٢

ديان
 وهو المكسيك.، جمهورية رئيى
 ءم ولد ، اورديز — دياز جوستافو

 بالمكسيك نون الذ درس ١٩١١
 بعفى تقالى درم بالمحامان وازتذل

دارة لوائئف١  ،انتخب والقضابة ا
 وزدرا عين ص الثيولح بمجلس عفوا

 الرئيس ف٠خ ، ١٩٦٣ ءام للداخلية
 ورية٠الجمه رباسة فى يوسى٠'د١٠م أوباز

٠ ١٩٦٤ ديسمبر ا فى



٠<١

و يس دا
 منظمة عام وامثن ، غينى سياس

فريقية الوحدة  ,١٠٢٥ عام ولد ، ا
 ريم ، ددار فى لبيه ا بمدرسة وتعلم

 ذرنعما انى ة دراسي منحة عذى حصل
 ءم ح وتخر القاذون درس حيث
 أن ا شقيا لى ءودز^ وبدر ٠ ١٩٥٣

ستعمار  انسيا ة عججن ( الغريسى ا
 ه ط اذر دارة فسكرتيرا ت للتحقب

 حجلس فى عضوا انتخب ١٩٥٨ وفى
 دا ذع ية٠٠اغرس ؛ ردة لغب ا يقيا نى ١

 'ن ء١ همد رال و ، المطر لهذا عاما
 باءة١ءن والحشايا فئدا استقالل

 ٠ت٦٦ك ذب، مه صبب ر ل ١ عينه ة٠سبم لغر ١
 فريتيا١رغرب١فز لالده سفرأمتجو

رئيا واب ، ن شحذ؛ و و ولندن
مم فى غرلميا لوفد  عام منذ المتحدة ا

 لمنظمة عاما امينا انتخب ،١٩٦١
فرنقية الوحدة  مؤتمر د انعن ء اثن ا

فريقى القمة  ٢١ فى باقاهرة الذالى ا
 وحصل ستوات ٤ ولمدة ١٩٦٤ يولية

هدوات’ ۶ مجمو س صوتا ٢٣ ى’ء  ا
 ثالث القاهرة زار ، تاوص ٣٣ وهم(

 ودراؤأو ، ١٩٦٥/٦٤ عام تخالل١مر
تحاه يحل مبداى ذ ا  اجو ض ا

 لمن’مثال جة’معا ف، أوتوة استخدام
 افريقيا جنوب فى العنصرية فة لتذ٢

٠ ورودييا

العالم دياذلمت

 المعاصر الدالم سمكان عدد يتدر
 مليون٢٨٦٢ و١(بذ١٩٦٠ءام )احصاء
 ينتمون ملعونا ١٢١ بينهم ، نمة

 وثنية وعقا؛د بدائية ددانات الى
 معروفة، تفر عقائد الى ن٠م ٥٢ ٤ و

 الكعرى راذات لد١توزيع يصح فبذلك
 مليون ٢١١٧ عل را مقصد اامالم فى

 الخمس اذنارات ئ به ئ موزعج نمة
 بااتحممات تتمز مختلفة بنسب
 ن۴م تنعمل الدرانات وهذه ، الكببرة
، المسيحية : لها متذذمن1١ عدد حيث

أكالم دبابات______________________________

سالم  ، الكونغوغية ، الهندوه ، ا
 ؛ والتواسية ، لثنتوية ١ ، البونية

 عام احصاء حسب ؛إى كما وهى
٠ ١٦٦٠

 لمة—جم يقدر : ابحية — ا
 ن٠م ٨٨٨ بنحو أ٠ل ع ا لى اييجالن

 نت لبروتت' و دولط الال يثملون
رثوذكس  فى ن٠م ٤٨٠ منهم ؛ وا

( ليلث لكاثو ١ مرر ٢٤١ بينهم ) أورب
 همذهم ) إده اًم ■ذني ١ مرك ؤ ١٨٤ و

 امريكا فى ا ٣١و ( الكانولدك ن٠م ١٠٦
٠ الكا'نويك س ١٢٤ منه*. الجنوبية

سالم — ٢  ن٢دطمج ة جم لقدر ، ا
 المقادر صاء تبعا ) العالم فى

نجليزية مريكية ا  ٤٣٠ بنحو ( وا
 ( ١٩٦٤ عام تغيير ٤رهه٨ ) ، ن٠م
 ٨٩ و أسعيا فى ت٠ م ٣٢٨ هم٠م
رافة ،افريقيا فى ن٠م  سكان الى د

 رجن عددهم ويتراوح البن المين
٠ ن٠م ٥٠ و ٢♦

 عدد ويقدر الهندوكية ٠ ٣
 ن٠م ٠٣٣٢ بنحو العال لى الهندوك
 شمه فى سيما  سجا اً ٠ ؤ جميعهم
 نحو باستثناء ، الهندية الجزيرة

٠فرلحيا١بنفىثق١
 هدد ويقدر ، شية الكونف — ٤

أكثرهم ن٠م ٣٠ ٠ بنحو لها المعتتبين

 دن اب عدد يقدر ،نموذنة— ه

 آدا فى وجميعهم, ن٠م ١٥١ بنحر
٠ ق اب دول لى سيما 

 عدد ونقدر ، بة الشغب - ٦
 ن لتحمد و مدن ٥١ بنحه الشنن،

 كوردا ) آسيا ق ب شمال فى
٠ ( لعا منف و

 عدد رقدر ، التواسية — ٧
٠ م ٥٠ بئحو لها المعتنقين

 اليهود عدد ربللم ، ابودرة — ٨
 ١٢ر٣ لم ١٦٦٠ حص-اء١) الحال فى
 ، الدرى القارات على زعين مه ن ٠ م

الشمالية امرب' فى ن٠م ره٦ منهم



٤٢ بيان ديان

حين لوما ٥٧ ؟دام ما:يس م ٩ فى.
ستالم١ و ع نا ألم■* ذة ار...

دى الجنرال ٠ب رما حامنه
رسى ل-'. وادانى ؛ درى ٠كارهم

دنان سفدون ناً _ة ٠ذ أك *.ن الحك
الدى الذن نالم اد. فى ف شن
اكر دداره طنو. ل ا -داد اك أءلى

دات سيما   م.ن ٣اًر ،المتحدة الو
تحاد سيما  أوربا فى  السوفيتى فى'

 فى سيما  آسيا فى ن٠م ١ر٩٧
 فريقيا١فى ألفا ٥٥١ ،اسدة فلطين

 والمغرب افريقيا جنوب فى سيما 
٠ استراليا فى ألفا ٦٨هر ، وتونس

 فو يان ديان

 ٠ فو بيين ديين أو

فى .نرم كان فرنى معقل — ا
 على اغتنام الد^ ألثمار الطرف
 سمه’ا ارتبط نا وكمود ل اكصم حدود
 له حع جررى ط أض ١ الحاسه.ة ة٢ بالمر*

 ؤالهند الغبنامية لتحرلر١ت١تو بجن
 (.( منه ۶ث هو ١١ ة د بدلى كنيصة ١

 الجنرال بقيادة نية اك واوات
 رقيادة ا٠ك١ ظ٦ح؛ت وزأذت ة ذار نا

الحعار ردأ ث بمع٠كاح دى الحنرال

 نا ف سقوط د رع ذمة كارشة
 وقدرت ، ١٩٠٤٠ عمام فى رفا

الحامية خائر ذة اك المصادر
٨٠٠٠ ج 'ح وجذ. سكولم٠ف ٤٠٠٠ و٠بذخ=

 النوعية .ادر—المص قدرتها٩ ، اسير
٠ نير ا و قتيل بين ما ألفا ١٦ بنحو

 حرب نشوب عزع ء٠مخ — ٢
 حض .ة—اصيني ١ الهند فى ور ٠—التح

 ٠ رنوات وع فو اذبيا دران ستوط
خرة الفترة ل١1خ وفى  مؤتمر دك ا

 ٠ الحرب !جذم تمونة ن رجا جنسف
 بأ الفل هذا ستوط كان لهذا

تفاقية بعتد التعحيل فى  اش ا
 وتم جنيف نية باتذا ذلك بعد عرفت

على ١٩٥٤ .بولية ٢١ فى توقيعه-*أ

 بها نخالب التى الشروط اساس
٠ الوطنيون
 المدقلءرم وط’سذ ب ربا من وكان

 يات د، ا فض ور ، وين ااتم ئرات فرط توا

 ماعدات تتديم ب ط؛ وبر المتحدة
 تدخل من خوفا للغرنميين جبدية
 لهذا ، المعركة فى الشعبية أكوين

 المتحدة نات لو ١ الفرنيون اتهم
 فى فراغ ايجاد ض ط تعما كانت بأنها

 محل تحل حتى اً و ش جنوب
 ٠ المنطقة هذه لى فربا

ديترويت حلمكآل٦درر

 عة صخ- ممه عا وهى بكية ٠م ١ رنة مد
 كما ن الدرة يات او ١ فى السيارات

م بطأق  قح٦ اش خلة'-,'- ءذ ا
ية إرينة١ فددأ  ئ ن،..يجإ متن,- دو

مرطه المدينن وديترويت  الخاش*ح؛ ؛
 ءام ت٠م١ز٦٧~كانا’أ عدن حيث نم

 المعروف اود ءلى نقع’ ( ١٩٦٠
 فى م ٢٦٧ ساذاً وعلى باسمها

 وعلى جو يك ...ذم- مدينة من ق لنر ا
 ، خا كتدا الى ارش الطريق

 رعدد م٠م ٢ ١٧ ا؛لمط.ة داحاً داغ
 اإر'لحة وماط نا٠م ٣و٧ا كاذبا—

 ضفة ض ر ١١ وتمذد م٠م ١٣٩
 ادكازالذى شحمع١أن على ث اش
 اكناة م--ما ا نفدر دشا ط
 مصانع تنتع ن ن’٠م٧الى يرتفع

 وع—مجم من ا ٩٥ نحو ويت درن
 السيارات ضاعة شركات اشاح

مرتمة  فان ذ'ل ومع ، المختلفة أ
هط الصناعة ها-ه فى ا!طاون عدد

مجموع من ثمر ١٥ ار  ٥٠ هن
 ن الملية ذصف نحو بينهم ١ السكان

 ة !ح’—ج ذلك فى بما قيين ااش م.ن
٠ ( عربية

ديجول
، فرلى وسياسى سنكرى — ١
جوزيف اندريه شارل الجنرال وهو



يدى ٠٤٣

 ببلدة ١٨٩٠ نوفمبر ٢٢ ولد ديجول
 شعة١أحذ بعمل كان أب دي ليل

داب  الحرية ألكلية فى تفرح ،وأ
 عام ؛الحين لتحذ' وا ٠ س.ر بان
 ،اسى الحرب فى واشترك ١٩١١
 ١تاذ٠ا عدل ،١٩١ ت* دم ١اسز ووقع

 للمدفان فياورأ العكرى للتازب
 ننجن اشتير ١٩٢٧ عام حذ بيدن

 را رتحع بم، ■ .٠ص اف' ٦ نته بذخن ان لحر ١
٠ ميكانيكية وحدات ار ألجيش

استولى ١٩٥٨ رابو -لى٢
ن ١ ٠٠حأ اعفاء لعن و لحد ' ضاط

، ار اله. اللغة؛ عر اليسن
حلفا لحكرابة ٦ ر لتة ل دلحد ودعوا
مايد، ٣١ فى استتاب الذى لفن

حدرد دستور ضمو ل ٠رحد ث واشددل
دستة ~!٠ستثذا١ طا.ت منحه مم

نتعاد.,ة -ة،ا ذرابا مشاكل
فى نى الف الحك* انهدار رعد الب

ة ’الث ر وط العنة الهند
لة-'لف.١ ظة١ببا ح ار دة ا!جزائر

 ت ٠ح نفه ادام مور فسر نو وفى
نتخابات  مهدت التى الجدردة ا

 ربة لحمى ١ .ة—راسر ( ر ٠ت ل ٠لحلد
 ١٩٥٩ ينادر ٨ فى الخامة الفرنجة

نحاد بدن استفتاء باحراء فقام  دوا
 فورا غعنيا ٢خرو عن ادغر غ الفرني

تحاد من  دول ٦ رغبة وعن ، ا
ستقالل فى ض نوفمبر وفى ،الذاتى ا

 لحل مثروعا دبجرل وضع المام هذا
 حكومتها رضته الجزائر قضية

 لدلد ■ي >٠٠رع تذورغت و ٠ نبه لم ا
 ارفاتجه بعقد انتهت الذى كاوضات١
 و'ش-_مكت ١٩٦٢ مدارس فى ن نفيا أ

 ذة .اد—قتع ا ساءرات لجزائر أ منع
ألث اروات حان  ثم اتابة ا
فذردذرى* مدها ءإى بجول 'ز واذق

 الثانية للمرة ورراسة انتدابه أعيد
 ض وحصل ١٩٦٥ ديسمبر ١٩ فى

 س__ه ض'. رذى ارذواتا .٠٥ /• ده
نتخاب دة بعداء ان ميد  واستبعاد ا

يمعر ؛ن ه فى شحون اذ من أربعة

 ول—ديج سياسة شمنت وقد
 ارقاعدة لدودة با المطاب ٠ الحارحية

 ،الدعوة الدولية اسالت فى الذعت
 اش.دادة لبحث دولى ذمر٠مؤ عقد الى

ص مذذامة فى التوازن  ، المتحدة ا
 نم طذذطى١ حف تجدادة ر’مغ نذل

 او*حدات ا رحب و ،نسية لف " صمة ١لد ا
 زوكيدا المانيا من 'غرذية١ الحرية

قارب دياسة لمانى الفرنى ا  ، ا
داب  اجتماعات من المثرون ا

وربية الوق  فيتنام مشدنة حدل ، ا
 امريكا م’تها١و المفاودات بطريق

 فى المذروع ء العذرى رللىدخ،ل
 وتوكيدا ، اًسيا قى شر ب جنة ن شئه

 فييتى اسو١لغرضى١ التقارب ليامة
 كما ١٩٦٦ يونية ١٣ فى موسكو زار
 أثيويا بزرارة التالى الشبر فى نام

 الفرنية اسكات ض دد و وكمعوديا
 عودته بعدد واعلن الهادى المحيط فى

يرتقر قح الغرنى لصومال ١ منح
٠ ه مصير

ديدى

ديف سلطان مير وهو ، ما  ا
لالمير خلفا تولى ، ديدى فريد محمد



cc ياسين

 ؛١٦٥( مارس ٧ فى ديدى عبدالمجيد
٠ فهر ابراهيم : وزرائه رتيى

ديرياسين

 لى١ تقع ذااحبة عردة قرية
 اسمها اقترن ، القدس من الغرب
 فى العهيونيون اقترفها ااش بالمنرحة

 العرب سكانها ضد ١٩٤٨ أبربل ٩
 عربيا ١١٠ تجا٠في واشهد العزل

ء من هم أكثر طذال ا  وقبل , وا
 مع بئر فى جثثهم ء الذ؛ لى ( ٢٥٠

 ؛ أصد.ابها تعذى بعد بها التمثيل
حمر الصايب وشدوب وشهد  ا

 الجريمة مكان لينر ر الدكت*
٠ .اها وضحا

ئكتو دى

هل تينى اصطالح  فى يتردد ا
 هو ما' ١) به ويقعد سى ا الب المجال

 راس , علم ١١ دكون ما حزو أه (( قم؛١و
عتراف «,أواقع مر۴  الواقعى كا

 ، سياسى انقالب بعد جدردة بدولة
عتراف ىلعذ  هذا ولكن  لى٠لقاذ١ ا

ماألح هذا ويقابل ٠ بالدولة  ا
 ى’ء ذائم هو ما أى «رى٠م دى »

 له ش٠ لم ولو حده ,انانون أساس
 شرعية حكودة تيام٢ ،واض وجود

٠ المنفى فى بها معترف

فادا دى

 ايمون وهو ،ايرلندى سياسى ٠ ١
دات ١٨٨٢ ءام وألى ،ليرافإ دي  ؛الو

 وأم مهاحر أساز( أب من المتحدة
 اشتغل ، ادرلندأ فى و'شأ ايرلندية
ئر ج٠غ١ وتدرس بالتعلم  ، لدرةا

 مدالة احمن١ خالل فى اشترك
ور حتالل ضد ادورة فى ,ا  ا

عدام عليه وحكم البرط؛'ض  ،را
عنه أفرج ثم رد الم؟ بالجن وابدل

حركة فى اشترك ، ١٩١٧ يونيه فى
 اطحزب١رياسة وتولى فثن,(( لىن١ ))

 مرة سجنه الى أدى مما ،بعد فيما
 ارامريكاللدفاع بعدها فر ض؛ أخرى،

 وعند ،ايرلدا استقالل قضية عن

 ١٩٢٠ ديسمبر فى وطنه الى عودته
هلية الحرب فى اشترك  وعارض ،ا

ئرلدرة لىة٠ط الى لىة٠'٠المد  ا
ئرل الحكرون هض 'ون  دة الجد درة ا

 مراحه أط'ق ثم له اعتذ الى أدى مما
٠١٩٢٤ عام

 ول الوزارة رياسة تولى - ٢
 حزب كون أن بدلى ١٩٣٢ عام مرة

 ،غلبة دعر وحصل (( فيل لى'ذا ١١
 وقطع شعدا ٠'.١ لى حب ت* ءلى فعمل
 عند و ، الى؛ ط بعر رجيا تدر قتبا عال

 ءام الثار ارابة البرب نشوب
 اعتزل ،'د٠لحي١ حار التزم ١٩٣٩
 ،حزله لمة هأ بعد ١٩۶٨ عام الحكم

 عام فى ل ١٩٥١ الوزارة ارع عاد لى
 ادان كوستيللو لحون خلفا ١٩٥٧
 اختر ١٩٥٩ ءام ون ،لى٢او رداسة
 ء؛م تخادات٠١ وفى ،رئة للحمه* رئسا
 ٧٢ أغامية عدع ره ٠ح حصل ١٩٦٥
٠ ١٤٤ مجموع من مقعدا

ديالور

يات احدى مريكية الو  واملم ا
ياتماحة،١ هذه  لخليح١تطلءلى لو

 المحيد على باسمها المعروفا
ط'سى ؛.ة تجاوره؛ ، ا  يتلفايا و

 ،اشرب فى ومارئالند الثمال فى
 وعدد ، م ٠ م ١٩٧٨ م-'حتها تللم

 ذلك مع وه ،أرا ٤٩١ سكانها
ية  منها تكون أش١ ( ١ ) رنم الو
حا,: ٠ ١٧٨٧ ءام منذ ا

 ( دممة ٧٢٥٠ ١ لى و د صمة ا لد ا
 لضيق ١ •لى ل ا٠ادر'زم٠قتص١ تعتمد

 على راعة ٠ل١ نطاء فى ماحتعا
لبان منتجات وفى وا)دواجن ا



( حزب ) سرار

 والصداعات الكيمائيات على الضاعة
 مه ١١٦هر ميزانيتها تبلغ ، الغذائية
ة برلمان يتألف ، ( ١٩٦٥  من الو
 ٤ لمدة ١ عضوا ١٨ للشيوخ مجلس
 عضوا ٢٥ للدواب ومجلى ( ضوات

 حاكج ينتخب كما ( ذتحمن٠٠٠٠س لمدة ؛

 ٠ سذوات أربع لمدد ومساعده بة إه١
نتخاب وحق  قروادن اعدى معرر ا

 ٠٠٠ علك وادر سق-ة ٢ ا سبن٠ال من -بلغ
 ى ‘ط ١٠او ١ دى رم ٠ اسمه وذراءد كتابة
 مك ور، ٧ ذا د نجرض لكا، ١ . مجف
٠ واحد

ديعاسجه

 ن ل ودو ٠ فركى سياس
 -نرر, ٠ ١٨٥٢ عام ولد ٠ ذبلكاسيه

 وزبرا يررات ٧ منها مرن ١٣ الوزارة
 فى ؛إغضاب اليه ينسب ، للخارجية

 فرنا لحب٠ التقارب سيامة ri دج
 وفى ٠ يطانيا وبر وابطاليا روديا ه

 حادن^ جرت ١٨٩٨ وزأراً^ءام خالل
 دحمن التوفيق عابى فعمل ذاندودة
 البريطاروالغرنسى ستعمار١لب-إسة

 زحل ماطة لو با قام ا كم ، يقيا فر أ فى
ذات١بن النراع  ٠ المتحدذواسبانيا لو

 عر عمل العظمى الحرب بداية وعند
 وحد بموجبها التى لندن اتفاقية عقد

ت •نداه سغاء١~ياسة  لط-ح١محاو
نغرادية  ١٩١٥ عام وفى ٠ المانيا مع ا

 حداه لمعاردته الوزارة اعتزل
. ١٩٢٣ عام توفى ث صالونيك

ديمتروف

ح:زرحل ودو ’ بلغارى راس
 اننخب ٠ ١٨٨٢ م’ءا ولد ت نيمتروف

 ٠ ١٩١٣ عام النواب بمجلس عنهوا
 بالحره اروساسى نشاطه اسل

 اخس ١٩٢١ عام ومنذ ، الدسيوب^
ر الشيوء الكومنترن لجنة فى عضوا

 برلين فى عليه القبض ألفى ، الدولية
 باشعال آخرين مع متهما ١٩٣٣ عام

 ( اش١1لبرلمان١ ١ الراشستاغ حريق
دلة كفاية لددم عنه افرح ولدن  ا

تحاد الى فرحل  حيث الوفييتى ا
 لحين للكومنترن عاما ١ مكرتين ختحر١

 بلغاريا الى عاد ٠ ١٩٤٣ عام الغائه
 ١٩٤٦ عام وفى ، الدالية السنة فى

 حتى ؛ط؛ريا٠ب لوزراء رئيسا أفيم
فاس*حلى خلفه و ١٩٤٩ ويفاوعام

ديهريل

طيعا'-' وللدو ٠ تركى يالى—
 وره——الجمه وذرا، رئيو نمر.بل ن

 ودر-ر ١٩٢٤ عام وند ،ارب
 فى واًخصعر ب-اسطت*ول لهندى ا

 عده فى وتقاب الكهربائية الهندسة
 ل رئيسن مندا فنية وظائف

 - ٥٠ ؤ بانقرد الكهربائية ألدراسات
 ٠ لكه-رباء١ وحة٠مص ورئيس ( ١٩٥٢
 ه ه والمتب؛ الدود معلحة ومدب
 للتدربب ايزنهاور منحة على حعل

؛  ئ ١٩٥٥ ءام المتحدة ت’بادو
 ١٩٦٠ -.ام—عسس السياسة الى رف—انح

 ن !*-دالة أ دزب رياسة و'نوإى
ئتالب بذو ورارذاور فى واشترل  ا

 أكذوب ٢٧ فى الوزارة رياسة تولى ٠ص٠
 مره ول حزب-ه حثل أن بعد ١٩٦٥

 وزارة أول وءى ’ األغلبية ءابى
ب——ذط١ بعد واحد حءزب لفها غ

. جررن

( حزب > ديمقراض

 لى دين ■—الرب الحزبين احد
يات  هو الثانى '!حزب ز. المتحدة الو
 الحزب نواة بدأت ( لجمهورى ١الحزب
 نوماس’ يد ىئ ١٧٩٢ عام ممن

 ء ع للدؤ؛ وقف الذى جيفرسون
يات حقوق مة٠لم١ تدخل ند الو



٠٤٦ شتراكى, ك.بهعراض ( الحزب ) ا

 عام الرياسة تولى والذى الفيدرالية
 بالحزب بعرف كان لما ممثال ١٨٠٤

 ؛، الجمهورى ٠٠ الديمقراطى )ر
 ١٤ مقابل مدرتا ١٦٢ على وحصل

 ه منال عليها حصل صوتا
 باتم ألحزب وعرف (( الفيدرالى ١)
 ١٨٢٨ ام٠ء (( الديمقراطى الحزب ١)

 الريات (( جاكسون اندرو )) بتولية

 يمثل كان الذى آدمز منافسه ضد
 الوطنى )) بالمزب عرف ما

 بالحكم الحزب وانفرد « الجمهورى
 ة٠٠رياسم باستثناء ) ١٨٦٠ عام حتى

 .أم—ش وبة ( وتيلور هاربون
 الحزب دور برز نفسه على الحزب

 ألى ادت٠وء ئ اً الهوج آ الجمهورى
 عاد, وبلسون بانتخاب قوته المتزب
 ت٠روزف' فرانكن ئم ١٩١٦ د ١٩١٢

١٩٥٢٠* ١٦٣٢ عام ربن ما ترومان نم
ن'لمن ٠بعد نموى٠٠٠ر ٦وجو كحددى ج'ون نم

حدر دنأ ل—٠حش  من / ٤٣ على أ
داح ادتهدأبات لى .مات—د*١ ع مو٠متج

٠ م ١٩٦٤

 أإرجدب I) ألديمقراطى الحزب 'منل
 المحدود الدخل دوى أى (، المغدر

عمال رجل ١١ متابل فى ى (٠' ا  ا
 ويشتم ٠ لجميورى١لتحزب١ بمثا.ه
 الكان مجموع من بر٦٠ نحو اليه
يات و تمما   ٠ الحنوبية الو

شتراكى الدحجراطى ( الحزب ) ا

 احزاب عدن على طلق اتم
٠ همها أ ه ١٠٠٠٠■ صبا

 الديمعراطى الحرى - ١
شراكى لمانى ا حرار -نانى هو ا  ا
 الحرى وعد المانيا فى السيابة

 ثياى ؛ بزعامة ادر الديمقراطى

 فى ل—حص ٠ برين عمدن ( برانت
 ٢٠٢ على ١٩٦٥ عام انتفابات

حصل مغمدا ٢٤٥ مقابل مقعدا

 البدى الديمقراطى الحزب عليها
٠ ايرهارت بزعامة

 الديمقراطى الحزب — ٣
شتراكى  هذا يعتبر ،اليابانى ا

دراى بهن الثالث الحزب  ا
 مجلس فى يمثله اب'بان فى السياسية

 ١٩٦٣ ذوفمبر انتخابات 1 الذ-.؟وح
٢٣ النواب مجاس وفى عضوا ١١

٠ ١ ٠ض

( حزب ) ألحر اذيهقرأش

حرار حزب او . الديمقراطى ا
 ب٠سياس اب أحا عدة على طلق ي٩|٠٠ ١

٠ زها أبج من ٠' ة معاى

 الديمقراطى 'أألحرار حزب — ١
حزاب يتمذر وهر ’ اب'بانى  أ

 تكوبن ضن ايابان فى السياسية
الذاية. لحربالعاية١ بعد ات 'ألحر’

 الديمقراطى الحزب ٠ ٢
دراكى يثر الحر ا ئ ويعتبر ا'

_ط!تة.١>ز١ هرث 'رابعة تبة٠آل  بأ
 ءأى ١٩٥٨ عام انذخادات فى حمل

صوات مجموع من ا ٤هر  )مقابل ا
 الحزب ءلي-با حدل برثم ٤٢ر ٤

 فى يمثله ,ا اديحى ارسمقراطى
 لثي.ؤح١ججلر ا ٩٦٣ عام حار'ت٠اذ

 وفى \ ٣٢١ ع مجمر ترز ا ٠ عفوا ١٤
 وع مجه من عضوا ٣٣ أدواب دبس

٦۴٠ ' ٠

 الحر الديمقراطى الدرت ٠ ٢
لمانى  حصاب ٠ منده الريك يتزعمه ٠ أ
 انتخابات فى مقعدا ٦٧ على ألحزب

 فى مقددا ٤٩ ثم ’ ١٩٦١ عام
 دن بز ٩هر ؛ ١٩٦٥ عام أنتحادات

صوات مجموع  فى واشترد ؛ ا
 وزير:' زعيمه وعين 'لرهارت وزار؛
لمانية الثغون اوزارة  وناب ا

 اكتو؛ر فى استقال انه ا ٠ اسار
١٩٦٦ .



ربمغ,نيان ٠٤٧

 غى ١الديمدر الحزب غير وهو
 النازى الحزب يمثل انذى الوطنى
 والنى المتطورة مورته فى الجديد

 ءا، ز فار با انتخابات فى تقدما احرز
١٩٦٦ .

؛ حزب ) اديحى الديمفأراطى

 سب'سد حزبين على يطاق 'سم
: ايطالى واكالى المانى ؛حدهما

 اهرالمبر الديمن الحزب - ١
لمالى حزاب أكبر ٠- ا ~ب ا  ا'

 ب’ث٠ا اداب الهدرت بعد لمانيا’ ى
 ل—حش التى ١٩٤٩ م ءلم واندابات

غلبية ءلى ويبا  عدد على وحافغذ ا

 ١٩٠٣ م٠ء، انتخابات فى الالبسة
 ه وف ولده ’ ١٩٦١ و ١٩٥٧ و

 ب اك هذا وزعماء ، ذلك بدل
 م ها ء منذ الممتثازية منعب 'نولوا

 نم وايردرت اديناور وهب ١٩٤٩
 ٣٤ عرد الحزب حمدل ’ كيسنجر

 ٧ص٠١٩٦٥ عام ذتخابات١فى ضدا
 دىتاتطبيزأب عليها قام '؟سيراش

 اكا، المشاكل حل فى ألمسيحية
نتصاب جتماعية وا  نم ومن I وا

 المدية, حقوف حما؛ذ ٠ .؛ اسمه أشتق
نشاد.، المنافة حرية  ا

̂ ٠ذتؤ١ وقد ٠ السوف واشتراكلى
 ببر التقارب .ة ٠سمياس الحزب زعماء
 دمال حلف ييد ئ مع ؤرنا و ألمانيا

طلنطى وربية والوق ا ٠ أ

 الميحى الديمقراطى الحزب ٠ ٢
يطالى حزاب اكبر ،ا  السياسية ا

يطالية  غام انتخابات فى حصل ، ا
 أسس ء ضدا ١٦٠ على ١٩٦٦

 بعد (( جاسبيرى الميد )) الحزب
وخنه موسولينى حكومة سقوط
٠ مورد ألدو ثم فانغالى

( حزب ) دهى ديمقراطى

 ١٩٦٥ دام
قليمية .ا

نذخادات
الذين وب .انتار ٠ص' و

فاربا با بارت نذا ا فى ٩ دواب
 ربع منهم موأطر طيول وهير

٠ عيس* مذطعة فى مليبءن

ديمرادة

 ل٠ص١ دية نورا كلمة حب.ه ا بعر ن
 بمعنى ا!ول مقشين من رنكون

 *يقمد ا حد بمعنى والثالى تعب
 الذى الباس النظام تالديمقراطبة

 حكم فى نصيب للثعب فيه :عون
 اونبه مباخر؛ بطريقة الدونة !ذام

٠ مباغرة

ابظام هى المبان,؛ واسعرأب



٨) صابية ديهقرارة

 نفه الثعب يحكم بمقتضاه الذى
 تطدشه يستحيل نظام وهو ، بنفسه

 اقفلة الصميرة المجتسات فى ا
غريقية كالمدن  و له مكان  لهذا ا
قب, الفسيحة الذول  لكلدة١ ا

٠ السكان

 اشرة—أاب شبه الديمغراطية أما
 ه ف: يشترك الذى لحكم١ نظام فهى
 عن أو ممثلين طريق عن عب—الد

ستفتاء طريق قتراع أو ا  أو ا
عتراض  تحادن ويدرف الشعبى ا

٠ اأخيابية الديمقراطية باصم

 'اطى يمعر الد الحكم فى وا!ساس
 الحعوق من له شريف بالغ فرد كل أن
شتراك حق من آخر زرد ألى ئ  ا
 ذلك ومع ٠ الدامة الدولة ش#ن هى
 ورة٠لكزنمحع الغعئدة الحكم أزهرة ن ن؛
 ٠ الحكومة هى محدودة طبقة يد فى

 كاير عدد اشتراك ضحالة ودنك
 ٠ الالد ش#ن ادارة فى األفراد من

 الديمقراب الحكومة فى والوزارة
 وب الثعب مماى م ات مس#لة

 اذا اأحكم مناصب عن اقصابا حق’
 والحكومة ٤ ا٠ثتته ,-ز زح٠ لم

 ٠ بة 'ر دمته مالب ذكو'ن اطية الديمد
 ٠ فيدرالية أو موحدة بورية جه أو

 النظام يقوم الشور هذه جميع وفى
محت.ر هى ألمة١ أن اساس طى

٠ اللطات

كاه ديمفراطية

 فوه الذى الياس النظام عى

 عن ابه'٠٠اك٠:نما أبحكم يتكوزى ننتخب

 ره, ه اعقاءه 'ختار الذى الشعب
 بمذر'اطب لد ا حور من حورن هى دم

 ;،ى طدق ا نم.,- غ باشزذ١ نسه
 اب. اتتياية الديمعراطية

 ذفام نيا الغربية الديمقراطية
العربة' الدول ل انائد الحكل

يات وبريطاب فرنسا مثل  والو
 الديمقراطية عن لها تمييزا المتحدة

 ادول فى الحكم نظام وهى الشعبية
 به وتميز ومما ، لثيوعية }

 بدت التغريق النيابية الديمقراطية
 للدولة رئيسية وظائف 'مالث

 الوظيفة : وص الديمقراطية
 لقوانين,'١بهاوخسع ويقصد التشريعية
 ؛.هاضمان التنفيذيذويقصد واذوطيفة

 اساسهذه على الدولة فى ل٠لعم١صسير
 ويف؛- ألقضاب والوظيفة ،التواس

 اساس طى المنازعات فى الفعل بها
 الهيه من ادرة—الد اانوابن

 اً ذى الني-؛ المجلى ). التشريعية
 الهيئة من العدادرن واللوابح

 المبدأ وهو ( الحكومة أ التنفيذية
 ٠ الططات فصل بامم يعرف لذى

 م بقي.؛ لغربية ١ الديمقراطية ٠٠تتمي كما
 فى وتصارء-؛ السياسية اباحزاب

نعرأد سبيل ٠ بانحكم ا

ذيؤوجرافية

 دردمة علم طى يعل-لز ٣أ
 العهد حدرثة دراسة وص ٠ ن الال؛

حصاءات دراسة عن انبثقت  ا
 البحوث وتشمل ٠ الحيوية

 السكان عدد مقارنة ألديمرجرافية
 وأوان النقص او الزيادة حيث من

 اذواب ذبة هبوط أو كارتفاع ذاك
طفال، وونيات وازوفيات  وحركات ا
 .والخارجية الداخلية الهجرة

 رؤرر اكى والظروف اعوامل يل!وتح
٠ كله ذلك ى

اًتشيسون دين

 آ٨٩;حي .أشيلذو"ن وردهام٣

نة  لذ__'آذون١ درس ،كوذكتيكت بو
 ٣بالال العظمى الحرب فى واسرلذ
الحلم_اه الى عودته وبعد البحرى



عام دين ٤٩

 منعب ذولى ، بالمحاماة اشتغل العامة
 . ١٩٤٥ دام الخارجية وزارة وكالة
 ١٩٠٤٩ عام ينجن الخارجية وزارة 'نولى

 خلدا ترومان رياسة ابان ١٩٥٣ و
 اطه - ئشس اتصل ، هدارشال لجذورج

 ؟تطب، الخارجية ترومان ي-سياسة
 عاصر كما . اليه يب الذى المبدا

. الكورية الحرب شاكل

*أر ٠٠—دين

 فى عمله؛ ل وحدة على طلق اب
رن,, والكوبت العراق من كل  وا

٠ ا في صال غو يو و

 خغكج * العراقى ؛ر—لدين ' .> ١
ت شراوه ١٠٠٠ الى  ٣٠ أو ريا

 . ا'سنرإثنى ■■.هبجذ وبعادل ذزهم
 مروائت قشا اتجدب العملة 'لذدلى

ل—ا!مه د ؛ فاسر ١٠٠ ن ٥٠ ”٢٥
 إركزى١ الذت صدرها اش اذورقية
 ١٠ ٠ ه ذم دينار ٠ ١/٢ ٠ ١/٤ 'شمل
 المتداو العملة جه'.ة بلغت ٠ دنانير

٠د٠م٨ره٢قيمته ما (١٩٦٢ (

 الى ينثل ا!ويتى الددنار ٠ ٢
 ء'م مند استخدم ئ فلى ١٠٠٠
 : الهندية ااروبية من بد ١٩٦١

 جمن.ة بلغت ٠ استرلينى جذآ.ه و؛مادل
 ؛١٩٦٢ مر—دب ٣١) المتداولة العملة

٠ د٠م ٣٤ قيمته ما

ردنى الديذار - ٣  الى ينعم . ا
 انجليزى جنيه ويعادل ذسر ١٠٠٠
 ٠سترليذى١مذطقة الى مندم انه حيث

 البرذر من المغروبة العملة 'شمل
 ٠ وجذزاءها فلس ١٠٠ كل—والني

 « ١٠ ن ه ، ١ ، ١/٢ الورقية والعملة
ن العملة جملة ٠ ديذارا ٥.  المتداو

٠د٠م ٢١ (١٩٦٣ )مارس

ينف*( * اليوغسالفى الدينار ٠ ٤
 تقييم اعادة ومنذ ، بارة ١٠٠ الى

 لميه الجة أصبح ة، ١٩٥٢ طام .ة’المه
سترلينى ديارا ٨٤٠ يعادل ا

ر *ريكاى واؤدو  دينار ٣٠٠ يعادل ا
١٠٠ فئة من تصدر الورقية العملة

٠ د؛زار ٥٠٠٠ اذى

راسه دين

 دن داف.د وهو ، أمريكى
دة وأر ( راسك او )ن رسك  :و
 ده—دراس وتابع ١٩٠٩ عام جورجيا

 لى١ وبعدعرذنه ،أوكسفورد 'معة٠بج
يات  ا٨د؛لتعلي أشتغل المتحدة الو

 انحرن فى اشذرك ، ١٩٤٠ عام حتى
 هدسة قيام وبعد ،الدانية العالمية

م*  الخاربة بوزارة التحق المتحدة أ
 ٠ ة٠بااهش الداصة باألعدل واتصل

 حتى روكذإر نيسة ارز رياسة تولى
 فى 'اخارجن؛ وزارة تولى ٠١٩٦. عام

 نم يحدى رياسة ابان اكالى العام
 ٠ ١٩٦٣ ام٠.مم جذوشون لمدون حلفه
 ئ وتنام حرب فى سته ب' واد

 بتيوذودك جروببكن مع لمدادثات أدرى
.١٩٦٦ سبتمبر شهر خالل

عام دين

 يتعد ا أهلى او وطنى دين — ١
 ’تعقده التى القزوغى مجة.موع به

 مذ.ادل فى الحكومات من حكومة
 - محددة’ فائدة ذات تحدرها ,ندات

 يما٠س  ميزاابء.ها فى عجذز لد ونلك
 أو -العدروب٣ استثنائية ظروف تحت’

 ،جيع—تش لغرض او التنمية برامح
قتصادى النشاف  يعتبر  لهذا ،ا

قتصاديون  عر عبءا العام الدس ا
 ااح ——لح تقترضه نها مة ألحذو

 ■ئ ذلك بعد منهم تحصله ثم الموأطقن
 نقترضه ما بان الد-ام الدين ويتميز

فراد من الحكومة  الماش اوالهي%ت ا
 للفائدة سمكن سعر بأقل بكون

 يعبر و ( مثال بز ٢ ١/٢ )'
قتصاديون  !مام١ الدين أن كذلك ا

 حدوث ن التضخم الى )ؤدى’
زيادة نتيجة ا يكون  التضخم



زعاق فى لكبيدة١  ينعمل بحيث ، ا
ذراد ومدخرأت دخول ٠ ا

 اسام اأدين زيادة أن المالحظ من
 ن٠فم ، الحروب ؛هد واضحة نبدو‘

 فى أ بد دبا بطا بر فى م الد؛ اأدير ان ذلك-
 ار'نفع جتبه، مليون لمغ٠يمب ١٧٦٣ عام
سبانم.ة الوراثة بعدحرب م ٥٤ الى  ا

رريكية الحرب بعد م ١٤٦ والى  . ا
 بسد م ٨٣٤ الى ن'تم م ٢٣٠ والى

 د٠٠بع م ٧٨٢٨ والى نا؛اثون دروب
 م ٢١٨٢٨ والى ، العشى اأحرب

 بدا وقد ، الثااتبة العالمية الحرب نعد
يات فى العام الدين  عام المتحدة الو

ر م ٨٣ بمبلع ١٨٠٠  ارتدع ’دو
 العارسة الدرب بعد ٢٤٢٩٩ الى

ولى  بعد د٠م ٢ه٨ر٦٨٢ الى ثم أ
٠ الثانية العالمية الحرب

 م لد؛ ا الدذن ميزانية بلغت ٠ ٢
 قيمته 1م ١٩٦٧/١٩٦٦ لعام مصر فى

 يثمل الدين وهذا ف جنيه ٠ م ٦٠
 بمقتضى العامة الخزانة على أذون

اسسهالك احتياطى وأ'قساط ، قوارن
نتاج قروض  عن // ٣ ١/٢ بغائدة ) ا

 عوام بقوانئن عقدت التى القروض
 -(١٩٦١ و ١٩٥٩ و ١٩٠٦ و ١٩٠٤

 السامة الحزانة على والهكوك
 التحفة لغ اب ءلى ااغوائد وتنمل ٠

 وأموال والمعاشات التأميذات تة
 المم.*-تثمرة البريد صندوق هيئه

 وفوائد . الخزانة وزارة لعرفة
 اكجاربة للدوك ا!ذنية الدات

خرى وى ا وفوائد ؛ ( ها وء  ا

مردى القرض شمل اش  ا
 الخاى ٩ غ ااحديا-ية المكة وعات لمشر

 األمريكية الزراعية الحاصالت بغائضى
 ٠ ف التعمق بنك الى القروض وفوائد

 وكاأل قرض استهالك وشد
مريكية التنمية ٠ وغيرها ا

 ضدوق أش ١٩٤٠ عام فى ٠٣
 لغرض١٨٧٦ءام فى أىشىء١أدث١

 الحيذومة مالية ءاى جذبيةذ١ رقابة
 عدة ن٠ء 'نراكم دبن وهو المعربة
٠ اجدمية قروض

دسكين

 أنطون وهو ، روسى زائد
 ١٨٧٢ عام ولد ، دينكين ايفانوفتش

 لى وتدرج العدال رقيقة رق لى
سكرية ألمذاهب  فى خاصة وبرز ا

 اشتهر ٠ ١٩٠٥ م ء؛ لياباذية١ب٠ام١
 الثورة شوب عند ١٩١٧ عام أمرد

 عرفت لتى١ت١لقو١ ناد اذ ،الروسية
بيض بالجيش  الثيوعيين لمذاومة ا

حمر الجيثر أو  روسيدا جنوب فى ا
 الى فهرب ١٩١٩ عام هزم ولكنه

 له ، فركا فى استقر ثم كا ب
 الروسية الثورة تاريغ ن٠ء لغدات دؤ

هلية والحرب ٠ ١٩٤٦ عام توفى ، ا

مناء كببن ديوان  ا

دارات أحدى رياسة التابعة ا

 التبة نعر ومقره ر٠فىمع الجمهورية
ض يتولى وهوالذى ئ بالقاهرة  ف١ا

 رذة الجمه، رئيس مقابالت على
 الممثاثن اعتماد أوراق وتفديم

 ر زيارات وتحديد لدبلومداسعيين أ

مهورية لى و ا  الحفالت ءلى ف ا ا
 ادارة ألديوان ويتبع ، وألمآدب

 والمكدات سيم١لى١ على لمتونيع’
 كما ٠ الجمهورية برئيس الخاصة

وسمة بش#ن خاص مكتب خبعه  ا
 -ة الجمهور رش يمنحها ارتى

 وللديران ؛ بها اسة والبراءات
 من وعدد أول وابن ، ل مناء كبير

مناء  دارة عام مدير وكذلك ا
ألتوقيع.



٠٥١

ن
نره

 العائلة مز عثبى نبات الذرة -« ا
 شبه المندق حامالت من النجيرت
 انذرن نوءان-: اشهرها ،الحارة
مريكية الهندية  ممر فى تعرف التى ا
 الواع اكثر وص النامية دالذرة
 حبوب واكبر الدار فى انتثارا الذرة
ضاذ-ة وهى ، حجما الذرة  الى با
رز انقدح  لسكان الرئبى الغذاء وا

 تذرة٢ هو الثانى والنوع ،المالم
 العويجة كالذرة انواع ومنها الرفيعة

 الودابه والذرة والحمراء والعيفية
I اإطر بياه وى ق الذى ( الفترنتة 

٠ الدخن ومثالجا

 الذرة من العار انتاح بلغ - ٢
مريكية - الهندية  فى ( الثامية ) ا

 ٥٢٦ مقداره ما ١٩٦٤ - ٦٣ عام
يات وتعتبر ، طن مليون  المتحدة الو

 ذاك؛ن ٠ الذرة المنتحة الدول أولى
در 'أوحدن ص الشمالية امريكا  ا

 انتاجبا بلغ اذ (الذرة من النوع لهذا
 والدول ، حل م ١٠٤ نفه العام فى

خرى  : ص انتاجها كمية حسب ا
 ٦ر٤ المكبك ،وط ٧ر٧ البرازيل

 يوغوسالفيا ا اط ٦را ٠ روماذب' ب ٠مئ
 الهند ، وط ره٢ أزجنتبان ، حل٠ ٠ر٤

 • ا(ط ٣ر٩ افرغبا جنوب ، وحل ٤هر
 ٠ وط ٣ر٧ ادأبا ،.(ط ٣ر٩ نا ف

 ٠مط ٢ر٤ اندوببا ،وط ٣ر٦ المجر
 ١ر٧ دا ذخار ،شم ١ر٩٢ .م ۶ .ج
 ١ر٢ اسانيا ، ٠مط ١ر٣ الغلين ،ط٢

تحاد انتاب أما . جل  الوفييتى ا
٠ د م ٦ ، ه بين فيتراوح

 الذرة ض المالم انتاج بلغ — ٣
 -٦٣ عام فى مد١٤ر٦ ا'ئرليمة

ولى ألدولة الهند وتعتبر ١٩٦١٠  ا
 بلغ اذ الدرة مني -النوع لهدا المنتجة
 * خ م ٧ر٦ مية ١ هذه ١مذ نعيبها
ودات كيبا  ئ ط ألف ٣٨٦ ;

رجنتين ة ط أ ٣٦٢ اباكستان  ا
 وبورما وترلى؛ لىر_دا رم ٠ ط أ ١٨٩

 أما ٠ وروديصيا وبولندا وسيالن
تحاد أنتاج  فيتراوح السوفييتى ا

٠مش٤ر٣و٢ر٧:ج
 رض١ماحة بلغت : مصر فى ٠ ٤

 فى ألشامية الذرة لزراعة ألمخصمة
 ن ف م ١ر٧ مقداره ما ١٩٥٢ عام

 هذه اشت و؛ ئ أردب م ١٠ ر٧ أنتجت
 مقداره ما ١٩٦( عام فى ألمساحة

 م ١٣ر٨ أنتساجها بلع ف م ١ر٦٦
 اما ، ٠ط م ١ر٩ يدادل ما أى أردب

رض سماحة  لزراعة المخصمة ا
 فكانت ١٩٥٢ عام فى الرفيعة الذرة
 ٠ف٠1 ٤٩٥ مقابل فدان الف ٤۴٣

 ألمدة هذه خالل وفى ١٩٦٤ عام نى
نتاج أرتفع  ار أردب م ٣ر٧ نمذ ا

 تطور أن ويالحفن' ٠ أردب م ره٣
نتاج  ارقعة فى التوسع تجب ا

 الى الزرادة سبب ويعود ارراعة
رشادية الوسائل  ءة١زر١فى الحديثة ا

 البيانات ورفر ، التهجين سيما 
رشاد أقام رت الصادرة  ارراعى ا

نتاج أن الى  ، د٢ ا٣ز٨ رن ارتفع أ
 عام فى ل٠م ١٦ر٨ الى ١٩٦٤ ءام فى

 انتاج متوسط الى بارجوع ٩ ، ١٩٦٦
رشادية الحقول فى الفدان  أن رتبين ا

 ره٧٦ رت ارتغم ند المتوسد عنا
 ٦ر٦٣ ألى ١٩٥٩ عام فى المغدان أزدب
 ١٠ر٧١ الى ١٩٦٠ دام فى أردب
٠ ا ٩٠٦٦ عام فى أردن

 الذرية العذقة اسم أصبح ٠ ١
 من الذرية والقنبلة الذرى والوزن
ستعمال الشائعة التعاببر والتى ا



٠٠٢ ماب ذمة

 ٠ (( الذرة )) لغن من تكوينها ستمد
ذرات جمام هى وا  القى العفرى ا

 لطحه^١فى ويوجد العناصر منها تتكون
 من ٩٢ تقابل الذرة من نوعا ٩٢

 ني ج ل٠ك وتختلف فة المعرو امناصر ١
 الواحد العنصر ولذرات ، تكو؛لمها فى

 ي.،ابا خواص العناصر هذه من
 —العنت ذرات قدتختأف ولكن واحدة

 -تكون رم ؤمن الوزن فى الواحد
 وهى اأهذحر نظائر ؛-اسمم بدرف ما

 فى اروم تنخدم التى م.;1• ٠م١ا
 يتخبي' أى الطب و والم-شاعة ءة١ااًزر

 ٠ الالم خدمة فى. الذرية بحوث ا
تائج ص لدا تمييزا  للف.ة المدمرة ا

٠ اطربة١

 ذشح مرئى غمم ورت الذرة — ٢
 ٠ امومة ا زن ولميرن مائة الى جزء

 بر ■1.1 ض 7 ة ١دمجو ٠ ——در نالذر تتكون و

ولى الجسي..مات من نواعين  ربه١مك ؛
 'دمرف، ايجابية شحنات ذات

رون؟  ف ر زد وكهربة غ: زواكابة يا
 اذ باك؛ رحين و ٠ النيوترون باسم

 'نعرف لية '-ظ ؛.-خدلمات ذات جسيمات
أكترون« ياسم  المجموعة ذظام على ))ا

 .دروجين’ا ذرة تعتم و ، ة٠م٠!شم ا
 ذرنه 'نذكون أن ألذرات أذواع أبسط

لكترون حوله -دور -دد ١و برو'زون ٠٠م
٠ واحد

 انسدار يعنى الدرد تخطيم ٠ ٣

نثطار وهذا نواتها  أنطالف يحدث ا
 اذهدأم بيب الطاقة لزن مقاديرهائلة

 اينذشابن لقاذون وتبعا ، دة هناا جزء
 أطرالمادة على لمذولدذ١ائ؛قة 'نقدر

 وزر ٠ اأحدوت سرعةلع٠فىمر مضروبة
 الدراسات ذطورر٠ سييل فى جاهد

ووية ر) أو (( الذرية ))  ل عدد (( ا
 ودادويك رذرفورد منهم العالجاء من

ربطاران،  وهان ؛٠ لدنماركى ا وبور ا
لمانى  ذره شطر فى نجح الذى ا

ورأنيوم نوبل حار؛ طى وحمل ا

ماية ذمة

 القائم او العام 'إوظف اذرار - ١
 وذمة رلمه٠فىذ بكون بما عام^ بخدمة

ده زوجته  وال—لم ن٠م نحدر’١ وأو
رص كانقارات ثابتة  ,ازراعية وا

سهم منقوأل او  والسندأت كا
 لتأبين ' وءنود ااشركات فى لحصشر ١و

حجاز والمعادن والحرط والنقود  وا
 ص له نلكو مأ وكذلك اكمينة
 ذكون ما لك وكن وقف فى استحقاق

٠ اتزامات من عليه

 - خ مدب—اذك ى قال نتم - ٢
 أعطر ١٤ فى ارادر المدروع

ل عام ووش كل ألرأم طى ١٦٥٢  و
- فى عضو ر' أبرلمان ٠مجد  أد ٠ا

ذبمية سا أحد فى  كلشخصو ا
 ج ؛ذدا دفة له أو مة علم بخدن، ف مك

 بح 'ناز ذ٠م ن٠دي؛ خاذل م ذلى ان ءامة
 ذمته عن اذرارا أقذبه او ■زبه

دح روحته وذمة ' المالب؛  ألدس ور
ش هذا هرمان ؛شملى وأن  ءاًل م١ا

 هيوط . حنذاك اخدمة ا فى بن ن دم ظ ا
 ب'' رحن ذلك ب«لى ارا اة. ؛ندم أن
 تغير ن٠ لماامة١ تهمذ على ا ط ما كل
٠ شان ذى

ئ القاد؛ ۶و مثر رص - ٣
 يتند؛ ث٠أ اًرر٩٦٦لى'ش لمادر١

 كل ابه المشدار المابة الذمة اورار
 خدمه ول٩فى ممه تقد مبرن ند -شين

 أب على ٠ خدمته نياتة فى د مدل اك؛
 طرأت اش اكعيرات هدرة شبتفىكل٠

 أز صادة٠بااز واء—م ادابة ذمته ء'ى

 ض 'اتغرم وقفى - اندان
 الوزارات كل فى لجان عل د

 ازة ■٠٠.م مؤ و ؛ لمعانم ١ و ارى ع I ر ١ و
 هذ؛ لمرسة آ ثركأتهو اذمام القفاء

رارات مر •نحدل أن ولها ا  ااد ا
 اذا التحقيق لتتولى العامة اذابة
ى هناك ان قردة دنة لها ب

- مشروع غير



دى

١ذم
 الذب دن العارن انتاج يقدر - ا

نحان اذذ.'ح باحثنا، I ١٩٦٥ عام نى  ا
 ن و الد ءة مة٦مخ و لحبن آ و فييتى الو

شتراكية  مليون ١٢٩٥ قيمته بما ( ا
ر ونز م 'ساس على دو  ا

وقية نجليزية( 'ا را ٣٥ ا  'ى ، دو
 ٤٠ ندو بلغ الدول هذء انتاح ات
 ل - "خ نى انه رمعنتج ٠ نز و أ ن’ و ح ما

 التاريغ اوعن ١٩٥٧ عام س الذئرة
خم نتاح ارنفع, قد ;  الى ٢٩ من ا

 ١٠١٥ من ؤار'ذغعتنىهذله ٠ أ م ٤.
. دن ١٢٩٥ ألى

و أرعبا ب حم. جمهور'-.' تأش
ذذى اسءة ا الغربية اندول مقدمة
عام فى الذمة ص اشاجها بلع اذ

تدو أى د م ١٠٢. يعته ا٠د ١٩٦٠
. الدام لهذا العال انتاج من ٧٣/

همداً حعث من مذدرد ؛ ا وتليها

يات  .٠همد١ر٤ المتحدة الو
 ٢ر,٣ غينيا ، د٢ ٣٣ر٧ أستراليا

العلبن آ د م ٢٠ر١ رودييا ة د م

 مذ.١٢ر٨مذذكوي١٤ر٩
 ٠مد٧ر٤١ذيك'رجو ، مه٧ر٤ انلبك

 ٠ د م ٤ر٤ الكونذو ،ن م ره٢ اسند
 انعريه الدول بقية انتاج دلك وذر

. د م ه٤ر٢ قيمته رما ويقدر

وييتو زحاد١٠.حس - ٢  أوإق أل٠ا
 فى هب ف المنتحة اندول.الكبرى

ب لدا ١  قيا.٠افرد ح'وب زرة٠جمد و
 جدن أنتاجه البريطانية لمى'درا و'■نقدر

 مليوى١٢بذحوهر ١٩٦٣ ادام الذهب
فينب المو ريات ا'.حمهه وأدمك اًورز

حل دم' ألمنتجة رجبا. ح؛ ة زوسج؛ : '
 ذا ي ، خسن-ا'ن ؛د ، آف'ى رنز ح؛
ول ٠ قزت ورا  أذتجة١ كية١هتر١ وا
نتاح كميا' ٦ دب ذ  مداومة غير ا

  ا٠  ادمما ١ كور؛؛ و ٠ ن٢كب ا 'رثمل

٠ ليا منغو

 ٠الذدب لدول ١ من ممعر نعتبر ٠ ٣
 انتاجه 'نكابف ولكنة للذهب المنتجة

قتصادية دشه -نفوق أصبحت  ا
 الحدود أضيق فى تعدينه أصيم لهذا

٠(١٩٦٣ عام اوز ٠’٠٠ بنتن )بقدر



٥٥٤ راب

 ٠ د و—وه ٠ نمصرى ري-ايمى
 واد ٠ وزراء رئي- ٠ با١ر رصى ليو بو
د كلية فى وتخرج ١٨٩١ ٦٠ءا  ا أ

 فى رث ثن; أ و الدارن ودرس بغيدا
ولى العالمية ألحرب  عام وفى ٠ ا

 تحن ٠ بالرلماب ١ءضو انتخب ١٩٢٧
 ز اشترك ٠ ١٩٣٨ للتجارة وزيرا

 انتخب ٠ ١٩٤٥ الثعب حزب ليف ى
 خئفأ ١٩٥٣ عام للوزراء رئبا

 ائتالفية وزارة فكون فيجل ليوبولد
خلهه ٠ ف شر الرئيسى حكم خالر
وس . حورباخ ا

داباكى

 ابه ب آ بولونى سياسى
 ادم ولد ٠ باسمه المعروف المشروع

 ر ١٩٣٢ تخرج ،١٩٠٩ عام راباكى
شتراكية الدراس-مات بمعهد التحق  ٠ ا

 الذى بالده المانيا اجتاحت وحدما
 عاد ٠ لمانيا ١ فى وسجن عليه لقبض ١

 ا a—عضم وانتخب ١٩٤٥ بولندا ااى
 بالمحض وعضوا المركزية باللجنة
 ١،ىنوذذر١٩٤٧،< سجم ١١ الوطنى
 ذوزيرالزخارجية ١٩٥٦ العالى للتعليم

 بمشروعه تقدم ١٩٥٧ اكتوبر وفى
 الجمعية أمام أوربا وسعل لتحييد

مم لهيئة العامة ٠ المتحدة ا

( شروع ز داباكى
راباكى ادم اه تقدم مثروع — ١
 اكتوبر فى بولندا خارجية درير

للجدة ١٢ الدورة خالل ١٩٥٨

 عر شرحا المتحدة لالمم, العامة
 i نية والثر الفرية ’ المانيا دوش

 وتخزين انتاج حظر حاى الموافقة
سلحة  مدافقة وبعد ٠ الذرية ا
 انعت فاكيا وتثيكوطو بولتدا

 وط 'شم فالبدت لمقترحة١ ألمشانة
 ازالة ع٩ المن تنفيذ نمى و ٠ بور ;

 يآطعل القارن الماروحية الذواعد
 لذرى١ج٠ال 'رخ لمذعةوكذلك١ ق

 هذا وقدم ٠ المنطقة فى المحذرن
 طرق 'ط ضى١ الدوش الى ألمسروع

'نحاد من كى ذزعليه وزا اذربونرابه  ا
 الديمقراطية وادانيا انسوفيش

 دول عدن وأكدت ٠ وتشكمازفاكيا
 نزع :حو كخطوة المذروع اهمدة

 والمويد وكندا :لمحيكا مدبا الالج
دات عليه واعترضت ٠ الهند د  الو

٠ العربية والمانيا وبريطاب' المتحدة

 بعدن داباكى شروخ مر — ٢
 الدول اعتراضات عر للرد تعديالت

 الى وتنفيذه 'نثيمه منها ٠ الغربية
 التى المنطقة توسيع ودنها مراحل

 الصيفة وفى ٠ انحطر فيهاقرار طبق
 ۶ذز لجنة الى بها قدم انتى الثالثة

 ٢٩٦٢ ارس٠٢٨ لى بحنيف 'لالج١
 لدخول مفتوحا ادنروع 'صبح
وربية الدول خرى ا  ترغب اش ا

ولى ، د'ذحن٠مر ءلى تنفيذه فى  ا
سلحة انجمد فيها و  الذرية ا
 لموجود١ ها١ I عند لحاروخية١و

 اتذطء ءن متذ'ام١الحطر ويشمل فعال
 المقترحة- المنطقة داخل جدبدة قواعد

 الشامل النزع يتم الثانية ارحلة وفى
سلحة مع النووية لاللمحة  تخفيخرا

نمات رنت ٠ اسة  المتغدرة ايد
 _لؤدىار المثتروع ث’ على اعذدأسا

 بينما ، السكرى ألتوازن فى. اختالل
 نت انهاك. بب نياالغربية’أل رفضته
 ذررة اسلحة ح عاك الحصول الى تعى

طلنطى حلف عة محم* من  والى ، ا
٠ اومها فى الذرية البحوث تشجيع



رادا ٥٠٠

رابداو

 ب ،'ا—رع ١ ل -ما ث فى منس و ء يكا
 غ٠فىح د ١٥ رذ٠سب عاى غع
 هدة’بؤلمبى ا ن ب وف ا ارتبط ٠ جنوا
-دحا٠ح<ز رن قدتة ك١قة١الصد  ٠ةا

 ور.بن ١٩٢١ نوفمبر فى اسوفيتى
 ثف':٠ ذك وش ٠ ألمادب ره جمي؛ حكومة
تتعادى المؤتمر ساع  . الدوار ا
عقده•' ار. *-عدى ر نيعها تو فى اشترك
 ل الذى ’اداب خرازي وزدر رأتيناو

. ه نيع ز بعد لى اغض ان .لت

داتيتاو

ى. يهرد المار واذتءا'دى نياس
 عمذلى ١٨٦٧ ولد ؛ رايناو وولتر وهر

 المتحدة ')كهربا، لئركة عاما مديرا
 ذ;ر طى "واشرف ج٠ا.ى 1؛

قد.''ده ولى الحرب ابان ا  ا
عمال ألمنملة  ود ؛ الحرية با
 لمؤتمر لالعداد مهد ألماب هز.رمة

 انحزت وادر ( ١٩١٩ ) فرياى
 فى للخارجية وزلرا عين . الديمقراطى

 . ١٩٢٢ عام الذاتية نرت درارة
 ؤتمر’ا, فى اشترك العفة وبهذه

قتصادى  وونم. ؛ جنوا فى الدولى ا
 رة الث* *ه ٠حة مع را:لماو ®,*ماهدة

 ل ولكن ، ١٩٢١ نوفمبر ) الروسية
!.١٩٢٢. اغتيل ان .ات

رأذمإدا

 ،دئير ايرألى وسياص عكرى
 ولد راذمارا على وهو ، وزراء

 الدرية الكية فى تخرج ١٩'..١ عام
 فى اشترك عودته وبعد ، بغرنا

 ارطتها التى العكرية الحمالت
 ٠كردتانولورضان ارانليم ألحكومة

 للكلية مديرا عين ، ١٦٢. عام
 ونع على وتوفر طؤران فى الحرية

العكرية، ذة١فىالجغر مؤلفات عدة

رادار

 مونع ذيب نح نتحدم ز—حب
 بوطة ء1اشض فى ح-'بح ب

 لى ومن جدا ة نم اذاعية مودت
 ل ا*متهب( بجياز نثببه ا-مه اغتز

 الرادار طرية نامت وند ٠ تر٠لىاذ٠
 جميع أنى وهى نيرغية حقيقة عنى

 -خذن اخائة١و لحة١ حسام١
 ^لحالة تتاثر ان ءيةدون١ذ١ موحات
مأوسحا'ب أو 'اب٠٠غب من الجوية  ٠غذ

 ينبز انجم مكان على فللتعرف
 لذلك .اذاعية دموجات اغرانه.^و

 جهازى من ساف’' يتكون ر١د١لر١ ف'ن
 جهاز ويتخدم ٠ واحفاب ارسال

رسال  تبلع للغاية نميرة موجة ا
 بهوالى وبتعل سنتيمترات بخع

 من زمة—ح يبث ن١ يمكن متحرك
سلكية الوجدات  اتى التعيرة ا

 مروحة هيئة على الفضاء فى تنتثر
نوار من  اصطدمت ناذا اهاسفة أ

 موجاتها بعض انعكت مثال بط.الىة
طبال جهاز على  بذلك ألمدت ا

 واتجاهها الدائرة مكان تمديد
رض 'طج عن وارتفاعها  لهذا ، ا

 منذتطريرها الرادار أحزة أبدت
 ذات الثانية العابة الحرب حالل

 ناًتيمت كبيرة تيجية١اسحنر ؛هبة
 حول الرادار محطات م*ت بكات
 المناطق حول و١ الدودة حدود

ستر  كابدود ١ فيها ارية ا
 خلى١لد١س١مراكز لتذب والمعالم(

 ادت فانها لهذا ، المقترب بالخطر
 لثاذبة١لعالمية١ لحرب١بان١ هاص؛ دورا

تفوق أسباب بعض ؛٠ليه١ نعزى و



٠٠٦ كرشنان ,اد

ي
 ألمذرأ اشرب وألدال'ت اسفة

 ١٩٠٩٣ و!زج مدرار معة٦فىج
 دب—نم ٠ ن ر وكفر دامعة فى ثم

-م ١٩٢٦ حف معه لحن، ' ببند 1هوتحافر
 ١٩٢٩٠ علم*، ز A ، ككاف دامعة فى

 ألدولية الفه فى أ عفر التحب
 عصه عن ستفه٦ ألذفى للتعاون

مم  ؛ت —ج،مع فى رتاذأ عمدي ٠ أ
 لبم ون كنكتا و ر ميسه و -’مدرأ

خدر لبذه أ ومدير ؛'  ؛ ١٩٥٣ عام ة أ
سة كداذأ انتذر كما

 دج وكب ن لند و رد أوكف بجامعات
 م، ألفخردة لورأه ألد منح و

خر ألجامعتمن  - ١٩٤٨ ذم ئن أ
 ألبند لرفد رئيا ٧۶ ؛ ١٩٥٣ و

 اً ٥٢ — ٤٦ نكر اليو هيئة فى
 ، للهيئة التنفيذى باك'ر ١وءغو

 بجامعة نحرم' متاذا ذتحب١ كما
 فى لغات ؤ عس عدة له ٠ مرءو

 ل ألددن دور أ, منبا اسفة
 الشمعة ا' و " ألمعاصرة ألعاسفة

 ألى الهندوكية نظرة ١١ و (؛ '*ة لهند ا
 " الحضارة مذى )ا و ،٠' ألحيا'؛

 مدر ،؛ م اس  ١ هر أ عن عل بج و
٠ ١٩٤٥

فى جهور لين لر نائبا انتخب __ ٢
رب فى ١٩٦٢٠١٩٥٢ المد

 حلن ١٩٦٢ مايو ٣١ فى للجمهورية
 ذذكتور٠ذتخبا١ كما ن. برأزاد لراجندا

٠ له نائبا حرن زأعر

راديكالية

 فى يصتخدم ياس— اصطالح
دارة حرر برامج الى أ  ا

 أز ألدعرة به يغتمد و ٠ فى لميا أ
 ألدعو؛ أو البرلمانى ألنظام أممالح

 جذور يمس مزشا' ح أس  ألى
 وكاب ، ألدولة -وواجهها ألتى ألمثاكل

 حزب فى ألتقدمى نحناح أ على ق ط
حرار  الجناح أب الريفانى أ

 دادن كان ألذى عو و بكالى ألرأد
 لى لذ-.صمم أ و ألتجذارة ية ؛جع د أعضا'؛

 ؛دو أتمذأه مع فى دب' أ لحعرفى أ
يات وفى. - حبوزى١ انفذام ا  ألو

 دو ما كل ألى المعط ألمحدد
شتراكافى .وباكاكار -سارى  فولي ا

صطالح هدأ كتخدأم  ألمعارك فى ا
٠ كحربية

حزاب من درة دفىالية١إر١ ا  : ا
 وحتل '-غرر الرادذكر احرب‘

 عام اًتخاأر'ت١ فى مقعدأ ٤٤ ءلمى
 ألراديكالى والحرى . ١٩٦٢

 على وحصل الدنمارك فى أليارى
 : ١٩٦٤ انتخابات فى مقاعد ١٠

تداد  يوذان١فى الوطر'!راديكالى وا
 انتخابات فى ويعدا ١ . ه على وحصل

. ١٩٦٤ عام

المال رأس

 دراسه I) أو «المال وا - ١
 عنوان (( الياس لالقنعاد نقدفى
شتراكى المفكر به يثمتبر كتاى  أ
لمانية باكفة وضعه ، وارلى كارل  ا
 المجاد ونثر (( تال۶كا داس )١ باد
ولى  جمع ثم ١٨٦٧ عام فى زه أ

 بدد الكتاب مخدوطات انجذفي رفيقه
 واعدها ١٨٨٣ عام ماركس وفاة

مجلدات ثالث مدها فصدر شكر لئ



راسمالية ٠٠٧

 فى جاء ما بعض ن١ وبين ، اخرى
 المؤلف دونه أن سبق المجلدات هذه
ول المحلد م قبل لذى١كتابه من ا

كالر٧ريهىى,٢ك

 „دحة ورك تاريخية صررن ا٢ز
قتعاد ول لكتاى و: ..الرأسمالى ا  أ
 ٠ المال رأس شاة كيفية ؛وشح
 والثالث تداونه كيفية والثاأى
 تاريغ يحرال ابع الر و رحركاته

 دأبى ٠ بموزوعه المتعملة النظريات
 ولى مؤلفه ونع لى ماركس

 بنظريتد ابيا الراض انتتاجاته
ولى  دد بما وخاصة اتتعادية ا

 اجتماعية ة——والثالى. القيمة مقائغس
 ا؛نج أ.ر مع رخ ر 1س المادى انحم وهى
 - اج-ت فى ,سبتى 'نتمييز م

 ؤ مارر غرر . الراسمالى
 و طقات هناك دامت ما أنه نحابه

 -ن., الطبة الحرب واى ألمحتمع
 ’ ة فناه* أو ه نرت مدب ة ر بحمة ة رمنع;

 البر. اكدى درات طى؛ود
 أ.'لكة١ الطبقة بدى الحرب 'ت

نتاح !وسائل جراء وطقة ا  ا
ء ( البروليتاريا ٠  يث المعدمون وهؤ
 الطبقات تحرر بعد ا نحريرهم’

خرى  المعامر قتحذزر . لمضطجدذ١ أ
جدر سفالل انة نه. ;عنى وانتحاره ا  ا

نسطهاد ٠ الياسوج وا

 ألكاى هدا ىكا البداية منذ ٠ ٣
 المعقبون نكر ف؛ « ونقد ب نعقي. ضع م؛

ب واقعية  عليها قامت التى ا
 قتائح ار أنتهت لتى١سةو١لدر١ هذه

 ستعرخى٠كانمازىى ذ١ةع،١للو مخالفة
 ينذر رب, 'ءية١اجتم ظواهر جملة مثال

 غلى اعتمد كما ئ تكن لم كاًد.ها بعضمها
 ار وانتهى اذاتخاظئة٠ ور احصاءات

 سحذبا عدم ءر الودائع دلت أحكام
 عدد انكماش استنتاجه ذلك مثال
 طبيعية هرة كظ؛ رأسماليين ١ كبار
 ثبت بينما اذرأسمالى النظام لعيوب

حصاءات ٠ ذاك عكس الحقيقية با

 ماركس ابرزئ التى ا!راء ان ومع
شتراكيين من غيره مك؛ الكرس ردد  ا
 العرش فى براعته أن ا ة سبقوه ممن

س-.تنتاج والتحليل  من هى وا
ساب  الكتاب هذا اكسبت التى أ
 ألعذر ولر—ط 'ناريغ فى اهمية

شتراكى ٠ ا
رأسمالية

 من عو أجت؛ رظام٠لية *ما ارأ أ — ١
 اقراد من قرد لكل يمح أن شانه

مدلمحته وراء نسعى أن ألمجتمع
اير عر ايول تحاو الحاسة

 ان بمعدى ٠ تءأجاته أذئباع قم، ٠

 حر الرأسمالى اكظام ظل ؤ الغرد
 راوه الذى النشاط زرع ختيار١ لى

 لذظام’٠١ رتبطد١ ١"ذبد .* ٠كسيااعه

قتصادية بالدرية ألراسمالى  ا
 فى الدوأل تدخلت كلما ذ١ ألعردين

ودادى ٠لثف١  نأى كلما للمجتم ا
 واقترب لرأس-حالية١ عن المجتمع هذا

شتراية ندو روددا روندا  و؛رد ٠ ا
شن(  كالية اني بأن لرءم١ءاًى اكيون ا

زاد 'نمنح  اقتصاديةبأنهذه حررة ا
 رعيش التى بالظروف مقيدة الحرية

قراد ا 'رحته  وجهل وذذر ض ن٠م أ
 استخدامي-؛ وق—يع .ا—مم رخبرة

٠ سليما عاد ستخداما١
 م التظ؛ بأنها ألرأسمالية 'نعرف ٢
 ثروات ؛.ملكية نيه سمج الذى

نتاج  أن أماس على ،خاصة ملكية أ
 أهداف لتحقيق ضرورية الدأمة الملكية

ذ ألمحتمع  اذه اعتسار ١ ذراكى—أ
 محجتمع وهو ( وعدل كفالة مجتمع

زراد استغالل فده ضتغى  األفراد ا
 اوسائل الخاصة الملكية طريق عرو
: ٠ ؛ج ا

 احتؤش كنظام وآزأدية
 النظرية من ينبثق واقتصادى

 ءأى تقرم التى الفرددة الياسية
الهدف هو الدولة  الغرد أن أساس



٠٠٨ وطنية سالية’,

 المعددة وان ، بثرى تنظيم كل من
 الطبيعى اباعث' هى الشخصية
ول والمحرك  الجهود اكل ا

 ا 'رنااحت خالل من التى فتصادبة١
 به٠الملك وأن ث لمجم>وع ١ مماألة تتحذ.ق
 أقعى بذل على الباعث هى الفردية

 اش الثروه انتاج ج فى طاقة
 إحتمم ١ رفاهيبة عاى بدورها ننعدى

 فز لدط ١هو ))الردج(( يعتبر لهذا ٠ بأسره
 الراسمال؛ كل فى لالنداج اكردى

 أنعدمت العدافز هذا انعدم واذا
 ذ٠ذش. كل فى الحيان 'نبث التى لط؛قة١

شترارون وبرد ، اقتصادى  عار ا
 الثنت يدفع اأربج حافز بأن ذلك

ذتا وماش من لوردلمة المالك  ,لى أ
 يرن ر ؤد أءاى ءلى أألحول ا م ؛ولة

 أظفر• الم، احى'حات اعتبار دون الربح
 'نحقيق لى لهم واستذألله ، الحقيقة

 باب بتحواون فبذاك ، ره ما
 مواطين !١  آدمدة أدوات الى اليه
٠ فاء در

 جما,ه الرأسؤإل؛ تأخذ — ٣
فنتصادى الدان أساس على مظادر  أ
راد يزاول الذى  نسافي قيه ا
 المعروبة أو المالية الرأسمالية : منها
 ،٠• النقود ١) مالها رأس يكون اش

 اأألعدوزعلى فى العروضى ونمتخدم
 انتاحى بعؤل الثيام دون الفائدة

 اسد عادة ءلها يطلق لهذا ، مباشر
 ا٠أذه ر باعتم؛ (( الربوية الراسمال؛ ))

 وه الذى المال من المال تستولد
 الرأسمالى كان اذا سيما  للربا ممدورة

٠ يا انجار غا ر مبك ورسى فرد
 الراسمال هو النار والمظهر

 وتتميز ، اجية—  أو '!حذاعية
موال درءوس  تتم;—التى; الكبيرة أ

 فراد١لك٠وهاي .المناعة ع1فىذط
 ع—جمي ا الفرددة المؤرات او )

'لتاح تو ميما وسائال  لخامات1ا؟
 نتاج بآلجر ابعمال ويستخدمون

 انهاً باعتبار بحددونها اش الناع
٠ اأربح ن٠م نبة اعلى ءايهم تدر

رباح وهذه  كارل عندا عبر ما هى ا
 بى (( القيمة فاضى )) راس،-م ماركى

نت والرأصمابة  عر تعتمد اجية —ا
ى المعرن؟-؛ أرفيالية١ ودود  أ

٠ بالقروضى زه؛ 'ند*'و هارد )؛

 !ركساله١ هو لث التا واألض
 ءلءهل'ت م'نذو الدى وءى اأتجاربة
 تتتح أتى١ أللع برى١ البادل

 وأدزر العناب ايةاسما ا١ كل فى
 ه لتجدار ا ميدان ءو يما لنثاط ميدان

سبران فتحذكار الخارجية ا

- كر.ه و ده زد

وطنية رأسمالية

 اأخطاخا:ألش به د٠ذقع اش
سترالى الندام كل ؤ  .وهز ا

 ى٠لملي١ بهدق !.ه '*مح الذى العذاع
 ١لهد ٠ اكية ١ ذذزاش١ حدود نى
 مظادر اإوفي؛ الركمابة خذ ئ

قذحادى الشاد اياك؛ أغالنة ا ا
 ده٠وص-ذاء سة زرا ,-.مااسةرأ وهى

 فى الوطنية فالركسمابة . وانجاربة
رس ملكية 'معس الزراعى القطاع  فى ا

 وهى القاون عليها يندى ش١ اكدود
 فى الزراعى للمانك نبالذه١فد مائة
 تعذ؟ أحتاءة١ ،ال—مج وفى ٠ مصدر

 وسائل تملك الوطنية لةالرطما
ند؛  التخطيط- حدود فى كالمعانع ج ا

 اللوائح تطبين مع لندوته الصناعى
شتراكية والذوكن  سنوق لئة١ ا

 يقصد التجارة قطاع وفى ٠ اكمال
 مع التجآربة ألمهنة اختيار بةرح ربا

 الخام-لمن اللوائح تطبيق مراعان
 أع—ل١ وروزيع الجبرى لتسعر ائ

 التحدب ومزاولة ٠ 'لتموينية
ستراد  معينة حصة حدود فى وا
 مم الوطنية رأسمال؛ مخصصة

بالنقد الحاصة القواش تطبيق



الرادن

وين را

ذه ا؛ بني ته يعم رصللمت٦ روس هب ١ز
 اج قبو مهدارو ى ىالقيصر لحكم ١

 زق .جت ج وحرو ٠ عيه ألدب الثورة
د مه ف ١٨٧١ دح بد * ٠ قذذ- شمم. ١

-يثم--: نى ربذة
 أدءى رير م—بتعا ١
ليسع .بمه - م

ز حإل؟لته ةعز رة٠ا٠ق

 أ( لوب ن فا ص مارينو ا؛ يدعى لندى ء ه
 ٩محد فى ت ؟؛ :ذى ٦ المحا.اكمة ننبت ا و

 لي فحكم له٠لي١باذ اسيا :يب;ج
ج ببز بنة ل . زب ك۴رحك ا رخن و حتم ا ءد ٠٠' ١ذ،

بين ن وكاث ٠ ١٩٢٤٨.ا و
الذى وف دردددذب تىحى٨ح ١ر٠أف.ذج

 ار-لي٠بع١ ذأوزارة ر؛،لي ل٠ 'زو
 احردق٦ وأنار ٠ ن'لي ٠١٠٠٥٦ ثمبجوءيه؛'

 محدإ- ٠حه مع ،؛كل مذى ا دم. ازدت;

أحرى ا '.*.اعد ٩ ن٠ا.شيويج١ كد_د

ال دلي

)-ى

ح و رر -ددا

يج

راشستاغ

طلو۶كا ؛٠٠٠. ٠ رادماح )١ أو
تحادى البرلمان على  رد دض فى ا
 وم-'ن . ١٩٤٥ عام خر ١٨٧. عام
 ٨٥. من ارامتاغ مجار اف ر؛

 حبعب. ألذ'ر! '؛-حكا 'ات عذن'

 د-'د ا ن أذد أن ا-—بع يونم
 اكبى, ذت١!وضى١ البري ;أستئغاء

 ادحل ت —دا — رآ, ١ ت نذلجروا
 -١٠٠٣٣ ذاك .اء— ؛'؛ ,ب٠٠.’ا

 '.ه ور د ١ نه عا جكم. ٦ بعدنمه—ص ’ و ١٩٤٥
 الزب حظاى ار ماخ—!أل 'لعقد
لماش اض الحكومة رمة يان ا

ب٠ت- ال. ادام ذواة - - م بدوره؛ دى

. الذورر (

 ثم، ادحا اار إد م د-معفى'ذدإمز١ زبب
لمانى ألرلمان واخذ  احتراق ش.'لي ا
امرا ر١د فى زه٠ج،اءا١ :هذر اش

٠ البادرة £زو~١

( حريق ) الراشتاغ

لمانى البرلمان ر ب حرش  ن ا
 الحادث هذا واتخذ١٩٣٣ظراير ٢٧

 هذا, أدولف نوب إهد *ياسيا اونا
 ذلكباًيام قبيل المشارية ب٠مم
 ■ذدرر ن٠م اعتبره اذ ( رنانر ٣٠ افى

تهام فوجه ، لشي.وءيين١  ارعدد ا
رودل رسم وطى عيوءيجن١ ت’م

راشعفتش

 ف دبال قال وه؟ ا٠ ى نند .ر ٠مى يا٠م
 ت ارب؛ ١٨٨ ه ولدعام . غتشيراخك

 نعد لبولندرة ١ لتحرر ١كة رج 'ده ٦*
 لهذا ، روسا فى ابيرى أحد٠

 ٠ مرات عدة والمجن بقن.ى ١ عااى
 ~ ١٩١٧ ) لروسية١لذورة١خالل وفى

 الغرقة 'ننظيم أشرف ؛ ١٩٢١
ستقاللية، الحركة يد لذ لدية ١  ا

 تولى البولنددة ا!جمزورية قام وبعد
 ب ١٩٣٠ ) الدودثم محز زبالي

 الداخأثية وزار؛ نولى‘ كما ' ١٩٣٥
 لحكومة رئيسا أقيم ، ورات اربم

 عام بين بلندن المنفى فى الحرة بولندا
٠ ١٩٤٧ عام *نوفى ، ١٩٤٥ و ١٩٣٩

الرافدين

شارة فى بندم امم  الى ا
 يطلق لهذا ، والغرات دجلة رى٠له

 ىط الرافد.بن أرض أو بالد اش
'مت ١٩٤١ عام وفى ، العراق



٠٦٠ الراص

 ،،'ارافدبن .)عك ا) العراقية الحكومة
 الداب المعرصة باألعمال للقيام

 م إس■ يطلق كان كما ، والخارجية
وس احد على الرافدين  فيعة لر ١ ة٠ا
. الملكى الحكم ابان العراقية

الراض

 ألقاتون رحالى ض لشتيتعن اسم
 فى القومية الحركة فى ١سهمو٠ دس
. هما معر

 بمدبنة ولد فعى أرأ أ امحتج - ١
 له فى 'نخرج ٠ ١٨٨٦ ماى ألزقازيق

 وأخترلذ ٠ د ى بالمحط' شتغل ١و ألحقوق
 لالحتالل !وطذيةألمذاهضة١ الحركة فى

 فة نصحا و-ئملفىا ، ؤم نى لبر؛ط؛ أ
 ألحزب صحف 'نحرير فى ششتركا

 عمل كما وألعلم أللوأء وهى حلنى ١
 ننصب أ وجريدة لدستور أ بدة جر فى

 أصدر ١٩٢٠ عام وفى ن ١٩١٤ عام حذى
 ذوطيه١ألحركة هر ونا خشر١حربدة

 له٠معرئي أختلف 'نم الوفد وسيا.,**ة
 حذى ألمعارنمة موقف منه ووقف
 ألذى ألعام وهو ئ ١٩٢٧ عام وفا'نه

٠ ل و زغ سمد فد لو أ رئير فيه فى -ده

 ولد . فدى١لرحمنأإر١ عبد ٠ ٢
 ألحقوق ودرس ١٨٨٩ عام بالقاهرة
 بالمحاماد واشتغل ١٩٠٨ءام و'ذخرج

 لح-زب١ ألى وأنضم '٠ المنصورة فى
 ولدان در تمرى و فى شترك١لوطذىو١

 — ١٩١٠ ا فريد وروه؛بصحبةمحمد
 الوطنية الثورة فى اشترك (١٩١١

 أول فى انتحب ث واعتقل ( ١٩١٩ ۶
 اشتور ’ ١٩٢٤ عام للنواب لم
 الحركة تاريخ تدوين على بذوفره
 لغرنسية ١ لحملة ١ معرمنذ فى القومية

 'تورة قيام حتى ١٨٩٧ عام ممر ءاى
 الوزارة دولى“ ، ١٩٥٢ عام ألجيش

 . للمحامين نقيبا انتخب ، ١٩٤٩ عام
 .عام التقديرية الدولة جائزة ومنح
٠ ١٩٦٦ ديمبر٣ 'نوفى تم. ١٩٦١

داماديبه

 مادييه١وهوبولر ، فرنس سياسى
 والم ، ١٨٨٨ روشيزعام فى ولد
شذراكية الحركة ألى  من وأصبح ا

 ٠ ١٩٢٨ عام البردات دخل ، زءلجا
شغال وزارة 'رزلى  ١٩٣٨ عام بدت أ

 المقاومة حركة فى اشترك .١٩٤٠ و
حتالل صد لمانى ا  تحرير وبعد ،ا

 - ٤٤ لي —لتعبئ ١ وزأرة تولى فرشا
 — ٤٦ هدل وزيرا ت٠ءي دم١٩٤٥

 حالل الوزارة رياح تواى ٠١٩٤٧
٠ ١٩٤٧ روفمبر - ؛خابر رحمن العذرد

وانجل

 الجيش تجادن تولى روس قائد
 وهو ، البولثفيك لحرب يغر ٦٠١

 ١٨٧٨ولد ٠ نجل١ فتثرر لو بى' يذر
 بالي’ب١لروسية١ ألحرى فى واشترك

 (١٩١٤) ألعظمى وألحرى اً ١٩٠٤,
نقالب وبعد  ذوفمبر فى البلشفى ا

 ألمناهدة ألقوأت ألى أنضب ١٩١٧
 ا بمته هز بدد ا خددنيكين ٠ المثغية

 جنوب فى يخر١ الجيش قيادة فى
 مبدئية التمارات بعد ولكن روسيا
 بالذرم سايتبول اخالء الى انطر

 ذلك بعد وفر (١٩٢٠ ذزلم ١٥ !
 حيث بلجيكا لى١ ص يوغالفيا الى

 وفانه لحين داحاجم. مهندسا عمل
٠ ١٩٢٨ ذم

راند

 جنوب جمهورية فى المملة وحدة
 ٠ ١٩٦١ فبراير ١٤ مسن أفريقيا

 سنى ١٠٠ لى ١ لراند ١ وينم
 وى ب؛ للراند الذهبى وألمحتوى

 ألرسمى وسعره ٠ جرأم ١ر٢٤٤
ر ١ر٤ ؛عادل  أت أى أمريكى دو

ر  ٠ألراند من ٠و٧١٤ ياوى ألدو
 اش ١ لبريطاذية١للعملة بالنبة أما

 ١/٢ : فالراندالذهبى ( عنها أنفصل
كما ٠ ، سوفرين ) انجليزى جنيه



 " ٥٠ وائت من ية٠فض عمالت بنة غر
 ض ه , ت ٢١/٢، ه أ،.ا؛٠

رب دهى انرش نم ' رلت ١/٢ =
. ست ١/٤ ٠١/٢٠١ ف%ت

راوشنتج

 عرمان وهو ٠ أدالى سياسى
 رن يلددلى ١٨٨٧ءام ولد راودنفح

 الحرب بعد /ولندا الى ست، )

 م عدا ه سم ا برز ٠ ؛ الثانية المالمية
 ق النارى الدرى ■نزعو حدن ١٩٣١
٠ ألمانيا ار بعودتها مطاب دانزح
 دا:زج ج٠٠كي مجلس،ى رياسة تور

 - ١٩٣١ عام ين الحرة؛ )المدينة
ات١ الى *هادر ١٩٣٩  اده لى

 دع و ٠ بة اخاز ١ احكومة ١فهمع خال بعد
 ،'رغ ا ؤ ساهذأر هاجج, مؤلفات عدة
 رحى المئإذ..^ ١ا' ،، ني اله ءص١) : منها

٠ '{ الغناء رة 'لى زؤ ن والثرف الغرب

راولبندى

 منذ اباكمنان جمهورية عاصمة
 ٠٠ ١٩٥٩ ءآم كراسى من انتقالى؛

 *وذ٠٠م ءلى د الذربية بالباكتات تقع
 لمدب لى لذر ١ الجنوب من م ١١١
 <—لى ى مج» ا دينهم يقصمن و ر و بثا

 ٣٤ ر.٢ كانها— عدد يلع ٠ السند
 ى ؛'انت ' ١٩٦١ '،—احف ). ألفا

ستالل  العكرى لدداي مذرا ا
 كات ابذا ابجاب فى ابريعار

 ب’ عبجم فى بة ءلم محطة اهم
 دن ناخ اك خض1 !سه با با 

يات  دز ءإى -ودى - 'اعربية الو
بم وء بد؛غ احد ا الخعءاود م.ن شبكة
 -ر؛ئز 'ل١ ادرى األر.!ق راس

 دهاءبل'ة حو قامت ٠ حثم >ه٠ءاصم
 إواحده الحدبثة (٠ أباد اسالم ))

 ح٦عاصم الى .اها٠ ز رح يسيب التوسع
 لياقت ألزعيم ا٠بؤ اغتيل ٠ للبالد

٠١٩٥١ عام فى خان على

دايون ٥٦١

رايخناو

 وهوالمرشارفالترفون ،قائدأض
 بمديثة ١٨٨٤ عام ولد ’ بخنا'و را
 . النازية ألعار ند أ هن ٠ ردروه'٠٠٣

 لى١٩٣٣الدرىءام ركان ءدزليسا
، فادمن الخامر للجيش قائدا

 دولندا غزا ااذى للجيدى قائدا ء^ن
 ه ورو عأى أ'مسواى و ١٩٣٩ عام

 دلموق الذى اددس أحى أ قاد ص
 فى أشذرك ب ٠١٩٤٠ عام ؛حيكا

 ذوبى٠ب١ الذم فى الحربية الصدات
 ورقى ١٩٤١ عام الروة أليهة

(( بز جنم.ت- )) ل٠د ٠م لعي؛د١ رنبه ك١
 ٠ إدن، :،ه ءد أوكرادا لى أذكسارد ردد

٠ ١٩٤٢ يتابر ١٩ توفى

راش

اأجنرال وء-د ٠ اهرربكى ضاب
،١٨٩٧ وام .رايلى ادوارد وبم

 أ^رب١ فى اشترك ١٩٠٧ عام تخرح
لمارن،١فردونو ١معركتد لعايةوشهد١

 دب اب مذطقة فى ءودته بعد عمل
 اسه الحرن فى شرك١٠ والذاربيعى

 منح ٠ ابدرى التخعبط- أعؤدل فى
 وعنهردعدا ١٩٤٣ءام جنرال ر'ب

ركان دبى  ابامفيك منطقة فى أ
بقعدب سررته ذصات٠١ ٠ الجنوبى

 ١٩٤٨ عام أرسل حدن ذبن
م*. لهيئة طربا اقبا ص  المتحدة ا

 لى الدو ٠يخ٠س اه ١ ر؛دوت ٠ب رت ؛٣ا ١ مع

 ط٠لي إدو ١للهيئة دراعا قباعكرنا ١ ٠ش 'ب
 عذرالهدنة وبعد آ بانثر ككتور١ مع
 مراض لهيئة دبا عدت ١٩٤٩ عام

-داخ !ى١ أحل ٠ الهدنة  عام ا
ابة اعارانه فى تمر ا ؤ ١٩٥١

'وم ٠ ا

رايون

 بالحرور لعرف ما وهو ريون او
الذى ا' خيوطه اذحنع اذ اأصناعى



٥٦۴ الرباد

 دها’اعا فى الفعوة اليرور ~شج
 ايولور٠٠ل١ اع دواً ذرف دع من ( ا ومتازده

 هبنه انشار وراء ، د٠٠لمجم١
 يعوة٨الط ااحذربر حساب ض الذذاعة

 الحربعت دين تما شتم.ارته٠ذك١لذى ١
 الكبرى الدول صيحت ١و !هالميتين ١
 دمذحه  واليابان نصعن كا له لمذتجة١

همية واوبة ا دل له كانت اش١ وا
 دت ويتما ٠ ؛ون ١الر صناعة

بات١  الحربر من ستطك٠ المتحدة أو
 ١٩٣٩ عام فى اسذورد لببص١٠

 اذا رطل زن—اي٠ ٠هرا مئذداره برا
 أى١ ١٩٤٧ ءم فى, تهبط لكم.ة١ دهنه

 ة٠مي هاءغحا٠تدق ذما٠ل ن ر م ٢هر
٠ ورات ءرة ابؤن ال من لمححوع١

 م.ن اهااحنم ١ انتاح روغ ١٩٤٠ م ء؛ فى
 ر م ٤٧١ زها ؛ ٠مر ٢٤٨٥ ت الرابو.

بات فى  ١٣٠ ذاك داول '(لمتحلىة١ الو
 عام دلى ’ آسدى الدرلر من *(ر

 ')رادون م.ذ '!هال*, انتاح رتغع١١٩٦٤
 لى ١٤٣١ منها ١ مر. ٧٢٥٥ ألى

يات  د٠ ٦٤ يتان آ ا,كر_دذ الو
٠ الشيص اندربر ون فقط

الرباد
 ئ المغرب السداسدة ااهاصمة

 كاكا الفتح رددن ١) باسم اص- رف٠وت
 ط،طى١لممط١ ءإى طل“ ميداء وهى

 ت اء ،البيذاء ر١لد١ شمال فى
 استقاللها بعد ا؛خربية ل]ملكة عاصمة

 ٢٢٥ تدارا عدد غ1ب '،١٩٥٧ عام
 فى الثالثة ستة١ تعذر ١لهن الغا

 ومراكش، ن-اء البي, الدار' بعد المغرب
 ذات الغطدبمة لرواط١من. ،تتألف

ضوار  سنار لقشر١ ربا وكات ا
ى لجدخة١ والرباط كاكا المخزن '١)  ا
سدوار ٢خار ااذرنميون قامها١  ٠ ا

 ، الذرض اكم١ ق-ىر بها وكان
 دارة ر ا الجانب ءاى ا—ويقاط

 ي 'لم.ؤ١ دعها بطا لز٠ذت ه حملتا كاكا دم- ١١

 لمن اذ* ا تمر م؛ والرباط د٠٠ءغ ٠ ل صح ا
٠ الثاث اكربى

ر؛ح

صطالح فى الربح قتصادى ا  هو ا
 العرق اى الحقيقى المال راض دائد

نتاج نفقات مجموع بعن ساسية ا  ا
 بااربح بعرف' ما وهو الونى وسعر

 التجارى الروح عن له ١تميحز المداعى
 أعلى بثمن اعه سع الدى.بتحقق

 عن اأروح وبنتلف ،شرائها ن٠'ئم من
 ٠ المدخر هايءل حصل٠ التى الفائدة
 حتملل١ ؛دا إفطرة١ عندر !تقاء
 ، الذسارة احتمان ن٠لتف* الروح

 ول هرادد غدر حصولي حذالة فى وؤز
 خول د ؛يذئدا طروفءددرده كءل ؤف ردو

ءرى ب ا  نغق محدد اأروح أو ا
*ا ٠ معندم، عليه  المذمروعات فى ز ٠ر و

ندد  كان كما المخاطرة عفر ا
رباح جالة احتمال  حالة فى ا

 حالة فى الحما) وج*.امة ابذحاح
 اصداب وروقع ، عابة ا فذ-ل

 فى زبادة ض د".ول٠ا١ المدروءات
راح فال من بربد ا  على ا

ف ر أغا ودا ح٠لذوص١  ءؤوم ال—ا
سدف؛  أصلة ا تذطد 'ذم ن ف •' ر ا

فال اوربح بين حذهمار ض وا ٠ ا

 ام٠٠لذظ١ ظل فى الربح بعتبر — ا
دل الحاد هو ارار  كل لى '

 ٠’فالغر, ، تجاربة أو اطاحة عش.ة
 رأس بمتلك ( الخاصة لمؤمة١ او '
نتاح ووساش إ.'ن١  اطلعة وبتخر أ

 ( نيها ؛تاجر 'و ؛ اا ذخجئ> ارتى
 ثم فمن سوذدها بقة طر بختار ا كم
 ومخاطرته نباطه عن مسذول هو
 عاب برتد كد؛ ربح من ر.توقوه وط

 الربح وتوقع ٠ ة لخار و؛ فذته
 ذتاح'ز١ ذع د الى ^دوره يممل حافز

 بره تعذا و جودته ى ■نو'■'1■ م فع ر و ام م ار،
آخز ;١١ ت١ ب؛ر١ أس بالستحدث

هة طاب على اصك . أ

ى الندم ز لى را تحرا  بح ا
راح ن نك  وذرعه ه٦كمك ا١ر٠ ن م ا

نوء فى اركزى )لخطيط 'نمرة



دحبه ٦٢،

راكى المجمع داحات اشباع  ا
ول الحافز هو الربح يعتبر فال  فى ا

!ذتصادة العمرة  ذان ذلك ومع ،ا
عند- اكددتن قد .ة وفيتي. ألس التجربة

 التءر يمكن  مادى كحافز الربح
 الرأى بهذا ارارين , الق ومن ، له

ثتصادى  '•( ليبرمان )) الوفييتى ا
 ذخضع٠ التى للسلع بالنسبة سيما 

بتكار أو الحودة لمعيار  التى وهى ا
 هاما دورا لغردى ١لعنصر ١ فيها يلعب

فال١ نجاح فى  ٠ طلعه على ذتاحوأ

الساق ربطة

 أقدم يعتبر بريطانى وسام م٠اس
 ف يدر ٠ ااغرودية اوتمة وأعلى

سم بهذا  ذ١ حرل يربط نه ا
 من بحزأم الردة وتحت اليسرى

 ينقثرعليه ، لزرقاءالداكنة ١ لقطيفة ١
 لمن الد ١) الثمعار ذهبية بحروف

 الوسام هذا أنثاً آ( الثر فى يفكر
 ث ١٣٤٧ مام الثالث ادوارد الملك

 من ). شخعا ٢ ه ءاى منحه ويقتصر
سرة عضاء يمنح كما ( الغرسان  ا
ر المريطانية المتبة  المالكة وا

جنبية  الخادر العرف وينعر ، ا
 حز له اذاك ان ٠ءر م دما لو ا بهذا

 كه؛ ) الحكومة توصية بدون منحه
و*-لجة منح فى الحال هو  ’اً عامة ا

 طبقة غير من عليه حصل وممن
شراف  ا ص أربعة نربن خالل ا

 ن٠م وسعران ، ى١جر ، والبول
 وذراء من وبلغور ئ الوزراء رؤساء

 ١٩٤٥ عام فى منح وند ، الخارجية
 تشرذل وطنون الوزراء لرئيس

 من تحمله ٠ له قبو عن اعتذر ولكنه
 وماكة وامها بررطانيا ملكة السيدات

٠ هونندا

عسكرية رتب

 لرتب ١ أسماء ؛.تعريب قرار صدر
اسدن القوات فى العكرية

 والغاء المتحدة العربية للجمهورية
 وتوحيدا القديمة، لمصطلحاتالتركية١

 ،العربية الدول بهن الرب لهذه
 *ان—البي وشمل ، كا!تى أتغ-تحت

 فى يقابلها وما الملغاة التركية الرتبة
صطالح ٠ ذترية١ دو١ فى يقابصا ما تم بزى ا

زم 7 ١ لغتننت؛ مساكند م آدان *-

مالزم ،لغتننت ،أول ت زم — ٢
م ٠ ول١

،نقيب ،كابتن ،يوزباشى ٠ ٢-
 ٠ رائد ،ببجر ،مأغ — ٤

،كولونل لغتندت ، بكبانى — ه

 ٠ عقيد ،ولوذل٢ م قائمقام — ٦

ى، اب — ٧ عميد. بريجادير، ا
♦ لواء ،جنرال ني٠ميج ،لواء ٠ ٨
، جنرال لغتننت ، فريق ; ٩

ول.١ نريق ،ل١حذر بق'و د
 ، مارشال فبلد ، مشدد ٠ ١.

والغربق اللوا، رب حاملو ;;انى

 تعهد١ابان المعرى انجين فى وان
 كما ،الباثوية بف الملكى،كري

ىوالقال دسر كاذحاملر ا  تام٠ا
.ابكوية لغب ذهددث

رجمرة

 ااى ادجوع وتعتى الرجعية
طالء فى ا—بؤ بقعد ؛المانى  ا

 ق سلوب١ لى١ ,دودة لتباذى١
حدن العالنات  أد-ة—ا$.:ذ- او ن ا

دارية و’ هداف ذهالبحقق١ ب ا  ا
 تعش  نارحعبة ،القومية والمثل

 بل ج.,..بم، ف بم البد وحب المحافظة
 التثبن الى بذاعيهدف حركة ص

 نطاعات موالح ٠يمذ-ل نه يألمافه،
اعتبارالمعالي كتدون١ رذ خأسة



،—ده سمجاً

دبلوماسى دسول

مانى أو العام  ثم وس ألقومية. ا
 الدول فى الرجعي.-ة ممثلو ارتبط

ستقالل العهد الحديثة  بالقوى با
مبريالية  طريق عن ة —اللخارد ا

 ظل فى وثراء ج-اها أفادت ءنادر
ستعمار  ارنحطت كما ٠ ديم—الذ ا

نطاع الرجعية  الذى الزراعى با
ندح قواض عه تغت  ؤالدول ا

شتراكية اعتنقت التى . ا
القاذون رجبة

 عدم به يقحد ديستورى تعبير
 لماضى١ على الجدبد التدريع سريان

ت فى ا  ابدا ان ٠ استثنائية حا
 ملزما قاذونا شبح  التشريع ان هو

 الدوفلي بس ر من اعتناده بمد ا
 ربدة—الجذ فى نثرء دم ث٠—م ابتداء

ت فى أما ٠ الرسمية  ١—ن بهد اإتى الحا
 العدالة تحقيق الى التدربع فيها
 بقوابن بقة ى قوانآلن تضارب ببب
 فى وقع ذرر حالة فى أو ٠ حقه
 .قبل—الم الى آتاره وامتدت الماض

 متحذقة أموال تحعيز حالة فى أو
 الحدبد التثربع فان .العامة للخزانة

 فترن خالل ألقادرن رجعية على يندى
٠ معينة ؛بقة٠س

الثادع دجل
 فى بتخدم اصطالحى تعرر
غارة مدرض  العادى المواطن ار ا

 .الجماهيرى ادالمام اد بمثل الذى
 ثغوت يكل ائدى الرحش وهو

سة  لرءاماتاخبية١ ار اليا
 اتدول و يتابنه .'!بة الدولى فى

شتراكية  المواطن لعن رتخدام ا
لى إوادن’ :,سنى الهاك  ج'ه’من ا
ولة تقوم  اشدلزات :-محتاًبى ا

دة الى دعتار العامة  ءر ا
٠ لحه مما

الجعبة رد
 رد به د—قع ف'بى اسطالن

ذية الحنية  طن١و1ااككسبة٠ او ا
٠ عنه سقطت و منه كبت ان بعد

)٥٦

 الح-مهوربة جنسية ترد أن يجوز
 منه سحبت من الى المتحدة العربية

 منه جردت او عنه أسقطت أو
 المعمول الجنية قواض بمقذض

 جنسيته فقد الذى فالوطنى غ ا١به
سقاط أو بالسحب  اطت٠يجوزلل ا

٠ الجدية هذه اليه 'نرد ان

لى دبلوما رسول

 موظف هع الدبلوما*ى الرسول
 دولته اليه د—نعه’ الخارجية بوزاره
 ليوصصا الدباوهاسية الحذقيبة ؛حمل

 الدبلوماسية البعثات مقار احد الى
 اإرسول ويكون ٠ الدولة لهنه التابعة

 ٠صفن.ه يثبت بكتاب ١مزود الدبلوماسى
 حامز )إ ا*.-جثم عذب طق لهذا ’ هذه

أو ،< الدبلوماسية -ح٠لض١

ز ز دتش-ق٠٠ زك— .بدنمآ
ولة حماية  لتمتع و بها ألمعتمد ا

 بجوز و الشخصية بالححانة
 اجراءات من اجراء 'ى اخضاعه
.الحجز أو النغز

 الدور ن القاد. ء و مذ بنذضمن و
 األخرى الدول تكفل ١) ا!ش اك

ت  الحردة ذات. بلومامجا: أإد هرا
 الدولة لما تكفز, اتى والحماية
 تكذلى كما' ،ابعثتا لد(.' .المعتمدة
بلوماس.ءن ,الرر  دمها اقل ء-ر ا

نزم الذى والحمايذ الحعا .ات ' 
و ها . ا

( ب٠ م ) رثتدخن
؛ لىشئالذ’يئل . ا'طاز  ه٠ا

 ة١ثامر٠ب شهر١ لذى١ رذ^قفن

 اخالمية الدرب ابان ألحربئة '.هض١
 ولد ((فن شتهو ر نقرد ما )ا وهو ٠ إى ؤ '

 اسادحة١ سن فى وتوفى ١٨٩٢ ء'م
 ودو ١٩١٧ عام وفى ’ ين وسر

 ٢ ٠ اسقاط فى نجح مالزم نبة’؛.ر
ذاد ب .اذفاء طائرات من ذرة



عار رشيد ٠٦٠

رب ح عثر الحادى ا  ن١لطذ١فىد
لمادى  آ باسمه عرف ى اأف وهو ز ا

 ١٩١٨ ابربل وفى ’ ندبب برتبة وهو
 ذمي ة حنائر ٨٠ انتصاراته بلغت

حمر ادر وسام  •ابث ص ولدب ا
 اكي من ٢١فى واه اب ان

 ٠لسوم ١عند خطورادرتعداكدن حف
 ا رم تكر عكرى باحتفال فرئ ود

 )مارشال ازرب وقادهذا ا٠لجسارته
 ذلك بعدد .ل’تو الذى جورنح ( اأحو

 الذارية الحكومة ابان الطران وزارة
عدام عليه وحكم  ولكنه نوزمبرج فى با
٠ باعات الحكم ننفدن قبيل انتحر

أراس رشدى

 تويزرشدى وهو ٠ سدازرى
 فى )شترك . ١٨٨٣ عام وك .أراس

 ار انغم كما ٠ ١٩٠٨ ءام انقالب
خول النحرير حركة  - ١٩١٩ ر
 كدانر’ !خارجية ا رع ور نددن’ ’ ١٩٢٣

 لر.راس_^ أدرورك رياسة خالل
 عام اإى ١٩٢٥ م ء؛ بدن الجمهدورئة

 ستجدرا عدن التالية ارشة وفى ١٩٣٨
 لحرب١شوى وعادر لندن فى لبالده

ننركيا الثانية لمية الد؛  .د تيا واء
 ط ميثاق نورع’ فى بالده ومثل

٠ ١٩٣٧ ؛واثبة ٨ فى دران ماد

باشا رشدى

 رأشا حدن وه، ٠ محدرى وز'بر
 حمدى باشا د محمؤ بءن ١ رشدى

 ن ١٨٦٣ءام بالقاهرة واد ٠ حكورادة
 در وبار بجنيف .لمنانونية’ ١ دراحه أر

 المناصب فى ندرج’ عودنه وبعد
دار ردة_ا— ب١لعخا  وزبرا عدن ٠. لمن وا

 للخارجة ثم ١٨٩٠ (العدل؛ ةبللحقا
 و رة١اوز١ رياسة وانوا ١٩١٠

 عام ( با'ط--.ل بانغيابه١ ١ ألخدبو
 ى ى ام ا اعالن وعاصر ئ ١٩١٤
ن الخددو وخاع  ءأى دماة’١ د
ل،٠د-دنكام٠ أطن٠٠ك١ ر٠جلوا و دمر

 ديسمبر ١٩ فى الثابة وزارته شكل
 أكتوبر ١٠ فى .والنالثة ١٩١٤
 وتولى. كامل وفاذحين بعد ١٩١٧

ط^ن١  الرابعة', الورارة نم ٠ وؤاد ا
 أن بلبث لم ولكنه ١٩١٩ ابريل ٩ ى

 السلطان مع خالفه ببب اسطال
 أيام عذرة بعد لثورة١ت١طور بثان

 وزارة فى اشذرلذ تم ٠ بفها ئ من
 لربسها، نائبا ١٩٢١ عام باشا عدلى
 عام شكلت الذى الثالثين لجنة 'نراس

 دستور ) نتور اك أوغع ١٩٢٢'
 مجلس رائسة ذولى’ 'تم ( ١٩٢٣

 ٠١٩٢٨ءام نوفى’ . ١٩٢٦طيوجءام١

عالى رشيد

 رشيدعالى وهو ، عراض -باش
 ١٨٩٣ عام بغداد ولد . الرألنى
 بتدريى واشغل الحقوق ودرس
 بمحكمة وا—علن عين ٠ب القانون
حيز  ج ل؛ وزدرا مرة ألول عدن ’ ا

 احقال ان يلبث وام ١٩٢٤ ء؛م
 مع البترول اتفاقية عقد سبب

 ٠ للعراق مجحذلمذ باعتبارها طذيا٠ ب
 وفى ١٩٣٣ هام الوزارة بادةر رولى’

ل  لطائغة١لى١ رج.ايز١٠ وعز حكمه! ء
شورية  بالثورة العراق شمال فى ا

 فى شرك—اد ، خم-؛ذها١ عذى فعمل
 وزيرا الهاشمى ياسدن حكومة
 تورمنعب كما ١٩٣٥ عام للداخلة

 ؛األ١ >ما ابان الملكى الديوان راً

له عبد توليان وعاصر ءازى  ور-يا ا
 هام الملك اغتيال بعد العرشر ى٠’ء

 ربد-.ا لمعيد١ذورى وخلف ٠ ١٩٣٩

فغىفر ١٩٤٠ هارس ٢٤ فى واوزارة
 وسل بابطاب ق١لعر١ عالقات قف

 الى فاشطر احراجه عاى دحلير٠ا
ستقاتة ى طه وخلفه ا  ولكن الها

 الكياللى أعاد آن الجيثر يلبث ل
 ابريل ١٠ لوصفى١ البرلمانعزل وأءلى

نجليزبالقوة وتدخل  ماعرف فنشب ا
 قوات خاضتها التى اماللى بثورة

مئدت أب؛ ١وغمبية طاب وة ءر



٠٦٦ كراس رشيد

 ، مايو ٣٠فى لهدذة١ وعقدت ؛الفشل
 الكيالذى ولجأ لحكم١لى١اوص١ فأعيد

 الممعودة الى 'زم ومن ايران الى
 ام—و الى ب سحقر١ حبت وممر

 ارالعراق، فعاد ١٩ ه٨ذموز٠١ ٤ رورة
 بروت* ١٩٦٥ أكطس٢٩ فى توفى

كرامى وشجبا

دع— رد وهو ، لبنالى سياس
بطرابام* ولد ٠ سمورامى الحميد عبد

 عبد أبوه وتور ، ١٩٢١ عام الثام
فتاء مندسب سمورامى رنميد اأحميد  ا

 اذوزارة رياسة تولى كما طرابلر؛ فى
 صاحمب درس ، ١٩٤٥ عام اللبنار.^
 كلية فى وتخرج بطرابلس التر؟*ة
 ١٩٤٧ عام القاهرة بجامعة الحقوق

 زبا اشخب ٠، ؛.المحاماة واشتغل
 ثموذ-درا ١٩٥١ عام اتجنالى ؛البرلمان

 ، ١٩ه٣ءام لالقتصاد فوزدرا للددل
 ، مرات خص الوزارة رياسة تولى

ولى  ١٩٥٨ عام لى ثم ، ١٩٥٥ عام ا
نقالب وعاصر مرحبن  أنهى الذى ا

 النة وفى ، شمعون ل—كؤ;* حكم
 والدورة ؤبش١ ,اوفد ترأس التالية

مم لهيئة الرابعة  شكل ، المتحدة ا
 واعذامسسة ، ١٩٦١بعةءام١ار١ زارته و

 الله لمد خلذا ١٩٦٦ ديسبر ٧ فى
٠ اليافى

رصاص

معدلىهرلمذيل عنصر ص صا ؤر ا   ٦١

 بم سر تجونة ا بد شد بى سنطمة؛ ن ؤو ذو

 ؤده كدا ي الرطب الهوا فى التأكمد
 اما ٥٣٢٦ درحة فى يذءسهر ، ١١ر٣ه

 فانه ت رد لمز ا و ر ٠أقحمد دا خلط- اذا
 ، ا د٦٠هر درئ فى دذصبر

 أطبآل١ لى حد دو  ش1١ والرعدى
للمء١ ماراده وأدب ذادرا 

 ب٠٠٠ال ف ج م’ ا (( . دوب ل ا دد كس. ١١
 زر اهاذ ا ٠مر . دسار واز ٠ الحالنا

دجرة ادو ٦١٠٩٦٠١ لى م١ئخد١ ة الكير

 هيئة عر يصنع فانه لليونته وذظرا
 أنابيب اساللداو او قعران او ذائق ر

ته ومن  مواسير الشائمة استعما

 ورصاص المطابع ف و حذر و المياه

وغيرها.' البتادق

 لخامات انتجة الدول أهم - ٢
ف ، الردادى طنان بآ  المترية ا

 ه٠٠ر٠ استراليا : ( ١٩٦٣حصاء١١,
تحادابسوفيتى ،ط أ  ،ط اً ٢٦٢ ا

يات  المكسيك ،ط ا ٢ه٣لمتحدة١ الو
 ألمانيا أد، ٢٠٦ كندا ٠ أط ١٩٠

 بلجيكا ( ١٩٥٦١ أط ١١٦ الغربية
 ٩٦ (،بريطاب ١٩٥٦) أد ١٠٢

 ه ١ ايطالميا ،د أ ٨٦ فرنا ’ د أ
٠ مترى طن ألف ٤٦.ر ٠ اليابان ،د أ

بهأوى رنحا

 اًسرة صومؤ ايران شاه — ١
 ئ ١٩٢٥ عام منذ الحاكمة ى و بها

 خان، اى١ءباسء دن رضا روم ءوو

 الفنون ودرس ١٨٧٨ عام ولد
يرالى بالجيدى والتحق اككرية  ا

 المناسب لى وتدرح ٦٩٠٠ ء'م فى
 فى ١٩٢٠ ٢فىءا اشترك ،العاردة

 النفوذ تفأغل ناهضت النى الثورة

 النة وفى ٠ ابران فى العوفيتى
 فوزيرا قائداءاما!لبش ء^ن التالية

 ١٩٢٢ عام للوززا فرئيا بية ألحد.

 والذيموغى الجيثى تنظيم ى علم فعمل
 ١٩٢٥ عام ولى ،ارران رانتصادات

درالى البرلمان أءلى  الشاه ذزول ا
 أسرة شاهات آخر ) زا هير ٠ أح-نجا

 لبرلمان١وقدم ،الدرشر عرى ( القادر
 الحياد أعلن ،الذرحمة أصاحب التاب

 أن بيد ،الثانية اطالمية الحرن لى
 احتلت - روساو.درطانيا ٠ الحلفاء

 تيجية١ءىسر١لدو ١٩٤١ لىءاًم بالده
 العرش عن أه عز ثم اد نأك أدج، ه

 ور( وحلفه ونلذماأ عدم ى ردم
 جمةالتر ماحب نقل و ر شاهير ءمجده

١٩٤٤ءام توفى هور,لىوبها جزر از.



ادارية رقابة ٠٦٧

او خن لتعو لة ك الدو د أ الى صا
أ'" م''الى روفى ند و ٠ فى, تدو دلمن*
رعا:.ا ^اكها كان اش ا'ت٠لئرم١و

نالثال'ش١دو٠ال ددد ذرذما و نطاطا در

 ثم ومن لفاهرة١ الى جثمانه ونقل
٠١٩٤٧ عام فى ن١ض الى

 محمد وهو ’ ابران داه — ٢
 وكب ١٩١٩ء؛م ولد ’ وئى٠به رضا
 ذولى ف شاهبور ■ب. س. ل ٠إلمد:.لم وليا

 'سبتمبر ١٦ فى رده .خلفا درثى’ا
 ولىمن١٠ مرات ذ؛ثث٠ تزوج ١٩٤١
 عام فى د١ ؛.؛ الماك ابنة ووررة ة 
 .والثانية ١٩٤٨ عام وطللى؛ ١٩٣٩

 وطلقها ١٩٥١ ؤعام رارى اسفند 'تربا
 ربعا د فرج نم والثالثة ٠ ١٩٥٨ م ء؛

 تعاوف٠٠ه٠٠*,ط~~ آمدزت ٠ ١٩٥٩ عام
 وى الهدء؛ ريده وط ، العرب دج

 فيمل اإ'لحن مع نزعم ٠ التهيوتبة
 اطف ا قامة  عدة اك اصدودى ١

سالس . ا

عدا، رعايا ,

 درانة لى الحق الهدارة المدولة
 كما بالدها ز المددردح. 'األعداء رعاط
 مرراالهر وحع.كعشع جذج حجز درا تجوز

 ادعاادم٦ 'تدج ح، من دربالدهاواجءن
 كا؛٠ءدأ١ذوا اعد؛و ق حكر٠ر١ من دلبع

او لى.لى -’ا ا.". 'ا. باتالف داك

دغال ذار سيةئبالجذ با  ونتزا
شاعادالكاذبة 'و الثغب ادارن أو  ا

 كءغث١خم ولمذولةأ.ضاا . المخردة
 وادارتي, بالدها فى األعداء روال عار

نتع.' أز  خدجا و او ؛ حداجاب' ؤ بدا ؛ ا
أو ! —بتعفيتؤ أو ا_لة المحر !جت

 ؛بما-غن مد عالقة وقطع ١٩٥٦ عام
 تدل رية دم ١٥٠٠ لتحن و ٠لد ١

 ىمين١ وفركات بة التجار الذوك
 ار٠ا«ذ١د '!زراعة واكركات

 اغز.ل١انو١ةع١و. والبنرول والتعدين
سب دبر—التصو إطرانوا اد وا

دوية١و والينحة  ي؛بات.وا
ت واليذ؛  لنشر ل ودور لغنادفى وا و

٠ والسياحة والمطابع

أودبن دعاية

 من ممر فى الجاب رعابة كاذت
 وااً؛معات والذهليم لحن لترد ٦ وزارة ;ردام

 وفى ،اختماهبا حذرود فى ا٠ل؛..ذ.:.٢
 الثورة حءزمة أذخأت ١ ٩ ٠ ؛ عام

عر المجد  ليعمل الشباب لرعاية ا
 ين الر.باشى باءى 'ذ<وشى١ -.-ل ، ن.

 احفة، الذطاعات فى اصاب فذات
ن-ة,ا.'لى  الرسن الفتوة ادارة تا

 دبة أبدن المسكرلة ؛أروج بث تابم
 ١٩٦٢ ٢ءا وفى ة. ذررس١ وطاًك'ت
 فءل١لالشر للشباب وزارة انشئت
 رس١لمد١ن١جدر خارج أشبارب١شذون

 عام بزانيتها بلت ذد ؤ ٠ وألمعاهد
 ٠ح,٠م ٢ر٢ه جمدته ام ١٩٦٥ - ٦٤

 طريق عن رسالتها مباشرة فى رتقوم
 .ة بئ.٠اأب خدمة ز لدم_عل ١ ت١ ٠ك٠لره

 ؛وت و ٠ ة—نحي ۶ اك. ات -ك. غ عمر-١ ء
 ض ؤخمال ، وة ا٠ذ٠اك. ١٦ الذسد

شراف لدبة ،٠ئ< ا  ٠لرراذ!ية١ ا
٠ اليذررة الحدود فى شاث.ا لىسبرو

بدام ردفى
 ١٨٧٦ ءام وك ’ ;ركى 'صياص

 ، ؤترة به واشتغل الشب ودرس
 الوطبة التحرير حركة الى اذب

 ٤ ١٩١٩ عام كله؛ل اطض امة ء •٠ب
 ا ٠٨وز غذن( ورنة الحم-:* اعال'ن د—وند

 عام المداطية ر ١٩٢٢ ى'م )'صحة
 رة١إوز١ رواسة ;ولى ص ي ١٩٣٨

 ربة٠بفىبذ ان لجث ر ولكرئ كية ألى
 ١٩٤٢ دولة ٨ فى باسطسول قدبة

 سراج الوزارة رباسة لى خلكه9
٠ أوغأو

ة ادار رقابة

 ء١جر١ !ذرض مدر فى أضء حهار
زماة١ والتحردات !رةلجذ١ سف إ



٠٦٨ بهانية رفابة

 أعمال فى ذحرائت١او المخالفات عن
 ٠ العام القطاع أو ااحكومى لجهاز١

 هذ'ا كىء١ ٠ اداردة أم كانت مالية
 سع٠ كقم ١٩٥٨ عام فى از—الجه

دارن درة ة دا العامة ا  ب ٠ ا
 فى-دهوذ :.ذأل٠يةس٠لهشخص أصبحت

دارية النيابة مع صاوذه٠  له_ا اش ا
 لبحثها الشكاوى اليه تحيل أن

 'تدس التى وهى عنها والتحرى
 أداء فى اهما أو قاذون مخالفة

 قابة اإر ولجهاز الوظيفة واجبات
دارية  الالرمة الوسائل كافة اتخان ا
 والكشف المخالفات هذه لتحرى

 ارحلة برجا ستجآن آن وله ، عنها
 ٠لذرض١ !.هذا رون٠يند لذرن ١ لموظقجن١و

دارية لرقابة١ت١ء١حر١ و'ذذتهى  اما ا
دالة أو بالحفظ  البابة الى .با

داررة  تحنوق العامة النيابة أو ا
 نخدربات ضوء لى الشكوى ۶موضو فى

٠ اهوب الحظ. واصدار الرقابة

رلمابغب رقابة

 رقابة 'نعنى زي_--ةلبر؛ا ١ الرقابة
 ادرلمان فى الممثلة التثربعية طة١

 الله اًءمال مع '.ألمة١ سمجإ او
 ن'رك'غ..,من٦ دون الحكومة أى التنفيذية

 انفصل بقاعدن اخال اؤرقابة هذه
 الحدود فى دامت ما طات١ بجحن

 وتأخذ ٠ بينهما التعاون نحقق التى
 ا تتخمن متعددة صورا الرقابة هذه

٠ ذلك من ، الدساق نصوص
برنامجها الحكومة عرض __ ١
مة ن٠مجذ أو ١ البرلمان ءآى  مع ( ا

٠ءه الموافقة طلب

 رش فى ممثلة الحكومة - ٢
 إبا أعمدا ء.ن لة معسمو والوزراء الوزراء

 ض ظ أن له الذى المجدب م أم؛
٠ وتقاريرهم بياناتهم

 ؤتوجيه البرلمان أعضاء حق — ٣
طلة ستجوابات أو ا  رش الى ا
دارة لى كز والوزرا، الوزرا،

الحكومة  رش وعاى اختصاصه
جابة والورراء ٠ والرد ا

 الثقة عرض حق المجلس ٠ اً
 هذه وفى با سحم وحق أززارنبا

 س٠يقومر أن وجب ن لالض الحالة
 وزارته 'حقا!.ةا بتقدب ااحكومة

ولة دل-.. 'اى .ا

دسنذوربة رقابة

 دصورية عدى ارقابة أى ~ ١
 ء خفو تغرض بحيث الذوانجآن

 امحة١يو دفقة١ لبحآت١
 اهدأ اقرارا زريه—الدج نواهد

 قابة اإر و'سج ٠ الددخور بدادة
 حدره الذى اهاذون١ ان من ألتحقق
 حاء التنفيذية اسة أو بادرلحا

 ومروضوعه مادته فى ور—,للد مطابقاً
 العليا .ش'دىء١ مقتفر ءلى شء وانه
 من جداء أنه عن ؤددذ ٠ 'نخدكمه اش

؟ سب٠ح كل٠٠٠ا١ حيت  راءات.—ا
ررد عتراض ’ دداره ا  على وا

 البرلمان حز دول وررد الرقابة أ مرط
 دون ادربعات باصدار ا$دراد لى

 يكاون أفدرى هيئة قيام ان اذ معقب
عتراص فى الحز ’ليط  دم ألم ض ا
 لييئة١ د هذ ز١ءب١ يعنى اه اذا ا فى أو

 الحق نها ض.' به٠'! خئه
ويرد . 'لقودبن تقرير فى ها غدر دون
 دام ط اثهبئة هذه نيام ذلك؛.ان ءذد

مة أرادن الى مستندا  يتضمن  ا
 فى ححة بعب و$ .للدبور مخالعة

عذرش  حرقه حانة ششلى١ عذى ا
٠ ادبور لحظ اهدأره أو

خن ٠ ٢  صورا لرقابة١ هذه -
رذ تمني ي ،٠ي ن مغح٨شم ن د طاون ه



اصادى رواج ٠٦٩

 مخالف جاء ١ذ١ اك،ة٠شريعالمت٠عرضن
 حق تترك ان أو ٠ دحورية لقاعدة

عتراض  ؤب كما الدولة لرئير ا
 هيئة حز مر بكون او ٠ ٦٠ع.٠ج

فييت الص-؛ كمجل عليما نعبية
عر تحاد فى ا  ت٠م أو ’ الوفير ا

 داميا ءذى ننعر نسدورة لجنة حذق
 العركى الدسذور فى كما الدستور

٠١٩٤٦ لعام
 حاتة فى لدمذووية١ ارقابة١ أما

 الدستور مع عادى قانون تعارض
 القضاء اندخل كاس عتى فتقوم
 كاج العادى لذ؛ذون١ بامتبعاد وذأك
 رقبطر وذلك الدحور بحكم العمل
 أو ذون الذ؛ دممتوررة دم—بم الدفع
 ا'-تبعاد بطلب الدعوى رفع بطريق
 عدم القاض بدعى الذى القانون

 ه علي ثقه—نعف ر انتط؛ دون دستوريته
٠ فيه والمنازعة

النقد عر وتابة

 رقابة بها يقصد عرالنقد الرقابة
 'د التى المعامالت حميع على الدولة
جنبى بالنقد  نذعر بسبب وذلك ٠ ا

جنبية العمالت من الدولة ارصدة  ا
 ميزان فى مستمر لعجز نتيجة

 العد عر والرقابة ، مدفوعاتها
 لكدارن المعودلمن القيود احدى
 العالمية الحرب منذ ولكنها ، الخارجية

 'نكتالت ار العالم وانقسام الثادية
 واستخدام واقتعادية رهياسية

قتصادى اكالج  المعركة فى ا
 الدول من كثير وخروج اكياسية

 ٤جعز هذا كل الذهب قاعدة من
 بالغة اهمية النقد عر الدولة لرقابة

 الياس لوضعها كيةبا
قتصادى ٠ وا

 باصدار النقد على الرقابة تتم
 وصول ار تهدف ولوائح تشريعات
جنيية العمالت  علها تحصل التى ا

أو العام القطاء حلردق عن الرولة

 البنك الى اكؤومى ش'ز١ و١ الخاص
 ط~رق التشريعات وتحدد ٠ المركزى

رصدة هذد فى ف التعر  لعم ت ١ ١مرذ ا
جبية  العايا ب'ستها حدون فى ا

و وهبدأ ستبراد فى أودة ا  مو'نقو ٠ ا
دارن مرم فى اب ؛بذه  العامة ا
جهزة احد وهى للنقد  التابعة ا
ك .ادى اركزى ا

سوداء رمال

 نهار١ مياه فها 'نجذر رملية -ب١ ر ر
 بذرات محمدلة وهى متابها !ى ١ مادبا
ون ؛—عليه ينلب تقيلة٠ كة معد  ا

لمنيت كالحدبد . الداكن  وتكون غ وا
حي ن٠م كدر لى محملة  دمعنى ؛ن—ا
 وتتراكم ٠ كالمونازيت المسبعة المعادن

 مخرج عند الثقيلة ادروا'-ب ١ هذه

 ومن ،قاعه فى او 'لجاين ىط النهر
ىرا المعروفة المنطقة ذلك اظ  لر

٠ رشيد ء ذر *ب—مد عند داء ه٠ا-ه ١ همية ١ذطر قتص.؛دية اد  باستخالحس نعدبنية سات مع م ه 'نط ( اشعة اصر٠كالعذ ١٥ الوداء ؟أرمال منهه؛ تتكون التى المعدنية الرواسب لبعض ا
 فى المهمة بهند وتضطلم ، ل؛دن١ هذه

 ١٩٦٧ - ٦٦ عام فى سخداماتها جمؤة بلغت وقد الوداء الرمال لمنتجات المعرية الثركة ، م٠ع٠ح
 انتاج بلغ ) ج الف ١٨٦ قيمته ا٠م

 ٧١٩٠ جملته ما ١٩٥٥ ءام كة ااض
٠ ( ط

اقادى رواج

قتصادى ج١إرو١ أو الرءاء  ا
 بالدورة بعرف ما ®-راحل ن٠م مرحة

قذصادة  معينة، بخت-؛ض وضميز ا
 مرحلة' قمة هى واج ار فمرح]ة

نتعاش قبال تتميز اش ا  عر با
قبال ذم منو هالك مسل طلب  ا
نتاج ءلى ستشار ا رادت فاذا ،وا



٥٧٠ ستعمار رواسب ساع ا وا

نتعاش روح  لتودع١لتفاؤلو١ يزداد ا
نتاجية المشروعات فى  وترحب ا

نراض ابتوك  الناس نبال نظرا با
 فى الغاديسة أمرالهم ادخار طى

 كاذوا الذين العمال ويجد ، ابوك
 ان بعنى عمال اجبارية عطلة عسين
 باستخدام كاملة تصبح العمالة
نتاج وجميع العمال جميع  ، عنامرا

 النن.ود .ة—كمي زيادة ذلك ويتبع
 أسعار ترتن-ع ثم وس المتداولة
 الى يدعو بدوره وهذا الحاجيات

جور رأدمعا رفع  الخام وادواد ا
 نمته-؛ الرواج فترة تباخ وهكذا

 أن تلبث ما' اذ طويال تدوم  ولكنها
 كساد الى ثم نبى ركود الى تتحول

 ذتعاشالباب١الى يتحول. بدوره وهو
٠ سيكلوجدة أو اقتصادبة

ستعمار رواسب  ولالفعذاع ا

الشائعة السياسية القابر من
 وانتشار العابه التحرر حركة منذ

شتراكية المبادى،  والمقصود ، ا
 س اخلعة النسء بقارا بالرواسب

 ، التنقية أو غية—التع عمية
منعمار ب ١ذرو  نار ١ تعنى ا

ستعمارية التقاليد عن المتخلعة  ا
 النعوب من ثب ول—حع بعد
طالل على  السياسى،وزمعرس ا

 استخدام شاع العربية السياسة
لة التعبر هذا  رعض ان على للد
 مارالت المتحررة العربرب الدول

 مع 'نتنافى سياسة تنتهج ماتها ح£و
 وذان ، لشعوبها التامة السسيادة

تغانات بعقد  دول مع المتكافئة غر ا
ستعمار  -مما—دال او ، الندنم ا

 او ، لقواتها عكرية قواعد باقامة
 بمعالجة أو مشروطة منج بتبول

 الذى النحو على الداخلية ثامة—ال
 هذه خضوع أبان شائعا تقليدا كان

ستعماري للحكم البالد -٠ ا
قطاع برواسب. والمقصود  فى ا

سترابة اتخذت كى١ .الدول ا

 أن هو ، فيدا ااحكم لنظام أسلوبا

'Wزف ١طو بعض اين لتذكر ا اوب—م 

 لحكم١ رجال ومض بين او الثعب

 كاذت التى ليدلتتابا متأثرا زال ما

نداع سيطرن ابان شائعة  ذى ا

 نظام ظل وفى وشعبا هذا مقدرات

 ضئيلة فئة مصالح ٢كانيخد برلمانى

جهزةو التشريع تجشد عفلة—مس  ا
٠ وجوادسا لحماية التنفيذية

رواندا
سم رواندا : القوس ا

رياسية جمهررية ؛ سم'اعكم
جريراز ( رالحكرمة ) ؛ الدولة رئيس

' ( ١٩٦١ ) كيباتمدا

ف ٧ ل كيجالى : العامهة ( أ

 شرق فى رواندا جمهورية تقم
 أوغندا بها نحيط‘ الوطى يقيافر ’

 كوذو ة وبحير كونغو٦او الثمال من

 ٠ الشرق من وتنزايا الغرب ن٠م

 ر٠'٠ويق ٢م ١٠١٦٦ سمباخذبا تباخ
 ٢ ر٧ ) ماليين. ثالثة نحو نها’نغى عدد

 الرب البائل س ( ١٩٦٠ عام■ فى م

قزام والبانو ابلية ٠  كانت ، ( وا
 التى ى روذلىبو ظ٠ممكك مع تؤ!في

دا جنوبا تجباوره؛ — رواندا. ‘و

 ة وصا: ٠ نحت كانحت التى ىندأورو

 واعلن ، انفعلتا ص البإجيكية !كوذذه١
 ٠١٩٦١ ى؛م فى رواذرا اسذتالل

مم. ه,ئة لها يتقال فتواعتر فى•■■ ا

 استقالل اعلن كما ١٩٦٢ بوليه ١

 اسم عليها ضأطا التى اوروندى
♦ بوروندى مملكة

 ععى رواندا قتعدادرات١ نعتمد‘

 ويعتبر تبالغا١ تومنتجا الزراعة

 ا٠١بيذم صادرأتها أهه الدربى البن

 الفدائية حاصالتها أكثر حهئك٠ت
 أكثر ؛' الكانى كتذاظها نظرا

 وادى بدن ازدحاما أذريقيا مناطق

 ان على الحد منفنا يقرم ٠ '( ابل

اللطة الجمؤوررة رئيب لى ض



الروتارى ٠٧١

دويه ط ط و ٠ 'ا ر ور ا ٣ نه ذو  اشعبذ
عضوا ؟؟ من ر فر ٠المشى

حمهورات من كز فى اصه نمه وحدة . صدوات ؛ لمنة ن نتخب
ند دفى ور وسيالن، والبان ا

تصدرها، ش١ الدولة باس* منها كل اغرنية ' ا نغبة ,'فر ر؛ت٠ذب اللغة

المحتوى أن فى تتفق حميعا واكزا ٠ ١٤٠ درزودى) ود اسدة

جرام ٠ر١٨٧ عو للروبيه انذ!ص
( لنى ۴٦٠٠ حنا

٠ ام رأصمة.' لزرت ٣ : اسدم
 ٢ ١ هو للروسمة سمى’ ال السعر وأن

ر أن اى با مرش الدو  أ
 تغاق١ن١ كما ٠ روبيه ٤ ر٧٧ ى 'ط'و

الثالث اندول هذه و طانبا بر دن
'( لما منه الكه أعضاء .٠م ؛حهعفا

 مع ( ألحفر ’ أرذى
أومن ر غد.

رون

ذ١تح ت ط ر حمهه فى العمة وحدة

 اترون ويعرف ٠ الربيض
 تمييزا إ اخد روخبئز المتداول

 تفر اتنى دلج— ائف الروس عن له
ول .فز ١٠٦ ا عام ح سرع  ا

فبتية ل مة نحكما نعت ر لحاى هب.

 واحصد. بثلن ٠لروس١ يعج حدن
٠ تشمل هى 4* ٠ دنات ستة و

 وتنقم ٠ انهنددة بية و ذر ١ - ١
البنك بصدر و ٠ ناى ١٠٠ الى

 فبذلك جرام ٠و ٩٨٧ الى جرام
 روبالت ٤ كلى٠ ارم; العر اصح

ر ويعادل كردبك ٩٠ هو امرش ذو
خرلينى الجنيه ان بمعنى دح ا
 ١١ ر ٢ ٠١ ) جدن روبل رب ٥٢ بعاذل
 المدامالت فى را ’ ( ندحتم روذل

 الحدن .١٠٠٠٠٩ ١اء فقد الداخلة
. نمة ند روبآلت لعثرة معاد

 ، ف%ت نم نتات؟ اورانا المركزى

 روبية ١٠٠ ،٥٠ ٠١٠ ٠٥٠٢ ١/٢
 والنيكل البرذز هرن نذود تغرب كما

 على ويطلق ، ١/٢ ٠ دوية تث من
 (، خ ١) م١ روبيه الف ١.. كلى

 د ٧٠. ياوى الالح فان لبذا
 خ ١ ’ ٠ كل ض ويعنق ’ ايزبى

. كرور ٠'

 ..ارور',. :٠٠٠٢٥. ف%ت.,
 فنات من وراق’ 'ازالة -سدر كما
 نغرب يكاتكر اما : روق ،ه٣،١

 رذ والبكل التحر رذ. سببكة من
 انداس من او ؛ك ه . - ١. ١

 ه ، ٣ . ٢ ، ١ ف%ت رذ ندى واي
.كوين-

روبيى
 وهو ، بناما جمهرربة رثيى

 عام ولد ٠ روبلين اوديللو ماركو
 اكتوبر فى ة—’اترب تور ، ١٩٠٥

تركبارى رو خذ'لببى ١٩٦؟

 وتقسم ، الباكستانية الروبية - ٢
 بس، الى؟ ا أناوص{ ١٠٠ ار

 من نقد. أوراق اباكعتان تحدر
 ،روبية ١٠٠ ، ١٠ ، ه ، ٢٠١ ف%ت

 النيكل بعن سبيكة من عملة ب ٠تضو
 ييكة وس ( د ١/٤ — ١/٢ — ا أ

 ١/٢، ١ ، ٢ ف%ت رذ ناس نيكل-
 أنا ١٨ فئة من برنزية عملةو ، أنا

٠ ( بين ١ = ١

 تنقم ٠ ن صيال روبية ~ ٣
 بدورها ونصدر ، سنت ١٠٠ الى

 ؛الف%ت وممدنية وربة عمالت
٠ السابقة



٠٧٢ روتردام

الروتارى
 'شائه فكرة ترجع دولى نادى

مريكى المحاس الى  " هاردى بول » ا
 ان عننى ١٩٠٥ عام فى شيكاحذو ؛.مدبنة

حال٠ر على مقعدورة عدويذفه 'نكأون
ء^ال  الحرذلعرص لمهن١ وامحاب ا

راء تبادل  ن—ء بعيدا ت١لخب-ر١و ا
 شعارد جعاب و ٠ لدين ١و ة ف أد ج خ اغفا

 اشذ' ٠ (٠ الشخص  الدلىمة ))
 رى الدائر يمعدى الروتارى ) اسمبه

 اجتماعات بعذلى حس لد؛ ا التقليد
عضاء  بينه '( والحديث للغداء ) ا

٠ بالتناوب

 ذلك نحعد الرونارى فكرة انتقلت
 غيرها الى ثم ١١١١ عام انجلترا الى

 ء أنكى ١٩٢١ عام وفى ،ابالد من
 بال وقد ، الدولى الروتارى نادى

 العالمية الحرب نثوب عند اعفاؤه
 دولة ٦. يمثلون الغا ٢١. الثانية
. مختالهة

دوردام
 ملتقى عند وتقع هولندا مدن ثانية

 بحر على طل“ ، وألروت ألماز نهرى
 ذبة مذرات كيلو بعد وعلى ألشمال

 غدد يبلغ ، هاى مدينة جنوب فى
 أسمتردام ) ألفا ٩٤٢٠ سكانها

 وروتردام ٠ ( الغا ٩٥٢ ألعاصمة
 لمدة ومركز هامة تجارية ميناة

 اتنن تشمل غذائية ضاعات
 ن—واك المناعى والز؛لي والكر
 وهى ٠ اشغن بناء ضاعة ن٠ء فضال

 الهولندرة الطيران دركة مركز
 ١٩٤٠ عام غت تعر ( ٠م٠ل٠)ك

ز ألغزو أداء للتخريب  الذى ا
٠ هولندا باحتاللى أنتهى

ردشيلد

 رجال من يهودية أسرة — ١
 اذرادها بعض درن انملت ، ألمال

حتالل بالحركة ثم لمصر لبرطز١با

 قومىلليهود وص نامة ألعهبونبة
 ماس ابت هدا ى٠’ر ٠ بن—بعل

١٨١٢ - ١٧٤۴ رودد أسلم

 رركةركغز وف فخا و ( ده ى؛ ٠ ■٠■■ ر ئ و

 رأس وض ’ ألمحدة ت1الز ٠ذ
جرى الغن؛  اطائعة رب ا

منح اي منذ عاب ى فى د بهه أ

اد. عهد

٣ - k بتاربح تبد و ر م ا ط 
 وقد ٧لد از ا'بكل التال

 ألمؤتمر لى زوبد آي اترنن
وي ابيوئى  ١٨٩٧ غام ا

فى وصعاهموا ’ اشابة والمؤتمرات
 ميما دة عبي، ١ الجمعيات ز 'زلجه

راس شراء تولت اش  وانامة ا
قتعادية وألمثروعات اتعرات  ا

 عام زوتنمرج وخ مدس مذل انية لمم. ١و
 ٠تتاه تمط . نوبدانكهربأء ١٩٢آ

 ٠ديذ در عدن مئكبة روتثيلدفى آل
نجليزية سحيى ١ *-ن  والغربة أ

س  !فتأييد ١ موقف قفت و اش نكية وا
 وبورت ٠ اطهيوبة المطالب من

 أصدار على بابحث اف'همة هذه
 فى نرمى وطن نساء رطانى نشررج

كل ذأر ١٩١٧ يناير ض ٠ فنعين
ورد من ورد، ؛ روا روتنيند ا ا
 رر *مه ٠٨. 'ط و ر سم و ى٧ و م ب رت ٠ر لمي

 أباورداذور ر يعنا تبر ا جبة الخار ز-بر و
 هدار ذن ند الوقت ان ذارى

 فى بانفز ائنى،ب .ال-دح هذا
زم-االة صررن لى ١٩١٧ مارس ١٧



الجنوبية روديسيا ٠٧۴

 لينونل الى بلعرر اللورد من موجهة
 بقوله محدرة شيلدور وولتر

 م أخ١ ٠ ٠ روتشاد أللورد عزبزى ١)
٠طغزر وعد أو بح بتدر ف مازعب وهى

ا.بلذد رود

مريكية المتحدة ارادات احدى  ا
 المحيد عنى 'دي ,٠ ماحة واصغرها'

طلى ية رها''محا'و ار  رت شوز Lما و
زه والشرق ل التب من  كونكتيكت وو
 م م ١٢١٤ مسب'حتها نبلغ ٠ انذرفى من

 وعري' ميال ٤٨ فة لمثا حذولها ويمتد
 س-كاكي عدد مبلغ ٠ م ٢٧ فة ي؛

نلة بينهم ألفا ٨٨٦ ؛ ١٩٦٣ تغدبر ز
انوفا«د ٠ب »ه٠٠٠٠العاب ؛ ٠البيض غب ٠ ٠م

خرى والمدت .آالغا ٢٠٨ ' بوتدكت ا
i انذونوكر ووربك ص ٠ ( ألفا ٨١ 

-- محيف وهى رت ونبوب ى ز
٠ ١آل شهير

زة ات ذذص,أد ا نعتمد‘  ءأى الو
 النيح وتشمل ه دع رص.ا الصناعات

المطاط ومنجات سماغة—والص
نداح قيمة وتبلع ٠ والبالستيك  ا

 بلغت ٠ د م ٢٢ وا!جيرانى اازراعى
 ١٣٧ ( ازرادات ٠ ١٩٦٢ عام مدرانية

 الحكومة من اعانة ٠مد ٢٩ منها د م
 دخل طمتو بلع كما ٠ الفيدرالية

را ٢٣٧٢ الغرد ٠ العام فى دو
ية اه رود كاذت  الثالثة اذو

خرة عثرة  الى انضمت التى وا
تحاد ية وبردان . ١٧٩٠ عام فى ا  الو
 ٤٨ ثم٠يض شيوح مجلب من بتألف

 ١٠٠ ضم نواب كسومعد عضوا
 عامين لمدة وختخب كالهما ٠ عضو

دة حاكم وكذلك  ثلها٠ب ٠ ل وذفا اذو
 'شرخان الكونجرس مجاس فى
٠ ن ئبا نا و

ردص
 مجؤؤعة من ابجه إحر فى جزبرة

٥٤٥ ماحتها الدودبكانرز ارخبيل

 من م ١ ٠ سافة عر وتقع م م
شول ساحل  علبها اسنواى ، ا

 حكمهم ودام ١٥٢٢ عام العثمارون
 ١٦١٢ عام '.وفى قرون اربعة لها

 الحرب ابان ايطاليا احتلتها
 تعترف لم تركيا ولكن الطراباهمية

 بمعاهدة تعترف لم كما ’ اأضم. بهذا
 تركيا ين (١٦٢٣ يولية ٢( اوران
 ١٩٤٦ عام وفى ث الحداء ودون

 ضمت ( الثانية ااهالمية الحرب بعد ا
 عاممة اليوم وهى ، دونان لى١

 -عدد يبلغ ئ الدوديكانيز رخبيل
 فى الغا ٦٢كان ١ ألفا ٢٧ سكاذها

٠ ( ١٩٣٦ عام

 الجنوبية روسما
فى الجنوبية رودسيا تقع ٠٠ ١

 وسط من لجشوبى ١ الكرة نعف
 ماحته تبلغ اقليما وتثفل افريقيا

 من تباورها ٠ م م ألف ١ه٠ر٢
 لبرتغالية١*وزمبيق٠ ستعمرة الثرق

 افريقيا جنوب جمهورية الجنوب ومن
 ، لند يتنثوانا محمية الغرب ومن

 فى زامبيا جمهورية عين ويفعلها
 سابقا( دغمالية ١ رودسيا ٠ لشمال ١

 رودبيا كاذت ٠ لزمبيزى ١ نهر
 افريقيا جنوب شركة تديرها

 حين ١٩٢٣ عام حتى البريطانية
يدير بريطانية ^ستعمرة اصحت
 ١٩٥٣ عام وفى غ عام حار ش#نها

ون  والجنوبية الثماب سيا٠سرودي ر
 عشم م١د ماد اتح نيامالند ة م مطح.م و

 اعكت ه٠ففس وبعد ، منوات
 معتقلة جمهورية الشمالية دبيا و ر

 ٠ زامبيا باسم ١٩٦٤ أكتوبر فى
 متنقلة رة جمهور نياسالند وأعلنت

وى باسم يوبو فى  ومنحت ٠ ما
 استقال الجنوب^ رودبسيا دربطانيا
 ا 'نعترف؛ضقاللها ا !ى داخليا
 العنصرية لتفرتة ١ نين ١قو اخاء ١ بعد
غبية تحرم التى  ٤ر١٤ ) الوداء ا

وضع فى حقها ممارسة من ( ن م



٥٧٤ زدزئت

 دغرد وا ردة الجد الدولة دستور
قلية  باعالن ( ألفا ٢١٧ ) البيد-اء ا

ستقالل  وانذرت ’ جانبها ن٠م ا
قلية حكومة بريطانيا  فى البيضاء ا

 ٦ ولى . بقرارها ١٩٦٤ اكتوبر ٢٧
يات اعلنت ١٩٦٥ مايو  المتحدة الو

عتراف رفضها  الدولة باستقالل ا
 ■روى ١٩٦٤ ابريل ١٣ وفى ،الجديدة

 وأحرى الوزارة رياسمة سمث ايان
 ٠ تؤخمده بيضاء غلبية٠جاءتبا انتخابات

 انقالل ن٠أءا نوفمبر ١٧ وفى
٠ جانبه من رودييا

قلية لقرار كان ٠ ٢  البيضاء ا
فريقية الوحدة دول بين صدى  ا
مم وهيئة من ومجاسى المتحدة ا  ا
ستعمار تصفية ولجنة  فغى ٠ ا
خيرة هذه أصدرت ١٦٦٦ ابريل  ا

 ستعمال بريطانيا تدعو توصية
قلية حكومة استاحد فى القوة  ا

 العاتم من نوفمبر ١٠ وفى ، اتم.يضاء
 بالمعنى قرارا للجنة١ أصدرت نفه
 مجدر اجتمع مايو ١٧ وفى ؛ نفسه
 الدون دن المقدم الطلب ناقشة ا$من

فريقية  منددة اجراءات تخان ا
قلية حكومة ضد  أما . البيضاء ا

 ٢ ٢ فى فوافتت .هيئة العامة الجمعية
 بين اتفاق أى استنكار على أكتوبر

قلية وحكومة بريطانيا  دنه من ا
زرار غلبية بحقوق ا فررقية ا  ٠ ا

 .معية۴الذ أصدرت فمبر نو ١٧ وفى
 رع تخان دريطاب تدءوفيه قرارا

جراءات  مع التمرد ذباء الالزمة ا
 ازالة على تعمل تم نها بريطانيا لوم

فلية حكم ٠ العنصربة ا

فرض ألمددان وفى  مجلس بحث ا
فريقية منظمة,الوحدة وزراء  ا

 أكرا ®'ؤتؤرى فى روديسيا مشكلة
 دالمنعقد ١٩٦٥ أكذودر ٢٥ فى المنعقد

 ألغ ا فيه رض والذى دبمبر ٤ فى
من مجلس عفاء الدول بموافقة ا  ا

 قذصادياايسيا رود ب سع ساعدة ءلى
ذت دعطع والتوصية وعسكريا ء

فريعية الدول  لم اذا ببريطانيا ا
قابة حكومة تصفية على تعمل  ا

 وفى غ بسبر د ١٥ قبل بيفاء١
 فى ابابا ارس فى المنعقد القمة مؤتمر

حق ن٠م وث رؤى ١٩٦٦ نوفبر
 بريطانيا عالناتها نطمت التى الدول

 ذلك ومع ، ذأت العال هذد نعيد’ ان
 على قريقية ١ ل دو صبع 'ت ٠أص فقد

 ببريطانيا عالناتها قطع اسمرار
 من الدوية لاللترامات هاتنكر سج

 نتكا و ٠ ل ١لجرز ١و م٠۶٠ح بينها
 قائمة صلب تمثن سب رود مأ!.ة

فريقية الوحدة ورراء محلس لاأءما  ا
 ١٩٦٧ مارر فى أبابا بأديس اذمقد

روزفلت
يات رؤساء من ثنين لب  الو
 قرابة صدئة بيتهما تجمع المتحدة

: هما ة ا؛ميد
 الريس ٠ روزفات تيودوز — ١

 بنيويورك ولد ٠ والعثرون سادس١
 لرزيرابحرية اماعد عمل ٠ ١٨٥٨
 ثم ١٨٦٨ نيويورك وحاكما ١٨٩٦

 ١٩٠٠ اكذيلى٠م رئ.يس نائبا انتخب
 فخلفه الدابة انسة فى اغتيل ألذى

 ريعا اننخب ص الريامة منصب فى
 نعلت أ ٠ورى٠لحزبالجمه١ ن٠ء ' ١٩٠٤

 بالخطاب اعتزاله دمد بمعر ته سي
 لى بلتدن هول ألحيلد لى القاه الذى

 أذرييرن فيه وهاجم ١٩١٠مايو ۴١
حتالرابريطاش وحن  أش كما ،ا
 مما للقاهرة عندزيارته تال’مما خطاتم

 واتهم لوطنيين ١ تائرة’ ء'تيه اثار
 كان ٠ الضيافة ألذوزوكرم ةوا .رمحا

مريكى التدخل محذى من  فى ا
ور !هالمية١ ائحرب ١٩١٩ توفى ’ ا

 الرنير . روزفلت فرانكلن - ٢
 بنيويورك ولد ن لدوون——ا!خو الثانى
 فارد ه( بجامعة دب٦ درس ٠ ١٨٨٨

 ئ ( ١٩٠٧ آ كولعا بحامعة والقانون
 ١٩١٠ لدصمقراحر١لحرن١ ار انف.

 لذىأوفده١ ويلون لريس ب' وأتعدل
ردح ٠ لتاتبح با خاسة بمهمات



٠٧٠

 !كنه و ١٩٢٠ ألجمهورية ارليمر ذاب
 لل١ ف ذذص حزبه اهزنمة شل

ماة  ز شر شر اب .ا
 عنيوررك وعتا مح' دد ٠ مله١رحه
را .-ا—رك انحب . ١٩٢٨  ت لدو

وأب ١٩٣٣ مازر ٤ فى المتحدة

رورسمرج
ركة ادول و وءو . يةرااط أ
 دمة ط اجن ة' ٠ ولد ج٠روزلب )ألمدرد

 ٠ ١٨٩٤ دام ة٦٦.٠1س١ اسود-؛
 مم ليا أ نه ره* ء رد رونندجنا ه. زحم. ١

 أفة كذر ا١ كنابه 'ردر ١٩٣٠ جذام وفى
 لذاربة١حعلت الدى ٠: اعذررث١رن١

 ق- ثا٠دهب اشاًوردئ يات ا نم
ى ده ادسا٨ دما٩و  عله ينت ء

 العالئرى حيه الدر اى -ذو ٠ دعويا
رى ،ضاء  أدأرد رشة -ذوا ٠ أ

ذون  كما الحزب لى الحارحة أ
 ة يد حر رر 'ندر ة٠'م--را ر 'ذواى

 ارية١ " درردو ذولكذر )١
طة كرب١ األقاب ورنرأ عجوى.  أ

جمدع فى بأ’مذ ووحد )) لورمبرح٠ فى

لبيضا،١ سببا رد 

رهامات  ليهوس#١ وجهت اش أ
 (( ألمحتات لمذاطق١فى ألنهب أعمال عن

٠١٩٤٦ أكتوبر ١٩ فى شقا م
الببغاء روسا

(( هيا و بيلور )ا على 'طلق ب
تحاد دات جمهور احدى وهى أ

'تجسكنها ٠ مجة٠مجس٠ '٠٠٠٠٠١'. فتمم ،1. ٠■■  لذرككلنعة٦■رويئص

 باللغة لدمجه ١ فرجة ه٠ د'تعه
٠ سمها ١ ن كا 'رب فمن ده—۶ و ار أ

 السوفجببة روسببا
ألفببرأب

سدم سربى، - ذو-خم : الغذمى ا
٠ .عيا بى: وه

١.مليك نر ز

 مصرنيبتية بة٠_رر—ه٠ج : الخكم نظام
ه د ا'ح

 مجلس رئيس ) ف جذ"نر ا : الدولة رئيس

( 'ررأ

 فررذئرف ؛’ الوزراه رئيس

بمثابة ألوفيتية روب؛ ر'؛-ة ٠حمه
 تحاد بالذ_بة أآلم الجمهورية

 ثخ٠ض يتيهن• انو ٦ لجمهورات١
 من بر ٧٦ لدو أى ٠مم٠* ٦ر٠١٩

نهداد ماحة  ةادأئر أ من تمتد أن أ
سود ألبحر ألى التطبية  جنوبا أ

 لىساحل١ غربا ألبلطيق '*احل ومن
يط  لجزر بل ألمن؛ شرقا ألهادى أ
 أاصجن بات لجمهور ب؛ورة ٠ ابابان
 ه هذ اًن بمعنى ٠ منشورنا و ب' ومغو

 حدودكبير حد ألى تطابق زية ٠ه٠٠ألج
٠ وييبردا بة طر لقيق أ نيا و ر

 تقدير ١٢٤ر٨ إسكانأ عدد 'طغ
 عدد ذ من أكثر أى ؛ ١٩٦٤
 من أخماسهم أرش ٠ 'زحف'دأ *كان

 ٣٥ و رمطون -اقى——لب أ و سر و إر أ
 و مو ألعاصمة ٠ مختاغة ة م حدس

تحاد عاصمة روهى  الوفيتى أ
 ( ن٢٦ر٤ سكانها ءد؛ى ببلغ ٠ كذلك

من(٣ر٦) ليدنجذرأد ألثابة وألمدرنة



٠٧٦ دوكوسوصكى

 ى جهور * خرى أ المدن وتشمل
 ٦٠٧) روسذوف ، ( ن م ١ر٠٦ )

 ٠ ( ألفا ٦٨٤ ) فولجوجراد ٠، ( الغا
 ٧٠٢) .أومسك اغا(1٧٤١) تازان

٠ ( الغا

 حية٠ف لسو ١ يا٠س بذرو جمهور تنقسم
 سوتتبغن بةرونو ا ؟يحوربات (١) الى

 أهمها من احذ جمدور ١٦ عددها ببلغ

 ٠ السام ر ج ٢ ٠ لككدر لبا ا ، بات جؤيحور
 -مولدافيا- -التتار -القاحوق داغمتان

 ’ التاى — جورلو ، ياقوت توفا،
 استقالل ذات الجمؤوريات وهذه
قتصادية لسها مجذ؛ ولها داخلى  ’ ا

 عددها يبلغ أقاليم (٢) وادوفيتية
 د ١ولينينجر موساو منها 1ظيم أ ٤٩

 اخانواضر لى—وأركانج وأمور
'( ٣ أ مسك نو و وأوركستك

 ة سنج خم ها عدد و و'نولومية أ ليم قا أ

 جورنو كاراشايعو ادبجاى ه
 جر وأخاكا ,بة۶ليحو١ خاكاس ٠ أكاى

 ’ ألتاى ا وشمل مقاطعات (٤)
 بريمورى ٠ اركراغنود خادإروفسك،
 قزممة مخعمات (٥١ وسياستبول

خ'سل ،' بورزات منها ١٢ وعددها
٠ باك وكور ٠، ى٠مس لر؛

*د.مج-زربة احة٠مد متداد ١ ذظر
 نها ٠٠ص اا٠ح فان السوفيتية روب؛

 لمذ؛خمة١كيكت١ جميع لذاةتثهل١
 ٠ الحارة لمنشة ١ منتحات راستنتاء
 الذهب ألمعدلة ثروتها وتثمل

والزنك لتحاسروا ؟ابالتنيوم
 ادب—لمعوا انقعد'برو والرصاص

ورال أقلم فى واكثرها النادرة  ٠ ا
 ٧ ٠ ذخلتو لجمهوربةا هذه انتاج داغ

تحاد انتاج ۶ مجذ،و ص.  فجذى !و ا ا
 مدزاذدة وبلغت ٠ ~خاءى۵وال اذزراعى
 فى روش ►ون—ملي ٢٩٢٩٣ ئةالجمهور

 العام فى م ٣١٦٣٥ -تم ١٩٦٤ هام
٠ ٠ اتااى

روكسوبش
 ذحرب١بان١ اسمه برز روس قائد

 ننذنضمن كء ودو ٠ الثانية لمية الد؛
نى — و كوسو رو  ١٨٩٣ عام ولد ’ ■

 برتبة العدن التدرب فى رك —واش
 'اجبش الى ’ا'ف - رائد ' ميحر

حدز  فى ■ولى' ٠١٩١٧ عام ا
 ۶ القعنا د قيان ١٩٤١ ذى—أف

وط  دد دومءو عن الدفاع فى ا

داى الغزو  فاذ ١٩٤٢ ثام وفى .أ
 ار—٠— ح ننخ لع المغان وحم—اا-أج

 التالية انة ولى . ليتجراد ز—
 لتحرش الدون جيش قيادة لى

يمن الجناح ثاد كما .اوكرانيا  ا
ر فاتذح التى ة٠تلوك١$قو

. ١٩٤٥-١٩٤٤ ؛وند'

دوما
 ع—تق " ليدا الدا  ر جمهر ءاصمة

 ميال ١٧ فة ص وعلى لتيبر ١ نهر على
د من الفاتيكان وتعتبردوأل ٠ ا

 ا٠حيأ 'ذو احدى  ا'.؟.,؛بو مذر
 احت؛ ن م ٢ز ٢٩' كاليا ص عدن -زع

 شبه١ اهبمعالم ’مد و ر ٠شب . , ١٠٦٠
 دونءذ. ن ء يذأل لالنها و ٠ لغن؟ ا و

 جذوب و د-حدر ببن علالت١مو كمر'ر
 مرازر م، د—ن وأى '—.’اظ

عال ا  عام .مأن—ا دد ٠ اسامة آ
ى ذ،حذأ ضد ١٩٢٢  فى مو.-و

 من I—؛!ن ؛ . رأ'ن ى ء اكتو؛ر ٢٨
 خ ك ءلى؛■ر ونولى ت ا

 عثرين اكثر،ر ادد اذى .'؛ناب
 ة٠صظ ا!ورذى 'إلى وزوما . 

 بدد واب والتغذية ذراعة العاك.
ولى اب . زراء ا

روماذوف
 ٠الحك رك دالكة روسية ؛ ا
 يدو ردب وعرف قرون 'يال

نخرن راس 'يولى أث منذ وذلك '!
يرة هذه  حكم رومادوف ميخائيل ا

زة ورو ، ١٦١٣ عام دؤث ا



رومانيا ٠٧٧

م جهة من ينتب نى نبيل الى ا  أ
 وخلفه ئ روسيا الى ذلك قبل هاجر
 تولى الذى ١٨٣٣ الكيى.عام به
 ، روسيا حكم بعده من الثالثة ه أبنا؛
 ، الخامعب وايفان ٠ فيدورالثالث وهم

ول وبطرس خير وهذا ؛ ا  الذى ا
كبر بطرس باسم عرف  - ١٦٨٩ ) ا
مبراطورة مؤس بعتبر ( ١٧٢٥  ا

 زووده خافته وفاته وبعد الروسية
واى كاترين  كاتريت ؛ني— ف دهى ، ا
 زوجة ، ١٧٩٦ - ١٧٦٢ آ الثانية
 ة٠عباس٠ع جددت التى الثالث بطرس

كبر بعلرس  سع اأت حدث من ا
قادس وكار أبلقان١ ولح جذو ا  وا

 از ذب ف اأوسعط ذا آ نعدو قا ودر
 ررح ل واتم ا غربا لم'طمق١طىء١شو
 وسية ار ا بالحروب خاصة منهما كل

الى 'نهدف كانت الس التركية
 لذطخزوذيةءذساة١ بسط

 اأشعوب ءلمى نها’وصا فرذر مع
مبراطورة طار١خلةفى١الد ابدة  أ
٠ العثمانية

سمرة هذه انذرضت  الثورة بقي*'م ا
نقو واعدام ( ١٩١٧ ١ البلسقم^

حذ.ه زه مم ة ألقاص- i آخر الثالى
٠ ١٩١٨ ؛وب ١ ده ٦ فى وأو

رومانيا
رى يبر ۵ بر ز : ٠ دو سم القومى ا

عبلمه٠ش ريه دن :

الجكم نظام
'( ١٩١٥ ) نزا سخ دنو حم، ث الدولة رئيس

ع ن م الرال ١ مت ذن دو ٠٠ العاصمة

 الدعبية رومداب جمهورية تشقل
دذى الحوض  ودلتاه الداذوب لنهر ا

سود لبحر ١ عاى وتطل  كال مجاورة ا
تحاد من  نم وأوكرانيا وفيتى—اا- ا

 من وبلغاريا ، والثرق الثمال
من والمنجذر ويوغسالفيا 'الجنوب

 رومانيا حدود تستقر ولم ، الغرب
 اأتريه التبعية عن انسالخها منذ

 أو اشتركت التى الحروب ببب
 البلقان حرب فغى ، فيها أقحمت

 من رجة و أتيم ر ا-حولت
 الجزء بلغاربا استعادت. ثم بلغاريا

 وسد ، ١٩١٨ عام فى منه الجنوبى
 العشى الحرن ستهل فى هزيمتها

 دبتأ الحن.اء الى وادسماض
 نم ترادكاكاب- ح أكاليم اليها

 بارابيا و النمسا من ونا دوكؤ٠و المجر
 ساخت ١٩٤٠ عام وفى ، روسيا ن٠م

قاليم هذه منها  ، الماليا من باتعاز ا
 بمد الراهنة حدودها واستذرت

 على انغممت التى ١٦٤٧ عام معاهدة
 الدول _,وءة—محم._ الى ددا ع. أس.

شنرية ٠ ا

 اف أ ٩١ ر٦ رومانيا مباحة 'نبلغ
 ٠ ن م ١٨ر٩ '*£اذها وعدد ٠ م ٠ م
نيبمن ن٠م ١٤ر٩ غبجم  ١ر٦ و الرو

لمان من ٣٨٤و٠ المحر من  ٦٠ و ا
وكران من أنفا  لتتار١من ألفا ٢٠و ا

 بها بوجد ما٢ 'ذراك١ من ألفا ١٥ و
٠ يهودى أنف ١٤٦

 أقإبم ١٦ لى ١روكاثيااداربا تنل
 لى١ غسا المحذى حكمال 'خضع

 بوخارسدمت هما مركز'ذمن محاذطكان
 وميناء ( ن م ١ر٧٣ )ا العاسمة

 المدن اًهم ، أ ١٥٤ ١كونستنر
خرى ؛ ١١٥ أرادا ن ا  (،برايال أ

 هرمان )١ أو سيبو ، ( ألفا ١١٩ ؛
ألفا، ١٠١ لم( شتات

ت تطورت  لىذ٠م رومانيا اقتصاد
 فأصبح تمنيعها بصد ١٩٤٧ عام

ذتاج  من بز ه٧هر شمل الصناعى ا
 تعتمد كالمت أن بدلى ) اقتصادها

 بز ٦٠ أن مع ( الزراعة ءأى أكاسا
 يعملون زالوا ما اأسكان عو متجن.ه من

 فمنذ ٠ الماشية ورعاية الزراعة فى
 ثالث روكانيا ونمت ١٩٥٠ عام

ولى تنميه خطط خمية والثانية ا



٠٧٨ سمتات رو

 خطة والثانية ١٩٦٠ عام فى انتهت
 وقد ٠ ١٩٦٥ عام فى انتهت سداسية

حصاءات د.لت نتاج ان على ا  ا
 كالنحو المدن هذه خال تطور لصناعى ا

 عام ) ط م ره ٠ البترول ا ااآل'ذى
 دفى م ١٢ر٣ الى ارتعع ( ١٩٥٠
 ٢ر١ الكهربائية الطاقه ، ١٩٦٣

 واسم ام، ١ر٧ الى ارتفعت ٠ كم٢
 مد،١٠ر٣لى١مط٣ر٩ سن

 ، د م ١ر٧ الى ألذ؛ ٣٢٠ من الحددد
 ٠مد ٢ر٧ الى ألفا ٥٥٥ من الصلب

 ٢ر٣٠ الى ألفا ٦٣٣ من البدجر سكر
 ارتفع فقد ازراعية اأخالت أما ؛ د م

 د م ٣ر٧ الى حلى م ٢ر٢ من القمح
 ٠ط م ره٩ الى د م ٢ر١ من والذرة

خرى الصناعات وتثمل  المخصبات ا
سملت ( ط أ ١٨٥ )  ٠ د( م ٤ر٤) ا

حهزة تم ( ط أ ١٩١ الورق)  ا
 الراديوواللغزبرن وأجهزة الكهؤردائية
٠ والعجالت والخياطة

 الذاتية العالمية الحرى اعالن عند
 المحورواغتركت الى رومانيا انضمت

 انطونيسكو بقيدادة ١٩٤١ يونية فى
'ذحاد فى-غزو  )بسارابيا( السوفيتى ا

 ميثيل الملك قام ١٩٤٤ عام وفى
 اذطونيدزبساعدة حكومة بامقاد
تحاد  ب روم؛ وانضممت فيتى الة ا

 ٠دبم٢٠وفى ، احلناء ا ف صغو الى
 الضغط- تمت د ٤١ تنازل ١٩٤٧

 أعلنت التارخ هذا وفى ، الموفيتى
 با’روما الوطنية ؟.ة٠ط١اديمقر١ أجبهة ا

 وضع, أعيد رج, ٠ دعبية جمهوربة
 وبتضمن ١٩٥٢ عام فى الدسحور

 ا(جامراأوطش الخاب الدسذور هذا
 ألذ( ٤٠ أكل ممثل أساس ءلى لكببر ١

ك'ن عدد من  سنوات أربع لمدة ا
 العام. فى مرتين المحلى هذا عموجت

ل وفى  •زؤوي تن٠ذغض١ فترة د
 ,الدولة مجد الى التشربعية ملطاته

 أدس ر ٠ارلو رئيسى من لف ؛تأ ىاذ ا
 ١٢ و وسكرتير نواب ٣ و الدولة
المجلسى أعضاء عدد يباذخ ، عضوا

 ويتم عضوا ٤٢٥ الكور الوطى
نتخاب ٠ بالقائمة ا

 الرومانى العمال حزب ويقوم
 لجبهة ٠ أكثرية يمثل ىالذ )

 لمركزية١للجذة١باذتخاب ( الديمقراطية
 بانتخاب اللجنة وتقوم ، للحزب

 (بيرو بوليمت ) سى الى( المكتب
مانة  المكتب هذا ويتألف ٠ العامة وا

ختيار ٤و دائمين أعضاء ٩ من ٠ با

ألرومانية : اللغة
روبل = ى ١هر ) ى : العملة

٠!زرق ) رأسية تطاعات ٢ : العلم
 شعار هع :( أحمر . أسفر
أوسف

روندشنان
لمان القواد مداص أحد  ابان ا
 المارشال وهو ،لثاذية١لعالمية١الحرى

 ، شتات روند فون رودلف كارل
 أكاديمية فى ودرس ١٨٧٥ عام ولد

 ٠أركانالحرب وكلية الحرية الفنون
 ابان ١٥ الغرقة اركان راية 'رزلى

 (١٩١٨. ١٩١٤) العظمى انحرب
 فى بولندا جنوب فى الغزو جيثى قاد
 خترق١لتابة١ لذة١وفى ، ١٩٣٩ عام
رض ودخل ماجبو خد ته١تمز  ا

 مارشال ة—رتب فمنح الفرنية
مبراطوررة  — ٤١ عام بببن وفيما ، ا

 فى وعمل ألذرق الى اندل ١٩٤٢
 لذوات عادا ١ءمنقائد ، أوكرانيا حبث.ة

حتالل لمانية ا  وؤعام ٠ فرسا فى ا
 لد'لهاء١هجوم بعتادأمام وقف ١٩٤٤

 قام العام من ذ.بي ولى ي ألثامل
ردن جبهة فى مداد هجرم بآخر  ا

 الهجوم توقف تمهيدى نجام وبعد
 لذوات ١اًس فى الترجمة صاحب ووقع

٠ ١٩٤٨ ءام حتى البريطانية

دويل
نواد أض من أدانى عكرى

 يلد وهو ٠ الثانية العاية الحرى
ا٠باًقلي ولد • رومبل أروين مرشال



رويتر ٠٧٩

 استان ابن وهو ١٨٩١ سوابا
 بكاثة لتحق ١ ، ميونخ فى ضيات للريا
 وعمل ذلك بعد الحرب أركان بكلية

 لعالمية١لحرب١ فى اشترك ،بها ’أستان
ولى  فى اره—بانتح شهرة واصاب ا
 ٠ليبنيطاضدا ١٩١٧ كابوريتو معركة
 ار وانضبح ا!خازية بالحركة اتصل
 دجاب ذرف ونظم العاصخة جيش
 تنطب ءلى ادرف . ١٩٣٣ هتار

حتالل جيش  واقليم النما فى ا
 بولندا غزو فى واشترك ٠ الرديت

 برز ،ل١لحذر١رتبة الى ورش ١٩٣٩
 عندما ١٩٤٠ عام ؛اذربية الجبهة فى

 ذركا غزو فى مدرعة فرقة قاد
 الدفاع خط فى نغرة’ بها واحدث

٠ سيدان عند لغرنى ١
 فى المرب٠ب ميلو ر امسم ارتبط

 عامدا قائدا عمن جمن أفريقيا سمال ن
 فى فتوغل ١٩٤١ عام المحور لقوات

 ا ١٩٤١ بونيه فى ادرية الصحراء
 فى بنغازى 'اى 'عذابه ض رد اده

 يناير فى واحتلها عاد ثم ٠ ديمبر
 صوب زحفه وبدأ ١٩٤٢

 بن لدا ا عند كهى ا و المعرنة الحدود
 ولد ١ ا.'شير رتبة ومنح فبرالر فى

 ءذداعلمحن ىموكجمر رده ( مارشال
 لدارت خط الى وانسحب فمبر نو فى

'لدت حع١ذر ثم ث توش حدود على
 نزول بعد ) ت ف' لتعحئ ٦ ت١ؤو ٦?ز له ض

مريكية القوات  ارف: ص؛ل الى ا
'؛.,ءلى الى 'يتدعى ، تولى 'لى

وربى  انط'؛' عن الدب 'تن, ا
 ء. ء الدن؛ كذ, ص ، وال'قان

 رمااديا ل و ٠غ بداية عند الغربية أوربا
I ٢٠١ دج ١ متأز توفى ن لم ١٩٤٤ دونيه 

 نفسه اهام١ فى قنبلة انفجار أثر من
لم. ١٩٤٤ ذر أكتو ١٤أ

'اروهر
 'ارأدن ;بر فروع 'حد ؛'!رور 'و

 مناطق أفي من مذطقة رذق ٠ ليمدى ١
 اهميته كانت ثم ومن أوررا فى الصذعة

ذجا حدود فى بقع ، الياسح.ة ا

 ومن ميال ١٤٢ لمسافة ويمتد الغربية
 حوضه فى 'نقع التى المدن اهم

 وميلهايم واس وبورج
 ضاءته مقدمة وفى ن ودورتموند

 والدب الحديد صناعات العديدة
 حول الغنية القحم مناجم لقرب نظرا

 الروءر اقديم فركا احتلت ، هاجن
 بعد ١٩٢٥ و ١٩٢٣ عام بدت عسكرة

 دفع موامملة عن نيا اإ، امتنعت ان
 ومد ، العظمى الحرب 'نعويد-ات

 واستسالم الثانية العالمية الحرب
 منطقة فى الروهر اؤثمم دخل ألمانيا

حتالل ٠ البرداثمة ا

رويتر
ت احدى ذجاء وكا  العاثمة ا

 تمثل التى الوكالة وهى غ الخس
اسمها ينهب ، ااجريطالى لت منه لكه ١

لماش '!ماروث 'لى  يوليوس فون ا
 ’الذى ١٨٩٩ — ١٨١٦ رور

 أخبار بنقل الصحفية الخدمة هذه
 كس١لو—بروكم ينتى مد يبن البورصة

 الزاجل الحمام باستخدام ١٨٤٩ عام
 أيذا مكتبا بها فتتح١لتى١ لندن الى ثب

 ت١شار١متخدما ا ٨ ه ١ عام الغرض
 حول ستحدثت ١ الذى افية لتاط ١

 نقل فى توسم وعندما ، كاربخا هذا

خبار  نحف—الص رفضت العامة أ
 وبمد ١٨٥٨ عام حتى معه '!تعاون

 عدد فى له مكانب اًنمر كاريدا هذا
ورب^، اصبر اكء ن٠م  ا ٩ ( ١ ءام وفى ا

 ارح رو؛تر أب ذحمذط بيعت
 اتحدة ١ اص.حفا ددى ١ ة دسس مئ

 وكاألماًاثماء اهدبتحت ١٩٥٠ عام وفى
 -ات٧س مء ن٠م .اد— تح تراكا روبذر

 )؛.نداوز وار برنطاارثا اتشمرل سحغية٠ح
 *'خواث’لكو ١ دول من اجند ١و واستذراأيما

 موزعة شبا ٥٠ روبتر وكالة دحل
 ٥٠٠ نحو بها لعمل ام أه؛ا ء انتد؛ دحمن
 عدد وببأع ٠ داب ورؤئف ل٠س١لرر

 ۴٠٠٠ تمو ؛لة٣أو١ فى المشترين
حصاء وشمل اأدومي.ه سف١ ا



.٠٨ ( وذاد؛ > ارى

ت نباء .ووكا خرى ا  وسطات ا
دة .ا

وزرة( الرى)
 التى الجديدة الوزارات احدى

 وزارة فالفاء تقسيم .عن انبثقت
شغال  يمثل ألرى وكان العمومية ا

وتتألف ، مد؛!خدها من مصلحة

 ،رازب ولع؛ ب ألجمهوربه ربى مع احة٠اد ممدة ثم ٤ والقناطر
،مرات عدة الوزراء رياسة الى عاد وسة ارم ادارات وتثمل م فى ،؛؛ردن ١ عمات ببر خل١ ترى١و ضةرا١ً ديفة

 ٠ سردت ودنن ١٩٥١ لصيانة العام كغتيش١الملكية،و ونزع
الجمهورية رائسة ٠ والمصارف اترع II ئءج

٠كما ات٠سس مئ و هذت ة شه ١كم ٠٠ II ٠ ج ٠

 التنفيذى الجهاز وكذاك النيل لمياه
 لد ١ مياه عاى اتوسع١ لمشروعات

. ':عالى
 وزير رى—ال وزارة على يشرف
 ٠ للوزأرة وكالء ستة يعساونه
 تفاتيثر عصدة الرى باًعمال تضطلع

 الوب رى 'تفتيش تدج عامة
 وبية—القلي وتغتيثى ، ابحرى

 لذ؟إى ا جه لو ١ تفتيدى و ، ءلية’سما١و
 البحرى أوجه١ مشروعات تفادبنى ثم

, تغذ!ن و انيل ضرط و والقعبلى
 ؛ اطبيعيات١ ورى لوجو-ا لهيدرو١

خرى والصالح  تتبع التى ا
 الميكانيكا معدد"ة : تشمل الوزارة

 اختصامها فى ويدخل والكهرباء
رية الورش ت وتغتيثى ا  ا!

دارة البخارية  للخزانات العامة وا
 ادماحة مصدية ثم ، والقناطر

 والطباة الرديم ادارات وتشمل
 والصحارى ، التفصيلية داحة ١و

 لصيانة العام المذكية،وانفتيثى ونزع
٠ وااحارف الترع

 منها الرى ش#ن نصيب كان ج- م
 الميكانيكا وداحة ‘ئ ج م ٢٢ر٣
٤ر٣ الماحة ومصلحة ،ج م ٩ر٣

لىياض١
 المودية، العربية المملكة عاصمة

 اسفل فى تقع ،نجد أقليم وحاضرة
٣ ٠ بنحو ينخفض الذى حنيفة وادى

 يربطها ، البحر سطح عن مترا
 حديدى خط العربى الخلج بساحل

 باتظهران مارا الدمام الى ينتهى
 تم وقد والهفوف وحرض وبالخرج
 كماترتبط ، ١٩٥١ اكتوبر فى انشاؤه

 والكويت مكة مع للسيارات بطرق
 ( الورية الحدود عذى ) لجوفاو

 محطات - احدى وهى ٠ وحاش
 السعودية فى الكبرى الثالث اسدان

 ٠ والظهران وجدة ألرباض وتثمل
 'نغم عصرره جامعة بالرياض أقيمت

٠ الكليات ٠لعض

الصلح رياض
بن رياض وهو ، يتالى ياس

 ولد الحاح باشا أحمد وحفيد رضا
 درسى ١٨٩٣ عام ديدا بمدرنة

اا،١٠ ، ع ٠ تمر ا •١٠ ١. ٠ذ أ١

 *ر آ دد, ١ي—صر ’*ر

 مجلر فى عضوا وانتخب وت ر
جار انوان  )وزارة’ وتولى ، ا

 واشترن ١٩٤٣ عام وزمرة اللبناية
ر الدت؛ تعديبط فى بشارذالخورى ماتم

 ويثما ،الدستورية وحقوقه منحبه
 ومراقبات ت١ر١د١مكا'تبو عدة الجهاز

 هل ته ومؤسسات هي%ت تتبعه كما
٠ مبادرة ادرافه 'نحت

 محر فى الجمهورية رياسة تضم
( وماحقاته التبسة قصر ومقرها ا



ديبنتووب ٠٨١

 ، الجمهورية رسى نواب مكاتب
 الجمهورية ريائ، عام رنم سك ومكتب

 ممتشار ٠ مكاتب ثم ، وممساعديه
 ومدير ٠ الميارية ضون الرئيسى

قتصادية لالبحاث ارئيس مكتب  ٠ أ
 العامة والض#ن ٠ الداخذدة وألثذون

 وألش#ن ٠ ات٠لتثش١و وأشكاوى
فريقية وأشدون ٠ ألمربية  ٠ أ

٠ جمة لتر وأ فة لححا ا و

 ديوأن وررة٠لبيم١ ري.اسة وتغسم
مذلى ل ماء ا ألتوقيع وأدأرن وأ

 ٠ وآبادوان ت١اب.ور ل ودبيرات
 . اش !كم١و . ن؛ اد ون--.ادة

 الذم؛ر ادارة زخم . اركات وادار؛
داربة والش#ن اكذدية ءم.الى١و  ا

 العامين.وألمحارن. وش#ن . والما
 تاواححفوظ يب ز أند أ و لننظر أ و
٠ وغرها أنة ألخز و

 ت هين لة ر أجمبع أ لمة ت' ر بع و'نت
 متبا ٠٥ خا بع حدا ذات سات—' و

الطانة إ,سة٠و ٠ ألدولة مجد
سئة 'أركزى دوالجهان ر؛ أولد

ديال
 الدول من عدن فى اسلة حدةو

سالبة اإعردة  ة اسم أشتق ئ وأ
اله أستعم وذداع أسبارى أدق من

 اب ض طل ألتى ابالد فى
 أ$ورببن تجارة أمتدت مدن اسدى

 أ'لدول هذه وتنافست . ألشرق ألى
 هذد فى المتداول ة٠خاص نه عم. ساًث فى

سب هذأ حمإت ألمذطتة  ريال منها أ
 أشتهر أدى الندوى 'ذررزأ هاربا

 وهو (( نعوذمة أبو دال لر ١ )ا م مم دا
لماش أكار >)  اذت٣و a ألقدد أ

 ٠لبح١ ولص-وأحل وألحبشة البؤن
حمر  أ تتعامل  أذررقيا وذرق أ

ذى وامه ؛ قريه عهود حتى به  أ
سم هذا نحمل  ارقمت فى 'نثمل أ

٠ الحادر

 وءوعملة ، السعودى الريال — ١
 سعوديا قرشا ٢ ٠ الى ويقمم فضية

 ( الفضة لدن ألمغروبة ) أجزأئه وس
 الذهب *ن يعادل ، اريال١ ١/٤ ، ١/٢

 الجرام من ٠ر١٩٧هر دمته ما
ر وبماوى ربكى ألدو  ٤هر أ

ت ضافة ، ريا  اذريال الى وبا
 الذهب دن سبءودى جنيه ذرب

 الجبسه لقيمة١و ا!ؤزن فى -بماوى
نحرزى  ربا ٤٠ وذمادل ألذهبى أ

 كما ( دجليزبة١ جنيهات ٤ نحو أو )
ت ابعودرة تصدر  ة ذب ور ربا

٠ أاج موس-م أبان للتدأول سيما 

 عملة ه وه. ، أليمنى أوردال — ٢
 يدأدل ) ؛قذسة ٢٠ اى ١ مذسدلمد فضية
عام ى ز—نجدح ١ دان ٦ ٠١/٢ تعرشا

براش اررال - ٣  عملة وهو ،أ
 ذا٠-أو لغ- ك٠۴م لبا ه دد فضر:ة سبيكه مزن

ت ر أ ٠ ن ه ن ٢ ، أ  'نصدر ى ؛؛
 ؛ ه ٠ ، ٢ ٠ ، ١ ٠ ف%ت لقدس أورأق

 بقم ربال؛ ١٠٠٠ ، ٢٠٠ ن ١٠٠
 وتضرب ٠ دبذأر ١٠٠ أر ألرنال

لمتروم مررألبرنز سبيكة س أدزأؤه  وأ
غافة )' دمر وألنخد؛  ذهبى جذصه ألى ؛.أ

 ( سدوتى ر٠٠س له بالبهدوى ذمرف
 ر٠١١٧ وره قيمة ما دال ر أ ذساوى

ر ونعادل ألذهب س حرأم  ألدو
٠ رما ٧ره٧ أ!مربكى

 صط ح١ فى ألردال يدلق — ٤
 عشرون ذأت فضية وطعة على أدرى

 فى أص-أل ضربت ، تداولها بطل قرشا
 الجيد عبد لسداطان أ حكم أيام 'نركيا

٠ ألمجيدى بالريال وعرفت

ريبنتردب
فون دوشيم وهو ، ألمانى سياس

 تيا ؛11 ة—.ذارحة; وزبر وب ببنتر ر
 عام الراين باقليم ولد ، النازية

 العالية الحرب فى واثترك ؛, ١٨٩٣
ولى عمال ذلك بعد واشتغل ا با



٠٨٢ ريتثى

قتصادية  بهذر اتصل ، كولون فى ا
 ءركة١٠قيام مستهل منذ ممه وتعاون
 هتلر بجن مفاوضات أجرى ، النازية

لمانية والحكومة  ابان ١٩٣٠ عام ا
 رطيم فى وتعاون ، هندنبرج رياسة

 ١٩٣٣ تألفت اش النازية الحكومة
سعف، ميا٠ل ١ فى م٠لزءي ١ مستثار صبح وأ

 خارجيته وزير جانب الى اخارجية١
 سفيرا عهن ، نويرات فون بارون
 عقد فى وأشترك ، ١٩٣٥ متجو

تذاقية  فى بريطانيا مع البحرية ا
 لندن فى سفيرا عدن ، نفه العام

 للخارجية فوزيرا ٠، ١٩٣٨ - ٣٦
 من راسلة عقد ، ١٩٤٥ - ١٩٣٨

تفاقات تفاقية ا منها ا لمانية ا  ا
 عام الذ-يوعية لمكافحة اليابانه

عتداء مدم اق—ميث ، ١٩٣٦  مع ا
 المحور أتفاقية ، ١٩٣٩ .روسيا

لماس طالى أ  ، ١٩٤٠ اليابانى ا
عالن المتعداة ت١٠لمذكر١و ٠ الدرت با

 الطفا محكمة أمام للمحاكمة قدم
 بأنه متهما بنورنبرج العسكربة

 وادراثم لحرب ١ ئم١جر٤ءز ل مد ))
دط .ضد  فى سياسته بببب نية ا

 علده وخى (( بالنازية المحذلة الدول
عدام ٠ ١٩٤٦ أكتوبر ١٦ فى شنقا با

ريتشى
 الجنرال وهو ة' بريطانى قائد

 من ١٨٩٧ م ى؛ ولد ، ميثون نيل سير
 الدرن ل اشترك ؛ اسكتلندى اصل

 منذ عمل (؛١٩١٨— ١٤) العطمى
 الجنرال أركان ة—فى فى ١٩٤٠ عام

 ناط عجن التارة السنة وفى ،اوكذاك
 الذرق جبهة فى األركان رئيس

وسط  فقائدا ، الجنرال رتبة ومنح ا
 ط لكن و ، الثامز؛ ,إنجمثر ما ء

 أخر ( ١٩٤٢ يونية ) طعرق سقوحد
 ،أوكنلك الحنرال وخلفه الرأدة من

 ااتحرير قة ر ؤ. مع اشترك أن وبعد
 ؛ ١٩٤٥ - ٤٤ عمليات فى البركاشة

 )البريعالبة( البردة ات ل'ذل قائدا عين
ونمى الشرق فى ٠ ا

ريجا
 السوذييتية تفيا جهورية عاصمة

 ، الباطيق على الهامة الموانى واحدى
 وعلى باسمها سمى خليج على تقع

 نهر مصب من م ٨ نحو بعد
 لجمؤورية صمةعا أعلنت ، ثينا لد ١

 الى ١٩١٩ عام فى انشائها منذ تفيا
 القوات احذاتها حين ١٩٤٠ عام

 اتحاد الى تفيا ضم تم حتى األلمانية
 أن سبق ) الوفييتية رياتالجمهو
لمان احتلها  عدد يباع ؛ ( ١٩١٨ عام ا
 ربع من أكثر أى ألفا ٦٤٩ سكانها
 ٠ الجمهورية -مكان

الثالث الريخ ا٧٦ً

 الحكم ابان المسا عل -طلق ام
 بزعامة (١٩٤٥- ١٩٣٣ النازى)

 ( الرايش أو ) والرخ ؛ هتلر أدولف
 ، امبراطورية بمعنى ألمانية كإحة

 من ة الغتن هذه أن بذلك والمقصود
 الذهبى العمر تمثل ألمانيا تاريح

 التاريخ تق--رم أساس عل ئ، الثالث
لمانى ول ،كبرى عهود ثالثة الى ا  ا

مبراطورية  ، المقدسة ارومانية عمرا
 ١٩١٨-١٨٧١ بين الفترة والثالى

مبراطورية وقيام ؛نبة ا  المتحدة أ
 ، هوهنتارن أسرة حكم 'نحت

 بمد قام الذى لعهد١ هو والثالث
 واذكاء األولى العالمية الحرب كبوة

٠ الهزيلة ثايمار جمهورية

ريدر

 ريدر ايريخ وهو ، ألمالى أميرال
 عام بالبحرية والتحق ١٨٧٦ عام ولد

 العالمية الدرت فى واشترك ١٨٩٢
 حبالند معركة فى وكارك األولى

 عام للبحذرية قائدا عين ، ١٩١٦ عام
 بناء اعادة عر سرا فعمل ١٩٢٨

 ؤأئدا هذار عينه ، لمالى١٠ األسطول
 ، ١٩٣٥ عام األلمالى ل سطول عاما
 غزو عمليات عل ١٩٤٠ عام ف أشر

فى ١٩٤٣ عام الخدمة ترك ، النرويج



الريف ٠٨٣

 قدم ؛- تين—ول المايعة س
 ٤ ه ) نورميرح محكمة أمام المخداكمة

 بالسجن عليه وقفت ( ١٩٤٦ -
 عط'م وفى ا صبنداو ٠٠سج فى بد ألم؛

 أؤرج نمرئ ذم، ل ١ على فأدر وقد ١٠هدأل
٠ ١٩٦٠ روفى ن صحته ب عنه

ريع
 _..„,كى٨ذتع ا أطالح بع إر أ — ١

ه ممعنررردرة عادة بستحدم  دا
 أو داكن١ أو ألررأأل األرانى

 ن٠لع; ١ ;فى? نعدد ج٦وتش فعه أد

 أو شبر ؛' بةم زمنية فترة خالل
 ن م كال ألعقد ورحكم ٠ ( مثال سنة

لك  ا.دولة١ أن دد ٠ حرواطأ ا
 أو ذرة ألى 'رتد^ل دد

 ٠ بدرةأ تحدد فى اقتصادية
 عليا حدودأ أو معينة نبا و'نغرض
رض وحدة إلدارة  الزراعية أ

 ألكذع إوحدة١ أو ( كاطدأن ٠
ذ ؛ ( المساكن فى كالغرأل '  دو

ى  انزرء ح١قاذون ربط ا
 لذرأءج_ا_ة١ الضرجة تمن م فى
 نشت فقد ، ض ر أ در و رحارة أ و

 أنه ط،; إلمالاذمن١ هذأ ب ٣٣ المادة
رن ة اد د ب أن بحوز  ١١  أ

 الغربة همذال سبعة لم، ازرأعية
أل  أ ئ «عالتما ،ظة ل١ أ

. ( رع ر آ ة 'طرار لنسعة نا  ,اذ، — أ
 .يف’كا٢ بهن ع ألمثر فرط ألكنة

 ورين I' أألط ألمال رأس ١, ألعذاء
 امذه لنت رتق لذى أ ت١أ!وحد ا'حة—م

٠ األس

قتصادى ر ١إريعق١ - ٢  ا
ررأد لض ف; ١) ءو  دن بؤول أأذى أ
نتاح عنادر من عنت. 'ى  حمن أ

 بكغى. ٠وحبث ن٩مع ض ض فى شستعماله
هذ؟ فى م.-ئخدما ائه إد ألفائض ١هذ

 ن٠تتحم ألذى مذ ذم ار فا ; ٠ نر إ أ
 ررع عن نختلف قعلنا الفدان ذراعة

رض واش لمظن اح—'نص  ألتى أ

المقاومة وتنفس ١٩١ ٩ عام رأسمانا
حتالل سانى ا ا خد الئعة

نم ك.’١ءد ت١اذذءا.- و"روا!ت ’،  ل•
خمس أسانا ألل ازا ماث بارغم

ءددمن فد شترك١.ة ر٠أل حمالت

 والتعربة-، ( الشبر أو للقمح نستغل’

 الجزء ذلك )) هو ردع ألكالسيكى
رض ذارح من  لمالكها بدفع الذى ا
ة—أطبيعب١ طاؤتها ا*نخدأم ; ;ظ

- (( الثابتة

الريف

 على طلق اسم الريف - ١
 شمال فى تقع التى الجبلية ألمنطقة
 ألحل على وتطل المغربية المملكة
بيض البحر  رأس من وتمتد ، ا

 الحدود من بالقرب بعكادور
 الواقعة أل ميناء الى الجزائرية

 تتكسون ، طارق جبل بوغاز على
 اأسعالسل من مجموعة من جغرافيا
 أطلس جبال عن وتفصلها ، الجبلية

 مائية ومجارى أودية عدة ألوسطى
 بعدة تتميز دةبربر قبائل ونكنها
 جعلت ، وتقيدية تكوينية خصائص

 ة ذوى أشداء محاردين منهجم
٠ متميزة و'تقافية درندة

حرب به يقصد الردف حرب __ ٢
 أحداثها جرت التى ألمغربية ألتحردر

دارة السالغة الريى منطقة فى  ا
 ١٩٢٦ و ١٩٢٠ عام بجن ما اليها

 الخطابر( الكررم عيد محمد بزعامة
 الردف(( طل ١) بلقبه أشتهر الذى

 بعد الممكرى الصراء هذا بدا
سجنه مرئ المغردى اإزعمم ؤرار

سساذئ الذ؟ ركعا  سلفسترى منهم ادأ
 ى ر طب؟ كالمك١و ا رد ٠د رؤو ي ؟

 ١٢ ١ أذوال ركة٠مو وكانت ، داذو
 سد انذحارات درز (١٩٢١ ليه ر
سدازى الحيثى أباد اذ إكرص١  ا

 ٠ وؤ ، أسرى له فلو و ه قائد أخذ و
الردفية القوات وصلت ١٩٢٤ عام



٠٨٤ .يمال

حتالل منطقة حسدود ألى  أ
٠ الغرس
 حرب من ألثانية المرحلة ,بدأت

 القتال فى فرنسا باشتراك الريف
 من كبيرة بأعداد' ( ١٩٢٥ ابريل )1

 والدبابات الطائرات وعاونها الذوات
 القواد كبار من عدد قيادتها وتولى

 ليوتى المرشال منهم الغرنسيبن
ماء بيتان والمرشال  الى با

د بغيرار دى ئ دم در المردال دىاًا III. I-■ا
 نحو القوات ده م, حملة وطغت
 وبعد ث نظامى جندى مليون نصف

 فيها اشتركت المعارك من سلسلة
 واستخدمت طؤل٠س١و الطائرات

 عبد أعدت ،ادامة الغازات فيها
 ٢٧ فى للغرنسيبن استسالمه الكريم

٠ ١٩٢٦ مابو

رخال
دم  عاصمة على يطلق كان الذى ا
 عة و حمن ج ه الى انغمامها حتى ادتونيا

تحاد دول  ١٩٤( عام الورض ا
سم عها أطلق حين توتى ا  ا

 'اقوات احتاتها « تالليت ١) القددم
لمانية  العشى الحرب خالل ا

 خالل ,.كذلك .(١٩١٨ فبراير ا
 غمها لحيت الثانية العالمية 'اجرب

تحاد الى . السوفيتى ا

 ألفا(. ٣٢٢ سكانها )عدد

( قانون > ريكاردو

 اقتصادى ربكاردو دافيد — ١
 لمعروف١لقانون١ اليه ينب بريطالى
 ، ١٧٧٢ عام لندن فى ولد ، باسمه

 واشتغلبالمضازبات يهودية أسرة من
 من وجمم المالية األوراق ,بورصة فى

 ١٨١٩ عام وفى ، طائدة ثروة ذلك
 كما ا!سوم بمجلس عضوا انتخب

قتصادرة الدراسات ار انصرف  ا
قتعاد اصول ١) مؤلفه واهمها، ا

 نظرية ريكاردو نظرية ٠ ٢
 صاحب الى تنسهب اقتصادية

 أو الريع مفهوم وتغر الترجمة
يجارة  الزراعيه لالرانى بالنبة ا
 ينشأ الريع أن هو النظرية ومجمل

 الناتجة الكمية بثن للغرق نتيجة
 من والناتجه حيدة أرض زراعة من

 أو * مساحة تساويها رديئة أرضر
 نفن من الناتجة الكمية بين الغرق

رض  فى استغاللها بزيادة الجيدة ا
ساس هذا على فالريع (( ءة١ر٠ل١  ا

ردى توفر عدم بب ا ينشاً  ا
 فى فرد كل طيع—.ت اش الجيدة
 آ بااتملك عليها سل أن المجتمع

 الكان زيادة أن الحقه ولكن
رض لمساحات بالبة  القابلة ا
 بعفى ألجأت اش هى للزراعة
فراد ستئحار الى ا  لمالين١ من ا
 الذى الردع ئ تم فمن لالرض
 ء٠أج١ ءو )) بذوله ريكاردو حرفه

رنن ناتج من  ’لمالي. فعرد الذى ا
 ._ة اط;حهر١ طاقتها استخدام نظر

٠ م( الثابتة

اكوف٠ر

وهو ٠ ؛فيتى مى رو ممياس
 عام ولد ٠ ف ريكو ف نو ايفا الكمن
 على ) ف تو ا 'سار رنة بمد ١٨٨٠

 ول١شبابه منذ اشذرك ئ ( لجا الغز
شذراش الحزب فى  ، الديمقراش ا

 فى عدوا انتخب ١٩٠٥ عام وفى
 ۶لعطا البلشفى الحزب لجنة

 عليه قبضن '( ليننجراد و ح مبر بطر
 اتعلت ث مرات عدة وش وسجن
 ألدورة قيام وبعد المنفى فى سمرته

 انتخب ئ لتن باوعيم ١٩١٧ عام
 اك,لم الياس بالكتب عفوا

تتدادى للمجلى وراسما  األءلى ا
 اكخب ١٩٢٤ عام كن وفاة وبعد

 الشعب قوميرات لمجلى رئيا
متعه وشغل ( ألوزراء مجلى )



دينيون ٠٨٠

 سيابة عارض ، ١٩٣٠ عام حتى
 رين هطرد الى أدى مما ستالين

 بعد اعتباره اليه رد ثم ث الحزب
 ٠ العام آق ال امام ده رف ف عمرا أن

 ى’بخ سذ١ب بتدب ذلك بعد اتهم
عدأم حه وحى تالت—  ١؛ فى ؛'

٠ ١٩٣٨ مار*ر

غجز٦ر

ى ح، ف ٠ع ام . اف لحذت ١ أد

 نى درة ون و كت امريكى شاعى
 رى ;وأهتحللت ١٩٦١ أغسشى ٢٣

 ٠ تمر١ .ملمى ٠لهمقط١ امذاب درمة
دار أن عد!ر٠ ٩مشمذ فى بنجح أج, ولكنه
ذدو ٠ثازبع’١ قه نشن١ ;حدع نق' رتجه

 دره ذاك بدف أطلقت ٠ القمر •طح
ده هذا ا،قمارذحكل  ٠؛وب٢٨ وفى .ا

 لحح اذى ،٧٠ بنجب ر اًطق ١٩٦؛
 ٣١ فى القبر طح على الهبوط فى

 ٣٦٧٦٥٦ فةما قطع أن بعد يوليه
 ٤٠٠٠ نعدو ارسال من وتمكن كم

صطدام قول القمر لسطح صورة  ا

 ٨٠٦ ا٧١ ريتجر وزن بلغ ،به
 جي; وقد أمتار 'تالنة وحلوله أرطال
ت  لدراسة وأجهزة تصوبر با
 ارة الح, ودرجة القمر سطح طبيعة

 عة٠ز ا ء.ن ت١ختبار١و سطحه على
٠ الكونية

الثالث ريش
 هنرى لويس وهو ، موناكو ميرأ

 وخاف ١٩٣٢ عام ولد ، برتراند
مير جده مارة فى الثانى لوبس ا  ا

 ١٩ فى 'نزوتم ، ١٩٤٩ ما.دو ٩ فى
مريكية الممناة ١٩٥٦ ابريل  ا

 دستور اوقف (( كيلى جراس ))
مارة  وحل ١٩٥٩ .ضاير ٢٨ فى ا

 ( عضوا ١٨ ) الوطنى المجلى
 ( عضوا ١٦ '١ المقاطعات ومجلس

بمد المجلين انتخاب واعيد

 ديممبر ١٧ فى الدستور تعديل
واكو ان قرر الذى ١٩٦٢
 ذماحب منح ٠ ورأ'نيه مأكية دوك

ك الرجة  جشسدة واروق ابق—ال ا
 ممش عرش ءن له تذاز بمد زاك. رد

٠ ١٩٥٢ عام اطاب اإى والنجائه

رشو

، رب. بول وهو ، فرنى يدا-ى
 ٠ نبااناذو واستغل ١٨٧٨ عام ولد

وى اكالمة الهدب ى واشرن  ا
 ءين ، اروسية الذورة نى ضز١ كما

 ووزيرا ’ ١٩٣٠ د'.طلآل وزرا
 لواطد ن ١٩٣٢٠٣١ ت’اشتما

 وزارة فى للمالية س ١٩٣٨ - ٣٢
ده  هارس - ١٩٣٨ ابر؛لى ٠ا ذ

 صالح كثيرا فسل ،١٩٤٠
 ارذى ء ٠ الميزاذبذ فى اب ط.’ا

اتقارب بعدف الخارجه نسا و حبامعه
رس’رةلىم'١إوز١ به !دريا تو ’ روع
 حكزمة٠ أطذطته أن بلبث إمو ١٩٤٠
 ، نفه اامام ن٠م اونيه لى بيتان

 تم الغرب الذألع احدى فى اعتذل
 ١٩٤٢ م ء ر؛وم فى للحاكمة قدم

همال بتهمة  اذيا1بأ اعذاله ودام ٠ ا
 فرنسا الى عودته وبعدد ٠١٩٤٥ حتى
 نائعا 'تم ١٩٤٨ عام طالية ١ وزم ء-ن

٠١٩٥٣٠٥٢ الوزراء رئيس

ددون
 من 'نتألف ية٠فرط متعمرة

 الهذدى المحيط فى تقع جزبرة
 زيرة٠ج من الشرق الى الجنوبى
 اربا تمض. م ٤٢٠ بنحو مدغشقر

 باسم بذا٠ح وعرفت ١٩٤٢ عام منذ
 ٠ م م ٩٦٨ ماحتها تبلغ البربون

 ٣٦٢ ( ١٩٦٢ احصاء ) سكانها وعدد
 ١٦٧ ) دبنى سان العاذب...مة ، ألفا
خرى والمدن ( ألفا  سان ، بول سان ا

مذتجاتها تثمل بيير ان٠س ، لوير
 والروم مترى( طن ألف ١٨١ ) السكر

عن فضال ، والنشادر والغانيليا



٠٨٦ دورو ديو

 )من وارداتها أهم ، لغابات١حاصالت
 ومنذ ٠ لنبين ١ و ألمنسوجات ( نا فر
 محاففئة الريذيون أعبرت ١٩٤٦ عام

 وة ز سها اإبحار ورأء فيما فرنسية

ض ألو المجدس فى وشيخان ذواب
٠ بباريى

دورو ديو
 ٠ يقيا ذر أ يغرلب أسبانية ة مستعمر

شذرأك وسرف  افية—!*١ مع با
 باسم ب شما فى تقع ألتى ء١أل^ر١١
سبانية أاصحرأء ))  وبمتد (( أ

 األض 'ألمحيط على ألمطل هاأساح
 لقمين أ مساط وانبلغ م ٦٠٠ نعدو

 ٢٤ ألكان وعدد ٠ م٢ ألف ١٠٢ر٦
 أمتدأدأ أطمان ويعتبر ٠ ألفا

 ألجفرأبذ أأشاحيتين من لموريتانيا
 قبادل -بأ٠<~ أن وألجنسية
٠ ألمسلمة ألعربية ألرقيبات

جاسرو دى دو

 أكابقة ذيل١ر٠لب١ جهورية عاصمة
 بمد ) ألجنوبية أمريكا مدن وثانية

رجذذث عاصمة أيرس بيونى  ، ( ن٠أ
 أحصاء ) ن م ٣ر٢ نها سمة؛ عدد يبلغ

 وأعلنت ١٥٠٢ عام أسست ( ١٩٦٠
 ت’ق٠ أن ألى ١٨٨٩ للبرازيل عاصمة

 ألحديدة برأزيليا دنة مد لى أ ألعاصمة
 ألقاعدة وهى ،١٩٦٠ ابريل ٢١ فى

ولى التجار؛* والميناء البحرية  فى ا
 : هى معات م؛ ثالث بها ؛' ألبرأزدل

 ألجامعة ، ( ١٩٢٠ ) أزرل أبو جامعة
 ألجامعة ثم ( ١٦٤٨ ) ألزرأعة

٠ الكاثوليكية
 ة عله و حانير دى ربو أسم . ٠طاذ كما
 عام منذ لية١اغيدر١ ألمقاطعات أحدى
٠م٠م ٤٣١ مساحتها وتبلغ ١٨٣٤

(( محاكمات )) ريوم
لف أ ١ ١) صغيرة فرنسية وادة ريوم
 أشتهرت ، ديدوم باى باذبم ( نسمة

للمحور ألموأبة فيثى حكومة بأن

 ١٩٤٢ ذرأير ١٨ فى بها عقدت
 ن٠م عدد كمة’لمح, عمكرية محكمة

دأزدييه منهم ينث٠ألغرس ن٠ألمغولث
 ، ال-اشق ادوزراء منرؤ-اء وباوم

 حرب ركان’ رئيس جامالن دالجنرال
بق الفرنى الحيثى شبر .ا  و

ؤميه ، ن أ ألعبر وز؛ر  أإرأقب وجا
 وزير تمدوتى و'يير ؛ ل سلخدة انعام

 ؛ وغدرهم :.لموم وزارة فى ، الطران
 ص اادهم لما—الموجج التهمة وكاذت

دال  اب اى بالتبعات زالقيام ا
 'تيام١ محاولتهم وكذلك ، عليهم

 وقد ؛ لما الدو! بالمة تضر بأعمال
 ،'* شاهدا ٤٠٠ لذخية ١ شهود د عد دأ.ة
 المحاكمة رقفت التالى ابريل ١ ٤ وفى

’ ص غدر جل

مونى ديو ٠
 فريقبا بأ نية سبب.؛ أ ة مستعم*
ستوأئية  بو فرناندو جزر مع تكون ، أ

 أشرأف تحت أدأرية وحدة ألمجاورة
 بادم ف وتعر ، أسبانى عام حاكم
 حدود بين تقع ، أبثاسبانية غينيا

 ه-ذه نطاق وفى وجابون ألكمرون
* ف ١ ٠ مساحتها تبلغ ، خدرة أ  ٢م آ

ؤريقيجن من ألفا ١٨٣ سكانها وعدد  أ
 ألعادسة ، ( أوربى ٢٨٠٠ بينهم )

 ميناء وهى ( نمة ٣٥٠٠ ) باتا
 أهم ؛ عنيا خرج على تطل صغيرة

 ألكاكاو ( لها;يا أدم ألى ١ صادرأتها
 تعرف ٠ ستوأبة١ وألفاكهة وألبن

فر؛ب مونى ريو ائل—قب  باسم ا
٠ (( ألفالح ۴’

الجمهورية دئيس
 الحكم نظام فى الدولة رئيى

 لرواسبة١ ذجمهورية١وفى ، الجمهورى
 سة١رد بهن ألجمهورية رئيس يجمع

 يكون اى ألحكومة ورياسة الدولة
 فى ألفدلية ألتنفيذية أذلمطة صاحب
 هذأ مندمبه ويتولى ، ألدولة

نتخاب  يحددها معينة لكرة با
تكون ا فيها يراعى ، الدستور



الجمهورية رئيس ٠٨٧

 الجهورية رئيى يكرن  حتى قعيرة
 طويلة أو الناخبهن صوات  خانعا

 قابلة أو ئ بالحكم يتبد حتى
 تتكخرول حتى المتكرر للتجدرد
٠ مقتمة .ة ملكي. الى الجمهورية

 الجمهور'ن رش انتبثاب يتم
ا هى تالت طرق باحدى

 ناررلما بو'سطة انتخابه - ١
٠ ١٩٤٦ لعام انذرنى كالدسذور

 من هيئة بواسطة انتخابه - ٢
 الحال هو كما المندوبعن أو الناخون
يات رئيى نتخاب تاببا الو

ستفتاء انتخابه - ٣  الشعبى با
نتخاب بطريذط أى ٠ ابادر ا

 بجحن الممرى الدستور جمع وقد
ولى الطريقتين  أعطى اذ ،والثالثة ا

 رئيى ترشيح حنى ألمة ١ مجلى
 حق الشعب وأعطى الجمهورية

ستفتاء ٠ اتخابه تأييد فى ا
عمال تشمل  ن٠م تكون التى ا

 الحذوق ، برالجمهوريةصراختصا
 والتصدية' التوقيع ومثالها السياسية

دارية الحقوق ، المعاهدات عاى  ا
 ، وعزلهم ألموظفين تعيين ومثالها

 الذائد بصفته العسكرية والحقوق
على  اعالن ومثالها المسلحة للقوات ا

 امجا’ومذ القضائية والحقوف ، الحرب
 التشريعية الحقوق ، المغو حق

 القوانين اقتراح حق ومثالها
عتر ٠ عليها نى ١وا

 التى المصرية الدساتر نصت - ٤
 الجمهورى النظام منذاعالن صدرت

 الجمهورية ربى اختصاصات عده
 فرهافىشخحه١ تو الواجب والثروط

 وما رياسته ومدة انتخابه 'وطريقة
 واستذالته انتخابه باعادة بتعل

: ؛اى كما ذلك ومجمل ٠ ومحاكمته

 رئيس هو الدولة رئيى — ١
اسة يتولى كما ،;الجمهورية

 على اختصاصاته ويباشر التذنينية
٠ الدستور فى المون الوجه

 رئيسه؛ ينتخب م»ن٠في. ١يتترط - ٢
 من مدريا لكون أن ٠ للتجمهورية

 متؤتعا يكذون وأن ٠ معريجآن أبوبن
 تقل و ، والياسرن المدنية بحقوقه

٠ ميالدية سنة ٣ ه عن سنه

مه مجلى يرشح — ٣  ربى ا
 على الترشيح ويعرنى ، ألجمهورية

 ويتم ٠ فيه ستغتائهم لمواطون’؛
 أعضاء ثلث اقتراح على بناء الترن-^ح

قل على المجاسى  المرشح ويعتبر ا
 على بحصوله للجمهورية رئيسا

غلبية  أعطوا من لمدد المطلقة ا
ستفتاء فى أصواتهم ٠ ا

 مجلسى امام الربى :ؤدى ~ ٤
مة مهام مباشرة قبل معينة يمينا ا

٠ منعسبه

 يعين أن الجمهورية لربى — ه
 من وبعفيهم اكثر او له ؛—نار

 الوزراء رئيس يعين كما ، مناصبهم
 ويعفيهم ء١منالوزر الحكومة وأعضاء

 الموظفين يعين وكذلك ، مناصبهم من
والممثلين والعسكريين المدنيين

٠ ويعزلهم السياسون
هوالقائد الجمهورية ربى — ٦

على  الذى وهو الملحة للقوات ا
مة مجلس موافقة بعد الحرب بعلن  ا
. الطوارشء حالة يدان كم؛

 ي.مى٠رئ حقوق تثمل - ٧
 وحق ، المعاهدات ابرام الجمهورية

عتراض القوانين اقتراح  طيها وا
 لها قرارات واصدار •' واصدراها

 عقوبة من العفو وحق ، القانون قوة
 يضع الذى وهو ، تخفيفها أو

سراك  السياسة الحذومة مع ؛أ
مة ٠ للدولة ا

 سدوات سث الرياسة مدة — ٨
الدة هذه انتهاء وقبل ٠ ميالدية



٠٨٨ الوزدا؛ رئيس

 ختيار ءات١جر١تبداً ، روم ستجحن
 قام واذا ، الجدبد الجمهورية رئيسى

 رئيسى مباشرة دون يحول مانع
 عنه أناب ختصاصاته الجمهورية

. سهورة١ رذيى
 دن اة أذا '!رئير قدم اذا ' ٩

 اذى ذ٠فال٠سذ١ كذب وجه منعبه
 اسنقااه >الة وو ٠ األمة مجلس

 وفاته أو العمل عن الدائم عج,زه أو
 وزنه I ب٦الذ ؤدا برز اار؛اسة نتولى

 فى درد—ا!ح الررش ار—اختي ويتم
٠ ألمنشب ث - خ ن م 1م به متجحن خالل

 ر-ه لحمبت١رئيسى 'ب'ما نؤون — ا ٠
ء اوعدم اإهشى بالخيانة  كف%ح ; اأو

 دج.—هرق ج٦١قترآ عالى بناء الجمهورى
مة مجذ'سى أعضاء 'نلثى من  عر ا

قل ددأم قرار صدر و ي ا  اال ا

 ذلك عذلى قف رز ن المجلسى بأغلبية
ول ة٦ذائ لى وت عمله عن  انررامه ا

 ررسى —كؤ محا وتأون ، مؤقتا
 رذدمد خارة محكمة امام الجمهورية

 من أععى ؛ادانته حك واذا ،القانون
خالل عدم دع منمبه  بالعذورت ا
خرى ٠ ا

الوزرا، ردس
 رأس دو وزراء—!ا رئبى — ١

 اإ-لىول فى التبذخ السلطة
 مختلفة باسماء وبعرف الديمقراطية

 مجلر وررسى الحكومة ررى منها
ول  ف كا)نبعر كما ا٠ الوزراءواذوزبرا

 الحدر باسم السلطانية تركيا فى
عفدم  الدول لى 'لوزرا، ورئبى ،ا

غلبية حزب زعيم هو النيابية  أو ا
عية لثقة الحائز  وفى النيادية ا

نات١كمافى) لىياسي.١ الجمهوريات  لو
 ، المنصب لهذا وجود  ( المتحدة

 الدراش من كرر فى ٠لهذك ردرد كما
 اسم عادة عليه ط'ق لهذا المكتوبة
ول الوزير الوزراء مجلى أورئيى ا

 فى أ ياشرها  ططانه ن ذلك

 الحال هى كما الوزراء مجلى داخل

٠ بر.■طانيا فى

 ن١طى الدستورى العرف حرى
 او إإ-كة١ ١ الدولة رئيى رحتار

 ممثال زراء اذ؟ ررى 'ا لة اجاجور ا
ذرة لحزب  ذيل وداف ا
 ، اذورراء زمالئة واختيار الوزارة
حار ١هذ ذق ان الدولة ورش  ا

 ومن ت اذوزارد كيل٠بتش تكرغه رز
حراء هذا أمنأ^ ر١فطالن١ ا  طاد

ك بون  فبراير ٢٨ بتاريخ ران ا
 زعم ؛اشا رذاول هد—وس ١٩٢٤

ي  األوز العذطاب ذضمن٠ فقد .ا

 آل١مذيد وزءثبا امالنا كاذت ))لما
 أهرربا أصدرنا ٠ ٠ نعبنا دة’صمع: كح؛
 الوزارة زتاليف ذخذ لدولتكم اعن

 إ1ءكذل التاليف هذا وع مد وعرذى
 ٠٠ ٠ به؛ العالى منا مراه؛ ر لقده

 ص--ادو ١اذ فأرجو ٠ ٠١) د ا وتضمن
 ااربدوم بعمدر أن جاللتك استنحسان

 اذوحه ءإس الوزارة ل بشك ارامى
تى ٠(( الداخرة ورارة تذيدى مع ا

 بعد رى i'.ره؛ لد ا ف اله' جرى٩
 وارفء الحبوزى النظام اعالن

 دة ر اجمؤج ١ ررسى يكلف ان اب ٠٠ح١
طة ريسى ودو ١١  اغذة١ ا

 اطمة رهذه &يغه٠ نرى من ؛( إف كذ
ذاك ومن ٠ جهورى بقرار  اترار١ أمذا

 ١٩٦٥ كذوبرا فى الصادر الجمهورى
 تتضمن وواد أردم على تمل—وبش

طالع بمد : يأتى >ا٠م  الدستور ا٠عر ا
ور : قرر  المميدزكريا عون .٠ المادة'

 الحمهورية ررس نائب الدين محيى
٠ (( للداخر )'وزراءووزيرا ريسا

 (( البولو رو؛رت ١١ يعتبر — ٢
 طاية ار الوزارة رياسة لذىتولى١

 ااقب١ هذا حمل من اول ١٧٢١ عام
 كان الذى هو انجلترا فى الماك أن اذ

حذو تواحتذ ،الوزراء مجلس يراس



الودربى رئيس ٠٨٩

كة١ الدول من غدرظ بريطانيا  ٠ لر

 بانا نوبار يعتبر المصرى كاريخ١وفى

 وزراء مجلس رياسة تور من أول
 عام سمال١ الخدبو حكم ابان

 ص 'نزفيق محمد ابنه وخلفه ١٨٧٨
٠ باشا نريف

 ١٩٢٣ عام دستور يتغدن لم

 زراء اله ديرز حمسب ار اشارن

 عس٠و الوذرأ، ذلى اكتفى ل
 أن ١١ على تنحى ٥٧ دد فال ٠ ألوزراء

 kJ مفدغ_اا وب عل ٠ دمج لمه ٦ هع زراء لة ا مضجلمج

 ااوزراء١ أن عاى ٦١والمادة « الدولة

 منهم وكدل ٠ ٠ متضامنون مدولون
 بهذا كاكا وزارته ل أعم-؛ عن مغول

 كاديثغل ألوزراء رسى أت .ألحظ
ضاوة المأدة فى  المتصب ١هذ الى با

٠ الوزارات من وزارة شون

 جاءت فتد الجمهورى العهد فى اما
شارة  ( ذقت ا؛ الثورة دستور فى ) ا

 بذوله والوزراء الوزراء جلسم الى
 مابخصه فى الوزراءكل مجلن يذولى ))

 ووردت « التنفيذية النطة أعمال
شارة  ؤدسذور الوزراء ارمجلس ا

 رئيمر تع يجذ.* )) بقوله ١٩٥٦ عام
ه رث فى الوزراء مع الجمهورية

 فى الرأى لتبادل وزراء مجلن
 وتصريف للحكومة الدامة الشدون

٠ كا( نها نغو

 فى رصا الوزراء رئيس ذكر ورد
 لهبنو المؤقت ١٩٦٤ عام دحور

 من الحكومة تذكون )) '( ١٣١ مادة ؛'

 ربدرالوذراء ونواب ٠ رتيرا!وزراء
 مهمة المادة حددت كما (( زراء ٠!وا

 رئيس ويدير )) بقوله وزراء ا رئيس
 ويراًسمجلس الخؤومة اوزرأءمال١

 طى ١٣٦ المادة نددت كما ك< ء١ا!ورر

 مباشرة الوزراء رئيسى يتبع )١ أن
٠ « لدولة١لتغببثرفى١لرقابةو١هي%ت

 رة١ووذ١٩ه٢ يورو٢٣زورة٠ قامت
 ، لخةم١ فى باشا ماهر عر الرش

 .مدمحن انلواء ة٠سبربا وزارة خلفته.؛

 فبراذر ٢٣ ؤفى ، سبتمبر ٧ فى نجيب
 جمال الوزارة سةيار 'نولى ١٩٥٤

 رريل٠١١٧ فى اليها عاد نم انادر عبد
 الجمهورية ،وبعدقيام نضه الدام من

 من ذاك -شاد وما المتحدة العربية

 تواى ث الصورى وم ا ال—انغم
 ٢٤ فى صبرى عل ا الوزراء رياسة
 الدين محدى وذكريا ( ١٩٦٤ هارس

 صدقى ،محمد ١٩٦٥ اكتوبر ا فى
٠ ١٩٦٦ سبتمبر ١١ فى 'سايمان



٠٩٠ لى زابو

ذابوبور

 اتطولن وهو ، -شيكى ساس
 واخترلذ ١٨٨٤ عام ولد ، رابوتوكى

 اسمه وبرز الشيوعية الحركة فى
 عام فاكيا تشيكوملو تحرير بمه
 التى الحكومة فى اشترك ، ١٩٤٥
 ٠ ١٩٤٦ عام حنفالد كليمنت ثءها

ذر هذا وبانتخاب  رئيسا ا
 خلفه ١٩٤٨ يونية ١٤ فى للجمهورية
 وفى ، الوزارة رياسة فى زابوتوكى

 حوتغالد توفى ١٩٥٣ مارس ١٤
 ٠الجمهوررة رداسة فى زابوتوكى فخلفه

 ح ١٩٥٧ عام الترجمة صاحب توفى
٠ ذوتنى نو الرئيسى وخلفه

زاروبين

 جبوذجى وهو ، دوس سياس
نتش  ١٩. . عام ولد زارويين، تيكو

 - ١٩٤٦ لندن فى بالده سفيرا عجن
 توقيع فى ذلك خالل اغترك ١٩٠٢

 بمان اليابان مع الصلح معاهدة
خلف ، ١٩٥١ فرانسيسكو

 السوفيتى لالتحاد سفيرا بانيوشكين
يات فى  رأس ، ١٩٥٢ المتحدة الو

 لجمعية ١ لدى مرات عدة بالده وفد
مم لهيئة العامة  بولية ٢٤ 'نوفى ، ا
١٦٠٨

حجه زار
 رئيس نائب ، هندى سياس

 ١٨٩٧ عام ولد ، الهند جمهورية
ية ملمة أسرة فى  براديش اوانار و

سالمية الكبة فى 'نخرج ، الحالية  ا
قتشاد دراسته وتابع ، الشرقية ! 

 درجة عدى منها وحمل برلين بجامعة
تعاتدير'ذه١ ، ١٩٢٣ عام الدكتوراه

 ذائبا عين ، غاندى بالزعيم ذلك بعد
سالمية عليكرة لجاط  حاى -رم ،ا

ية  نائبا انتخب ، ١٩٥٧ عام بيهار لو
مايو ٦ فى الهند جمهورية لرئيس

دب ا فى لفات مًا

زاسأ

 له ، ١٩٦٢
نتماد . وا

زامبيا : سم ا.عوس١ ا
نطاق فى ورية——جمه : اسكم ننام

الكوضواث

٦ذد١كو كبنيت ٠ د : ذلة ديى ا
( ألعا ١١٤ ) لوزاكا : العادمة

( ١٩٦٤ )

حددثة افرض؛ حمهورة زاميا
كانت. ، ١٩٦٤ عام استقاللها أعدت

 رودبيا )) باسم قبال تعرف
 ٢٩٠ سساحتها -نبلغ ح (( الشمالية

 دول ٨ بها وتحيط ٠ ٢م ألف
 وتنزانيا الكونغو هى مجاورة

 ث ( خرق ) لوى وما ، ( خمال و
 ع الجنوبية وروديسيا وموزمبيق

 الجنوبية الغربية وافربقيا انا ،بتف
 ءرد صدغ ، ( غرب ١ أنجو ( جنوب ؛

 قبائل من بر ٩٨ ٠ ن٢٣ر٦ '*عكانها
 ١١ و العر من ٤٠٠٠ منهم البانتو

ثيويين ن٠م ألفا  دراقاتها وتشمل ه ا
سالم الوثنية  والهندوكية وا

 كتوا المدن أهم ،والمسيحية
) الف( ١١٤) الغا( ٨٩ تدو

 على زامبيا اقتصاديات تعتمد
 مقدمة فى ويتأتى ٠ والزراء^ التعدين

 وتعتبر ، النحاس اتجدنية الثروة
 لمنتجة١لدول١ أولى خيلى مع زامبيا

يات بعد المالم فى للنحاس  الو
 فى النحاس 'مناجم تقع ، المتحدة
 'نبط و'ن البالد ن٠م لالوسط الشمال
 وانجو موزمسيق مع حدردرة بثبكة

 لمرتبطة١لموانى١ وأهم افريقيا وجنوب
 دلودنزومركنر درا ص بتصديره

 ، ( انجو ) ولويتو ( موزمبيق ١
٦٤٥ النحاس مرث زامبيا انتاج بلغ



زامورا ٥٩١

 نيمتها بلغت ( ١٩٦٣ عام ) ط ألف
كءة١ هذه فى ويعمل ٠ ١١٨
 من اتحاد ويستغلها ٠ الغا ٥٠

يهوا!مر البريطابه الدركات
ى٠وي ٠ ا—ذريعي ا جذوب وجمدورذة

 ٠ ■ حل اف ٥٤ ب الزنك النحاس
 المنجنيز '؛ ح ألف راًه )ه الرصاص

 ٤٨ و الكوبلت نم ( ف ألف ٢١ر٦ ),
نتاح اط مم ( د الف  الزراعى ا

ستهالك فى ويستغل  الداخلى ا
 والفول والدحن الذرة ويصل
 تشتهر كما ، التبغ ثم الودانى

حمر الخشب بانتاح زامبيا ٠ ا

 بعدة اليامى زامبيا تاريغ مر
 القرن بداية فى فكانت ، مراحل

 دركة )) ش#نها تدير ستعمرة
 وفى ، البريطانية (( الجنوبية افريقيا

 روديسيا باسنم عرفت ١٩١١ عام
 انتقلت ١٩٢٤ عام وفى ، الشمالية
 التاح الى الدركة من اصيادة
 الحاكم منعب ء فانثى البريطانى

 تنفيذى مجدى يعاونه 'العام
 محمية التعمرة وأصبحت

 انضمت ١٩٥٣ عام وفى ، بريطانية
 روديا اتحاد باب عرف ما الى

ند  ١٩٦٣ عام حل الذى ونياسا
 ألىمية١ 'لحركة ضغط 'نحت

ستقاللية  ،سا.كواندا—تزعمه التى ا
 استقالل أءلى ١٩٦٤ اكذوبر ٢٤ ولى

 النظام واتخذت الشمالية روديسيا
 لكنو زاميا باسم وعرذت الجهورى

٠ برطذى١ الكومنوك نطاق فى

 قيت'م زامبيا دستور يتضمن
 من مكون منتخب تدريعى مجدى

ضافة عضوا ٧٥  حمة الى با
 الذى الجمهورية رئيس يعينهم

قتراع بنتخب  ويعدن ، المام با
 يرأس الذى نائبه الجمهورية رئيس
 ١٤ من يتألف والذى ء١!وزر١ مجلس
نتخابات و'فى ، وزيرا  ولىحصل٩اد ا
ستقالل حزب اكرد الوطنى ا

 مقعدا ٥٥ على كاوندا يتزعمه الذى
 المؤتمر حزب من كل حصل كما

فريقى  التقدم وحزب الوطنى ا
 وتنتهح ، مقاعد ١٠ على الوطنى
نحياز عدم سيادة زامبيا  مع ا

 ٠كر_دطلى١ '!كاومنولث فى عذوا ذهاىك

. أنجا اب ٠ باب١ : اللغة

زامبيا جنبه ; ألعملة
.ركنم فى ،١خذ رنعة : سم '

يس  ر اشرطة ائدى ا
يود ثم البرتتاروا  وا

٠ كر بها نحيد

زامورا

 روزا الكا هوو ٠ سياجسالى
 وزامورا ١٨٧٧ عام ولد ٠ توريس أى

 اندا٠أدمس الجمهورئرفى الحزب مؤس
 اعذزال الى أدت التى الحركة وص

 ١٩٣٠ عام الملكية ء والن؛ ١٣ الذونسو
 ١ ربغبى بريمودى حكومة دقوط بعد

 رم ااوزاره رياط رولى ٠ الدكدالذوررة
بانية رية الجب، ريامة  عام يببن ا
 األذية الحرب ودقيام ١٩٣٦ -١٩٣١

 لحبن ألخارج فى وعاش أسبانيا 'درك
٠ ١٩٤٩ عام -نهفا و

ذاهدى

 وهو ث ايرانى وسياسى عكرى
 ولد ، زاهدى الله فضل الجنرال

 المناصب فى وتقلب ١٨٩٧ عام
 التى المعارك فى اشترك مم المكرية

 — ١٩٢٢ كردستان اقليم فى نثبت
 ٠ خطعه من األكراد وتمكن ١٩٢٢'

 ١٩٢٦ خوزستان على حاكما عين
 العالمية الحرب ابان اصفهان وعل

 متهما البريطانيون فبغردثه ، لثادية، ١
 الى ونفى الحور عم بالتداون

 ١٩٤٥ للشاه ياورا بن ، فدعين
، ١٩٥٠ طهران لشرطة فمديرا



 ،ألتالية ألسنة فى للدأخلية فوزيرأ
نقالب فى أشترك  به تخلص ألذى أ
 تولى ، مصدنى وزرأة من ألشاه

 ١٩٥٥ — ١٩٥٣ ، !وزارة١ رياسة
وروبى المقر فى يران ممثال اقيم  أ

مم لهيئة  عالقات توكيد ءلى فعمل أ
 سبتمبر ٢ توفى ن بالغرب أ؛ران
٠ ١٩٦٣

ذبلن
 حلرأز أليه ينب ألمانى مخترع

 ٠ باسمه تعرف طيد ألمنا من خاص
 ولد ، زبدن فون فردناند كونت وهو

h ألجيش سلك فى وانخرط ١٨٨٣ عام ا 
 ألنما حرب فى وأشترك أأللمانى

 ، لببن١ حرب 'نم ١٨٦٦ عام
 أإى ١٨٩٠ عام تقاعده منذ أنصرف
 ١٩٠٠ عام تمكن حتى ألمناطيد دراسة

 أنبوبى بالون وهو منطاد أول بناء من
 وفى ، وقيادته ذوحيهه يمكن ألثكل

فوق ألعزران فى نجح ١٩٠٨ عام
٠ كونستانز ة )حيز

لحرب١بان١ زبلن مناطيد أشتهرت
 لندن فوق ألتدميرية بغارأتها لعظمى ١

ها1كاذت وألتى :١٩١٥ مايو ٣١ فى و
 عام ألترجمة صاحب وفاة وبعد

 ألمناطيد صناعة تاورت ١٩١٧ عام
 شهرهاأ أسمه تحمل فتئت ما ألتى

 حذول طاف ألذى طن٠ز جرأف ألمنطاد
 ألمنطاد ثم ،١٩٢٩ عام فى ألعالم

 ١٩٣٨ عام أحترق ألذى هندنبرج
يات  هذد لقاباثة ونظرأ ، ألمتحدة بادو

 ألغازات ببب لالشتعال ألمناطيد
 عليها تثتمل أش لاللتهاب ولقابلة

 مناطيد بتطودر ألعناية فترت فقد
، ألثبيهة ألمناطيد من ها وغيه زبلن
 ألحرب ابان ما دورا تلعب لم ٠ لهذا

٠, الثانية ألعالية

زبيد
 يعرف بوادى تقع ، باليس مدينة

البحر حل٠سا من بالفزب باسمها

حمر  وفى منه كم ٢ ه معيرة وعلى أ
 فى ةبد لحد ا اجن طمتو موضع
 كانت ، ألجنوب فى ومخا الثمال

 ألدولة حكم أبان لليمن صمة ء؛
 مركزأ ومازالت وبعدها ألزيادبة

 عدد يقدر ٠ مرموقا ودينيا ثقافيا
٠ ألفا ١٥ بنحو سكانها

ذخادوف

 والياإ المال رجال أحد
 شتناله ألدولية بعفته أشتهر
 لهذأ ’ والنحرد زجت أ بنجارد

 ومأف الغامض أوربا رجل باص؛ ف عر
طاحة  بعفر باسمه وأحاطت ن أ
باطح  زخاروف بازل -بس وهه ، ا

نفول ولد  أن من ١٨٤٩ عام با
 بترويج وأختفل ’ يونانى أو روس
 وا'نعلت والذخائر لححة أ تجارة
 لحرب ١و لبلقان ١ حرب باحدأث سدرته

 مع يتعاون كان قيل ، العظمى
طرأف  ، وأء—أل على ألمتحاربة أ

 أبان للحلفاء خاصة خدمات قدم
 ية— ألجنس فمنح ألعفلمى ألحرب

 على حصل ، سبر ولقب نيه يطا ٠لب١
 نلك ومع ذه٠تجار من ضخمة ثروة
 من لعدد سخية بهبات تقدم فانه

 لندن جاممات شملت الجامعات
 ألبحوث لتشجيع دأ وغر وبتر ٠. ا٠ي وبار

 عام توفى ، بالطبرأن ألمتصلة سيما
١٩٣٦

زدانوف

 أندريا وهو مم روس سياس
 عام ولد ، زدأنوف ألكسندوفتش

 ألشيوعى ألحزب ألى أنضم ١٨٩٦
 وأشترك ١٩١٥ (عام ألبلثغى ).

 رياسة تولى ، أألهلية ألحرب فى
 ١٩٣٤ عام ليننجرأد قطاع فى ألحزب

 بمناعة ألنهونى أليه وينسب
تحاد فى ألسيارات ، السوفيتى ا



نداعة ٠٩٣

 المركزية للجنة سكرتيرا انتخب
 الثغون للجنة رئيا ثم للحزب

 .ضم المنادين من وكان ، الخارجية
تحاد الى البلطيق شوس  ا

 اشترك ، ١٩٣٦ عام منذ السوفييتى
 ٠ ١٩٤١ ) ليننجراد عن الدفاع فى

 ’ الفخر الجنرال (ومذح-رتبة ١٩٤٤
 السياسى المكتب فى بارزا عضوا كان

٠ ١٩٤٨ عام توفى • الوفيتى

وزارة( زراعة)

فى الزراعة وزارة أنشئت ٠ ١
 محمد مين ن’حب ١٩١٣ عام فى ممر

 ١ناظر الغربية مدير باشا محب
 نوفمبر ٢٠ فى للزراعة ( وزيرا ؛

 سعيد حمد ه ألفها التى الوزارة وهى
 الفدبو حكم خالل الثانية للمرة باغا

 هاأمر اول فى وكانت ،الثانى عاس
دارد ويضم اذورارة يواند من نتألف  ا
 والنثر الزراعية المباحث وقسم

حصاء والترجمة  والشب وا
 ويتبع ٠ الهندسة وقم التجارى
ت أنمام الديوان  والباتان للبا
 ،البيطرى والطب النباتات ولرتاية

 المجلس اضء ١٩١٤ عام وفى
ستثارى  ١٩١٩ عام وفى زراعة، ا

 « القطن مباحث مجلس ١) ء انثى
 لغدية١للجذة١ انشئت ١٩٢( عام وفى

ستثارية  الغرض وكان الزراعية أ
 جميع بغحص تختعر )) ان مدها

 تعرض اض والمثروعات ات٠ح١قتر١
 واقتصادلة وبرطرية زراعية من عليها

 الوسازل جميع عن والبحث وغيرها
 حالة تحبن الى تؤدى التى

 اختحسارها من كأن كما ٢( الزراعة
واب والثرارات القوانين فحص  وا
دة اء يرى والتى اصدارها المزمع

٧ا ر،٠بيمثجحبىض,’
 ربعة١يماوذه وزير الحاضر الوقت فى

لثروة١لقطنو١و ءة١لزر١لش#ن وكالء

 الزراعى لالنتاج وستشار الحيوانية
 ، لغطن ١ لبحوث ستثارية ١ لجنة و

 الى الوزارة بديوان العمل وينقم
 تشعمل وادارات مراقبات عدة

 الغنية والسكرتارية التغتيثى
 والمالقات الخارجية والعالقات

دارة والتنطيم العامة  وش#ن وا
 ة—التشريعي والنسدون لماملبنا

٠ وايالية
 وادارات مصالح عدة الوزارة تتبع

 : المصالح وتثمل ، فنية عامة
 مراقبات وتضم الزرامة مصلحة

 وبحوث ، الزراعية المحاصيل بحوث
 المحاصيل وتغذية فسيولوجيا

 بحوث ومراتبه الزراعية والتجارب
 ، القطن وانتاج القدت 'تكنولوجيا
 عدة وتضم البسماتبن ومعاحة
 بحوث مثمل واقام مراقبات

 والخضر الترض وحدائق الفاكهة
 والمشاتل اب والنباتات
 ومصلحة ، الغذائية والعناعات

 المتحف وتضم الزراعية الثقافة
 ومراقبات القطن ومتحف الزراص
دارة والنثر التحرير رشاد وا  وا

قتصاد ومصلحة ٠ والتدريب  ا
 التعداد بأعمال ونوم انزراعى

حصاء نتاج واقتصاديات وا  ،ا
 وتضم المزروعات وقالة ومعاحة
 والحدو المشررة البهدوث مراقبات
 والمصلحة الباتات، وامراض الزراعى

 عامة ادارات عدة وتغم البيطرية
رشاد تشمل ومراقبات  البيطرى ا

 والمستشفيات اليطرية والوقابة
 الحيوان حداض مها تب كما البيطرية

دارة ص  والبدوث ألمعامل العامة ا
نتاج البيطربة  كما ، الجوانى وا

 لالراذى عامة ^ذارة الوزارة تتبع
 ;والتحاليل التربة ببحوث تختمى

عالف والمخصيات الزراعية ٠ وا
 ءةلعام١لزر١ وزارة ميزانية بلغت

مليون ١٩ر٧١٠ قيمته ما ٦٧ -٠٠٩٦



٠٩٤ موبين وذاهه

وهة زراعة

 تطبيقهابصفة بدأ زراعية سياسة
 الزراعية الغة من ابتداء تجريبية

 بالجمهورية محاوطتين فى ١٩٦٤ - ٦٣
 الشيخ كفر وهما المتحدة العربية
 بالصعيد بفط سدو وبنى الدلتا دشمال

 هذه نفذت اكجربة نجاح أثر وعلى
 اخرى فظات محا خمسى فى اكياسة

*١٦٠٦ ه الزراعية السنة من ابتداء

 نظام على السياسة هذه نقوم’
 ان به والمقصود الزراعى التجميع

 فى الواحد المحصول زراعة 'نجرى
 بأكمله حوضا تثمل متصلة مساحة

 تشمل أو فدان( ١٠٠ )حوالى
 الفالح ان بمعنى ، بأكملها قرية زمام
 يروق ما زراعة فى الحرية مطلق ليس

 لنشاظ اعتبار دون المحاصيل من له
مر ،القرية أو الحوض فى حيرانه  ا

 لمزروءاتتذوبعا١ تنويع لى١أدى الذى
 اسيب جيعا عليهم غرره انعكس كبيرا

 المياد وكمية الرى مواعيد اختالف
رضى واعداد  والعزق للحرث ا

 حيث وهرن ، والتسميد واكقصيب
 فاتبيب١ مكافحة طرق اختالف
 اختالف ثم ، ل المحاسم اختالف
٠ والحصاد الجنى مواعيد

 تستهدفنكتيل اوجهة١ فالزراعة
 رقعة فى الزراعية الخدمات وتوحيد

 الرى عيات تجرى ث بحي كبيرة
فات ومقاومة والتسميد والحرث  ا

 المتعنلمن العمليات ب واحد وقت فى
 فى التسوبق ئم٠ والحصاد بالجنى
 هذا ويستتبع ٠ موحدة مواعيد

 بالقر؛لمأن التعاونية الجمعية قيام
سمدة رءبمت١لز١ مدادرا  المناسية با
 ذب الذى التحامل نتائج غدوء فى

 تقوم كما ، التربة على اجراؤه
ت بتزويدهم  لحديثة١الميكاذيكية با

ت كالجرارات  فضال ، الدرس وا
حيدبتو المختصة لهي%ت ١ قيام عن

 وبمد ، المآطقة فى ا!فات مكافحة
 الجمعية تقوم المحصول حصاد

 تسويقه بعملية كذلك التعاونية
٠ الزراع لحساب تعاونيا

 الموجهة اأزراعة سياسة تتغمن
 الثالثية بالدورة يعرف ما تطبيق

 تتجاوز  بأن الفالح تازم اكى
 المساحة ثلث قطنا المنزرعة الماحة

يجذارة أو باكملك ) يحرزها اكى  ( ا
 منذ تطبيقها بدأ التى الخطة ان ض
 بسياسدلمن اخذت ١٩٦٦٠١٩٦٥ عام

 اصبحت بحيث اكنائية الدورة
 مساحة نصف لى الزامية القطن زراعة

 زراعات المتبقى والنصف الحيازة
خرى ٠ مدمثة فظات محذ؛ فى وذلك ا

ذدكوبوم
 صناعية أهمية له معدنى عنعر

 ورقمه كم رمزه ، واستراتيجية
 ٩١ر٢٢ الذرى ووزنه ٤٠ الذرى
 اكتشفه ، م ١ ٩ ٠ ٠ درجة فى ينصهر

 ١٧٨٩ عام سيالن بحزيرة كالبروت
 لمااما من متعددة أنحاء فى يوجد

يات فى سيما  فلوريدا ) المتحدة الو
 ،والبرازرل واستراليا (وكاليغورينا

 الطاقة ميدان لى يستخدم ، والعبن
 متاعة وفى الذخيرة وانتاح الذربة

 وتنقية الدقيقة الطبية أ!حهزة
٠ الدلمب

ذغرب

بة عاسمة : احرام أو  كرواتيا و
يات١ حدى١  أجبوردة أكوذة١ لو

ب ■٠ امدرة دا ;وبال  المدن و
فية 'رو  د١د'فر٠ ء با'.مدشنا ذء.,*.

 ٠ الساؤا نهر على ذع ٠ العادمة
 الغروى ؤالثمال م ٢٣٠ بعد وعلى

 صناعات لعدة مركز وهى ؛ بلغراد من
دوات منها خفيفة ، الكهربائية ا



دبور ٠٩٠

 فضال ، سنويا دولية سوق بها تتام
 والموسيقى للثقافة كمركز شهرتها عن

 احصاء ) الغا (٥٧ سكانها عدد يبلغ
٠٤١٩٦١

الزقازيق

 لمعرية ٠| الشرفية محافظة عاصمة
 رحها يطإق كما ، ١٨٣٣ عام مدن
 ،المدينة به تقع الذى المركز على
 ( ١٩٦٠ احصاء ) سكانه عدد لبلغ
 ، العاصمة ذلك فى بما ) الغا ٣٤٨هر

 : منها وكفرا قرية ٦٥ نحو ويضم
 والصلوحى والزنكلون القنايات

رأس مقط ) رزنة وهرية وبردين
 لزذازيق١وتتع ؛ ( حمدعرابى1الزءيم
 وءاى مويس بحر ترعة على المدينة
 الى القادرة من الحديدى ا!خط

سماعيلية ولى عن وتبعد ا  ٨٠ ي ا
 ألفا. ١٢٤ر٧ سكانها عدد يبلغ ، كم

الدين زكريا*حبى

 نائب ؛ ممرى وسياسى عكرى
 بكباشى وهو ، الجمهورية رئيى
 محيى المجيد عبد زكريا حرب أركان
 فى وتخرج ١٩١٨ عام ولد ، الدين
 فى وعمل ١٩٣٨ عام الحربية الكلية

 انتقل ثم الرابعة بالكتيبة منقباد
 وبعد اأتالية النة فى السودان الى

 الدرن أركان بك'ية التحق عودته
 المام وفى ، ١٩٤٨ عام فيها وتخرج

 وف'م فلسعين حملة فى اشترك نفسه
 ٠ الغاأوجة أثناءحعار تسلل بعملية

 ١٩٥٢ ؛وليه ٢٣ ثورة فى اشترك
 صادة مج.لس أعضاء رين من وكان

مة المخابرات تورادارة ،الثورة  ا
 عام ااخورة محكه شذون تولى كما

 جال الرئيس خاف ، ١٩٥٣
 الداخلية وزارة فى النادر عبد

 لرياسة نائبا انتخبه ،ثم ١٩٥٤ ءام
 تولى ، ١٩٦١ عام الجمهورية

شراف الهي%ت اع—قط على ا

نتاجية والمؤسات  تولىرياًسة ٠ ا
 أول فى الداحة وزارة مع الوزارة
 على لوزارة خلفا ، ١٩٦٥ اكتوبر

 ١٠ حتى وزارته ودامت صبرى
 عدة فى اشترك ، ١٩٦٦ سبتمبر

 التى ده—ح ؤتمر٠م منها مؤتمرات
 ٢٤فى جده اتفاوة بعقد انتهى

 الرئيس صحب ، ١٩٦٥ اغطى
 لتنزانيا زيارته فى الناصر 'عبد ل جه؛

 عدم مؤدمر وفى ١٩٦٦ سبتمبر فى
نحياز.دلهى  ،التالى اكتوبر فى ا

 القمة *ؤتمرات فى اشترك كما
٠ الدريية

وين ذ
 يعنى الماتى تعر ؛ -سومراين او

تحاد )١  به يقصد (( الجن.مركى ا
قتصادى النظام اصطالحا'  الذى ا

 ١٨١٨ عام فى بروسيا مملكة وضعته
 الداخلية الجمارك الغيت وبمقتضاه

يات بين  ذلك وتال ، البروسية الو
يات اشتراك؛كثر لمانية اوو خرى ا  ا

تفاقية هذه فى  ( النمسا باستثناء ) ا
 التجارة انتعاش ذلك نتائج من وكان

مارات بين لماذيةو والممالك ا  ءتما'د١ا
مارات هذه  ، بروسيا زعامة ءإى ا

 ؛روسا لقيام مقدمة النظام ١فكانهذ
 الوحدة اعالن الى مهد قيادى بدور

لمانية  عام فى أ٠ذروتب بلغت التى ا
سمراطورية بقيام ١٨٧١ لمانية ا ٠ ا

ذلوش
 ويقم ، ١بولند فى العملة وحدة

 ومنذ ، جروذى ١ ٠ ٠ ألى ألزلوتى
 بروبل مذوما ألزلوتى كان ١٩٥٠ عام

 ألروبل تسعر أعادة أن أ 1؛ روسى
خبر هذا جعل ١٩٦١ يناير إول فى  ا

 المعامالت وفى ) وتى ر ٤ر٤'٤ د معاد
 ة—الشرقي اأكتلة دول بين الداخلية

 ألعر أما ( ز ١ ١/٢ = روا.ل ١ ا
 ألتبارة فى ) للزلوتى ألرسمى

للجنيه ١١ر١٧ نهو ( الخارجية



٠٩٦ اوسدى

سترلينى  الى زلوتى ٣د٩٩ او 'ا
ر مريكى الدو  غير العالنات وفى ،ا

 الكتلة خارج البالد مع ) التجارية
 جنيه متابل زلوش ٦٧ ( الثرنية

ر مقابل زلو'نى ٢٤ أو اسرلينى  دو

الزمبيزى
 طوله يبلغ ، افريقيا انهار رابع
 حصفه نحو فى تقع ، ميال ٢٢٠٠

ت  لئبر١ يعبر اش فيكتوريا شال
 يرط الذى الحديدى !خط١ بجوارها
 يعتبر ، ا—بوسطه افريقيا جنوب

 رموق طبيعيا حدا الزبيزى ىر مج.
٠ الجنوية وردوسيا زامبدا ورية٠جم.

ذنجباد
 .اً اوزنزبار ) زنجبار اسم يطإق ( ١ ')

 مجاورن 'نقع جزيرة ءلى فيا ١حذر
 خط ء'ى الثرض افربقيبا لساحل

 ل ض على 'نمتد ، جنو؛؛ ٦ عرض
 ويباًلح مد ٥٠ فة لم-ما لسماحل ١

 لة٠وجم م ٢٤ عرضها منوط
 ءن ونبمد م؛ م ٦٤٠ مساحتها
 عدد يباًلح ؛ م ٢٢هر فة بما الساحل

 ؛١٩٥٨ )احشاء الغا ١ه٦ر٢ سكانها
فريعت العرب من حط وهم  وا

سيوبين  زنجبار لردينة العاصمة : وا
حل ءلى دتطل  المراجه الذربى ا

فرض للغاش،  سكانها عدد ،ا
. الغا ٥٨

 اسنة طى زنجبار ام يطلق — ٢
 عرب مز البوسعيديون قامها ١ التى
 ١٧ !ذرن١ أواءر منذ مسقط أو عمان

 مز طويلة دقة م٠تغ حدودها وكانت
 عنها تنازل الشرقى فريقيا ١ ساحل

؛رطب' الى الضعاف لسالطين١إهعض
 ا٠ايطالي- و ( كينيا الى وضمتها )
بطار الصتومال الى وضمتها ■)  ا

 الدرقية ذرقيا ١لى١ وضمتها )والمانيا
ل٠ذت١و ؛ (٠ تنجابنا فيمابعد ، (األلمانية

مر  الجزيرة بوخدع ١٨٩٠ غام فى ا
 ، البريطانية الحماية تحت نفسها

 بم.ا جزيرة سياسيا زنجبار شمل٠ت
 س-افة٠س وعلى ثممالبها فى تقع التى

 م م ٣٨٠ حتها ط تبلغ ، منها م ٢٥
 <٠٢١٤ وعرضها م (٢ طولها ا:

٠ ألفا ١٣٤ سكانها وعدد

 منحت ١٩٦٣ يونيه ٢٤-فى٢
 ولى ٠ داخليا استقال زنجبار سلطنة

 هية لتم ١ عن انفصالها أعلن ديسمبر ٩
 التشريعى مجلسها وكان ،البريطانية

 زألثة ن ه—بثا عضوا ٣ ١ من نا هك،
ذريقى لحزن١هى احزأى  لضارى١ا

زنجبارا!وطنى وحزب ؛ (١ءفؤ ١٣
 وبم--ا ر زنجم؛ وحزب غ عضوكا ١ ٢

 ١٩٦( بذاير ١٢ ؛وفى اعفاء( ٦.
فريقى ألحزن اطن  زى١اش أ

 ألحكم ونزلى اسة، والعاء الثورة
 وفى ؛ث.,عبية جمشوررة٠ زذجم؛ر فاعلن

 ة جمهور ط,مام١ ن٠ء'١ لدلا؛ر ٢٧
 م£وذة ذجاذيفا7 رذة ده جم ألى زنجبار

 تنزاب جمي-ورية باسم يعرف ما معها
 أمانى عبيد الثيخ لى ورء "نحادية١

 زنجبارمذصب رلسجميور;ة كروم
ول النائب  ا كم 'ننزال؛ لجمبور)ة ا

 مندب كواوا ى٠ركه لنشيح ١ لى ته
٠ لئجمؤوربة الثانى النائب

 على زنجبار قتماد ١ بعتمد ٠ ٤
نتاح  القرنذل مقدمته وفى الزراعى ا
 من التدرح ) القرنفل وزيت
 الدولة زنجبار وتعتبر ( النبات ماق

رض وضلع له المنتجة األولى  ا
 ٨٠ البات هذا لزرأعة المخصصة

 ن٠مالبث ٤ لحو٠ يا علمي ردمو٠ فدان الف
 ئ بمبا جزيرة فى أكثره؛ ضجرة

 فى الغرنغل اشاح تأميم د وقد
 من ألقرنفل وطى ١٩٦٤ أكتوبر ٧

قتما'دبة الناحية  ألهذا جوز أ
 فى الهذلي جوز نخيل عدد -ويبلغ

 ٠ نبات مليون دره رحو ن٠لجزيرتي١
وتضسمل ) الصادرات قيمة بلغت



ول نويوا ٠١٧

 ره٩ ( اذابتين المحصولون اساما
 يثمل و ، ١٦٦٢ستربذىء؛م١ج ٠ م

 ١٢. و الترنفن من طنا ٧٦٢٦ ذلك

 زيت مئ طن ٢ه٣٦د زيته من طن
 الهند جوز من طنا ٣١٢٩و الهند جوز

 الهند جوز الكوبرا) من ١طل ٧٦٢١ و
. ( المجفف

 الناص عبد حاز الربر زار
 سبتمبر٢ ٤ فى لبا٠زنجباروب جزيرتى

١٩٦٦ .

زنك

 يعرف ائع٠ش معدنى عنصر ٠٠١
 ■م ثم. ى ه، وحزررح. ' اء—لكيم ١ ه،كت فى

 اى ١ ضارب أبيض لونه ، الخارصين
 ايوأء ،5- ذف تعج عند يحدأ الزرقة
 ونيرو ٠ رماديا !وله ويصيح الرطب

 رصع و ، ذطرق١و للمحب قابل
 ، العالية الحرارة درجات فى هشا

 فى .بزبد ’٥٤١٩ درجة فى ينصهر
 ؛؟كات مركبات هدئة على الطبيعة

 فى يدخل ، الخاربن كرووذا'ت أو
 البائكأهمها انواع من كثير انتاج

صغر النحاس  من سميكة وهو ا
لمانية واسمة ، والنحاس الزنك  ا

 والنيكل والزنك النحاس من ىوه
 كد اك؛ متاوهة فى الز"ك ويتخدم
 وفى اليار والتذأعل والصدأ
دوية ألوديات مناعات . وا

 الزنك من العالم انتاج ؛الح - ٢
 ٣ر٦٧ه مقداره ما ( ١٩٦( عام )

 لذحو١لددلءلى١س موزعة طن مديون
ف ) ا!ش طنان بآ يات : ( ا  الو

تحاد ، ٨٦٥ المتحدة  الوفيتى ا
 ،٢٨٧ ايابان ،٣٠٦ كندا ،٤٦.

 اسرابا ، ١٩فر'سا( ، ٢٢٣بلجيكا
 ا،١١،برطابا ١٨٧ بولندا ،١٨٩

، ٧٣ ايطابا ؛, ١٠٧ الغربية المانيا

 امك ،٦،شو. ٦٤ أسابا
 انتاج ويقدر ، ٠٩ بلغاريا ، ٥٩

. ( طن الف ) ١١. بنحو المين

ذودلو

 فطيمرو'تو وهو ، ترش "ياسى
 ودرس ١٩١. عام وك ، زورلر

 ودخل ، رس و؛ جنيف فى القانون
 تور ، ١٩٣٣ عام الياس اللك
مم عصبة لدى بالده وقد رياسة  ا
 بعثات عدة اوفدفى كما ، ١٩٣٨

 اجتماع فى تركيا مثل ٠/٠ انتمادية
طلنطى؟ ف’ح  ١اذتخبءضو ، ا ٩٥ ا
 ولمره اشترك ، ١٩٥٤ ن البرإ؛ لى
 ومثلتركيا مندريى وزارذعدنان فى
 ى ودافع ١٩٥٥ باندونج *ؤتمر فى

 الخارجية وزارة تولى ، سياستها
نقالب وقوع لحبن ١٩٥٧ عام منذ  ا
 ١٩٦٠ عام جورسيل تزعمه ى ا'ل

 رع٠ ) باعدامه وقفى لئمحاكمة قدم
سبتمبر ١٦ فى ( مردربى عدنان

ول زوغو ا

 احمد- وهو ، الممابق أاسمانيا ملك
ول روغو  وكان ١٨٩٥ عام ولد ،ا

 ، زوءو بك أحمد بايم أصال يعرف
 بك كذرر—اس باسم يلقب ك.ان كما

 ،ثرية ألبانية أسرة فى نثا ،الثالث
 الدرب فى واشذرك اسطنبول فى تعلبتم

ولى العالمية  ، النموى ا)جيش فى ا
 ١٩٢٠ عام !—الداخلي وزارة 'نولى

 التالية' التة فى الحربية ووزارة
 - ١٩٢٢ رة)١لوز١ رياسة تواى كما

 رسمة أجمه؟ رئيسه؛ انتخب ( ١٩٢٤
 أءإن ثم ١٩٢٥ ء؛م الجذريدة ألبانيا
 سل ١٩٢٨ عام عليها ماكا نفه

 راقة—٨٥ تغاق'ت١ بعقد تجديدها على
 ماردى فى بالده غزت التى ايطاليا مع

زوغو فلجاً ، اليها وضمتها ١٩٣٩



٠٠٩٨ زوكوفا

 وام معر .الى ثم أو انجلترا الى
سكندرية فى  فى خلعه اعلن ان بعد ا
 الى غادرها دم ١٩٤٦ يناير ٢

يات ٠ ١٩٦١ توفى حيث المتحدة الو

ذواف

 المرشال وهو ، روس قائد
 ولد ؛ كلنمتنتوفيتنى جيورجى

 وعمل ريفية أمرة فى نشا ، ١٨٩٥
 والغراء الجاود صناعة فى بيا—ص

 عام ألقيصرى بالجيش والتحق
حبر بالجيش ثم ،١٩١٥  ١٩١٧ ا

 ،١٩١٩ الثوى الحزب الى وانضم
 ، ١٩٢٠ عام ؟دانيا فى التسايح درس

سبانية الدرب فى اشترك هلية ا  ا
 الحرب وب—لش وعدد ، كمراقهبا
 الجبهة فى عمل الثانية العالمية
 ، تيموشدكل قيادة تحت الفنلندية

 وفى ١٩٤٠ عام جنرال رتبة منح
 ل ركان رثيما عجن التالية السنة
 القيادة تولى ،الدام للذائد ونائبا
 ااخزو ضد *وسكو عن للدفاع العامة

لمانى  أواخر فى المضاد هجومه ودأ ، ا
 عن األدان رد لى واشترك ١٩٤٢ ءم

 حصار كمر وفى سنالينجراد
٠ ( فورشيلوف مع ) لنينجراد

 أول أنه فى ف .زوكل شهرة تركزت
 قيل ) برين دءول فى الحفاء قواد

 الى أوعزت الغربية القيادة ان
 *بقه ب حذى يالتمهل لرونتيجمرى

 عام اخالءوارسو بعد اذ ، ( زوؤوف
 ربيع١فى برش على هجومه ’بد ١٩٤٥

 هطائرة٠٠٠و دبابة ٤٠٠٠ مستخدما
 جبهة وامتدت مدفع ألف ٢٢ و

 مداهدة وقم ، ميال ٥٠ الهجوم
شرد قيد بال التسليم  المانيا. مع و

 الريامة لخى رئيسا ١٩٤٦ فى عهن
 لقب ومنح عاسا قائدا ثم ع السوفييض

تحاد بطل مرات، ثالث الموض ا
ضواء عن ستاين أإهده بتعيينه ا

 خامال فعاش 'اوديسا لمنطقة ناك؛-
 ،,فش ١٩٥٣ ستاين وفاة حتى
 للدفاع ١لدفاعفوزير١ لوزير أول نائما
٠ لجاين لبو خلفا ١٩٥٥ عام

لغد زولو
ية مقاطعة  احدى ،. اناتال بو

يات ربع الو  لجمهورية المكونة ا
 تقع ، ١٨٩٧ عام منذ افريقيا جنوب

 المحيط على المطل الشمالى طرفها فى
 مساحتها تبلغ ، الجنوبى الهندى

 ساحة ثلث نحو أى ٠ م ألف ١ ٠ر٤
ية  ألفا ۴٦٠ سءانها عدد بلغ ، الو

ف ٦ منهم (١٩٣٦ احصاء 1  من أ
غلبية أما البيض  قبائل فمن ا
 مساحة ذلث نحو خصمى ، الزولو
رض  تنتج التى البيداء لالقلية ا
 والزواو ٠ والبن والقصب ألقطن

 عددها يبلغ البانتو قبائل من ءشرة
 الداتال يين تعيش ن٢ ٢هر نحو

 أو بالرعى وتشتغل والترشفال
قليات خدمة فى التعدين البيضاء. ا

ذوب

وى جمهورية عاصمة  ل٠مش ما
 مقرا وكانت ) ١٩٦٤ عام اعالنها

 دالند ب المحمه فى البريطانى !لمحاكم
 الذوافل طريق عل تقع ( ذلك نبل

 ، ق٠موزمبي الى ممبسا من القديم
 الفا ٣٥ بشدو سكانها عدد يقدر

 أ'ن المقرر ن٠م ، ( أوربيا ٤٥٠ منهم ؛
 ليلونجوا الى نبرزومبا العاصمة تنتقل
 جامعة اشاء على بها العمل يجرى
وى ٠ ديدة الج. ما

نوك
 اطق ، روس صناعى نمر ادم

ول ،أنمار ثالثة منه  فى ١ زوند ا
 حول مداره واتخن ١٩٦٤ ابريل ٢

٣٠ فى أطلق ٢ وزوذد ، الشمس



ديودج ٠٩٩

 المريح الى للوسول ١٩٦٤ نوفمبر
رسال عن أجهزته توقفت  ه فى أ

 لة ير ١٨ فى أطلق ٣ زوند ، مايو
 وقد لكواي١ حول رحلة فى ١٩٦٥
 القمر لرجه العور مجموء!من سجل

رض ؛واجه  الذى الجاذب من ا
٠٢٧٠٠٠ بعد وعلى

رينوبش

ريجورى۴ وهو ’ روس سياس
سم أصال يعرف كان افسيفتثى  با

لمانى  ولد « اوم—ابغدب هرش )) ا
 فى اشترك ١٨٨٣ عام روسيا بجنوب

شتراكى ألحزب  الديمقراطى ا
 والنفى بالسجن عذب حكم ، ١٩٠٣
 ة—رب فى بمويسرا عاش ١٩٠٨
 وكان ١٩١٧ عام ارروسيا عاد ليبن،

 انتخب ، بشغية١ الثورة زعماء أحد
 لمقاطعة الوفييت مجلس لرياسة

 السياسى بالمكتب وعضوا ليننجراد
 ترأس ،التالية التة فى
نترناسونال »  ، ١٩١٩ الثالث (( ا

 لشيوءيعن١اً!ى خطاباته نثراحد وكان
 رامزى نثل أساب من البريطانيين

 ، ١٩٢٤ عام انتخابات فى ماكدونالد
 وفاة بدد لة راد صب مذ؛ عدة تولى

 بتدب ١٩٣٦ عام فى اتهم ، لينين
 ( ستالين ان أعه أحد ١ كيروف اغتيال

 اعترف ، ألحك* ذظ؛م على والتآمر
عدأم عليه وحكم  ، أغمدى ٢٥ فى با
 ام٠حم باسم المعروفة المحاكمات وهى
٠ الدم

باشا زاور
 ابان المصرية الوزارات رؤساء أحد

 ، باد؛ زرور أحمد ودو ، الملكى الحكم
سكندرية بدبنة ١٨٦٤ عام ولد  ا

ذانون درس  عدة وتولى بغرنما ا
 ١«ب؛محافظ واداربة ه وضا متاسل

سكندرية  أول رياسة 'نولى ، ا
عام دستور قيام بعد للثيوخ -مجلس

 فى الوزارة رياسة تولى ثم ، ١٩٢٣
 سعد استقالة بعد ١٩٢٤ نوفمبر ٢٤

 مقتل حادث بمبب بداشا زغلول
نذار ادردار  الذى البريطانى وا
 تولى كما ، والب.رلمان ومة الحح رفضته

ضافة  والخارجية الداخلية وزارتى با
 والمطالب الدبم ءر وزارته فعملت

 المصرى الجيش جالء ومنه؛ البريدانية
 المدنيين الموظفين واعادة الودان عن

 جى حل ذلك وتال م الى
 فى الوزارة تشكيل أعاد ثم ، النواب

 استقالته 'نقديم بعد ١٩٢٥ مارس ١٣
نتخابات أثر على  ذوك فى مءرت الى ا

 فى حل الجديد المجلس ولكن ، الحين
 عهده وفى ( مارس ٢۴ ) انعقاده يوم

 تنازلت التى جذ؟وب اتفارة عقدت
 ، سبر٠دي ٦ فى يطاليا لححومة١ عنها

 تعديالت عدة بعد وزارته ودامت
 عدلى وخلفه ١٩٢٦ يورة ٧ حتى

٠ ائتالرة وزارة رأس ءلئ باشا يكن

 عام الملكى للديوان ١—ربس ج^ن
 بحيى الفتاح عبد وزارة ابان ١٩٣٤
 باشا نسيم توفيق إحمد خلفا باشا
 -دوفى ٠ ١٩٣١ ء؛م استقال الذى

سكندرية الترمذمة صاحب  عام با
٠ ١٩٤٥

زيورخ

 تطل سويرية ومقاطمة مدينة
 بلغ٠ ، باسمه؛ المعروفة البحيرة على

 ٩٥٢' ( ن لكنض ا ) ؛ذاطعة١ صاحة
 متر وإكيدو ٥٥١ بمذوسد أى القا
 ،ازدحاما المذاطعات ثر٣1 كانت لهذا

تحادى البردان فى بمثلها  ١ءفو ٣٥ ا
 سكان عدد يبلغ (،٢٠٠ مجموع ض }

 المدن أولى وهى ألفا ٤٤٠ المدينة
لمانية  برن ثم وجنيف بازل 'نليها ا

تحادية العاصمة ٠ ا



سافو

لعى
ساتو

 ٠ وزراء ورس. ، يابانى سياس
 ١٩٠١ واد '٠ ساكى ايماكو وهو

 من التانون فى درجة ءاى وحصل
 لتهدق ١ ئ ١٩٢٤ م عدا طوكي.و ة جام«-

نغاد بوزارة  ل ٩د عدة ر١وز ا
 سئة مديرا عبن ، وأمريكية أوربة
 ٠ ١٩٣٧ عام حتى الحديد؛^ الدكك

 الحاكم رذذى اليابان استسالم وبعد
مربكى العسكرى  فى وزبرا تعيينه ا

 انتخب ، ١٩٤٥ عام يوشيدا حكومة
 وأعيد ١٩٤٩ النواب بمجلمى عضوا

 ، ١٩٥٤ م ء باراوة ا'نهم ، انتخابه
 تور ، ١٩٦٣ و ١٩٦١ وزيرا ض

٠ ١٩٦٤ ر٣وم نو ٩ اأوزارة رباسة
اذهب١ سا>ل

سم  مايعرلى على( بطلق لذىكان١ ا
 نقد ئ غانا جمهورية داسم وم—أث ا

 بريطانية مرة مستع اذهب ١ ساحل كان
 نطاق فى ) اسذقالله اعالن حتى

 مع ئ ١٩٥٧ مارس ٦ فى .( الكومنولث
دد٣ذو مم١ذ ١ ذدم  الذى ءو و ابه و
 لة ١ااوذص_. تحت موضوعا كان

 أهم أشانتى وكانت ه البربطانية
ذلميم أقسام ٠ ا

العاج ساحل
سدم  ار دذد كوت دى ريوببك ت القوس ا
 رياسية جمهورية : الحكم نظام

 يرادى هرفرية فيلكس : اسولة ريس
( أنفا ١٨٧ ) أبيدان ؛ العاسمة

 ة٠افريقب جمهورية ك؛ج١ ساحل
 ١٩٦٠ أغش ٧ فى استقاللها اءان

مم هيئة الى وانغمت فى المتحدة ا

 لمطل ١ ساحلها يمتد ، سبتمبر ٢ ٠
 تجاورها ،٢٣٤٠ غينيا خليج على
 من وغينيا وليبتريا الثرق من غانا

 فولتا الشمال من تجاورها كما الغرب
 ١٢٧ مس-؛حها تبلغ ؛ ومالى العليا
 ن ن م ٣ر٧ سكانها وعدد ؛ م م ألف

 والدن ( أوربى ألف ١٤ )بينهم
خرى  < ألفا ٧٠ ) بواكى تثمل ا
 عدد ربع ، وتابو ( ألفا ١٢ ) وبسام

٠ وثنية وأغلبية الملمين من ألكدان
 دامالت !ماج ١ ساحل ة و تثملثر

ستوائية المناطق ضافة ، ا  الى وبا
 كبيرة ؛٠س تمثل الغابات أخشاب

 م. ١ ٢ البن) مقدمتها وفى صادراتها من
٠ ف( م ١٢ر٣) الكاكاو فرنك(؛

,( امف٢)هر الماهوحى لخى ١
والوذ-وذلت اليام عن نغال

المعدب الثرو؛' أما . الئذو و التخيل
عام نيرآد ألف ١٩٩ ؛'س٦١ فشمل

( ط أؤف ١ ٠٧ ) وألمنحنيز .١٩٦ )
٦و٠٠ءض ٧٠ رس ٠٠٠لتذ١ ن ٩٠ دح ا ضم

'اتقدم ب٠حز الى حتون جميعهم
فربقى وراطى وذلف ،ا و—الدنم

رأس وعلى وزبرا ١ ه من الحكوء
فى وهو وربة—٠ا'بة يى٠ ر المحاس

٠ ألخارحمة وزئر نفه الوقت
خضر أ ٠ سمى أ ٠ لى تن .نر : العلم

ب.اغرية انر نهجات : اللغة
انريقيا غرب ذردى ن اسلة

السادات
مجر ورئيى معرى ص د سا

مة متحؤد أ'رور محمد وائمقام وه، ف ا
ضلم ١٩١٨ عام ولد ٠ اكادات

لتدائمة الحامعة ة٠ؤمدرس ا سبة ر نمد
وتخرم ٠ بالقاهرة ^الثانوية وا ذواد ا
تدر و ، ١٩٣٨ ءام ألحربية 1 الكاح فى

١٩٤٢ تام وفى ئة ٠لعك١ الرب فى

 دتزن وذ١لجر١ نقطة لى١٠ ود

 الزيتون بمعتذلى اعتقاى ثم الغربية
٠ الهرب ن٠م تمكن ولكنه ١٩٤٤ عام



ساراجات ١

ت تفية فى ١٩٤٦ اتهم غتيا  ا
 بعد ببراءته حكم ولكن ، اسبة أص.

 عاد ، الجن فى شهرا ١٨ قفى ان
 فى تدرج ثم ١٩٥٠ عام الخدمة الى

 عام البكباشى رتبة الى المناصب
 ادترك ؛القادقام رتبة لى١ثم ١٩٥٢

 فى عحوا عجن ؛ يوليو ٢٣ ثورة فى
 الفدر قضحا٠ ألخاصة الثنائية اللجنة

 ٠ ١٩٥٣ عام الثورة بمحكمة وعضوا
 كما ١٩٥( عام للدولة وزيرا ثم

 ما ء؛ ا كردب٠س نفسه العام فى نتخب ١
سالمى ؤلر٠لل  رب انتخب ٠ ا

 التة ولى ، ١٩٦١٠٥٧ ا مة لمحلى
 دمجالر٠ وا عف أنتخب لتالبة ١

 الجمهورية لرئيى ونائبا ، ارياسة
 ا مة لمجاسى ا٠رئيس 'تم ١٩٦٤ عام
 مؤتمر فى كانتر ٠ ١٩٦٣ عام منذ

٠٥النا عبد (ال جم. الرئيسى مع جدة
 مللة وفى ١٩٦٥ أغسعلر ٢٤ فى

 زار را ليمذية١ ة المص; المباحثات
يات ٠ المتحدة الو

السار
 الذى العثر ألمقاطعات احدى - ١

وحاد ٠الماب جمهورية منه"؛ تتألف  ة اا
 ة٩أحتم ذو اقدم والسار ٠ (الغربية أ

 دحن بقع عدامة صناعية و استراججية
 ى مح* من الغرب فى وذرنما ألمانيا

وسط لن١!ر١ذهر  تباغ ئ لموراى١ر٠وذه ا
ر ساحة  ٢٥٦٧ م؛ م ٩٩١ ا

 او٠احص ا ألمقاطعة سكان وعدد ( مم ك
 من معشبم . ن م ١ر١ 1 ١٩٦٣
لمان  كطعة١ ا'ل'ر ثروة شعل ،ا
 ■-اج—إؤت بلغ وقد ، والحدرد الفحم
 مد؛١٤ر٩( ١٩٦٣ احصاء ) الفحم
 ؛ مط ٣ر٢٧ الزهر حديد انتاج ويلغ

٠ دل م ٣ر٧٩ الخام والصلب
( اأدات ) ا(قاطمة برلمان يتألف

 البرلمان فى ويمثإبا عضوا ٥٠ من
تحادى  رئير ١ أعفاء تهعة ا

 من رودر حورف ٠ د : الوزراء
٠ ( الديمقراطى المسيحى الحرب

,( ألفا ١٣٣ ؤ ساربروكن العاصمة

 بمد الصلح معاهدة نضت - ٢
ولى العانجة الحرب  السار بوضع ا

 ومنحت ا!مم عمبة اشراف تحت
ل حق فرنا  فى الفحم مناجم استذ

 لتخريب تعويعضا سنة ١ ه لمدة المقاطعة
 ،ؤرنا شمال فى الفحم لمناجم ا!ذان

 السار أعيدت ١٩٣٥ -ارس أول وفى
 تحت استفتاء احراء بعد ألمانيا آر

 الى أعيدت ثم ، م ا عصبة اذراف
 العالمية الحرب بعد فرنما ادارة

 استقال منحت ثم ، (١٩٤٧١ الثانية
 أعيدت رم ،اكابة ألنة فى داخليا
 المقاطعة بذلك مكودة ألمانيا ار نهائيا

 ، الغربية ألمانيا لجمهورية العارة
 وألمابا ذرنا بحن اتفانى بعد لكون

٠ ١٩٥٦ يونيه ٤ فى وقع
ساراجات

 للجمهورية ورش ايطالى ياس—
 وئد ئ| ساراجات جيوسيبى وهو

 أبوه وكان ١٨٩٨ عام تؤربن بمدينة
قذصأد ئ بها محاميا  والتجارة درسرا

 درجة ءاى جامعها من وحمز
ع واشتغل الدكذوراه  المشرب ال٠دا

شذراكى ألحزن الى وانغم  عام فى ا
 قادة من أصبح أن بث يلم ٠ولب ١٩٢٢

راك الحزب  ، نينى بيترو مم با
 ألى رهاح الغاشى الحكم خالل وفى

 فى حر دممن وأم ; م’ بار الى 'نم فينا
 من ليا ط ا نر تعدر تب حتى وطنه

 أسدى ه ١٩٤٤ عام النازرة ات قه
شن, احلى رمقر الد الحزن  ؛مد اكى ا

ذسذرالى الحرب عن انثقاقه  ا
 مع .ه—تحا يسبب نينى لزعامة

 التحب ، ١٩٤٧ ءام وءيحن٠لثي١
 بعد ) ة نمدي٠يد٠س لتأ ا ة٠لجممد ا فى ا عضه
 انتخابات أول فى لجح٠و ( الملكية الغاء

 اشترك ، ١٩٤٨ عا اذواب أخى
با التى الوزارة فى  عام جاسبيرى أ

 ١٩٥٤' عام نيلبا وزارة ثم ١٩٤٧
 لرا وز عين ، ١٩٥٥ عام وسينى

 استقالة وبدد ١٩٦٤ عام للذارجية
المفاجى* مرنه ببب سينى الرئيس



٦٠٢ ساداجفلو

 ، الجمهوررة برياسة ساراحات ذاز
 لجمه-ورية١ رؤساء خامس بذلك فكان

يطالية  احزب ضل الذى وا!ول ا
شذراكى ٠ ا

ساراجفدو
 سراج شءرى وهو ٠٠ 'نركى تاسى—'

 ٠ ١٨٨٧ عام حول ولد ، بك اًوغااو
 اذدخب ث اوزان بجامعة اخاذون ١ درس
 حزج ن با ١ ) ن ’'للبعو ١ دمجسى٠ عضوا

 .( ١٩٠٩ م ء؛ لحميد١ عبد لسلط^ن١
 صددلم وكان التحربر 'نورة فى اشترك

 (( أتاؤورك )) ل كم؛ لمصطفى شخصيا
 عام للددؤ ذوزبرا للمابة وزبرا عين

 درا وز ثم ٠ اتاتورك وفاة حتى ١٩٣٢
 'تركيا دا — - وي - على فعمل رجية طن؛

 بر؛طابة١ المداقة معاهدة وعقد
 ربن الوزارة رياسة ذولى ، التركية
 دراير وفى ،١٩٤٦٠١٩٤٢ عسام
 توفى ٠ المحود. عل الحرب اعدن ١٩٤٥

٠ ١٩٥۴ دبمبر ٢٧
ساراواك

يات احدى  دنها يتألف التى الو
 فياشريطا١تشغلجذر ، يا مايز اتحاد

 !طربىلجزيرة١ الثمالى الساحل عل
 الى برولى محمية تجاورها بورو
 م م الف ٤٨ ماحتها تبلغ ، الشرق
 البحر عأى م ٤٨٠ ساحلها ويمتد

 ثم؛ سمكا عدد ببلغ ، الجنوبى الصينى
 لصببن١ن آلفا .٢٤٤ منهم ألفا ٧٧٧

يو الدياك ومنهم  العاصمة ، واد
 وعلى ماراواك نهر ء!ى تقع كوشنج

٠ ناحل ا من م ٢ ١ بعد
 من جزءا تكون ساراواك كانت
طان عنها ننازل’ ثم ذرولى سلطنة  ا

 وبمد ، ١٨٤١ عام البريطانيين الى
 عليها استولى ( ١٩٤١ ) سه مائة

 الى ذممت تحريرها وبعد اليابانيون
 سمبر ١٦ وفى ،البريطاش الداج
 اتحاد الى ساراواك انغمت ١٩٦٣

ية دستور يتوم ٠ بحاليزيا  لعام الو
تشريعى مجلس أساس مجل ١٩٤١

 ثالثة باستثناء منتخبا عضوا ٤ ٢ من
 ، معينين نة واثال ، ئفهم وظ؛ بحكم
ولمن ، وزراء مجلس وكذلك  حاكم وللو

أوبنج حاجى أبانج "دون دو عا؛

بة اقتص*'ديات تعتمد  كثرا ا!و
 هامة ومددثم باتيسة 'تراوة طى

 ن ( ط أ ٤٥ ) طاط’٠ا : تثمز
 ادما.وو ٠ (ط أ ٦٣؛ ) الحدب
 ١١سغلالذد)هر١د(ة٩٤٠١

 المعدادن و ،د م ٢٢ قيمتها \ ط مح
 ك-وكست١و ابذرول -سل

 المصادرات وتثمخج.لة'نجارة ،والذهب
٠د٠م٤٠١( ١٩٦٣ عام

ساسكأنشوان
بات احدى على طلق ام  اذو

 موضع فى تذاع ، مذمجاكندا تتألف التى
يتى بحبن متوسط  إلرتا أ و مابتو:-ا و

 وبحرات ماب معجيرارى عدة 'نشقه-؛
 حانبابرا الباردة ادابات تغطى كما
 ٢ ه ١ ر٧ مساحب؛ تبلغ ساحتها س

 المتاخمة حدودها وتمتد ، م م ألف
يات  ، م ٦٧١ لمافة المتحدة و
 اء٠حص-١ الغا) ٩٤٣ سكانها وعدد

 لعاصمةيعو.يناار : لمدن١،أهم ( ١٩٦٤
 ٠، ألة؛ ١٠٧و؛سكاتون ( الغا ١٢٤١

 ومراكز الصفرة المدن من عدد 'ثم
 برش ٠ جو موس تثمل التجمع
٠ كريفت سويفت ، البرت

 مجذلس قيام الحكم ط'م يتغمن
 عضوا٥٩ من يتكون مذتخب تذريعى

 تنفيذى ومجلس ٠ سنوات ه لمدة
 ومجأش ،المام الحاكم رأسه على

وزيرا. ١ ١د دئيى من *كدن وزراء
ية اقتصاددات تعتمد  على الو
 والمسيد والزراعة الغايدات منتجات

ية تنتح ، والتعدين  ثلثى و—نح الو
 م ٣٤٨ ) القمح من كندا محمول

 المزروعة اكاحة وتبلغ ( بوشيل
 ذلك ويلى ، فدان *-بون ١٩ر٩ قمحا

وتبلغ ،والكتان والشوفان الترطم



سالسبووى

 محصول ) الغابات اخشاب خيمة
 حيواناته من والعراء د،٢١٠ ( ١٩٦٤

نتاح قيمة وتقدر •/ د م ٢  المعدنى ا
 ويشمل د م ٢٨٨ بنحو نفسه للعام
 والغضة وألزنك والنحاص الذهب ذلك

ورانيوم  الطبيعى (والغاز ۵م ٤٠ ) وا
 مقدمة فى ودأتى ٠ والكادميوم والفخدم

 وتقدر اأجترول ة المعدب ذروة ا هذه
نتاح قيمة  م ١٤٢ ف، للمام ا
ر ٠ دو

اسراء الساب
قليمين أحد على يطلق ام  ا
 الصحراء اليهما تنقم اللذين

سبانية  ٠ ريودورو هو وا خر ا
 حدود الحمراء الباقية وتجاور

 بعض فى وتذكر ن موريتانيا جمهورية
 والقبائل «العيون ١) بام المراجم

 ، الثناقطة من بها تعيش التى
 أوالعيون الحمراء المساقية العاصمة

ف ٥٠٤) ٠ (آ

ساكى

اكى،٠كويزونم وهو ،غانى سياس
 رس١باحدىمد وتدام ١٩٢٤عام ولد

قتصاد لتبثيرثمدرس٢  ، بانجلترا ا
 ليشتغل ١٩٥٢ غام بالده الى وعاد

 الى نقل ١٩٥٥ عام وفى ،بالتدرس
 لبالده سفيرا وعين الحارجية وزارة

 ا٠ لندن فى ساميا مندوبا ثم كوبا فى
مم فى غانا وند راس  عام المتحدة ا

 التالية النة فى وتولى ، ١٩٥٨
مم لهيئة العمومية الحمعية رياسة  ا

 فريقى 1أول بذلك فكان ١٩ دورتها فى
 عام وفى ، المنصب هذا يشغل زنجى
 ومة٤فىح للخارجية وزيرا عهن ١٩٦٥

٠ الثانية -ذكروما

ن سا
 الجنرال وهو ، درنس عسكرى

ن .راؤل  والتحق ١٨٩٩ ولد ،سا
 فيها وتخرج سيرالحربية سان بكلية

افريقيا غرب فى وعمل ، ١٩١٩ عام

 وتدرج الصينية الهند الى انتقل ثم
 فى واثترك المارية الرتب فى

 اسمه برز ، الثانية العالمية الحرب
 لمنطقة قائدا عدن حدن ١٩٤٧ عام

 وفى ، الصي,-نية اإدذد ذن*درب ا تونكين
 للذوات عاما ذائدا عجن التالية السنة

دلى الدرق فى الفرنسية  ثم ، ا
 ، ١٩٥٣ البرية ذوات عاما مغتشا
ض الحرب بمجلس وا٠وض  عام ا
 الجزال فى عاما ذائدا ن٠ءج ثم ، ١٩٥٥

 التة وفى ٠ ١٩٥٨ ديمبر فى
 عسكريا حاكما ن٠ءج ة—التالي

 وقف التاريخ هذا وبعد ، لباريى
 فى دبجول ليامة المعارضة موقف

 فى واشترك المنفى فى فعاش الجزاش
 فى للمحاكمة فقدم ٠ المستوطنان 'تورة

 غيابيا عب وحكم ١٩٦١ ابريل
عدام  نفسه الدام من دوليه وفى ، با

 وفى ، بالجزائر مختفيا عليه قبض
 مدى بالمجن عليه حكم ١٩٦٢ ابريل
 ، المد,-كرية رتبه من وتجريده الحياة

 لفات عن دراسة )) منها مؤلفات له
٠ (( وس فى اللو

سالسبورى
 وتقع ، روديياالجنوبية عاصمة

قليم شرقى شمال فى  هضبة ءاى ا
 عن متر ١٦٠٠ نحو ارتفاعها يبلغ

 مناسبة كانت لهذا البحر طح
وريين لمعيتة  خط من قربها مع ا

سمذواء  لورد الى اسمها ينب ، ا
 للخارجية ١كانوزير لذى١سالسبورى
 عام منذ بريطانيا لوزراء ورا

 افريقيا تقسيم فى واشترلذ ١٨٨٥
 نية(( بط.؛ لدو ١ افريقيا شرق شركة )) ومنح
فريقية التعمرات ادارة حق  ا

 (( افريقيا جذوب شركان )) و الشرقية
 الوسطى ا؛ستعمرات ادارة حق

٠ روديسيا نيها بما والجنوبية
 عن مد ١٦٦٠ لبورى سا تبعد

 التارة جنوب أقحى لى الكاب مدينة
كما حديدى خد بها يربطها التى



سأشهو

 ن ممدتممر فى ١٠٥؛ اء ومج|ت ا—يربطه
 عنهه؛ والتىتبعد البرتغالية موزمبيق
 ا ف— منذ وتعتبر ٠ م ٣٧٤ بمسهافة

 منذ سكانها عدد تطور ٠ لها بحريا
 أوائل فى فكات ١٨٩٠ عام فى انشائها

 الى ارتفع ، نمة ٣٠٠٠ القرن
 ة ا!مال. الحرب ذياية ر٠س الذا ٦٩

 ا!ى ارتفع ثم ، ١٩٤٦ هام الثانية
 يتهم ، ١٩٦٤ عام فى الغا ٣١٤
فخن من ألفا ٢١٧  ٩١ و ا

ورين من ألفا  من ٦٢٠. و ا
وربيين وعدد ، اخرى جنسيات  بها ا

♦ روديميا فى للبيضى تجمم أكبر هو

سارنو
 ماحل على تقع ايطالية ميناء
 باسممها يعرف ءاًىخليح وتطل كالدربا

 م ٣ ٠ سافة وعلى نابولى جنوب فى
 ألفا ١٢٦ سكاذبا عدد يبلغ ، منها

 وهى (١٩٣٦ ألفاعام ٦٧ )كان
 القرون ابان اشتهرت قديمة مدينة

 تردد ، الطبية بمدرستها الوسطى
 الثانية العالمية الحرب ابان اسمها

 لذزول نقطة الحلفاء اختاره؛ حين
 الجنوب من ابطاب لغزو قواتهم
 ص أن بعد ١٩٤٣ سبتمبر ٩فى وذلك
 جزيرة فى اأذوات هذه )مض ذزول

 وتال ٠ السابق مولية ١ ٠ فى ه-ذبة
 الذى ( أب موسله ح£ومة سقوط ذلك
 يوم ا؛ذيةفى٠!١ الدفاع خطوط الى لجأ
إان ووقف ، ستبر ١٢  باحرار ا

 غما ساليرنو من كاغاء١ تقدم ضد
 ( ثانيا ) ف سن؛جو خط امام ( أو )

 بمده ومن ، الذوطى الخط أمام
٠ روما سقطت

ساموا
 ^ل٠أرخب على جغرافيا ~ط'ق اسم

 الهادى المحيط فى يقم الجزر من
 فى م ٤.. نحو بعد وعلى الآلرولد(

 ، فيجى جزر من الشرقى الثمال
 بالغارات مغطاة جبلية جزر وهى

أهم ة' مرجانية حذواجز ا—تتخلله

 واليام., والكاكاو الهند جوز منتجاتها
 هذه تنقسم ، الخبز وفاكهة والموز
 ممتلكات٠شرقيةمن الى سياسيا الجزر
ية  ١٨٩٩ عام منذ المتحدة الو

تفاق )  ، ( وألمانيا بريطانيا مع با
 مستعمرة وكانت الغربية والساموا

 حكومة انتداب تحت وضعت ثم المانية
 وصاية تحت أنم ١٩٢٠ عام نيوزيلندا

مم ٠ المتحدة ا

مريكية ساموا تشمل  مجموعة- ا
وأومو جزر  مساحتها بغجلة٠ ، توأو

 ألفا ٢٠ كازها٠س وعدد ؛ م م ٧٦ر١
 لبوليذيزىتحتغظ١ الجنى من أكثرهم
يات بها  هميتها المتحدة الو

ستراتيجية  ى٠متج وللجزيرة ، ا
 يتأاف نؤاب مجلس من مءون تشريعى

 ١ ه من دوخ ومجلس عضوا ١٧ من
 ♦ القبائل شيوح بحن من بنتخب ا ه عف

٠ أمريكى عام حاكم. للجزر ه

 أو ) البربطانية '*ساهروا مل 'زد
 سافايى جزر مجدوعة ( الغربة

 م م ١٠٩٧ ماحتهاالكلية ٠ واوبولو
 آ وحدها ى١ف ط درق ٠جز ١٦٢ ١ منها
 ألفا ٨٢ مذيم ألفا ١١ السكان؟ عدد

 العاصمة عليها لتىتقع١ أ;وأو برةجز فى
 ى بلند ز ذي.و مى سا ب و مند ة ير جز ا إ ٠ أبا

ية جثل الذى وهو  قاتها عال فى الو
مم هيئة اعترفت أن بدد الحارحية  ا
 يناير أول فى الغربية ساموا باستقالل

٠ ١٩٦٢

الماح سامى

 رياسة تونى لبنانى سياسى
 بمدينة ولد ، مرات يبع زارة ال

 وفى ، مدرستها ودخل ١٩٠٠ عام عكا
 الى فانتقل أبوه ذولى ١٩٠٥ عام

 اسطنبول الى ل—أرس بم دروت
 دراسته ا-ستكمل ثم الحقوق لدراسة
 عين عودته وبعد ، بباريى الثانوية
 فى بغداد حديد سكة لمدير ساعدا

عمله ببب بكر بديار نغى ؛' حلب



ساهية

 ألحرب وبعد ه لتركية١ اللطات خعد
ور العالمية  وتدرج ء بالقف؛ شتغل ١ ا

 محكمة رياسة تولى حتى مناصبه فى
ستئناف  انتخب ١٩٤٢ عام وفى ،ا

 وفى اللبنانى النواب بمجلى عضوا
 ثكل نفه العام من دوليه ٢٨

 الثانية وزارته وألى ي ا!ور وزارته
 عام فى ألثالثة ثم ئ ١٩٤٥ اكتوبر فى

 حينذاك واتهم أخهر ٧ لمدة ١٩٥٢
 خالل وفى ٠ السلطة تعالل—ه

 ر روتم فى اخترك الخامسة رياسته
 ١٩ه٧ووذية وفى ٠ ١٩ءطامهه باندوذح

 خاللها وفى بعة١ وزارته شكل
يات مم اتفانا عقد  فى الدددة الو
. أبزنهاور وع م ظل

ساثبن

 إنى١ منسوب ارم السامية — ١
جناص حد١ وهو السامى ألجنسى  ا

 البدرى النوع اليها يقسم كان اش
 الخصاكى بعض اماس على

 عدة الساميوى يثمل و ٠ الجثمانية
 أكذر وهم أ العرب منها شعوب
 ن٠م وغيرهم ليوود ١و ( عددا المامبن

. ا!وسط الشرق سكان

ح فى مية١ — ٢ معإ  ا
وربية اإحركة بها يقصد السياسى  ا

 ابود ان باعتبار اليهود نحو الموجهة
 ن و ميدتم ا ين دن ا السامون ممثلى هم

 الرضاء الدعوب بدن مستقرة حياة
 حراة وهى '! ا رين أو القوقازيين

 دركة الى لتوتد 'نم دينية بدات
 كان صمورتيها كلتا وفى سياسدثة

 ومن ٠ اليهود مناهضة هدفها
 الذين دم أنفسهم لبؤد١ أن المحقق
صطالح لهدا روحوا  حقه وتستروا ا

 بحن سافرة المالتة تنعقد  حتى
 أتهم التى الجرائم وبين اليهودية

 المسيحى المجتمع فى باقترافها اليهود
 هذه قامت أساسها وعلى ا!وربى
خاصة اصفة برزت والتى ، الحركة

٠ ألتلمود

 فى عثر التاسع القرن منتصف منذ
٠ القيصرية روسيا

 والسياسية الدينية العوامل كانت
 حركة الى ادت التى هى مجتمعة
وربية الدول بين السامية مناهضة  ا
ولى رتباط  فى أن ذ١ ،بالذب ا

 التخذإق مع يتنافى ما التلمود تعاليم
 ع١لىصر١ الخالف تحول المسيحى،ثم

 اذوردعه ف اكذت بعد فيما ناره أذكى
 شيوح بروتوكول )) باسم عرفت اش

 مفصلة صورة ترسم وهى (( صهي-ون
 لى١ تهدف اش اليهودية عن'إذامرة
 تنجح أن يدد لم اك؛ على البادن

 فىتذوبغى التخن؛صة بأساليبها أمرن إل١
 ومع ، المسرحى الدولى المجتمع' بناء

 هذه حقيقة فى التشكيك محاو
قائمة فان صحتها ومدى اوئيقة١

تهامات  الجماعات الى وجهت اش ا
فى١ وربية الدول لبود  أواخر منذ ا

 الحرب نثوب الى عثر أك'سع ألقرن
تهام هذأ أيدت الثانية ألعالمية  ومن أ

 ، اؤوثيتة فى جاء م؛ صحة أكدت ثم
فى ورد لما تفعيل ؛دورها وهى

تهامات ومجمل  الى أدت التى ا
 اليهودية ضد الذورة هذه اشعال

 اليهود كان : يأتى ما السامية باسو
 مزروب أو ا!وربية الخروب .سماسرة

وربيون فيها اشترك اش  وبشمل ا
 والثانية ا!ولى العالمية بعنالحر ذلك

فيون وحرب افريقيا ذوب وحرب  ا
 ممثلة العاثمة روح اشاعة ،الصون فى
 التى الهي$ت من وغرها ألماسوثمة فى

 ،أالمنوميات على ألقضاء ألى سعى
دينية روح شاعة أ  وول٠تح ، اؤ

قتصاد  ،وسلب ابتزاز عمليات الى ا
حتكار ممارسة  فى والرشوة والربا ا

 تشجيع ، التجارية المعامالت
 دون الوطنية وااخيانة ألجاسوسية

 اش البالد بفضل اليهود اعتراف
عالم وسائل على التسيطر ،تأويهم ا



نتوس بيا

 واب وانشر كالعحافة
 المعادين رهاب وسيلة واستخدامها

٠ لليهودية

 اليهودن مو-جةمذاهضة بلغت - ٣
 توأى أن منذ قمتها ( السامية باسم )

شتراكى الحزب  ( النازى ) ألوطنى ا
 كان اذ ١٩٣٣ عام ألمانيا فى الحكم
 اليؤود مع بتاًمرهم ا لمان اليهود يعتبر

 فى المانيا نكدة سبب الحلفاء دول فى
ولي العالمية الحرب  تدهور وسبب ا

قتصاد لمانى ا  الروم وانهيار ا
لمانية صيلة أ  بثن ما فترة خالل ا

 الحكومة اصدرت لهذا ، الحربين
 تذريعات عدة ١٩٣۴ عام فى النازية
 أشهرها اليهودية السيطرة من للتحرر

 التى نورمبرج قوانين باسم عرفت ما
لمان بين الزواج بم٠تحر تضمنت  ا
 مناصب توليتهم وتحريم واليهود

 سي ، معينة مهن وممارستهم معينة
 من غيرها الى الحركة هده امتدت
وربية الدول  'زعامة رومانيا : منها ا

 ا١كانمذاهض الذى وجوم؛ ذطوذيسكو١
 الحرس مع وتعاون رومابا فى لليهود

 مبادقء بث على ))الرومانى(( الحديدى
 ا!ى الحركة امتدت كما ، النازية

ايطاليا* الى ثم المجر

 اعتبرت' المحور دول هزيمة وبعد
 يمةرج انامية او اليهودية مناهضة

 أساسدا على وحكم الحرب جرائم من
عدام  الدول زعماء من عدد على با

ربع شارة سلفت التى ا ٠ اليها ا

سانتوس

 ها م—اس يرتبط بالبرازيل ميناء
 ن٠ب )) باسم يعرف البن من بنوع

وأى الميناء نها نظرا (( نحانتوس  ا
 ، الماام وفى البرازيل فى لتصديره

 لمدينة البحرى المنفذ سانتوس تعتبر
 الى م ٥٥ عنها تبعد التى باولو سباو

 جزيرة على سانتوس وتقع ، الداخل
سافة وطى الساحل. بقرب سفيرة

 ٠ جانيرو ريودى ميناء جنوب م ٢ ٠ ٠
 ( ١٩٦٤ احصاء ) سكانها عدد يباخ
 بوليفيا جهورتى من ولكل ، ألفا ٢٦٢

 ميناء فى حرة منطقة وباراجواى
٠ سانتوسى

سانتياجو

 متغرقة أمكنة عدة على يطلق اسم
 من أهلها أن فى تتنق العالم من

سبانية ن٠لمتكلمب ١ . هى وهذه ، با

 جمهورية عاصمة ، سانتياجو - ١
 بهذا المسماة المدن اشبر وهى شيلى
سم  ئ ن٢١ر١٧ سكانها عدد يبلغ ، ا

 ئ٠من ٢ر٣ الكبرى سانتياجو )

 نهر على وتقع ١٥٤١ عام أنشئت
 ١١٥ بنحو الساحل عن وتبعد مابوكو

 ة—راني ) قلباريزو بميناء ويربطها م
 بها ة حريدى ءط ١ ردإى مدن

 وكانوليكية حكومية ٠ جامعتان
٠ ( ١٨٨٨ عام انشئت ا

 الدومينكان، بجمهورية مقاطعة ٠ ٢
 غير وهى ألفا ٣٩١ سكانها عدد يبلغ

 تعرف بالدومينكان اخرى مقاطعة
 ٠(الذا ٥٥) ريح سانتياجورود باسم

 سلفادور بجمهورية مدية ٠ ٣
ماريا دى سانتياجو باسم تعرف

 ٠ أبردشية مقر وهى
وهى إلماما بجمهورية مدينة ٠ ٤

 ألفا ١٣٢١ قيراجاى مقاطعة عاصمة
٠ ( المقاطعة

 جامعة بها رمانية مدينة - ه
٠ باسمها تعرف

وخامسة كوبا بجمهورية مدينة   ٦
٠( ألفا ٦٦ بها) الكبرى المدن

رجنتين مقاطعة ٠ ٧  ماحتها ، با
٦٢٠ سكانها عدد ، م م ك ١٣٥



فرنسسكو سان ٧

( *عاهرة ) جرمان سان

والنس-؛ ء١لحلف١بدث عقدت معاهدة
 _ية٠أغرس١ جرمان مان مدينة فى

 بنم: ١ ٠ فى وذلك ٠ الحرب لوقف
حو على ألمعاهدة ونعت ٠ ١٩١٩

ودق ! ابود اتيرون ده
 I ز ٠ب مم. جنوب دنع التى لمنطقه١

 انيب وب ٠ ايطاليا الى وضمها
 رية و—جم الى وضمه بوهيميا

 فرغر مع ، الجديدة سكوسلوفاكيا
 طهدة٠ا١ ونصت ، حرب يفات معو’

 مبة٠الج القوات عدد تخذدى عل
 فى النما مثل ٠ والبرية والبحرية

كارل التثار ألمعاهدة هذه عقد

هرست سعد

سم  البة به تعرف الذى ا
 لذرية نسبة البريطانية السكرية

وهى ركدايريب بمقاطدذ هرست ند صا اص
 من ألغربى ألجنوب فى . م ٣٣ تبعد

 ض ميلين نحو الكلية وتبعد ندن
 ١٧٩٩ عام فى اسال انشئت ، القرية
 عام فى العدالى موضعها الى ونقلت
 العالمية الدرب فى وكانت ،١٨١٢
ولى  طاب ٧٠٠ لقبولى مخصصة ا
 يسمح كما البرية القوات فى للعمل
جاب بعض بقبول  يهسا التحق ) ا

 الحكم ابان المعريين الضباط من عدد
 كلية انضمت ١٩٤٦ عام وفى ، (الملكى
 وولذش كإجه .مع هرست ساند

 ذا—ه منذ عليهما واطلق العسكرية
كاديمية )) اسم التاريخ لمذكية١ ا سم. سج

سم سان

 إفة—مس عل تقع فرنسية قرية
 حى١و٠ز من ) فرساى من يسيرة
 السكرية بالكاثة تشتهر ( باريس

 ، ١٨٠٨ عام فى بها انامها.نابليون التى
فبل من كان الذى المبنى وشغلت

 ينسب للبنات شهيرة مدرسة
 فى تخرج ،. منتنون مدام الى اشاءها

 مشاهير من كبير عدد سير سان كلية
٠ عشر التاسع القرن منذ فرنسا قواد

فرنسسكو سان
على تطل امريكية ميناء _ ١

 المدن ثانى وتعتبر ، الهادى المحيط
يةكاليذوبا  انجلترا( لوس بعد ) ذو

 ( ١٩٦٠ احصاء ) سكانها عدد يبلغ
 ج خلي مدخل عند تقع الفا ٧٤ ٠

 باسم مدخله ف يعر ياسمها ف يعر
 كوبرى يعبره (( الذهبية البوابة ))

 كبارى أطول بعتبر معإق حدبدى
 وهى ، المغردة العقود ذات العالم

 مع الخارجية للتجارة هامه ميناء
 بناء تشمل صناعات لعدة ومركز آسيا

ت السفن  والصناعات وايج وا 
 فجأة سكانها عدد تضاعف ، الغذائية

 عند الماذى القرن مذتص-ف منعن
 لهذا ، بجوارها الذهب اكشاف

 اوربية جنسية باخالط تتميز
 احياؤها لها وزنجية وأسيوية

 ، ١٨٥ا.ذثئتجامعتهاءامه ، الحاسة
 بزلزال ١٩٠٦ اريل ١٨ فى نكبت
 ايام ثالثة استمرت حرائق تبعته

 ٠ د ٠ م ٢٧٥ بنحو الخائر وقدرت
 مام ) د م ١٥١ ميزانيتها بلغت
٠ ( ١٩٥٦

 فرنسسكو سان اسم يرتبعل ٠ ٢
 ٢٥ فى بها عقد الذى العالمى بالمؤتمر

 ميثاق' مشروم ئثة ١٩٤٥ ابريل
 وهو المتحدة لالمم هيئة نشاء

 موذب كان ان سبق الذى المشروع
ريم الكبرى الدول دراسة  ا

يات ) تحاد وبريطانيا المتحدة الو  وا
 مؤتمر فى ( وابن السوفيتى

 دومبارتن ؤتمر و ١٩٤٢ موسكو
 على التويع ونم ، ١٩٤٤ أوكس
 فى ذرنسسكو سان بمدينة الميثاق

 المدونة --ولهاص واودعت يوبه ٢٦
لهات نجليزية با والغرنسية ا



٨ مارينو مان

سبانية وألروسية  ٠٠١٠■ غ اورفوا وا

مريكية الحكومة محفوظات ٠ ا

مارينو سان

 ندم ا تعتبر أوربية جمهورية
 فى وتقع ، العالم لى جهورية ؤاصغر

 احل٠ل من بالقرب ايطاليا قلب
درياتى الغرب فى فلورنسا بححن ا

مساحذبما تبلغ ٠ الثرفى فى وريمينى اتم
 ذح،ر حدودها دائرة وطول ٢م ٢٣ر٨   ٦

ك، وعدد م، ٢١  ١٧ بها المقيممن ن ا
 فى مزاطنيب؛ من يعيش بينما ألفا

 ٠ ألف' ٢٠ ( ايطاليا فى ) الخارج
 ج١ استد على اقتصاديالذي؛ تعتمد
 الب.دورة ات الصناء وبعض النبيذ

 ه٢وللجمشور ن السياحة ثم التقليدية
 ة—الخاد- وعملتها البريدية طوابعها
يطالية العملة ولكن  شائعة ا

٠ ومتداولة

 دانم على لجمهورية ا دستور ينمى
 عضوا ٦. من مكون وطنى مجلى
 ب زب ر ؛خذ؛ ٠ سنوات ه لمدة منتخبا
 بأعمارع للقيام اًشهر ستة كل عفوان
 ٠ ' ياء—اًوص ) الجمهورية رياسة

حزاب  دلهى١ متها يتألف التى وا
 طف١ديمقر ٢٩ ( ١٩٦٤ انتخابات )

 ا اشترار دبمذراطى ١٠، مسيحى
 ٠ يسارى اشتراكى ٦ ، شيوعى ١٤ا

 رمحة٠مد ٣ه وبالجمه.ور ، أحرار ١
’ واحدح ثانوية ه ومدرنره ابتدائية

 من ( الماليشيا ) ألجيش ويتكون
 و ا٦س القادرين ابواطشن جميع

 استثناء مع ) العمر من سنة ٥٥
 حالة لى وذلك ( الخ واسبة المعلمين

 و—مارين- سان تنظم ، الطنوارى،
 .مملى بسلسلة الدولية عالقاتها
 يدانيا وبر اطاليا تذمل المعاهدات
يات و!كنو؛ ، وفرنسا المتحدة والو

٠ مما١ هيئه فى عدوا ليست

٠( أض وأبيض) أزرق العلم:

سايكس

 اسمه ارتبد بريطانى سياس
شتراك ) بامسمه لمعروفة١بالمعاهدة  با

 مارك سير وهو ، ( الغرنس بيكو مع
 دررات وبعد ١٨٧٩ ولد مايكس
 الرحالت من دلة—س بداً متغرقة
، وكردستان والعراق سورا سات
 عرمن حدن المياسى اللك دخل
 فى بالده بمغارة ( شرفيا ) ملحقا

 ، ١٩٠٧ و ١٩٠٥ عام ^ن اطبول
 بمجلس عضوا انتخب ١٩١١ وفى

 ، أيه لقب ورث ١٩١٣ وفى العموم
داس العشى الحرب حالل وفى

اأى بريطانية دبإومابة بعنات
ءام وفى ٠ ابذ-ن دول ويعفي روسيا

 ممذ.ل بيكة جورج مع اشترين ١٩١ !
 ت'طق لتحديد 'نفادية١ عقد فى فرنا

 فى وفرنما ا—.دربطاني من دل نغون
ورط الذرق يات ١ل ا  الشام و
 تذارا—م ممن ثم ومن ، ( نية العن؛

وسط الذرف لذون  بوزارة ١ا
 عام’١ فى مدر الى ل٠أرس ، الخارجية

 ١٩١٨ عام شطين الى ثم التالى
ذجلي المصادر تصفه  دديق بانه زبة٠ا
 وذصر لالستقالل ن٩لدمح١ العرب

 الذرق ءن مؤلفات له ! الصهيونية
وط ٠١٩١٩ عام تولى ٠ ا

{ ب ٠سايك س بم سي أخيه غم هة و
 ورحالة دبلوماس (١٩٤٥-١٨٧٦ )

 بالشرق كذلك س_مرته اتصلت
سالمى ف عذرة )ح مؤلفاته من ، ا  آ

 أففانسذان عن وتاريغ (( ايران فى ميل
(١٩٤٠١ )٠

(انهايغ ) سك، ٠ سايكس

 يطانيا بر بدن لة در معاهدة ٠ ١
يات تفيم بشان وفرنا  الو
وسط الذرق فى العثمانية  ، بينهما ا

 ممثلى ن٠م كل الى ا— اسمه يتسب
سابكى مارك وهما الدولتعن



ساك

 ٠ الفرنى بيكو وجورج البريطانى
 مارس دهر خالل عليها التوقيع نم

 عام حتى ١بر أسرها وبتى ١٩١٦
 ا نصوصج من صورة ونعت حس ١٩١٧

لمانية الذوات ايدى فى  زام بعد ا
 السيوعيس واذاعة الروسية الثورة

 التى الرية هدات واد؛ للوذائق
 الخارجية وزارة فىمحغوخالت وجدت

 احرىباءتبار١ لحكم١ابان الروسية
 بريطانيا مرئ لكل حليفة روسيا

٠ حينناك ا ذركمه و

لمان سارع  ورن—عم سادم الى ا
 الحكوية أى١ الورنة راه من

 التى ؛ بريطار ظهارخداع العثمان؟لمن
 !ودتة١لمكابات١ حينذاك كاذت-شادل

 ٦رمذ د ٠العهو وتقف مكة نرسف مع
 هزيمة سعد احتاللها العرب؛ الدول

تراك  اجون٠د اب واهى . كام١فى ا
تهام  بعقد الدب م بذ، أن خثجة ا
 واوفدوا تركيا مم منفرد صلح

 المخادرات مكتب س هوحارت
 خاصا وكا شبه ة لذام ١ فى نى البرط؛

 ن. الدرب زوع لتهدئة اسدان ار
 حشدى آخر ٠LJ أن ما دلالن
 الحكومتان ردأت حنى ؤالشام 'نركى

تن: تنفيذ فى  كائحها مر- وكان ذمة ا
بتمكن ودا—; ر ترا فمل طرد

 باسم احنتاللها من الفرنيون
نتداب ٠ ا

 ٠ء ٠٠ يارك* اتفاقه؛ لف تن( ٠ ٢
 والخرا'ط الماجذات مع بندا ١٢ من

 ومناطق أ مذأطق الى مت٠ذ التى
لوان والى ت ررق ا نعون I ا

حمر) فرض حذر ( بر؛طانى وا  وا
تفاقية لت واسب ٠ ( دواى ١)  بأن ا

 ال٠ء لحكومبن ا بس تم قد التفاهم
: ( لبذواد١ هم١ بإى وقيما ؛' ا تى

 ن مذمدتا نيدا رط؛ بر و نا فر ن أ ٠ ١
 حكومات او حكومة بقيام نا نعذر أن

 وتؤدداها مذحدة أو معتقالمن لمن عرد
بكون!ذرل؛ وأن ن ب ، أ لمذاطق١ فى

 فى 'لحق واوية’ ب فى وبريطانيا ١ فى
 ولهما ئ المحلية والقروض المشاريع
 المستشارين 'نقدبم حق وحدهما

جاذب والموص  تلج..-م الذين ا
لمتخدة ١ العربية الح£ومات أو ااحكومة

 فى فرنسا من لكل يسمح ٠ ٢
 المنطقة فى وبريطانيا الزرقاء المنطقة

دارات من تنثى، ان الحمراء  ا
 غدرمداشرة أو مباذرة الحكومات أو
 مع موافقا تدبمره ى -درط أو تريد ما

٠ العربية الدكومات وو ااحالومة

 ازراء اسة فى يشأ - ٣
٠ مثتركة دوب ادارة

 ا—حف ■تغر طانيا لبر بعش — ٤
٠ وعكا

 حذرة ميناء سكندرونة ١ نكون - ه
مبراطوربهن بتجارة يتعلق فيما  ا

٠ طانية العر

 دكة مد فى العؤلى يسمر  ٠ ٦
 مواذلمطة بد( ا بذداد حد'(

٠ !حكومتس’,

 ارماء ق۶ نياوحدئ لبرط؛ ٠ ٧
٠ ب لمذطذة١و حيذا بين حدبد سكة

الالح ءاًىتوربد لليطرة   ٨
راض الى  فىذ)ك تذكار العرب ا

٠ والفرطية الرطاب الحكومتان

سباك

بلجيكتى، قذصادى ا سياصرو   ١
 عام ولد * ساك هنرى إول ودو

 ودرس بروكسل جددنة ١٨٩٩
 انذخب ٠ بالمحاماة وادتعل !ذا;ون١

 ١٩٣٢ عام الذوات بمحطر عذوا
شدراكى الدزب دن  ١وذ.بر ض ٠ ا

 ١٩٣٨ و ١٩٣٦ ءام بدن !إحارسة
درة السمنة هذه وفى ر.اسان 'رور ا

حارحةنلمل وزيرا عجن قم٠ ،رة١!وذ١
)اوزرا، رئيسا رم ١٩٤٧٠٣٩ ءام



٦١ دبوتثيك

’ ( ارض =

تحاد أطلق  زذدك ته فيتى الر ا
 ودو ١٩٥٧ بر أكدو ٤ يوم فى ( ١ )

 رزدمه ٢٣ قطرها نبلغ كرة شبه

 حب رطال ١٨٤ (وتزن ص ٠٧)هر
 فع بذ.د مراحءل 'نالث ذو صاروخ

 وبدأ اشاءلمن فى م ألف ١٨ بسرعة

رض حول .بدور  ى ارتذاع على ا
 ااواحذرد الدورة وأتم . م ٥٦٠ و ١٥٥

 . نا؛’'ل ٢ و دقيقة ٣٦ و ساعة فى

 الكرة حو'ل يدور أن ألمقرر من وكان
 لقمر١ هذا ٠حهز ٠ عام لمدة ا!رضية

ول لى١ .ره كان ارسالى بجهازى ا

 ودخالل ١٩٤٩ءام حتى والخارجية
للجمبه اجتماع أول !خترةرأس١ هذه

مم لهدئة اادموب __ ٤٦ هم المتحدة ا
 ريسا١٩٤٩ اًشحبفىءام ، ، ١٩٤٧

 ١٩٥٤ عام وفى ئ أوربا رعمر لمجلس
 ١٩٥٧ حتى بالده لخارجية وزبرا د٠ء؛

 ء اما١ ءررر أرذخب ذة ا هذه وفى
 حدى ( الناش ؛ طلذطى١لحلفشمال

فى؛ للمرد اى حذذو ١٩٦١ عام  ا
 ا فيغر وزارة ا الفارحة وزارة

 لشوئن ١ لى ١ نلك بعد ف اصر فى
نتصادبة - ا

؛ول فرذازد ابنه غي وهو _ ٢
عام ببروكل ولد ، سعبالذ ج.ول

 ل—بروك بجامعى ودرس ١٩٢٣
 لم.ماءة١ه^ئة فى خبيرا وعون وكمرردح
وربية  ١٩٥٢ ام٠ء احلبوا المحديد ا

حتياجات مددرا فى  السدة فى ا
وربية ٠ الذرية للطاقة ا

سك سدو

 لذضإا'ء١ ذى٠١٠ طأق”أ بذذاءى٠ذر ول١

 ك٠وسعوتذ ٠ ١٩٥٧ عام الخارجى
سد اختمار هو  'اروسى ا

ادع'ف. بمعنى {{ دملى ز تنيك سبو ))

 بولتن- ، مع = سى و لالرض المرافق
رملمفى٠ز ٠ النبة عالمة = نك ، طريق

للرز د ' دجسيدر

رض  و ٢٠ر٠٠ه طولها بموجة ا
 هذا وأهمية ٠ سابكل ميجا ٤ ٠ر٠ ٠ ٢

 ميدان فتح انه فى الروسى القمر
البا.وذون كر ٠٥.ون ٠ الخارجى الفضاء

رض ذى  اشكلى ت٠ه التحقق من ا
 ات ذق وة لكتاو ا!رب المكرة العام

٠ العا لجو١

سجبدا

 ة٠جب على نطلق رمزى م ادم.
برزوجونها ٠ يرذابه ة٠ '** ة٠.ياثم—-

 من أعف-اء تف ١٩٦٦ عام خالل

ل دلى ٠ والمدنيين المكربين  ز
 حئكومة قامت ١٩٦٦ نوفمبر شهر

 ،٢م ٢٨ ى عتقا با تمر بولو نه سيغا
 منه* من—٠٠اليا من ٦ و اضباوا

 *إبق—ال زراأو ندربو ؛.ابا ,.٠ذدزياا١
 ا.؛وزراء رئيس لدريو بابا جورح وا؛'ن

 ١٩٦٥ يوبه ١٥ فى تقال٠أذ لذى١
 ١٤ فى المحاكمة آلى وغدرهم وقدمته*.
 ذائمة لمت ورف ١٩٦٦ نوفمبر

تجام.  الخى.. نظام ب٠قا على السل .٠ ا
 ولف رن ابونان اشحاب على العمل
طلنطى دمال  ة—باس واقرار ٠ ا
لحاز ءام ء أب وقد ،ا  هؤ

مره١مؤ ب; دد الملك اً؛صار ط اذفى ا
!رفىسر  خالرفذزة ندريو ؛.ابا غبا

رمة دبتبا.ستقالته١ الذى الءزارنة ا

 نتدل نل اطا ن تباس—و' دعرى
دراث زه ٣  الخدرب ابان لعربجة١ ؛-ا

 ادوارد سم ردو ٠ الثانية 'اهابة
 'اجين دد ١٨٨٦ ءام ولد ٠ ز••■■-ر
زن لى لذ أغتر . ١٩٠٣  بىالعظع ا
 الماربة الرتعة '!'جنة ودا-

 ضا-ى عذوا انتخب . نا ز ا!ى
ؤوم  ادار؛ رلمجن- ذربا ٠ ١٩٢٢ '
هب مناج  ١٩٢٧ ( غانا ' باًغانتى ا

 ١٠٨: كةرث ادارة لمجلر يراى
ءوب م وبرا . لالحذ .دابة اب ا



ستاد ٩١

 ممثال تثردل بعثه الثانية العالمية
 ر ن نرنس-؛ حكومة الى له شخصيا

 ٠جهل,د 'ى١ البر؛طارذ ابعنن رثيما
 البعثة ر_ن'سة تولى ١٩٤١ يوليه وفى

 نفكا ٠ ولبدات سوررا الى البريطانية
 فى-يوريا بر.طانى مفوض وزير أول
 ١٩٤٢ ا' .هورى٠لج١لذظام١ اعالن بعد
 لوثذغه١فى عجن مما ، ؛ ١٩٤٤ -

 للدرق الحرب دمجلر ١و—عض
وسط  جنرال ميجر رتبة منح ، ا

٠١٩٥٣ لواء،عام ا

سببكة

 'دى٠قص-١ المجال فى اشيكة
ذ فى عادة يستخدم اسم  الى ارد—ا

 م.ن كذلة وهى الذهبي-ن البيكة
 معيدنة نقاوة بدرجة الذهب معدن
 أندال أو قوالب هيئة على تكون

 ذم’ ووت معجآن وزن وذات اسطوانية
 أى ث سيذن نقدية قيمة ذات 'نكون

 خري نقيه معدرذ خاهرذ ن بية ١ أن
 حائك ال هذه وكانت' ، مسكوكة
 ول’للنمط وريلة الماخى فى تتخدم
 أ'نذود سك بعد ولكن ٠ التجارى

 ؛طل ااذ؛؛ت الوزن ذات الذهبية
 استعمال شاع أن بدد ص ، تداولها
 تك’الب أدمبحت الورقية العملة

 أرصدذابنوك لتدعيم ا ستخدم’ 
 الذدب 'ذجارة فى للتداول أو ،المركزية

٠ الدولى النطاق على

كو ء٠ ستاذوس

ستعمال نائع تينى تعير  فى ا
 لة احا ا ١١ ويدنى تا'لمياسأذ١لمحرر١

 اذوضع بذلك والمقمدود a فيها ااش
 الحالذالراهنة. القارأو ( ابى )'

 بربطاذيا^ف اة٠سي مثالاًن فيقال
 — التاذودر ١) عأى المحاوطة الى

 ن العربى دح ’اخ أمارات فى (( و٣
 لدح محاولة أية ن هسالحها فى ذلك

 بعنرامتيازاتها ساب؛ هن١الوخعالر
القديمة*

 قبل القائم الوضع عن يعبر كما
 واشذراك الحروب من حرب شوب

 بقولهم الحرب هذه فى ما دولة
٠ ،< بالم اض — و٢ ستاتوص ا١

بدى حد ستار

 كء؛ية١ ابواق اشاعته اصطالح
 الحرب نهاية متن الغربية اكيا)-؟ن

 د؛رة١فى استخدم ،. الثابة العارن
 والمقصود /٠. لسوءية١كتلةالدول الى

 نسه تغر الذى الثددد الحد-؛ر ؛.ه
 داخل فى ,ابذرى ما حذول السلطات

 على بة٤لرذ١ طرلق عن الدول هذه
جاذب على المياحة وهدع النثر  أ

 يسدل أن ناله مامن كل واستخدام
 ن٠م دف—وار ، حدولها كذ^خا الستار

يحاء هو ذلك  ه ظ فى الحكم تقدم بأن ا
 الغربية لدبمقراطية١مع نتنافى’ الدول

 الشخصية ريات—بااح ذذمز٠ اش
 والعقيدة الكدن حربة تثمل والتى

٠ وألحركة والمهنة

ستاك

بريطانى س۶و عسكرى
 مصر فى در ’المعا بالتاربق 'ته ي٠ثم’اتتغطت

 أواحفر لى دد—دم وهو ’ والردان
 لحش١دخل ئ ١٨٦٨ولدء؛م ،ك ستا

 الهند فى عمل ئ مناصمه فى وتدرح
 امى—ا!سد لمندوب I اركان هرئة فى ر

 'ذم ، ١٨٩٩ عام كريت فى ابريطألى
وعين المعرى الجيش خدمة فى دخل

 ، ادودان ذ٠٠لحاًةو هندو؛ ذلك د رع
 عام السودان فى ت١للمخا؛ر فمدبرا
 ١٩١٦ و ١٩١٣ و^نعام ن ١٩٠٨

 ، السودان !حكومة اداربا سكرتيرا عثن
 ١٩١٧ عام بين العام للحاكم نابا ثم
 لقب منح ذلك خالل وفى ١٩١٩ و
خرة السدة وفى ؛, ي٠٠نح  حاى ءين ا

 )اجبذى ارا د وسر ودان—س ما ط
 دارعن—الذ بدض اغذرله ، الممرى

 أداء ١٩٢٤ ربفم ذو ١٩ فى ؛؛لقاهرة
بوزارة مكتبه من بابارة دته ءد



٩١٢ لعص جحا

 وكان ،الزمالك رهبحى١اى.د١الحربية
 أحكومة١ قدمت أن ممرعه نتيجة ون

 المعرية لحكومة١ الى انذارا البريطانية
عتذار ، منها مطالب ٧ 'تضؤن  عن ا

 ردف قدرها غرامة ودفع ، الجذابة
 الجيذرالممرى وميح*ب ، جنح.ه مليون

 ات رش ذلك أرر ذى ٠ السودان من
 ء'ى ا احذجاح زغذول سعد وزارة

عدام حكم كما ، الذيحدردالبربطانى  با
شعال بدة وا  ءإرأوراد والسحن ا
 ٠طيهج قيف بن الذ اكربة اام.معية

 ب زاك منديب ز خلفه ٠ ذاك بعد

ى المم- الجيد. وسردار الودان عام
م ٠ أردر جوذرى ا

خذالين
وهوجور.ف * ى٨سماسرو — ا

 واد ٠ دوجادغيأى فتش رونو فيار
 ر حد ا 'ننل من بااذ~-ا^رب جوربى ببلدة

 ءاكع ل ■ تؤم أب من ( حرا ر زو ١
 ةولكنه٠ديذح ة٠٠لم بمدر المحق ا ، أحذرة

 الماركية دعابته بب حدا طرد
راكية  ششل١١٨٩٨ ومنذ ؛. ( )ا

ئل  الى اذخم. حين صنجياسية١ باأ
شدراكى طى١كرمقل١ )) ااحزب  '( ا

ماحل ١هال ويسبب  ٠خؤ- نى زغ ا
 ١٩٠٣ عام بيت ي~ربا—ني الى مرات

 رس التاية الحة وفى ؛١٩١٢ و
رافد' حرودة  لحزى٦حال ن I ا

 ردال; !ف’و ،اليوم »ض لشيئءى١
 حععاارة١و لقومية١لماًلة١ ١١ عن

 دث و ١ ين أنطار اب اغتت
ىرحذ ؛—به وض -.يبر؛ الى ؛ذى أن

ور؛ تام  أ'؛ر ,وءلى ١٩١٧ ءام ا

خبءذوا ءود'ذ.ه ؟ ١ ؛.المكذب آ
 ة٠الدج،ئ الحكومة ودقدام ؛ احزب
ولى ١ورلى را—ذووس برج—ء- ؛'

 م٠أحهه كون٠' أن ءر عمل،٠ف ت وتيا !!ذو

و اطذى مو  ردد لجمسا ا طؤررة١ر٠ا

لد ؤا - ق-١ ( وفيتى—ا! اد—ا
٠ بة متساو
 ى لدسذا .-.لمااين٠س دل )نرا برز

وددذة ٠ء. ددذاءه هلجة١رب١ ادان

 ( بدد فيما ستالينجراد ) زارخين
دنر هذر الجم ضد  ١ذتحبمعكربر١ ، ا
٠ ١٩٢٢ م ء؛ اايوءبى لالزب عاما

 وخلفه ١٩٢٤ ءام لينعن توفى — ٢
 ، الياسو مب للمكن اًحالر سرصتالين

 مذه-ل صراع فى دخل أن بلبث وإم
 انى ا -مدى’ كان الذى وتسكى تر مع
أدرد؛ ب خ.ا فى لمن !غيوي ا ,اشورن بث
 خو أ--؛_-. ؛لى خ اتذر نم بد

 دعا؛.; - نن؟ و -ب' رو ت قتد-.اد با
ظام  الحزب انحاز و . ا الحد ا

ر؛كل ض ت؛ -ة٠سيا الى
ءه د٠ث٠م اف-؛ د، لذ أ ~كوب النح-7 و ٠ز
غالبن والى .وك—المك ل ذلك د٠ب

٠٠مو لذه ١ ١ رت ذخغ ا ة٠ **-,ما هب٠٠'ك
 باسم ف ءر ب،' ١٩٢٨ ء،ام بداه؛ إمى ا
ور الب احطة ا  الثانية ' ا

 د-رى٠ ١٩٣٦ عام وفى ٠ ١٩٣٢ ى'م
 محاكمات باصم كذلك ق ٠٠ء د
 تخلص حيان الدم مام٠ح أو و وو

 وفى ٠ منافيه من كش من ش
 ر دو الد مدر م نتار ا هذا

 '!.يال مدارية ومع ، فيذى و—ل ١
 ا الداردة لميسادىء٠ الدوفيتيدن

 مع ءا عذلىا مينازعدم ءند ين ان
 اذر ٢ ٣ فى هتلر عاوة ب■ أ زلج. أ

٠ ١٩٣٩

خيرة المرحة مرئ 'نتش، - ٣  من ا
رر ث١أحد ئ٠طالج حاذ  الثانية ا

 عدم وحناق أءقب اذ ٠ و;ذجا
عتداء  رين ١ولد٠ تغالم زبا١ سم ا

غيا ١هل *—واه ٠ الدولتين  الجثاز
 مدم حءرل حالة فى روصيا بدخول

 هذا وفى ن ١٩٤١ يونيه ٢٧ فى ازلجا
 منصب اول ش تور ادارج

 دعمم٦مخ راً؟- ) ء خذمار حكومى
ى ا الغذومسسرات  م.اذعادل دز د 11 ا

 م١اوفىممط ٠ ٠ب٠ر١’ليذرالجيثة ذذددق

 ١٩٤٥ ولى المارسان ر'ذعة وتح ١٩٤٣
'؛< ا™*.؛ ا )(حد العام ات اإذ؛ قائد ررز



سممت سعتا ٦١٣

 اؤتمرأت١ من سادلة فى وأشترلذ
 ذمر٠مؤ أهمها سردل٠و روزفلت مع

 يالتا ومؤتؤر ؛1 ١٩٤٣ ) طهرأن
 م أ بوتد مؤتمر ص ٠ ا ١٩٤٥ ا

 م د م ' ألؤ'ذم هذا وفى ف ١٩٤٥
 رو.-.- ذل—دخ ءى وافق؛شروط

ح٠٠الرتلم ردد أأجابان زد أأحرب

 أراداني لثلم ألحرى علن و ٠ ألماب'
 اتبرم’ وهر ١٩٤٥ اغدي ٨ فى

 لط ذرة’أ ألقزات لقاء أزابق
 رم—اس لى I ادى مما هيروشيما
 أذن'ت ذأك أق وعر ٠ ايادان

 ا ز مذن-. ئ.'ى فيتية دو أ ألقوأت
 ه،ببح 'رحهت١و ’ دل ر ز وجزر

 ألدون ز٣تكذ ألى ألحرب بعد
 أب طيه أطلق ما ف٠خ اثيوهية

 هذه 'ندور ان على ألحديدى التار
 ولكن ٠ لرورو دول فلك فى ألدول

 موسكو تيمية رفضت روغسالفيا
'لى ذطعت لذلك يداد د-  با

 ى أز أ 'زاني حكب حال.ل لسولىتى١
٠ ١٩٥٣ صر ار ه ؛ فى توفى

:جراد سننافى
م ٠ ١  عذى يطلق كات الذى أ

 تقع اش الروش رارلتمن ما-رنة
 م ٢٥ نحو وتبدد األمدولجا نهر ءلى
 بذأ عرفت ٠ ,ارأذوف مدينة من

سم  أزى١ لجن ستنا لذكرى -نؤحيدأ ا
بيض الجيش زد عنها دأفع  أبان ا

 . ( ١٩٢٠٠١٩١٧ ؛' الثورذالرولى
ب هذا محى ص  وفادتاين بعد ا

 ألسوفيتى أأؤتمر م اش؛ مه’وأته_،
ذحرأف بالدكتا~دزرية  وأط؛قءلىا .٠ وأ

 :؛٠سكان عدد طغ ٠ فولجا؟رأد أص
٠( ١٩٦٤ )احعاء الغا ٦٨٤

أدولنددة حاينجرود غر وهر
 فاستبدل ؛٠لمع*أ ٠بذغ٠ مرت الذى

٠ كاتوويسر باسحم ا سهبأ
 دمة ؛ح ٠١■ذا ف أم ست؛ - ق هى و

 '.جورة أ ذذ؛زو٠'ذ.اجذ*ك لة جمهور

 وجد ابسرهما زبدز أ.-:را١ اسوفيتية١

ستادن أم درفع الفاهي أقرأر١

 بام لوفيبلمذ١ ألمنش$ت ن٠م
٠ دوشنبه

 ستالينجرأد أسمم ؛رنبط ٠ ٢
 لى،’ك١لمابة١ ألدرب احداث بتطور

تر اههميت نطرأ الها اذ  بجية١ا
 ١مركز ١٩٤٢ بولى منذ أدمبحت
 قوات بجن العنيفة أأحربية زممأ^؛ت

ش ألدزو  رتيالء عد٠ والرودى ا
 وواجه ٢ ٧ فى ف روض ءإى ن أ!ط
 تاريخ فى عرب ما فيدا ٠ ١٩٤٢

بؤء-ركة ألثالى ألعالمية ألحرى

 ردشىأقيمتحولها٢٤٠لى

.-تحكامات  الى المصانع وذذات أ
ورأل  ل١أب.ذر١ قوأت زغط رحت أ

 بدأ بذمر ٢٠ وفى ٠ بوك ذوت
 وفىاًكذوبر ، ألمدبنة ذوارع فى ألقتال

 من ألعمال لح ألى ألروس أسحت
ن ألعريذان اخذ •رج .المدينة  يباد
بنية الشوارع أحالل  ، دواليك وا
 .اد—المف ألروسى لبوم١ بدأ وعندما

 أاحط- اشذلى ١٩٤٣ عام أوائل لى
لى الحدولى ,لى  أحت اش أ

 نوااذوأجا١الدو منهدض رجن ورن—^حع
 ءن ار—احعم١ رفع ألى أدى مم~-.'ا

 أدر و أ تقهلزره ألى و أد صتنالينحر
لى ت١اقو١ مر- درن أءدأد  كان ا

 ينافر ٣١ ) باولوس الجنرال بينها من
 فى لالركان ربما كان وقد ( ١٩٤٣

٠ لندأ ؛و غزو
ت٠ستأ;دجب

، لعمال١برطشمنحزب دجاسؤط
 < درو وود٠ودح ولى ات الغلى؟ هو٩

حر حزن مثل ث ١٨٧٧ م ء؛ ولد  ار أ
 ؛١٩٢٧٠١٩٠٦ ءام لعموم١٠فىمحلى

 ااسمدة فى اهلجال١ ب حؤ الوع اشم ب
 حكومة فى وند’ل وزرا بمن ء ٠ اكالى

 ووزدرا ( ١٩٣١٠١٩٢٨ ) ماكدوناك
 ١٩٥١٠١٩٤٥ عام ين سران

 التالية السنة وفى ( اش وزارة )
 الحكومة مع المفاوضات وفد ترلى

( بفن - هذاوضاتص-لىش } ااصربة



١ سورر

 فى حتماعاتها عقدت التى وهى
 أخب منح ، فدات ا ولكني القاهرة
٠ ١٩٤١ عام بة٠اللورد

ستورن

 رس- وهو ، بر.طاتى سياس
 ؛' ١٨٨١ عام ولد ، ستورز رونالد
 لى ١نمرف١و كمبردج بجامعة التحق

 توفرعلى كما الكالسيكية الدراسات
 بوزارن ظناهوو عجن ، العربية ازلفة

 نكرتددا 'تم ١٩٠٩ المعربة المالية
 نى ا!؟ربط؛ المامى المندو'ب شرقيالدار

 العظمى الحرب ابان عمن '، بالقاهرة
 ا٩ا٧وفى ’ بغداد فى اتصال خماط
 الحربالبر-طذية برزارة للعمل انتقل

ي.از٠فىالج للقدسى يا عسكر حاكه؛ عين
دارى ودلغلطين ا  أنامته الذى ا

ذتد مةوحك  لوردهربرت ببرياسة١ا
خر هذا مع واشترك صموبل  فى ا

 ستمدارالوعن بلذور اللورد مقابلة
 سذورز ورونالد •' .ه*٠—باس المعروف

 عربية هي$ت عدة فى عندوا كان
 التجارية الغرفة منها ؛ربطانية
 حفظ ولجنة ، الممردة البربطاره

 ويدة . بالقاهرة الدريية ا 'ائر
 بر لقب منح الغلظيذ^ة التنقيب

 عاما وقائدا حاكما وأقيم ١٩٢٤ عام
 كتاب له ، ١٩٢٦ عام لقبرص

 'نوفى ة ١٩٣٧ عام صدر كا( تأمالت ١)
٠ ١٩٥٠ عام بدد

سوئيل

 بنهاية سبرته اتصلت لى بر-ط قائد
نتداب  ص فلسطين على لبرطاش١ ا

 الجنرال وهو ف ؤبمى—العم بتحذرب
 عام ولد * سذوكولل لى ر تنا ه-مو

 ضابحن ا—أفريي غرب فى عمل ١٩٠٣
 الحرب فى واشترك ١٩٣٥٠ ١٩٢٩

 ( ١٩٣٩, النروبح فى الثانية العالمية
 وبورما ( ١٩٤٢ ) أفريقيا وشرق

 عام بين فلطين فى ثم ( ١٩٤٥ )
مهة الذى وهو ١٩٤٨ ب ١٩٤٧

 ٢١فى الصهيونيين الى حيفا لتليم
 بر~طذيا انسحاب وقبل١٩٤٨ ابربل

 جعءلى٠وش ، مايو ا ه فى فلسطين من
 ألف ١٠٠ نحو بتهجر المدرنة اخالء
 ءملذترة أن وبدد ، أهلها من عربى

 ١ءينذ؛ئد الرابن فىمذطذة ئنم المالرو فى
 حرب فى البرية الغزو لذوات ء؛ما

 عام ( الثالش واناامد ) اذوبر
 الحلفاء لقيادة نائبا عبون بم ٠ ١٩٥٦

 ،١٩٦٤٠١٩٦. أوردا فى المشتركة
٠ التالى الدام فى توفى

سننون

 جنرال وهو ، بريطالى عسكرى
 ١٨٩٠ولدءام ٠ هامصتون١روبرتمر

 فرنما وفى افربقيا جنوب فى وخدم
بهيئة عفوا 'ن ، العظمى الدرب ابان

 ، الحرية ورارة فى الحرب أركان
 الهند فى خدم ١٩٣٥٠٣٢ عام وبدن
 ، روما فى عكربا ملحقا بعدها نقل
 فى ا!ركان .ا—رئيس ١٩۴٨ م ء؛ لى عن

 اتصات ١٩٤٠ عام ولى ازودان
 إ!.بعثة سا٠رئي عين حين بمعر برته

 الممرى الجيش لتنظيه بطانية اب
 وفى ، باسمه عرفت التى البعثة وهى

 البريطانية للقوات قائدا عجن ١٩٤٢
المعاش لى١حيل٢بطةلىمعرا١إر١
ه

سنذوبكا

ا للجمهورية روماروربر سياس
 ا ٩ ٠٨ عام ولد ٠ ا يك ستة يغو٠ش وه،

 الحديد السكة بمخازن موظفا وءهل
 الحزب فى ادرك ٠ ادومانية

 قدم ١٩٣١ م ء مذن الشيوءى
 وحكم الياس لتاطه دحاكمة

دماو عه  حتى سمنة ١٢ الناقة با
 فى اشترك ٠ ١٩٤٤ ءأم فى عنه ارح

حتالل بند اكحربر كة ح  النازى ا
 معارات الى وارسل ه علي فقبضر

عتقال اللجنة فى عضوا انتخب ، ا



٦١٠

 ١٩٤٥ •دام ليوعى !'حزب المركزية
 وعفو (١٩٦١ م ء؛ للجنة )ورأ

 .كة—)ا ومديرا الوطنى المجلس
 ألتالبة النة وفى ١٩٤٧ 'احديدلة

 . _للى—ال بالمكتب عفوا انتخب
 المعدنية العناعات وزارة زولى

 ونائبا ١٩٥٢ - ٤٨ بين والكيمائبة
 ا—ورئي ١٩٥٤ — ه الوزراء. لرئير

 ؛ ١٩٦١ عام حتى الودى لحلى
 ١٩٦ءامه وفى .. ,ةرا الر لمجلى و:.ائبا
خلفا الجمهورية ربابة نولى
. دح — ؛و لجوو

ووس سببفاذو

’ وزراء ورئير ذانى .بو ياس٠—
عام ولد ٠ ٠ سى ,تيندانوسى—س ١وهو

 واغتفل القانون درس ٠ ١٨٨٩
 انتخب ١٩٣٠ عام وفى ٠ بالمحاماة

 )وزارة وكيال عبن ثم بالبرلمات عدموا
قتصاد حتالل وفىخالل ٠ والعمل ا  ا

 آ ١٩٤٤. ٤١ لبالده) ا!لمانى
 ٠ ادرة المفاوهة حركة فى اشترك

 حكومة أول فى ألمواصالت وزيرا مين
 وفى '!،١٩٤٤١ التحرلر بعد وطبة

 لثعبى ا ااحزب 'نرك ١٩٥٠ عام
 تأليف فى بولوس كانياو مع واشترك

تحاد حزب  أصبح الذى الشعبى ا
 وزيرا ن٠مي ؛ ١٩٥٩ عام له رئيسا

 ذرئيى ونائبا ١٩٥٥٠٠٥٢ كخارجية
 إى ا ١٥١* ٦٣ عام باباندربو ر حو الوزراء

ثم هذا استقال أن  يولة ١٥ فى ا
 "مذورح راسة بر وزارة وخلفته ١٩٦٥

 ص ٠ أتعر ه فى استقالت فاس تو
 ستذقالت١وس٢تسيررمو ة٠لرباب وزارة

 سبتمبر ١٧ وفى ئ ط أغطم ٢٩ فى
 الوزارة باد-ة ر رجمة ا ١ صاحب تور

 بة٠بأغلب اكرلمان بثقة ر'ذه١وز وفازت
٠ ١٤٨ ذن سو'ذا ١٥٢

ى )) ن۶سذيغذا* (( اد

كة , رميانمم .٠ ٠.٠٠دعمديغ.- ب د وو٠ ٣ اد

ولن ، طى١در اك الحزب مئ امرش

( رالف ) سببفنسون

 ١٩٠ عام. كابورنيا اذجليز دوس لى
 جده فيها انتخب التى السنة وءى

ى الثانى  ( كذلك ١ سيغذون اد
 ؛ كإ.يغالند الجمؤوررة ردس در ذائبا

 ة—حامم فى ح وتخر ن نو الذا درس
 ة بالمحاًص؛ واشتغل فارد وها ؛رذذون

 لوزارة وكيال عن—ء- • ١٩٢٦ عام
 ، المداخلية فوكيال ١٩٤١ عام البحرية

يات مثل ١٩٤٥ عام وز  المتحدة الو
 وفى ، فردو دن تمر قرؤ فى

 ترومان الررس عينه ادلية السنة
 المذحدة دات ادو نوفد أول مذدإرا

رم سئة دامة١ الجسية الى  بلندن ا
 انتخب ١٩٤٨ عام وفى ١٩٤٦ عام
 عام وفى ، شيكاجو لمديتة 1حاكم
 اطىيمذرالد الحزب مرشح كان ١٩٥٢

 بزنهاور ا منافة ولكن ياسة للر
 صدوت م ٢٧ على ل٠أنحح بعد هزمه
 عام انتخابات وفى ، ص م ٣٤ غد

 على ايزدور د—ض حددلى ١٩٥٦
 .,لص ح ٣هره دبل دى م ٢ره٧

 كيندى الرذسس عينه ، ايزنهاور عها
 ٠مذلم مم١ جة فى ه بالد إوفد رئيسا

 سره ادء اأة١ف توفى ؛)١٩٦١ عام
 بولية ١٤ لى لندن دوارع بأحد

٠ ١٩٦٥

« رالف ز) صحغعوه

 سيررالف ودو ، طاذى بر سياس
 م فى برطال؛ ■در س.. تنمون

 تغافىة١فى طاذ<، ابر ١ اتجانب ورئيس
ء الج مماحذ،ات وفى ن١لود١  م ء؛ د

 سياسية٠ل١ ته دد آصلت ؛ ١٩٥٣
 عدن ن١ح ١٩٢٨ عام منذ يؤصر

 الدمى المندوب بدار أول ا درتم
 ١٩٣٤٢ ء وفى ، لقاهر.ة١فى كرطاد١

 ةيطاذ لب.ر١!خارجية١ روزارة للعؤلى إغرلى
الئدرب ابان راسباندا مفوضا ١ زدر لى

هلية  ٠ مذوخا١ئموزلر ٠ ا
 ودن ، ااصين فى ئم٠د١٠بلغر لى فشرا

 عام سممم فى !,يالده ١٠ش٠ى عين ذم
فى اذى—البربط ٠د—ادون رأس ١٩٥٠



٦١٦ الجنسية دب

 بعقد انتهت التى السودان مباحثات
تفاق  ؛,كما ١٩٥٣ ررابر ١٢ فى ا

 فى البريطانى الجانب وفد رأس
ولى مباحثات  ثم ، والثانية الحالءا

 الرسمية غير المباحثات فى اشترك
٠ ١٩٥٣ ءام

الجنسية سحب
صطالح فى  بسح ٠ القانونى ا

 جتية فقد )) به بقمد اجنسية ا
 اسخاط بخذلف لهذا (( مكتم.ة

 فغى ٠ الجنسية سحب عن ية٠٠٠٠لجد ا
ولى الحالة سخاط يدذى ا  فقد ا

.-قاط ٠ صامة | واطن1ا ية٠جذس  وا
 أخل طن١مو على اادولة قمها زو٠ عذوبة

 سحب إه حل فى اما ت بواباته
شارة اب،  أجدى ار 'ركون وا

 اتضح 'نم جديدة حية فى ٠دخل
 أفعا أش اذا كما رها رحد فر أنه
 ددح وند ، طنالشريف١بالمو زليق٠ 

ت ١٩٥٩ لعام المدرى القاذون  الحا
 رب للسلطات فيها ز نجلو التى

 المتحدة المرية لجمهوربة١ جكدة
ح بقوله ددا دخل رجراج برى

 ررس من ممب بقرار بجرون ١)
 من الجنسية تسحب أن لجمهوربة١

 خالزاسر وذأك فيها دخل من كل
 فى دخذوله لذ-اردخ التابة ا!.ذوات

 من حالة ألة فى ٠م٠ع٠ح مجيه جن
وال  عاثه انحكم حالة فى : ا دة ا

 مغر-دة بعئذوبة أو ،جائية بعذوبة
 ٠ بالذرف مخلة جريمة فى المحرية

س مضرة جريمة ية٠٠قض أو  أو ٠ با
ذأمة عن ع٠اذذط اذا  الجمهورية فى ا

 ذلك وكان ،٠ ليتبن١مذو ستتين مدة
نتظام  أنه أى (( ٠ برر رون ا

 تسحب أن التنفيذرة لذاطة جذوز 
ت غذ فى م٠۶ ٠ح جنية  اش الحا
٠ به.؛ ا ا شتارة سبقت

بني سخا
 أربل ل شم؛ فى تغذ~ع زبرة۴
ردا٣سي لحا٠—٠تح وتواجه ادان٠ارل

 مم.٠ا ٢٨ر٦ احتها٧باغس قى 'لذم
 بعتمد ألف؛ ٣٥٠ نحو سكانها وشدد

 الغابات منتجات على انتصادها
سماك وصيد ار؛ردة  وفشمل ، ا
 والبترول الذهب المعدنية ثروتها

 بين للمنازعات مثارا كاذت ، والحده
 اتفاقية نضت حتى وروسم.ا ارابان

 الدولتين بين يمها٠تف على ١٩٠٥ عام
 ستسالم ١ وبعد ٠٥٠ عرغر ١خح خد ء

 ذحاد٠ا ضم ١٩٤٥ عام اليابان
 لجذوبها١١ ارابانية المنطقة فيتى الو
 ستالين بين ذمة..رالتا ك؛ 'ننعمنا البا

٠ شل وتثر وروذفلت
ب سخارن تعرف  ارابانى داأ
٠ كارأوور

د ,اعالى ا
 ركار احدى العالى اك - ١

قتصادية اطبة حطط  التى ا
 فى الدوس الدخل ضناعفة تهدف٠٠■زم

 ودعم المننحدة الدربية 'جمهزرة١
 مياه من فره ؛ز بما المحدرى ؛د٨قتد ا

٠ طربارةا'حذاءة نة ط رورد’و اإ,ى
 ك ١ انامة على النية قدت اذه

 ,زانات—الخ ان 'نبت ان بعد المالى
 فى النيل عر ارهت التى العادمة
 جميع اسسنغدت قد لودان وا م

 مدر وأصيحت اشخزينية أغراضها
 حتى الرى مياه فى كبرا عجزأ ;عاذى

 ايراد حيث هرت المنوطة ااسنون فى
 متر دار ٣٢ نخدو أن مع . ن الفيف.
 النهر يقذفها ل النم ها مم ٠٠م مكعدب

بيض ابحر فى م ء؛ كل  لهذا ٠ ا
عتماد الضرورى من ي-ح ص.أ  فى ا

 التخزش عرنظام ذمةالما مت ة٠ئم
 انطاع راس ءر الى المتهر

 ى٠اط فى به لالشغاتم ضه العاطر

 اذوداء ءن ألدذانى ؤدا اش.غل
 ذ؛مة ١ وعلم، ١وهف . ادى تب'جات سع’؛

 يعرف ما وهو اطتؤر للنخزدن د٠٠٨
٠ العار ثمد١را

الذاسحة ت الدراء؛ ؛دأت — ٢



العالى الد ٦١٧

 بأبحاث السالى اس ءبانثا
 المناسخ الموقع ختيار ايتكثاب

 فنية ودك>ت ت فقام ٠ اديد قامة 
 طها اتحرك ١٥١٥٣ عام منذ غةامخ

 اداى- مصلحةو الطران ح٠س
 ةيح لء و زدهدد ١ و حة او الح؛ د.احة١و

 اتراى '-قر حى عاميت اسرئت
 الكداو ;بن را ,'.عددين اس اذامة طى

 تورج خزان ذبى—ج ٨ والكرإو ه
 الخبراء ..ة ب واقرت , الحالى

ختبار هذا العاك  نوفمبر فى ا
٠ ١٩٥٤

 بد جهى'ر أرئير ١ افتتح ٠ ٣
 وخرللح الننبدذة المرحلة سم اذا ا

 واشزردذا ١٩٦٠ بنابر ١٠ فى
 محمد اارار ك١ ائدارحى احذل١

 والرئيس المغرب ملك ألخام.*
 وقدرت طى“لو شكرى ادورى

ولى المرحلة انثاء تكاليف  من ا
 تب قد وكان ’ح م ١٣٧ ببلغ ادد

تذاق تحاد حذكومة مع ا  ا!سووش ا
 قرض دد“ على ١٩٥؟ بناير لى

ت لثراء ح م ٣٨ قدره  والمعدات ا 
 ته كما ٠ لغبة ١ المعونة تقديم عن همغال

تعاق ١٩٦٠ باير ه لى  أر ءلمى ا
تحاد ياهجم  تمودل ز الوفيتى ا

 تكالبا قدرت الذى الثانية لمرح'ة١
 ح م ٨١ منها تم م ٢٧١ ببلغ أصال
 ج م ٥٨ و باثبةادر نثاءاتلال

 ٠ ها وض والعرف الرى لمثروعات
 النفقات جملة حت تف كما

 هالى 'نصرف التى والتعويضات
 اتفاقية على وخاء حلفا ووادى انوبة

 ١٩٥٩ ذوفبر ٨ بتاريخ ادودان مع
 عن تعوبضات ح م ١ ه دفع تتضمن

 تنض؛ وسار ٠ حاغا أراضق غرق
 مجرى ذتحورل حتى حشدا ۶اثم,و
 بهذه وأقيم ١٩٦٤ ما؛و ١٥ فى النيل

 شهده حفل التاريخية المناسبة
 واشترك صر لذ؛ ١ عبد جمال الرئيسى
 ا : <ت٠ السوفيتى ادرئيى فيه

شرطه في مل٠الع وسار ٠ خزوشرف

ز  فى ألثروع انجاز دم أث على ا
 بنا؛ر ٩ فى ورحتفربه النهائية د.هزرته
 ١٩٦٧ يردنا فى بدا وقد ’ ١٩٦٨

واى ادوربينة بتركيب  اشعيل ا
 تركيب بتم >تى لكهرباسة١ أدطة

ننى دزربيدات  ،١٩٧٠ ءشرقءم ا
 بن لتخز ١٥١.،م. وب٠بدوغمذس ذدد و هذا
رتداع الى استنباط .بمكنالمقرر ا

من ساعة كيدووات شيارات ١ ٠
٠ سدورا اأدرباء

 رقعة فى سعلذو١ حث لرن أم؛
رنر  ااى 'نضاف طوف اازراعية ا

 م ١ر٣ من غرب ام الحالية إرتعة١
ضافة .ودان نمو تحويل اى١ .وا

 لدراذى١رى نغام من فدان ألف ٧٠ ٠
 وضاعف مما الدائم الرى نغام ااى

رذى هذه غلة بدوره  ووندر »' ا
دهائية التسؤات الزيادة عن ا
والمذرب القوس لدحل١ فى المرئ

 بتدو اداى ادد مثروع 'نثغين ءلى.
٠ ثمسمذوا ح م ٢٣٤

 تهصدور فى ادالى أدد دنكون — ٤
 ركامى حاجذز او سد م»ن اد؛ئية

 مترا ٢٥٠ منها مترا كيلو ٣ر٦ ظواه
 السد هذا واواة ، النيل ضفى يتن
 راب ستارة لها موانى الط^ن من

 أسفل من ١مض ٢٦٠ تمتد قاطعة
 ، در ادرى القاع الى النواة

ضافة  مانعة أفقية ستارة الى با
 عند لسد ا عرض يبلغ ٠ المياه لتسرب

 ، ١متر٤٠ القمة وعند ١متر٩٨٠۶لقا١
 الجرانيت من لمسد ا جم انرتكو و
مترا ١١١ بارتفاع والدى !رمال١و

(قينة 'تثر )بينءل';شيهضى

 والقناة التحولي لتاة تقع لنهر
ماسة  مداخل الى آدى اش ا

نفاق  ، مترا ١' ١ ه ٠ وطولها والمآخد ا
لغاق مداخل وجهزت  بات١بمو ا

 من مأخذ ولكل والتثمغيل للتحكم
 دلى ، مدخالن ادت المآخذ

ل يه١ تصريف صا. فدرة د ا



٦١٨ سطيف

 ٨للتحك وءاوى ا' أن؛*دبعدنلك على
٠ ة رم ذر٠عم-٠٠ش غة٠٠بص ألداه رفا ك.;٦٢ فى

 نهابة عند الكهرباء م.حطة زوجد٠و
نفاق  ذرا دك،ل تدر زورردذة ١ ٢ وبه-؛ ا

 ة٠محط ومن ٠ وات تجلو اغا أ ١٧٥
 شاة لى١ الماء إب ٠ اد- الكهرباء

 مترا (٥٠ لها وطو الخلفية التحيرويل
 .الداغى البج ىمحر ر١ ومنها

ما دل لتحو ١ فناتى نين ما و'نعدل  مدة أ
 فها كل طول أنفاق ستة والدب

 وهى مترا ١٥ وقطره؛ مترا ٢٨٢
 بمك المملحة بالخرسانة مبطنة

 ذقزمبحعرخف٠و ٠ قل ا على واحد متر
 فى مكعب متر ألف ١١ كميته ما

 بل نفق كل وتفرع ،الثانية
 ا فرعين الى الكهرباء بمحطة اتصاله
 ض ١بيروتلذور ا ذقومبتغذدة٠ فبذلك
٠ الذكر السالغة عثرة

 ضاءثيرلمذ بحيرة السد خلفا وتتكون
 مليار ا ٥٧ نحو سعتها تبلغ فسيحة

 و بند حدولها ويقدر مكعب متر
 لمزيك ١ ١ بند؛ وعرضها ، دم ه ٠ ٠

 ونمتد مترا ٦٥ لؤ؛ عمق وأقص متر
٠ السودان حدود وراء الى

سئيف
 يبلغ بة جزائر بلدة اسم - ١ -
 ٩٤ ( ١٩٦٣ احصاء ) ستكانها .عدد
 حديدرة طرق عدة مغترق فى تقع ألفا

 الشرق لى قسنطينة بمدبنة 'نربطها
 الى والجزالى الشمال فى وبجابة

 كذلك يطق سطيف واسم ، الغرب
ية على  وتباغ المدبنة رها التى الو

 عدد ، م م ألف ١٧ر٤ ماحتها
 حيها١ذو ومر. ، ن م ارا ٠٦ 'سكانها

 ننمرن ١ وموفى وعموشة خراطة
وقالمة. )هناء(

 تاربة لى د..خ,قا اسجم ارتبط- — ٢
 ه؛١أحر الذنى بالمنبحة المعام الجزائر

 ٨ فى احيها وضو لمدرنةبا الفرضيون
 قامت حدن التالية دام وا .١٩٤٥ مادو

 فى النحر لعيد احتفا وطنية مظاهرة
*اط؛ت٠ فقابلتها الثاب كالة١الحرت

حتالل  والنار بالرصاص الغرسه ا
دا أصرحت أن 'ناجث ولم  كابا اإو

 وكت١لذى١ !غرض١لالرهاب هدفا
 والمصفحات والدبابيرذت الطائرات ذه

 الدرذى وكان ٠ سعول٦ دلى١قذ_ زج
رع إرهمة١ بث دلك م.ن  اليأس •ب وا

 اتقدم ا م.ن بلذعه لوطذيحن١ و'-ى فى
 ى دا ء؛ اه ١ قهممةفىضوء ب؛ردا ذه ٠ى
 أ'ذماء صن٠للوطذ,. ذهاوقطع الدالهاء ن٠كا

 المحررة هذد فى واشذرك ٠ الدرب
 الدم ام - زب )■' باب عرفت التى

 رصون١ ادودون ،(الجزائرى
 يهاحمحزث٠١٦هئالء، ان٠ ات١ر٠

حياء  من بآهلها ن وبذهبو الوطنية ا
 ؛جفر يامروذهجك حيث المنقذلمن العناص
 لهم اتجب؛ قبل بايدب دوري

 لمن الوطق المصادر وقدرت ٠ جما'عات
 ،الغا ٤ ه و بتع طيف٠ مذبحة حارامذ

عدام ءايهج حكم الذين ص فضال  با
 اقامتها عازرة ت محاكمير؛ بعد

رب اسات  مذبحة وكاذت ٠ ا
سباب من ■دف التى اداوة ا
 لوطونا صالوف ذوحيد ء!ى ،إت
 سادرن مرى العائد الشات ما٠ني 

ذال  الثورة ذطالق تمهيدا أوربا لى ا
 ا'متكمال ب اعلنت التى الملحة
 ا!ول فى والبثربة ادوية مقوماتها

٠ ١٩٥٤ نوفمبر م,ن
( ميثاق ) أباد سعد

سعد بقعر عقد اعتداء عدم تجاق
 وقعته ١٩٢٧ بوليو ٨ فى بطهران اباد
ت «ارأس رشدى ا ري زى كل

 ذا كا( ى٠ع: ص- لله ا رة عنا ١١ ايران
 كاكا خان محمد الله فيضر )١ نتان فذ؛ ا
نيل ناحى ١١ ق١٠ ك١ حاء كاكا ا

رقاء ذعهد  ؛؛تجاع قدوندعاا ا
متناع تجعة  اى عن المطلق ا

 كما ٠٠ الداءاثة نهير نغو فى تدخيرل
 حربة بؤراعاة عربحا تعهدا يتعهدون
وأنيتثاوروا ٠٠ لمثتركةا حدودهم



باشا زغلول بطاى ٦١٩

ختالفات فى ته كال يخص فيما  أ
 عالقة وإها دولية صبغة لها التى

٠ المنستركة حسالحهم بم
 أو المنازعات كل وحم حل

فات خذ  مع-خدر او نوع أى من ا
 يجمم ، بينهم فيما 'ننشب قد والتى

٠ الظمية بالطرق ا يكون  أن
 أحد يعمد  بان المتعاقدون يتعهد

ت من حة أية فى مدهم  ماردا الحا
شتراك  أخرى دول أو دولة مع وبا

٠ منهه أحد الى بوجه 'نعد الى
 الجابرى الله سعد

اء—رؤس من ئ سورى سياس
 ان ١٨٩١ عام بحلب ولد ؛الوزارات
 بالجيش والتحق باطنول دراسته
 .ا!ور العالمية الحرب ابان العثمالى
 وبدد ٠ الوطنية الحركة فى واشترك

حتالل  الملك وءروج الفرض ا
 الثورة فى اشترك كما ، فيصل

 ثم حلب لى الفرنيون ضد الملحة
 عام وفى ، وسجن واعتقل دمثق فى

 الورى الوفد أعضاء من كان ١٩٣٦
 برياسة ١ بارير لى للمغاوضات

تاس هاشم  بمعاهدة والراطهت ( ا
 جث ل! لم وفرنسا صوريا بون تحالف
 وزيرا عين ، ا٠له تنكرت أن -ا!خيرة

 جميل وزارة ) فالخارجية للداخلية
 للوزراء رئيسا ر ، ( ١٩٣٦ مردم

 للحمهورية عهد أول لى ١٩٤٣ عام
 أكتوبر ٢٦ ولى ،المستقلة الوردة

 الجامعة انشاء مباحثات فى اشترك
 ئ القاهرة فى لذحاسباشا١ مع العربية

 تولى كما النواب مجلسون رداسمة تولى
 عام توفى • ثانية مرة الوزارة رياسة
٠ ١٩٤٨

باشا زغلول سعد
 سعد وهو ٠ معرى غ سم سعيا — ١
 ابيانة بقرية ولد ، زغاول ه*ما١بر١ ابن

 وتعلم ١٨٥٧ ءام ( الذربية محافظة )
 يلتحق أن تبل القرية بكتاب المماى
زهر  حياته بدأ ■، ١٨٧٤ عام .با

 ثم وس الرسمية الونائم لى را مم
سابا نائبا 'فعين التغماء الى انتقل

 قبزغت محاميا عمل ثم الجيزة
 وكيال ذلك أثر على عدن ، شبرته
ستئناف بمحكمة فمتشارا  وفى ، ا

 القانون درس قد كان ذلك خالل
 للممارف وزيرا عين ٠ ’فرط، فى

 بحركة ه عهد فاشتهر ١٩٠٧ عام
 ساطان من والحد النديم تمصير

نحليزى المستشسار  ١٩١٠ وفى ، ا
 محمد وزارة فى للحقانية وزبرا عون

 ستقال١أن فلماًء ما ن'شاولكن سعيد
 التشريعية، الجمعية وبانشاء ؛ منها

ددة دائرة عن فيها عضوا خذمر١  ا
 وكيال ثم ومن ، بالقاهرة رب
عدلى المعين الوكيل ) لها اغ٠مذتغ

 فى السياسية المرحلة بدأت — ٢
 ١٨ فى الترجمة صاحب حياة

 اثنين مع اشترك حين ١٩١٨ نوفمبر
 راثخا شعراوى على ا زمالئه من

 دار ارح لك فهمى العزلز وعبد
 للمطالبة البرتطالى السامى المندوب

 الحكومة ع عار بة المصو القضية ; دعرضر
 عرف ى إف ا اليوم وهو ) نية يط؛ لوز ١

 بدادة ذلك فكان ( د لحها ا رعيد
 دثورة عرفت التى لوطشة ا الحركة

 جمة التو صاحب اعتقل ٠ ١٩١٩ عام
ور مرس  عام مالطة بحزيرة أ
 ثم سيثمل بحزبرة والثانية ١٩١٩
 (؛ ١٩٢٣-١٩٢١ ) طارق جل

 قيام بعد برلمانية وزارة أول شكل
 ١٩٣٢ مارس ١٥ لى ١٩٢٣ دستور

 المطالب بسب استقال أن طمث و-ل
 الردار اغتيال أثر على ردطانية ا

 مجلس راسة ر تولى -، باشا ستاك
 ارحين (١٩٢٧٠٢٦ النواب')

 باشا وت ٠ث زارة ٩ أدان ناته ٩
ئتالفية  ،١٩٢٧ أغد( ٢٧ لى ا

 الفرعوش الطراز عل دم ضم أفه أد
 ل زغل 'صفية حته ر رفات لضم ١
 مصطفى 7ل؟ النظار رض,. ا!
 بيب ) لث.داره٠تحو كما ( داشا ( فدم
مة و تومى متحف الى ( ا



سعر
--ادى ر صالح فى ا قذد ا أ

أ ر د ٠ خد أو لدوهة 'نثمهن هو
ألحانة ذه٠ه لى دو فا . اتذود را
أراع -خدلما م-زأنا أو --لى لرنا' 'نذخذ

ادى -إءلما—ب -إءلما رم٠زف’ تحالة٠س

ث ه نئد ما وهو حلم"ة كل فى -ذ.ابذا دب
ت فى ٠ ألمقارضة عما

 على ٠زلمفذمد داعة به أ '-*-در بد *نحد و
قباب فلروف هرعدمتبىا فى ش١ءو عدن  ا
قبال ظروف أو طلبها على  عار أ

 وز ٠ ل-زفى١ فى عرذدا أى هاعي
 ١ذ٠٠ء كئن٠ ة ادط الوق حالة

 تعن زن ١ز—لذ ١ س?ب متعاد هر لص ١
ر ف ذر أ  لظك١ رأد فاذا ٠ وأ
 ساهة—أ! -هر أرتفع ألءرض وئبت

 اجمن ألمعرون كمجة اشر٠ذكم مجة٠ذت
 ة - كغ: ادددز؛ ألتقعر ألمذتح 'ذدأرك
نتاج مة أخدار حالة فى ماأ ٠ أ  ا

 اساءة أ عرض ندخل. كر—أفء فان
حتكارى لسدر و؛ إحتفظ- بحث  أ

 ح ا أ ةيكم خفض هرم لو و )اسلعة
٠ ألمبيدطت ة٠م٠كم 'ذم ومن

الكلفة سدر
 لجمع أ و ا لتكذشة أ بسعر يقعسد

لم من هة ج أنن؛ قيمة (  لم انكا  أ
 وتهالك ألخامات 'ئمان١ ويشمل

ت 'جهزذ١  كة أ وألذدوى وأ 
 عار ٠ ألعبن ودأرة ألعمال وأجور

 سمعر على التقدير هذأ فى يعتمد أن
 أئب ألف خعم ذلك وبعد ، ألموق

 ألمغروضة ها وغح لتجء،اربة١لصالءيةو١
٠ الدلمة عاى

درف بتع

 اضمان ١ دن ألبنك لستقطعه ما هو
سمية  ٠٦ كبيانا أ تجارية !.ورقة أ

 ٠ معينة ة فتر بعد لدأد ١ 'نستحق
له أحد ألبنك على يعرضها  عد

 أدكك قدام شم (شركة آو فرد )
هذأ وإجرى ، ؤورأ دمتدا يدفع

 برن لرذولة نرلما د-ورة فى لخد-م١
يمة ض أ ٠ أكءدار.إلما ورذلمذ ا

 -!ة - ب. ٨لخصم أ !٠٥... د د٠تحئ
؛ظرذ هردهارى نضارات  ألذر أ

 ذه ه ء أ ٠أ-ح م.ن أا?ذك لدا نمتدرف قد
صة  أذار 'اركز ن٠كا ذع نئم - أ

 أو روع فى ة—ءم- ’ ءلميه ب ز تحذ——ا-د. إ
د-م --هر خغغر  هذأ ن ا ك .ا'ذ ٠ ا

 اه ى يب... زحا د 'زنج دم,' 'راذا ٠٢ك الم,
 صعر ا:ضخم درد ا!تجارة اذورقة
دب لال هدا ٠ أ ءذلى ألى إ.ا

 اش'نقفى الفتر,؛ ذلى ى’ '!-زدن
٠ ٠أإكؤض!لم أ--تتدناى .;د رت ءذ

ااغا؛دة م
ذدد ألمقدون سعد لى با  حأ
قذدمادى ه من١ دو ا  ألذى ى ألذ

 تت،ارى عرصد٠لى ح تحذر ر نرد

حمار بحن ألد كا;ت 'ر. نفم  ا
دخ وببن ألقروض طلب ودو  ار٠ا
روض عرض ز وه  العسال  ’ أ

 و؛نعد كاكا ألذائدة -نجد )ا ن٩■و ذدما
 بدفدلى نة صدو إلمامذو سة٠; لذلك

 ألذى اداغ ي ءإر لقترذر،١
فذحدمادية هد١ ا!ظ، ومن : حعزءب*  أ

 سدر ۶بار'ذغا ٠را زر٠ أت لمدخ,١ ةجكم أن
 أن ذاك ١ بانخفاخه و'نذق ائدةإ١

 الى آدى القروض ءلى '!ذا- راد؛
 ءليها لةد-ق لتر ا ؛ الفائدة -ه. فم ر

ذال وقلة ٠ ألتجارى ألبتك  ءاى أ
حمار  صدر ب٠خذض ار ١ ?ؤدى أ

ظ ألفائدة  عرذر ضأندفا أر لى وبا
٠ ألقرودى

رف سدر ا
صطالح لى  بسعر شد ألمعرفى أ

 بانسة دية١ شدة اسع ف اد١

 قيم* أ لهذأ لما ح هرهملذة اجنبية لممنلما
حارة لى فم-ح ري  ألدارجة أ
 ألدول أكثر خرحت أن نعد مما— 
 سعر بحدد فينأك ألذءب قاعدة ء-

 اً صبة ) لة٠ء أماس عار ف أس،
بجوز هذأ ، دباتقر ألقيمة ثابتة أى 'و



السعودية ٦٢١

النفد ر سنده فى ضذركة م لدولة
نمد از ها ت ا عم ضمة رلمدم الدولى

' الغددق مع نفاق أ

نساود

وعو ٠ العودنة العردية ئك
رى  ٧٦ ألدرير باد أ!زر ا

 مؤخر ألدودى ٧٠م٠لد لر ١ د—عم
 ءاج -لى’و ٠ ودرة أكء لدردجة ١ الدولة
 نة د اده؛ ا ءرش عذى وخلفه ١٩٠٢

 اخا؛ ن٠اط كما ٠ ١٩٥٣ ذوفم. ه فى
مير رجه ٠ العهد با٠ل و حسي٨و ا  فى أ

 ة—ألعربي الجهة دءج ااى سيا-نه
 ا'ن ن تفا با العربية الجامعة داخل

 هذد من عدد مع المتعددة أو الثنائية
 مفاومة عذى العمل تم الحكومات

 ه٠قي ١ذع، ا 1مكع ٠ لضيوءى ا لل٠.٠ك ا
 ٢٤ ؛ فيها اشترك التى الربانى

 جه~طاز ارئير ١ ١٩٥٦ بممبر د
 . القوتزى رئيمى و اكاصر عبد
 ٣١ فى رسمية زرارة القاهرة زار

 ه عهد ولى منح ، ١٩٥٩ أغمدى

بآر وزراءه وربى  ٢٤ فى وسب ا
 فى رذدنادة ت *إطا ١٩٥٨ مارس

دارية فتصادذة١لمابةو١لدموئن١  ن وا
 تحارة الماء اعلى ١٩٦٢ نودس ولى

 القمة ر ره مؤ فى اشترك ٠ الرقيق
ول *العربى  دد ١٢ فى بالقادرة ا

 ٠ذذحجهءر٠ ألدوداًة فى أعدى ’ ١٩٦٤
 وتولبة ١٩٦٤ ذوفمر ٢ فى المرغى

 العرش على فيصل الملك أخيه
رد ا!مذر ا!ح واعالن العودى  ا

 ، غى هر دا وليا بز العز عبد بن خالد
 م|تذغال .ة٠ح ,اذ ١ ب٠ح صا شر ء؛

 ١مذب .شغاء٦لالس اصملدوا من ١ءلىد
 ٢-■ح م- مه طا تخن ا حتى ا؛ وأنينا فينا

 ١٨ فى وصلها الى بالقاهرة أسرته
٠( ١٣٦٨رضان٦ ) ١٩٦٦مبر٠د.ب

السعودية
سم العودية العربدة المملكة : الفومى ا

وزاب ملكية : الحكم نظام

.بز لعز ا ءب ر، تجمل : الدولة رئيس

( .'لف ٣٠. ١ وراض اً العامة
 العربية المملكة ١١ اسم أطلق — ١

 ١٩٣٢ سبتمبر ١٨ فى ({ السعودية
 الحجاز مملكة ١١ اسم محل ليدل
سم وهو (( وملحقاتها ونجد  الذى ا
 فى سعود اًل العزيز عمد إ'ك١ أطلقه

 أسها التى الدولة على ١٩٢٧ عام
 نجد على سلطانه بط له تم أن بعد

 الدولى وضعه وأردت ٠ لحد؛ز١و
نجارزية عودية ال ةهدألمما  ا

 ٢٠ فى عقدت ألتى ؛ حدة اتعاقبة ؛
 يطانيابر اعتراف وتضمتت ١٩٣٧مايو

 هذه ءا.ى العودى الملك سيادة
نحاء  امك الدروجة، الجزبرة شبه مرن ا

 اليمذجة ديةلعو ١ المعاهدة تضمنت
 ( ١٩٣٧ نوب ثم ١٩٣٤ مايو
تفاق  ،ابلدين بين الحدود على ا

 فقد هويت١ مع الدرقية الحدود أما
تغراق تم  بين معاهدة فى بثأنها ا

 ألبريطانية والحكومة اكعودية
ؤ، قعت و ( بت الكو لشجه ممثله ١

 العربية الممأكة تدمل — ٢
 أخماس نحوأربعة جغرافيا الدودية

 وتطل الدربية ابءزيرة شبه حة1مس
حدر البحر على غربا  تمافة ا

 الخليج ءاى قا وش م تم ١ ه ٠ ٠
 ورذصلها وقار الكورت بين العرفى

ولى عن  بالمنعلن^ تعرف رقمة ا
 اترول مدابع بس تفدلى اأحابدة
 حدود وتتصل ، رةوالسعود أ!كوردية

ردن السدودبة الدريية ادلكة  با
 وااكويت والدراق شما ومدوردا

 لجذ,وب١ وامارات بابمن وجذوبا قا شر
 احدود١ هذه جميع أن مع ، العربى
نها نظرا عروجة  سحراوى امتداد ا

٠ الجزيرة شبه أطراف الى
للمملكة الكلية المساحة تفدر



٦٢٢ السعودية

 أى ٠ م م الى ٨٧٠ بنحو ألسعودية
 تقدير وهر غ م كم لجون ١هر

 الجغرافى المسح تم وقد ، تقريبى
 مرد ول للسعودية الجيولوجى

 فى سعودية امريكية لجنة باخراف
حصاء يعتمد كما ، ١٩٦١ عام  ا

جمالى التقدير على السكانى  اذ .ا
 ’ ف 'نعر لم, ١٩٦٤ احصاء نتائج أن

مريكية فالمصادر  العدد هذا تقدر ا
 لبرطابية١ والمع-.ادر ، ن٢ ٨ بنحو

 أن باعتبار ٠ ن م٦ ٠ ٤ من
 ٠من ٢٠ ١ بدن الحجاز سكان
 ٠أهب ٠ ن م ٣ حوالى النجد وسكان

 تقديرا؛ ألقا) ٢٠٠ مكة خرى١لمدن١
 ٥٠ ~ ٣٠ المدينة ، ألفا ١٥٠ جدة
 -٣٠ بريدة ألفا، ٣٠ الطائف الغا،

 *الحالى ألفا ٢٥ عنيزة ألفا، ٥٠
 سكان عدد تطور كما ، ألفا ٣٠

مراكز من وغيرها والدمام الظهران
ةل.ذد'ىتشداساسزع٠

 البترولية مواردها استغالل قبل
 بعفر ءلى يعتمد ( ١٩٣٨ عام منذ )

 ثروتها وعل الزراعية الحاصالت
 إرتبط١التجارى النشاهد ثم ذية١و٠لحي١

 محدودة لروارد وجميعها' الحج بموسم
قتصادى بالمتوى قيت اذا  ا

 الحز.؛رة دبه أن ذلك ،المالى
 حدراوى اإصص الحزام ن ضم تقع المروثة

 با٠'قج.اواًس فر ؤارتراً عبر بمتد الذى
 اطر١ءلى دةممعت - ءة١يذركللزر و

 نزر؛ قيا.ة فجوات سوى ٠ ا بار تم
 و'سمل الداخلى سهال ١ لغرض

 ر٠وبعدذرالخذ والذرور لقؤح ١الثعبرو
 بين موزعة وص والحدوغ والفاكهة

 در وتدو نجران الطائف واحات أودية
دد؛ والخرج وخيبر والمدينة  وأ

لى الحيوانية الثروة وتشمل  ا
غنام ٠ والخيل وا

 ءذ التنقيب ,ة—انفاقي وقعت
دودباذ نرع البترول  أرامكو ودركة ا

ردا ود ١٩٣٣ عام فى ا!مريين

نتاج  عام والئتصدير ١٩٣٨ عام ا ا
 سدوى وعل ( طن زايون ١ ١٩٤٤

 حل( م ٢٣ ,١٩٤٨ عام اقتعادى
 ؛ ط م ٨٥ الى ١٩٦٤ عام فى ارتفع

 دابادلمن دركة ١٩٥٨ منذءم تقوم كما
 البعودرة فى البذرول عن ب')تنقيب

٠ المحايدة المنطقة وفى
 هراأظهران ادترول ومركزتناعة

حماء ؛حل—٠ عدى  بته تعد ومركز ٠ ا
 وس والعوار لقطيفوابقيق١ منطقة

 لخليح ١ موانى من نقله ويئجذرى ، دار
 م(١٠٦٧) التابالين أنابيب طريق غن

 اللبتالى هيدا ميناء الى تنتهى والتى
٠ سنويا ط م ١٥ نحو وتضد

ضافة  اكشف البترول الى وبا
 الحديد وخام والفضة الذهب بعفر

 معنوى على 'نمستعدن  ولكنها
٠ اقتصادى

لعفام الغود'.لمن زا٠مي بلغت
 ريال م٢٦٦٠ ماجملته ١٩٦٤٠٦٢

 ا—منه ترول ا عائدات دخل كان
 المصروفات انغمنت ؛ ر م ٢٥٧٠

 : ر م ٤٧٩ر٦ الدفاع : تى ما
 مات۵لح١ ’ ر م ٢٤٨ر٣ التدلى
 ١٠٣ر٤ الصحة ’ ر م ١٨٣ر ١ الملكية
 ٠ر م ه٤ر٣ اإواصالت ، ريال مليون

٥٥٠ 'د ن ر م ٤٧ر٧ والرى الزراعة
 ود—بذ ع—جمي مل٠وتث ٠رياب٠ مدون

الصالحة الطرذألجة أذوال تدم

زيق أهمها .٠ م ١٠٦٥ لجارات  ا
 ال فالرباض مكة الى حدة من

 خط- يوجد كما ( م ٨٢٩ ! الظهران
 ى ء! بالدمام الرياض صل حديدى
 وبر—أكت فى فتتاحه ١ رج وقد الذابح
٠ ي ٥٦٦ طوله ١٩٥١

 فى ورادلمذ مملكة الدودية — ٤
 تطور بدأ وقد ٠ العودى ادت

م  ؛.استحداث ١٩٥٨ عام اإحف إ
 فاعليته بدأت الذى الوزارى ألنظام

 الوزراء رئيى بمنح ١٩٦٢ م ء؛ منذ
س العهد ولى ١ ( حذاك فيصل ا



بعد سعيه ٦٢٣

 ى ٠ كميرن ومالية تنفيذية سلطات
 مجالس تيام ألحكب نظام ن٠يتضم

 وهرن لرسمددن ١ ن٠م لف تن؛ ستثاربة ١
٠ المكدة١ فقة١ بالمو تعيينهم رتم أعضاء

 اًل.صعود العزز عبد ألملك توفى
 ١٩١٥٣ دوفمبر ٩ فى ألدولة دسس مؤ

 ذى—!١ *هرد أ!كبر أبنه وخلفه
 ى وادا الوزرا، طى بقرار ;حى

ستشارى  زور اخو؛ وحفه ٠ ا
مير ألعهد  نوفمبر ٢ لى فيصل أ
 . نه بل د -مه ألملك أحتف'ط مع ١٩٦٤

 لحن ينالضنن ألتاريخ هذأ منذ وعاشر
جنبية ألعواصم خر به  '-ننقر١ حذى أ

٠ ١٩٦٦ ديسمر ١٨-فى ؛؛لقاهرة

 فى ألجمهورى ألنظام قيام يعتبر
 ألعودية السياسة محور أليمن

 تقف أن ألى النهاية فى دفعها مما
 للجمهورية بالنبة عدائيا موقفا

 *مند أنها باءتذم؛ر أإتحدة ألعررية
 وألذظام أؤمدن فى ادرى النظام

شتراكى  أش العربة ألدول بين أ
 ١٩٦؛ دوفمبر’ ٩ فغى ئ. به أخذت

 النارعلى اطالق لوقف اتفاقية وقعت
 اغط ٢٤ وفى ، اليمنية الحدود
 عبدألناصر جال الرئيس وقع ١٩٦٥

 مع جدة اتفاقية والسعودية
 زار سبتمبر ٩ وفى ، مل فم الملك
 ذلك وتال ،القاهرة فيصل الملك

 ٢٣ فى 'للالم حرض مؤتمر اخفاق
 هذا من ديسمبر ٨ وفى ، نوفمبر'

 أعلن ثم ايرأن فيعل الملك زار العام
سالمى الخاف مشروع  دعا الذى ا
 من بسلسلة السعودى الملك اليه

 وتركيا لالردن شبمات الزيارات
 والباكمستان ومالى وتونس والمغرب

 يعمل انه باعتبار القاهرة وعارضته
 التكتالت نطاق فى الدول هذه زيج على

 عقد ل بتأجم النزاع وتطور ، الغربية
 وتجميد ، العربى القمة تمرات*ؤ

 تجاه ادالية لتزاما*نها السعودية
السابقة القمة مؤتمرات ارات ن

 الى عمدت بينما (١٩٦٦ .بوليه ٣١
سلحة لشرأء عقود عدن توقيع  ا

مريكية ألبريطاذمة  (١٩٦٦ )مايو وأ
 العسكرى التدريب اعمال ووضع

 بريطاذم.ةأمريكية لجان ادرأف *نحت
حداث وتطورت ستيالء ا  على با
 ومقابلة لسعودبةأ فى ألمعربة ألمعازف

 م،٠ع٠فىج مماش مالى بامذراء ذنك
 الى ألسعودية لسياسة ١ذتهت١ بينما

ردن وببن بينها العجالت نيق ر  ا
 فى الرياض الى بزيارة مليا نام أش

٠١٩٦٧ درا'ير ٧
 الدردى إربالى١ : كة اكم

ونهادة سف عليها روبن : لعد.١

( معاهدة ) بريكانجفن ٠ سعودية

 ١٩١٥ يناير ٢ فى عقدت معاهدة
نجامزية ألحكومة رحن٠  عبد وش ا

: فيها جاء نجد أمير سعود بن ألعزيز
 البريطانية ألحكومة أن — ١

حساء نجد أن وتقبل *نعترف  وا
 التابعة والمراقء وملحقاتها وألقطيف

 تابعة العجم خليج سواحل عر اله
 بابن تعترف وهى ، سعود أبن لألمدر

 هذه فى متنقال حاكما سعود
راض ٠ ا

 على ألدول أحدى تعدت أذأ - ٢
 الحكومة فان ، سعود ابن أرأخى

 ضد سعود أبن تعاون ألبريطانية
٠ ألحكومة هذه

باشا سعيد
ة أحد  اسرة من ممر عل ألو

 محمد أبناء أحد وهو ٠ على محمد
 وخلف ١٨٢٢ عام ولد ألكبر ءأى

ول باشا س عم؛ أخاه  عام مقنله بعد ا
 على التنرجمة صاحب تدرب ، ١٨٥؛

 مماونا ابوه وعينه البحرية الفنون
 لألسطول عاما نائدا ثم كاظرالبحرية

 دار—اص باشا سعيد أعمال شما*ت
 بالالئحة منها كل عرف ردات تثر عدة

ورخاصة ، ألمعيدية  الغالم. بحق ا
راض تملك فى والثاب ، الزراعية ا



)٦٢ اشا١ت لسعيد

 الالئحة 'نم ٠، شات بالمد؛ خاصة
 الخدمة بتدهيم ة—لخاص١ لسعيدية١

 بالمواصالت سعيد وعنى ٠ السكرية
 والنيإمة رةبحر ا المالحة شركة فأسس

 بدأه الذى الحديدى الخط واتم
سمكندرية بين ساغه  ا كم والقاءرة ا
 .الوسر الى القادرة من خطا انشاً

 حرى لى اشترك الخارجى اتجال وفى
 . العثمالى السلطان مع متعاونا القرم

 مم وذاا ■ ٩ • م المكسيك حرلب وفى
مبراطور  واتدب ٠ الثالث نابليون ا

س سعيد  فذح الى دفعه مما راف—با
فتراض باب  الماية البيوت من ا

وربية  التدكل الى ادى وبالتالى ا
جنبى  بما  المهرية الثغون فى ا

 امذماز فرسمية دركة منح أن بعد
 عام ترفى ٠ الوبر قذ-اة حفر
٠ ١٨٦٣

باشا سعيد
، وزراء ورش مصرى سياس

 ولد ٠ باشا عدد—٠س محمد وه،
سكندربة  ودرس ١٨٦٣ عام با

 الوظائف فى وتقلب بالقاهرة الحقوق
 وزيرا ١٩٠٨ عام فى عين ،القضائية
 . '( غالى بطرس وزارة ) للداخلية

 ا الداخرة مع I اذوزارة رراسة ذو!ى
ولى مرتين  فى والذاب ١٩١٠ عام ا
 مت ف سمدور وز ٠ ١٩١٩ ابربل

 الثهر فى استقال ٠.غتياله محاولة
 فى اشذرلذ ٠ ذغه العام ون لى اك؛

 ( ١٩٢٤ مارس ا زذلول رعد وزارة
 اشذرلذ كم؛ ' المعارف وزارة وتولى

 بقس 'ا—ال الوزارات رؤساء من فيها
 شب ؛ ١ باط .٠ي٠ل 'نوذجق محمد

 الورقى الدروة ةيجمع أس أده اليه
كندرية ٠ ١٩٢٨ عام بها روفى ؛با

سور دن سعيد
 وهو ٠ ن عما و مسقط اطن٠س

 عام ولد تركى بن فيمل بن *ممجد
 بعذر ولى بغداد فى وتدلم ١٩١٠

مراء مدارس  داء امجنا بالهند ا
'ذواى ٠ ركلزبة١٠ اذلقة على ذره'ذو

 الشالث وهو ١٩٣٢ عام بيه حلعا
 بدلة حذكمه بدأ ٠ اسرته ن٠م عشر

 بماعدن مجا علم قفى القالذلى من
 اهدذ٠مع._ مجا دع جدد الذى بربطاليا

 دسر لى والتجارة الصداقة
 احملة ا فى معه تعاورت كما ٠ ١٩٥١

 عمان امام خغ'لألاع أرسل؛ التى
 الطائرات باستخدام ١٩٥٥ عام فى

 امتدت التى الثورة وهى النفاثة
 ١٩٥٦ عام وفى ٠ ١٩٥٧ ؛م٠ء حتى

 المما،ذر نى ح؛ء ٠ى ) الماطان اد
نجررية  الربطالى الدكل ( ا
 العدوان ذبان م فى الفرنى

يات رار ٠ الثاللى  عام ه المتذلى الو

٠ ١٩٣٨
سبر

 مراتب أعلى دو غير“' ا — ١
 رئيس وهو ٠ نجىما لدبله ا لئك ا

 ، بالفارة تعرف ماسية ل د بعثة

 '٠ المغوض الوزن المرتبة فى وب
 التى الدباوماب البعشة وتيررف
 ٠ ة٠أغوف١ كلب١ هذا ذرأسبا

 ات٠٠لبعث ا رؤساء ٠؟—تغل ع—و؛رح
تة؛ الى بماالدبلو  الدولم ب ا
 اكس ؛ذل٠-٠برو'؛ '١ ٣با 'لعرف اى

 ء١إةر١بتميز . ١٨١٨ءام V دالى
 الدبدومامباًن الممن؛^ن من ب غ: ءن

 ربى ر :دى مبادرة بعتؤددون نذبج
 ح،، ولى ٠ ا؛ممجا إزولى؛ن١ الدولة

'ذصال  اكانمكإ مقابلته ودلمب ؛.ه ا
 •م—أده كما ٠ ذلك طغى ما خ؛ها

 ازاك -'ء—أعذ م.ن حرج ح ن تعدم؛ا
 ؛ءإى الرمه-ة اذحفالت فى ؛'.--بى

سبقية تالون أن  د٠٠زع ٨ل;ذع وس؛ ا
 ف بدر و ٠ قدب ا أساس ءلى ذلك

 ذلم٠مر فى ون٠٩ الذى س'با’١ لى٠مض
٠ لل٠ر٠لرس١ صد اخا ا '-سنم با ٠غ ل ا

 المتحدة بية لدر ا وربة٠فىا'!جم ٠ ٢
 ١٩٥٤ لعام ١٦٦ رق الذاتون ٠حد

ك شوئن  ٠ المصرى جاس—إ١ ا
 الدرجة حيث س انذراء -ط ذه،

ور الدرجة من لم : ار الماذح ا



 ١٨٠٠ قدره سنويا مرتبا ويمنح
 الثانية الدرجة من وسفير ، جنيه

 ١٦٠٠ قدره سنورا مرتبا ويمنح
٠ ه جح:

 بدل ادربون الغراء ويمنح
 ٩حذي ٢٠٠٠ مقداره اصلى تمثيل

 رلمني بلقب المفوض للوزير او لدغين
 الجمهورية رئيى من بقرار ويجوز

 للذر المخصص التمثيل بدل زيادة
 الى سفين بلقب ألمفوض للوزير أو

 الر الدول فى وذلك جنيه ٢٥٠٠
 ،الزبادة تلك العامة المصلحة تقتفى

 وزارة ديوان فى المذر عمل كان فاذا
 التمثيل خفض بالقاهرة الخارجية
ماى  ٠ سنودا جنيها ٦٢٥ الى ا

بلقب المقوض وزير جنيه ٥٠٠ و

ضافى لتمثيل١بدل عن فضال هذا  ا
 ف$ض د ':جذه التى المعيشة غالء وعالوة
٠ الخارجية وزير من بقرار

فلمو سكابا
قليمية المياه على يطلق اسم  ا

 وجنوب اسكتلندا ال٠نشم’بب دقع التى
 اياه هذه كانعت وقد 1؛ أوركنى جزر

 البريطانى لألسطول الرئيسية القاعدة
 كان نم ة. العشى الحرى ابان الكمن

 فى دراميا مذحا ابحرى الموقع هذا
 المانيا استسالم بعد الحرب نهاية
 ٧١دإدج ١٩١٩ عام فى نامت حذبهن

 اف بتأ كان ح لت، ا وهى ٠ بحردة لة٠ةط
 بطابة ب١ل-اطات١ الى طولها١مذها

٠هدة٠مع وط شر من لذرط 'نتفينا
٠ الصدم

 دنى در شنج م على ١السك انتاح يعتمد
 وءو النكر قممعب : هما رئيسيبن

 ٠ والحارة المعتدلة المناطق حاصالت من
 ت حاط من وهو الكر وبنجر

 ومنذ ، والباردة المعتدلة المناطق
 ألسكر استخالص طريقة اكتشفت

 ا!لمانى مانحراى يد على البنجر من
م ء؛ له اودمصنع وانشاء ١٧٤٧ عام

 زراعة أصبحت ، برسالو فى ١٧٩٩
 المساواة موقف يقف منافا البنجر

 هذا كان أن بعد النكر قصب مع
خير  السكر نتاج احتكاريا مصدرا ا

 ٢اًئئبخثاكدىئ

 مرون ٦٩ر٩ جلته ما ١٩٦٦_١٩٦٠
 العام فى ط ٧١ر٩ يقابله ) طن

 منه القصب نعيب كان ( السابق
 الدول من عدد وفى ؛١مط٤١ر٠٠

 الحارة المناطق من حدودها تمتد لذى ١
شاج يعتمد الباردة الى  كل ءأى ا
 _ا'٠كم وادذجر القحب محصول من
تحاد فى الحال هى  الوفيش ا

بات  سول وعلى ئ المتحدة وادو
بات 'نعتبر المثال  وفدوريدا اوبزيانا و

يات أهب وهاواى  اج ادجة الو
 نيا ر لذو كا م٠تتقا بيدحما ألقعب
؛؛ت وؤوذورادو وايداهو  المنحة الو

 بعتمد ءمة وبصفة ، البنجر لكر
داح -.كر على كله ا!وربى ا

حصاءات تدل  خام التفصيلية ا
 جملة ان على ١٩٦٣ عام فى الكر

 طن مدون ه ٤ر٣٨ بلغت العالم انذام
: ا ش الشدو على ^وزعة . مترى

داد  ؛ حف م ٦ر ٠ ١ فيتى الب ا
دات  كوبا ؛ عد م ٣ر٨٨ المتحدة الو

البرازيل؛ ؛ ط م ٣هر ( قعب ١
 الهند ؛ ط م ٣ر٣٣ ( قعب ١
 الغربية أدنيا ؛ ط م ٢ر٧٧ ( نصب )
I بنحر( نسا ذر ؛ حد م ٢ر٠٦ (بنجر(

 ؛حلى م ١ر٩ المكسيك ؛حل م ٢ر٠٠٩
 استراليا )?(؛ حلى م ١ر٨٠ العصين

 ( قصب ) ١ ر٦٨ الغلبن ؛ حلى م ا ر٧
 ؛ ١ر٤٨ ( بنجر ) لرندا ط؛ م

 ؛ حلى م ١ر١٤ افرلقيا جذوب
 ١ر٠ ٨ ( بنجر ), فاكيا تشيكوبلو

 ؛ حذ م ١ر٠٦ )قصب( هاواى حلى؛ م
رجنتين ٠محد١ر٠ه ا

همية حيث من ذلك ويلى  دون ) ا
، بريطاذيا ٠، ايطاليا : ( طن المليون



٦٢٦ حديدية ٠سكئ

 ، موريس جزر '٤ الدومينيكان ، بيرو
 ، اندونيسيا ، فرموزا ، بورتوريكو

٠ الشرقية ألمانيا

 ممر فى السءر انتاج بلغ - ٢
 يقابلها طن ألف ٤٠٠ ( ١٩٦٥ عام )

 ،وكان ١٩٥٢ عام طن ألف ١٨٩
ضافة ١٩٦٤ عام فى ٣٨٢  ٣٤ الى با
سود العل من طن ألف  يقابصا ١ ا
٠ (١٩٠٢ عام ١ط ألى ٢٤

ريرة١ح سكك
 الحدضة ٠اد_كلث أطوال 'نقدر

 ١/٥٠ بذحو اروم العالم فى الرئيسية
 الحديديه السكة ر تعتب متر، كيلو ألف
 منا البرئة اإواصالت قطر أهم

ول الذلث فى ابخار استخدام  من ا
 ماليو حتى كذلك ومازالت ١٩ ذرن١ا

 :ية١ النذل طرق تطور من بالرغم
خرى  ٠ بأذواعها السيارات سدما  ا

 أضء حديدى خط أول كان
ذاطرة ?.استخدام  هو البخارية ا

 حفنون مذورح٠أقامه الذى الخط
 ودارلذجتون ستكتون بلدتى بين ادن م

 ٣٠ طئ_له وكان ، ١٨٣٠ عام ترا دانجل
 .اكاعة فى م٢٩ قاطرته وسرعة ميال

 لندن رذة ما- دخل بخارى قطار وأول
 ٠خع أضء عن-دما ١٨٣٨ عام كان -

برمذجها*ا نبمديذة١لد رربط حديدى
 ثم نذا دخل التاريح ا هذ لوحذو
 ااعطارات لتنسح- ااحدردية السكة

 الذو انحربات من بد ؛ رة١بت_١
يات١ فى ، ادأل -دحرها  ااتحدد !و

 أ!*كك استخدام فى فدت اذر لتل٦
 اقري١ان >ذس ١ض اندراعا الحدبدمة

 كانت >تل زطو إيم ء.'م لتا'لم..,،.ج١
ا  -زات نحو ذمتلك٠ ة٤ال ت’•الو
٠ العدال فى الحديدية ع ا ادوال

 أول اماء بدأ ١٨٥١ عام ولى
 ٠;بس دنية فر ا القارة فى حدندى خط

سكندرية  أول وأض ، الردات وكعر ا
 ءام ببا فر ا بجذوب حدبدى خط

١أول^ط م-ر ١٨٥؛ عام وفى ٠ ١٨٦٠

 .بأمريكاا!جذوبية البرازيل فى حديدى
 لذقلبا!سكك١ اليابان ستخدم ولم

 فى أما ، ١٨٧٢ عام فى ا الحديدية
 ت٩تخدم——ادس سويرا ذان أوربا

 ٠ ١٨٤٧ عام منذ اأحدبدية السكك
 شمل ، ١٨٦٠ عام منذ فنلندا وفى

 بالكك النقل استخدام فى اتطوير
 بين برا عرض 'نوسيع الحديدية

 ااى سم ٧٥ من الحديديين الخطين
 سرعه وتطورت ، فأكثر سم ١٠٠

 من بد الزيت واستخدم الفطارات
 اتجه ثم الديزل ت١قطر فى الفحم

 ،الحديدية السكك كهربة ويرنحو التط
 كهربة فيها تمت التى الدول ومن

 ؛ ا سوب الحديدية خطوطها جميع
 روم خاصة عربات استخدمت ا كم

كل  ٠ الهواء مكيفة وأخرى وا
 لنتنب خاصة ءربات واسخدمت

 والخامات واطن كالبترول الوائل
٠ والحيوانات العناب

 الخطوط أطوال يلى وفيما
 دول معظم فى لربيةا الحديدية

ف مقدرة انحال الكليومترات بآ

 ، ٢ره٧ بربطانيا ن أوربا فى — ١
 , مكهربة ٧٧٨٠ منها ) ٣٨ر٣ فرنا

 ٥٠٤٣ منها ٣ره٦ الغربية المانيا
 ٠ ١٦ر١ الشرقية المانيا ٠ مكهرب
 مندا ) ٦هر النمسا ، ٢٠ر٢ اطاليا
 ٠ ١١ ر٨ ب' ؛وغال ٠ مكهربة؛ ٢٣٢١
 الدنمارل ٠ ره٧ بلغاريا ٠ هر؛ لججكا

 وبد—ال ٠ ره٣ فنلند' ’ ٤ر٠٢
' مكهربة ضها /٥٤ ١٤ر٠٦

 ٠ ٤ر٣ بح و !خر ١ ٠ ١٨ر٠٢ ذا ربا
 ره٠٣ ا٠ب ا زه١١ م..,وبرا

ب ٠ مكهرب  بودرا ٠ نت ٧٥ ١أ
 ٠ ؛ ردة—محزب ١٦٠٠ متب.! ٠٢ر٢

 ئ ١٠ر٣ رومابا ، ٣ر٨ الر'رعال
٧ر٨ تركيا ، ١٣ر٢ تشيكوسلوفاكيا

تحاد اهني؛  تمتد الذى, الوفيتى ا
ج،ه فتبلغر آسيا قارة عبر حدوده



حديدية سكك ٦٢٧

 من الغا ١٢٨ر٩٠ الحديدية خطوطه
٠ مترات -الكيلو

مريكتين فى— ٢  اطزال يقدر ، ا
ياتالمتحدة١ فى الحديدية السكك  لو

 /٣٠ نحو أى لدم ألف ٢٢٣ بنحو
 فى الحديدية الخطوحلى مجموع من

 المكسيك ، ٩٤ر٠ه كندا وفى ،العالم
 شانى ، ٣٨ر٢ البرازيل ، ٢٣ر٨
 . ٣ر٧،كوبا٣ر٠٢،كولمبيا٨ر٤

رجنتين '٠ ٣ر٦ بوليفيا . ٤٢ر٢ ا

 ٢٦ر٩ اليابان ،آسيا -فى٣
 ؛ ه٢هر الهند ، مكهربة( ٣٠٠٠ )منها

 فيتنام ٠ر٩ه فرموزا ، ٢ر٤ بورما
 , ٢ر٤ الجنوبية ، ٠ر٧٨ الثمالية
 ا!حددية السكك أطوال وتقدر

٠ ٣١ر٩ بنحو الموخية

 أفريقيا جنوب ، أفريقيا فى ٠ ٤
 النفال ، ره٢ ال£وذذو ، ١٢ر١

 وتشرف لدم(، ٣٩٠ اى ١٠ر٣٩
 عا، المتحدة افريقيا غرفى هيئة

 درق فى الحديدية الكك شبكة
 دول عدة فى وتمتد القارة ووسعلى

 ١واغند وكينيا ومالوى تنزانيا منها
 ألف ٣ر٦ اطوالها وتبلغ وروديسيا
كيلومتر.

 -بالكيلومذر؛ ألدريية ألدول فى — ه

 ٢٠١٩ انحراق ن كل٤٤٤٦م،٠ع٠ج
 ٠ كب ١٧٥٦ ألمقرن ن' متر كيلو

 ٢٠٣٨ 'نوض ’ كم ٥٢٢٥ السودان
 ٠ ى ٣٩٠٠ الزائر ة متر كيأو

٠ ر ٥٦٦ السدودة

 حديدية ك5ئ
مصرية

 ددى—ح ظ أول كان - ا
 باستعثناء العالم فى أو ) الدوق فى

 الخط هو ( الشمالية وامربكا أوربا
ول باشا عباس انشائه فى بدأ الذى  ا

سكندرية ليربط  وقام ٠ بالقاهرة ا
شراف المهتدس انشائه عذى با

 مخذرع ستفنسون جورج دجايزى٠ا
 ١٨٥؛ عام وفى ، ألبخارية ألقاطرة

سكندرية من الخد بلغ  كفر ألى ا
 ارالقاهرة وصل ١٨٥٦ وفى الزيات

 ااخط باشا سعيد مد ١٨٥٨ عام وفى
ناهرة من ٠ ألويس !ى١ ا

 الحديدية الكك اطوال بلغت
 ماجلته ١٩٢٧ عام مصر فى الرئيسية

 ااخطوط أليهة تضاف كم ٢٦٥٥
 شركات تديرها كانت والتى الضيقة

 شركة ٠ تشمل أجنبية رؤوسها أكثر
 وتبللم ، انجليزلة ) الدلتا حديد

 حديد وشركة ( كم ٩٦٦ أطوالها
 ، كم ٢٧٣ وتشمل البحرى الوجه

 وتثدمل الغيوم حديد سكة ودوكة
 حديد سكة شركة ثم ، كم ١٥٠

٠ الغربية الوادات

 الكك ادارة على تثرف — ٢
 العامة الهيئة )) المعرية الحديدية

 وهى (( ممر حديد سكك لثوئن
 تتبع داخلى ا)*تقالل ذات هيئة

 عام ميزانيتها بلغت ، النقل وزارة
 ٠مج ٦١ر٧٩ حملته ما ١٩٦٧ - ٦٦

 الكك أعمال فى التطور غمل
 حججا٩ لها ا أطو المعررة ندية لحد ا

 جملة كانت ١٩٢٧ عام فغى ،خدماتها
 رأرنا كما الرئيسية الخطوط أطوال
 كم ٣٨٧٢ الى أرتفعت ، كم ٢٦٥٥

 كم٤٠٤٤٦ الى ارتفعت ،١٩٣٧ عام فى
 من كم ٢٥٥٢ عدا )١٩٦٧ عام فى

ضافية ا'.سكك  وقد ( خازن1١و ا
 محطة ٧٢٥ المحطات عدد بلغت

 الركاب عدد و؛للم ،الحدندية للسكك
 رة رد الحد السكك ا 4استخده ‘د الذ

 ١٧٢ حده ئ ١٩٦٥٠٦٤ عام فى
 منهم الكبرى اادة ، راكب مليون

 فالثادسة الثائ الدرحة عمالء م.,
ولى  ٣٩١٠ : ا تية بالنسب وص فا

 ٠ أولى ٢٠٨ ، ثانة ٦٦٢ ، 'ثالثة
 ١٣ بذذل العام خالل الهيئة وقامت
،ل—نك- ٠ .ائع—البض من طن مليون



٦٢٨ ساودا

 القطارات الغاء ٠، الخدمات تطوير
 واستبدالها ١٩٦٣ءام منذ البخارية
 بكهربة دء—الب مع اثديزل بقطارات
 التوسع وكذلك ، الضواحى خطوط

كل النوم عربات استخدام فى  وا
٠ الهواء المكيفة والعربات

نيئمودا
 مجؤوعات احدى به تعرف اسم
ساط ه والصلب الحديد مصانع  ا
 مدينة مركزها ، الشهرة العالمية

 ه هذ كانت ( را ف؛ تثميكوس«او > بيلزن
 "ررهانركة ا٩٣٩ءام حتى المصانع
 ه لم-م ب ج. نادب٠ تدرف فرنسية تشعيكية

 هذا ومنذ ٠ (( كريزوت — شنيدر ))
 لحكومة١اشراف تحت وضعت التاربخ

لماني  تحرير بعد اممت ثم ، ة—ا
٠ ناكيا *شيكوسلو

السالل
 أول ، يمنى ياس—وس سكرى

 ،   اليمش العربية للجمهورية رئيسى
 ولد ، الالل الله عبد المشبر وهو
 العسكرية الكلية فى تخرج ١٩١٧ عام

 ١٩٣٩ عام فى اليمن الى وعاد ببخداد
 ، منامبه فى وتدرج لجيش١فى وخدم

 ببب عليه قبض ١٩٤٨ عام وفى
شتراك اتهامه  التى اوامرة فى با

 في--ها واغتيل جميل جمال تزعمها
مام  وحكم ، الدين حميد يحيى ا
 عام مراحه أطلق حتى بالسجن عليه

 سيف العهد ولى بوساطة ١٩٥٥
سالم  رئيا جعله الذى البدر ا
ه كما لحرسه مام و  فيادة أحمد ا
 ، أخرى عسكرلة ومناصب الجينى

مام عينه ١٩٥٩ عام وفى  حاكما ا
 ، بشأنه ساورته لشكوك للحديدة

 سيف تور ١٩٦٢ سبتمبر ١٨ وفى
سالم مامة البدر ا  بيه حلفا ا

 رياسة الى الترجمة صاحب فأعاد
 (٦٢٧ وفى أ٠ الخاص والحرس الجيش

 بحكم أطاح بانقالب قام الذعر من
ئمة  فى الجمهورى النظام واءإن ا

الترجمة صاحب وانتخب ، اليمن

 يناير فى للجمهورية ربن أول
 متكررة مرات القاهرة زار ، ١٩٦٣

 دول٠بعض فيها طاف برخة قام كما
شتراكية أوربا  يوغوسالفيا منها ا

تحاد ٠ السوفيتى وا

عامة سلطات
 دستورى اصطالح للطاتالعامة١

 ، آلرئيية الدولة وظائف به يقصد
 وضع منذ ) تقليديا تقسم وهى

 كذابه فى يته نغز الفرنسى منتيكيو
 ثالث الى ( ١٧٤٨ عام الشرائع روح

طة ٠٠ هى سلطات  ، التشريعية ا
 وارتبط ،وألقضائية ،والتنفيذية

 زال ما سياسى مبدأ النظرية بهذه
 اختالف كبرمع حد الى ومطبقا نائما

 نصل )) مبدأ وهو ألعالم فى الحكم نظم
 تقوم دءامة باعتبارها (( اللدات

٠ الياسية الحرية عر.ها
 وهى ، التثريبة اللظة ( أ )

 فى القوارن وضع بها المنوط الهيئة
طار حدود فى الدولة  ا الدستورى ا

 أو اشعب بها يضطلع مهمة وهى
 النيابة وتتمثل ؛ معا هما أو ٩١نو

 طئقءريما منتخبة هيئة فى الذمية
 أو الوطنى المجلس أو البرلمان ام

 كانت ذاذا ، ذلك ونحو ا مة مجلر
 فى ا مة كمحلر ) حدة١لهيئةو١هذه

 لى ألوطنى أوألمجلس ( ٠م ٠ ع ٠ ح
 ذلتثريعية اشلطة أن يزال ري

 ٠ العردى المجلى نظام على تائمة
 كالبرلمان ،مجرن تألزمن اذا أن

 البرلمان او ،ادورة دل اطرى
نجليزى  الكونجرسر متدلى أو ا

مريكى  التثريعية لهيئة١ن فيقا ( ا
 ٠ المزدوح المجلى نظام على 'نقوم
٠ مبررأته النظامحن من ولكل

 وتعرى ،التنفيذية اللظة ( ب ١
 المنوط الهيئة وهى بالحكومة كذلك

 رئيس رأسها وعلى التوانين تنفيذ بها
على الدولة  رئيس أو كالملك ا
يمارس المادة فى وهو الجمهورية



ساعد ٦٢٩

 والوزراء ، وزرائه بواسطة سلطاته
 وتضم ، الفعلية السلطة اسحاب هم

الدولة موظفى جميع التنفيذية الهيئة

 وهى ،القضائية اسة ( ج )
 الذانون تفصحر بها المنوط الهيئة

 فى السلطة هذه وتتمثل ث' وتطبيقه
 س ومعاونيهم النيابة واعضاء القضاء

نضمام فى ويشترط المحاس  الى ا
لمام القضائية الهيئة هذه  بالتانوز. ا

 ومران خاصة درجة على والحصول
 أءضائها ستقالل١ىيشترط ٠. هملى

 وارلحيب عدم او اختيارهم حيث من
 الى العوامل هدت ذلك ولى للعزل

٠ لةالعدا تحقيق فى لى لى قد

عسكرية نيططغض

ستعمال شائع كان تعبير  فى ا
 -١٩١٤١ العظمى الحرب ابان رمص

 ممر على الحماية اعالن بعد ( ١٩١٨
 سبق وقد ٠ ١٩١٤ ديسمبر ١٨ فى

نالقائد١ ذلك حتالل العام ء  لجذا
حة؛  ٠ نوفمبر ٢ فى العرفية م ا

 البريطانى القائد منشور وتضن
 له بقد العسكربة باللطة المقممون

 تحت تستعمل اش الساطة ان ))
دارة بمعرفة اشرافى  العكرية ا

 حلم الحاول منها الفرض ليس
دارذالملكية  . ٠ لجا تكميال تعتبر بل ا

 تلزم ربما التى ت الطلى؛ جميع وأن
 ا!ذراد نخدمات٠م بة التة. لألحكام

 a للتدويغر نا؛'.ة تكون رملكون مما أو
 العسكرية اسة قامت وبالفعل ٠ ٠

 وجمع يهرى الي; ؛ل—العم بحشد
سيالء الدوان  لح لى؛ المؤن على وا

 كان اش الحملة وهى الويى حملة
 تقدم لرد اللنبى الجنرال رذودها
تراك  وااض السويس قناة صوب ا
 لد فى ذإمهلين بمقوحل انتهت

 السلطة وعملت ، البربطالى-ن
 ا لى الردلف جمع على العسكرية

كراه بطررق العمال جمعت كما ا

ء عدد المصادر بعض وقدرت  هؤ
 الذين والهجالة والغالحين العمال

 كارية—لعس ١ لساطة ١ استخدمتهم
 مداجون على ينيف بما الحرب خالل

 اشار التى لحثيقة١ وهى ، مواطن
 ان )) من تقريره فى ملتر اللورد ابها

 المصرى الفيلق أداها التى الخدمات
 عنها يكن ولم ، بثمن تقدر  للعمال

 وكان ، (( فلطين على للحما.ة غنى
 كذلك ق •■-1أ - ■ ا--ع١ هذه ائجا٠ًذت من
 حساب على لعحبولب ١ ؤأزراعة سع أته

ول العماد كان الدى القبئ  ا

سطعة

 متاع كل )) هى اصطالحا انطعة
 أنه بمعض (( اقتصادية قيمة له

 ، البونى فى ء١لى١و البيع رتناولها
 يرغب أشياء الحال بطبيعة هى ذ١

 تشبع نها وبالتالى انان فيها
 الى سمعى فما وا حاجاته من حاجة

 فى عارض عرضها وما ءلى؛ الحصول
 له شء فالداهة ت لالقتناء الوق

 ، ارندى وثمن قيمة له ثم ومن منفعة
 الوصف هذ؛ ه—في نتحقق ما وكل

قتمادى المذيوم فى يعتبر  (( سلعة ١١ ا
 منها ، معينة ؛رات—اعتب اءان م مع

 السلعة وحذات بين التحالى رذافر
 بينهاً الغاض-ل يصعب جمث حدة ١ إه ١

خرى محل منها الواحدة فتحل  ، ا
 الواحدة اللعة تباع أن يمك!ت  لهذا
 الوأحدة وق—ال فى مختلفين بن يم

 المعروضة وكمياتها أسعاره؛ دامت ما
 يشدون واذلن معلومة لمطلوبة أو

 و^مذلك ، ق الى فى السعر صفقات
 ألى ألواحدة المعة تقيم فيمكن

 ذلك ومشال رتب أو درحات عدة
 الرتب من طلة الى القطن تقيم
 سوق حيث نمن منها رتبة كل تعتبر

٠ متماثلة سلعة !تطن ١

، اسهالكية : الى اللع وتقم
وسلع ، وسيطة ، اح—أوس 1، وانتاجية



,٦٣ ,*عادية سدة

 ستخدأماتها ١ اساس على الخ تموينية
 يحتاجها التى الخدمات تعتبر كما

نسان  الخ وثقافية ترورحية من ا
قتصادى بالمفهوم سدا  الذى ا
شارة سبقت ٠ اليه ا

احتكارية ساعة
حتكارية السلعة  يحتكر سلعة ا

 شخعر بيعها أو شراءها أو انتاجها
 كال بأن وتتميز ( شركة أو ) واحد

 سعر فى يؤثر التاجر أو المنتج من
 ث انافة نعدام نظرا السلعة هذه
 ءلى المحافظة على يعمل المنتج أن كما

نتاج بتخفيض الممعر  التاجر أو ) ا
 حذى ( اللمة من المعروضى بتخفيض

 يمكن  ما وهو « الثمن يتاثر 
 الحرة المنافسة سوق فى حصوله

 بسدر المدامة عرض من مغر  حيث
شتراكى لذظام١ ظل وفى ؛السوق  ا

 أو انتاج باحتكار الدولة تقوم قد
 لها فتحدد السلع بعض بيع أو شراء
 وتغرض التوزيع على وتثرف الثمن

٠ السعر مخالفة على العقوبات

استهالكية سدة
كية السلع  المدلع تلك هى ا

 فورا اما استخدامها بعد تنعدم التى
 تكون وقد ة الزمن من فترة بعد واما
 طبيباكالف'كهة محصو السلعة هذه

 مدسمة أو ؛البن مصنعة نصف أو
 ٠ ٠م حاجة لممد وتستخدم ٠؛ كالخبز
نسان -داجات  كماء أو غذاء من ا

 لتيسح يستخدمه مما أو سكن أو
 لمد أو ، والكورباء كالوقود راحته

 كالموسيقى الروحية ؟.اته’حذ، ريرض
 الغنان يعرضها سلعة تعتبر التى

 من النوع ولهذا ، نقدى بثمن وتقدم
 ن لجستهلك ’سمرإ و للموق سعر السلع

ستهالك واسعار  تمر التجرئة أو أ
 معروفة تكون أن قبل عدددة بمراحل

٠ لها النهائى للمسلك
كية الساع انواع وبعض ستو  ا

ستعمال تنعدم  بل مرة ول با

 قدرتها وتتكرر يتكرراستخدامها قد
 المستهلك؛المالبس حاجة سد على

 هذه وتعرف ، معينة فترة الى ولكن
نواع سمتهالكبة نعف بالساع ا  ن ا

 لغذرة استغالله يدوم ا خر ودمغها
نسان حياة تعاير قد طويلة  ا
 كالسيارات منها جانبا أو كلها

 وتعرف ، الكنى ومنازل وا!ثاث
 كانت وان ، المعمرة بالساع هذه

المدى على استهالكية مداها بدورها
٠ البعيد

تاجية سلعة

 الحصول من ض الض يكذون سلعة
 سلعة انتاج فى استخدامها عليها

 اشاعة هذه أكانت سواء ،اسهالكية
 خدمة أو الطبيعية الخامات من خامة

ولى فمثال ،الخدمات من  الك ا
 جارة٠ الثانية ومثال ،.الخبز نتاج

 تجارة الى تقدم خدمة فهى لجم'ة١
 استهال*ية خدمة وهذه التجزئة

 من النهالى الفرض ذاتها فى تحقق
 الواحدة واللعة ، التجارية العملية

 سلعة تعتبر قد مختلفة ظروف تحت
 فالعقارات ة استعالب أو انتاجية
 للسمسار بالنسبة انتاجية سئعة

 وهى ، والضراء البيع يمارس الذى
 للمالك استهالكية؛النمسة -أمة

ضاءة ، الجديد  سلعة الكهربائية وا
 أو الكسم للمتجر بالنممبة انتاجية
 فى استهالكية سلعة ولكنها المرج
٠ المنازل

ل٠تهؤس سلعة

لمن شعبي. سلع التمودنية ع ا - - اا
 المختصة الدولة أجهزة تحدد حيوية

 ادلمة اتاجر بااشبة يرارها٠أس
 كما والممسنواك التجزئة حر وتا

 هذه وتشأ ؛ توزييربا على تثرف
 استثذاردسة ظروف تحت اللع

زمات كالحروب كادية وا  ا
مجموع لحماية الدولة فتتدخل



در سلفا ٦٣١

 السام هذه تعل حتى المسانهتين
 ف اذيرا بمبب أو لندرتها رفئرا —

ألى ن بأ'(ا استيرادها على 'الدولة
١* ا ح٠جم الى __ توزجها سدر زم

 اد لى وش—ئ ى٠أا على بالتساوى
 للعالدية١ وتنمل ٠ أسيرة كل

 ازت .'!-مكروا م ٠ ع ٠ ح نى 1كم :
 ادواد من هاير خو وبحن لكح ١و

٠ الضرورية

وسيطة سلعة

 مرحذ-ه فى تستخدم انتاحة ساعة
 - اتهالكية سلعة اح ا فى سطة مذ؛
 منذاحيةب.ءبارها ايها ينظر ؤد ا لهن

 أخرى ناحية ومن استهالكية ماهة
صبا-غ . انتاجية طه أنها عذى  فا

كمم تلوين فى ستفدم’ التى  ة‘ا
ستسال تعنى استهاللى^ طعة  با

 فى 'نستخدم انتاجية سلعة ولكنها
 ااخزفى وحن—وخي النيح صناعة
 ضاعتى بدن وسيطه سمة ؛دورها

 الوسيط.ة وللخامدأت ٠ والتميح الغزل
 كثر’ ان اذ العناعة فى لى^ى اهمدة

 فىحال^ا مها١ستخد١يمكن  الخامات
 تنقية بعمليات 'نمر بل ااطبيعية
 لهنه وتركيز استخالدر أو وتعفية

 بعبر م، وهى ٠ المعنعة نعف المواد
٠ اؤوسيرطة بالسلع عنها

سلفادور

سم  السلفادور دى ربوعي : القوس ا

 ب، ا ر زه ر حميو ٠ يهكم ا نظام

 ا رض يولجو : اسولة دبى
أد ٢٥٦- تادور -'ث ا اكاسة

’دور' ))ا"'-ه أو 'صلغادور رره جهه
 لو*طى' أمرك، أهذرحمهوريات هى

اوحيدد ا بأنها ىاًذها'ننفرد ٠ معاحة
اككازيبى ألبحر عر تعلل  الش

 يحدساحلهاعلى ؛ ( لمحيطا طلى١ ٠
 م ١٦٠ سافة الهادى المحيط-
من هندوراس جمهورية ردا وتحيط

 'نتعمل بينما والجدوب الثمال
 جمؤورية مع قصيرة لمافة حدودها
 مساحتها 'نبلغ ،الشمال فى جواانيما

 ١لهذ ، ت م ٢ر٧ وكها ديال ٨٢٣٦
 أمرركاً ,وربات—جمب أزحم ر—رعتم

 تبي د١تك انها ومع ، معكال أدولى
ستوائية المنطقة لى  طبيعة ان ا ا

 الحرارة قسوة من تلطف لجمية١ ارغمه؛
ساعد  الحاصالت إض نجاح على و
من بر ٧١ 'ستغل التى ألرراعية

إحصول١ البن وبد.تبر ٠ الماحة
ول  ؛مجمو نم ا ٧٥ ؛حل الذى أ

 المخصصة والماحة ، المادرات
 خرة وقم ، فدان اف ١' ٣٢٠ تبلغ عته لزر

 ودون م ١٨٦ ( للتصدبر )' المححدول
 الى -غه٠۵ذ ( سنذمم ٤٠ = الالولون )

يات  ءام المصدر جملة ) المتخددة الو
 ولى طن( ألف ١٠١ .راخت ١٩٦٣

 واكشره وأ رز والذرة القطن ذلك
 الثروة وتفؤل ؛ محليا بتهلك
 ٧٦ ) والفغمة الذهب بعضى المعدنية

 والكبريت والزئبق ( أوقية ألف
٠ والملح

حتالل من سلعادور استقلت  ا
سبالى  من وخرجت ، ١٨٢١ عام ا

 ، ١٨٣٨ عام الوطى أمريكا اتخداد
 مجلس أساس عل الحكم نطام -ويقوم
 لمدة أعضاؤه ينتخب واحد نيابى

 من ألفا ٣٨ العفو ويمثل .ضن
 ينتخب للجمهورية ورئيسى ، كان—ل ٠

 له ٠ تجديد دون بص-نوات ه لمرة
 سمجلس١وير كبيرة تنفيذية ططات
 لبوى و وزراء عشرة من المكون '!وزراء

حداث تدور يتضمن ٠ أعضاءه  ا
 سالرىفى٠ء انقالب السلفادورقيام فى

 ارئيس بحكومة أطاح ١٩٦٠ اكتوبر
 فى انقالب ذلك وأعذب ، يموس

 لثورة١مباسى بحكم أطاح١٩٦١ ياير
 اقيم ١٩٦٢ .ضاير ٢ك وفى ، ئف

وفى ، مؤقتا رئيسا رودولذوكيا ٠ د



٦٢٢ صكهددبعؤمدى

 كونفيل ( ليفتاننت ) ذتخب’ابريل٢٩
٠ للجمهورية رسا ريفيرا جوليو

 ٠ اسبانية : اسة

:كولون، اكمعه

)أفقبا( ٠ أزرق ٠ ابيض ٠ أزرق : الملم
. أوسد شعار مع

دوماى طك

 مجموع يقصدبه لدباوماسى ١ اللك
 التابعة لسياسية١ لبعثة١ اعضاء
 خارح فى العاملين الدول من لدولة
 كو حية١وبالتالىممثلى ،بالدهم

 ه هذ فى الدداوماببة م-ون يمار لذين ا
 بحكم دائمة بصنة اما وذلك ، الدولة

 بمهمة ثفهم ء؛ بحكم اًو وظائفهم
 ٠ الدداوماس نممل١ نطاق فى 'ندخل

 المرولة بعالتات يتصل١بى كل ويشمل
 أداء فى تضعو٠رخ وهم ، الخارجية

 ن.اذوبالذ يعرف لما اتيم٠جب١و
م ١١ ام كان وان ،الدبلوماسى  ش٠أ
 فى ا١طآل ... ٠٥١ يطلق (( الدبلوماص

 فن ااحتر الدبلوماسدبن على اأهادة
 بهند للقيام دولهم تختارهم الذين
 هرد ويلحقون ، بشروطمعي.شة المهام

 الخارجية ثون—الث بوزارة شبابهم
 يةحتى٠لتقلله١ مناصبي؛ فى ويتدرجون

 اق د؛ ءن وحنكة خبرة بكتمبوا
 يي$ت فى والعمل والممارسة المران

٠ مخذلمغة أجنبية
 المم-معيايمى السلك أءخاء يتمتع

 متيازات١تو اذ٠بحص ^م٢درجا بمختلذط
 ارور الذنون درن اساس على قامت

 أعضاء أن عتباربا المستقر والعرف
 إدولهب. ون ممن! الدإلوماسى الماك

ستقالل. لحرية١من قسطا ويتطإون  وا
 ٠ وذإا؛غممم مهام داء تصرفاتهم فى
 فان الحصانات هذه الى نافة و

 ذلك عن فضال يتمتع البعثة رأثيمى
 خاصة وامبيازات باستثناءات

 التى الدولة رئيى ممثل باجاره
جنبية الدولة لدى اليها ينتمى ٠ ا

 اداك وظائف ترتيب يثمل
: ا تية المناصب السياسى

دأ ;--يد  ضق'

٠ المفوضون والوزراء
عمال القائمون ٠ ٣  والقائمون با

عمال ٠ بالنيابة با
 ون٣الدبلوما المتشارون — ٤

اوماسيون٦لدب ا لمعكرتاريون ١٠٥
٠ الثالث الدرجات من

 ٠ الدبلوماسيون الملحقون - ٦
صطالح هذا نطاق فى يدخل كما ا

 والملحقون ، خاصة يام٠٠ ز ألمبعوثون
 افيين—وق سكريين من الفنيون
 وصاديمن١ لممثا؛ن١ عن ذضال

٠ هجم وي لعما ١و والصحفيين

ساوفاك
 جبال قايم1 سكن أوربى ثعب
 بحو تعداده يقدر اكربات

تحت قرون عدة عاش ,
 تكونت أن الى يةالمحر الميادة

 لتدميك ٠ '١ ذادا رذة'ذبوسلو جمود
 عام منذ فيها فاندمح كاكا واللوفاك

 حينأن.ذت ١٩٣٩اكتوبر حتى ١٩١٨
يات تنظيم تعيد ألنازية ألمانا  الو

 ذضحت لشكوساوذاكيا المكونة
 تحت ؛—داخلي استقال اللوفاك

 الدولة هذه مذ) وجعلت حمايتها
 ساوفاكياكاكامدمنة جمهورية ١١ الجدندة

فا ١١  وعاى الداوب علك. كاكا برار
 ش٠ولممتع ، النما حدود من بة مذ

 حتى أعوام خمسة سعوى الدولة هذه
 أ،٩اهعمءاص١ فا اتال ٠وب ، ١٩٤٥ عام

ائم أحدى دارية ا  تتاًلف التى ا
 زابادو ١) باسم تشكلوفاكيا منها
٠ « فاكئ طو

نئؤقحكأ

يالت ) الجمؤؤريات احدى  ا الو
يوغوسالذي جهورية منها تتألف التى



رخر - سمجلى ٦٣٢

وم اشتق الفيدرالية  من اسمه ا
 ، بسكنه الذى (٢ السطوفثن )) شعب

يتكلم اثالفية العائلة من شعب وهو
_ الصربية اللغة من قريبة لغة

 رمن وفينا٤ رية جهو تقع ٠ الكرواتية
 وجمهورية شما النما حدود

 وكان جذوبا اليوذوسالفية كرواتيا
ذاب  فى;طاق داخال ١٩١٨ عام حتى ا

 حةاتبلمغمسا ،لذموية١طوربة١مبر١
 وعدد ٠ م كم ألف ٢٠ر٣ سلوثينيا

 لوبليانا *العاصمة ن م ١ر٦ الكان
خرى والمدن (ألفا ١ ٥٧ )  تثمل ا

. وكروزح ر ماريو

الطالم

 البحر على تطل مذرية ميناء ٠ ١
بي.  المذرية الحدود من بدالقرب ض ا

سكندرية عن وتبعد ، ة الليبي.  ا
 مرسى وعن م لذ ٥٠٦ قدرها بمسافة
 حدود ودن م لذ ٢١٥ بمافة مطروح
 تردد ٠ مترات كيلو ة بعش* ليبيا
 افريقيبا. شمالى حرب ابان اسمها

 والجيشر روميل قوات وتبادلتها
٠ يدانى البر اثامن

 حد؛طل م اطع أ ادم نطلق كما ٠ ٢
نام دارئ ا  تذافي الذى العثرة ا

 عددسمكان دلمغ ، مطروح محافظة منها
٠ ن ٢٠ ه ٠ ' ١٩٦٠ حصااء١١ الداوم

لويد سلوين
 لمحاوطمن١حزب من بريطانى مياسى

 سيرته ارتبطت خارجية ووزير
 ولدعام i ٠مه على الثالثى بالعدوان

 ليفربول ضواحى باحدى ١٩٠٤
 ا داب درس ، بها طبيبا أبوه وكان

 ا!شاذون ثم ادنبرة بتجامعة واثاردخ
 مخد,اميا فذرة عمل و ث كمبردج بجامعة

 الحرب فى واشترك ، رأسه بمسقد
 الجمش فرق باحدى الثانية العالمية

قليس العسكرية الرتب فى وتدرج ا

وبعد ، ( بريجادير ) عميد رتبة الى
 تور حيث ليفربول لى١ عاد الحرب

 وفى ، اتأمين شركات احدى ادارة
 بمجلس عضوا انتخب ١٩٤٥ عام

 لوفد١فى اشترك ١٩٤٩ وفى ،العموم
 المحس اجتماعات الى البريطالى

وربى  تشرشل وزارة خالل وفى ، ا
 فوزيرا للدولة وزيرا عين الشانية
 فى ايدين خلف ثم ، فالدفاع للتموين

 هذا توب بمد الخارجية وزارة
خير  ، ١٩٥٥ عام ادؤزارة رياسة ا

 كما ) القاهر؛ زار ١٩٥٦ راير٠فب وفى

 وفى ( مارس شهر فى اسرائيل ذار
 كريتيان مع ماتترك١ هذا خالل
عتداء تدبر فى جوردون وبن بينو  ا

 ئ الوبى حرب واشعال اثالثى
 ١٩٥٧ ءام اتدين استقالة وبعد
 حكومة فى الخارجية بوزارة احتفن

 م٤اخزاذةء وزارة الى ونذلى ماكميالن
 إده وا فى دنده من أخلى ثم ٠ ١٩٦٠
 دد ١ ١٩٦٦ فبراير وفى ’ ١٩٦٢

 اشترك ( الحكم من المحافغرن وج٠خئ
دل حكومة مع هراحثات فى  ا

٠ رودبسيا فى ابيضاء

ريدز — سمجاى

 ال—المارد وءو ٠ دولدوى اند د
 ١٨٨٦ عام ولد ، ٠ ر ٠ ص ادوارد
 انضم ثم ١٩١٤ عام الحيثى ودخل

 بلودسكى ألذل التى !غرؤ^١ الى
 لذمسعوى١ لجحى١ ف صفو فى نادلى

 ل ادن. ئ ؛واددا استقالل جيل— فى
 ١٩٢٠٠١٩١٩ روب ضد الحرب فى
 ا ثد زه ربة جمهه قيام ءدى عد ما‘ و

 ليادى١ذقالب١فى واشترك المنقلة
 دسكى٠باب قاده الذى ١٩٢٦ عام
 دحوى ١٩٣٥ عام ا!خير هذا وفاة وبعد

 اسمه اشتهر ؛ للجيش عاما مغتثا
لماتى الذزو أبان  ١٦٣٩ءام لبولندا ا

، انهارت ما يرعان مقاومته لكن و



٦٣٤ ل سكي سمر

 الحكومة مع فر بولندا ستسالموبا
ادنى ثم ن٠وم ، ذيا٤روم الى البولندية

٠ اخرى جهة

سبرسكدل

 وهى ٠ بريطانية سية وب؛ طبيبة
 ١٩٠١ عام ولدت ٠ س اديث ٠ د

 بجامعة ئب١ كلية فى وتخرجت
 عضوا انتخبت ، ١٩٢٤ عام لندن
 العمازعام حزب عن العموم سومخدا

 ٠ مرات عدة انتخابها وأعيد ١٩٣٤
 الدددة ألجمعة لرش نائبا انتخبت

 برلمانيا سكرتيرا عينت ، البربطانية
 وزارة ) ١٩٤٥ عام التغذية لوزارة
 حزب مؤتمر رداسبة تولت ( العمال
 وزيرة عينت ، مرات أربع العمال

جتماعية للشوئن  ٠ ١٩٥٠ عام ا
 بدءوة ٠: ١٩٦٣ عام ٠م٠ع٠ج زارت

جتماعية الشوئن وزيرة من  ا
٠ المعرية

نيلجون (< مسز >)
سم  مز به اشتهرت الذى ا

 وص ممون وورفيلد واليى
سباب نمو كانت ،أمريكية مطلقة  ا

 ادوار البريطانى الملك اجبرت التى
 ابان العرش اعتزال طى الثامن
 ١ ا فى بولدوين ستانلى حكومة
 يوتيه٣ فى تزوجها ، ١٩٣٦ ديسمبر

 وندسور دونة لقب ومدحت ١٩٣٧
 الجزيرة خارج فى تعبثى ان على

٠ البريطانية

سجغس

 لعب بويرى ودياسى عسكرى
 ، ألعالميتين الحربين فى هاما دورا
 يمطر كرستيان جان المارشال وهبو

 ( أفريقيا جنوب ) الكاب ولدبمدينة
 بجامعةكمبرد لقاذون١درس ، ١٨٧٠

 اشترك ثم بالمحاماه حينا واشتغل
 ضد ١٨٩٩ عام البوير حرب فى

 التقرب على عمل ثم •' البريطانيين
وزارة تولى ، المتنازعين الغريقين بين

 عام وفى ( ١٩١٠ ). فالدفاع الداخلية
 لطرد افريقيا تحذوب١قو ناد ١٩١٦
 تولىرياساًذ ، افريقيا نرفى ن٠م المانيا

 وعدد -،١٩٢٤ و ١٩١٩ بين الوزارة
 عارض الثانية لعالميةا بالحر ذنوب

 الذى الحيادية هرذوح صسياح
 ب كإ١فريقيافى١ حذوب روضراغذراك

 فاستقال خذل ولكنه الثانية العالمية
 سطر نه وخ ١٩٣٩ سبتمبر فى

 بريطانيا منحته ، ١٩٤٨ عام حتى
 ،١٩٤١ عام ( مثير ) مارشال رتبة

 مم،١هيئة بذاق وضع فى واشترك
 ، ١٩٤٨ كمبردج لجا'معة ا لر مد عبن

 اه ، البريطانية للجمعية ورئيسيا
 توفى ف (( والتطور القدسية ١١ كتاب
٠ ١٩٥٠

لصاص سؤو
 نهرالدنيبر على رقع روسية مدينة

 الذربى لجذوب١فى م ٢٦. بعد وعلى
 احصاء ١ سكانها عدد يبلغ ، لموساو
 لعدة مركز ألفاوهى ١٧٧ (١٩٦٣

 والصباغة الخبذاود منها ضاعات
 للمواصالت هام ومركز ئ والكتان

 القادم طردق على والبرية الحدردرة
 الى الغربية الروسية الحدود عبر

 اسمها ارتبد لهذا ، موسكو جنوب
 التى المعركة منها هامة معارك بعدة
 وفى ، ١٨١٢ عام نابليون نيها هزم

 ا!لمان عليها اسذولى ١٩٤١ يوليو
 لمرامالتوم حيويا مركزا واصبحت
 لك أف روسيا *هركة فى وتموينهم
 هجوارجم فى الروس هدف أصبحت

 انتهى ألذى وهو ١٩٤٣ عام المضاد
لمان داشحاب رض من ا ا

٠ الروسية

الرقاعى سجر
 بذاطين ولد ، أردلى سياس

 الوزار؛ رياسا تولى ، ١٨٩٩ عام
 ألهدى إو١ لتوفيق خلفا أ!ردن يشرق

١٩٤٥ مارس ٢٢ وفى ، ١٩٤٤ عام



سندان ٦٣٠

 سعيد عضوية ) ا!ردنى الوفد رأس
 قيع تو فى ( بلى لذا ١ وسليمان المفتى
 لذىءلى١و بالقاهرة الزعفران ميثاق

 تولى ن. لعربية ١ معةلجا ١ قامت أحاسه
 ولى١مرين ذلك الوزارتجعد ريامة

 عام والثانية ١٩٥٩ و ١٩٥٦ بين
 اكتوبر ١٢ فى بعمان ذوفى ٠١٩٦۴

٠ ١٩٦٥

داحا سنت

 لبريطاذية١منالممتلكات ٠٥ ير حز - ١
طئى المحيد فى تشع  الحثوبى ا

 الغربى أفريقيا ماحل عن وتبعد
 عليها لت استه ٠ م ١٢٠٠ ينحسو

 اليوم وهى ١٦٠١ عام منذ دربطانيا
 مستعمرة السياسى الرضع حيث من

 ٠ ٢م ٤٧ ماحتها تبلغ بريطانية
 ٤٦٣٤ ( ١٩٦٤ احصاء ) 'سكنها

 تاون جميى ميناء العاصمة ، نمة
 أهم ، لكان ١ أكثر بها ويتجمع

 ، والحبال القنب ألياف صادراتها
 جنيه ألف ٢٥٨ ميزانيتها نبلغ

 الحكومة وتمنحها ( ١٩٦٤ عام ١
 ١٠٠ نحو سنوية اءانة لبريطانية ١

جون سير العام ا٠لحاك١ ) جنيه آلف
٠ ( فيلد

 هيلينا سنت ر'،جزيرة ١شته١٠ ٢
 الذى المنفى كانت ٠بآله_ الذاريخ فى

 بعد لنابليون البريطانيون اختاره
 ١٨١٥ عام فى واسالمه هزيمته

 وفاته لحين التجزيرة بهنه عاش وتد
 حتى بالجزدرة ودفن ١٨٢١ عام

 وحمل ١٨٤٠ عام فى جثمانه استعيد
نقاب نبة ودفن-تحت فراسا الى  ا

٠ ببأريس
رى سئجمان

،جمهورية ورئيى كورى سياس
 الحكم تولت أسرة فى ١٨٧٥ عام ولد

 باحدى تعلم ، أجيال عدة كوريا 'فى
رساليات  اعتنق ثم وس سيول فى ا
؛ات١ الى وأرسل أسحية لو

 بجامعة لالهوت ١ لدراسصة دةالمتخد
 موظفا عين ءودته وبعد ، برنتون

 مدرسا تم الميحية لثبان ١ بج,هعية
 مناهضمة على عمل بينما بند :د

حتالل  الصحف فى بالكذأبة ابالى ا
 ١٩١٩ عام وفى ة المظاهرات وقيادة

 استقالل ذالمنغى لكوريبن١ بعض ءلن٩
 زها رئيا رى ححمان؛واقامة وريا٢

دات من بتسجيع  التى المتحدة الو
عانات كالت  وفى ،المارن تاعدهابا

 اشتركت كورية بعثة رأس ١٩٤٥ عام
 عام وفى ،فرلكو سان مؤتمر فى

 كوريا لجمهورية ذتخبرئيا١ ١٩٤٨
 التاريخ حول ذامت يبنما بية انجذ،

 شمالية؛رعاية كورية ورية٠ذفسهجم
تحاد  ١٩٥٠ وفى ،السوفيتى ا

 كوريا الشمالية كاوريا هاجمت
 فهب تليمين١ لتوحيد الجنوبية.

يات عليه-ا متعديا سذجما'نرى  الو
مم وهيئة المتحدة  الوضع واستقر ا
 ودامت ، ٣٨١خط عند كوريا بتقسيم

 عام حتى الجنوبية لكوريا رياسته
 طوائف عليه تارت حين ١٩٦٠

 ،الفاسد حكمه ببب الثمسباب

 ابريل فى الحكم اعتزال الى فاضطر
 هاواى جزر الى وهاجر ١٩٦٠

 ابريل فى بها توفى اش ا!مربكية
٠ يون دوسان وحغه ١٩٦٥

سندات

سطالح فى السد ٠ ١  ا
قتحدأدى  يمثل مستند أو صك ا

جل طويل قرضا  حامله يمنح ا
 حملة كان لهذا ،محددة سنوية فائدة

 سنوى دخل يعتمدونءاى السندات
 تصدرها التى والندات ، ثابت

 تمنح والتجارية الصناعية الشركات
 سعر *ن أعلى فائدة سعر العادة فى

جل الطويلة الحكومية السندات  ا
 اقراض فى المخاطرة درجة ن نظرا

اقراض فى مذيا أعلى الشركات



٦٢٦ احلى سعد

 السندات حملة ويختلف ٠ الحكومة
مسهم حملة عن  السندات نحماة١ فى ا
 كحملة المؤسسة فى شركاء يعتبرون 

سهم  هذه وطى ؛ لها دائنين بل ا
 بدفع تقوم أن المساهمة الثركات

سمية القيمة عن الفائدة  للندات ا
 فى أو معين تارخ فى استهالكها وعلى
٠ الشركة تصفية حالة
 الحكومية السندات تمثل ٠ ٢

 من الحكومة عليها تحصل قروضا
في  طريق عن الجماعات أو اد ا

كتتاب  مثروع تمويل لفرض العام ا
قتصادية لتنمية١ مشروعات من  أو ا

 وبغائدة مثال الحربى المجهود لتدعيم
 السندات هذ، وتعتبر ؛ محددة
حل قعرة قروضا  مماذ كان اذا ا

 خمر خالل فى يعدل استحقاقها
جدل متوسهلة او ، سنوات  ا

 تصدرها التى كالندات )
 وتدات سنة ٢ ٠ عن تزيد  مدة فى

جل طويلة  يمل التى وهى ا
٢٠ ءلم، تزرد مدة فى استحقاقها

٠ سنة

اذنى سند
 بتوقيعه شخعن فيه يتعهد صك

 طيه المدون المبلغ قيمة يدفع بأن
 السند على مذكور اًخر شخص ذن
 ٠ معين تارخ فى أو المبلغ طلبه لدى

ذنى ند—الس ويعتمر  تجارية ورنة ا
 كان اذا أو تاجرا محرره كان اذا

 والدد ئ تعجذارى لفرض تحريره
ذنى  تظهرد ى بجى التجارى ا

٠ الكمبيالة مثل مثله وتداوله

لفأمخا، سند
 يدخ باًن محرره فيه متعهد ك ص

 معون تارخ وفى عليه المدون المبلغ
 ويعتبر ، تند—المس هذا ا*.ل—لح

موال من (( لحامله السند )) ولة ا  ا
 ورهنها وهبتها تبادلها يمكن التى

موال تحكم ش١ للتواعد وفقا ا

سنغور

 ، السنغال لجمهورية رئيى أول
 *ن سنغور سيدار ليبولد وهو

 فى ١٩٠٦ عام ولد ، المانديجو قبيلة’
 من عثرين بدت دكار بجنوب قرية

خوة  الذول زراعة فى يعمل أب من ا
 فى تبديا كاثوركية وأم السمودانى

رسالية بمدرسة نتعلم عقيدتها  ثم ا
 بباريى ل النور ية وك دكار لييه
دب طى توفرا وأبدى  ، الفرنسى ا

 الثانية العالمية الحرب فى واشذرل
لمان وأخذه  وعاد ، فرنسا فى اسررا ا

 فى وألف ١٩٤٣ عام التدريس الى
 باللغة شعر ديوان ١٩٥٤ عام

 (( الذال أغانى )) عنوان الفرنية
 فى واشترك المياسة الى انصرف
 ١٩٤٦ — ٤٥ التأسيسية الجمعية
 أسس ،اذوطنى ادلى فى وكذلك

تحاد حزب فرض ا  ١٩٥٨ عام ا
 أنه ا مالى مع اتحاد قيام وحبذ

 اذخب غ ١٩٦٠ سبتمبر فى فض
 الوزراء ورئيما رية لدجمهب رئيا
 ٠ منءات سبم لمدة للدفاع ووزيرا
 ونزعته بة٠—لغرس١ بميوله اشتهر
دبية  (( وروى )) افيدة تزوح ، ا

فريقية  ءربرت كودت ومدام ا
 فى رسميا القاهرة زار ٠ الفرنية

 الثانية للمرة ١٩٦٧ فبراير ١٣
 فى ية الغذ, وراه—الدكت درجة ومنح
دب  جرت ئ القاهرة جامعة من ا

١٩٦٧ مارس ٢ ا نى غتياله محاولة

 سنغافورة

سم  يررسجا : التوس ا

البريطانى الكومنولث عفو : الحكم غنام

 ير كوان لى ؛ الحكومة دتيس

سنغافورة مدينة ة العاصمة

 من سنغافورة دولة تتألف ٠ ١
 لشبه الجنوبى الطرف لى تقع جزيرة
 طريق بها ويملها الماليو جزيرة
 ٢٢٤هر الجزبرة ساحة تبلغ مقنطر،

غ ٥٦٠٥



السنغال ٦٢٧

 ألجنوب الى الثمال من وطولها ، م م
 وتقع م؛ ١٤ وعرضها ميال ٢٦

 الجزيرة ؤطرف العاصمة ينفافورة
 عام ‘رافل ستانفورد سدر أسمها ؤ

 ا؛:حررة القاعدة وتقع ( ١٨١٩
 ٠١٩٢٥ عام انثاؤها )بدأ البريطانية

 عدد بقدر ٠ الجزيرة شمال فى
 ن م ١ر٨٢؛ ١٩٦٤ )يونية سكانها
 ا دي أجناس عدة على موزعين

 بز ٧٥ نحو اى } م ١ ر٣٦ الصينيون

 ماليو ألفا ٢٥٨ ؛ ( المجموع م.ن
 هنود ألقا ١٤٩ ؛ واندونيى
٠ أوربى ألف ١٥ ؛ وباكستان

 فضال سنغافورة اقتعماد يعتمد
 عدة على الترانسيمتن ارة٠تج عن

سمنت تثمل صناعات  ٠ المطاط و ٠ ا
 كما ٠ !زيوت١و البترول منتجات

 اشتهرت خغدفة صناعات عدة *تثمل
 وا حزمة الجاءزة المالس مدها رها

كل وزيوت الكتابة وحمر  وكرات ا
 السمك من انتاجها راغو ، النغتبن

 ٣٢ بنحو كميته تعزز طن ألف ١٢
 ٠٠م لمسنورد١ الملث( ,’م* ط ألف

٠ الماليو

 مرحا سنغافورة كانت ٠ ٢
 الثانية العالمية كرب١ ن’٠اب ث١ا!حد

 عليها اليابانية الغارات بدأت نقد
 ٨ فى الحرب اليابان اعالن دن

 ؛—بريطاني زتها۶فع ١٩٤١ درسم.-،
 بمد ولكن وح.ولة بحرية ؛؛مدادات
 ١٩٤٢ يناير ٣١ فى المالم م اضان
 سنغافورة ااى ن البريطاني,؟ اذسئيدب

 ١٥ وفى ل٠ لها ليابان ١ حعار ١وبد
 فى سقوطها 'نثرشل أعلون درفبرا

ذحايزى اررلمان  ااذ؛,ات وكانت ة ا
 ئ ويقل الحنرال بطادة ابريطانية

 لسذغاذورة ارابانيجن احتالل ودام
٠ ١٩٤٥ سبتمبر ١٢ حتى

 أساس على الحكم نظام يقوم ٠ ٣
 سنغافورة. منح الذى ١٩٥٩ دستور
الكومنولث نطاق لى داخليا اسنقال

 ءر ندو ماًدزا ذحاد٠١ اء
V وفى ،١٩٦٥ اغلم 

مة الجمعه وافقت  أ
الى سفافورة خم على.

 ورر ى—وري
 فى ألرحمن

 '-*تمر ٢١
مه لهيئة  ا
٠ لجا لذ عضو

السنغال
سنغال دى زيبومليلى : سم القومى ا
رياسية جمهورية : الحكم سام
( ١٩٦٠ ) منغور لد ليوبر ؛ الدولة رئيس
< ألفا ٣٨٠ ) ر دكا .٠ العاسة

غرب جمهوردات احدى السنغال
 ، الفرنسية المم.موعة من افربقيا

طاس المحيد على تطل  بببرن ما وتفع ا
 فى وغينيا الشمال فى موريتانيا
 الشرق من مالى وتجاور الجنوب

 غام.'يا ا—جنوبه فى وتحتضن
 من ترون ثالثة بعد ٠ البريطانية
ستعمار  ننال’—ا منحت الفرنسى ا

 التاب السنة وفى ١٩٥٨ عام داخليا
 اتحادا معها مكونة مالى الى انضمت

 أعلن ١٩٦٠ يونيه ٢٠ وفى فيدراليا،
طس أغس ٢ ٠ وفى ،منهما كل استقالل

 ممتلكات فاحدى مستعمرة كانت ؤ
 هو سام مندوب الملكة ويمثل ( التاح

 الحكومة ويمثل ، الدولة رئيس
 رئيس رأسه على وزراء مجلس

 مجلس من البرلمان ويتألف ٠ الحكومة
 ، منتخبا ١عضو ه ١ لضم واحد

 مسوئل البريطاذى ادامى ؟المندوب
 والعالقات الدفاع شوئن عن

٠ اتارجبة

 لسنغافورة لص-تبادى ١ 'طورالوضع
 ٠سبتمب ١٦ فى اتفاقية عقدت حجن

 وساراوك الماليو فيها اشتركت ١٩٦٣
 باتحاد عرلى ما لتكوين وصباح
 من اسرية الخالفات ادأن ، ماليز؛؛
 بسيا و ند  العدائى والموقف ناحية

تحاد مقيدا نعدو  سذغاؤورة دفع, ا
 عقدها باتفاقية منه الحروح اى١

يو كوان لى سنغافورة حكومة زئير



٦٣٨سنيات سن

تحاد فض  سبتمبر ٢ ٩ وفى بينهما ا
مم هيئة الى انضمت ٠ ا
 على السنغال فى الحكم نظام يقوم
 ا٠ منتخم؛ عضوا ٦♦ من نيابى مجلى

 س مج؛ فى تتمثل التنفيذية والسلطة
 رئيس رأسه على ١ر ور ١ ه من مكون

 الحكومة رئس وهو الجمهورية
٠ نفسه الوقت فى والدفاع

 ٢٧ر٩ النغال مساحة انبلغ
 احصاء ) سكانه وعدد ٠ م م الف

 تعتمد ؛ن م ٢ر١٨ ( ١٩٦٣
قليم اقتصاديات  الثرود على ا

 'نشمل وهى ، لمعادن١وبعغى الزراعية
 ى_ا الودا والغول التبغ

 ٦٣٩ ) والغوسفات التيتانيوم نثمل
رحت -تم ( د الف  اك وكف ، ا

 مع الترانسيت تجارة على تعتمد
 يصل ، وموريتانيا' مالى جمهورتى

 يرطها يدى ود خط بالداخل دكار
 كما ، مالى عاصمة باماكور بمدينة

 لسذغاال١ نهر على النهرية المالحة ان
 م.فتوحة لويى سنمث عند مصبه من

 شهور خالل م٠ك ٩٢٤ لمسافة
 النهر امتن-دام أن على ؛ الصيف
. الوطنيين على مقمور

أفريقيا غرب فرنك : العهدة

الفرنسية ، فريقبة١لهجات : اللغة

احمر . ذهبى . أخفر : الملم

 ء '>ضر ونجمة ( راسيا ز

وط انقطاع ق ا

سن يات سن
 زعيم ٠ ن٠س بات صن أو - ١

 منذ للجمهورية رئيس وأول صينى
مبراطورية الغاء  ولد ، ١٩١١ عام ا

صالب الحركة وتزعم ١٨٦٧ عام  ا
 سياسبا حزبا أسسى ١٩٠٥ وفى
 لى ١ ف يهد كان لكومنتانح ١ باسم ف عر

سن !جانب اخراج يين ا  د
 هزيمة بعد ) نفوذهم على والقضاء

 ؛ ١٩٠٠ عام البوكر حرب فى لصين١
 على القضاء الى يهدف كان كما

ستبدادية الملكية عدة وبمد ، ا

 خالل عاد المنفى فى قضاها سنوات
 اشتعلت الذى الوقت فى ١٩١١ عام

 أسرة بحكم وأطاحت الثورة فيها
مبراطورية، مانشو  صاحب انتخب و ا

 ، للجمهورية مؤقتا رئيسا الترجمة
 الدورة قادة بين ثارت خالقات وبعد
 مستقلة حكومة سن(( دات ))سن أقام

 وجعل (١٩٢١ برياسته) كانتون فى
 والديمذراطية القومية )) دارها—خ

صالح جتماعى وا  عام توفى (( ا
 شيك كاى تثانح أتباعه ومن ١٩٢٥

 من لشصعبم.ة ١ العين وزعماء
٠ ء ١لسو ١ ى ءا ن٠ءيي ٠٠لتي ١

أرملة ن’س يات سن مدام _ ٢
سوذج داسم٠ ف تعر جمة التر احب٠ص

٠٠،ه رحكحئ١ كين١ ٠خة٠جحور٠ ركى

ادسهروردى
 ٠د وهو 1، باكتالى سياسى

 فى ولد ، سهروردى شهيد حمسين
 ، ١٨٩٣ عام البنغال فى '-درية أسرة

 وأتم ١٩١٣ كلكتا جاسة فى وتخرج
 بانجلترا أوكفورد زجامفذ دراسته

 واشتفا القانون درس حيث
 الى عودته بعد ادرك ٠ ,المحاماة

 ، ١٩٢١ عام الرابطة حزب فى الهند
 وزيرا عين ١٩٣٤٠١٩٣٠ بين وفيما
 والحكم واكحة والماية للعمل
 الحزب ابان للتغذية وزيرا ثم ، المحلى

 (١٩٤٥ -١٩٤٣ الثانية) العالمية
 رياسة تولى التابة التة وفى

 وصحب ، البنغال اقليو فى الوزارة
ضطرابات لوقف غاندى  الطائفية ا

٠ ١٩٤٧ عام
 فى جدددة صفحة الممهروردى بدأ
نتقال سيرته  عام الباكستان الى با
 إسمدارخة ممثال ان٢ حدث ١٩٤٩
 اباكستان فى المتحدة الجهة وتزعم

 وزارة فى للعدل وزيرا عين ، الدرقية
 اعالن وبعد ، ١٩٥٤ محمد غالم

 ١٩٥٦ مارس فى جمهورية الباكتان
لها رئيس أول مبرزا اسكندر واقامة



سوازيالند ٦٢٩

 رئيس أول كذلك السهروردى عجى
 ألرابطة حزى أعفاء غدر من للوزارة

 ى در لذمو خلفا ر١سبتم ٢ ٠ فى لك ن و
 المعارضة قيادة دولى“ ص ٠ على محمد

ه فى 'زوفى - الشرر المجد فى
٠ ١٩٦٣ درمبر

سبهم

 واننصدب الحف إ'خة١ فى اص,
 أطلق كذلك والسهم ئ أسهه والجمع

 من وهى 'قعة ذ٠م جزء على
لة المقارص الملغاة، ا

سهم صطالح زني ا قتصادى ا  ا
وراق من نوع  دخال تدر الماب ا

 الش ادكة رباح تبعى' لحاملها
سهم هذه أصدرت  يعتبر لهذا ٠ ا

 .الشركة أرباح فى ربكا المماهم
 الدخل ذات السندات حملة بخالف
سهم وتختلف ٠ الثابت  حيث من ا
قتصادية قوتها سهم فمنها ا  ا

 عاى وها حا يحصل التى الممتازة
 اصدارها عند عنها يعلن ميزات

 أصول اقتمام فى حامليها كحق
 ،مثال التصفية حالة لى الشركة
سهم دخالف  يحصل التى العادية ا

 حققت اذا ا ربح على حاملوها
 أن على توزيعها يمكن أرباحا الشركة

صة تكون سهم لحملة ا  الممتازة. ا
سهم أاواع ومن سهم. يعرف ما ا  با

سمية  أسماء عها تدون التى ا
سهم, بخالف أصحاب  a ١ مل لعدا )١ ا

رقام أساس. على تتداول التى  اذى ا
 فهى (( التمتع ١) أسهم أما ؛ تحملها

 قما قيمن ا ه احا .ص أ ترد٠اًناس سيق لتى ا
ستهالك  هذه نشر عليها وحصلوا با

سهم ٠ ادستهاكة ا
( لغة ) سواظة

ساحدل حلول على شائعة لفئة
 استمدت 'تم ومن الثرقى ا افربقم

 المانذو لغة ،’نم خليط وهى ، اممها'
 فررقيون ١لسكان١ لها١ ينتب الن(

 ءنطريق انتشرت التى العربية واللغة
قاليم هذه فى الدرب المتوطنون ا

 إر—وزنجب تنجانيقا فى سيما 
 تماببر بها تمتزح كما ث والصرمال

 ؛ وانجإوزبة دبة—وهن بر'ذغالية
 هذه لستخدمون ازين ا عدد ويقدر

 ١١ بنحو ( ١٩٦٥ ب احتد؛ ) اللغة
 كذلك سواحلى اسمم ق بط ٠ ماجونا

 المداطق نكن‘ التى الشعوب عدى
 تيويا وأ موزمبيق بون حلية أسما ا

 الجنسية -ةالناحم من تعتبر لش.'و
متزاح نشات عربية افريقية ماللة’  با

. القرون مر على
سوازيالند

 تقع ، افر'بقية لمن د برذط ,ة محمم
ية حدود داخل لى  غال—اترن و

يات احدى )  جدوب جمهورية و
 الناتال حدود من بالقرب ( أفريقيا

 اسمه؛' يشتق ة البرتغالية وموزمبيق
 الزولو قبائل من وهى السؤازى من

 م م ٦٧٠٥ مساحتها تبلغ ، الزنجية
 ٢٨٥ ( ١٩٦٤ تقدير ) سكانها وعدد
 'نعتمد /٠ أوربى ٨٠٠٠ بينهم ألفا

 والزراعة الماب رعادة على انذحادا
ناطس والموز الذرة تشمل التى  وا

 تروتها أما ، الدودانى والغول
سبستوسى المقدمة فى نيأتى لمعدنية ١  ا

نتا-م جمداة ) والرصاص والذهب  ا
 ( راند م ه نحو نعدين السنوى
خرى الصادرات وشمل  اسية ا
خشان ٠١والحذو المذبوحة ٤ر٣١ وا
,.ا،م,والمحم فى الحام أظام م بذ

 نم بعد ٠ ( ١٩٦٣ دستور ٠
 ىط حكومة أسارى ءلى - التطورات

 دماوف بربطارخ سر٠قومم رأسها
 ذصفهم أءف؛ء ٨ ن٠م تنفيذى محدب

 ٢٤ من تشرلعى ومجلمن ٠ معون
 ٨ ص ا!وريبن نم ٨ منهم عضوا

 '٠. م قدا. أساس على يختارون خيون فر ١
 طد ٩ زعيم د وحده جانب اى ا هذا

 م ء؛ منذ راثة بار :ه ر. م: لتولى
 ١وز٠سوب ا الحالى الزعيم '١ ١٨٣٦
نحت‘ ١٩٢١ منذ 'نولى ، الثالى



٦٤٠ سواعا

 بعد بشوئنه استقل ثم جده وصاية
٠ ذلك(

صواصحكا
 يطلق اسم ، المعكوف الصليب و١
 الحزب اتخنه الذى الرمز على

شتراكى لماس الوطنى ا  او ) ا
 شعار بعد فيما وأصح ( النازى

 عام منذ الرسمى ا!لمانية الحكومة
 يتألف المعكولى والصليب ، ١٩٣٥

ربعة أطرافه الى تضاف صاجب من  ا
 اتجاه ذات عليه متعامدة امتدادات
 —هرف وند ، واد

 عار——الد هلنا استخدام
كالمنول القديمة الشعوب من هر

ألدداخ ؛ والمذرهان ر٠الحم والهنود
حمل ١٩١٩ عام وفى ؛ ( التبوتون ا

 ؤا٠اربلعل فرقة جذود الفيرار هذا
بة  ٠ ولذغيك٣ال شد حربها فى ا
 شعار كانت السواستكا أن عن ففال

م  الحرب فى اسدى الحو سا
٠ الثاب ائية١

بعثة( ) سوان
 من خمة من فد ٠ ؛' سوان بعثة
 البريطاذى العموم مجلى أعضاء

 مص; الى قدم العمال حزب رمثلون
 من ددعوة ١٩٢١ سبذمر ٢٣ فى

 أئناء وذلك باشا زغدول عد ٠٠٠ نيس
 جارية لتىكاذت١ ألرسمية المفاوسات

 الوزراء رسى باشا يكز( عدلى دش
 وزير كيرزون واللورد حينذاك

 الغرذر وكان ، لبرطانية١ ااخارجية
 حقيقة تبين اووفد هذا دءؤة من

 حول التفافهم ومدى المصربين شعور
 الوفد ر ز وند ، ادوطنية زعامتهم

٠ والمنصورة سعيد بور

سوباكرغو
 ولد ٠ اندونيسى وسياسى طبيب

 جاوة فى كيبانجان ببلدة ١٩١٥ عام
 الطب ودرس ، ثرية أسرة فى الشرقية
 ١٩٤١ عام وتخرج حاكرتا بجامعه

حتالل فترة خالل جراحا وعمل  ا
وفى ،١٩٤٤ عام حتى اليابالى

 وحتى سوكارنو اعلن التالية السنة
 فانضم اندونيسيا دولة تيام

 التحرير حركة الى سوباندريو
 أوفد ١٩٤٧ وفى ، الطب معتز

 اش اوطه١ للحركة داعيا لندن الى
 اندونيب' استقالل باعالن أثمرت

 أول منصب تولى ثم فمن ١٩٤٩ عام
 وفى ، لندن فى الجديدة للدولة خدر

٠ موسكو فى سفيرا نقل ١٩٥٤ عام
 حياته فى مرحلة بو با'ندر سو بدأ

 الى استدعى حدن .ة المياس.؟
 للخارجية وزبرا وعجعن اندوذحسيا

 وفى ث جواندا وزارة فى ( ١٩٥٦ ١
 انعالفات وزارة اب اضدذت ١٩٥٩

قتصادية  وفاة وبعد ن' الخاربة ا
 نا؛ب منعب تولى ١٩٥٣ عام مذواندا

 حمع "برى ٠نمب ) يإوزراء رئيس أول
 الجمهور'ه رياسعة رحمن ررو 'سوك

 بحنل ذشاطه اتماى ، ( زارة وال
 مسألة وتصفية ٠ ادردان ماذن

 !ول القاهرة زار ’ اباب الدبون
 ١٩٦١ عام خالل مره ٠ص ١٩٥٩ هرة
٠ العين زار ١٩٦٥ وفى

نقالب محاولة أعقبت  البوعى ا
 سوهارتو وتولى ١٩٦ ه سبتمبر ٣٠لى

 الوزارة وراسة لجيدى١ فيادة منصب
 على الفتل القاء الى ترمى .وركة

 يمثل كان الذى الترجمة صاحب
ول الرحل  سوكارنو حكم ابان ا
 عن ه—جع١تر أعلن أنه مع ، المطلق

 وعمل يا ماب♦ ضد العداء سياسة
 دام أب رعد بها العالقات اعادة على

 أءان كما ١٩٦٦ مايو فى بزيارتها
عتراف حا بعد بسذافورة ا  انسا

تحاد من  اتعداده أعلن كما ، ا
مم هئة الى للعودة بالده  بعد ا

 ل ذاف مع ولكنه ٠ منها انسحابها
 آدم بى وخلة منصبه من أعفى أن يلبث
 المحاكمة الى تقديمه ذلك وتال ،مالك

 من عدد مع ١٩٦٦ اكتوبر أول فى
 وفى ، وكارنو—ل المناصرين الزعماء

حكه؛ المحكمة أصدرت الفهر من ٢ ه



السودان ٦(١

 اياه متهمة الترجمة ساحب باعدام
 وجرائم هدامة اعمال بارتكاب

شتراك انتحادية  محاولة فى وبا
نقالب ٠ ١٩٦٠ عام الشيوعى ا

السودان

م الردئ جعهودية ة اهوس ا
 نباربة جمهورية ؛ ادلم سم

, ا'ب'دة ’مجنس رتبتى ١ ة اموه دبس

زهرى '*ابل ا
دجر* 'حمس محمد ؛ ة٠اص دبس

الغا ١١٧')تم 'حرمموم ة اس

 لنيل١حوض السودان يشغل ٠ ا
 ب و دما' ٢٢ ٠خع يجن ما ا!على
 وخد الرطان مدار بين أى جنوبا

ستواء  تنوعت ثم فس تقريبا ا
 على تشتمل اش المناخية اقاليمه
 وسهول الصحراء من كببرة ماحات
راض الراعى  ثم الزراعية وا
 بالغابات مغطاة برة—كم مماحات

ستوائية  المطر متوسد ان بمعنى ئ ا
 منليمزر ١ بحدة ما راوج٦ لدوىا

رىا'ت٠لمد١ لى مدفي ١٠٠. و

 ع٠ ٩١٧ ءىئلجانا

ص ض   حز.’لمآ|بحردا٠حلدا

 زول بثمان دود——ح وتتحدلى
 ثم الثمال فى م٠ع٠ج هى دورة

 افريقيا وجمهورية وتشاد ليبيا
 الكونغو ثم الغرب فى الوطى

 اثيوبيا ك٠ئ ، الجنوب فى وكينيا
٠ الشرق فى (واريتريا ١

 ا١ ١٩ه٠حعاء١ا السكان عدد بلغ
 ١٦٦٤ عام فى ويقدر * ن م ١ ر.٢

 ألودانى ويعرف ن م ١٣ر١ بنحو
 فى كانا بوين ولد من كل » بأنه

 سدة الفتح اعادة قبل السودان
 دخلوا الدين عدد ملغ كما <٢ ١٨٩١

 وعام السابق التاريخ بز السودان
*ناجرين’ وعدد ألناً ٢٠٧سو ,١٥٣

 له المجاورة الغرب؛ ا!قاليم من
 عأى السكان ويوزع ألف،٤٠٠ نحو

 وفيما ، اتماعا تختلف مديريات ٩
 كل وماحة السودان مديريات يلى

. والعاصمة السكان وعدد منها

 ؛م م ا. ٨٢هر ، الغزال بحر — ا
٠ واو العاصمة ، ن م ١ر١٦ الكان

زرق، _الشل٢ اًمم؛٠٤ر٨ا
العاهمة ، ن م ١ر؛ ٦ لكان '

 الكان ؛ ٢م ا ١٩١؛دارفور _٢
* الغائر العامة ؛ ن م ١ر٠ ٤

 ٧٦ر٠ اتية ا المديرية — ٤
 العاصمة *ان؛ .را ٤ الكان ؛ م م ’

 اامم؛٣١ر٠ذكال؛٠جد

كال العاصمة ؛ن م ١.ر٩ الكان

؛م م ٨٠٦٧ ؛الخرطوم - ٦
٠ العاممة'لخرطوم ؛ اًلقا٠٨٤ لكات١

 مم؛’١٤٦ر٦-كردفان؛٧
العامة ؛ ن م ٢.ر٠ التكان

 ؛م٢ اً ١٨٤ ؛لبة الثما المديرية ~ ٨"

الدامر الماممة ؛ ن م ١ر٠ ١ الكان
 ؛م م’٩١ النبل؛ اعالى _٦

كال العاصمة ؛ن م ١.ر٣ الكان ما
 ؛الغا ١٦٧ درمان م’ : المدن اهم

بيض  ٥٧ *ودان بور ؛ الغا ٦٠ ا
 ٤٩ كال ،ألفا ٠٧ مدتى واد ،الغا

 ٣. الفاشر ،ألفا ه( عطبرة ،لغا’
. ألفا ٣.كوستى ،لغا’

 فى الودان اتتماد ستمد — ٢
 الحامالت بعض على الراهنة مرحلته
 توعا أو كما تتناسب  التى التباتية

قض امكانيات مع فافة ا  الكببرآبا
 تتثمر  الحيوانية الثروة ن’ از
 لقلة نظرا اقتعادى متوى على

 الثرد؛ أن ض ففال ؛انقل وياكل
بحاث- دلت الش المعدنية  ^)ى ا
كان ثم فمن ، بعد تتغل وجودهاثم



٦٤٢ السودان

عتماد ك يعفر على الكلى ا  اج—أ
 التنمة خطة وان لهذا ، الزراس
 ١٩٦٢ ~ ٦١ عام ردأت التى العشرية
 لتشيد مدروعات عدة تضمنت

قتصاد  * ح م ١١٥ لها خمص ا
 واسن للمواصالت والساض

 نثاء ١ لكن وشمز ن متاعة—ك. وج
رهاأز وحثم ألرودررى حزان

 ضنى صني مخدا مقدمة فى القطن ياً'نى
 وعهالمزر الراحة نبلغ و ٠ در لتصد ١

 نوعان زه ضب و فدان ألى اً اً ٠
٠ لنيلة ' من حنو -* دد .-,كالر '.حسرى’

 .لمت دن- ٠ آ.نملة٩ ف وأمريكى
نناح حملة  - ٦٣ ر غطا ٢ر٩ ا
 ن٠م قطار ١ر٨٨ حه'أ '( ١٩٦٤

 ت ؛; ' ررن 'لدى المدرى العدى
٠. الحريرة منطعة فى

 حب السرداب صادرات تثمل
تتعادبة أهميتها  ن ١٩٦٣ (احفاء ا

 قيمب' ن ألف ١٧٥ محدج فطن
 ألف ٩٦٠ قطن بذرن ’راًاًمح٨١
 ٤٢ز٦صمغءربى٠جح'٦ر٩١طي

 ٠ ج٠سمس ؛ ٢ م رد اً ا ٠ د ألف
 وي ( ح م٦ر٨١ طن اف٩٦٩ر٦

 م: ٦اًر ' ن ألف ١١٨،سمودانى
 ١در ط ألف ٧٤ ، رفيمة ذرة

 ١ ر٣ اذ. ،ط لف اً ٦ر٠٢ جلود مح<
 نتوا ه غدا أ و ماشية ه ج، م

٠مجبم١ر٠٤)
 .٠ذذء د لحدا ا و النابات 'نغطى

 سودان ألكله اداحة رني ٧
 ذطحو ا و—— لقطع ا خثب كمية 'نبلغو

 مئده ح تطك٠٠س مكعب قدم مدوون
 سة١جو٦ل١ وه أص و'سضس : داخليا

 ني ر ومتئها »، ماشية رأسو م ٦ر٩
ه ١ر٤ ’ ماعز راس م ره٨٠’ أغنام

حاث ا الشرود أما  فا

 الذهب ‘٠ وجون الى تثمر لتمهىرة١

وم ر لة ١و نته لكص وا ندت ١والجر

 فى ن ؛.اذفالب ۶جخ ١ 'دخل
 ألفريق رعمه ١٩٥٨ نوفر ١٧

 للقوات ألعام الذائد عبود ابرأب
 ألعمل أونف الذى حينذاك الملحة

حزاب بحل وقفى .الد-توز  أ
 الريان ط_ى حل كما ,ارايبة

 وذحععت-اللطات .الوزراء ومجإ
عر ار د لى  الملحة للقوات ا
تقالب قائد ة—ن „  ٣٥ ولى . ؛

ب-د لير١ حل ١٩٦؛ 'كتو.,
ش ار  ألتانمة. الوزار؛ وانال ا

أل-. -ر .٠ لي’ „;٠ ۴. ولى
 خالل ون انتقاب ورأرة .... حارة

فتارأبات 'ر طلة نذر ذلك  ا
والماد الطلة تزعمها ؟'.داخلية

 والزنك والنحاس وألمنجنيز والحدبد
ستوسن المجنزيتو والجبى  وا

ها وايكا والطلق  أن غر و
 للتصدير بكغى  منها التخرج
 طن ألى ١٨ر٦ ). الكروم باستثناء

 جملة بلعت .اود ١٩٦۴ غام
 ذااشىل١لموذ١ وازدان

حاتو رز لكر١ا'  ول والت وا
 ( واليارات ولالت وكبن وراى
 محموء ٢٠۶٧؛ بذابلها ٣۶٩١

’٠اتادتءنالعامذغة
 جمهورية السودان أعلن ~ ٣

 سبزو ١٩٥٦ د ذا ١ فى ستقلة
 موافقة ١٩٥٥ دبسمر ١٩ فى دلك

لمان جماعية الودانى '  عى ا
 ة٠٠خم ممن ة :رغ را ز مجد ليف راً

 ٠ الدولة زئير بمهام ليقوم أعضاء
 انثنالى الحك  ت ن فذنك

 و !ت اش ' البريطانى اكرى
 ببر ۴١ فى وانتهت ١٨٩٩ ٠ىا

 عدة نامت ذلك ثر’ وعلى ٠ ١٩٥٠
ار أذى نقدا ثارت’ حزبية ورارات

 ذسذور واش . ألماط وألقوات
>ب١ سعه أ ءد د خحكج٠ ذن م؛



< أتتدأب > سورى ٦٤٣

 ا:دارجة طن٠فل كة معد ب ء٠ش وعدد
 ودان—٠٠٠١١ اشذرك . ١٩٦٧ مابو ٠

٠ عكرة حدة به

 رجل*، شكب.ل7 ذر وأ ١٩٦٥ مايو ٨ و
 ة ٠ا_٠ياني ر خمسة من مكون رباسمة

زهرى اسمابل  وزراء ومجلس ، ا
 محجوب احمد محمد برباسة ائتالفى
رتقالة الوزارة فى الخارجة ورير ' 

 سممت يونيه ٢٥ وفى ’ المايقة
 زارن نرزال الثقة التأميية الجمعية
 بادن ائتالفية حكومه ودألغت

 ب ٠٠ح ٠٠رئيس المهدى دفلتا سة ى'بر
مة  ريا,ح ورارة خلفها رج ٠ ا

 د ظ وتميزت ، التاذة -'يمرن ب ز حرب ٠
التقارب ب،امة الش من الفترة
ثلحب٦ئ

دمان^-  دول مع والئداذة ا
 نته ازعال د 4!-- ا قطم بما ٠ لكتلبن ١

 ١٠٠٦٦*ه. رون نثئذنة بب٠ئس ا٠ببرطاذ
 لععة٠س بب لبة اط ا ألماديا ومم

تاحة  مر٦٠ئ أن١٠ ا ذائبة ا ا

 بحث عقد الدى المستديمة الدائرة
 ى٠٠ح الى ٧س نم ى الحزو .سكة

فى .٠.اح— رج.>حأل ا كم-٠٠٦ ٠ ج ٠٠٠٠٠ حا

ل نئب الذى النزاخ حز  مبذ و
. اد—ول :.دات“'! دين ١٩٦٦ عام

 ?ألبربة اسفا
يىالمردا الحب ل اسن
 أغفر * تجار ٢٠: ازرد ? المطم

,**ودن

 ح ف لى انعماله درز اصطالح
 المحرة افاوممات خالن ١٩٥۴

 ■-٦م ٠ لتن( الخاصة 'طانة ألم
 نمعدن أتودذة٠ب اعردو . ن١الثود

 ازمودان فى ارامة الوظائف
دارة وظائف سما  بردانين  ا
وذابة.—؛١ ألدفاع وتوة والبوبس

رعاق ري ٩ المادة نصنت المنا:, ا
 نبرا؛ر ١٢ فى 'روبعه 'نم الذى اليه

دمد إودذة١ أتمام ض ١٦٥٣

نتقال فترة  المادة ونصت ، المعينة ا
 وذلك للردنة لجنة -شكيل طى ٣

 المحايد الحسر الجو تهيثة فى رغبة
 وشكلت ، الودان مصير لتقرير

 وعضو مصرى عفر من اللجنة هذه
 . دايين ١ من وثالثة بريطانى

تفاق ٣ اسق نظم وكاث  المذكور با
'٠ اللجنة هذه وسلطات وظائف

مودت
 حدود فى يقع جغرافى 'نليم

 مناطق بعض يضر فاكيا شكوزو‘
 ٠مر اسممه اشتق ومورافيا بوهيميا
 ل—'نفص التى الرديت جال

 طولها ويبلع المانيا عن ناكيا ننكوسلو
 لماذية١قليمأغلبية١تكن كم٣١٠ لدو

 ':ردد ، نسمة ماليين ثالثة 'نبلغ كانت
 اذى 'نحول حين ١٩٣٨ عام اصمه
 هتن مطاز_ل بسيب دوبه متكئة

رض الى ضمه لمانية ا  ذلك له وب ا
 سيتمور ٢٩ ) ميونخ اتفابة بتربع
 همن ك-ل اعترفت وفيها ٠' ١٩٣٨

 لماذتا١بحق واطاليا وفرنا بريطانيا
 ودام ، اليهة' بمتدالسمو منطقة ما٠ض فى

 جرح ١٩٤٥ عام حتى الوضع هذا
 الى السودبت منطقه اعيدت

 سكاب طردت التى سلوفاكداز•شك
دلمان ٠ المانيا الى قهاحروا ا

( انتداب > سورى
مم عمبة مجلس قر ’ ك سس ا

نتداب  الحكومة وضعته الذى ا
 بتارية ولبان دوريا الفرنية

ا يلى ما وشن ١٩٢٢ (.وليه ٢٤
فى المنتدبة الحكومة 'نضع _ ١
 تاريخ من اعتبارا سنوات ثالث قترن

نتداب هذا تتفيد نظاميا دستورا ا
 ذحتش٠ ن١ ذتدبة١ يشة اًد-

٠ عنها للدفاع البالد فى بجنودها
 المنتدبة الحكومة 'نتجنب ٠ ٣
 ا!دارية المحار أعمال فى ضاكد
٠ اادبندة الطوائف شوئن ولى



)٦٤ سوريا

 ان المنتدبة الحكومة طى ٠ ٤ا
 اننآث٠وب سورية فى لمعاملة٢فى تميز

 الدول من غيرها أتباع دش اتباعها
مم عمجة عفوية فى الداخلة ٠ ا

سوديا
١وده٠٠مر.بال١ ابهردية ة مر١ امم
جعهورية ٠ الجلم سم
تاس اضن تود ٠ ٠ ة ‘ا اسوال ديص

? ٩٩٦١ زاد )
وهيًا دحق ٠٠٠ ٠ ؟ اء، ديس

، ٠٠A ) دحل .٠ االسة
عربية دولة اول سورط كانت

 ١٦ فى الجمهورى النظام اعلنت
 طغاتها وباشرت ث ١٩٤١ سبتمبر

 تكملت—واس ، ١٩٤( يناير ١٠ فى
 جيش بغروح استقاللها متومات

نتداب  ابريل ١٧ نى الفرض ا
 استقلت ١٩٥٠ عام وفى ،١٩٤٦

تتمادية بثوئنها  جارتها عن ا
فاتية بالغاء لبنان  الجمركيسة ا

٠ بينهما

 ابهدر ساحل على سوريا تطل
بيض  واسال تركبا ش النرتى ا
 العراق وتجاورها الجنوب فى ولبنان

ردن الثرق فى  المحتلة وفلسطين وا
 دائرذحدودها طول ويبلغ * لجذوب١فى

 حفرافيا وتمثل م ١٤١٣ نحو ٠هد'
 الجبال تشمل مناخية مناطق عدة

 والمهول شمالغادات اموة الممطرة
 ثم المراعى وسهوب الزراعية
 لتاريحة١لشمال١ بادية اًو الصحراء

 وان وهى ٠ الترنى الجنوب فى
مطار ميا، عر اعتدت  زراعة ز ا

 عبات -م ان ا المحاميل
 ولزجارذه نهارها’ ل منعما با الرى

رات وتل I المانية والخابرر ا

 ماعد .( وغيدها وبردى والعاص
خيرة النين فى  فى التوسع على ا

 الرى ءعر سد التى الزراعات
. كالقطن المنظم

 نحو سوريا ماحة جملة تبلغ
 وشر كم( الف ,٨٤ ح؛ م ألف ٧١

رض ماحة  لالسفالل القابلة ا
 ل٠م٦ر٢ منها ، هكتار م ١٨هر بنحو

 للمراعى ومثلها للزراعة مخممة
 تغطيها هكتار مليون 'سف ونجو

 تتدير ) الكان و_-)لحءدد . الغابات
مم بئة  ن . م ره٤ ( ١٩٦٤ ا
حصاء ويثير  لمام التفهيلى ا
 الى ن . م ٤ر٢٦ وجملته ١٩٥٤

 النحو',تى: على الدينية الطوانف ان
 ٤١٥؛ ديون ملمون ن م ٢ر٣

 ، دروز ألفا ١١٨ ، علويين الغا
 نحو الى (٤٩٠اا الميحيون وينقسم

 ١٧٢ ) لالرثوذكس همها’ طائفة ١٢
 والموارنة الكاتوليك تج ( لغا’

 ( لغا’ ١١ ا, والناطرة ن والال
شوريون ف ٠ ) وا . ( آ

 لمعانطات ٦ الى اداريا سرريا تتسم
 درعا آ حممى ، حما، ، دمثق : هى

 الحكة الالدبة، ، ادريدا، . حلب
 اهم ، وادلبب ، والرتة ، الزور دير

 ( ١٩٦٢ احما، I : ,خرى المدن
 ،الغا ١٦٤ حممى . لغا’ ٤٩٦ حلب
 لغا،’ ٦٨ ألفا.الالذبة ا ١٦ حماة

٠ الغا ٥٩ الزور دير

 مع تركيا وقعت ١٩٢٩ عام فى
 المنتدبةاتفابة الدولة بمشها فرنا

 ١٩٣٩ عام وفى . الشمالية الحدود
 عن الصفة بهد، نرنا تنازلت
سكندرونة سجق  الى الورى ا

مم عصبة ن’ ا تركيا  تعتمد لم ا
 به تعترف ولم اتنازل هذا
. -وريا



ورط—سس ٦t٠

تتعاد — ٢  مجموعه ق الورى ا
 زراعة سيما  الزراعة على نائم

 المحاميل مقدمة ق ويأتى ، الحبوب
 ؛ ١٩٦٢ احصا، ) التمح الزراعية

رز ، ٠مط ١ر٣٧  ،النعير ٠مط ارا ا
 ن الف ٤اً. التطن طن، الف ٧٩٨

 ، ( هكتار لف’ ٣٠٢ له مخصص ر
 والشغ والخفر الفاكهة ذلك ويلى

 تضمن ١٩٥٨ عام وفى . والجوز
مالح ناتون  اعر حدا الزراعى ا

 ٤و؛١ه بثن ترادح الزراعية للملكية
 هكتارا ٨و. ،المروية لالرص هكتارا
 امكأنبات. راس عر ارر لالرض

مطار يغوط طمتوو الرى  ا
-ة وحدب  الثروه وشمات ؛ا

غنام الحيوانية  يامت وفد اساسا ا
 ٧٥١ الماعر ويرذلك راس . م ٣ر٨

. والجعال نالماشية الغا
 دلت ما نمع المعدنية الثرو؛ اما

بحاث عليه  الفوسفات وجود من ا
نتعونبا والنحاس والرماص  دا

 والجر والبترول والكروم والنبكل
 الطبيعى والغاز الصوديوم وكلوريد

 المستوى على لتمدين ١ أن ا
تتمادى  البترول سوى يثمل لم ا

 اعتمد لهدا ، f كراتشوك منطتة )
نتاج  المذاعات على المناعى ا
 أحذى ١٦١ ئ سكر ( د أ ٧٧) الغذائية

 , صابون ٠ ؛ حذ ١ ٢٦ ) ٠ طعام زيت
 ٠ خيوط ط ١ ١٥ ’ والسيح الغزل

سمنت  صت-جات تم د أ ٦٠٧ ) وا
 رسوم من العائد بلغ وتد ؛ البترول

 بترول شركة بترولى عن الترانيت
 عبر أنابيبها تمتد التى ) العراق

راض  ( بانياس ميناء الى السورية ا
 ديسمبر ٨ اتفاتية ) جستويا٠م ٦هر

٠١٩٦٧ عام فيها النظر عيد’ ( ١٩٥٥
 ماحملته ١٩٦٤ لعام الميزانية بلغت

 التاريخ هدا ختام وفى ،ليرة م ٦٣؛
 اسمية خطة تنتهى ١٦٦٠ - ٦٤

 لتحقيقها أنفق' الش لالولى الخسية
مصا ٠بم X ٠ خفس ۵٢١١١٠١٠

 ا ٢٠و والزراسة الرى لشتون
 المفاهية؛ للتنمية ١٠ و للمواصالت

 القش الصادرات تائمة وتضمنت
 ، المرف ثم والحبوب الخام

 ابحرى المتند الالذقية واصبحت
ول  ض بز ٩٠ نحو به تمر الذى ا

 ص بز ٤٥ ونحو البالد مادرات
 توسيع ؤم أن بعد ، الواردات مجموع

٠ يوغسالفية دركة بواسطة المينا،

 لسرري تور—دس أول وضع ٠ ٣
 لم ، أيلول دستور ) ١٩٠١ صام

 عام فى انتقالى دستور به استبدل
 ايلول بدستور العمل' عاد ثم ١٩٥٣

 الجمهورية وبتيام ( ١٩٥٤ فبراير ١
 ١٩٠٨ فبراير ا فى المتحدة العربية

 مدر وسوريا ممر ضمت التى
 ١٩٥٨ مارس ه فى المؤتت دستورها

 آلذغمال١وتع ١٩٦١ ستمبر ٢٨ وفى
 ابتقل الدولى كيانها دوريا وعاد

 جمال الرئيس به اعترف ألدى
 مارس ٨ أكتوبر،وفى ٩ فى النامر عبد

 ائر• طى تولى انكالب نام ١٩٦٣
 الدولة رياسة الحاظ أس
تاس الدين ودور  الوزار؛ رياسة ا

 معرت الفترة هذه خالل وفى
 تأميما شركة ٢٢ بتأميم تثريمات

 (البترول دركات ذلك فى بما ١ا تاما
 بالحمول سحابها سمح ئركة ٦ ١و

 سمح شركة ٢٤ و اسهمها ربع عل
 عثرأسهمها عتى بالحمول سحابنا

 وزار؛ تألفت ١٩٦٥ ستمر وفى
 أن للبث لم زعين بوسف برياسة
 مالح بريامة وزارة وتلتها استقالت

 البعث حزب تيادة وحلت البيطار
ها أن على التطرية السورية  لتو

 أن يلبث لم ولكن ،القومية القيادة
 فبراير ٢٣ فى سكرى انقالب وقع

 حزب ض فريق واحولى ١٩٦٦
 عل القض وألقى الماطة على البعث
 ٠ د اختيار وتم الدولة رئيى

تاسى الدين نور  للدولة رب ا
يوسف ٠د بريامة وزارة وتشكبل



٦٤٦ ( معاهد، > فرنسية - سورية

 نائبا ماخوص ابراهيم ٠د وض زض
 ئ للخارجية ووزيرا للرئيس

 الحكومة سيامة واتممت
 ٠م٠ع٠ج ال مع والتقارب الجديدة
 ءند فى السياسة هذه وتبلورت
 نوفمبر ٧ فى اكترك الدفاع اتفاقية
 بها نام رسمية زيارة بعد ١٦٦٦

 برياسة القاهرة الى سورى وفد
 هذه خادل وفى ٠ الوزراء رئيس
 بجن الحدود حوادث' تكررت الفترة
 رفع الى أدى مما واسرائيل سوريا

مر من محدى الى ا  يوليه فى ا
 نفسه الوذئ فى نارت بيدما ؛ ١٩٦٦
 كة د مم الترانيت رسوم قفية
 لى١ادى مما البريطانية العراق بترول
 ووقفت ١٩٦٧ يررنا فى ضخه ونف

 مؤيدة م٠ع٠ج وال العراق من كل
 رة كا٦ فى غت نعر’و ٠ امورتة ا نحذوفى

 ددي بى١في٠ر !هدوان ١٩٦٧
ركة٠٠..٠ رطر’أ المحدة دات !و١

٠ ( فاسعلجن
رورة اش؛ : ألعطة

٠ ن ن اغر . احمر : الملم
f افتيا ح

( ساسة ٠ فرنية نجم سودة
ذا٠ذ بحن عقدت معاهدة

ذر مثل . الورية والحكومة  ا
مى المندوب  • - ف '١ نر الد ا

 نوفمبر ١٦ فى وذلك « مارتل دى
: فيها جاء ١٩٣٦

 وترديا نرل' بين * لمو — ١
. دالمتان نصدانة طم
 اذس$ورا المكوسان اتفتت - ٢

 ...ا.٦يتعلق أرني كل رأمافى
 دول—'! ازاء تتخذا وان الخارجة
ي  . لفهما آحا ! موقفا ا

ز لدى منهما حكومة كل' وتعالن  لى ا
 مة الحكا ٠٠وتغم ئ نجيانجيا ممثأل

 حمانجة عمارا بواطة الفرنية
مررددت الرعايا كل فى ممالحهمو ا

 عر .'فظة—المعد منولة ات ت ٣

ض تتع موريا عن والدناع النظام

 الحكومة وتقبل ،الورية الحكومة
 لورية١الحكومة تؤازر بأن الفرنية
التولى بقاء ان على ،عكريا
. تبر انغردظ العار احال

 الغرنسيةتحت الحكومة تفع — اً
 المنثارين لورتة١الحكومة ف تمر

بن الذ والمونرن القضاة و الغنيين
 ٦٢٠٧١ كالء١ نممادغا'ذة’'رثموهم٠

٠٦٢٩٢٦

سورينام
 نعرف’ كانت لندية هه متعمرة

 فى ذئع’.و ٠ لهونندية ١ غينيا باسم
 ءلمى مدة الجنوبية أمريكا ضمال

طلس المحيد  من تجاوره~^ا ، ا
 غرن’١ من٠ الفرنسية غينيأ ادرق
 ست'حتها تبلغ ، البربطانية غينيا

 ٠ ن الف ٣٣٠ ويسكنها ؛ م م ؟ ٦٢
الهنودا!مليس ن٠م ( ١٩٦٢ أحصاء ا

ث والزنوج ب-  ابخرت وبعفر ذا
سالم ابية تعتنقون  وا

 أإعزأنية بلغت ن ها ض و والهندوكية
 حلدر طبون ١١٠ م ١٩٦۴ لعام .

٠■ I اقذحماد ويعتمد ٠ وينامى 
 دكة—المع وانها؛ثر على 'سورينام
 البودميت تدمل ألتى وألنياتبة

 ’٣ر٦ اً ١٩٦٤ عام ا أنتاجه بلغ وند
يات الى .بصدر واكثره طن ملون  الو

صالت' أئد؛ ١٩ ٠ ألذهب ،’■ . المتحدة
 '!ضابات أخان 'صل بتا'نية ا

 وجوز وألموز رز٦و السكر وقحب
 .اذرأت ۵ا.١ذممة ،وبلغت۶والموال اسد

١١٠ متارل مج٨٦'ا١٩٦ءامه٠
 وبتا بارأمازنبو ألعاصدلجة ٠ أردات لل

٠٠' ألفا ١٢٣١ المكان ثلث بحر
 ام١ء حاد المتعمرة رأس عنى

 تدارى—'١ مجلر يعاونه هولندى
 تنفيذى وزراء ومجلس ٠ أعفاء ٠٠١ ح٠م

 أمام مذو يعتبر وزراء ٩ رن
 ٣٦ رت مكون وهو يعى ألتدفي المجلس
٠ طوات اً لمدة منتخبا عضوا



هوما سوهانا ٦٤٧

سوستيل
 سيرته اتصلت فرنى سياسى
 جاك وهو ٠٠ الجزائرية بالشورة

 رتخر^ ١٩١٢ عام ولد * دحيل ح
 وجامعه ببارس النورمال مدرسة ز

ناث تاريخ علم فى وتخمص ليون  ا
 الفرنية لالستمالمات مندوبا عين

 لمكتب ورب ٠ ١٩٤٢ عام بلندن
 عام بالجزائر الحاسة الخدمات

 ١٩٤لبوردوءامه حاكما ثم ،١٩٤٣
 لى واسرات لالستمالمات فوزيرا

 .؛خ٠لالجت يتاذافأ ح نعه السام
 فعفوا ، المليا' الدراسات بمعهد

 عاما حاكما عين ٠ الوطنى بالمجلس
 المسنة وس ١٩٥٥ عام للجزائر

 اباذ الجزائرية الثورة لنشوب التالية
 لطوأرىء١ حالة فأعلن ادجارنور وزارة
حزاب المنظمات حميع وأش  وا

 الصحف على الرقابة وفرض الوطنية
داربين الوطنيدن واعتقل  يدين لمؤ١ وا
 ذلك وز دعر الوطنية للحركة

أجتراى ١ خلة.ه و لنجا٠ى ز لىا لمعحدءلخ٦
 ١٩٥٨ .ببر ١٥ .وفى كاترو
 عاب العدائيين من ثالثة أطلق

 م.ن لحا ولكنه ٠٠٠ار فى ىصالر ١
 لقلب مؤامرة فى اشترك ٠ الموت
 دبجوز ضمد والتام* الحف نظام

 مذل فرنما رج1خ وعانى ؛.اخنعى
 طنت التالى المام وفى ١٩٦١ عام

 اب٠ س أراذب ينادر ان ف.له اطاليا
 ن . الكيك اى ا واجأ ،اسدة٣٠
٠ ١٩٦٧ ل٠؛ر١ فى انيرائد رار

سوسلموف

 وهو ’ ويذر ومحفد مياس
 ولد . سوساوفا اندرييف مبال

 الحرت فى البترك ٠ ١٩٠٢ عام
هلية قتصاد درس ٠ ا  وعمل ا

 تقلب ثم ، موسكو بجاممة محاضرا
 ١كزصر٠٠سل فعمل الحزب وظائف فى

 عند رعوف تطاع فى الحزب للجنة
 ثم ، الثانية العالمية الحرب اعالن
ولتوانما القوتان الى نشاطه نتتل

وزراء ورب ’ وى نمبياس
أى ) 'نياو وهو ٠ الحيادى وس

من ا مير أروه ٠ فوما سوفانا ز ا
وتعلم ١٩٠١ اكتوبر ٧ ولد سكونج.

نط' فر الى سافر ر هانوى ;-مدارس

 انتخب ١٩٤٧ عام وفى (١٩٤٤ غام
 م٤ء وفى ، المركزية للجشة '-سكرتيرا
 صحيفة لتحرير رئيا عين ١٩٤٩

 التالية التة وفى " يرافدا )أ
 وفى ، الرياسة بمجلس ١عضو نخب ١
 الشوئن للجنة رب انتخب ١٩٥(

 ادوفيش الوفد تراس . 'لخارجة
 المذهبية الخالفات لتوية لى'لعين١

. ١٩٦٢ تا،

فوما سوفانا

 المعمارية الهندسة بكبة وأتتحق
 الكهربائية الهندسة درس ص بباريس
 هام وس الى عاد ’ جرينوبل بمدينة
 وظائف بعدن التحق حيت ١٩٣١

 لر؛١ سو رركة ٠تزض ،

 قرنا عودة وبعد ،،■ ليوابساراك ا١
 ع٠هرب ’ 'ليابانيحت وجالء ؤس 'اى

 الى لتحربر ١ حركة زعما'ء من د ف
 صام اكثرهم مع عاد ثم 'نايالند
 ا٠ل—فرس راف ء نتيجة ١٩٤٩

 طاق فى ش١لذ١ وس ;دسهنالل
 ارتة وفى ٠ ة٠لغرك ١ لمحموعة١

٠ ا!شغال وزيرا عجن التالية
 الوزارة راسة فوما فانا صد 'نولى

 ١٦٥١ عام مرة ول وس فى
I ضن'فة  ت—المواه وزارتى الى با

ستعالمات  رة١اوز١ الى عاد رثم ( وا
 غزو نشل بمد ١٩٥٥ هام

 لالوس (( مشه الفييت )١
 الشقيق فر اخبه باشتراك )

 وس حياد وأعلن ( فولج -هونانا
 ،التابة التة فى للعين زيار'ذه بعد
 وايطاليا فرنا فى لبالده سفرا عجن
 للمجلس ب*ا٠ز ثم ا ١٩٥٨ عام

أسدس وفى ئ ١٩٦٠ عام الوطش



٦(٨ هونج نا ها سو

نقالب أعاد ننه العام من  الذى ا
 الترجمة صاحب (٠ جونجالى ١ تزعمه

 يلبث لم ولكن * الوزارة رياسة الى
 انقالب بعد كمبوديا الى هرب أن

 خالل وفى ٠ اوم بون بزعامة يميش
 '١٩٦١ أبريل ١ التاهرة زار دلك

 مؤتبر فى بالد، حياد وأعلن وموسكو
 الى عاد بونبة وفى ١٩٦٢ جئيد

تفاق بعد الوزارة رياسة  مع ا
 البمبنيين و أخيه بزعامة الشيوعيين

٠ فومى الجنرال دعامة

 وزير اغتيل ١٦٦٣ عام وفى
 ذذقاق١حدوث لى١أدى خاًرجيتهمما

 ذ٠رياس- فى استمر ولكنه الثيوعيين مع
 أعاد ١٩٦٥ ستسر وفى ، الوزارة

 موف لم L—ده وأشرك الوزارة تأليف
 نج يد سوفانا وتولى ؛الثيوعيين

 من ابريل وفى ٠ الرئيى نائب منصب
 فى سانانح الملك محب ننه العام
 ، باريس ار نم موسكو الى زيارة

 عر المحافظة فى وس رغبة مؤكدا
 طلت ١٩٦٦ أكتوبر وفى ،الباد
 نائد تزعمها حكومته لتلب محاولة
٠ ٩ نانت نادما الجوى السالح

هونج سوفانا
الحركة ورء؟* ’ وى سياسى
 غمم خ’ وهو م وس فى اليسارية

 سوناى وس وزراء لرسى شقيق
المايق وس ملك عم وابن ٠١ نوما

صاحب ولد ن م( فوئج تجبانائح ١١
 بمدارس وتعف ١٩١٢ عام الترجمة

 ودرس فراسا الى سافر ثم هانوى
 حياته وبدأ المعمارية الهندسة

 الوظائف واحدى ١٩٣٧ عام العملية
 النة وفى ، الهافر بمينا، الهندسية

 عدد بين وتنقل وطنه ار عاد التالية
 وفى ٠ وفيتنام وس بين الوظائف من
 الفيتنامى ٠بالزءي اتصل ١٩٤٥ عام

 الياسي نشافه وبدأ منه هوشى
 الحركة ٠٠وذزء ذلك بعد تبلور الذى

٠ وس فى الشيوعية

 حركة الى فونج سوفانا انن
 يعترف لم نه’ ض ، الحرة وس

 العودة رفض ، ١٩٤٩ عام باستقالل
 هاجروا الدين الوطنيين من غيره مع

 حركة لف’ ١٩٥١ وق تايالند، الى
 فى ونماون البارية (، و باثيت »

 غزو فى a منه الفييت » مع ١٩٠٣
 سوفانا وترتج ، فشا ولكنه وس
 مع عقد حتى العصابات اعمال فونح
 رداماً تولى الذى فوما سوفانا أخيه

 خرقت أن تلبث لم اتفاقية الوزارة
 ارنثاطها، العصابات أعمالى وعادت

 أعادت ثالثية معاهدة عقدت ثم
 كما الوزارة رياسة ار هوما *وفانا

 ا له نائبا الترجمة ماحب اختير
شام وعاد  حتى أخرى مرة ا
 فى وزارته تشكيل فوما موفانا أعاد

 من أربعة اليها وضم ١٩٦٥ ستبر
 الترجمة صاحب ونور الشيوعيين

 دما ١٩٦٦ مارس وفى •' الوزارة نيابة
 الهذسد حكومات ه فونح سوفانا ١)

 وكمبوديا وس ١ الثالث ألصينية
 ضد حرب غس ار ؛ وفيتنام

يات  مصعر باعتبارها المتحدة الو
٠ اًسيا قى شر جنوب فى ألمشاكن

رجفون

 روصبة كلمة زووحور ا
 أزارع تجر -طلو اسطالحتة

 اش حة السمو المزارع آو الحكومية
تحاد جمهوررات فى الدولة تديرعا  ا

 عام زن ومت واش ٠ ا'لودبس
 السوفييت اجتيالء أر عذى ١٩١١/

 لحمدع الدولة ومعادرة الحكم على
 القيعر يملكها كان التى ا راض
س سراف ألمالكة ن وا  !ك1ا وش وا
 ة—الكزت تملكها كات اش وكدلك
 م ١٥٢ بنحو جدلتها ندرت وأش
( ودان ٠ م ٣٨٤ رحو أو عكتار

 ف م ٧هر ا هكتار م ٣ منها وخصص
رع١للدولةتذ*مهاالىمز ملكا سحت’



سعوييت ٦٤١

 ها العمر ل تطبق أن على الواحدد
 الحدزه التكتيكية الوساثل حميع

ت ,:حزام عاس الزراعة فى  أ 
 سه١در بعد ونحوها والجرارات

 الرى طرق وتنظيم وامكانياتها للتربة
 د ر-م ب كل عز ف و:لم . الحديثة

 الحكومى الجهاز امام سوئل مدير
 الدادلمور اغالحون وتو ،المختص

 عر يحملون عما الوفحوز فى
شماس لعسل بالبة اجور  كعا ا

 عن عالوات او مكافآت يمذحون
عمال نابة ا ت تحاوز عند ا  معد
نتاح . المقرر؛ ا

 الحكومية المزارع هذه اعتبرت
غترار لتبيق رائد؛ تحربة  ق ا
 ق منها الهدد وان الزراعة; نطاخ

ولى انوات  التبوعى للحكم ا
 القوات ذلك لى بما I البالد تزويد

 حرن ز متتركة كانت اش الملحة
نوات ( هلبة’  مع . الغرورية با

 الى تهدف نموذجية مزارع اعتبارها
نتاجية الكناية مثوى دفع  ا

 ق نحماعبة’: الروح .ث الى وكذلك
نتاجى العمل  ألملكية محل نحل ا

 انظام فى متفلعة كاك اش المردية
. اردس الزراعى

 مرت ان بعد المزارع هذه أصبحت
 مر لكثير موخمعا لتجر.ربية ١ بالمرحلة

 الى نه١٠٠١*أ بعض عزى وقد التذلى
دارة فنل بسب البيروقراطية ا
. بواجاه المزارع مديرى جهل
 ٠ خصى—الذ الحافز ضعف والى
ليهة الذكرى عن ففال  ابتى ا
 إلىموى١ ت'لين بعهد ارتبطت

 لذظامباكود١ ١ءملءلىورضهذ الذى
 مرحلة التنظيم هذا لدأ لهذا ، والقهر
 الحكم خروشوف تولى بعد جديدة

 الدول بعض أن كما ١٩٠٧ سام
 من اكثير حلت كبولندا الشيوعية

٠ لفنلها ؛لحكومية المزارع هذه

خوذ تاد دو
 رو*مية كلمة فنارخوز الو

 نتعادى ١ بقوس تمعنى اصطالحية
 تطبيق غانه من تنظيم وهو ، اقليمى

قتصاد خوئن فى الالمركزية  بحيث ا
 النناط بساخره اقليم كل حكغل

سادى قليم فى ا  الحطة حدود ى ا
 او لحمؤورية١ سرى ه ض مة ادا

تحاد  عام قبل اوسع وكان ٠ ا
 فى. المركزية ا!حهزن ن٢م يجعل ١٩٥٧

 وزارات عدة من نتألف لتى ١ شمممكر مء
 ٠وتذغيذ؛لم ادرافية مملطة متخصصة

قتصاد شوئن فى عليا  وتحولت ا
حهزن هذه مهمة  بمد احلجة٠لمتححآ١ ا

 واجراء الخطط وضع الى ١٩٥٧ عام.
 وتقييم وارشمتالعة التكتيكية البحوث

 مدوى ء؛ى قتحادى ا لنناط ا
تحاد  ١٠٢ اقامة بذلك وتم ط ا

 الجمهوريات فاستقلت ٠ ر فنارخه شمعة
ترنرمية وريات—والجمه قاب؛ ا  وا

ته قتصادية بمجار نومية ا  ا
قليمية  روميا وجمهورية ٠ ا

 مجدا ٢ اً بى' و"دلى تغم خية فيي. الب
 عام حتى ٦٧ كان ؛اقليميا اقتصاديا

 قوترا مثل وزية حمي كذلك ؛ ١٩٦٢
 مليون نسى نحر سكانها عدد لعائبا

 يدير ستقل ونارحور ر—٠ بها
قتصادية صياستها  بينما غ ا

 مجالس ٧ تضم أوكرانيا جمهورية
 وسوثمنارخوزات؛ أقليمية انتصادبة

٠١٩٦٢ عام حتى ١٤ ذت١٢
سوبت

 ، مبس > بمعنى روسية كلمة
شارة فى مرة  ول استخدمت  الى ا

 السال يؤلفها كان اش المجالس
 ، ١٩٠٥ ثورة ابان المضربون الروس

 ١٩١٧ عام القيصرية ستود وبعد
 والدبدد والعمال الفالحون أنام

 نتخاب « سوفييت هأ مجالس
مؤلمر فى لالسنراك لهم ممثلين



٦٥٠ حو’سوكار

ذنى احرلى الذى العام الوب
 اله:*. من ذمر نو ده ؤ ألحد,
صه هذا اشتهب ص ومن : فمه  ٣طال ا

 ابحة, نظام رآت٠ممي أبرر أنه ؛سبار

مير *-"اد١ ض بقوم الذى ر ا
 المحاز من هرمية طبقات
٠ التمثيلية

سوكارنو
 . ادوكو وزعيم -لباسو — ١

 من اندونيس-؛ لنثاًة سمدته ارتبطت
 ٠ ممذشة جمهورنة الى متعمرة

 ؟إدن ولد ٠ صركازنو أحمد ٠ د وهو
 وكان ١٩٠١ بونية ٦ نى بحاوة رليتار

 ل'لى برةجز من وأمه معلما ٥٩١

بتدائية ز*ةبالمد التحق  سقط. ز ا
 الثارلى المدرية أر وانتقل رأمه

 جماعة ار انضم وهن$ك سورابايا
ت يحرر وكان ، الفتاة جاوة  فى المقا

 ور " ’ادوك رصعولى )١ جريدة
 فى الضدصمة بكية التحق ١٩٢٠

 فيهب' وتخرج ( حاكرتا أو ) راندونح
 وركات :ساحدى وعمل ١٩٢٥ م ء؛

 الدكتوراه على حصل ر ئ الهوسة
٠ هولندا جامعات من الهندسة فى

 نشاطه زنو صرى بدا — ٢
 'نلبث ولى ١٩٢٩ عام السياسى

 ني اعتقلته ان الهولندية اسات
 بها وقضى النائية الجزر باحدى ض
 عنه أرحت رم ٠ صنوات ثمار نحر

 ابان التحرير حركة تنظيم لما؛د
 فى رمينه مم الثاندن العالة الحرب

 ح١ى ولى ٠ حتى محمد . د لجهاد١
 .يا—ندولى*أ جهوربة ذدام أعلنا ١٩٤٢

حتالل ظل فى  مع عمل لى اربالى ا
 وعى ارية الحركة قيادة فى حتى

 با—اندونس أعلن الياران استالم أور
 لى ر جمه-و ١٩٤٥ أغسطس ١٧ فى

 كما لى' رير اولى وانتخب متقلة
٠ له نائبا حتى انتخب

 حرت من ة ٣ال$ك.. المرحلة بدأت
ند الطح الكفاح باعالن التحرير

 البالد الى عادوا الذين الهولدن
 .سيما  و الحلفاء توات وردعت

 عإى للقضاء معاونتهم الى ( رنطانيا٠
 واعتمد ٠ الوطنية التحرس <ة ح
 دربهم ممن المتطوعون على طنيون از

 تمحادثات١بد نوفمبر -وفى ٠ ابابانيون
 بتونيع ختمت وهولندأ الوطنيون بون

 عر ١٩٤٧ مارس ٢٥ فى اتفاقية
 لى** عرف ما قيام اعالن راس

 يلبت لم, ولكن م أندونيسيا اتحاد ا١
 الحرب الى عادوا أن لىزطيون١

 اطتديرة الدائرة مؤتمر عقد ١حم
 نوفمبر ٢و رطى ٢٢ بدن بالهاى
 أندوبعيا استقالل واعلن ١٩٤٦

 نفه المام هزن ديؤجر وفى
 ربس أول رسميا سوكارنو أنتخس(

رسى أول حتى واحمد بجماًهثمرلى

 انتظام الغى التابة اطة وفى
 اندونيسيا وأعلنت العيدرالى

٠ موحدة نة ر ٠حمه
 بعد سوكارنو ة *ح تضمنت ' ٣

 الموحدة اندوبيا جمهورلى تيام
قتصادلى اسية تنثيط اطلة  ا

 نتيجة البالد' اقتصاديات انهيار بعد
 ونامر آ د اكهر وحردب نالحتالل
روسيولى الحركة  الحياد وسياسة ا

يجابى  مؤتمر تنظيم على وعمل ، ا
 ,١٦٥٧ عام وفى ، ١٩٥٥ عام باندونح

 انة وفى ،الطوارفيء حالة اعلن
 ،نظام'الحكم لذب حركة نمع انابة

ت تواك كما  ناتى ) اغتياله مداو
ت  الغى ١١٥٩ عام وفى '( محاو

 دور الى وعاد الجديد الدخور
 الحديد الوضع وتضمن ١٩٤٩
 اصح ا: اعلى اثثارى مجلس انتا،

 رئيى وأصبح (لدولة١فى ططة على’
 الوتت فى للوزار؛ رئيا الجمهورية

 وفى ،له نائبا سوباندرير فأتام نفه
 غرب حول النزاع نهى’ ١٩٦٣ م ء

ستفتاء اجراء برنخى ايريان  وفى ،ا
المجلى أمدر (مايو ,التالبة اى



لوماى سوكو ١

١،

عدام  تردد المحاكمه شايا وفى ٠ با
شارات  عد عاى كان سوكارنو بأن ا
 انطده مطاهرات وشطت باودرة

 رراسة عز لتنحىبا' سوكارنو تطالب
ي امدر أى بعد الجمهوردة ا

 ؛٠ بحياة ١ مدى '-أجمهور-ة رليسا

ذتالب٠ نتدبق بشة  لثى١٦لغاشز١ ا

ندوكو الدرعى الدرى دبره  فى ا
 عنيه نضى و ٠ ١٩١٥ مبممر ٣٠

٠ حيري كا الدارس عد الجنرال
 ارير عداه ١٩٦٦ نرار وفى
 ٠ الما* القالد منصب رى كارل ب
 عاف ناكدا هارت، يج عدى مارص وفى

 . كية كت ططات سوكارنو ومنحه
ض أي وهارى—٠س أعلن مريل وفى

المجدر لحى بغغع أئ .سوكارنو
 دور1 وفى . ءلى٦ ذتثارى١

 ز 'طالشراك المتهجن معداكمة )أت
نقالب  سوتاندريز مقدمتهم وز ا

 المحكمة لنت اء الذى الخارجية وزير
حكما عسه واصدر ادانته ذلك يمد

شارى  ذرارا .ولية ه فى ا
 مدى ياطن الر لقب من بتجريده

 بادد المحذر اعترف كما .الحياة
 العداء كارنو يع ناصيه الذى ماليزيا

عودد برن ■ س. ١٩ فى قرر كما
 اذ بدلى ٠ا م ه^ئة الى اندونيسيا
 بر ينا فى منها اندونيسيا انسحبنتا

 ١٩٦٧ مارس فى وأعلن ، ١٩٦٠
 مع منعيه فى سوكارنو ر استؤر؛
٠ التشذرة السلطات من تجريده

 ٠ اكوادور جهورية فى العملة وحدة
 فكان ١٩٥٠ عام منذ تيمتها تطورت
 ٠حتي ٧'(ر راوى الواحد الوكر
 . سنتب ٦ر٦ باوى فأصح أمرش

وكر تمجر أعيد ١٦٦١ عام وفى  ا
ر = سوكر ١٨ر١٨ اساس على  دو

 سعر أسبح ١٩٦٤ عام وفى ؛أمرض
١٨ := د الحرة السوق فى الوكر

 ١٠٠ الى الوكل ض ر؛
 المركزى البنك نصدر و ٠ سنتافو

 ١٠٠٠ الى ٠ ف!ت نتدمن أوراق
 النيكل من عملة تضرب كما ئ س
 سيكة ومن الواحد الوكر فنة من

٠ الوكر حزا،’ تمش
سوكل

 الحكم زعماء من ألمانى مياس
 عام ولد موكل فريتر وهو ، التاذى
لمانية بالبحربة وخدم ١٨٩٤  ابان ا

 ١٦٢٢ ء-ام وفى . اسى رى—الح
 أذر ر. التازى الحرى الى اس
 ولوم ١ فى للحزب رليا بعد فيما

 العالمية الحرب خالل وفى ٠ ردجا '
بثرف كان بأنه اسفاء اتهمه الثانية

 اش ابالد اض من كش رحيل ء'ى
لماش المغزو انك  للعمل أ

كراه لمانية العمل معكرات فى با  ،ا
 اكمة٠ للمتح; قدم ائسر ١ ١هذ وعلى
 مجرم باعتبازه نورميرج محكمة امام

ءد حكم حذرى  ١ ه فى دد م١ءليهبا
٠ ١٩٤٦ اكذوبر

سوكولوفسكى
 سال —المارشمي وهو ٠ روسى ناكد

 ١٨٩٧ ولد ٠ دانيلوفتش و فاسل
 منح ، لمسكربة ١ لمناصب ١ فى وتدرج
 قاذ ، ١٩٤٠ ءاًم ل١حتر رتتة
 فى نححت التى الحربية العمليات
 ١٩٤٣ مارس فى ثيازما احتالل

 ام—الم من ازدى فى وكوتوروف
 الحصار فك فى واشترك ، نعه

 عمن ، ١٩٤٥ عام ليتنجراد عن
 اوكرانيا تحرير لقوات عاما نائدا

اشترك دد كرنييف تيادن تحت (
دخل بم دمن ؛ ١برلند تحرير فى

 ودر نهر وعبر لمانية سيليزيا
 الطريق فى (١٩٤٥ يناير-مارس ا.

 الماب استسالم بعد عين ، برلين الى
 تالرالوفبيتية عامالمتطقة نائدا

 وبعد ، الحلفا، تيادة مجلس وعفوافى
 ناب أول كان روب الى عودته
( ١٩٤٩ I الملحة القوات لوزير



٦٠٢ وق هم

 السوفيتى الجيش اركان نوررباسة
عاما ومفتثا ( ١٩٦٠ - ٥٢ )

 نفسه لتاريخ ١ فى عين كما للجيش
المركزية باللجنة عضوا ( ١٩٥٢ )

 مكان الدارج بمعناها السوق
 بالمعنى السوق ولكن ،والثراء للبيع

تتصادى  مادى دز على تقتصر  ا
 يتم مجال ى٢ على تطلق بل محدود

 ذى تبادل اى لممارسة اتصال فيه
 سرق : يقال لهذا ، انتمادية صفة

ورانى وسوق التطن  وسوق المالية ا
 ءأى التبادل هذا يجرى فقد ك٠ العمل

قليم ستوى على و’ مدينة ستوى  ا
 فى وذلك العالمى المستوى طى او كله

همية ذات الطع  يةنتمادا ا
 والتمح والذهب كالبترول الكبيرة
 المحلياً السوق بثن يميز لهذا ٠ مثال

قليمية والسوق :العالمية والسوق ا
 بجملة ا( المحلية اروق ١١ تتميز
 المتداولة الطع ان منها ، حماض

 قيمتها تفقد ن.دخةبحيث تكو قد فيها
تتعادية  نفقات اليها اضيفت اذا ا

 مما والرمل كالحعى الباهظة النقل
 تكون او ؛ البناء اعمال فى يستخدم

 مما تكون او ، كالخضر العطب سريعة
 الذوق يحكم محليا ا يستهلك 

نها ،والتقاليد  لمذاطق١مجهولةفى او
خرى  بطبيعتها لخدمات١وأسواق ، ا
 قالعمل١سو1 وكذلك ، محلية اسواق

 التى البيئة بظروف مرتبطة نها
 ، اخرى دون مناعة تيام تجيى،
 الهجرة عمليات محوبة عن فض

٠ البعيدة
 كاملة موق الى الوق وتتم

 تقسيم وهو ، كاملة غير وسوق
حى اقتصادى  ان منه يقمه اسط

 لى تتعامل اتى ص الكاملة السوق
 درجات ذات او ) واحدة سطعة

 نميما المتعاملين وان ( متميزة ورتب
٠ءل وعلى المعر بحركات علم طى

 ٠د٠ه على والطلب العرض بكميات
 العادة فى الكاذة والرق ٠ الطعة

٠ عالمية سوق هى
 المتوى طى الوق شم كما

قليمى  للجملة سوق الى اسى او ا
ولى والسوق ،للتجزئة وسوق  ا

 اوعدة حدة١طعةو فيها مهنيةتتجمع
 ، خصائصها بعض فى مشتركة طع

 او الغزل وسوق الخضر كسموق
 اما ، النحاسين وسوق الصاغة موق

 فى بتغرنها فتتميز التجزئة اسواق
 عنمر على عتمادها المدينة انحاء

 ىتفتو المستهلكين وجهل ٠٠ المنانة
سعار ٠ المعروضة للطعة ا

 الشتره أالورية السوى

اقليمية اقتصادية منظمة
 الجماعة ه باسم رسميا تعرف
وربية قتصادية ا  توقيع تم « ا

تفاقية  ٢٥ فى بقيامها الخاصة ا
 واعلن ٠ روما بمدينة ١٩٥٧ مارس

 ١٩٥٨ يناير ا فى رسميآ تيامها عن
 توحين منها الهدف وتضمن

 فى المشتركة الدول اقتصاديات
 نيام من عاما ١٢ خالل فى الرق
 : هى الست الدول وهذه ؛ المنظمة
 ، ,:طاليا ٠ هولندا ٠ بلجيكا ، فرنا

٠ لوكسمبرج ٠ الغربية المانيا
وربية الوق دستور ينص  ا

تفاقية تنفيذ نيعهد١ على المشتركة  ا
 تعمل اعضاء لعة من لجنة الى

 االقتصادى المجلى من بتوجيه
 يتالف والدى للمنظمة واالجتماعى

 ذات القرارات اما ، عضوا ١٠١ من
همية  مجلس بامدارها فيتوم ا

٠ الوق دول وزراء
 اسوق أعفاء الى وباالضافة

دولة عثرين التنظيم يضم المؤسسين
 هما اوروبيتان دولتان منها ت منتسبة

 وتركيا ( ١٩٦٢ منذ ١ اليونان
 دولة ١٨ بم ( ١٩٦٤ ديسمبر ١

 آاللحاد دول مجموعة تضم افريقية
مدغشقر ، ت جابو : وهى س٠لغر١



المشركة ف٠رس٠ل١ الوق ٦٥٢

جاش ١  ،-ثاد ،انغال ، ا ما
 ثولتا ٠ داهومى ، الماج ساحل

 ، النيجر ، موريتانيا ، العبا
 افريقيا ٠ توجو ٠ مالى ، امرون
 والكونفو بوروندى تم ؛. الوسطى

 والعومال ، رواند' ،كأنشاسا
٠ الفرنى
شام بريطانيا مطابة كانت  با

 مازالت مباحثات موضع السوق الى
 اعتراض وكان ١٩٦٧ عام حتى جارية
 فى ممثله ' نتهديدبا لمعحوب ١ فرنما

 سد حتى ديجول الجنرال شخص
 رس وش بينه جرت التى المحادثات

 ويلون هارولد تىيطاابر الوزرا،
 فى سببا .( ١٩٦٧ يناير خالل سارس
 طبيا مونفا الوق دول وتوف

 الدول أما ؛البرطاش للطلب بانة
لتاب فى الراغبة  ولم الوق الى أ

 دالجزالى ترض فتثمل مرها١فى يبت
 وتنزابا وأوغندا وكينيا ونيجريا

 معها-الموق عقدت التى واسرائيل
 مع وكذلك ١٩٦٤ عام فى الغابة

٠ ١٩٦٥ مارس فى لبنان
 لوقا صجاسمة تضمنت ٠ ٢

 الجمركية الحواجز الفاه الزراعية
 عام نغى تدريجيا الموق دول بين

 /٨٥ التخفيضات سبة بلغت ١٩٦(
نتاج مجموع من  والموالى الزراعى ا

لغاء وشمل رز ا  ستمير اول > ا
بان ومنتجات  أول ١ واللحوم ا

نتاج أما ، ( نوفمبر  فقد الماعى ا
 ١٩٦٥ نا أول حتى التخفيض طغ
 الجمركية التعريفة س /٧٠ جلته ما

 ش القمح تداول حرية تقررت كما
 يوبا أول من اجداء ادوق دول

 تثريعات عدة وضعت ثم ، ١٩٦٧
ثتماد لحماية  اى لوتف الجماعى ا

٠ التضخم تحو اتجاه
 الماية ق او سوق

وراق بورمة ))٠ أو’ « المابة ا
 وهده المالية االوراق لتسويق مغثاة

وهى المندات : توعين على االوراق

 فائدتها ن ثابتا دخال تغل التى
 تتقلب التى وهى ورهم ، محددة

 التى الشركة رباح غلتهاتبعا
وراق سوق فى ويتعامل ،تصدرها  ا

 من طائفتان ( البورمة او ١ المالية
 هم المابة باسائل المشتغلين
 البائعين عن ينوبون الذين الماسرة
 وطائغة (العمالء أو ) واسرين
 عؤليات يديرون الذين المعرفيين

 وتصدر ، لمال؛١ق١ور وشراء عرض
 الموق بحركة ذائمة ميا ره رصة ببع ١

نفال أسعار بها مبينا  لجميع ا
وراق يدى تناولتها التى ا  خالل ا

٠ ابوم
 أندم من لندن بورصة تعتبر
سواق  من جماعة أنثأها اذ المابة ا
 استخدم وتد ف ١٧٧٣ عام المابن
 مند الزاجل مالحما رويتر البارون

 عام ن—مذ التلغراف ثم ١٨٤٩ عام
 بين اسوق أسمار ذاعة ١٨٥١

وربية العواصم ٠ الكبرى ا
 المشتركة الربة السوق

ؤضم اقليمية اقتصادية منظمة
عضاء الدول من خسا  الجامعة فى ا
 جميع لقبول مفتوحة وهى العربية

 هده أصبحت ،' الجامعة أعضاء
 ؛ ١٩٦٠ يناير ول١ شذ نائمة المنظمة
عضاء والدول  اذى السوق فى ا
تفاقية على وتعت  : هى بها الخاصة ا

ردن ، سوريا ، العراق م،٠ع٠ج  ،ا
٠ الكويت

 سى ١٠٠٠٠٠٠— أسه عاى الوق تامت
 الجاسر عليها توفر التى الدراسات

قتصادى  الوحدة ومجلس 'للجامعة ا
قتصادية  لمواجهة وذلك العربية ا

شرار قتصاد تهدد التى ا  العربى ا
وربية الوق قيام بعد  المنشركة ا

 التجار؛ شظمة قيامو ١٩٥١ عام فى
وربية الحرة  التكتالت من وغرها ، ا

قتصادية جنبية ا  وتتضمن ؛، ا
 المستركة العربية اسوق اتفاقية

الجمركية الغرائب الغاء على العمل



٦٠٤ نتاج .وق ا

 والحامات الزراعة الحامالت على
وبة  ف اخس الوق دول بعن ا
 ماص على سنوات خص خالل

 1سذوك '/ ٢٠ ائب الف هذه تخفيفى
 يتساول سما . الفترة هذه خالل

نتاح التخفيضى  بنمية العن.اعى ا
تعاب خذى’ ما٢ . ذوا / ١٠  ا

 ئل١ وتقرب دغر١ت١جواز بالغاء
ذامة  الوق دول واكل وأ
 جمركية تمررفة ووغع ’ الخمى
 ة٠ب' ٠٠امما' ى ن. .٠ موحدة خارجية

٠ مثمركة خارجية اقتمسادية

انتاج سوق
حالب نعام. حداءى تجارى معرنى

مت٠١نىطاعحكتر٠ ني٠ءى٠١كت٠١٠ غسئاد١

 الوان يمثل ما ء؛ معرضا يكون قد
 ذاك من ،المختلفة الصناعى النشاد

ناج صدوق  لعامة١لهبئة١ اقامتها التى ا
 ن بالقاه وافتتحت الحادرات ثبة لف

 ارص عر ١٩٥٨ دبجر ٩ فى
 ٥٠٠ نحو فيها واغذركت الجزيرة

 خ ’ ووزارة مة’ءط ومؤسسة شركة
 ين.اير ٣ فى افتمحت التى الوق
 اموال انامة ذلك وتال ٠ ١٩٦٠
 من ودها القاهرة فى لالناح دورية

خدرى الممربالئها المذن  والمحة ا

٠ حمبغح وبنى ودمنهور الكبرى
سوداء سوق

 العانة ر اخد منذ داء ف
 كل ءا'مة بعفة به ;.قصد الثانية
 نجارة’ انها ممعنى ة مذروعة غير تجارة
 صال ل لالصطالح تثدا ٠ الظالم فى تدار

شارة فى  اللع فى انارة الى ا
 ٠وبترون ومالبر غذ'ه٦ من ويذية٠لذي١

 لد.ديدة ١ العقوبات من ثم وبالر
ثدائية  ص للحد وضعت التى ا
 الدول فى الوداء السوق

ورية رداح أن ا الدرب ايان ا  ا
 ندرها’ كانت التى الباهظة

 مدمرار ١ فى تيبت العملببات هده
نعد ما ار داء لص ١ لوز ١ وجود

 الى الدول وفى ٠ الحرب هفه نها؛.ة
 فى كما ا#لماذى لالحتالل اسلمت

 وغيرها وبلجيكا وهولندا فرنسا
 الوداء الوفى الوطنيون امتخدم

ستيالء من اللطات لمنع  على, ا
عداء. الى وارسالها السموينية المواد  ا

 بعد الوداء الوق نطاق واشع
 التى الدول فى سما  الحرب

 القد, لتنغثيم قواعد نعت و
ستيراد  الممنوع الضالع فنملت وا
 او اقتصادية سباب استيرادها
 ورابن من بالرغه؛ وذلك قومية

٠ الصارمة المكادحة

سول
٠ درو حموور'-ة ل العملة وحدن

 ٤٢ر١ دف "دعى والمحتوى
 قطع ١٩٥٠ منذ غربت وقد سنتجرام
 '.خرض ؤل٠س ه فئة من نهيية

 قاعدة هثمرت برو ان ذ١ ٠ التصدير
 وسعر . ١٩٣٢ عام ممن الذهب
 اساس على الحرة انرق و ا'لوب
ر مرد الدو  ول — ٧٥ نحو ا
ر  اركزى النك وصدر. . للدو
 ٥٠. الى ه ف!ت من غد 'وراق

 الى..' الولى وص ٠ ول٠ل
 الول فئة ص عملة وتغرب ثو ,نت

 نحاص سوكة من 'نصاغ وأحزانه
٠ نبكل و زنك و

مون سولو
 البركانية.،نأن الجزر *ن رخبيل’

 الهادى المحيط ف غد طلة
مالىاشورحرداكاا

 الجزر مظات ن٠م لف ظ ٠ الجديدة
 م٨٠٠ ماقة الى والععرة الكرة

 دحاية الى الجزر هذه وتنقم
 الممتلكات من أكثرها كان ..وبوية

ذانسة  تبلغ ٠ بريطانيا الى نسمت 'خ ا
 سكانها وعدد ٠ م٢٠ أ ١٦ر٦ مساحتها

الجند من اكثرض الغا ٩٥
٠ ابوبيزى

 ت1عملب د .٠ ابجزر هذه كائت
الثاب العالمية الحرب ابان البحرية



سوهارذو

عام ل ايابان ها علب ذولت٠ ١ أن منذ
 من يافو جزو؛ وعند ٠ ١١٤٣

يات منبت -ولومون رخبيل’  الو
 تذا؛’ مة٠حا بحرية بهزيمة ألمتحدة
 ابحية المعارك ودامت ٠ ألحرب

 ١٩٤۴ 'غط ٧ ئخلي والحوية
 البادان حلبت’ >د ١٩٤( ذيناير

. لهابا عنها

سوئى

ي—ر- : ور و-واس طرف
 انخرالى وهو . الركة الجمهورية

 حلرأبزوذ -مباء -ف ٠ * فيونا جودات
 ر؛’ ر ١٩.. عام ذن ابحر على
 فى -لحرح المكريين'* مز كدرا تضم
 عام راطسول السكرية كوليل كلة

 ألعندى أدرى فى نم واددى ١٩١٧
واخذه فلسين جبهة فى وعمل

 بالعاهره معكر فى لبريطاذي.ونكرا١
 ر ألتحر حرب فى اشترك ثم

شول  ١٩٣. عام وفى’١٩١٩ عام دا
كادجية فى ض  المكرية ا

 ١٩٤١ عام وفى . العليا للدراستات
 ز وتدزح الكلبة لهنء مديرا عين

 ل لل ١ رتبة حتر, شكربة ١ لرتب ١
 حوزهميز قيام وبعد ٠ ١٩٥٨ عام

 عمن ١٦٠١٠٠ عام اشرى بانقالبه
ذي رداي لعثة رب سوناى  ٠ ا

 وتال رطانته ندم ١٩٠١٠٦ عام وفى
 ٠ ٢ 'الذ-؛، ب ١ ءف تعيينه ذلك

 الردى رى ١٩٦٦ ابريل دفى
 للجة.هوربة راب بمجلسه مجتمعا

 استدأء بب لجورسيل خلفا
 خاسر لعوناى ويعتبر ٠ مرضه
 الجمهورى النظام تبام بعن الرؤساء

٠ تركيا فى

سوهارتو

 ’ وسى وسياس طرى
 ابان الجيش ودخل ١٩٢١ عام ولد

ستعمار  ١٩٤٠ عام اتهولندى ا
ثم ( لشرودة ١ الهند جزر جيش )

 ألوطنى الجيش فى ١٩٤٣ دام ممل
 احتالل :حد اليابانيون ظمه الذى
 اعالن وبعد ٠ اشرتية 'الهند حرر

ستقالل  جاب من ١٩٤٥ عام ا
 حتى الصر دى لى اغترك واحد

 كيا و ند ١ ية بجمهور ا اعد هو فت عمر ’
 نائدا عمل ذلك حالل وى ١٩٤٩ دام

٠ الوسر بحاوة حاكر-دا حو لمنطقة
 عدة المكربة ره’سم 'خمنت

 اكيلبيز تورة اخماد كدت ت عمل.ا
 ل-ة نغر ١ ن ى ر ١ وغرو ٠ ١٩٥٣ ٠ عا

منها إهوددهى١ وطرد ١٩٦٢ عام
 ذاذ;. زيخه ١٩٦٠ ز هدا مق٠وم

ركان ترتبى  آس نلدى وتال ٠ ( أ
 ,'ألكوسرد! يوات نائدا سوهارتو

حتياطية  فى اشتركت اش وص ا
 ‘حركاً ن اى فى ١٩٦٥ ن٠٠كذق’ 'زب

ئقالى  ذنج حه ش اش الشيوص ا
ت ١ ط إب ١  ٠ فيها عب محم لجنرا

 نص،حب عين الثمؤر منتعف وفى
 حلفالثحنرال نائداعاماكبيس الترجة

 ؛ر١لر وفى ٠ أغتيل الذى بانى احمد
 وراردالدفاع نى خا.فذاستثون ١٩٦٦

 فكان. ألوزارة رذكة تولى ؛وليه ولى
 سوكارنو جمع ن١ منذ لها رير اول
 فى والوزارة الجمهورية ر.ياسة بدن
 سوكارنو منحه كما ١٩٥٩ ء'*

من ترأر كدابة كطات  ، ا
 محاكمات بدأت ١٩٦٦كتوبر١ وزأول
 لشيوءى١;خالت١ محاولة فى التبوت

 صاحب أن ث ١ حد ١ ت ١ ر انعل من وبدا
تهام جه ، جمة الى  الريس الى ا

 سوادر؛ وشحعودربره سوكارنو
 العكرى المجلس عاثه حكم ألذى

عدام  ، ( التاريخ هذا ينفذحتى لم ا' با
 العآلنات اعادة سياسته تضمنت ٩

 ثم وسنفافورة ماليزيا مع التوترة
مم هيئة الى العودة  بعد وأصبح ، ا
 التنفيذية سلطاته عن سوكارنو 'ننازل

 اسى الماكم (١٩٠٦٧ )مارس
٠ يعميا و ند 



٦٠٦ السويد

 مرج كونجادين : اللوس ص

 دستورية ملكبة : ،سم نظم

 الالص جوستاف : اسولة ديس

أغا ٨٠٢ متكهو'* : العاصمة

 شمالية اوربية دولة البويد
كبر الجزء لحتل  جزيرة شبه هن ا

 جارتها عن وتفصلها امكدناوه
 مللة غربها فى تقع التى النرويج

 ذرة١لد١ويدمن٠ل١ تمتد ، لى كو جبال
 . جنوبا م ٩٧٧ مانة ار التطبية

 تتصل التى ) فنلندا عن ويفصلها
 بحر ( القطبيسة الدارة داخل بها

 الف ١٧٣ ماحتها تبلغ ٠ البلطيق
  ما الزراعة فى منها يستغل ،م م

 مجموعاحة من بز ٩ر١ عن يزيد
 تغطى بينما المراعى من بز ٢هر و

 ٠لكلبة١لماحة١ من بر ه٤الغاباتهر
 . ن م ٧ر٤٩ السكان عدد يبلغ

جانب ومحدد ، ، ١٩٦٣ احصاء )  ا
 اكثرهم ألفا ١٣٩ بها يعملون الدين

 المدن اهم ، والدنمارك الفنلديين من
خرى  ٠ ( الغا ٤١٤ ) جوببورج ا
 ٩٢ ،نورج) الغا( ٢٤١ مالمو)

 ٠ نم الغا ٨٢ ١ وسا ( ؟,لغا
٠ (ألفا ٨٢١ فاسيراس

 التعدين على الويد يعتمدانتماد
نتاج  وند ،الزراعة ثم الصناس وا

 ( ١٩٦٦٠٦٠ عام ١ ميزانيتها بلغت
 كرونا ميون ٢٦٣٦٠ سروفات

 يأتى ٠١٩٦٠ لعام ١٤٨٢٨ يقابلها
نتاج مقدمة فى  الترطم الزراس ا

 وبعفر السكر وبنجر والبطاطس
 علي تقوم والزراعة ، والشعير القمح

 مزرمة الف ٢٣٣ ) معيرة ملكيات
 مزرعة ٢٢٠٠ متابل هكتارين ذات
 وتغطى . هكتار ١ ٠ ٠ على تزيد

 ، هكتار م ٢٣ مجموعه ما الغابات
خشاب كمية بلقت' وند  المقطوعة ا

 ،مكعب متر م ٣٤ر٩( ١٩٦٣ )عام
 الخثب ب من م ٠ م ٢٢ مثها

فى سجما  الصناعة فى المستخدم

. الورق مناعة
 لويد١فى المعدنية الثروة تثمل

 اندم من بها استعدن الذى الحديد
 انتاجه بلغ ١٩٦٢ عام وفى العصور

 ٠محل ١٩ر۶ مده صدر ٠ خ م ٣٢هر
 ٠لفط(١ ١٤. ١ذل'ثازذك ويلى

 لمذجذيز١لذحاسو١و لذهب١لغضةو١ ثم
 بلغ بينما ؛١ د الف ٧٧١ والزرنيخ

 ومع ة ط ألف ٣ر٧٧ الكبريت انتاج
 لويد١جذوب فى الفحم بعفى وجود

ستيراد١ ءتماد١أن ا  كما لكلىءلىا
 مجموع من تمز ١ ٠ الترول جثل

 مبنا، أعدت لهذا ، الويد واردات
 بترول نالتنا ستتبال جوتيبورج

 وتملك ’ ط ألف ٧٥ حمولتها تصل
 من يتألف تجاريا اسطو الويد

 ٩٦ و د م اره حمولته سفينة ٥٦٤
٠ ٠مط ٢ حمولتها نانلة

 على الويد فى الحكم نظام يتوم
 المسعدلى ١٨٠٩ عام ور—ن ساس’

 ’ التال.ه لدات التد م• لملة
 ذر لذق١ لملك١’اًلدولة رس عر

 نى كود أى يدخرط- و ^الوراثة ش٠لم١
 سك ٠ ا:إوار-نى الكنية اساء من

 مجاس ٠ عبين مجذ، ر١ .أن٠بض؛١
 رتم عضوا ١٥١ من وخالف ٣يو٠ل١

 غير ؛#ريق ضرات ٨ لدة انتحاله*
 ٠ عام لل رمنهم وحقد ٠ ساشير

در ) الناش لمخىا ويتألف ى٠ه ا
 مباشرا با المغذة ينتخبون ١ عف ٢٣٢

 ب*ينى١ب١حذز١و .، سنوات٤ لمدة
 انتخابات , المجزى هذا فى الممثلة

 اطى لدطذر١الدزب : تشمل ؛ ١٩٦.
شتراكى حراز ٠١١٤ أ  ٠٤٠ ا

الوط حزب . ٣٩ المحتافطون
 ٠ ه ن عيو ا'شيرو ,٣٤؛ الفالجين

#ن رأس هو واسد  المقدية ا
 الذى الدولة بمدورأمجلن ويعمل
 ٠ الوزراء رسى يرأسه
البريدية : اسة
:الكرونا العملة

مبب طبها ٠:رذمةزرذا الملم



سويرا .٦٠٧

سوئر
 اطلقت سوفيتية فضاء مركية

 بام ١٩٦٧ ابريل ٢٣ فى مرن  دل
تحاد أو ٠ (.( ١ )) صويوز  مطار من 1 ا

 ح ذاد قدتان ناز بجمهورية بايكوتور
 ٠ ف و مأر كو سحر فالى الفضاء رائد

 الساعة ز م ١٨٦٤١ صرعتها واخت
 م ١٣٨ على؛رتفاع مدارها واتخذت

 رضفىكل١ حول دورتها تته. وكانت
 الفرص ن.وكان ثاية ٢٦دبقة،،و ٨؛

 .القمر٠ذ١’لوحالول١٠ ذتتق

رض ألى هوطها اثتا، البة أن  ا
 اططح من زث V مسافة على و

 مما فية ١الو مثلتها زون انعقدت
 ودى .تحطيباو .ذوطها الى أدى

 رائديشهد أول فكان حتفه نائدها
٠ الفضاء رحالت لرن ة رحل أتاء

للسوس
فى تقع ممرية فظة ومحد؛ ميداء

٠ لغن١ واهالج الماد ■ب

سويسرا

٠ ويس— ٠ ني :شذن وس لالسم ا
سودرا
فيدرالية :جمهورة اسم نعام

(١٩٦٦). *.دار اسولة رتيى
.. ألد' '٦٧ .;يرني العاصمة

عدرمة أوربية جمهوررة ١ر٠سوي
بالحياد اسمها اقترن ،الراحل

و^ض فى 'نقع ١٨١٥ عام ضن الدالى
الكورى الدول أربعامن ر ونجاو وربا’

 عرفت اش للقناة الجنوبى الطرى
 ممى خليج راس وعر باسمها
 *دكان عند ذغ ٠ كذلك بايسمها

 !هام *انا ٢٠؟ ألسوسى محاوطة
 ٢٦٤ - ١٩٦٦ عام در 'غد ! ١٩٦٠
 أرجة اى ادارط وض آ أشا

 ٠ المدض الوبر هى ٠ أفام
ربمجت وركز  وهف عذافة وف ؟

 ■ساول اراء تمتد صحراوية نقطة
- الحليج
 ض المد ۶* لمو ا سلكان عدد كع

 الزاهرة عن وتبعد ٠ ألفا ٦١ هر
 خطان ويصلها ٠ م ط ١٣٤ يب'فة
سماعيلة ريق٠ط ءن وز١حديدتان  ا

 هذا :متبر و لدرأء ا عبر والثالى
خح  فى ألحدندرة الخطوط اقدم ا
 تب اذ كندرتة ار خط بمد معر

 ذاء٠ىمي٠كوس١و ٠ ١٨٥٨ عام انشاؤه
 وببلغ الذرق لتجارة بالسدمة هادة

الخارجح>ة التجارة مجموع من نعيبها
* ق—ترف برر ١١ وتمتدر ’ ا ٧ تحو

 طاب١ذرقو١ رث وانما اشعالى
ولفات تقافات وتمتزح ألجنوب من

 مخرج عند وتقع للمدينة ضاحية
 طريق بالمدينة ويصلها الجنوبى القنان

 الحدبدية الكة عليه تمر مقنطر
 الى الحجاج ميناء هى توفيق' وبور
 عدن بالويى تقوم . د.بذبع جد؛

ومنتجاته البترول همها’ ضاعات

 فنثات سوكرا بكيان الدول هذه
ئة  منها كل قطاءاتهغافية ءنذلكآ,

 وهى الثالث اللفات احدى يستخدم
لمانية كبر الجانب وتمثل ا  من ا
بطالية والغرنية الدولة ٠ وا

 ألغا ا ره٩ سويمرا مماحلن تبنم
 ا٩٦٤ءام 'غرير١ سكانها وعدد ، ٢م

 ر.ر؛١د١ مقمة وهى ، ن م ره٨٧
 ساحتها 'نختلف كانتون ٢ئ ألى
 م كم ٦٨٨٧ و بازل مثل م ثم ٢٧ بين

 عدد يتراوح كما ٠ برن كانتون مثل
 (بتيل١)كانتون ألف ١٢ ببن كانها

 واللغة ( كانترن^بورخ ؛ ألفا ٩٢٥ و
لمانية هى الغالة  اللمة ص اذ ا
 والغركية ٠ل كانتونا ١ ٩فى دمةحاس

طالية كانتونات ه فى  كانتون فى وا
 ارتبن نثينو كانذون هو واحد
 م كم ٢٨١١ احته——سس تبلع الذى
٠ ألفا ١٩٦ سكانه *عدن

درى المدن أخص' (١٩٦٣حماء١) ا
ن ألفا ٢١١ اسازل ٤٤٠ بورج ز



٦٠٨ ( وزارة > السيأؤة

 ستران على؛ ممويرا به "نشتهر الذى
 وتثمل ٠ الخارج من خاماتها أكثر

 رل٠لغ١ خيوط المناعات هذه
 والحربررة القطنية والمدرجات

 ر م ٦٠ نحر ١ الرايون ومسدوجات

 م ودزدا ( طور ملي-دنمتر ١٥٣ و
*منت أ ط م ٣هر ا٠ رة أحذ زوج

 ٠ ألعا ١٣٥ لوزان ٠ الغا ١٧٤ جنيف
 ٧٧ جاين سان ، الغا ٨٧ قنترتور

٦٥ ربل ، ألفا ٧٢ لوسرن ئ ألفا

جانب سكان عدد بلغ  المغيمين ا
 ألفا. ٥٨٥ ( ١٩٦٠ عام ) سوسرا فى

 اأف ١٥٦ ت ١١٦٣ عام ) بقابلهم
٠ لخارح ١ فى بميثموى سويسرى

 لثرج’ب المموحة الجيال تحتل
 سوم(. ماحة ربع تذحو١والبححر

نتاج ويقتدر  بعض طى الزراعى أ
 زالخضر والطائ-ب الحبوب
 لبان١مذتجات ص . والتبع والفاكهة

 أرباع ثالثة بنحو قيمتها نغدر‘ الى
 ذن وينس كفه ءى١لزر١ تاح١

ته ثم والزبد والجبن اللبن  ط اككو
 الجاير لثم المعلبغة اللحوم يثمل كما

٠ والجاد
نتاح بعتمد الدقيق المناعى ا

 ساسيرلمان1 على الحكم نظام .غرم
ول ؛ مجلين من مكوث  مجلى ا

 على عضوا ٤٤ من وب'لى المقاطعات
 كانتون كل عن عضوين أساس

 استثناءات مع كانتونا ٢٢ وبمثلون
 الوطنى المجلس والدانى . للقاعدة
 ينتخبون ١ عضو ٢٠♦ من ويتألف
 سنوات ٤ لمدة ميادرا با انتعف(

 الحكومة من مكانأت ضحون ا
 فى فرنكا ٦٥ اداسس على الفيدرالية

 بعكس المجلس انعقاد سماء اليوم
 المقاطعات تقوم الذى المقاطعات مجلس

ت هذه بدرف ذاتها  ٠ ( المكا
حز  لمجلس١فى الممثلة ياصية١ب١وا

 طى١الديمذر لحزب٠ا .شتمنى
شتراكى . ٥١ الراديكالى ث ٥٣ ا

 الفالحين ، ٤٨ المحنإنغد لكادوليكى٠
 ٠ الشيوعيين من ٤ ثم٠لض كما ٠ ٢٢

نتخاب حق للمرأة ولس  رض اذ ا
المحدب به خذم الذى التانون

و. ، منهما ت الددانة لم* و . الدنئة وا 
د اطائب واصان ءات١س دودوا انتاج

٠ لمس لد ميون ۴٢هر ( ١٩٦٣ احماء )
اسة ٠ لطعة

ات ٠٠ا|  الدولى اولى من *ويرا ر٠تعب
. باحة١ءئى اقتصادها نرتكز اش

العد حا'ط عدد طغ وقد زاروا لن لذ أ ا

داد •ا

' ف را٣ً
تب ب' حم'،

 مليون لمره٧ ١٦ا٢ئم ر وبرا
 لعام١فى سائح م ه ر ٥٨ بقابله♦ -ائح

 عام عن السجاحة دق وبلغ سابق
 فرنك مليون ١٢٩٠ جملته ما ١٩٦

مليون ٣ ٠ ٠ نحر أى ) وبمرى

( وزارة ) السباحة

 (( وا ثار المياحة ورارة )١ - ١
 سمن مرة ول سمنت ورارة

'حبر ١٠ لى الوزارى التثكل



( وداد؛ ) سمسة

 خالل انشاؤها مر وند ، ١٩٦٦
 ز—المراحت م.ن بغلة سنة تالتين
 مجلر قرر حين ١٩٣٠ عام بدات

 وزاراً يتبع مكتب انشاء الوزراء
 السجاحة بش%ن للعناب المالية

 اقتراح على بناء ذلك وكان وتنظيمها
قتعادى المجذس به تفدم ش ا  ا

 المام من أغطى وفى ٠ حينذاك
 نقل عتى الوزراء مجلس وادق دكه
 وزارة الى السياحة ش%ن مكتب

 هذا وتطور ، والصناعة التجارة
 باسم عرفت مماحة الى المكتب

 ( والمعارض الياحة مملحة ٠)
 : ادارات تالث من تتالف وكانت

 . والمعارض والدعانة أكياحة
 ة—تهيئ ١١ فى واجباتها وتلخمت

سعاى  ازالة غانها من التى ا
 شاط تعرض التى الحواجز
 حسن وبر الدارج من الياحة

 باًلتعاوذ آلداخز"وذلك فى لمفام١
رزة المصاك رجعن الوتيق  ا

. ،' المخنعة

رغاد ورارة وبقام ٠ ٢  القومى ا
 مملحه ضمت ١٩٥٢ نوفمبر ١٠ فى

 ١٧ وفى .الوزارة هذه ار السياحة
 د راك.■ قانون مدر ١٩٥٣ سبتمبر
 ٧ من نتألف للساحة اعلى مجلر
رشاد وزدر نختارعم ه و وزراء  ا

 لحركة يردج بوضع المجلس وبختحر
 المشروعات واشراح ار؛حة
 أو نشاء الالزمة والتثريعات

 السجاحة ومناطق المعاك تحجآن
ننة والقواعد  حركة در وا

نحدندالرروم ادياحة  ؛ المخلفة و
 هذه شمل ازى ا لر لتطو ١ وبعد
 وزارة ١) راسم عرفت اش الوزارة

 «بحة١و القومى ومارشاد فة الثن؛
 وكالة ار السياحة معاحة تحوك
 عدة ار بدورها وانقمت للوزارة

 ٠ واكحطيط لبحوث ١ . تشمل *-راقبات
 - وادر الدعانة ،الياحية المكاتب
وادال الفنادق ،الساحية المناطق'

 المتاحف ، بحة١ شرطة . العامة
٠ السياحية

 وزارة بانشاء التنظيم ن ■نضم — ٣
 من كل دم ١٩٦٦ عام اشاحة

تار مصلحة ثار 'تسجيل ومركز ا  ا
 دبح أن ءإى ٠ الوزارة هذه الى

 المختلفة .ذربة١المتاحف ا تار مملحة
 على ف تذر كما واسالمية معرية من

ربة الحفائر اعمال  على وبثرف ؛ا
 ،الوكالء من *#ثة وذيريعاونه الوزار؛

 'اجاحة وزارة ذية١ممز بلغت وند
ول عامها فى  ( ١٩٦٧ - ٦٦ 1 ا
 مملحة يخص ، ح م ٢ار ٢ جملته ئ

. !غا١٨٩٢ منها 'نياحة

 ممدرا تعبر الباحة ن’ ونح
 فى القومى 'لدخل معادر من هاما

 والتاريخية المناخية ظروفه من له بلد
 الياحية الحركة نحاج يهبى، ما

هبة عن ففال عالمية ا  لتواند ا
جانب من بدرن 'عداد  الزائرين ا
 النفوذ ذوى من كثر شك و بينهم

 شعك وقد ، ورأى المكانة و’
 : مايلى الخارجية بامةاياة١

 بأسره العام خالل اباط .ينتبذ
 ،الثتاء موسم ءأى قدس، من بد

 وسياحية عالمية جديدة فنادق 'نثاء
 على العائمة الفنادق ذلك فى بما

 لتتذم خارجية '.نغاقات عقد ، النيل
،التققات المهففضة الياحية '!رحالت

 فى الياحية المكالب من مزبد انثاء
فالم بالنثرات دها ورو الخارج  وا

عالمية حصاءات دلت . ا  ان عاى ا
 الثالث الدرجات من الفنادق عدد

 منها فندقا ٢٤١ (١٩٦٥ ,عام بللم
 فندقا ٤٨ و بالقاهرة فندقا ٩٣

سكندرية  ١١٩٠. على -نحتوى با
 وقد ، ير؛را ٢١ر٨٩. 'ننم غرفة

 نفه الغام خالل اكانحين عدد دللم
من الغا ٢٤٦ يتهم ؛, اى ٠^٢

أوروبى، لف’ ١٨و. .العرر الزائر؛ن



٦٦ ( سئة ) سياحية

( صنه ) سياحية

 ش١ ان هى السياحية أنة
 الدولية الهية اختيار عليها وقع

 لنشط عاما لتكون المياحة
 الدة وهذه ’ المال. فى السياحة

 المذروع هذا ويهدف ، ١٩٦٧ عام هى
 السياحية الحركة دفع عن ففال

 مصادر من مصدر أنها باعتبار
 ’ الدول -ن كثر لى القومى الدخل

 رن ص٠.ا٠وب الذجادل تشيد الى
 التقارب تأكيد والى اكالم صوب
 ’تعوخنى طدب.ا يساعد الذى الفكرى
من المالم  تخ-من١لهذ .( الدورس وا

 نى ف ر ٠٦■ كيا يستقبل أن التنظيم
 لكل ة ريرى بتقدي*. والطارات الموانى

، حب’وا قة١٠لشا١ عل ١رهز تزيل

( انتاج ) سجارات

العال فى اليارات انتاح بدأ ٠١
يات  ١٩٠٠ عام فى المتحدة بالو

 اتاد '•ب الدى ت١؛ر٢لي١ عدد وبإخ
 مليون ١١ الى ارتفعت سيارة ٤١٩٢

 ه رعل 'طورت اذ ٠ ١٩٦٥ عام
 الحرب مدن ١ كبح تطورا الصناعة

 ميكنة بعد سيما  الثانية العالمية
 تعتمد صبحت ئ الملحة الفوات

 النذل وسيارة العادية اليارة على

 ’ ومثنقاتها المصفحة والسيارن
 شابع اكنثاف ذلك عر وساعد

 محتلفة أنحاء فى السرول ض دويرة
. العالم من

 عام فى المجلة اليارات عدد بلع
تحاد بانثاء ١ العالم فى ١٦٦٥  ا

 , السكرية واياوات الوض
يات وتحتل برارق مليون ١٧٠  الو

 بك فى الصدار؛ مركز المتحدة
 بار'ت١ عدد بلغ فقد . اليارات

 سيارن م. ٩٢ر٦ الدحالة امريكا فى
يات فى نيارة م ٨٦ر٣ منها  الو

 " كندا فى سيارن م ٦ر٣ و المتحدة
الجمهر',يات ع جمي فى سى م ٦ر٤ و

مريكية خرى ا  العدد هذا يقابل . ا
 سفى٢٨ر٣ ؛أدربا فى س م ه ١ ر٢

 ؛استراليا فى ص م ٤ر٣ ؛أسبا
افريقيا. يرفى م ٣اد

العار. فى اليارات انتاج بلغ - ٢
 ٢١ر٧٢٧ مجموعه ما ١٩٦٤ عام فى

 منها ، نقل و خاعة -يار؛ مليون
 .؛ م ١١ أر ارتقت ا. سى م ٦ر٣

دات انتجتها  المارئ تليها المتحدة الو
نفه العام فى انتاجها وبلغ الغربية

: سم ٢ر٣٣ بريطاب نم ’ سم ٢ر٩
 ١ر٧ اليابان ٠ ر م ١هر٨ فرن؛

 وتأتى ؛ نم م ١.ر٩ ايطاليا ؛ 'نمى ٠
 ح ر.٧٦ ااد_ا الثانية المرتة لى

 ر.٤ ا ا اتراب ; نمى م ر.٦٧ كدا
 ٠ بلجيكا الثالثة المرتبة وفى ؛ سى م

الماسا ٠ انماب' ٠ ا#حبن ٠ا'لوق

؛ ٠حج حث اماس  با ج ا
 فيثز المعرومة العابة كات نك,
 بلع وند موتورن حنرال دركة ذلك

نتاج من سبا  عام العار ا
 فورد ركة تلبها ٠ /٢٨ر٣ '١٩٦٤

 ؛ كريزلرذرش : /١٧ر٩ قاب—وه
 فيات : ا ٦ز١ فادن لكى فو
 : / ٣د٩ مو'نورن بر'ب : / ٤ر٣

٠ ا ٢ر٢ تروين— : /, ٢ر٣ ر,نر
I حداءات هذه  عر د—تعته ا

مر ابادر تحاد ن٠تتغ و كدة ا  ا
٠ فاكبا ٠ذل وتثبكه #فيتر١

السلتور لبادة

 - تقعد الدضوز ة نيان
سور  وعر العادية التوانين عر ا

ولة فى ابلطات كل  يمدر فال . ا
خور حكم خالد عفى قانون  ٠ ا

تورباعذذر ن ذلك  القانون ا ا
ساسى ولة فى أ  نظام بتحديد نقوم ا

 انلطات ممارسة وطريقة الحكم.
تجاهات راسما . فيها العامة  -امة١ا

 وهو . ن اللط عبها وم اش
ى د—ا الحد لرحال .حدد ا



اصادية سهمه ٦٦١

 *تتوجب التى فا'نهجم لتصر الشرعى
فراد الزام  عنه ر يصمد ما باحترام ا

 حدر نانون فكل ؛ ونواه أوامر من
 مخالفا ء ويجى التشريعية المملطه عز

 يمتدد  روحه أو الدحور لنمر
 اكى ن ٠ شرعى ماس الى

 للتواعد الهرمية لتة ١ هو الدتجتورى
 به تقوم نى -سر كل أن كفيا ،القانونية
 مخالف' وبجى، التنفيذبة اسة
 ن غرضه يفند الدحور حكام

 وظيفة تارس التنفيذية اللطة هذه
 منب فى ءليها نص د-ردة

 رعرف ما نثأ تم فس ا الدتجتور
 '.تتبع٦و ■ الدتجتوز مو - او بيادة

 هذه لتحرق صه'نات وغع ذلك
 ءر دتجتورية رق'بة بفرض البادة
 محاولة كل لمقاومة وكذلك القواض
بداد؛اسة !؛طغيان . وا

هوبهI سيادة
م فى  بالبادا بقصد ا

 ماحه هى الدولة ان الذومية
 وهى . اقليمها داخذل اتعليا اللطة

 فى لى اكف لحرية المالكة كذلك
حرى بالددل عالقاتهه'  ن’ ى’ . ا

 : منها اعلى للطة تخضع  اندولة
 طبيعتها الدونية العالنات ان ف

 الدولى نقانون١ رف تجقواعد مقيدة
 فى '!دولة ادة٣ مان لهدا ى والعر
 با*.ترا، مشروطة الخارجية قاتها عال

 لد للتقا وكذلك القواعد لهده الدولة
 وايق1فا . الدولى وللعرف المرعية

تفاذات والمعاهدات الدولية  وا
طراى المتعددة  تقيد الثنائية أو ا

 ولكنها ألتعرف حربة بطبيعتها
 لمن—الغوم الميادة مع 'نتعارض 

 لجميع ملزم القيد هذا ن الدولة
 مصالحها سدينى وفى المتعاقدة الدول

 الخضوع أن عن شال .المشركة
 ٠ بدة,لدولة يعتبرمناويا لتانون

 الدولة يعقد الذى ألخضوع أف
 رادن الخضوع نهر التومية سيادتها

. خرى’ دولة

سياسة

، الدولة علم الباسة - ١
 شنون القيام لغة والياسة
 لففان الدروبة واستخدم ٠ الرعية
رشاد بمعنى ألمياسة  ، والهدابة ا
 لمل كتبا الجاسة فى ووضعوا

 « السياسة تهذيب ١١ كتاى اقدما
 مؤسمس أرسطو ويعتبر ٠ لألهرازى

 الذى ،(السياسة ١١ بكتابه العل هذا
سانى المجتمع نظام فيه بحث  ا
سرة مبتدائ جتماعية وهرالخلية دا  ا
ولى  رث من الدولة تم المدينة تم ا

فراد عالقتها  بالدول وعالقتها بأ
خرى  بالسياسة يعرف ما' وهذا ا

٠ الدولية والسياسة المدنية

نظام آلمياسة دراسة تثمل _ ب
سا وقانونها الدولة  ونظام سى )
 ، التشريعى وذظامها فيها اسم

 النظم دراسة ذلك دتفمن كما
يا،  اش والى العالم فى ا
 تأثرت وقد ؛ مندا وجودها أخمدت

 من كثير بنظردات الدراسات هذه
قتصاد الفكر ورحال الفالسفة  وا

رفي من  وروسو وأوك هوبز أ
 العقد بنظربة نادى الذى وموننمكيو
جتماعى الصامة اللظات وفدل ا

٠ الالث

 بتخدم لياسمة ا ١ذغظ صيم وأ
 المنظمة والقواعد الحكم ص بمعنى

 من وغيرها الدولة بعن لزهالقات
 يدخل مما الدولية المنظمات أو الدول

 ،والدبلوماسى كولى١لقاذون١ فى;ظق
 التغام الدراة هذه كشمل كما

 اش وا#سالب الدولة فى الداخلى
 ة——الداخل )لتنظيمات مها تتخد

حزات  ش%ن ادارة فى اليادية كا
٠ الحكم مقاعد الى ولص!لو أو الالد

 افتمادية سواسة

ياسة -ننبع قتصادية ا للدولة ا
الدولة فغى ٠، فبها الحكم نظام من



٦٦٢ اسرة

شذراكية قتصاد حيث ا  الموجه ا
 التخطيد على السياسة هذه تقوم

 المالية التشريعات ضوء فى المركزى
 هزن اقتحادباتها حماية للدولة

 من او الداخل فى السوداء السوق
قتصادية التكتالت  ؛الخارج فى ا

 فاسياسة الرسماله الدول فى اما
قتصادية  المؤسسات بنثاط رهن ا

 ااخطط ح٠وض فى اليها وما الحرة
 مستورات أقصى تحقق التى والبرامح

٠ الربح

ى كما قتعادية الباسة تخذ  ا
سترار لمتوى تبعا للدولة  ا

قتعادى  الدول ض ،بلفته الذى ا
 هذه تهدف انامية والدول المتخلفة

نتعادية اسية الى المياسة  فى ا
ت حميع.  الدول لى أما ؛المجا
 على ل٠٠فت انشادا ة استهت

حتفاظ؛احتكاراتها  نفوذها ومناطق ا
. ذلك امكذمجا ما

 اجاسه ١ مضون لثمل
 ،الغريبية الباح ،ذتعادلة١

 . والمدربة النقدية اسياسة
ستبراد ير التعد سياسة  . وا

 'اسالمن ؛اسجة اليامة
رب لحد ١ ة مع ا ; ع سنية نتمو ا

ستهالك  ت المدخرات ر'لتجع ا
سعار تثبيت سيامة  سياسة ، ا

ضافة #حور دد تحد  سيامة ار با
لتمادبة التنببة  اكذر او محال لى ا

ت من . تتهادية ا المحا

اب

 حبة هبا يومية ن يد جر امم
 م ى' ر٠أكترب ٣٠ فى بالقاهرة .درت تى

 لحزد#حرار ل1تكونالن* ١٩٢٢

 فى دامه عن اعلن الذى الدضورس
 اسارها حب ١٠٥ كان . التاريخ هذا

 لير ور ث دادا زق١لر١ ءب محمرد
 هيكل حمون ا-٠مح ٠د دحريرها

حبن طه ٠د محرريها ومن : بك

 سياستها كانت ، عزمى د♦محمرد و
 ورئيسه المعرى الوفد لحزب مناوئة

 الجبهة بمثل كان والذى زغاول سمعد
ستقالل الى الدعوة فى الشعبة  ،ا
 عام حتى السياسة بدة جر وعاشت

٠ ١٩٥٧
 السياسة )) صدرت ١٩٢٦ وزعام

 كانت دوردة وهى (( عية و٠سب  ا
 العلمية والبحوث بالدراسات مدخية

دبية قتصادية لغبلمذ١و وا  وطلت وا
٠ ١٦٤٩ عام حتى 'نصدر

 الهوية السياسة
مؤسسة عن 'نمدر دورية مجلة
هرث  ٠ أشهر ثالثة كل ٠٥بالقاهر ١ا

ول اهدد ا صدر  يولية أول فى منها أ
 والقضانا بالش%ن وتكنى ١٩٦٥

 الثهردة #حداث وتطورات الدواحة
 .المخاخة الدول على موزعة العاق فى

 المنظمات نثاط بتنجيل تعنى كما
قليمية الدولية  أخص وبعفة وا

 يتحل وما لعربى ١ لعاص ١ به جنى ما
ضافة ؛بثئرنه  الحمقات ار با

 روعات رو٠ عان ء لف ا تلقى لتى ا
 دولية -اكل—ومش معينة سياسية

٠ ة ت معا
 ا( سية ليا ا العلوم ))مجلة غي وهى

 التى الجمعية دورنا ’'نصدره التى
ب 'نحمزهذا  بالدراسات و'نعنى ، ا

٠ والدولية مية—ال

ب  اليوم به نعرف‘ كانن الذى ا
 مملكة سيام كانت ؛ تايالند مملكة

 حبن ١٩٣٢ عام حتى اوتوقراطية
 ملكى اعالن تاله لحى انقالن قام
 مع نيابية حكودة قيام على نعر

 سدة وبعد ٠ لعرش١ لملك٢ءزال١
نقالبات تىم حتالل المكربة ا  وا

نمى سيام ام الحكومة ألفت ث ا
'ض انجبرى وص ' سم الى ( ا  ا

 (( ))تايالند او (٠ تاى انح))مو التقاجدى
حرار أرض بمعنى ٠ ؟



ابدابون ٦٦٣

المخ

 القرن ابان قامت دة—هت طائفة
 منها روحية مبادى، على ١٦

خوة الخالق وحدة نانية وا  ا
 رجاسيا طابعا الزمن مع واتخذت
قليات طوائف كاحدى  الهند ز ا

 ن م ٧ر٨ نحو اليغ ناسك عدد كغ
 بعفة يتجم-»لون هم نم ١٩٦١ احماء ا

ية غذفى—س١خ  الهندية البنجاب و
الكان ثلث نحر دمثلون حجث

,الخارحذمة وزد 'سنج دار س واحد
. داحال على

سبرايون

حمد لر حشه

اب ٠٠- ا القوس سم ا
'-عداى ',١ نت منو انكر ذو ’ سلم’ ا نظام

( ١٩٦٤   .'رنو؛
اسولة رسى

أنفا ١٢٨ ذمتاون : العاصمة

غرية ارخة دد ائيون ور ٠٠٠
حدود بين #طلى1 المحبط ءاد 'طل

وحدود والدرز الثمال فى غييا

 ٠ ' ن م ٢٠ ر٣ مجوع ذ٠م ن م ٦ر٨ ا
 بأن السيد طالب التتي* ومنذ

دة ب ن م تاوة رذاتها نائمة و  ما
يات الى  منبي' تتألف اش ١ ه ال الو

 اقرته اتجا'ه وهو ا الهند جمهورية
 'حل ، ١ابد حدث من الهند حكومة

وزد المركزية الوزارة فى الطائفة

 ساحلها ويمتد الجنوب فى دا لييد
 ستعمرة سيراليون كانت ٠ م ٢١٢

 منحت ثم بر؛طانية محمية ٠ث
 تطاق نى ١٩٦١ ابرلى ٧ فى احقاللها

 وانضمت * الكومنولث دول محموعة
ص( هيئة الى  رز العدو بصفتها ا

 الدولة ورئيس ’ نفه العام لى ١٠٠
 بريطانيا ملكة ثنه ته طالى بر ءام حاكم
 من وزرائه رئيس رختار الذى وهو
 العام الحاكم يعدن كما . اجالد اهل

٠ رتيهم مع يا ثفاق الوزراء
 ٢٧ر٩ سيراليون ماحة تيلغ

تتدير ) السكان وعد ٠ م م ألف

 اداريا وتقم ٠من٢ر٢ (١٩٦٦
 الجهات 'نمشل ى محافظات اربع الى

ربع  سيراليون اقتصاديات 'نعتمد ٠ ا

 وهذه والنباتية المعدنية ثروتها ءلى
خيرة  والبن الزبت نخيل صل ا

 الصادرات وتمثرأهم وا و والكاكاو
 وسمل ؛ ( ج م ٣ر٦ نحو ) الزراعية

 الكمية وبلغت الماس .٠ المدرنية اكروة
 ١ر١٦ ( ١٩٦٢ عام ) منه المصدرة

 ٠ ح٠م ٧ر١ قيمتها قوراط ماتون
 ط م ١ر٩٨ الحديد من والمددر

٠ ج٠م ره١ قيمتها

 من ا ٤ ٠ عاى بريطانيا و'نتدون
 تجارة س ير ٧٠ و الواردات -زجارة

٠ ( ج٠م ١٢ر٨ ا. ألصادرات

 على سيراليون لى الخز؛ نظام لتوم
 رأس وتر ،١٩٦١ دستور دى’

 ألذى البريطانى العام الهاكم الدواة
 مير )' الوزراء رئس يعبن ادرنا كما

 ( ١٩٦٤ ابرلى "رولى مارحاى أبرت
 ولمثل ٠؛ وزيرا ١٣ معه شذرك

 نواب مطر الشريمة اللغة
 القبائل ء رؤسه؛ ن٠م ١٢ من تتألف

٠ خامة بدروط مذتخبا ١ عضه ٦٠و

 تألفت ١٩٦٧ مارس ٢١ نوم فى
 '-سياكا برياسة ردة جد وزارة

 زئد قام نفسه اليوم ولى ٠ ستيفنز
 عكرى بانقالب نانا الحيثى

 ردني واءكل الحد على واحولى
 ، ابريطانى العام والحاز الوزراء

 ء--كرى انقالب م ن؛ مارس ٢٣ وفى
 جيندا الكولونيل صادة بقح جدمد

 زانا واعذتل الحكم عر واستور
 .ابرديبقا-٠ه١ الوزراء ورئيس
 وحل الدمذور وأوقف مارجاى
حزان  البالد دارة هيئة وشكل ا

صالح مجلس باسسم  ٠ القومى ا
 افريقيا غرب جب : أسصلة
أذرق ٠ أبيض ٠ أخفر تل المثم

( اب )



.٦٦٢ ذكوفذحثى١٠سح

ذعلفتش١سمص

 جوزبف وهو ، بولندى سياسى
 الحزب زعماء من فتش انكو ب

 انتخابات بعد اسمه برز ، الثيوعى
 سكري منحب 'نولى ، ١٩٤٧ بررنا

 فى الوزارة ورياسة الشبوعى الحزب
 رداح الى عاد رما٠ ٠؛ ١٩٥٢ نوفمبر
 زال ورا ١٩٥٤ مارس فى الوزارة
♦ بمنصبه محتفظا

سبرنان
 بوجن وهو ٠ أمربكى فناء رائد
 سمه ١ ؛رز ١٩٣٤ عام ولد ا٠ ييرنان

 دونية ه فى اشترك حين ا ٩٦٦ عام فى
 رحله فى رد ف ت' 'نوماسر ه٠زميذ مع

 لتى ا ا( ٩ /١١ جيمنى لفف'ء ا دفينة
رض حول دارت  خالل دورة ٤٥ ا

 اليوم وفى . دقيقة ٤٥ و ساعة ٧٢
 ٠ ١٨٥ ارتعاع وعلى للرحلة الثانى

رض سطح عن  من نان .س خرج ا
 وآلة لجمن٢لالو مة٠يحملحغي ذه٠قمر

 حبل بالسغيثة ورربطه ، تصوبر
 أن بعد التنغر فى استخدمه سرى
وكحين حقبة ستخداما فى نثل  ا
 ١٢٥ لمدن ل الفف فى سابحا وسمار

 انكرة حول خاللها دار دقيقة
رضية  قمر أول رذاك فكان . ا

رض حول يدور بشرى ٠ ا

كى سبرو

: وزراء ورادسى نشكى داس—م
 ١٩٠٢ عام لد و ، وكى ي٠س م ثيال هو و

 ٠ ط؛.ة الحد بالكة موشا وعمل
 التشكى الثيوعى الحزى فى اشترك

 ٠ ندحله فى وداهبم ١٩٢♦ عام متن
 ١٩٢٥ عام بالبرلمان ا عف انتخب

 ١٩٣٨ 'م٠ء ميونح اتفاقية 'نوقيع وبعد
ساد ذى١ ى وس فركا الى هاحر  أ

 لشفندم اكدرى ء وكعأ عاد ♦ اكوفيتى
 عليه شنر ادبة المقاومة حركة

 الخطوط الى هرى ولكنه وسحن
قوات مع ثاكة عاد ١ص ؛ الروسية

 الى وقدم ١٩٤٥ عام عليه ض
 م محذر باعتبارد ج رس نه فى المحاكمة

عداه عليه وحد حرى  ١٦ فى با
رهاى نهمة ١٩٤٦ *كتوبر ٠ ا

 نابا عين جين ١٩٤٥ عام التحر.بر
 للخارجية فوزيرا غ الوزراء لرض

 الرياسة بمجض عضوا ٠ك ١٩٥٠ عام
 الربر وفاة أثر ى ء؛و ٠ ١٩٥٣ عدم

 بسما ر لى زابوته انتخب حو'نثالد
 زراء أل ربا وكى وسير للجمهورية
 ١٩٦٣ عام حتى منمه وض

٠ مينارت زرف جه وخلفه

انكوارت ٠ سيص

 ٠ نسوى أض ص ذد ،اس“
 ٠ ١٨٩٢ عام ألرديت ٢قل٠ وك

 ١٩٢٨ عام المارى ألحرى الى انف
 -مولى حدن ١٩٢٨ عام مه٠ وبرز

 رباسة ابان النما داحقة ورارد
لنغط ١ 'نحت مح ثم ده لذار ا

’النمى د ’ ٠ذ٠ ن١ بعد ن . 'لناذى
ئ انامه نقه أه٠اا ى لماب’ار

ة 'ا ز ، ٠ النمسا دوبى حال،'
نى العام ا# ٠للحاك نات عن ؛لتاب

.١٩٤-'(١٩٤ . بين وب ، بولندا فى
. المحتلة هولندا ل صاميا مندوبا ص

لبشل

فى غع اتحزن رذ 'ذخير - ١
 الممتلكات س ٠ بىالجمر الهمنى ظ المب

 بذ.اريغ أحه ارتبك . بطابة اب
 ف'مت حين ٠مش ز الثوسة كة ٠ألح

حذحذل سلعات  ٢٩ ى ضطالى١ أ
 ل زذاو صعد 'اعتقال ١٩٢١ سمسر د

 من وعدن المعرق ألودن ٠ر .اشا
بادا كات ذر الله فح : ني شئ١ش ٠ل أ

 كات ب* عاطف ٠ زغلول ممعد خال
 بعد ا بم بك اننحع- متطغى «لجن

 : بك حدا .بيوت ٠ الوزراء ’ر'يمس
 حربية ناقاحن وحملتهو ٠ عميد لى*

 سعد ابها لى د عدن الى برطابة
وفى ٠ ذحش ب و١زمد وتاله زغلول



( معاهده ) سيغر ٦٦٠

 ذغلور يعد 'ض ١٩٢٢ غط’ ١٨
 !ظروف نظرا طارق ئبى منعاه الى

 ن اثرت اش المناخبة ادردة
- صحته

 لذماى١فى جثل جزر 'نقع - ٢
وتبلم مدغثقر لجزيرة فى لثن ١

 حتها ما ن ، ج' ٩٢ نحو عدده'
 ماهر ة ٠جزي أهمها : م م ١ ٥٦ الكلية

 ( اكربون الزعماء بها' ض اش ا
 ٠ يا فكتور وعاصمتها م م هد مداحمها

رخبدل حدان عدد لبلغ  احصاء ا
 انغا ١١ر٤ منه الغا ٤٦ر٠٠١٩٦٤

 اقتصاديات تعتمد ٠ العاصمة فى
الهند جور انتا على الجزيرة

 . د البهازا#خ* انواع وبعضن والغانيليا
 م ٨ر١ ننه العام فى ميزانيتها بأخت

 مءن 'اعانة المليون نحو منها روبية
٠ البريطانية الحكومة

حاوره بربطانى حاكم للجزيرة
 بيك عضوا ١٢ من تثريعى مجلس

 معين تنفيذى ومجدى ٠ معينين ٧
 بربامة المحلون وكال أعضاء ١ ٠ من

 أوكتورد ارل ٦ المام الحاى
 مر لقرب با وتقع ؛ .ا ت لجعو ا و

 وهى موريس جزر مجموعة '*يثل
 شاه ابه أرش الذى المنعى بدورها

 ١٩٤١ ام٠ء فى ٠< بهلوى رغسا » ايران
٠ ١٦٤٤ عام رها وفاته لحون

ول نفر ٠ سيف  ٠. والدانى ا
 مجال فى (ستخدم دولى اصطالح

 من مكون وهو ٠ الخارجية التجارة
ولى الحروف ث ا  كلسات د
 ٠ ا#مين ٠ الثمن ذل هى انجليزية

 نيمة بذلك والمقصود (( النقل أجر
 ميداء أقرب تمايم ابضاعة
 الثمن ذلك وشال ٠ للمشترى

 من ممدرة بضلعة (( اليف ))
 هذه ثس يعنى القاهرة الى باريس

سكندرية ميناء تليم ابضاعة ؛ ا

( ف ٠ ى ٠ ٧٣) امطالح ويقابل
 ويعنى ,( ب . و ٠ ف نطالح أ

 أو المصنم؛ باب عند ابضاعة ضايم
 المثال وفى . سن متء أنرن نى

 ٠ مر.يليا ميناء رذلك يقعد كارز '

سيغارديم

 اليهود جماعات على لملدى أيه!
 ل تفا الر و أسباب من طردوا الذين

ى. شراش، وكوا  ابحرا
نكناز اليهود عن لهم -سيبرا  الذبن ا

 أوزبا درقى شمال فى استذروا
 وتختلف ؛ وبونندا رو-ميا فى صيما 

 و:.هذر العبرية اللهجة فى ألطائفتان
٠ والتقاليد ألطقوس

< معاهدة > سيغر
عقدت معاهدة سيغر معاهدة - ١

 احدى وهى وتركيا الحلفاء بين
 الحرب عنها تمخضت التى المعاهدات

 *يغر’ ببلدة عات * العغنمى
 أغطس ١٠ بتاريح الفرنية

 هذه تغمنته ف وأهم ،١٩٢.
: المعاهدة

وربية تركيا حدود تفتعر ٠ ١  ا
. القططينية عاو

 اقليم على البرذان تتور - ٢
 هذا ومن ’ شطاحة خط الى 'ذراقيا
 لحنة عليه تشرف الذرق ألى ألخط
٠ دوية

لجشة اشراف تحت توضع___٣
 الدردبل مضيق' ا من كل نولية

 لجرر و مزمر؛ وبحر وابومغور
٠ المجاورة

 تحت أزمير ميناء توغع — ٤
 أزمحر مدينة أما ث دوبة لجنة أدارن

 فتوشع بها تحيد التى اواحى
دارة اشراف تعت  الموقتة اليونانية ا
 مصورها عن استفتاء اجراء لحين

٠ ستوات ه مضى بعد
 متفلة دولة أرمينيا فى تقوم ٠ ه
الذاتى الحكم كردستان تمنح ٠ ٦

٠ عامين لمدن



٦٦٦ سيكوتوصى

نالبم تنفصل - ٧  ألوربة ا
٠ التركى الحكم عن بية والص

 خاصة بنودا المعاهدة تنسل كما
 وحماية .، الجيش عدد بتحديد

قليات  مالية واجراءات ٠ ا
 لم المعاهدة ولكن ؛ أخرى واقتصادية

 الوطنية التركية الحكومة بها -نعترن
 بحكومة صالتها قطعت التى

٠ للحلفاء سلمة القطنطينية

 مهينة سيغر معاهدة اعتبرت - ٢
 نثطت أن ذلك جراء من فكان لتركيام
 معطفى تزعمها التى التحرير حركة
 انتصارات على فيها وحصل كمال

 ، نضولا فى اليونان ضد حاسمة
 : هما تفانيتانا سيغر معاهدة النت

 خاصة و ١٩٢٣ عام لوزان عاهدة4
 ١٩٣٦ عام منتريه معاهدة ثم بالحدود
٠ لمضايقبا وخامة

سبكوتورى

 أحمد وهو ٠ غينى وزعيم سيامى
 ,لة لجمهور رض أول سيكوتورى

وز غينيا  من ١٩٢٢ عام ولد ؛ بتية ا
 سالطين من تورى سامررى ساللة

سالمية مالى دولة  الى ينتب و ٠؛ ا
 ار هاحرت اش المابنكى فيلة

'*سالم ونثرت غينيا  . ربوعها فى ا
 قرية ١ رأسه مقد بمدرسة التعدق
 الى اذنتل ثم القرآن وحغذ -( فارانه

 الى ثم الفرنية كوناكرى مدرسة
 على حمل كما المهنى للتدريب طمهد٠

 موظفا عمل ٠ الالساكى فى شهادة
 موظفا ثم تجارية فرنسية بثركة

 ، حمابيا وكاتبا البريد بمملحة
 الممال .ش%ن ذلك خالل وعنى

 ١٩٤٦ عام وفى ، النقابية دمكة١و
 نقابات تحاد عاما سكرتيرا انتخب

 انتخب ١٩٥٠ وفى غينيا عمال
 غرب عمال تحاد عاما سكرتيرا
 أس ١٩٥٢ عام وبعد .، انزيتيا

عام وفى ، الديمقراطى العمال حزب

 كوناكرى لبلدية رئيسا انتخب ١٩٥٥
 التالى العام وفى ( غينيا عاصمة ا

 الوطنية الجمعية فى عضوا انتخب
 نائبا عين نفسه الوقت وفى الفرنسية

 ربا ثم غينيا ورراء برض
 احراء وضد ؛التالى العام نى ألمحكومة

ستفتاء  ٢٨ فى دبجول نظمه الذى ا
 بأنه -يكوتورى انفرد ١٩٥٨ -بذ*بر

 على الحرية مع الفقر ١٠ شعبه أختار
 أكتوبر ٢ وفى ٠ ،( العبودية مع الثراء
 صاحب وانتخاب ’غينيا ا*تغالل عر

 ٠ لجمهوريتها رض أول الترجمة
 تضمنت ٠ ١٩٦١ عام انتخابه وأعيد

 ضم على العمل سيكوتورى سه معيا
 اتحاد فى ؛—افريقي غرب حمهوريات

 بالد، يبن وحدة بتكرين وبدا فدرالى
 الى دعا كما ٠ ومالى غانا وحار'ريه

 منغلمة وتدعيم ٠ افريقية ممور اقامة
فريقية 'اوحدن  هرة الف؛ زار ٠ ا

 يحمل وهو ١٩٦١ عام مرة ول
 جائزة يحمل ى الممرية النيل قالدة
 ١١٦٧ مايو لى أعلن للسالم، لينين
 خليج فى ٠م٠خ٠ح لحق هرته منا

 حذرن فى اسرائيل ادانة وفى العنة
 نحو ١١ لرؤلغاته من ٠ الدريه وان الدلى

 تورى و حمسك ٠ ،( عى جتما ١ سة ا——
لطريتةما١ثيغ.١١ الغينية باللغة رفى

سءدسش
 وهو ’ بولندى وياتحى قائد

 غاييا بأقلي♦, ولد ٠ دلمفس٠
 ف؛مالمذظمة على أخرن ٠ ١٨٨١ عام

 تعاوذتخالل التى السكرية الوطنية
لمانية التوات مع العظمى الحرب  ا

 رب٠لح١ فى اشترك ثم '٠ النمسمعوية
 ادنة وفى ١٩٢٢ - ٢٢ الروسية
 تولى ، للحربية وزيرا بن التالية
 ١٩٣٩ سجتمبر لى الوزارة رياسة

لمالى الغزو فواجه  ( فمبر لى أول ؛ ا
 على انتقل بولندا استسالم وبعد

 ٠ ١٩٤٠ عام لندن الى راًسحكومته
٠١٩٤٣ طران حادث فى توفى



سيالن ٦٦٧

سببكورسكى

عل ردى مخترع امرش ا
 ٠ ص أرفان ايجور وهو ٠ ألجنية

 ٠١٨٨٩ )أوكرانيا؛ كييف بمدينة ولد
 .ة هند أر ١٩٠٩ عام منذ فلم انص-

 الطائرات بتحمبؤ. وعنى الغرران
 عام وفى ٠ ا، لهيلوكوبتر ا ا١ الهابطة

 ذات طائرة أول دناء فى نجح ١٩١٣
 سية٠ ر لر ١ة لثور ١ بعد و ، ةمحركات٠أرب

يات الى هاحر  ١٩٢٣ءام ذحدة١الو
 ١٩٣٩ءام طائرذهيلوكوبتر أول سم

 من انواع عدة ذلك بعد أنتج ثم
يات استخدمته مما لهليوكوبتر ١  الو

 العالمية الحرن ت١ذو٠خالل المتحدة
 احدى على أسه طلق ث الثانية

مريكية ان الد فرق ٠ ا

٢|به٠ى

بة تمثل هندية محمية  مغير؛ و
 جبال وحفوج التبت حدود تجاور

يا  سباحتها تبلغ ، الجنوبية هيما
 ألفائ ١٦٢سكاذها وعدد م م ٢٨١٨
 وعلى الزراعة على انتصادها بعتمد
عانة  ٠ الهندية الحكومة تقدمها اش ا

 امامر على بها الحك*, نظام رقوم
ية حاق بثن اتفانية  مهراجا ا٠ الو

 ١٩٥٠ عام الهند وحكومة ( نامجيال
 عر حمايتها ألهند تفرض بموجبها

ية  بعمل هنديا مندوبا وتعين الو
 المجدر وبتألف ، للمهراجا ستشارا

 ١( بينهم عضوا ٢٠ من الوطنى
١٢ ا' لذ نجتر جا العاسة ٠ منتخبا

ة الرس وإلبن ٠٠ ،٠٠١( ألفا ]او

ن سب

سم  الكا مرى : االوس. ا
 الكومولث دول احدى : اسم سام

 جوباالوا وبم ( محتمءا ) : اسدال دسس
 ( ١١٦٠ ) سمناناباكا : أسومة ربص

ألفا( ٠١١ :كولومبو) العاسمة

 الطرف فى سالن جزيرة لتقوم
 ١الهنديةويغعله القارة لشجه الجنوس

 ويمتد ، م ٣١ عرضه بوغاز عنها
 الجنوب الى الثمال ن٠م نعلرها
 لى١لشرق١ من وطرها م٢٢٨ طافة
 وتتبز . م ١٤٠ دافة الغرب

 منمطةترتفع سهول بأنها *سواحلها
 موب اتها—جه جميع. رن تدريجيا

 ،١متر٢٧٦٠ رتغاع١ لى١ لجزيرة١ مركز
 ازدهار على هذدألمدرجات ناعدت

 غم ٠ كالشاى اتحامالت بعض
 ،١٧٩٦ءام اليهم لحزيرة١شطاذيون١

 من زاساايال أمبحت ١٨٠٢ عام وفى
 فى استقاللها أعلن ، التاج ممتلكات

 الحكم نظام يقوم ٠ ١٩٤٨ فبراير ٤
 بتل عام حاكم تعبس اساس ء'ى

 وزراء ورير ؛ البر.بطال التاح
 : مجلس من لتألف وبرلمان ٠ وطنى

 عفوا ٣. يضم يوخ—ث مجلن
 عضوا ١٥١ _ضم نواب ومجلن

حزاب فيه تتمثل  ا تية الباسة ا
 الحزب ٦٦ ، ( ١٩٦٥ انتخابات ؛

 الحرية حزب (١٠ المتحد '!وطنى
 التاميل حزب (١ ، اليالنى

 . ساما تكا حزب ١ . ٠, الفيدرالى
غتراض الحرية حزب ٩  ( ، ا

 وسرالتامبل، ٣ ، لئيوءى١؛حزب١
. آخرون ٩

 الف ٢ره٣ سيألن ساحة تبلغ
 باسا، مقاطعات ٩ الى مقة م م

هلية، الجهات  الكان عدد ويبلغ ا
 بضون من١١ر٢ (١٩٣٥ احدا،

 انهال ينملون جناس’ عدة الى
 ، من١ر٦ مبالن تاميل ؛ ن م ٩ر٣
 والماليو الهنود التاميل ثم

ف ٧و والغيدا  اهم ،وريين١س آ
خرى المدن  تندية ،الغا ٩٤جاذذا ا

 نيجوميو ،ألفا ٦٤ر٦جاله ،ألفا ٧٨
. الغا (٧

 أكثر ميالن صادرات تتضن
شانة الزراعية حامالتها  الى با

حجار وبعض الجراذت معدن ا



٦٦٨ ( *عركة > سيناء

 . ألغربى
 اسدة

اسم

المات

 المهنة الزراعة تمثل نهذا ٠ الكريمة
 ماحة تبلغ اذ ، للكان الرئيسية

 )ض فدان ٠ هراً نحو لزرأءية١رض١
 ١ ر٦ منها مقع١٢ر٢ مجموع من )

رز لزراعة مخصمة ف م  ١ر٠٧ ، ا
 ف ألف ٦٧٥ ، جوزالهند لزراعة ف٢

 فدان آلف ٥٨٧ ث اساد لزراعة
 قائمة وندتضمنت ، الشاى لزراعة

 )مقدرذيمالن١٩٦٣ لمام الصادرات
 مطاط ٠١١٣٩ الذهاى ه الروبيات

 جوز ’ ٩٩ الهند جوز زيت ، ٢٥٦
 كما ,٠٣٩ مجفف ،٦٠ مبشور هند

 الجرايت الحادرات نائمة تضمنت
٠ روبية م ره٠ قيمتها طنا ٨٣٤٣
 لذالى التوردة الدول أهم
 بماليثن متدرن الكميات ا سيالن

رطال  العراق ٠ ر م ١٧٠٤بريطانيا ،ا
يات ٠ ٤٣ر٢  ٠ ٤٣ المتحمدة الو

 أفريغيب؛ جنوب ٠ ٣٨هر استراليا
 نيوزيلندا ، ١٨ر١ كندا ، ٣٠ر٢
 .٨ر٨ هولندا '٠٨ر٨ شيلى ، ١٦ر٧

ادرلندأ ٠٦ر٨دةدلسعو ١ ، ٦ر٩ليبيا
٠نججرخب٠ده٦

حداث من بللة سيالن مرت  ا
 فغى I. استقاللها منذ الصيادة

 لوزراء١رئيس أغتيل ١٩٥٩ سبتمبر
 بعفر ببب باندرانيكا سولمون

ضطرابات  فترة وبمد . ألطائفية ا
 زوجته حمئت . متقلب حكم من

 فى وخليفته باندرانيكا سيريمافو
 انتخابات فى أغلبية على الحرية حزب
 وكانت الوزارة وتولت ١٩٦٠ سام
نحياز عدم سياسة تمثل  وفى ٠ ا

 اغلبيتها فقدت ١٩٦٥ انتخابات
 الالى نياكا سينا الوزارة فى وخلفها

المعمكر صوب 'سياسته تميل

 سيالن روج :

 ذات داكنة حمراء رنمة :

 رمزى وامد مزخرف اطار

خدر طلون ا
ية ',جنيز ١يذو وزاما مفهالبة :

( معركة > سيناء
 سيناءعذى معركة اسم يظق — ١

 على جرت التى المسكردة العمليات
 وبدأتها ١٩٥٦ عام سيناءخالل رض1

 القوات مع بالتعاون اسرائيل
 اشتركت التى والعرنية الريطانية

خالل القناة منطقة على العدوان ئ

بهجو* بر كتو١ ٢٩ز لمتركة١ بدن

 على مرائيل جش به نام مماجى;
 حدود على مواقعة الكودتيال معطقة
 ئء وفى . الدالية الجنوبية صيناء
 اسرائيل قوات دحذت نفه انيوم
 القيمة طرية" عن صيناء . ارض

 لممرية١ت١لقو١ وكاذت٠٠ النقب وراًص
 كتائب ت٠ من تتألف صيناء فى

دأبى ورفح العريش بجد ذعة
 فكاتت الضاربة أسوات اما ٠ عجيلة
 الحرص فتحمل ٠ القناة غرب تعكر
 فلطين جينى وطالتع الوطنى

فاخ متوبة . غزن قطاع عن ا
 تهدف الثالثة الحلفاء حطة كا'ت

 ار رأسا اسرائيل تتدم ان الى
 عجيلة* أبى احتالل بعد اءيلية٠م١

 مجمومة تحتل نفه لوقت ١ وفى
 رفح ألوية أربعة من مكونة أخرى

 واحتالل غزة عزل 'سن لعر:تنحتى١٠٠
 مينا، من لواء بتجه كما ٠ التطاخ
سرائيلى ابالت  درم حتالل ا

 من توات تعاون ان على ، الشيم
. الخطة هذه تغين فى المظالت حنود

نذار المعركة اربطت - ٢  با
 تغمن الذى '!غرنى ابريفالى

 الى الممرية التوات انحاى طلب
 مع التنا؛ عن بعيدا م ا . مانة

 تغل ر أنها بر'طارا اعالن
 التوات مل بل لصالحهما القناة

سرائيلية التنا؛ جنوب المتقدمة ا
 لمعرية ١ القوات عن ( منهما ٠بتدبت ل

 الممرية !خطة١ وتلخعت . اتغرب فى
 بحركات التيام فى اكتوب ٢٩ فى

العدو لثغل الحدود على نناعبة



سيهع ٦٦٩

 ه٠ك ااوقت وفى ١ تقدمه واعانة
 لعدو ١جه١ أخه لضاربه ١ ت١انعو "نتقدم

 اذخطة ردأت ..الفاصلة المعركة فى
 عر حوى بهه=-ذم اكتوبر ٣. دم

 وححركات . ئياللتقدمة١اح نوات
 ’ ول . ع٠ذئتج الغاربة سوات
 ثالرة دمن معرنمكة تدور كانت عجيلة
 متريمن. وكتبتن اسرائيلية الوية

ضر البحوم ونعب ئ تال'ف دفى ١ ا

 ارسنت كتود’٢١ *م كان فلما
 ناحتالل اندارهما وورصا بريطانيا

 مهمه أي مؤكدا مبح’ اجذا ٠ التدان
رابلى الجوم  در لعر كانت ا
 ساء الى المعرية القوات اندراج

 البريطانية الذوات رسد حتى
 عليها العودة طريق ارقطع الفرصة

 هذه تحطيب رتج وبذلك القناة داحتالل
بدد ا منجب٠ذ ويصبح الىئيمية القوات

 بغزو المعتدية القوات تقوم ان ذاك
 . كبرة مقاومة دون واحتاللها البالد

 عر المصرية القيادة قرار واستعر
نحاب  وتمت ، هحاء٧ مز يع اض ا

٠ ذوصر من الثانى فى العجابة هذه

بطت سيناء اخالء بعد _ ٣
 قطاع وعلى عليها احتاللها اسرائيل

 نشز وبعد ذلك خالل وفى ، غزة
 العمليات نحولمت’ بورسعيد معركة

 فغى ، سياسية معركة ار العسكرنة
 فى اسرائيل بدأت دسممبر ٢٦ يوم

نسحاب من مجدى ار دس تنفيذا ا  ٠ ا
 مألة أثرت حتى تلكأت ولكنها

 لهينة العامة الجمعية أمام سيناء
مم  ٧٤لواذتت ١٩٠٧ ضاير ١٦ فى ا
نسحاب وجوب على دولة  ’ فورا ا

فريقية لكتلة١طالبت فبراير ٨ وفى  ا
سيوة  ئيل١ءلى'سر بغرغر<ءقوبات ا

 ٦ وفى ذا الجالء فى مماطلتها سبب
 غزة من اسرائيل انحاب تم مارس
 ١٩ه٧مارس ١١ وفى ٠ الشيخ وشرم
وعينت غزة قطاع ادارة مصر تولت

 ونوات ٠ دارتها عاما مصريا حاكما
 لحدود١دبة١مر لدولية١رىء١طو١ ة ثمو

 بموافقة سرائيل المتاخمة المدرية
 ا.جالؤط تم التى ، المعرنة الحكومة

 ا؛و٠ ١٧ فى ٠م٠ع٠ج طاب على ء١ب
٠ ،دشن معركة أطر ' ١٩٦٧

بحاسلمكآ

 ٠ وزراء ورش سيالش جالى
 ١٩١١ عام ولد سيليتون دودلى وهو

 جامعة ثم سيالن فى القانون ودرس
 فى فترة عمل أن وبعد كمبردج
 وكان السياسة الى اندراى المحاماة

 انتخب ٠ للوزارة 'صابقا رئسا ابوه
 وزيرا ثم ١٩٣٦ بمجلزالدولة عضوا

 ١٩٤٧مستقلة سيالنية حكومة اول فى
تحادى طنى ال الحزب ٠وتزء  ن ا
 ١٩٥٣ ' ٥٢ الورارن رياسة ?ولى

 — مارس خالل ارياسة الى عاد درم
 السيدة خلف ب ن ١٩٦٠ ابريل

٠١٩٦٥ مارس ٢٨ فى باندارانيكا

بحج
 حاروار د.هو ٠ هندى س٣

 وزيرللخارجية أول ن' سينح سواران
 المنصب هذا كان أن .ل ل| الهندية
 ثم نهرو ) الوزراء رأجر ار مضافا

 ١٩٠٧ عام ولدسسدنح ، ( شاسترى
يخ ارطائغة ينتب وهو  )وهو ا

 الطائفة هذه يمثل كان الذى الوي
 درس ؛ ( لمركزدلمن١ الهندية الحكومة فى

 هور جامعة فى وتخرج اطبيعيات١
 شتغل١لقاذرنو١ درس ثم ا ٩٣٠ عام

 ، يابنجاب هور بمدينة بالمحآماه
 التثريعى لمجلسبا عضوا انتخب
 الهند تقيم لجنة فى وعضوا ١٩٤٦

 يمد انضم ثم ، ١٩٤٧ والباكستان
 إؤتمر١حزب الى الهند قيامج*هورية

كأن التموين وزارات وتولى  وا
 وزيرا عدن ثم والتعدين لشناوا

 فى اشترك ، ا٩٦٤يوليو فى للخارجية
 مع المغاونات وفى باندونح مؤتمر
تحاد اليابان والصين السوفيتى وا



٦٧٠ سيهانوك

 بصحبة طشبقند محادثات وفى
 ت١ ٠م ثالث القاهرة زار ٠ شاسترى

 الترفى فى الهذ يباسة أن واعلن
وط  للدول صداقتها على تقوم ا
 اجال٠ث على محمد خلفه . العربية

. ١٩٦٦ اكتوبر نى
سيئى

 'طويو دهو . ':طالى -باسى لح■
 ٠ ينية د نم ة اثمع من ١٩٩١ لد و ٠ سينى
 وانتدب روما بجامعة' التانون درس

 المدر للتاذون صتاذا ت ؛؛لمحاماة
 الجامعات من عدد فى والتجارى

طالية  بانبرلمان عفوا انتحب . ا
 وعاس ردسا دوار 'حدى عن
 ٠ الثانية رب والح, لينى يمو مو م٠حك
 لوزارة وكيأل عين ١٩ ٤٤ عام وفى

 لنززاعة وزيرا ص ٠ والغابات الزراعة
 خامة وعس ٠' ١٩٥١ ٠ ٤٦ ١

مالح  وزيراللسارف ص ٠ ءى١لزر١با
 مكلب' وزارة فى ١٩٥٤ عام حتى

كالهية ور وزارته ألى .ا  ٦ فى ا
 ١٩٥٧ خلفسولى آ ١٩٥٥ دوليو

 ١٩٥٩ ١ الداخلية وزارة تولى ثم
 عام وفى ١٩٦٠ ' ذخأرجية١فوزارة
 للجمهورية ’رتيب أنتخب ١٩٦٢

 ندد أذه ا جروتشى للرئيس خلفا
 ببب ١٩٦٤ ديسمبر ٦ فى استقالته

 الوقت وفى • عصبى بمرض اصابته
 الشيوخ مجلس رئيس قام نفه

 الر_داسة بأعمال مرزاجوار سيزار
 الخارجية وزير انتخاب تم حتى

 خلفا للجمؤوردة رب ساراجات
٠ الترجمة لحاحب

سيهاقوك

 وهونودردوم ‘٠ يا د كمبو لة و د بس ر
 دوزى ٠ ١٩٢٢ عام ولد ٠ سيهانوك

 يجون مداررث باحدى تعلم. العقيدة
 وزعام يفركا دراسته استكمل ثم

 ول ، ا٠ملككمبودي جده خإف ١٩٤١
 بالده على اليابان استولت ان طبت

در تحر ب حش ه قصر فى معتقال فماذر

 دستورا وضع مايو ٦ وفى ٠ كمبوديا
 ١٩ه٢ءام وفى ،سلغة١لملكية١ به أض
 لتالية١لسة١ وفى لوزارة١رباسة 'نور
 مبسا مكانه واقام لمان الس حل

امتعتا، ذلك فى وادده استشاريا
وفى ١١٥٠ فبرابر فى جرى شعبى
 ضا)عرثن سازل التالى النبر

 سموراماربت دوردوم أعدن ٠ لوالديه
 صاحب ف واض . كوساماك ؛'كة١و

 سيادى حزب تأليف الى جمة اض
شتراكية الجماعة اسم طيه أطلق  ا

سالب كة د ده ناد ٠ الشمسة  ا
 عدم جياسة منادداً لتحرراإرطنية ١ ٠

نحياز  ١٩٥٥ سندر ١١ وفى ٠ ا
 مقاعدالمجلس جميع طى به حزني حصل

 حمل كما '( مقعدا ٩١ ١ الوطنى
١٩٥٨ م ء؛ انتخابات فى الذزكية ض

 فى نوردوم الملك والده وقاة وبعد
 ملكة أسه أسبحت ١٩٦٠ أبرلى
 كتليدلة١ت١لسلط١ تبالى اش الالد
 ريا*ة ابنها ذور’و ’ تحكم أن دون

سر عمه ابن وتولى . الحكومة  ا
 ٠ الوزارة ريامة كانتول نموردوم
 ١٩٥٥ عام باندوذح مؤتمر فى اشترك

 دلتمر فى اشترك ؛ ١٩ه٩القاهرة زار
نحياز عدم لدول طفراد  ١٩٦١ عام ا
. ١٩٦٤ عام يتبن وزار

سمول
 ٠ ألجنوبية كوريا جمهورية عاصمة

 م ٣٠ بعد وعلى ت كان نهر على تقم
 على ة—قع ٦لو ١ انتثو ميناءها من

صغر الدفي  ارلى ويول . ا
 الحديدية اككك ض لنبكة سى اد

 فى برزان ء ومينا؟ تاجو بدينة تعلها
 يللة بها تحيد ، الجنوب اتهى

 اتوك . وا#سوار الجبال من
 فى ا الشمالية كوريا توات عها

 ٢٩ فى ( الكورية الحرى ستهل
 فى خلتها’ ن’ 'تلبثا ولم ١٩٥. نبة بو

 عدد تطور ٠ نفه العام من سبتمبر
اسية العالمية الحرت منذ .كانها



سبلوء ٦٧١

 ارتعع , ١٩٣٧ عام ر انف' ٢٣٧ كان
لى١٩٤٧م,ءام١ر١٤١الى ) 

. ١٩٦٢ دبب نى م ٢ر٣٧

س لى انيولة ج ا  الدرنى #
 على المعترف ندر؛ مدى 'نعنى

تزامات مواجهة  .عليه التى المالبة ا
رمد؛ ساس على,  ٠ بها يحتفن التى ا
 دالودالع الحادس؛ النتود تثل وهى

 اذونات تثل كما وثابتة جارية من
وراق الخزانة  ٠ واكجارية المالبة وا

رمدة وهذه  حيا من تخذاف ا
 الماذنة فا#وراق . سبرلتها درجة
 نقود اى ا تحويلها الصعب من مثال

 م,ى سولة— أنل انها اى حاضرة
 يوذة٠ل انل وهذه الخزانة اذونات

دالمعنى لة ?و—فاد • الودائع من

قتعادى  على دويل القدرة 'نعنى ا
موال  رتفاع نظرا لىذقودحاخرة١ ا

. الحاشر؛ للنقود الذرانية القوة

بع<
الغربية ممر محرا، فى تقع واحة

طروح مرسى بحن ط نعو مو ونى
 أتدم من وتعتبر البحرية والوأحات

 عن تبعد ، معساحة الوأحات وأفسح
 من وهى ن م لذ ٥٠٠ بنحو ألرادى
دارى التتيم حيت  مركزا نمثل ا

 عدد يبلغ ٠ مطروح محافظة مراكز من
 ؛ن ٣٨٣٩ (١٩٦٠ أحصاء ز سكانه

 نفلرأ ) ألواحة هذه على رتولت
 بعض ( ألليبية ألحدود من لخربها

 يويسة أخريات فى ايطالية وحدأت
 اسحاب بعد عنها ترأجعت ثم ١٦٤٢
نوفمبر فى ألعلمين من ألمحور قوات



٦٧٢ الشارقة

فى يتح٦ ر د -در—ل ا ع خدل حيه يحاذ

لى
شابوشنيكوف

 آلمرثاب دهر ٠ روس ناك
 ولد . ض ميخالوفتش بوريى

 الحرى حالل انترلذ ٠ ١٨٨٢
 اف ٠ الحرب ن١رك1فىبة العشى

م الجبش الى  تور . ١٩١٨ ا
 'الونييتى الجيش اركان رياسة

 اداي الثانى الحبش ناد ٠ ١٩٢٩
 هجوم فى الثانية العالمية الحرب
 ١٩٤٢٠١٩٤١٠ المفاد الثا

لمانى الحار رفع فى أرر له كاى مما  ا
رتمه منح د١ولتالينجر موسكو عى

١٩٤٥ عام آتوفى’ ١٩٤٠ المرشال

شاج
٠ الغالون رجال ن٠م همدى سى "ب'

 ٠ ساجلح كريم على محمد 'شرى وهو
 الغانوى ودرس ١٩٠٠ عام ولد

 عام ا فلح ج وتخو د ر أوكسفو بجامءمة
 فى والقضاء بالمحاماة واشتغل ١٩٢٢

 منصب خغل كما غ ١٩٤١ بومباى
 اسنوق بكلية الدونى للقانون احاذ

 ١٩٤٧ — ٤١ عام وببن ٠ بجامعتها
 فكبيرا اليا بالمحكمة قاضيا عين

 خاللى وفى ٠ ١٩٥٨ عام حنى للغضان
 ديسمبر — أكتوبر ١ ١٩٥٦ عام
 عضوا أنتخب ئ أجومياى حاكما عين

 — ٥٧ بز ما الدولية العدلى بمحكؤة
 ١بنسب ١٩٥٨ عام وفى ٠١٩٦٠

طت١ فى لالده  عام وفى المتحدة لو
 .لدن للهندفى *اميا مندودا ١٩٦٢

 روقب مدن لتربيسة ١ وزارة لولى
 ثائرى لى نهرو وزارة ٠ ١٩٦٣

ور غاندى وانديرا دربوا ءين . ' '

 ,١٦٦٧ 'كتوبر
 ندمل • الثانية
 ١٩٢٩ الهذلي.

 ١٩٥. , وانحيان
.عر . ١٩٥٨

 غاندى اندبرا رد
 ددون ح مؤلفاته ،
والحر.ية القانون .

 والدولة العرد .
. ١٩٦٢ . نكد

ثاخت

 هدالمار . د وهو .المانى معادى ا
 أخذي . ١٨٧٧ والي . تانى
 و اغترتن . المعرفية مادور
 بعد '#لف ابذى الديمقراطى انترن
 اما ٨٠٠ وغع . انعضى انحرب
لمانى المارك نتثبت  ائتفحو بعد ا

 اترتن كما . ١٩٢٣ ام عاناد الذى
لهاب التعريفات مار ى  ا
 .جده ار انح ض و نذ ١ ن.ة ض ر ى( و

 عام حتى ألدولة لنك مدبرا ص
 ى، ادارى بالحرى اتدر . ١٩٢٦
 بك 'حرى.دبرا مرن عثن - ١٩٣١

 بتك '.و المركزى ادك الدونة
 لألفتعدن ووذبرا ١٩٣٤ عام الرخ

 سات تن يعد؛ ا-مه اتد ٠
 احكج١ ابان هامة وانتعادية مانية

 خ حرم عارض ٠ الماب نى النازى
 ا٩٣٦ًىام بد؛ لفى١ ربع١ ذ١ا!_و

 دذب١فىالذة اراطناته ادى مما
 ولكنه ٠ وظائفه فى نونك ن. وخلفه

 دولة وزيعر بمنعب احتفف
قتعادى هتلر وستشار  ندمه ; ا
 محكمة امام المحاكمة اسفا؛
 عكه ندلى ''١اًآ٧ , دتثة

 النازبه بمكانحة خاهة لمال.ة’
 ذوات ٨ بجنه ونفت نلمحن'كمة

. ذاك معد احه ** اطلن' ص

الشارقة

 احدى ادرجة 'و ادرنة
 على الممذرة العربى اسيم منيخات

 رار نمجاودها ٠ الهدة غانى؛
الشعال ،.ى التبرن وام اهة’



شاستوى ٦٧٣

 لثارذة١وتممن ’ الجنوب من ودبى
 إساحدل١ عاى المطلة عجمان مشيخة

 اى أ ٥١ نحو ماحتها تبلغ ؛ الغربى
 ،5 ًا ه شدو الكان وعدد ٠ م ى

 ه ع شرع ها رامح ا ب ١٩٥٥ ومنذعام
 دم ٠ دك مملة وكانت بذ

نيت أ لتر ا تحارة على انتصادها
 وتقع ؛ والحرى الرى والمجد
 برئن امتيار نطان فى اشارقة

 ص للتنقيب ا#مرلجية تداس
 !شارفة١ اطبخة عاسمة ٠ أنبترول

 البحر على مطلة تجازية ميناء وهى
 ة٠ي٠ز ومد لمبذاًت هب ٠ نثنمن ٠مدنس

 لق -ط ٠'-١ الحكومة لهدا تمة صناعية

وط الغرق بك درع وبها  ا
 ترراده ذر مد ر ومط ٠ البريداذى

مرة ٠ مدر العربية اطرفى شركة
بئك...;كبمن

 اعد '١٩٥١ -دوى التانم. ى -اطا
. ١٩٦٥ رذة عزله بعد أقارف’ ار

اسو شارل

سنترى شا

. وزرا، ورئيى ’ هندى سياسى
٢ ولد . شاذرى مجادور ؛ ل وهو

،، سراى ^خول )) .ة بتر ١٩ '٠٤ 'كذذ؛
هددوكمة يرة٩فى رسررنا من ى ٠لعرا

أبوه .,'ذوفى والكتابة لنمل أ فى 'سل
ادق ١٩٢١ عام وفى ’ لته طفو فى
التى '.؛ ياسينبد كاش ا' رحامعة

 )اداددرى لقب تخرجه بعد منحته
 بالعدركة اتحز '٠' به عرى الذى

 عإى وتتال اش هذه بعد الوطنية
ليعود الجن ودخل ونهرو غاندى

 ’ جبور-ه دسى ٠ لبنانى سماس
 IX التائرث درر .١٩١٣ دام ولد

 واشتغل وت ببن الفرنية الحقوق
 ألى فترة لرف١ ثم. بالمتدلحاه
 جريدة تحرير وتولى ادافة

 'ك٠- با ل كتد ا ٠ الغدرلجه آ؛ ر لجه ٦٠١
 منشب لى ودو الباذى ل_ابس

١٩٤٩ داح حى بالغاتيكاذ الغارة

•تي ار “خدن لدز

 بدد ززرى ما٢ ٠ ا#مم لجبلة العامة
 طحه ا و ■■■دب ارس زارات ه ذلك

 اءو-ى ران'‘ الوحكية والتربية
 انتخدا طر٠.٠اغ ١٨ وفى : ١٩٦٤

 بدا، ر مهم١ل ١ م-,ة را ز الذواب مجلر
حص،ل ا ى ها د ذؤاد بير للر خلفا

 ، أموات ه مقابل ندراً ٩٢ على
 فى منب.ه 'ذولى ,'ا غياب صوات’ اً

 شهر خالل ذام ن ١٩٦٤ -جمر٢٤
 دطت رسءدة بزرارات ١٩٦٥ ؤملماء

 ليا ارف؛ 'رم درسا ٠ م ٠ خ ٠ ح
 خالل رت اكو ا زار كؤاً تيكان لغا ا و

 فى اشترك ٠ ١٩٦٧ فبراير ب;—
 اشالث ١ العربى القمة تمرات ئ٠م

سكندرية بالقاهرة  الدار ثم وا
٠ 1 ١٩٦٥ تتبر I .اء لجيف

 فى اغترد ٠ دراسه حكمال
 وانتخب أباد اغه ممثال المؤتمر حزب

 ١٠ول . بها المركزية لمحنة’ سكرتنا
عتقال حقه اى يبث  والجن ا

 ٠ ١٩٤٢ ءم اليه ءاد ب ١٩٣٠ عام
 برلمانيا ا ضرتن دمن ١٩٤٦ عام وفى

ية ورراء ب* ٠!  بردش ١ذدر١ و
نتحابات وفى ولى ا ختالل ;م ا  ا

شراف تولى  لحزر.، الدعوة عر ا
 عضوا نفسه العام فى وانتخب تمر المئ
١٩٥٢ دفى ’ همدى برلمان اول فى

 الحزب عام -كرتن منصب -رولى
 أول فيها شغل التى ألمنة وهى

 نم غدد بجى وتنقل ورازى مسب
 والمواصالت النقل شملت زارات ٠ل١

، الداخلية ب والصناعة لتجاارة١٠
 وذيرا لجرو زامه’ ١٩٦٤ يناير وفى

رد١لوز١ شون لى لمعاونته للدولة



)٦٧ الشامى

 دام الحرب اركان كلية فى 'مخرج
 -'، فى ٠لع ا 'ب الر فى وتدرج ١٩٥٣

 كاب المقدد , ثى البكبا ر'مبة الى
 مر رذن ؤ  قائدا لجذجتذ ا نورة ز قيص

 لى اذ_-نك ٠ المدرعة البارات
نقالن علية  ١٥٠٠۴ ليو مو ٢٣ ليلة ا
 ٠ ة ر لثة ا رادة سى مج ء اعذك من وكان
ذ* الثغرت وزادة -نور  أ,ة’ا

ى—'..فى. ودادا - ١٩٥٨ عام المركزية
 ور ٠ ٦٩٦٤ عاد ربة ز٠لجم ا

ات 'إركن للجهار اب فى العح.

 أعمال على فاشرف مرضه بسبب
 بن٠ح كانت التى الخارجية وزارة

ى نهرو شغلها التى المناصب  فة با
 ١٩٦٤ .دولية ونى ، الوزارة الى

 صرو خلفا للوزارة رئيسا انتخب

 رند ن٠ بلبث ولم ، وفاته 'ئر١ على
 '!غاض الئهر فى ألقلب مرض به

 اثحرك ١٩٦٦ ذحاير وفى لوزارده،
 كلة٠٠ص_ م بحث فى خان أررب رع٠

 ن٠م ة ء،٠٨؛ ظشقذد بمدبنة كثمر
وفى ٠ ،يج.حسن كه فى.يتى المو لرثير ١

 ئرذت اش 'لو'نيقة وقع .دنا,بر ١٠
 دوم’ وفى ام حلثغند اعالن ١) سم با

 ذل٠و) . التر؟،ة صاحب 'نوفى لى الذ؛
 . ادرق حيث الهند الى جثمانه
٠ غاندى اندبرا وخلفته

الشافعى

داب ’ مدرى واس سكرى
 اشى بكب وهه ٠ الحمي-وردة رثير
 عام ولد ’ فعى الثا محمرزد حبن
 ءام دة الحذر لكلدة ا لى ح تخر و ١٩١٨
 ٠ .ان—*. الغر ح بسال والتعدق ١٩٣٨

٠١٩٤٨ ءام فدعني، حملة لى وانذرلذ

-ر'!- ٩٠٠ ٠ ر ة م زب لى لهى د ليو زار
ب ح٠~- ■ج ندو ;٠٠٠٠٠٠٠١ 1 -- ب ن بال جتهعا

. ق همن '.كى م. ا لرل ١ نالو

جور نا شسر

 المؤخلكات من صغرة هندية بلدة
 عليها استولت ،السابقة العرضية
 منها' وجعلت ١٦٧٣ عام فرنا

 انتزعها البنغال فى لتجارتها مركزا
 عام فى 'ض ١٧٥٧ م ء؛ البريطانيون

 عام نهائيا ذرنا اسذهادتها ؛ ١٧٩٣
 شمال فى الهوجلى على تقع ئ ١٨١٦
 ٠ بال ٢٢ عنها 'رمد اش كإكتا
 فى الفرضى اإجاكم اداريا تتبع كانت

 عام ' مكانها عدد بللم ٠ ى بوندش
١٩٤١ I الهذر ستعادتها'١ ٠ الغا ٣٨ 

 حدون لى ودخلت ١٩٠٥٤ اكتوبر ٢ ز
ية ٠ الغربية البنغال و

شاه
 كاذت ملك بمعنى فارنية كلمة

 فارس ملوك على تطلق ومازالت
 ٠حبها نا - ا نبق هى و I ن ٦ ; \

 رص أنم,، ض اللف اطلق كسا
سالمية الدول  '!وطى آسيا فى ا

 ٠٠١ اطلق و . خوارزم ذاه.ات مثل
 بمعنى باد من مكون وهو 11 ن'دفاه )'
 الملك بمعنى ه وثا سيد 'و را

وك ملك بذئك والمعدود ودو ا
 الدول لى امبراطور لقب غافى ما

وربية  ملوك على اللقب 'طلق وقد ا
 وعلى بية المن، لة لدو ١ من ألبند

ط  لى ورد كما اكاجن ن١اا_
دلم ابان وفى . مدراي  ل ا

 لذى استحدم ب ابريطاتى
نارة ز " بادناه ا.  ملك الى ا

. ٠اكعق دنى ر ا انجذ
هبور شا

 ولى به .بعرف كان اندى الالب
 ان بعد لبلوى رذا محمد ايران عبد

 ا٩٣كامه ن١كل ا رشىدذ أبوه روالى
مرة 'رذوح بد للني ذه و خالن وز  ا

 ١٥ لى فاروق الملك ضعة فوزة
بعد باد١ خلف ك١ ٠ ١٩١٠٩ — مار

٠٦ ١٠٩٠؛ ٠١'



هتلر شباب ٦٧٠

أ ني١ى٦

 اورافى منخرع ألشاى * ١
 ن الخف دائمة شجرن نبات وأزهار
 كذر ا الى انتذر ومنها الصين موطنه
 ومد ٠ با - اًب وجنوب شرق أنحاء

 اندم منذ الناى الصينيون عرف
زمنة  حتى العرب فى محهو وطفق ا

 ا'ى الهولنديون المستعمرون حمله
نجليز به ويتعلق ٠ أودبا  اذ حتى ا
 العال فى الناى دادرات نصف نحو

 وانتثر غ بر'طانيا فى تستهلك
 وط١م الذرفى دولى بين استعماله

 ادخلت لتى١وسيالن الهند طرس ءن
بعد نطانيين إجر ١ ند على فيها زراعته

 وانذلى ٠ ائبن ذراعة طلت ات
نحليز المهاحرس مع اساى  الى ا
 كاذت التى العرف وكانت أمرنكا

 دذى البر.طانة الحكومة تجيها
 'لذورد ب لنده ساذرا حسبا ادساى١

مريكية  اداى وتمدز . ١٧٦٧ ءام ا
 :..'نه ه."~.ذد عنبذى '"عنى
 خلرص_ة رنى أش نسة على محموى

 أب عن ئ المنبهة " التينين ١١

 اعداده عند قه بأورا نخلط’ ازهارد
. لتميزن نكبة له جدن مما

 من عدد فى الداى نعترر - ٢
 محاش) من موتة الدول

 ي' يحمد الس الهامة التعدنر
قتصاد  مقدف فى وراش ٠ التوس ا

 داح ٠ وسيالن الدد الدول هذه
 ابمند جمهورنة فى الشاى محمول

 رطل: ماهون ٧٠٦٠ ١٩٦٠ احصاء ؛
 ن٠م /,'٦د المدسدزة الكمية بلغت

نتاح مجموع ن م /٢٥ نقابل وهو ا

ع ٠ درات ادفى ا مجموع  انتاح'مميالن و:
 م ٤٧٠٠" ١٩٦٤ احصاء الماى) من

 ة بي اأشع الصون انتاح وبذخ ٠ رطل

 ابلها—ط ٠ مذرى طن الف ٨٢در
 لوطفىذ١ الشبين ارماح هو ط أ ١٦ر٢
 أ!ف ٣٩ أندونييا ت ٠ 'نابوان ن

ط الف ٢٧ الباكتان ٠ طن

 يتنام ئ رطل مليون ٦ 'لماليو
 ايران ، طن أ ٧ر ١ والجنوبية الدالية

 ج الد؛ متوسط وبلغ ، طن ألف ١ ٢
تحاد جمهوريات  ٩٥ ادوفييتى ا

٠ منويا حلن لف
وريبون لمتعمرون١دخل1 — ٣  ا

داا.بم من عدد فى الناى زراعة  أ
فريقية  حتى بعضها فى وجادت ا

 التمدير محاصيل من أصبح
 ألكبة بلغت وقد كينيا : وتثمل
 ره٦ قيمدا رطل ألف ٣٧ الممدرة

 ألف ١٢ر٢ أوغندا ٠ جنيه ذ٠مايو
 ا٠تذجابذ ٠ ح٠م ٢ قيمتها رطل

 ، ح٠م ١هر قيمتها رطل ٨٨٠٠
ردى مماحة وبلغت الكونفه  ا

 مورس جزر هكتار، ٤٦٠٠ المنزرعة
نتاج وبلع  ١ر٣ ( ١٩٦٥٠٦٣٠٩١ ا

ورواذرا روديسيا ذلك ودلمى ٠ ط٠م
مريكية القارن فى أما  رزرع فال ا

 *م٠با' نعرف الداى ٧م ذوء ا
 بجود٠ المذاق حريف وهه '( ح'نى ل ٠, ١٦

 بارممهان ويعرف أورحذواى جهاور'اًة فى
 جلته ما ١٩٦٢ عام اطاح بلع وقد

٠ طن 1 ٦ر٤ دنه ااصمدر ٠ طن٢ ا ١ ر٦
هتلر شباب

 اشتق عسكرى طابع ذو 'ننغب
لمانى الزعيم اص من لعفله  أدوى ا
 عراد ءلى التنفب بذوم كان ٠ هتلر

لمالى اطيل  من اعدادا الناشء أ
 الوطنى الحزب ء مبادى اعتناق شأنه

شتراكى  كان لهذأ ( ألنازى أى '١ ا
 ألتدريبات نى٠م بمدلمة لتاشىء١ نم

 نيية٠سيا٠وال والثقافية الجسمية
 الشباب ئف١طو وكانت ٠ والمكررة

ولى ١ مرأحل 'تالث' ألى تلج, ( أ
ألذتن وهم هتلر بشباب حرف ما

أاممر من سنة ٢١٠١ اً بدت ما
اتازى ن اإتم من ذرعا ا ن ,رح'و و

دحملون و الكاكى من زيا ترتدون و
ط٠لءعس ا سمط-با لذو راع ا لط .شارة

 ؛رزبا خنخدرأ لحملون كما المدوف
وهم اط.طار ذرق بم لثانية وا



١٧٦ المسلمين الشبان

 العمر من ١٤ - ١٠ بجن الصبيان
 عليها دائرية شارة ويحملون

 ( )والثالثة المرحلة هذه تمثل حروف
لمانية اتحاد  الفتيات ويشمل الغتاذا

٠ اتعمر ص ٢١ و ١. سن ين ما
 اسياسى عذى التنظيم هذا بقوم كان
ت عدة من هرمى  بانزماله 'ردأ تشكد
 ، غابا ١ ٠ من ن تتكل جماعة وهى
ت هذه من ٣ وكل  ٥. بحد ارما
 ١٥٠ رابايدد ٣ ،'وكل سرية تكون
 ٦٠٠ بحد فرق٤ وكل ٠ فر.لها تكون
 وحدات ه وكل ،صخرى وحدة تكون

 . وحدة 'ركون ٣٠ ٠٠ بحد صغرى
 تكرن أ.خا١ ١٥ بحد وحدات ه وكل

 أركان ٠رااسله ا—له و كبرى وحدة
 مورى ت١وحد ه وكل '٠ ومنشارية

 وتدل فرنة تكون ألفا ٧٥ ؛حد
 ن تكه الخسى الغرق وهذه مقاطعة

شراف تحت  ائ رياسة اضاثم ا
٠ داح فون ءإيها ,بقوم كان الى

 ( جمعية ر المسلمين الشبان
اجتماسة غراضى أنشئت جمعية

 ٢٥ لى سميها تاً عن أعلن ٠ وتقافية
 القاهرة واتحذت ١٩٢٧ نوفمبر
 مذت٠رخ« و ٠ لها رئببا مركزا

 ن اب—.—انن. عندا رسالتها
سالمية ا دان بث حالق ا  وا

نكار نارة العى .الفاضلة  ا
 روح تناسب طربقة على بالمعارف

خذ ، الممر  الشرق حضارتى من ا
 كماجعلت بمحاحمتهماجميعا والغرب

حتالف رالة العمل رسالتها من  ا
دائف ين الحداء أو  والفرق ا

سالمية  ة—بالذرس المنادة مع ا
 ءومخى فى أر م.ذ أب' لما ارياضجة

٠ ب لغبا ١ شخصية
 للثبان وة دمذذ الجمدجة عفوية

٠ تمييز دون المذين ؛ والثنابات )
نراف وذوم  دى رح ر عر با

 ورئيس ادارة مجفر لجمعية١ فروع
م’الى المركز محل ورتأاف ٠ منتخب

عضوا ٢٠ و رثير من بالقاهرة
 لمركز ١ رياسة عر 'نولى وند ؛مفذة

 عبد ٠د : هم رؤساء ثالثة المام
 وقد الجمدثمة مؤسس د سعي. لحميد ١

 ٩ لى ة الم؛ لمدى رئيا أنتخابه ض،
 وفاته بمد حقه ٠ ١٩٢٧ ديممبر

 يزب ٧ فى حرب صانح محمد لواء
 ابراهيم مرنه ردد خلفه ٠ ١٩٦(

حاوى  بلع وقد ٠ ١٩٦٧ فبراير لى ا
 ورية—بالجذص الجمعية فروخ عدد

 ة٠ولدجمدح .فرعا (٧ المنحدة إعروية١
 وميوية فرغية١ دولة ١٨ فى ذروع

 ؛'عر—ند ١ئأ مه—سد و *ث-ي٠عت٢٠للجمعيه و

٠ فعى ارا صادق محمد
 للشابات متقلة وروخ شاء١ دأ

 'نعرب أهدافها من ، اناحات
ممالمدة العيدة بأصول انتيات  فى ا

مرة الوطن نحو واحان غوء  ٠وا
 ى أطابات وروع ٦ افتتاح ون

سكعدررة  مطرو ومرمو وأموان ا
٠ وألغردتة ومغاغة والمنمورة

 لجان عدة ة الجمد ساحذ نثم در’ى
 والثقافة أرياضة سل مسة

 ٠ وضرها العنيان واعداد دالدءوة
 ز  —ارياضع لتشاط١ هدا و'خضمن

 المحاضرات وتنظيم الجؤمية مالعب
 لذت—اإرامثم وتشد-ع والندوات

 للجمعية فرع بكل ونحق ٠ ذرحالت وا
 للمحاضرات قاعة٩ ومكتبة مجد

 ندر تشجيع على تعمكل ح وم-
سالمى التراث ٠ ا

 ( جمعية ) المسيحيين الشبان
فى االم بهذا جمعية أول أشغت

 الشباب ية٠لغرذىرءا ١٨٤٤ عام لندن
 ولدرانجة ٠ ورودا وعقليا حميا

 فكريا ر برا٠٠ المحتمع مشاكل
 ٠ اروحية والمذل العقيدة ء ضمة لى

 يمشل *ذروبا مثلثا دمارها وجعلت
هدان هذه  وانتقلت ٠ الثالثة ا
دافتتحت اساإف دكا أمر ار العكرة



٦٧٧

 اكببن لدبان جمعية أول
يات ' بوستن بمدينة  ا المتحدة الو

 عام فى ٠ كندا آ منتريالى ومدينة
 فى نبا١ الحرى ووجدت ٠ ١٨٥١
مريكية التارة  وانتثرت الشمالية ا
 الكبرى المدن اكثر نى الجمعية وروع
يات فى ' أعضائها عدد بلغ حتى  الو

 رإثام ٠ م ٣٢ نحو I وكندا المتحدة
 وذلك ٠؛ والعثريد لخاممة١س دون
 كعار الى الجمعية شاذ امتد ان بعد

 ردف مدية المركزالرئيى ٠ السن
تح باوه الذى وهو بسويسرا  نجال با

؛حدبا ١ تضطأح بيتما ٠ بينها
 هذآ فى ردى مدور ا#مرشة
خرش الدول فى اسد  بعت أن ا

مرعبة الفروع نعقات حملة  ا
ر ٠* ٩١٥ دحو النوية ٠ دو

 المميحيات الشط'بات جمعية أما
 ١٨٥٥ عام لندن فى شاطها بدأ فخد

 الدولى من كثير فى انتشرت ومنها
يات١فى سيما المسيحية  ٠ المنحدة لو

 ١٢ س من الفتيات تتبل وص
 ن صم من للمرأة مفتوحة وعضويتها

٠ سنة ١٧
 مجبن السبت الشعان جعيات قامت

 الحربين ابان فبى و'نر ذوجببى بدور
ولى  المرار طريق عن والثانية ا

ندية   خدمة دحع.ا كانت اش وا
. القذال جبهات وفى الالد داخل فى

شبرد

 وهو امريكى شاء رائد
ن ١١ كوماندور  من ، د د باررلت ا
 ذلهربكى’ - ا#مريكى 'لحوى الالح

 وك . الخارجى الفغاء ار انطلق
كادب ,-.رص ١٩٢۴  فى الصة با

 فى واشترك ١٩٤٤ وتخرح انابوليس
 العالمية للحرب اخامية١ العمليات

 الجوية المالحة ض تدرن ٠ الثانية
 المتصلة والمؤثرات العوامل تحت

 قام .لورن١م١كاذعد اكارحى بالفغاء
زمركعة ١٩٦مانوا ه ساج فى برحلة

 وزنها المركورى نوع من ففائبة
 كيب من ساروح ط'.تها١ رطال ٤٠٤.

برعة ( كيندى كيب ال كاناض
 ١٥ رحلته ودامت ٠ ص م ٥١٠٠
 مطح عن م ١١٦هر ارتفاع بلغ دنيقة

 موذمم فى مارغى الى وعاد ٠ ا#رض
 ءر.ا م ٣٠٢ يعد ا#طلى بالمحيط

نطالق محعلة  الرش منحه . ا
 ا)فغا، فى الطيران وسام كبندى
.الحارحى

هبوة

 مدبشة على يطلق اسي شبوة
قليم على يطلق كما مندثرة 'ناربخح.ة  ا

 ويقع ، المديسة بهذه يحيط الذى
 الشرقى الجنوب فى "شبوة اقلب

 الخمااى !ركن١ وفى اليمن لحدود
 الدولة I الداخل لحضيرموت الغربى

 اهمية نرون قب : , الكثيرية
 السعودية رجن عه لولى اتيجية ان

 وعدن وحضرموت أ الخالى الربع ا
 طح لنزاع متارا كان لهذا ٠ واليس

 ابريطحية والحكومة ايس امام بدي
 شبوة ألى عسكربة قوة أرسلت ن٠حجب
 اليمنية الحامية رتذاثد٠ا ١٩٣٧ عام

 لشططان تابعة شهوة رن باعتبار
 اشطات أقامت ا٠كم الكبدى

 عدن بين يصل طريقا انبرمدانية
 ١٩٣٩ عام النزاع وانتهى ، وثبوة
تفاق  القوات من اخالء-ألمنطقة عر با

 بعض وتذكر ، واليمنية البريطانية
 أهمية شبوة لمنطقة أن المصادر
 الجيولوجية بحاث١دلت اذ اقتصاديه

 كميات البترول وجود احتمالى على
 اهتمام كان ص ومن المنطقة فى ورن

٠ بها العربطانية ألمطات ١

شترايير

 التازرة زعماء من ألمانى سياس
ول العدو كان بأنه اشهر  لليهودبة ا
 ولد شترايثر يوليوس وهو ٠ العالمية

فى بالتدريى واشتغل ، ١٨٨٥ عام



٦٧٨ ندد I ■I د

 دب إحز ا ى٠م٠سي فى'ئ اشترك ، نورمبرح
شتراكى الوطنى  دبير ،)النازى ا
نقالب فى اشترك كما ، ١٩٢٢  ا

 نوفمبر ٩ فى هتلر قاده الذى الفاشل
 فى الدزب رياسة 'نولى ، ١٩٢٣
 ١٩٣٢ عام ومشن ٠ فرذكونيا اقليم
 المركزبة اللجنلمن )) راسة 'نولى

 ٠ (( اليهودية والغذائع الجراؤم أكافحة
 أى « شتورمر )) صحيفة وأسهس
 لفضائم سجال منها وجعل المهاجم
سبانية ضد اليهود  ♦ والوطنية ا
 نورمبرج فى لمحاكمة١لحلفاءالى ١ قدمه

 ذلك أن باعتبار لليهود عوائه ببب
نانية ضد جريمة  عذبيه وحكم ا

عدام ٠ ١٩٤٦ أكذوبر فى شنقا را
شتبرن

 نعرف حسهيوصة ة—أرهاب عصابة
 المحاربمب )) يعنى الذى الكامل باسمها

 نشطت وقد (( اسرائيل حرية أجل ن٠م
 أن بعد الثانية لمية أشا الحرى ابان

 الذوات علرأيدى تدرببا أفرادها رلس٠
 ٤٠أمد'ذو كما فلسدطمن فى نية ط؛ البر
 (( أومى زفاى أرغ-اون )) .ابة——عص

 'ر ٠ بالالح (( الجاجاناه ا )) ومنغلمة
 تطاض البر على ذلك بعد انقبت
 عصاية نسحابا من وكان أنفسهم

 موبن لورد بطارى البر الوزبر ن شب
 أعضابا م.ن أثنان اغتاله الذى

٠١٩٤٤ نوفمبر فى دالقاهرن

شتوتجارت
 نقاشا أهمية ذات أ؛.انية مدبنة

 ٠اق:ي عاصمة وهى ، قتعادبة ١و
على بالراين فورفهربرج  -مماى 'نقع ا

 ٠_٠-لذ ، الفكر لنهر الغربية الخفة
 ؤ،جذوب ارسال أكبرمحطة منذائتها

 واكاديبات عليا ودهاهد ألمانيا
 والغنون والتدوبر للموسيتى

دارة  الحاثة ضاعاني( وتشمل ؛, وا
ت الحديدية والعناعات وا 

اخارات خربت ، لجة١ل.حرباتو

مر الجوبة  من ر ٤٥ نحو )كية ا
 آاخا ٥٩٤ مكانها عدد ببلغ ، ابها

مربه حتالل١ منطقة فى وتقع  .أ
 المؤتمر ١٩٠٧ عام فى بها عقد

 مرة ول المراة منح الذى الثيوعى
نحام حق المنظمات ااى ا

٠ 'شيوعية
اعتبارى شخص

عتبارى الثخعر  من هيئة ا
 ستقلة شخصية لها بكون ألناس

فراد شخصيات عن  ٠ لها ت٣لمكوذب١ ا
عتبارى اسهر يقابل لهذا  ا

 وبعترلي ،، الطبيعى 'لتختر ؛ا
 المنقلة بالثخعية 'انانون

 أوالثركة كالحمعية الهيئة هذه لمثل
 وبعرذلك ؛الرابطة او 'اؤسه او
 من وعليها الحقوق من نها ان
 للثخعرالطم-هى بكون ما جبات 'ااو

 ت الحدت او الماب كالذمة عادة
 ذات الماسة شركة المالية فانذمة

عتبارى اشخصية  تختلط  ا
 هذه لى ئلماهمبن المالية بالذمة

 اعفاءالثركة ذبعفر’ كما ، التركة
 عن جنية بختلغون قد عمة■..ا .اً '

 عرا تقوم التى التركة فدة
 لنثاط. ' ة كمباق معينة قانونية

 .لن!طها الريى ركز1١ مقر او
 ءبارلة١ الجنية -نختلف !جذا

 ءتبارية١الجتيات عن  م٦ التركة
 تباثر اش التركة هذه لغروع

امار.. من مختالهة اطا، لى نثاطها

شدداً
 مدخل عر تطل فرنية ميناء

 سبه ف حذر لى الغرب من الماش بحر
 ( نررماندط قليص ١ ا ^و-ننتان جزبرة

 الكبرى الثالت التواعد احدى وص
 محطة انها عن فضال ا#طول

 ، ابقار وراء فيما او#ت للمد
لمان عليها انواى  الحرت ابان ا

 لى التواغاء واستعادها الثانية العالمية
مشامح اول فدانت ١٩٤٤ بوية



دد شرق ا ٦٧٩

 'يدى فى وقعت هامة فرنية
؛اخا. سكانها.( .عدد الحلفا،

االردن نرق

ردن غرق — ١ ردن ماوراء و’ ا  ا
 على ١٩٢١ عام منذ طلق’ ٢٠١

 من الثرب بالضفة اليوم يعرف ما
ردني. المملكة  رهو ؛' الهاشمية ة٠ ا

 هذه فى خالله نام الذى التاريخ
 امارن باسم سياس كبان المنطقة

 من اهلها اكثر كان .ا#ردن شرق
 اوديتها بي النازلة البادية تباش

 والمجالى والطراونة كالحويطات
 ، وغيرهم والعرايرة والعخور
ضافة  مهاجرى بعض لى١ با

 تتدر الكان ٩حه' وكالت ٠ كر الثر
. الغا ٣٠. و ٢٥. بدن يتراوح بما

 ما؛ين نمدد التى المنطقة هذه كانت
ردن نهر مجرى  العقبة وخليح ا

 ألنني نحت’ الصحراء ومثارف
 فشج منذ ألعكرى البريطانى
 عاج النبى الجنرال يد ض فتلين

ل هذا يمثل وكان ، ١٩١١/ ز  ا
 مرالموادع عدد بريطانيواذفى معتمدون

 ن وج والكرك والصلت اربد تثمل
 رئبر مقر لالز أص ١ وكات ٠ وعمان
ء  المندوب بتبع وكان المعتمدير هؤ

٠ ألقدس فى الرطانى السامى
 فى المدطقة أحداث طورت’ ٠ ٢

 مر عامبها وفد حبن ١٩٢٠ عام اواخر
مير مكة  حسين الملك اش الله عمد ا

 حينن' وايتذر فمير أو فى الهاشمى
 بلدن الى منها انتذل ني معان ببلدن
 ٢٧ فى’؛, صنرة قرية وكانت عمان

 القدسر فى الله جرءبد١جتمع١ مارس
 تشرشل ن ني.تو و البريطالى بالوزير

 هربرت ألى السامى والمندوب
 اتخذات اتفاقية عقد وب صمودل

: ذى’ئ ما حينهاانضمنت فى اسرية طابع
ردن درق فى وطنية حكومة تيام  ا
مير يرأسها عمان تكون الله عبد ا

 بمأ بريطانيا تاعدها ، لها ى'محمة
 'نرطيد نتطيع’ قوة لنفقات يكفى
من  هذه سترشد أن على ، فيها ا

 م يقذ. بريطاتى مندوب براى الحكومة
مير يتعهد ذلك مقابل وفى ، يعمان  ا

 وسوردا فلسدطين حدود على يالمحافظة
 ٠ حضرى أو بدوى اعتداء كل من

 سيران مركزان لرطاب ويكون
 ١٦٢١ ابريل وفى ٠ والكرك عمان فى

 لشرق كومىح جهاز أول 'نأس
ردن  لمد.اورين(١(مجلمس٠ءرفباسس ) ا

 وعبن ئ ع—طلى بك رشيد برياسة
 ٠نالمبر ١مستشار سترابرهاسون

مارة ايرادات وأنت  التى وهى ا
عانة اًهطيها  ١٢٠ نحو لىريطالىة١ أ

 عات٠هىدخع ألفا ٩ ٠ ا٠جذيهمذه ألف
مح ٠ نفه أ
 مجلس أقر ١٩٢٢ يويو -لى٣

مم ععبة نتداب فرض ألمتحدة أ  ا
ردن؛ فلطيت 'ببر.طالىءر١  وشرذا

 ( معتمد أو ) مقيم عبن ذلك وعلى
 ن٠م دد—ء بماونه عمان ز بر_طلى
 'نابعا وبكون أيريطايين ألموظفين

 فى طالى أإس أزامى للمندوب
 لرطذلى١لعالقات١وطورت .ألقدس

ردنية  بعقد ١٩٢٨ فبراير لى ا
ردية المعاهدة  التى ادرطالى'؛ ا

حتفاط بريطايا تسمج  بقوات با
ردن درق لى ساطحة  اعتماد مع ا

مارة ميزانية  الخزاة ون اعانة عل ا
 أوفدت ١٩٣٤ عام وفى ث نية ألريط

ردن شرق  بعذى فى لها ممثلين ا
لعربية١  ١٩٤٣ عام بين وب ٠.'لدو

ردن 'درق امارة اشتركت ١٩٤٥ و  ا
 جامعة باقامة أنتهمت لى١ ألمحادثات فى

 ١٩٤٦ مارس ولى ،الدرية اندول
 أردية معاهدة لتثدن فى وقعت

 شرق باستقالل اعذرقمت بريطانية
نتداب ستبدلت١ردنو١  باتفاقه ا

 ذوسها’و غتها صح؛ أيدت ، عسكرية
 دتهلم٠وم ١٩٤٨ مارس فى يعمان

ؤارس فى ولكنداألفوت } ث سدة ٢ ٠



٦٨ ( معاهدة ) بر.باطانية — االردن خرفى

 ، ( الوطبن ضغط تحت ١٩٥٧
مارة لقب ل١ستبد١وتالذلك روا  ا

ردن شرق ومملكة الملك يلتب  - ا
 لتحربر١تثتحرب ١٩٤٨ مابو وفى

 قاتدا عبداه أملح وعين اسبية
 ذهت١لملىركةو١ مرية١للتوات عاما

 .حملةئطاب ق'ت و بالغثل عملياتها
ردن شرق باخراج  الجامعة من ا

 لرى١بالتعاون ملكها متهمة العربية
 ١٩٤٩ عام ولى . المهدولن ع و-

ردن شرفى اص اتبدل  م ياي•■' ا
ردنية المملكة  ن’ سد الهاشمية ا
 العربية الفعة الهاغمر الملك اعتبر

ن اش من حزءا اسطينية  الدو
. الواقع ا#مر أساس على

 بريطانية ٠ االردن شرق
( معاهدا )

ردن ف لى امارن رحين معاهدة  أ
 وبريطانيا فعد ردصةبا١لمملكة١ ٠

 بنة فمد ١٩٢٨ فيرابر ٢٠ فى عقدت
ح فيها جاء القدس

مدر صاحب بوافز - ١  الموا
 الجاللة صاحب بتل أن عر
ردن درز فى طانية ألى  معتم-سد أ

 ألمندوى ن٠ء باليابة بعمل لربطاش
. أ#ردب ق للى ألساس

فى ذ ت’عر ويوافق-٢
ردن شرق تفاق مدة ا  الحاذ, ا

ردن درف ة—حذ غي من ظف مم  أ
 ألحاللة صاحب فاهلدوأ دون

٠ لىبدكة١

نتداب تحت كانت اش  اواسابة ا
 جون و عز بية ط ١ د اسيا ١ عنت *
 نهذأ ألمنطقة لى ٠٠ سياس فراغ ز١

 لحدة فالمنطقة ألعرى عالنات :هذت
 ا،ذد ١٩٣٧ عام بدأت هدأت معا

 ١٩٥٥ عام وفى . أباد سعد مناق
 استبدلى الذى . رعداد حف عقد

٠١٩٥٩ عام فى المركزى باسن
قعى لىق١ سج٠١ طاق -- ٢  -ا
قالى عر  وفى لثرف ؛ لى تعع ش ١ ا

 صياوتذلى اً لقارة لى ألذ ب لجنة ا
 ألهمد دولى عة مجؤو و لحون أ و ن ب'را ا

 لغلىن١وأذدوذيياو وألمألو ألحبلى
كح ئ وطرمبلىترااًبحية

 نمة ط؛ مي أ د أنحال صاحب بشحة
 إندوى’1 ررعز دي ايه دى٠ك ألتى

س ردن كرن ا ٠ أ
 'لىز٠ فلدن بس ن لى  ٠ ٤

ردن  قع د را جمركى حاجر ى٣ ا
٠ البلدش بز اتفاق
الجاللة لحاحب ءز _ ه

 ت*-طحة١بقو بحنفظ أن لى;طاذية١
ردن ق د ٠ وأردات ق١دامى ما أ

ردن ثرن  النفقات لد غركافة ا
 بتديراعانة ذؤخذ . #دار؛ دة العاد

 سميل على ابريطانية الخزانة من
* ترض أو هبة

 واالسى األوسط ادغرق
قمى وحمغ٩ ادق - ١ وا

ول طلق . جغرافيان اهطالدان  ا
 سيوبة١الدول يغم شالذى١ءلى

فر  من الترية المتحادرة بتية وا
بيض على وطزأكئرها أوردا  ابحرا

 والعراق ايران وتنمل انوط
 وسوريا تركيا ر, ألعربية والجزيرة
ردن وفلطين ولبنان  ومصر وا

 ة—عربم الدول هذه وجميع ٠ ويب؛
 عهد ألى ها أم وكان . اسالمية أو

 ألبرطاش ألنفون مناطق تنمز قريب
الدولى أحقالل ويسد ٠ وألعرلى

 ألفرى نغلى ٠ خاصة ن كحد أ ت رأ ايو
 ١٩٥٤ دام ممن المنطقة ;هذه قالى عال

 ( نذو أو منجدا آ لى لى حنوى حلف
ى صادة ضم ا  دوزألمطف؛ الى ,ا

فات  نا أ *ذر ١٠ نا _ط؛ ب و د ألمتحد اد
٠ والباكتان أ زنن ب’ و

الشرقة
 ألمصرفة الدلتا فظات محيا احدى

 د ٠ممتد دمدال ع فر درنى ألى وتقم
القذ_اذ ذضفة اتزنة ا' جنية



الثرفية ألهند شركة ٦٨١

 نؤب اند محاوثتا ودورها .الفرية
 ؛٩٤٣ ماحتها تبلم ’ والقليوب

 منذ الزنارنز مذب عاصمتها رم،
 المحابى صكان وعدد ١٨٣٣ عام

 تفكج ٠ ى٠م ١ر٨٢ '١٩٦٠ احصاء
 عدد مع ا ص مراكز ه عشر الى ادارن؛

 ح ألفا ٢٢٤ الزقازيق : ، الكان
 الغا. ١٢٤ المدينة ؛والزتازيق

 ١٣٧  ابو ٠ ألفا ا ٤٣ حماد أدو
 ب٠ ٠ الغا ١١٧ الحب ؛الغا

 زانوص : ١٣١ ٠ح دبرب : ألفا ٢٢٤
 اتما: ١٤٧ مغر كفر ألفا؛ ٢١٠
ههيا٢٢٠ القمح مسبا  لغا.’ ١٢٢ أ

قب *كان عدد أرتفع  احماء ا
 ه.ن.٢ر١٢ه ار التمثيلى. ١٩٦٦

 نازبذ' از' مدرنة مكان عدد ارتفع كما
٠ أتما ١٥١ ار

 الهندسرقب نره
االطين

 مؤسة تعتبر بريطاب ركة
ستعمار  ٠ اب فى يدارالبر أ

 قيسامهى ووثقت ٩ ،٠٠ عام انثنت
ور )ح اليزابيث ألملكة  ومنحتها ،٠' ا
 انجلتراوانهند ردن احتكاراتمجارن حق

 نشاطها وبدأ ، الشرنية الهند وجزر
 عر لهدا 7 محطة ا’ل بانامة ١٦١٢ عام

قى ألهند ء شاطى  ٠ سررات عند ا
 ارار هذه أنامة ذلك بعد وتوار

 مماقل ار تحولت التى ألتجارية
 أبرزه.؛ من مدن ار ر ، محصنة
 ٠ ١٦٣٩ عام نى مدراس مديثة

 مركزدا تدعيم فى تشركة ١ وأخذت
 نوات بايفاد ممتلكاتها حساية و

 بعغم بتدريب ثم بريطانية ععكرية
سلحة استعمال على ألوطنيين  ا
ورية  . خدمتها فى أدخالهم بعد أ

 اتمى المنافسة ذلك أسباب من وكان
 الهند وشركة الشركة بين نامت

نية  ٠لهذا١ وركة ألهوتمدية أ
 وتحولت ، بعد فيما اتمرنسية
صراع أر ألتجارية المنانة

 بمؤازرة الشركة ونجحت ٠ عكرى
 ألهولنديين طرد لى بطاب الر الحكومة

ب الهثن جزر ار  و'نحويزل ا
رتكاز نقط ون أنشاها اتمى ا  الغر

ر الهد .ساحل و  محطات ار ا
أ',.عسكرية الحمارة مر محردة تحاربة

 مشن طة ألد الهمد ذث'ط تطور
عانة ١٦٩٨ عام  أتمى انسالة با

ة ألحكومة اليها ندمتها  ألبريطأ
 تنغب فأعيد حنيه ملبون ٢ ’ندرد و

حتفاط لها سمم بما ادارتها  با
 فى شتركت أ نظامية عسكرية أت نحقو

 كان أتمر'سيين مع حاسمة ممارك
 منل نواد رد عر تمها فى أ

 بذلك وأمتثف ، هيمتنح ثم كليف
 متصب ء ننا با عليها ألحكومة اراف

 ١٧٧٣ عام البريطانية للهند عام حاكم
 الحكومة تعيينه وتقر الشركة تعينه

 أرأف تحت ادارة مجنس انشاء ثم
 ثورة لعد ولكن ’ ١٧٨٤ عام الحكومة

 أغسطس فى مرسوم صدر ١٨٥٧ عام
كة غون—تم داحانة ١٨٥٨  ألى أ

ذاب وصبحت الحكومة  ألذى أ
 تماج أ ءمتإكأ؛ت قدن ذها نف تحت كانت

 الخدأتمريطالى وقددام ٠، العريطانية
٠ا١(٧بضئم١فى

قب أبلي ثركة  أ

أقهوئثدية

 تعتبر هولندية تجارية ركة
 الهند ر ‘ هولندا ر استمه ناعدة
 با٠وذيسند ١ زبة جعب أ نية أنثر

 ضم ١٦٠٢ دام تأسمت ؛ بمد ديما
كات من مجموعة  ارية—ا ا

 ار'موم بقيامها وسذر ألمتغرقة
 احتكار حلج منحها هارس ٢ ٠ ريغ’ت

نية ار١هرتمدأو بين التجارة  أ
 ف لطر ١ ؛ جالن ما' مضيق من تمتد تمى ؛

 ورأس ؛ الجنوبية مريكا اتجنوبى
ف (' أنصائح ارجاء  ألجنوبى أ

 نشاطها ميدان نشمل ؛ فريتيسا
ب ألهند وحزر وسيالن انهند أ



٦٨٢ الغربية اب شركة

 ر١ذعم.ا ت١ إن رجد *' ب ١'-مذر١و
 لهسد١ شركة فى ممثال الريطالى

 ألهند من ط.ردها طانبة لبر١ وبن لدعر ١
 نحمم لبذا ٠ ا“واسترا!؟ وسجالن

 الشرقياً الهزز جزر فى شاطها
 على الهولنديبد انتحار بدد سجما د

 فبذلك والبرتغال اسهانا أاطول
 التى النفوذ مناطق هولندا ورنت
 الدق فى والر'ضال 1سار كانت

فعى ٠ ا
٠م بتاًبد   الدركة بدأت
ليا 'جاربفن محطاً نداء را   حكومتها
 المحطات رعددت’ ثم جاوة بجزررة

 الى بدورها' تحولت التى ألساحلية
 اسمر ١٦١٩ عام وفى حددا معاقل

 بتاثيبا مدردة اروإندى م٣لحا١
 ناطق عادمة ’منه, وجمل ( جاكرتا ؛

حتالل  نغون وامتد ة الهولندى ا
 انقريه المجاورة الجرر الى الهولنديين

 شة لند ء* ء أسم؛ عليها ١ وأطلق نالبعيدة
 ذب غي ا الجديدة هولندا ا منها

 الجديدة زيلندا ثم ( الجديدة
 ءر اراع ردأ ولما ,( نيوزيلندا )

 اكركة ن٠ب; الياس ى التو
 سحعمار١ قوى و حية ذا من والوطنيين

'خرى ا#وربية  . أءرى نات من ا
 ١٧٩٨لهولئديةفىء.ام١ الحكومة قدرت
 ؛ لبءا ١ ممتلكاتيا خم و الثركة تعفية

 هذ؛ اديالل ندية الهر للحكومة ودام
 عنها ت البابانيو احالهم هى الالد

 ظاللبا مهد معا ١٩٤١ عام فى
. نهضا

رية شركة  الهفدل
الهولدية

 عام نأس-هت هرلتدية نذركة
 القرقية الهند غوارمركة على ١٦٣١

 ينحو نلوجود سقتها التى الهولندية
 احتكار حق الحكومة ومنحتها ما ء ٢ ٠

مر:شة والقارة هولندا بين التجارة  ا
 النفوذ هدم أغراضها من جعلن كما

سالى اندنيا فى والرتفالى أ

 الحكومة مد'نها لهذا ٠ الجديدة
موال  كذجيت والرجءال والمعدات با

 شمالها ة القار. فى الهولنديين أقدام
 اشمالية ادرة ض . وجنوبها
 حول مستعؤرذ اقامة فى نجحت
 عاميها أطلقت هدسمون نهر مصب

 منهدا طردها (( امتردام بو )) انيمو
عمار  أطلق اذى البريطانى أ

 أتاممت 'تم ٠ (( نيويورك )١ اد عليها
 الدحالى السالى على متعمرة

 ٠س عذجها أطلق الحسوب^ ألمقارة
زالت وما الهوكدق الجدندة غيانا

 ٠باس ف د'نعر ايرم حتى ننتهم فى
 هذه شملت ا—كؤ. "٠ سورينام )ا

نذلى بعض.درر ألممتئدات  البند ا ا
 الممحكات من زألت ما وهى ( العربية

 الحكومة احولت ان بعد الهولندية
 إدركة ا ،ات٠ع٠مخع على لتدية الهد
٠ تصفيتها اثر على

"نضامن كة شر
 دمورة اًبساد ألتضامن كة ت

 يعقدئ درره وهى شركات
 ندان باشرة أكثر أو اكان

 ٠ كة ٠ الذ' د—ءذ فى معمين اقتعدسادى
 زكاء الئ رن دك كل بأن تتمير ,٠

 م%لية ومس% متضامنا يعتبر
 ض وئلية—م وهى الفردى المالك

 مع له م يذو تعالى وكل ، محدودة
 لهذا ٠ ره ويلزمها الشركة غيد انغم

 ان التضامن دركات تكوبن فى يراعى
 بين المتبادلة الثقة- اسبا*ن على م 'دن؛

 م*ت تتى٠ أن تك وللدر .. كاء الد
 كما .الدركة 'ننحل فدلك الدركة

 نصوص فى يغيروا أن للدركاء أن
 مشيئت حسما بينهم م المب* لعقد ١

 على يماى و ٠ الدركة عمال تبورا
 التفاهم انتفاء أن التضامن دركات

مالة أو الثقة او  شاط يعرش ا
فالس، الى بها ينتى وند الثركة ا

توصية كة شر
 من تتالف شركة التوصية كة د

ول الشرع ي !.لشركاء من عين ٠ذ ا



٦٨٣

 واتثر تى الكف كاء بالدس ف ص
 ب١ خسنا رمن المودجد كاء يالدس
 اخبا كسكات١ هذه ايتفك ا#خر,

 نبز لج مغولبة  ثركاء وهم
 او دحعهم. حدود نى ا الثركة
 غيرالمحدودة الغرلة أما ٠ انجهمهم

 لهم الذين المتفامنون فلكركاء
٠ الركه ادارة حق وحدهم
نجاس هذا على  ثركات نتتم ا

وى : نوعين الى التوسبة  هى ا
 او الببطة التوسبة كدات شر

 اش حدمة ا و1 بالحصص التوصية
 .المال رأس لتكوين الشركاء ها٠غد

سبى التوحب غركات هى والثانية  نبا
 متضامنين شركاء من رتتألف

 الى تنمون متضامنون غي وشركاء
سبى أساس ض الشركة  اش ا

 هذه قيمة وتحدد ٠ فيها يكتتدون
سبى  مدى t الحصص او ا ا
 يشتركون  فبى لهذا ، م%ليتبى

دارة فى ٠ ا
ساهمة شركة

 منظمات هى المساهمة الشركات
 الكدد المال رأس على تقوم اقتصادية

سم من بتألف الذى  تعرض اش أ
 الدركات وتعتبر ، العام لالكتتاب
 دا جء لحدانر ا الععر فى الماهمة

قتصادى الشاد  المال فى ا
 الذر الشيوب الدول باستثناء

 مرافق جميع فيها الدولة تملك
نتاج  شكا'ت١ هده #سية ونظرا ٠ة ا

قتصاد تويه فى  فهى القومى ا
 الراسمالية الدول فى حتى تعمل

 ٠ مقيد حكومى اغراف تحت
 ادارة م٠ع٠ج فى المهمة بهذه وتضطلع
 اوزارة التابعة المساهمة الشركات

 غرود تضعع التى وهى قتصاد ا
 هذه نشاد ومتابعة التأسيس
٠ الشركات

 سمةمؤ المساهمة الثركة تعتبر
تانونية اعتباربة شخصية ذات

امخ برم
 يات٠شخد وبون بينها ا!صلة متقطعة

 الذري مال رأس فى المساهمين
ء  أو ادارتها فى حق ١لبى ليس ودو
 حذذبى حيث من ا سياستها ترجيه

دارة مجلس أعضاء انتخاب فى  فى ا
هم برجذع  لهذا ئ معينة فترات  ا

 عن الشركة عجز حالة فى الدائنون
٠ شأماتها١ رعاية

 بجملة المساهمة شكات١ تتميز
 انلءدودة غر قدرتها منها آ خمائص

موال رءوس توش فى  الالزمة ا
 اش الكبرى المشروعات لتنقيذ

ضطالع هاعن ض يعجز  بهاباستثناء ا
 دكك١ كمشروعات الحكومات

 المعاذع أواقامة المدن وانارة بةالحديد
 على التأثير انعدام ومنها ، الضخمة
 دخول أو نحاب نتدجة نشاطها

ستمرار لها ن٠يخم مما المماهمدن  ا
ستقرار  يا أسبى قيمة فى والثقة وا

وراق سوق فى المتداولة  ه المالية ا
 التى المناعية المشروعات تتميز كما
نتاح المساهان الشركات غرهاتما  با

ذ١ ءا.ى يعتمد لذى١ ٠اف   
 تذوذر اش الثمن الباهظة وا#جهزة

٠ الفردى المنتج إدى
الشيخ شرم

 عد معرى اسذراتيجى مرقع
 جزيرة تجاه العقبة خليج مدخل

 المياه س ممر بينهما ويفحل "نران
قليمية  والصالح م ه نحو عرضه ا

 واحد ميل نحو "للمالحة منه
 ودى الممو حرب ابان اسمه تردد

ول الثالش والعدوان  عى والثانى ا
 ( ١٩٦٧و ١٩٥٦ عام والقناة) سيناء

نيراياية القوات علم، استولت  بعد ا
-غاء٠س- من المصرى الجيثى رمحالبط ١

 ر هرشا وأصبح '، ١٩٥٦ أكتوبر ٣ فى
 تهيئة ألدمامة الجمعية ناقشات

مم ء عن اسرائيل امشاع بعد ا  اد
 ايالت نم يمتد ساحلى نريد من

 فى المالحة لبىئةحرية١ اعالن مشترطة
ن دودة مباعا باعتبارها العتبة خليج



)٦٨ ضرديدر

 هذأ للهيئة ألعام ألسكرتير ورففى
 ٢٦ فى ألعامة ذ٦ألجمعب وأءإذت أاشرط-

 رى ألف #ء لجة ١ درورة ١٩٥ ؛١ فمبر رو
عر اخألء بالغدل ور( المدرود غير

 ١٩٥٧ مارس ٧ فى بحرأ أاشيح شرم
نحرأبليون ذف أن بعد  المنثثات ا

 نوة ورماحها الممرية المكرية
 زىء١لطو١ ت١لتو تابصة فنلدية

 الجيش لعودة تمهيدا مم الدولية
 دوأت حاب .ان د ٠ اب ألمعرى

 ٩ما٢١مفى٠ع٠ج كطلب الطوارى،
 الى ألشره التوات ءأدت ١٩٦٧

 رأى اريعس ١ اعلن ى .أماكنها
 ألعن مرور تحريه؛ ألناصر عيد

سرايه  د١مو 'نحمل اش أو أ
ت ١ بذاء ر ١ عررسمله زيجو.ه ١سذر ١  ا

 بو.ه ٠ألم ١ أذدون أدار ا يني ات توثم ممر فى
؛.ت ميما   فرومب المتحدة ألو

 الدول دونات أ#من مجلتى ألى أ#مر
سيوية العربية فر وا  بقة وا

شتراكتة ١ط ق در ? ة وبد وا

عرويمر
جيرهارت وم. ، الماتى باس —ص

 ودرس ١٠ عاثم ولد ٠ شرويد
 أدارى اكترت الى أض ٠ القانون

 زواجه رسدب أبعد أذه أ ١٩٣٣ عام
 حاماد1با عز ٠ ١٩٤١ عام أودية من

 ر١ اط؛ ٠ ١٩٤٧ دوسلدروف فى
شتراكى -ألحزب  أنتخب .ألوس ا

 ' ح ذنض أل ؛ ألدواب بمجل وا—ءذ
 مرآت هذث ن،٠اذتخا وعيتد ١١٤٩

 ١٩٥٣ للداخلية ١وزبر عدن ’ مذواية
 ى٠أل-وء الحزب اعتمار عر سل

 عليه أتار مم،ا ذأنولى غدر حزبا أ#لمالى
تحاد  وزارة ترلى . ادوفش ا

 نغور خادا ١٩٦١ عام أخارجية أ
 زرعارت ١ 'ن. أديناور حكومة فى ؛رنتانو

 أأهدربية الدول عالقات قطع صر وء؛
يات زأر . ببالده  عدة ألمحدة ألو
٠—كم أدرناوز بصئدجة احدأها مرات

 * ابذول د مع خات مباحة فى أشرك
 انت بم رذلى أأخارجية وزأرة فى خلفه

ئتالية الوزارة ى ١٩٦٦ عام  ا
 ب١دالح إى و"رو بر٠كي ناسبة ٠ب

٠ الدواع ورارن الذرجمة

اسب شريعة

 النغد فى بسعمز اصطالحى لعبير
 سمة سميا م أ حنحد ١ به يمد ٠ ياس ا

 الدولة عالنة لى وألفدر ادرة
 على وذلك . ألداخلية و١ أخارحية

 ألغاب فى بجرى بما ألتمثيل سيل
شجار ألملتف أتكثيف  وانذى ا
 ،متاهات ألى ألطرز فيه تتحول
 ألغادرة ألحيوانات تغرغر حيث

 وجودهاعلى وأسان وأش كادر
 معها تعبش اش أ#خرى ألحيوانات

٠ ألفات فى

باشا شريف

 ربى ٠ ممرى سياس ٠ ١
 باشا شريف محمد وهو ٠ وزراء

 ٠ايو وكان ١٨٢٣ عام ولد ٠ م أل
سل تركى * بمصر لئتغاة قاضر  ، ا

 فى أوفد ر اخانذاه بمدرسة سجتم
 بمدرة وألتحق- فرتا أر بعثة

 وتزوج ١٨٤٩ عام عاد ٠ الحرى أركان
 ، اوى٠الغرل بارا سليمان ابنة

 رية ار السرية 'رب فى تدرح
 ألوزراء سى بتلم رياسة توز ٠ الداء
 أبرلي ١٨ فى ؟ولها ا مرات ارع
 سأعيل الخدى حف خر١و٩ ق ١ر٢٧٩

 ائعنمر من بخلوها وزارته *تميزت
جنبى  وزارة فى ذتدل كان الذى أ

مير لمغه  بريطالى وذير ’ توثيق أ
شغال وزرلى المماية  ( العمومية ا

 نفه ألعام من بولية ٢٣ لى وألثانية
 وتوية بماعيل—ا' اقالة أثر على
 لثالثة ١و ؛ اخدبوية منصب فية ،
 بد والرادعة . ١٨٧٩ سبتمبر ا ( لى

 ٢٨ فى العرابية أنثورة أخماد
٠ ١٨٨٢ أغطى



احركغ٠ شعار ٦٨٥

 نباوبريطا م يببن ع١يالصر الرابعة
حتالل من بعدشبور السودان حول  ا

 الوزارة هذه تدم ود لمصر البريطانى
 صاحب فقدم شهرا ٢٠ سوى

 ١٨٨٤ طابر ٧ فى اشقالته الترجمة
 ذطاندةالمر الحكومة غنظ ببب

 خط من السودان باخالء لخديو١ على
ستواء  فرفغر . حف' وادى الى ا

ذعان باشا شريف  الضغط لهذا ا
 إورد١ هو المودان ن١ باعتبار

 اثتدخل أن عن فضال لمصر الحيوى
 ءلى افشات م فى المريطالى

 ٠ -هيادة ذات مستقلة كدولة قها حذو
ستقالة وضمركتات  الحت ١} ذوله ا

 اخالثنا طلب فى البريطانية الحكومة
 الموافقة نملك  أننا نجر الودان

خالء ذلك عر  حكومة تقول ٠ ٠ ا
 تتبع أن مصر عر الواجب أن الملكة

 اعتداء وهذا ، منانثة دون نصائحها
مر على مريح  لذىسقتفه١ العالى ا

 .ودوكطتهه ئه١معوزر الخدلو لحكم٠
 ب حك من منعنا ننا نتقيل فنحن
ساس لتانونؤ؛ طقا المالد ٠ (( ا

 ألترجمة صاحب أن يذكر كما
 انامة عالى هذه وزارته ابان عمل

 ة—والحدس القوابن شورى مجلس
 يتغذ وكان ١٨٨٣ مايو فى العمومية

 مجلس عش عرضه بمد ا نانونا

 ضريمة يغرب و ألقوانين شورى
٠ العمومية الجمعية مصادنة بعد ا

اثشخئة

 الحريبة بالفون يتعز اطالح
 المحفور الحلزونى التخطيط به يتصد

 لماسورة الداخلى الطح على
 والذى المدفع او البندقية I. انبوبة ١

تجا، فى القذيفة دفع على يساعد  ا

. الهدف نحو المباشر

 نهرى التفا، ص يتكون ماذ مجرى

 القرنة بلدة عند والفرات دجلة
 الخليح صوب ويتخنطرنقه العرانية

 يبلغ ألذى خالدمره وفى ، العربى
 نادة من فيه يصب ٠ م ١٠٠ نحو

 راي!,.اه فيغذيه نارون نهر الشرق
 ٠ والجزر ألمد بمامل تتأثر اش

 ١/٤ الى كم ١هر بجن عرضه يتراوح
 مذرا ١٨ ، ٩ بين عمقه ويتراوج كه

 از ابحرية للمال'حة لح ستا وهو
 أعمال بمد سيما  كمرة فةرا

 العمليات بسبب بدأت اش التطهر
 تقع ، العظمى ألحرب خالل ألحربية

 وعن منتمغه نحو لى البعرة مدينة
٠ البرى ضفته

 الجمهورية شعار
ة—ادربي تجمهورية١ شمار يتمثل

 عن مأخوذ ) زخرفى كر فى المتحدة
 مرتكزا ونف وند ( الدين صالح نر
 الكوفى وإلخد عليها كتب ناعدة على

 كما ،( المتحدة بية الم رنة الجمه؛ ١>
 ءلم يمثل درع سدره فوق نقثر

 الثمه.ار هذا ويستعمل ، الجمهوربة
 ، الرسمية والدغالت المحررات فى

بجوز  التجارية لألغراغى استعماله و
عالنات اللوحات فى أو والعتاة  وا

وراق من ونحوها  باذن ا اتعرفية ا
 ٠ الجمهوربة رئيس من يصدر خاص

 هذا من (( اجمهورية١ خاتم )) ويتألف
 طراز ءلى اطار فى موضوعا الشعار
 شمار بتحديد صدر وند خاص

 جمهورى ترار واستعماله الجمهورية
٠١٩ه٨لعام ١٩. رنم غانون

الحركة شعار
 ستهل فى تردد اصطالحى تعبر

 به نمصد ث؛ ١٩٥٢ لجة يو ٢۴ ثورة
سس خالصة  عليها تامت اش ا
 ١٩٥٢ سبتمبر ۴٠ ض ،الثورة

 شعارنا يكون )) ير بما ذلك الى أشر
تحاد هى أشعياء ثالثة جميعا أ



٦٨٦ ( حزب ) الشعب

تحاد ان باعبار ،،والعمل والنظام  ا
ديان وأن مقدس وأجب  نائمة أ

خوة التسامح على  ألندام وأن ، وأ
 ألمتدرن ألمجتمع ضرورات ن٠م درورة

 ٠ ألثمرت كان مهما يسود أن ينبغى
 التحرص وركه سادة ألعمل وأن

٠ ء ألبدا و ألدحل على قامت

( حزب ) الشعب
 عدد ى ء: 'طلق أسم لثعب ١ حزب

حزاب من  نامت أش ألياصية ا
 بعد وغيرها ألعربية ألدول بعض فى

ور ألعاب الحرب ا ويشل ٠ أ
 ٠ ألبورى الثعب حزب ٠٠ ١
حتالل بعد تآلف  وريا—أ ألعرش أ

 ألفيصلية. لخكرمة١وأذهبر ١٩٢٠ عام
 وأن ١٩٢٥ دام ثورة أحداث فى غارك

 ائه زعم ن٠م ٠ أيل ٠٠٠٠ ألجنرأل مغوضية
 **شهبندروفار لرحدن١عبد ألدكتور
 ز خلفه ز . ألغزى وسعيد الخورى

 لىئة١ ١, حرب ألوشية الحركة رءامة
 أر زءاًهته انتهت اش ،؛ أ!وطنية

تاس هاش؛ ٠ لذوننى١ شكرى ص أ
 زلف ٠ الممرى ألتعب حزب — ٢

بزعسامة ١٩٣٠ عام ألثعب حزب
زراء أل ٠—زني ياشا صدض أسماعيل
 ألمنشورة فه١شهد وجعل ن حيدذأك

ستقالل ))  جميم ة فى وتر وألمغاوضة أ
 مرة جر ر وأصا. (( ألبالد مرأفق

 عام وفى ٠ لحاله لسانا (( الثعب رر
 درب فى ألشعب حزب أندمح ١٩٢٨

 -هرف كان مذ' منهما نتألف -ذحاد١
تحاد حزب ١١ باب  ء لذ-هبى ا أ

٠ دكا بأ عيى حلمى لى مح* باسة بر

 ٠ انجزاى الص حرن - ٣
 ح.ذب خلف وتد ١٩٣٧ عام -#لف

 الذى I' لبة ؛اثما افربتيا نجمة ١ا
 ؤبادته جعزمن ٠ نفه العام فى حل

ستقالل افربتيا شال وحدة  وا
 نثاطه وكان ربة دن حكومة وب'م
 من وكان وفرنا الجزائر بجحن موزعا

أن ا (، ألحاح معسالى )١ زعمائه أورز

 . ١٩٢٩ دام نحل١ راه لم ألحرى
 أاوطنى ألنفدل قيادة فى وخلفه
 ١٩٤٤ عام ،< انصارالحردة ١١ جماعة

تحاد ب٠حز )١ ر  ،( اش الدرمذ ا
٠ عباس فرحات تزعمه الذى

 ٠ ألتركى اأشعب حزب — ٤
 ررى احب ١ ألنعب حزب ويه.فباسم

 م ب دع نثأ ألذى ألعدزب وهو
 كام منذ ريا فى ادورى المغنام
 ألحزب بر:.امح تفدن وند ١٩٢٢

 عليها قامت التى ألمبادى، تكوينه عمد
 أنعرأده ودأم .التربة الجمهورية

 نحره* اتربة ألسباب توحيه ل
 اعيد حتى . منافر دون تة

حز تشكيل  باسيةوأخدت١ أى أ
 لناب ألتناقص ز ألمطلقة أب

 ٠١٩٦١ كام ممن نه ألعدالة حزب
 حصل أإمام هذأ نتخاباب ١ ذفى

 ١مئ ١٧٢ على الثعب حرى
 حزب شها حفى ١ ٥٨ مقابل

 ١٩٦٥ ء.،'م انتخابات وفى ٠ ألعدالة
 ٢٤٠ مقابل فقد ١٢٤ على حص
 فبسذلك ألعدالة حرى عاجها *ض

ض الحزب نحح  ألوزارة فى-ئليى أ
 ٠ل ألجمهورية قيام مدن مرة ول

 فى أما ٠ ألثعب حزب فيها لمشرك
 ادزبالثعب نحمل أشيوخ مجد

 لحزب ٧٠ مقابل ز مقعدا ٦٢ على
 حصل١٩٦٤ انتخابات وفى ثم: العدالة

 لحزب ٨١ مقابل ؛ أ مقعد ٤٨ على
 ن٠بب كا٤-٠ذق١ جه١و 'فى ، ثم( ألعدألة
٠١٩٦٧ مادو فى عفونه

باشا شعرأوى
 محمد وهو ٠ مصرى ى٠٠سيا

 ألثالثة أرعدا، أحد ، باشا .شعرأوى
 الساس ألمندوى تابلوا ألذين

 ١٩١٨ فبراير ١٣ بوم٠ فى البريطانى
 ذلك بعد عرف ألذى م أب وهب ١١

 لماب ا( ألوطمى لجهآد١ عيد راب
 دحق للمطالبة ألخارج ألى بالخر اه
ستقالل فى م صده وذأك ى أ



٦٨٧

 وكبال صم . رعية اضر عدوازاجممبه
 فى تصحدوته وأميت؛ المقرى الوفد

ولى المرحلة  ٠ اتوفد نكوين من ا
٠ ١٩٢٢ عام •ردنى

شبى

 مه حو ■< ■‘if ت ب بند ' - ١
 'ندم دن عز .•عب الدائلة من

 كم الزراعة ■نارح ين من انعالت
 عر اشار' 'كثرها من ,—.١

رض طح  ءر اخدرت نغزا ا
جواء احتمال  عن ضال فة الحذر ا

 خصبة دربة الى تحذاج  رزاعته أن
 والضعيفة. ا#زخرالملحة فى ينمو فهو

 متتاً مختئغه غراض١ فى ذستخدمت٠

 وتغددة الجعة ونقعر الخبز اعداد
٠ الماشة

 اد من انعال اكاح كع ٠ ٢
 ١ .٢هز حطن ط ٦٩٦٤/٦٣ مئ فى

'نحاد عثناء’ف مترى طن ماثون  ا
 لى وتأتى ■' وابن الوبى

 لصير المنتحة الدول مقدمة
يات مريكية المتحدة الو  شم ٨ر٨ ا

 برطال'؛ ٠ حك م ٧ر٣٨ فرنا تليها
 تركيا : ط م ض٨ كندا ،د م ٦ر٧

 ٣هر٦ الفرية ألمانيا ، ن م ٤ر٢٨
 الهند ،ف م ٣ز٣٦ الدنارك ؛د م

 ؛ ط م ٢.ر اسبانيا ، د م آراً
 لندابو * ط م ١ ر٦ فاكيا سلو تتبكر

 ١ر١٩ نية الد المانيا ،ط م ١ر٤٧
رجنتين ل٢١ر١٦ مراكش ، ط م  ا

 ، الجزائر ذلك وش ٠ ط م ,را
 ئ العراق ,المجر ؛ طفار ،استرايا

 'نونر ئ رومانيا ، الجنوبية كوريا
 . الغا ٥٢؛ب تمويالير ،٠لغا١٧٨.

تحاد .،ط  فيقدر الوبتى ا
 (١٩٦٣/٦٢ I عام التعرس من انتاجه

 ٨ر٤ يقابله ٠' ط م ١٦هر جملته ما
نتاج متوسد د م  ١٨٤٩ عام بين ا

.١٩٠٢ و ١٨٤٩ عام

 الدول ض فتعتبر الهين دما
 يلى وهو دد الش ألتاح فى الكبرى

همية فى التمح  ١٩٣٩ عام احماء 'أ
 ٨ر٤ يقابله ن ط م ا ٩هر لمته٠ج بما

صاج مموط ن ,٠ ردن اضنوى ا

ص’كه

 وذلك الرية من نطاق فى الرسائل
 ٠ النير الى انها محتو؛ ترب لمنح

تفاق اللتة هذه كاس وذآفع  با
 هذا وض اليه والمرض أراض بن

ب  العادية اللذة الى الرسالة حل ا
 بعيد عهد ومنذ ٠ مضمونها لمعرفة

صطالحية اللنات هذه ضتخدمت  ا
 الجامجة منها عديدن ميادين فى

 جهود وبذلت والتجارلة والمكرية
 طالسم حل عن الفدر بتعجيز نارعة

ص ٠ الرية السعرات  التى وا
 فهى وختلغة الطرز هذه عليها فامت

 المتكررة المالمات تعتخدم فد
 ذكرة لى كما ١ والخطوط كالنقط
 الحروف أو ا اسراب •،ورسى

رتام او الهجائية  لتكون العددية ا
 أو ٠ والكلمات الحروف عن بدبة

 وضاعمختاخة١ فى العالمات تمذخدم
 التى !طبان بريل لغة فى كما ٠

 بالتبادل( 'ستعمل نقد ٦ على تعتمد
 كلمات باستخدام ذلك بكون أو

 عن و٩ أخرى كلمات عن بديلة
 جملة عن بديلة الكلمة تكون او أرتام

 الطرق أكثر وهى ٠ اصطالحية
 البرقية الرسائل فى سيما  شيوعا

 الدولية المعاهدات بحكم يتحتم التى
٠ للنير مفهومة مريحة تكون ان

 فى "سنخدم الرية والثغرة
ولى ، هامة ميادين ثالثة  فى : ا

 تبادلها التى الدبلوماسية الرسائل
 فى مبعوثيها مع الخارجية وزارات

#جذبية١  وزارة ديوان ويضم ، لدو
لث%ن خاصا مكتم؛ الخارجية



٦٨٨ سإلئذ

 تتجدد أش ألدبلوماسية ألشفرة
 فتفاح١ خثية وألجن ألجن بحن

 المكرية سائلرفىال وألثانى ؛امرها
 خططا تتضمن وألتى ألحروب أبان

 أر تسربها يخشى سربة أنباء أو
 أعمال يدمل وألثالث ؛ و ألصه
 هذه بوضع وتضطئم ٠ سية ٠ألجاس

 ألمخابرات ادارات الرية الثغرات
 العاملة ألخاليا باختالف تختك وص
 كما غ حص شدا ا باختالف و٠ ممهاً

 ألرمة ألشفرات هذه تستخدم قف
غسر بيانات واذأعة للتضليزل
٠ صحيحة

شبرنك
ى وهو ، سوفيتى سياسى  ديكو

 ١٨٨٨ عام ولد . ش مبخالوفتش
؛ ليننجرأد. بطرسبرتم ؛*معنت

 أشترك كما * ١٩٠٥ ثورة فى أ'شترك
حمر الجيش فى  الحرب أبان أ

هلية  أنتخب ’ ن ١٩٢١ - ١٩١٧ ) أ
 للحزب ألمركزية باللحدة عضوأ

 نكرتيرا ١٩٢٠ عام ألشجوعى
 أنشابات لش%ن ألمركرى بالمجلس

 رياسة فى كالينين خك * ١٩٣٠ عام
 عام ألسوفيتى ألرياسة مجلس
٠ نوروشيلوف حلفه ١٩٤٦

بلق٠٠٠لث

اضدنة ٠١

ذن

عة أحمنا مراكز أحد تعتبر مدب
 ليدز بجن تقع ط انجلترا فى الكبرى

 الغرب دالى الحنوب فى وبرمنجهام
 لمية ى؛ شهرة اكتمبت مندستر مرر

تها ١٤ ألقرن ت  من ألقاطعة بآ
 لالرت ب؛ منتجا تنمل ٠ ألصف

جهزة سلحة وأ  ألمعدنية وا دوأت وأ
 زعمال تدتهر كمأ ٠ وألمجالت

 صروف وصناعة ألمعادن تغضيضى
 د عسه يبلغ ٠ وألبصريأت الطباعة
 منشاتها' تعرضت ٠ ألفا (٩٠ سكانهاً

 أطلة ألثانية ألمابة ألحرت أدأن
 ٠ ألعنيفة ألبسوية الغارات من

٠ ١٩٠٥ عام جامعتها أنشئت

رد ج’ محدم
 س..ر١ ندلمن •نابا
أللك تخد- ١٩٦٧ ما_.فى ٢٨ ؤو

ز ا#ردن د ر-ا'ر فى دى ا
ل ردب ;ج اندفام أ ٠ وألنقدة أ

ى ألشابر

 ا وي., ر و ,منم ف ثممى ا م ■٠٠
 لكحسر.ر١ ؛ئ نة العبن

 أسعد بن احؤذ وهو « لغإمذبية ١
 ١٩٠٨ عام نحدا ولد . أشقرى

 ذرع ح زم ب’ -ة ألداز سك، ر بد ٨رعد و
 عام و'رحرح ن ألقاب ودرس لقدس ١و

مام ؤأشنعن ١٩٣۴  سقف با
 ذلك حذذ وفى ٠ ١٩٤٥ حذى راسه
 أداهصة ا!وطية ألركة فى  ثر

 أد لى يطا البر اب ا#نة
ف ء حكم ه

مقد- ' ت ا م،

 .لئب٠ با معر ار ض ١٩'(
 ':'جامعة وفد فى اشترك ١٩( د .,و

 العربى المكف لناسر تعريت’'
 رأس ١٩؛٩ شا* ونى ١ حر— ٠.،

 الوتابة مجفر لدى ور- وفد
. ألدولية التوذق لجناتو

 عارا با جمة لتر ا حب دا عر
 ءا ألعريبة ''جامعة فى سا؛دا

 د؛با اذ؛ ١٩٥," وز . ا ٩٥ ا
 ٠ الحا.؛ '#ب !دى ور؛( !ويد

 لوفد رئيا التالبة ا؛.نه :ى
 حتى المنب هذا وثغر لعودة

 اذ.ذ.لى ممثال اختير حجن ١٩٦٣ عاد.
 ان- ونى ٠ العربية الذمعة لدى

 التحرير نظمة أكحوبا 'لتالة
 اسبر لوط'ى١ الحذي اد

 زك—٠اث ١٩٦٦ ’هارو ون' ١٩٦٠

 .، رص-بج مى>شات فى مهيج ط ,ألم زس*
 ؤفى . ني—ز'لث 'انذدت األردن دع

 لى٠طالببغع نقه ألعام ن٠م سنسر
 وفى ’ ة—ريس .عر؛ ١ ألجامعة

١٩٦٦ 



ثلن ٦٨٩

 ممثال العثمانى اب اخر ا بمجلر عنزا
 التى نخد با واشتهر دمنز ثنة لمد

 ض دواعا المحض نى كاى.بإض
 ن ئ نحذحرأت’ خمنت’ كما ألعرب

كان ’ دشت لى ألشوولمة حعر

العساى شكرى

 شكرى وهو ٠ -ورى’ وطنى
 ٠ اساى على بن بدرى بن .( بك ).

 دمنز نواحى ببعض ١٨٦٨ عام ولد
 -•ه‘ غ درأص أ'ض ر. ٠ بها وض

 اذطائف ١ بعض ز غلب ٠ باطنبول
ذ انتخب ٠ نخول١و رايسموز أربةا

 الالمرشة '١ حزب اعضاء من
دارية  حمل كات لذى١ ، العثمانى ا
يات تحرير  الحد من العربية الو
 بردة تحرير نرلى كما ٠ أغردى
 'سبا واش ايوسة اض

عض حلى ٠ ١٩١٣ ءا'م. مز بد
يبن ر لب ا طن*-ين ٠ل ' "٠م ٠ ۴ي٠ عن ٠ ■اا - د

عدام. فى وجاء ١١١٦ ماس ٧ فى با
العام والحاى القائد زشا جال بيان

 نى ٠٠. الحصوص؛" بهذا التركى
تل١ والمحاكمات التحقيقات فا>
 عاط فى العرفى الدبران أحراها

حكام٠  المشوب رحى المقعان درتا
 على كل الذار.،ن و المرض من دهب

 هذه ترتيبات فى شتراكه’ حب
 'اخ ومقعدها غايتها لذى ا الجمعية
 ■ة را ءن از واام وفطن و سررنة

 ٠١ ر ى ا ى جعد'. و الدخماب الط

٠ '( سقنة

يخر د

آزر . وكى'لمانى رتى د
نه ى ق ح ي١ . '٠ ٠ ،، ر" ي ددد ي دي

الجنرال وهو . ألماط 'سمة ر متثا
١٨٨٢ . ولد -خرشال فوت كررت
در ى ا العالمة لحرر ا ابان عمل

ركان رياسة  ,١٩١٨- ١٦١٤ أ
 ل أ جنر ميجر ا اللواء نبة ر منح

.توروزأرة ١٦٣١ ’دالغريق ٠١٩٢٦

 عام هندنبرج رياسة أبان ’الحربر
 إ١لتورر _ا—رئي ص ’ ١٩٣٢

 ١٩٣٢ ديسمبر ٢ بين ٠ ستشار ٠

 بالتدر اتهم ٠ ١٩٣٣ يناير ٢٨ و
 قتل ٠ النازى وألطام هتلر حيان على

 ٣٠ فى ألنارية ألطهير حركة حالل
٠١٦٣( ويبه

شطن
 كول١ من عدد فى ولة١ءملهاسد

نجأتبز لثلنأ — ١ ودرر ٠ ىا
سترلينى الجبه أجزاء أحد  ٠ ا

 ’ ألجنيه ن٠م ٢٠ ا ١ وى وط
 ٠ بض ١٢ الى ألشان ويف

 عام الحدادرا فى ألشان ل ا'سنعم
 سس-بيكة من. خيرب وكان ١٥٠٤

 اغضة ا ن٠م جزء ٩٢٥ على 'نحتوى
 وجعلت أخرى مسادن من ٧٥ و

 ٠ الغش لمنع بارزة « ة ز ذر ١١ حوله
خيرب لثلز ١ أصبح ١٩٢٠ * عز' ومنذ

 جزء ٥٠٠ دك ردنوى -ر--كة - نح. مز
٠ غفة ا ص- وتد

 وحدة ٠ اطموى الى - ٢
 ألى ويقم ، ألنما فى ألتعامل

 ٠ ر٠٣٤ وبعادلي*.بى .ا كن و >ر ١٠٠
 سبيكة من ب 'ض ٠ الذهب مز م١ جن

 المركزى البنك و؛صدز معدنية
د٠ و ١ ٠ و د فنة مز مالبة أوراز

ذبت ۴ح٨ لذئن١ ذاوى٠

ددة و ٠ لى أحسوما ١ الشلن - ٣
رهادن ألترمان جهورية فى ا'-عاس

 بنه.*( و ٠ لذهب أ ٠٠م م١جر ٠ر١٢٤
 أحراء وتغرب سنت ١٠. الى

 سنت ٥٠ ن ١٠ .. ه فئة من الذان
، ه ف!ت من راب أوراق وخدر

ررثكى ت ١٦ كلمذ٦ زى

طر العب رث ٢ ١ أو . يى ا



٦٩٠ غن لححا هو — فج شيز

 وهو ئ افريقيا غرق غلن - (
 لجمهوريات١س عدد فى التعامل وحدة

فرسة  مرتبطة زالت ما اش ا
لتر  جمهورية دتثمل ، ليتى با
 باوى ، وأوغندا ، وكينيا ٠ تنزانيا
ر مريكى الدو  شلن ٧ر١٤٣ ا
٠ ارض

ين لثنا ئ ه ٠ شابثذفج
 ال اتعثر اقاشات١ اداى

 ية١"غيذر اداب بة جمهور منها لى 'ئ
 الشمر لى ودع ٠ ، الفراع ا

 ٠ زخ ٠ رء الدنه؛ لحدود مجاورة
 وعدد . م كم نف اً ١ره٦ ماحتها

 ٠ا'د٠ وك'--.ل.م ٠ ن م ٢ر٣٧ مكانها
رف,.  عكار 'لى ٦١ نحو الزراعية ا

 'ر ٠ ة العفر الملكيات من ها اكثر
ف مقدرة , المحاصيل طنان بآ  أ
 . ٥٣٦ الكر بنجر . ٧٣٢ البطاطى

 المرئ . ٢٧٥ اكعدر . ٣١٦ الدح
 تخترق . ٢٣٥ التوفان '.٢٤٥

قب  م ٦١ طولها قنا؛-بل ا
 بها مرت التى الغن عدد بلغ قد و
 جمله غينة ألف ٨١ ' ٦٩٦٢ عام ١

 المدب ٠'ء . ط ٠ ٤٣ر٤ حمولذبا
 ٠ ذح '٠ثفى و ح ر للنزب* ٠ بيك ذو ٠ كييل

 ٦٩ لى١ابر لرلمان١ فى ظذا٠ب
 وذرا، محاب وللمقاطعة ٠ تانبا

 اد'لعة هذه وكانت ت ,ش%نها دارة
 ١ا ت ز I - ل رتن لحرئب ا لننشوب دببا

 ذغممحت’ه ١٨٦( عام أرأت—واإدذم.
 فج داب دماي ذج فرساى ة هد مد.ا
٠ الدنمارك الى

( خطة ) ن ندلج
 -.درنى—— ء تالف.بمئ ٠ ض نلح خطه
لمانى القاتد الى ضب  المرش ٠ ا

 ؛١٩١۴ - ١٨٣٣ شبن فون العرد
 اتجيش در وكان رفى؛ كاب

لمانى  ءرف . ١٩٠٥ - ١٨٩١ ا
٠تذحش٠و المتارجح لباب را '١ خطنه

 ذم فى فررا ارح الحرب حالة فى
نا و لمأ ٠ رط: 'مه- ا 7-ااحذطا

ستيالء  ٠ الماش بحر موالى عر وا
ندواع  بطبق بينها بارير صوب وا

 فرنسا جنوب عر ا در ااجناح
 عقب ), رتاح حول الجناحان بتارجح و

 يتم نم ومن متحرك أوط ( باب
 ٠ هدو اولة٠مق اية عر القماء

 فرنا غزو فى الخطة هذه انخدمت
٠ اكانية العالمية الحرى مان

ايرلندا شمال

 وحدات احدى عر طق ٠٠١
ربع كياسية ١ منها لى دنئ ش ١ ا

 أذجلترا وص ' 'لمتحتدد المملكة
 ٠ ارادا ودش ائ١و زوفى

 وعدد ٠ م ه. د (٦١ ماحتها 'ربل
 وشب ٠ ي ٠ ١(ر۴ 1ءاه
 اهمها مراكز 'رمانيه الى اذارئ

 ٠ ندرى وذء ودأون ب وانتر ;شت
كبر أدب١لج ١ عها' مجمه فى و'نمر  مر ا

 اكر م ثالثة ك٠_اك٠د . العن ج اول
٠ نرلندا ١ ل جمهور لشع

 از٠غم منح ١٩٢٠ دك سد
 نغاق داخل ذالى حد كدأ ا

 سأم عر .٠ك المتحدة المملكة
حالى عن ففال اء ورز ومجر لمان ٦

ه ذعر مام ٥٠ م ٠لئحك ر غ ب م خر ا،إ

 'ح ٠ دمى ص يرمهم، عكرى
 ع ا شم لحينى ا ز ح لد ثغين لى

عام دج فى ولد ٠ ثك كاى



معاملة شهادة ٦٩١

ما

 راحة ثم ١٦٤٦ - ٤٤ العينية

ركان  م تب وبعد ١٦٤٨ عام حتى ا

ب ١رمور ال انتعل اكعبية الس
 ز أ'شب٧اف وزارة رياح ورولى

 اردس نابا انتخب 'نج ٠١٩٥٤٠٥٠
 ل فاره و بس ة٠ لجمهور ا

٠ ١٩٦٥

شنغهاى

 ٥٠ كدس؛ لمدر’' كبرى ق شحبا او
 ١٢ :حد على بر نح ١ هر تهر على رعع
 'سى نج ن؛ خليج فى معيه من بدح

 *ت ٦ر٩ شدانها عدن بع ٠ كيانج
 ق تف فانبا' ب ص ١٩٥٧ ء أحصا

 ا٠ىرب سن’ر ٠ العاتمة بكبن
 ض 'ند مدن ألهامة هيه لعس أ أث حد ب؛

 ١٨٣٩ -اد اش 'شدوي نى ا#وربى
وبى بمسى ا حرب ولنوب  اذى ا

 كمع وابتى ١٨٤٣ اهدذ٠بمم اسهت
ازى ٠مزاو ارع مع شنجهاى

هذا ن وفيما ٠ ألحارجة للتحارة
اذ ١٨٥٩ عام, و ٢ه'رئ

-٩ لة مت ■'■اه I ٠■ راغ *
ا-١

 ثارت اخى اندوب ألتعمرة

 ٠ واوربية ررركمة حالمات 'ندررها
 زحف مام١ ١٩٢٨ عام شطت

 و' مما ذ٠م واًصحت لكومنتاح ا
 ا٩٤ًه - ٣٧ ب وب ذتررة؛١

 اليابانى فى حتأل أ منطقه -٠٠ت نت كل؛
حدب .٠م جب ت»اجها I ■ ، نعتب.’ < انجعرن
 اف، فى الحدبثة اشناعات أ مراكز

 لعطن ١ نيتم 'رها' عناعدا اشمل و
 استركت ي’ حد ف ندو١و والحربر

 ١٩٤٥ عام اكابا:ية ألمعارفى على
 ز 'نثت كما ب ٠لح أ خات نعو’ خؤ.ن

 اًالحةددوق :لثذاذ١و ثور ح

 هد ’ومما معات جا عدة 'ن ٠ وا!طباعة
 عام أنشئت •' فزران جامعة ’بيب عليا

بن٠!ص ١ لحاًرد ه ع محمو من ٠/ ٤ ٠

٠ الخاري

استثمار شهادة
 ادخارية ستدات على بطلق أ'حسم

هلى الك يدا  اسدارها فى المدرى ا
 تصاعدية بغائدة ١٩٦ خابره أوفى خ ت

 وذرتدم أدبر ٦ بعد ا ٢ر٨ ب 'نبدا
 تم بذرر أنم ٠ سنرات ٦ بعد بز ٤ الى

 الى دعمن ذلك بعد اشائدة سعر
 وللمسذخمر خوات ا ٠ نهابة فى دا

 ابالغ من جز، اد كل يترد ل
 ٠ خاص-__ة بدروط أ'شمرها ألى
 اكذتب التى المبانلم حملة بلنت وقد

 رهادات  صد ا#وفى لعام١خالفى بها
ختمار ١٩٦٥ ؛ير—يتس هذد ا

 ٣١٠' جملته ما ٠ ١٩٦٦ نبرابر ٨ -
٠ جنيه مليون

حيازة شهادة
 او المااك ؛—عليه يصل ط'قة

 ئ اازراعية لالرض التأجر
 لتيير ١٩٦٢ عام منذ نت’اتحد

 1م على قة البطا حب صب؛ فى حعب
 ومخصيات بذور من ليه ا دحاج

A اساسى ه علم ابة٠ش للما علف و مبيدات 
 ألبطاقة هذه على ألمدونة ايانات

لتمان بنوك ايها ترجع وأش  ا
 فى الزراعة أ!تعاونية والتحذ.معب'ت

 وتشمل ن أعضائها لزع نها’لمح٠٥معا
 ا#ردى ماحة البيانات من البطاقة

 ط—عليه الحاصيل زبعلنر’و ذوزبعيا’و
 التى'دخر ازراءية١ ألحدوانات وحدر

 له ستغدد *..ما نلك وض عليها

ئتمان بنوك أو التعاونية ألحمعية  ا
 ذه—ه حبة٠ر ومدة ٠ ب؛’لره؛طح د

٠ مذجددة '**توات ٣ ألثهادة

معاملة شهاد؛
ااًتحف'. ادارة 'ذشحها شهادة

 حيث من الثخعى لة حذ؛ فيها •يجآن
 هذه و'ذنن؟ر ٠ كرح—اام ألخدمة

 فى دمة—الجة ت سرل؛ من ادمجادة ١
 د—ون ئ ها وء ألحكومية ظاط ال

 ١٣ فى ؛در٠ك١ ألمرموم لى ب
ا تى’٠ب *ا عأى ١٩٥٢ ٢له لز



٦٩٢ هغعر٠٠الغ

 ممالح أو للوزارات يجوز  ))
 قليمية١لعامة١ الهي!ت اًو الحكومة

شخاص من غيرها أو عتبارية ا  ا
 والجمعيات للشركات و ، المامة

 ان لالفراد و الموسات اًو
 الحادلة ردن فيما أحدا ستخدم

 ميالدية سنة والثالثدن والعشرين
 عامل او مستخدم أو مزخلف بصفة

 ادارن من شهادة ...دم رق. ما بعد ا
 معاملته كيفة فيها 'نبين التجنيد

 ء ١'ممعو العسكرلة الخدمة حيث من
 أدا طف ل او هاوا استو ود اكان

٠ ى سها أعر ر أ تجنيده رفض او

 دو ن ٠ خورى وسيا-و طبيب
 . .ببندزر- صالح لرحمن ١ عبد ٠د

 ؛برن وتوفى . ١٨٨٢ عام بدمنز ولد
 النذل ٠ذ منز بد 'نعلم ٠ طفولته فى

 كلة لى 'لخرح حيث دوت الى
مريكية الطب  وبعد ٠ ١٩٠٤ ء-ام ا
 اف ١٩٠٧ عام دمشق الى عودته

 ٠: ولى „ الغتان 'نركيا ١١ حركة الى
 اتدعون نبا ناو عنها ى ام ان يلث

 با'يادر؛ عاش -٠ العريى التحرر الى
 الى عان ان الى العشى الحرى امان

 دفى أوطية ا الخدوج قيام مع دمثق
 فى تلتخازجدط ا ورن عجبن ١٩٢٠ مايو

تاسى هاشم وزاره  الملك حف خالل ا
نتداب وهيام . اصر محيعل  ا

 ن ط ب ة هر اط ا لى ١ ثانية لجأ الفرنى
 حرى إف إي؛ ١٩٢٥ عام دمشق الى

 اء ■■ زءم مع تعاون الذى الثعب
رون  اته اكورة سأم فى ا

 أبعد أن طث د ولكز ٠ الملحة
 فى الثالثة ئلمرد بقر ,*وريا عن

 اشتذل اقامته خالل ولى القاهرة
 ,له٠ ح. ٦٠ئع ب تخى و والطب بالصحافة

 نعنها عان حمن ١٠ نحو المصررة
 مثتغال ١٩٣٨ عام لى دمشق الى

 دته’بمح؛ اغتيل ٠ والطب بالسياسة
٠ صامية سباب  ١٩٤٠ عام ة اال

ض  دعى ذحل يد طى ا
وكلن ا. تنة مد واتخذت رسل

الممب رث إذن

 المريسة اصايا ١) مؤلذاته من
٠ « الكبرى

< نورة ؤ الشواف

ناممتط ية ١عك٠٠ءع 'نورة لشرأفثا رة 'نه
 تزءخص^أ ١٩٥٩ ءام حاللى بالمراق

 الشواف الوهاى عبد الركن العقيد
 الموصل نى بدأت ٠ اليه تسب الذى

 أدرافها وششت ١٩٥٩ مارس ٨ فى
ول ايان لى حاء كما أذاعه الذى ا

بهب٠~م٠ فامت ابا قائدحكسا
 ودخ العراق ق أصد اسيان

 بمبر دب لخلق ئ رد ا مز و لة و إد ا
 ٩ ألط ءدد ن، ي، و .٠ ان دون مز

١؛ ة ه ر تو ~ادىء—ومب ان دن ره دا-سم
جميح٠ '; ر؛ ؛اط؛متنت أ و '؛ ٠يموتم.
 عدت ألدا واشب ألدراق دمان ألحاء

 اصال نى المرابد اكيس ذواد ذ٠م
 الطبقحر تاظم ازكن الزب هره

 والعتيد رى الحاح روعت وألعقيد
 .حليل دأود وازبر ىاشب رر

 الفزان صالم ق'م -رمدار ٩ ولى
 الذب وامتد لقابلى ن ازصر شرى

 وبتشهد بالمدخة لمحيطة١اصقة أز
ور وسدر ذلك خالر فى اطواف  ا

 ار ٩غبره وقدم شابط ٦٠ باعدام
عدام لغذتاحكام٠و ٠ احاكة  نم لى ا
غارد سفت  ض. ص غر وفى ا!يب ا

 أحكام '.بذ ودام والطيارر اشادن
عدام  ولى ' نحسر٠٠٨ حتى.غير ا
 بل٦ز لة داو حرت التار الشبر

زد؟ر١ دارخ فى داس الرب عن
٠ بدان

ه يهو شهود

بى نابع ت’٠ذ بذ مضة - ١ ٠
 نية دهية حميامية لوأهدا ميحى

تات فى طأت أوأحر ،،المتحدة الو



الى شواه ٦٩٣

 يآل(١>)يت عليه يطلق الذى للمنظمة
 د 'نكهو اسم أن كما ٠ أئ بيت أى
 لمة٠ك فيهوه لم'( الله .شهود ١١ تضى وة۶

 ذطلقون لبذا ٠ ارب بهضى عرية
 للكتاب اراب برح ١٠ ام عليها

 عالقة عر دب ابماد' <٠ المقدس
٠ لة د باليهج لجمعية ا

ذوبة ايو بادى،1ا المطمة شجع
 ان باءدفار ألشده باسج. الهدامة

 'ة١ ’خلن غرد٠ص شم الجمعية اعضاء
عترا عدم به تما شمل لهذا  ى ا

جب! التجنيد ورفض مات بالحكه  رى ا
 احكومة ا الدالب دفع وعدم

 لحكومات ا لى نح ١ فز تتغبن وعدم اس
٠ ار الوطى السالم احترام وعدم

 هوه ثبون دن—عقي محس ' ٢
 واحدة ت-جت٠ ار التبانة ل تهدف

 اسيرنى الياس الطابع فيها 'نبرز
بل اريحية خلى التر  وا

ذلك الى لوسول١٠ف٠تدرحون٦ فهم

زخر ار بعود الميح —  'طك و ا
 ذ١وممشك ٠ لرايل ضةمعأ'باء الف

 'لطت ألتى فرانيل مملكة هى انه
٠ أورشليم. وزرها م ق ٦٠٦ عام

شعب اى ٠  ر,ر ند اليهودى أ
♦ ليحكه د٠يع٠و الله غضب عنه

 أن منذ أورر هيكل ان ~
 ان بؤوه 'شهود 'ستطيع  انهدم

 وذر نعقد ر تهه اجتماعا فيه وا نعقد
■ داءه أدادة كن ساسطاءوا

 لى بهد الذى المطر أب ~
البشر مر م ١٥ لمعيشة مكفى لتذن

ة٨اص حركة الصهيونية الخدركة _
 بوذ١ عدد أو هؤ ذلك عر والدلير

ول ب'زل مؤشر شهدوا’ لذبن ا  دو أ
حد عظام بعدد أى ٢٠٦ وأن ١ ا

 غهاد١ الصهيونمة مؤسى هرتسل
٠ نعار’ ترنه ومم؛رك الله مر مرر

 الى الجمعية اعضاء بنقب —
 رأسها على ( مونية كالما ; درجات

 ويشرف اساوى ارجاء مرط
 فى نور ناثان ز (( الفطن لبد١ ا) عليها

 ، د١رو١مرذبة ثم ؛ ( غر٠الحا الوتت
 أو ألناغرين أو المبذرين فرقة نم

٠ الجمعية قاعدة وهب؛ والشهود الخدم

 منطمة الجعية هذد تعبر — ٣
 الدينيسة تعاليمها حيث من هدأمة

دجل تعدريف عاى تعمل ش١  ئ أ
 سياسية فها هدا حيث؟ من وكذلك

 الدمرة لتؤبد الحجج تقيم اش
 أن بدليل فلحين فى الصهيونية

 قامت لتى١ الدول جميع فى ليهود١
 عليها بعطفون بها فروع للجمعية

 المسيحى. الجؤهية طابع مع ونمولونها
 وزارى قرار صدر ١٩٦٠ عام وفى

♦ الجمعية هذه فروع بحل م٠ع٠نىح

الى اين شو

 ، صوحى سياس ى(( ات )اجو أو
 نى ١٨٩٦ عام وك ، وزراء وزير

 فى امه نوفيت’و ٠ 'نربة بينية ة أدم
 كان الذى أبوه به فعتى طفولته

 لدراسة وأعده واسعة بثقافة يتمتع
دب  مدرى باحدى التحق ن ا

رت  ثم الصد- شمال فى ليات أ
 سن )) بدعاايم تأر’و تا'نكاى بجامعة

صالحية (( سن يات  الى أذضم٩ ا
 المطابة الثورية ألحركة مفوف
جنبى النفوذ من العين بتحرير  ا

 عام حول المجن الى به أدى مما
 'نعرف سجن، فترة خالل وفى ١٩١٩

 اش (( شاو ينج تنج )) زوجه الى
 ، اسايه ميوله تشاركه كانت

 اللجنة فى عضوا بعد فيما وأصبحت
ألصينى. الثيوءى للحزب المركزية

 باريدى الى جمة اش صاحب أوفد
 ،١٩٢٠ عام فى درسه سال

 الشيوعية بالمنظمات تعل١ فيها ٩
ى٠م٠ب٠ ثم’وأ' الماركعه-لي-لة راوتمابيرم وتأثر



)٦٩ كين غونج شوا

 المكفجحمن لعبنيين ١ من شيوعية خلية
 اصببن ١ ائى عودته وبعد ٠ بن والمهاجر

 اشيوعى بالحزب التحق ١٩٢٤ عام
 فى حرب سترددأ وببن الصينى

قاليم احد  عام لحو وفى ، الشمالية ا
 وعادبعدها موسكو الى سافر ١٩٣٠

 لزحف١فى اتولج ماوتسى مع ليشترك
الخالف دب ان بعد الكبير الشيوعى

 مدنزالج الكاً، وحزب الشيوعيين بين
 وعند ٠ دك كاى تشياذج باسة بر

ض هذا وقع  القوات أسر فى ا
 على ه جم التم صاحمب عمل الشيوعية

بقاء أدره فك ٠ حياته على وا

 ١٩٠٦٥ ابربل وفى ١٩٦٣ سبر
 ذام ا ٩٦٦ .بوتيه وفى ٠ الجزائر زار

٠ ورومانبا الباكتان بزيارة

 ز الشيوعية الحكومة وبقيام
 ى شواين اض ١٩٤٩ عام العبن
ووزيرا للوذراء مجلس ول رئيسا

،( 'ذب _ شو )) اختب كه؛ للخارجية
 بكين الى اسرة القوات قاد الذى
 للحكومة ه٠٠رياب ودامت ث له نائبا

 اها۶ وتذ ، لحين ١ ذلك مدن العيني.-ة

 م، يى دن )ا المارشال 'نولى أن بعد
لى إذاه.ة١ زار ٠ الخارجية وزارة

كين .لونج شوا

 ولرئيو١ خان ض لغياقت ثم جناح
 بس الماب وزارة تولى ،لوزرائها

 عاد ف واز ١٩٥٥ و ١٩٥١ عام
 5را#ا!هزار تدئى ’ ابشم خطة
 اط..، ا ١ ١ شد اغالم خذفا

 .؛اكتوبر فى استقال ان الى ١٩٥٥
نة ري أل ا - ا

اسومة شورى

٠محال ٠ الحكومة غمورى مجلين
اس٠٠٠ ’ عر ؛٨٨٢ عام مد ئ تألف

'أذى ا برر—أص ابنظامى ن ذو اغا ١
اناأل عاد ورش- .لح التار ١هذ فى صدر
-ذرى ٠ذ آط-» ه دات لمد-١ ى لزعد؛

،٠محلم ح لدب دم؛ ١ لحمدد أ ع ١ ٠ ٠ ا ي٠ذح١اش د ني ر ١د٠ ز

اخدكومة ا ى دددو

و!ل٢ ٠ كورى وسياسى مسكرى
 حمهورا,ة ز با-,ة لر ا ى٠٠مب را'صمة ر

 ٠ ١٩٤٩ عام منذ الشعبية كوردا
 ، كا الجمهوررة ردس بقابل ودو ز

 ردب نائب نفسه الوقت( فى ودو
ادوءى ألمحزن بة٠لمركز١ اللجدة

_ مدوذج ال كيب مارشال — لةورى١
. الوزارة ردافة وتولى الذى

طى محمد شودرى
، ر باكسن؛ دى واقتص-؛ سياسى

 اصالحجن من اوة فى ١٩٠٥ عام ولد
م—٠٠٠باس- وعرف دب البدنجذ؛ بم ظل ظ

 ، قبيات الى سبة كا( شودرى ))
 ١ لى ١٩٢٧ عام وتخرج الكيمياء درس

 درجة على وحصل البنجاب جامعة
 يمس بتدر شتغل١و العاوم فى ماجسب
سالممة الكلية فى الكيمياء  بالهور ا

 المااتية الثغون ااى ف انصر 'تم
قتعادبة  هندى أول فكان ٠ وا

 منعب فى العالمية ئحرب ١ خالل رعدن
 ا'شترل ٠ رن التمو لش%ن مستثار

 ن الهند تقيم لجنة فى ١٩٤٧ عام
 سكرترا عين الباكتان دولة وبتيام

 مسدتشارا دره ة دد لجد ا للخدكومة عاما
ول لرئيسها اقتعادرا عذى محمد ا

 ذاف كان -# اب هدا ميز—
 وظائفه -ب—بح بن٠معل أعفاء م.ز
 ع—نم و فى للعاوتة 'سداتج, أو

بدا، التوانين دباغة  ق الواى و
 له-ذ ءبه طرحوا ا!دى الماش
 حدر وتد ؛ , النطار ,؛وزراء

 ٢٢ لى اب هذا رب ار ابذ
 من يتأنف 'ن عر ١٨٨٣ م

 خديوى بأنم بعينون دائمين عفا،’ ه
 مجذس رب اقتراح على لناء
 شوات د العفولة ومدة 'بوزراء

غافة  الهار اكار الى با
ن , الوزارات ووكال، الى,طلى



الغوا► دورى ٦٩٠

 ,.دؤل، الجن ذلك فى وزارات
 من حد١و أقدم ثم ٠ القضايا أقسام

مالك مملحة كومسارية دره ا  . ا
 أدائرة١ ؤمى ١ ر من واحفد واقدم

 ى ب مد من واحد واقدم ذدة غ ا
٠ ا( الحديدية الكة مدلححة

دورى "جاسرة٠ فى العمل اشم*
 ذع*ة تشر ة٠٠ع٠٠ع ٠ .حتقعم 'د إى ا الحكومة
 ار4أإ١و ون ا الذه راعداد 'نختص

 نى الرأى رداء ادارية ونبة
 ة٠د٠ور ’ عيبا 'نعرض اش ادائنى

 . ادررا رنج ذر كاذت المحزب ١هذ
 ودارر ٣ فى اض أي .دجت ٠ت دلكن

٠ ١٨٨٤

القوانين شورى

 دائن /٠ اأنواذمن دورى ة عم حم
حالل ظل ى مدر فى نامب باية  ا

 غورى همحإ- الغاء لعد طانر اش
 ى ١٨٦٦ عام ط الذى الواب

 مخدا* ؤ ٠ عبن؛ صما ا ط لخد ا عبد
 بز ١٨٨٢ عام لذىتثكل١ ادوار
 القانون قدتغص و ٠ ايية اش الثورة

 ١٨٨٣ هرش أول فى الصادر النظامى
 اةشش١ ذقركتذونى

 ' اح م_ لحكؤ ا ى غور محاو ١١ و

نافة ٠ تات نمر المد محاش اذر با

 ت-ط عوانى دورى محذي اي
 منهم مه ألغى لممن ’ عضوا ٣٠ ن٠م

 وأوز ٧"ل ده عدوا،ا ١٤

 ءضا،١٠لى خصداإلححاى٠ كبنالو
 ومبه ا ممن--ء ١٠٠٦ وعددهم الماذى
 اتخانه. وت المحك وكيلى أحد

 1مح *وأى اذ درحات ث"د ءلى

كلر.١ ١ممثلهلىهذ كخاب١المدصة

 ر ودد ءذى لمحك’" قاذور ص
رط الميزانية عرور  المحاد► ءلمى ا
 قت دو لددو;ها المخددد الموعد ذل

ل٠اءل عر ما٢ ا٠ يفحشئا مج٠٦ ئا

 عقارات على رسوم أو عامة أمواز أو
 المحس على عرضها قبل أشخاص أو
 المجكر اص«؛لت٠ختمس١ ن٠م يعتثمى و

 المستحقة الجزية فى النظر الماسة
رس الدين أو .تركيا’  كل وذاك ا

 قاذون يعدوحب مة الحكه به مت ٠٠الت ما
فية  حق للمجلس كان كما .ا
 بكافة ( الندار ) الوزراء مطاكة

 الداخلة عات ن-؟ المو ٠م .اد؛ت٠ض١
 أن له كما ، منهم نمكل اختصاص لى

 ضروعات عرض الحكومة من يطلب
وامر أو أخوشن١  المعلقة اراش ا

دارة ٠ العمومية ؛ا

 ودام ١٨٨٣ لمبكرءام١ هذا انعقد
 الجمعية ام٠بقي أش حتى مه ض

 رولفج وكان ، ١٩١٣ عام التشريعية
دراك  الذظاز محلس مع ا

 مننخبا عضوا ٤ ١ و ( الوزراء ’
 باسم عرفت التى اكيابية الهيئة

 وؤف وقد ٠ 0 اادومية الجمعية ا١
 دلماسبات فى نون ١لقو ١ دورى ل مح

 موذغه نلك من ٠ وطنيا قفا مو مخنلفه
 نها ذه١ا-ز مناقشة لرفض لنبة ’ب

 سدورها لروعد قل عليه ض ٠'ذع اك
 ورذضه ٠ يوما ٤٠ كاف قت 4؛

د ص ا حتالل لجيدى ا  ، ا
 ذنالمن د *درن انقان على اجه٠واحتج

 ا -د■■■ ذه ه٠جب ماثون ذحف نغاز ا و
 على وافقة فغر ر 1كم ٠ :صص١
 ة٠نعي-.ال انتقد و ن, ة ند جد م مجد ر ١ط ر
حالل دل فى ا على واذق و ٠ ا

 .بار باء ١) ا!سدودان اندة مثم; عحز ,د
 ض ش ٠متم درء ارودان بالد ن’

ل حوال ن٠م بحال دوا مذ ٠ (( ا

االواب شورى

 اول دو ٠ النواب دررى مجلر
 دظم ١ على ٠مح فى قامت نيابية هرئة

 ازددو حكم ابان الذربية البرلمانية
عيل  بدر ٠ ١٨٦٠١ عام فى ا

 ٠ مادة ١٨ من لف ت؛ دستور نها
نحدة زف زل ( .ة٠ذظام ؛ ة—خك١د و



٦٩٦ دوذين

 المادة أجات وقد ، مادة ٦١ ض
ولى  نم الفرض الدستور هذا من ا
 *اصاته٠ د—خ١ومدى المجإس هذا تأليف
 مرز المجنس هذا ا#سيس )) بقوله

 اداخلية المنافع فى المداولة نعى
 اً;ها الخدومة ترى اش والتطورات

 ',أذاكرن يصمم ،,المجلس ختماص١من
 "عجب ولخرض عنها الرأى واعطاء

٠ '، الخديوية للحغ*رة ذلك

 ,بتاًلف الذواب شورى مجلس كان
 غدر انتخابا ينتخبون عضوا ٧٥ من

 مد.بر,بةعضو كل يمثل أن عاى مباشر
 فكان القادرة باستثناء عضوان أو

 فى وضترط ف اعضاء ثالثة ١رمثله
 ة ن '■ *■ غ ٢ ه إهما ا من يبلغ أن لعضو ا

 بالرغد موعدوفا »ممريا بكون وأن
 العمد من ١يكونو أ على '( والكمال

 رحال أو العموميون الموظفون أو
 انحدر، ء -ا' أعف ويتمتع ،الجيش

٠ البرلمانية بالحصانة
 ضوات ثالث المجلى عضولة مدة

 اعضائه من غاب اذا المجلس بعقد و
 ثالثة انعقاده ومدة ٠ الثلث من أكثر

 الى بر م .. ...٠٦ن منتصمف من أيثسهر
٠ ير ١ فبر منتصف

 لواى ر؛؛ عر ١٧ المادة ونصت
 المحاسر حمم ( الخدب أى )' ا#مر

 'سدين أو مدته أوتحدبد أوتأخيره
 مدة ز غرش وانذخال أعضائه

 هذه فى نأج مع هو حبها معلومة
٠ (، الالئحة

 عز التظابد ؛,الالئحة ونصحت
 ردسى بدن الذى هو الخدبو أن

 ااجنب وتفتتتم ووكبله المجلس
 بخطار^ لملى المم عليه برد بخعناب

 جهن ٧م المجاس وينتخب ، آخر
 وتصدر ٠ ' أقالما (لجانا أعضائه
ب المحذر توصيات أو قرارات  با

قب رأى احترام المجلس وعر ١) ا
قوالها سعاء؛  كما ٠ ومالحظاتها وا

حضرذ )1 اي ار ألالفة أضارت

عضاء  لحشمة١ بمالير المجلس الى ا
دب(( بهيئة جلوسهم ويكون الالئقة ا

 الذ-وأب شورى مجلس اجتمع
 فبر نو ٢٥ فى بالناهرة مرة ول

٠ الخديو بحضور ١٨٦٦

شونين
سم  ءلى اليابانيون أطلقه ادى أ

 احتالل لترد حاللى به وعرفت كوريا
 حن ١٩١٠ عام منذ لها اليابان
مبراطورية الى كوريا' ضمت  ا

 العالمية الحرب نهاية حتى اليابانية
 كورن' جمهوريتى نام واعالن الثائبة

. والجنوبية ألثمالة
شودتج

 ا حكومة ورئيس نموى حياص
 ولد ٠ -شنج شو فون كورت ٠ د وهو

 عضوا ذذطب١٠ القانون ودرسر ١٨٩٧
 فى واتعلب . ١٩٢٧ عام بانبرلمان

 ٠ المغذه ب اشد بعد زارة ال* وظائف
 سدرا ١٩٣٤ نواب فى اشخب

 اغتيال بعد للنؤث ٦٠ وزراء رئس
 ١٩٣\ك ءام وقع ٠ دولغو.*ر التثمار

 'لغغدأننازى ألمانياتحت مع اتفاقية
 الى ادسا لضب تهدف كان الذى

لمانية ألدولة  فقته١هو ومع الكبرى ا
 دول ذى للداخلية وزير يين على

 عتاء ء١جر١فى راوغ أنه ا نازية
 تمت حتى دهر يمغر ود، ٠ المتترح

 ألسرى بالفزو الف اجراءك
 لجديدة ١ !,حكومة ١ أنقت ن انثلوص, ’

 عام حى معذقله فى ونإز^ عليه القبضى
يات الى هاحر حين ١٩٤٥  أنو

ة٠وجامع للتدردسر اذصرف ٠ المتحدة
٠ ١٩٤٨ م عط متن لوبى متت

شوهان

 وكذلك ) اشيودار او الضوفان
 النذم فصيلة ن٠م نجياى ذتات < دجد. ١

 فى عذخدم٠وس لبأردة ١ لمذاطلى١ فى يجون
ربتخدم كما سمرا١٠١ اشدبز تجهيز



مان ٦٩٧

نتقماننة الحاصيل  من كثي فى ا
 من المالم انتاح دلع الدول.وقد

 ١٩٦١٠ ٠١٩٦٣ عام ل النووان
 ٠ الغا ؛٩٠ و طن مليون ٣٤ جملته مط

: أه الممنحه البالد أهه ض وهيما

 المشد* الدوى مندمة فى أى
 و جها١ بلع و ا ام تو ا عوفان

 اداب ٠ ط ,٠ ٧ز١-٢ ند- الدام
 الترقية أداسا .٠ ط م ٣ر٢٤ الغربية

 ٩٠. :تري ذلك وش مد؛١ر٦٧
 : الدا ٨٨٠ 'شيكوسلوواكيا : الغا

يات١ زبين ٦ ألفا ٧٤٢ لمتحدة١لو  ا
 رى الغا؟ ٤٢٤ اسبانيا ألفا؛ ٥٢٨
 الدا ; الغا ۴٢٦ كندا ٠ ألثا ٣٥٤
 لغا: ٣١٩ سارك لغا؛’ ٣٢٢

رى والدون : الذا ٣١٣ هولندا  ا
 فنلندا' و بلجيكا و فيا عأل٠ دوغه تثيمدن

٠ والرتفال وزومال' وللغارب'

تحاد أس  ٠ل هعد الوديتى ا
 ن ١٩٦٢ م ء؛ االحوى'ن من اطاجه

 خاطه ذن مليون ١٧ ماحمله ١٩٦٢
ذن؛ منوط ط م ٢٣ر٤  النوى ح ا

.١٩٥٢ و ١٩٤٨ عام بين

دا كت نو

 رسى : زكى كل وب صعرى
 كت د ن محم* المرر وهو ٠ وزراء
 العذق ١٨٥٨ عام بعداد ولد ئ ‘راشا

 - ٧٥ : اطبول فى الحربية بالكلية
 بهجنة تخرحه بمد وعمل 'ا ١٨٨٠
 ذون ل١بالجذر واتمل الحرن أركان
 عادة أوود الذى ا#لماذى حولتز
ه يغف طر وعمن ٠ البثمار الجيثى تنظيم
 ألماذبذ~ا ر١ درجة هاحت رز
 ٠ ١٨٨٤ سدوات ١. قضى حيث
 لألملحة موزر لع يممت ١٨٩٤

 المطلون الحرى الحاد على لالشراف
 معثما عهن عودته وبعد ن للجيتن

 تور ٠ باسطبول الحربية للترسانة
 ١٩٠١ للحجاز العام العدم منعب

العرن ار انشل ثم ، ١٩٠٣٠

 ؛ جماء 'ا ه٢يحر حات'- كانت وهناك
تحاد  التى ( الدناة -;ركيا ) والرض ا
 ٠ اطها٨لذث ١كز٠م آجلهثت مهال حدات

 ذار ١٩ .٩٠٠ عا انقالب حرى ونحدما
 فق١١ اجيش٠ا رأس ض باشا شوكت

 لط'ن—وأجبرال العاسمة على لى نحتو ا
 الرش. عن الحر ءر ألحميد صد
 ر١ ند لجد ا العهد نيام يمد ل اندع

 نوره ءلى وقضى المكربة الش%ن
 العام ;ل٠ص وفى ٠ ١٩١٢ عام اكالى

 وفى ٠ '-حربية أ وزأرة رى 'نو نغسسه
 فى باد؛ كامل خلف ١٩١٣ طاير

عظم الصدر منصب  رلير ز ا
سالحات نمنى ٠ الوزراء  با

 اصطدم أن يلبث لم ولكنه . المكرية
د :ساعة  كأذوا الذين ار ا

تحادذين ة٠٠٠سياس خسون ,مار  وفى ٠ ا
 أعضاء يعفر اغتاله ١٩١٢ يونية ١٥

 فى ودو ب؛زذد سيذان ألجماعة هذه
٠ العار البى ار رقه

شوهان

 ٠ وزراء وريى ٠ فرنى سياكل
 ة٠بدوذا.' ولد ♦ شومان روب *هو

 ءضوا ازنخب ا ١٨٨٦ عام لكسمرح

 طرب١ ٠زفىخالذ ٠ ١٩١٩ عام بالبرلمان
 ح=لركةذ فى اشترك الثانية العارسة

 بالمجاس عضوا انتخب ٠ المقاومة

 ١٩٤٥ عام رنا تحرير بعد الوطنى
 تأسين فى اشترك التالية الدة وفى

 تولى ، ألثعبى الجمهورى الحزب
 التالية ألمنة وفى ١٩٤٦ المالية ورارة

 (٦٩٤٨-٤٧ الوزارة) رياسة تولى
 ، ١٩٥٢—٤٩ ةخارجية١أقيموزير لى

 باسمه المعروف خ٩ المند اليه لى
 مماى ونام ‘(٩٥١ م ء؛ د —أعلت الذى

 الفحم ( جساعة ) اتحاد ألحه
وربية والملب  أوربا برلمان ترأ'*ب ٠ ا

سيتمر ٤ دول ؛ ١٩٦٠ — ٥٨ بعن



٦٩٨ ج٠ك جدسو

كنج ش؛ج
، أحد - ١  المرى اصحة نايم ا
 . اب البن يبا١ شم ائى

 ى اد الجنوبى درم ؛ا ويعرف
ف يضم و  ذو ركو ,*مبثران اى ١ وة با

ل ذات التبت مقاطعة ويونان ستد  ا
قلد*- مساحة دع - 'ذب ٠ الداخلى  ا

 . م د٠م ١ر١٨ ( التبت احشماء ؛
 ١٠٨ ؛ ١٩٥٧ احداء ا .كانه وعدد

 ندحر ' لحدود سحاورا ويفع ٠ن٠م
٠ وبورما وبودان

 اف U \ ناب ا عاصمة — ٢

 طنية ال العميون ءاصدرن و ٠ الذكر
حتالل ابان  از ءإى 'نقع ئ دبالى ا

 منطقة فى على‘ا كباذح بانجسى
 المواصالت ثبكة عن بلدة٠ر متعزلة

 فى ق'كذح *قوط فبمن * الخدديثة
 ون ذلك وسق ١ اليابانبن ادى

 العدد مة٠حك منيا اقلت I ن١بيكو
 'ثمودج انى ريك كاى 'نثاذح ؛رعامة

ل وفى ١٩٢٧ غام ممج  التدرز. ز
 مقا ط الحلفاء دق الدانية اذهارن

 شيك كاذ زداد لها١ لوللوس با٠بر
 ما ر بة طرق عرف خف'ئر لز ا و بالمؤن

 دوق الى ددزرراك 'شيو ن٠م بمدد كان
 العددا!وطدثة هجرنهاحكومة ف كنح

 سط ٧* بدد ١٩٤٩ عام درموزا اى ١
 جميع على ططالى عيون لذ-١

رض *-كاند؛ ذدد يبلق ٠ منية الع* ا
. م.ن٢ر١٢أ ١٩٥٧ احصاء ا

شينح شيانح
 الزب وروحة ٠ صينية رائدة
 ٠ روذح٠ رى ماو الشذوعى الحينى
 فى واثسدخلت ١٩١٠ عام ولدت

ول دسبابها  نجهاى شص فى بالتمثيل ا
 الشيوعى الحزب الى انضمت رم

 الفتره خالل شاطه فى ومشتركت
 .الثارة العالمية 'سقت-؛لحرب التى

 ١٩۴٦ م٤ء تونج سنى ماو 'نزوحت
زل زوجها من طالقها سل  وكا'ن ا
ردي الثالذن الزوجة وهى ة ممثال

 الحرثة حالن مها برر ٠ الصينى
 وعرفت ١٩٦٦ عام خالل نطت التى

 ن زاك باعنمارها الثقافية بألثورذ
٠ كة الح* لهذه

 شيانو
٠ دو رسيا’ أو

اسلح راف اطالى ياس—
 ;-ج يى- ط.1. إي- ح نتخ كرو وهب ٠ ١و ٠■د■ ■* ااا«٠ر حداأ

١٩٤( — ١٩٠٣ تبانو

سجد الثمجخ

 -ه -حلغ1■د، منطقة عفى طنن **
 ثم، يألقرب اليمن حنول فى "رقع

 غار ب* على *مز عدن وحميه حدود
 ميون او ا رج 'رة وجآ المندب ذى

 ءن .طها الذى أص. عرس وقع
 ٠ ميال ٢ ٠ صذو الفرض الحومال

 امسنراتيجية أهمية اكنيت ١لهد
 الدول نناض’ على انعكت ، خاصة

تمشة بر.معناند؛ - الالث أ
ض ٠ أف و!ن محا فى___وأطالى' نأ د د

 نتأت <ن عد المنطقة ءرى نها ط
 لى لها ولميم*ه١ حفوز أ.ره عن ريا٠

 ثركه همع اتفاقية ذوقع المنطقة
 ذمت’ اش ١٨٧. .٠ءا ل ن ذ

 حالل٠٠وائ . 'نتح* عات ن ين؛ علبها
 أذرو--.' رذ فى الغرر النفوذ
-يآلء ار 'تطلع ا—اطالب اخذت  ا

 ألى العدن ت ن -غ المنطقة على
رب ى ,'سراطو.  ن53و ٠ ا

 ءام الثانة العالمية ب !ه١ ت%ب
تام ئغرعة٦ لرطانيا٠٠ملىاً ١٩٣٩
 عر بالتوة ييطرتها لفرض ١٩٤٤

 ارضة حءاميتها طرد بمد المنطقة
 امتداد دد٠س الثيغ نمذطذن١ مدعية
 الملك وساطة وأنهت ؛ عدن لمحبة
 رجن النزاع 'سعود اًل العزيز عبد

 ءلى بالموأفقة مؤقتا وبريطاب اليدن
 عر البريطانية الحامية اشحاب

 ثحصجنات أ؛.ة ان١ز١د اليؤن م تق أن
المنطقة. سالى عسكرية
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عثمان شمخ

 حىا' غو 'حدى على طنز ٠١
 . أبء من انتعال أر وتقع عدن

 وخ٠مح من اتما ٢٠، .كانها عدد بلغ
 حع،ك١ لكا ١٣٩ وندره عدي سكان
 حذ ٠م عثمان السيخ كانت ٠( ١٩٥٥

 انحشى الحرب ابان ئرة سادات
 ز اً.كية نيره عليها' لت ذو ا حجن

 حا'محبا' ت د طر و ١٩١٥ دولية
 ي ظانية البر افطر مما البريطانية

 الهند من نجدة ارسال الى
 ءش ومد وتحصينها دها ١سترد

 'نرند ’ دن—ء بميناء صلها حدددى
 ألتى الرصة الحركة خاللى اسمها
 بق الد, الجدب تحرير جبهة تقودها

.١٩٦٧٠٦٦ عام

شيفو

 ايمى ى ’ البالى مجاس و عكرى
 محمد نر؛ق جنران وه،ي ’ وزراة
 ه ٠؟ فى نشاً ١٩١٠ عام ولد شيخو

 بالمدرسة ابدق أ ٠ درنية الباسة
مريكية  ١٩٣٥ ماى ونى ترانا فى ا

 اًة العدس نابولى ,.ة ٠جكئي التحق
 ل لذ ال-. عودته وبعد ، ايطاليا )

هلية الحرى  دلهوف فى ا#سسانية ا
 اأحرر نداية وعتن ٠ الجمهورنين

 عه نبض .٠ ١٩٣٩ ؛ الثانية انحالمية
 تالث اسمدن فى وض نرى؛ فى

 ب أإب' الى عودته وبعد ئ شوات
 عد اكدرر حركة ار. انف

حتالل لمانى ا  ازف نى وتدرج ا
 فى عدوا وانتخب ، اسكرية

 ب . ١٩٤٤٤ عام المؤقتة الحكومة
 عام الوطنى بالمجد عضوا انتخب
 ٦٠مذ ٠ العاط القتادة -دولى ، ١٩٤٧
 عام \ فريق ا جنرال ليفننانت رتبة

 فى المواصالت وزارة تولى ، ١٩٤٩
 فى خلفه ثم. هوكشا أنور حكومة
 طا٠هوكذ تولى أن بعد الحكومة رياسة
 مجدى رئيى أى ) الجذ*هورية رياسة

٠ ١٦٥٤ ,مولية لى ( الرياسة

سم
 الحرت ابان انتهر ألمار اميرال

 لى..ب دان لد ننهو را وهو ٠ اكظمى
 البحربة خدمته وبدأ١٨٦۴ عام ولد

 شوب وعتد ٠ مناصبها فى وتدرج
 بفا١هر كان العظمى 'اذرى

سطول وحدات .احدى لمانى ا  ا
 التالية اسنة وفى ٠ لى^ل بميناء

 طول عاما ذائدا عبن I ١٩١٥ ؛
لمالى ا#طول ناد ٠ اسدار أعالى  ا

 ١٩١٦ *.ايو ٣١ حتالند معركة و
-مطول نطع بعفر اغراق فى ونجح  ا

 ذه’ ١ ظكو !ورد بندة البربما'ش
 ،المعركة مياه من ب٠أناذح ل؛!*بث

١٩١٨ البحرية أركان رياسة ذرلى٠
. ن،'لبة ال النة من نادر فى واتتال

#ءالى المانيا أطرل » كتاى له
١٩٢٨ فى تو . ١٩٢٠ ه :ح (, الحار

بدا
كابتن وهو ا أهرلكى فضاء رائد

 'نم نيويزرك ة—ييكل الهندشذ ودرس
كادئب التحق  فى البدرية لمن—دا

 ااط؟,ان عاف تدربه بدأ ن أنابولير
 الحرت فى واشترك ١٩٤٥ عام الحربى
 و نحز أمريكى رائد ثالث كان ٠ الة..رئة
 حاراز من ؤضاء -سفينة عر الفضاء
 سبته ١١٩٦٣ اكتوبر ٣فى٧ ب

 ٤٤ نى كاربنتر ذم فبراير ٢٠ فى جين
رض ودار '؛ مايو  مرات؛، ست حوزا

 عمليات على خراف ١ توإى رحلته وبمد
٠لخارحى١الفضاء فى. ن١?بالطير٠لتد١

 ؛ا'لذازلة ٠زكا من ذا بس٠

 ىام٠ ولد ئ شبراخ فون بلدور وهو

 الوحشى الحزب الى انضم ة ١٩٠٧

شتراكى لمالى ا  ءام ( اكاذى ١ ا
 بمجدى عضوا انتخب ، ١٩٢٤

اساد -رزعم ١٩٣٢ عام الراشتاغ



٧ ديدق

 ازداد الى تحول لذى١ النازيين الطلعة
 ء ص ١٩٣٣ حدءام ٠هتلد شان
 حزشام ار1ا# سباب   لمظ رعيما
 اقلي* فى الحزب زعامة تولى .. ١٩٤٠
 وعمز ١٩٥٤ -١٩٤٠ عام بحن يكا

ايجرة عجش عر ذلك حالل
اشحانمآل ء الدلذب د ج-•-هم ٠ اليهودى

 طبه وحكبثم ٣ذورمس محكمة أمام
٠ سنة ٢. بادم.؛ ١٩٤٦ عام

د|||||ممق

 جمهورية ورئيس نموى سيادى
 ١٨٩٠ ولد ٠ شيزف ادولف ٠ د وهو

 ٠ بالمحاماة واشتغل القانون درس
عترار الحرت الى اظ  ا

 اشالمعة الحرى خالل وفى ٠ طموى
 دمسد الرنة الحركآل ترعم ،الثانة

حتالل لماس ا  أول فى اشرك ،ا
 ويجز ألفها التى الحالء بعد ورارة
 ناب ،١ذص٠ وتولى ١٩٤٥ عام

 انتخب ٧حي ١٩٥٧ عام حتى اإرثير
 فعرانر فى توفى ٠ للجمهورية ررسا
. روناس فرالس خلفه ٠ ١٩٦٥

ابشش

 وعر ٠ يورى وسياسى عسكرى
 نمياط من اك الثيشكلى أدب ٠١

 حي، ١٩٥١ عام اشمه برز * الجيدى
 ع يناير : الشاش ثورت ٢٩ فى قام

 اطالة ذ!.ك و'نلت عارى نانقالن
تاشى هالب لجمهورية ١ رريس  . ا
 االمواب مجلعى فغى و الدستور وعطل
 برياسة عسارى مجلس وتألف

 دسذؤزا وضع الترجمة صاحب
 ١٩٥٣ بدستور عرف للحكم جديدا
 ربا الشيشكلى أنتخب كما

حزاب أن ا ، للجمهورية  قاطعت ا
نتخابات  أكتوبر فى أجريت التى ا

 ثورذوطبة ذلكنثوب وتال ، ١٩٥٣
الى اضطره لشيشكإىمما١ حكم ضد

 فى الحكم مقاب تاركا سوريا مغادرة
 ربمر سة يا'بر قتة مئ حكومة يد

تارى هاشم السابق الجمهورية  ٠ ا
 صاحب عاد الناريعم هذا ومنذ

 الدول من عدد ن٠بي متنقال الترجمة
جنبية  ه٠>كنج ابان القاهرة زار ٠ ا

٠ ١٩٥٢ ذبمبر ١١ لى

نسبك

 طالح—’أ نى اليك - ١
قتصادى  كتاى ؛.-شد لى سك ا

 البنوك حدا اس ذخر من در١٠س
 ما.ه ط عليه مدون لل١ من مولمغ لدفع

 نكون أن جب اذا ٠ آخر للغدى أو
 البنك لدى ذال دالى ردب لئشدك

 ٠ لد.يك١ هذا ب.مليه المسعده ذمة فى
 لءل ميياة٢ ذه ئ ارك يعرف لبذا

٠ اأطلب دن د١أظ قارئة السك

 اصدار المصرى القانون صير
 دون '٠ وفاء متالى دون شيكات

 جشاية ؛ حرجة ١ مقابل سيد ر
 بق ال.-؛ الذشريع فى جنحة زنت ه

 شتت قد دام ا٠م متذرفها عليها' قب عا'
٠ الشيك احدار فى التة ؛ م

 مصرفى نظام ،بريدى شيك ~ ٢
 يعبول ونلك البريد هيشة به م تعب

 تمة خذا ت حسسايا؛ فتح نفلى ودائع
 'نعمدرها كالت—ظ تحب صحابها ٠

٠ الهيئة

دجاجو

يات مدى نبة ى  سد به ألمتحدة اوئ
ية وتقع بويررك٠  على. ا للينوأسى١ بو

 نهر ويشقها ميتشبان نحيرة
 هذة انربطها أحياء ثالثة الى جه شيكا

 تبلغ ٠ أرضية وأنفاق شاحل
 نيشها مذور ويمتد ٠ مم ٢١٢ ماحتها

 ويباع ٠ م ٢٦ كافة البحورة عر
 عاممة ؛.ن٠م ٣هر سكانها عدد

ية  . 'ه ألذ-د ٨؛ سبرنجفيلد الو
الكك مراكز ٠أه وشيكاجو



سإى ٧٠١

 أنها ;ني فف ٠ يكا ر لى ألتحددة
خيت١ ؟سراق أولى  لتجارة المتحدة لو

 ’ م المح* ؛ *تعليب والماشية أحبوب ١
 اذ-*د'ل ناطحات عمارتها وتتميز

 رلمغت ٠ نيونورك بمدينة تقارن التى
 ١٩٠١( عام ' لغنأية ٠ منتجاب' نيمة

ر بيون ر؛٦ حملته ما  ودلع ٠ دو
 مدارى' ئى٠ والوافد-ن ألقادن عدد

٠ ف رهما ٠ م ١٨ر ٢

تغاف شيى'جو اسه 'ربد ز  ة٠أ
 الدأى ضطيم احاصه١ الدولية

٠ ١٩٤؛ ;ام رها ءهدت التر المدنى

ثبجوا

 أال سبا اى ئ
ذر دني بن وتقع

وهى ٠ اذج'لذوب لى وكيوشو لت.هذا ا

وزوكاوسجما كوتر ا الجزرة' عر تقع

 اجهزن على ١ المراقبة للحنة ورب
 ١٩٦؟ وفى ٠ (والحكومة الحرب

 الرياسة بمجلى كامال عذوا اتتخب
. المركزية المحنة وكرب'

شير
سم  ’ نى٨م دق يبوبلعر : الفدس ا

 ٠ جمهورية : الحكم نظام

نش مرط خرف 'ذواردو : الدولة رئبس

( ١٩٦٤ ) ٠
( ن٠م ١ ر ١٧ ١ ٠ح ذف خ -ره : العاممه

'جاحاى 'شر:ط بني٠ غيلى تتألف
 بى الجنو" الهادى المحرين على زطى

الشمال فى بيرو حمهورية مئ ويمتد

 بلم’ ا رى الثالث ر الحزني أصمر
التى المدن أهم . م م. ١/٢ ؛ ٠ مباحتها

شببين

 الكسندر وهو ٠ روس داس—لم-
 عر فورونير بندة ولد ٠ يلد’

 أسدرة لى ١٩١٧ عام الدون نهر
 لعلفة ؛و ريحالتا درس ن متومبطة
 .الميةلد١ الحرب لى واشترك بموسكو

 وتدرح . اسددة بالجبهة الثانية
 ١٩٤. عام ولى . االداررة اداسة لى

 وفربه الروعى الحرب ار اشم
 .ة’رء؛ شئون الب وكانيوأ لزن٠ستا

 ١٩٥٢ عام وفى ٠ الحزب لى الراب
 لدوفيتىا الراب اتحاد وررياح’'؛
 عض-سوا انتخب { لمو لكوسب ١ ؛

 العام لى االعلى السوفييت يمجر
 باسة ر ر تو ١٩٥٨ عام وفى ا٠ نفه

 تتضمن التى الداخلى االمن لجشة

 ١٩٦١ وفى ٠ المخابرات ش ن مهمتها
)خروشوف( الوزراء لريسن نايا ض

 اشبوبية !مريكا الحنوبى الطرف ار
 نظرا ٠م ٢٩٠٠ نملذو طوله ويباغ

 وتنحمردجبال يحااسا-دن لعر’ ادرة
نديز  يزيد  ثم فمن الرق من أ
 وكان ٠ الجملة فى م ١ ١ ٠ عن عرضه

متداد لهذا  المناج لى أثره الطويل ا
 شمه المناطق منالح بون بتراوح الذى

 شبه المناطق ومشاج االسترابة
 مو حيثتكب باقعرالجنو فى القطبية
 تبزادلغياجو جزيرة مرتفعات الثلوج

٠ لمعئة١ مدار على
 . ٢م ألف ٢٨٦ شيلى ماحة زم

 وتشم ، ى م ٨هر الكا'ن وعدد
 جميعها وهى . فظة ئ ٢٥ ألى اد'ربا

 المحيط ءاى تطل منفا ٣ بايتثناء
ث- شت كما ،الهادى  قواعد اب.
 1 انتاركتا ١ ,,جنوبية القطبية بالقارة

 ن ،أكثراكا ١٩٠١ و ١٩٤٧ عام بين
 عن نتجت التى الحيطة خاسا ب
سان اوح د؛ هليون بالكان ,  ا

 انحاء تكن اعتابهم زالت م! الذين
قليم. من مختلفة . ا

 شيلى جمهورية اقتصاد يعتد
 ، الطببعبة المعدنية 'تروتها اساساعدى

 م ٦٤٥۴ القوس ألدخل بلغ وتد
 .١٠٣٦١١ )١٩٦٣ عام فى اسكودو

الزراعة أن ومع (،١٩٦. عام فى اس



.٧ سحى

 أدخل ١ هذا تسع بنحو اال سام’ ال
 بف٠لر١ فى بعملون السكان ثلث أن اال
 اخضر ١و الحبوب الحاصالت هل—و'د

 كدى ال االذزاج هذا الش بانواعها
د حاجات كد  شملت تك الن الب

 رزدارد هرا ١٩٦٢ عام I الواردات
 . االحوم من ٥٤ االشان بآالف ٠

 ند. ٤٢٠٠ أرز ١٠٠ الوت ١٠
 ر وتغط هذا : محففة آلبان ٢ ٠ ٩

 ءرا 1م نفدر ندان ٠ م ٥٣ الغابات
 من ٠ م ٢٧٨ بنحو ر االشب.؛ من

مناب؟ابوس: م٢٢ و الرو انجار
 ا١ق١وذخر 'خرن ؛١ش عن • م وه

 قد'. .م ٢ ه بنحو ' ١٩٦۴ ' ب 'لخن
 فى ه—مذ '؛كبر الجدب تر ب٠مك

 ذن ف” ١٠٩. الودق داج
. المداد هالك و وأيلبراور

 الذتعضاد^ل١ دبلى أدبن من
 الى ،،اى كات ٠ التعدينى االرتاج

 الماد بتصدبر تنفرد قرب مد
 دا اك نترات دادها ى المعرو

 جملة ' العالم أنحاء جميع الى
 مر. ١٩٢د عام ر—مت استوردته ما

 حادرات متابل ۶ م ا ر٨ شبلى سماد
 ان ا حنيهدا ٦١ قيمذيا مدرنة

 بعد انهارت قد التجارة هذه اهمية
ذجع كناعيدة١ المخصات شيوغ

١ر١٢ ‘ ١٩٦٣ عام ا مته الصادر
ءخه امتعاضت غيلى دلكن م.ط.

i العالى االنتاب ص '-١٨ . مر لنحا ط
. والفدم كد’لحد ا د. ' بز ٩ ’ ا' ' والمود

تحارن من / ’.، النحار و.سئل
 اندخل ز٠م ٣٠ و *ادرات——العس

 أاف ٥٨٦ االنتاج طغ وند . الحكومى
 من ثم ٨٩ منها ،١٩٦٢ اعام طن

 . بكية مر أ كات شر 'نستفذبا مناجم
 الرب ن٠م ٠ المدددد انناج وبلغ

 مته! المصدر ط م ٨هر ,( اماليةا
 واشاج د م ٧ر١٩ نيمتها ط م ٧

الذهب ذأف وش .مط١ر٧ استم
٠٠*المنحن' ذك ل ١ * دالت الكا، ٠ ألغضة د

 البذرول 'نم والبورات والتنجذن
 صداعات عدة التروات هذه عر وتقوم
 دح—وكم لصلب ١و الحدبد تثمل
 المراعى ن١م ن ألف ١ ٤ نحو ؛ ف الدو

 اكحدة لواللت١ و'ستولى : ، المحلية
 ادواردات ارذ٠تج من ثم ٤٠ لحو عر

٠ الحادرات من ثم ٣٧ و

 أساس ءلى الحف منعنا لحوم
 *الدرا اتخط:؛ منتخب ى١مجدرتشر

 ٤ ه ن٠٠م > دو IIشد مجلسى "٠م ن١كو٠ب
 رشكفهم دد مذتم’ ات ن ٨ لمدن ا عض;

 من اب ذو ومجلن ٠ توات ٤ دان
 وللمراة ؛ *وات ٤ لمدة ١ءفو ١٤٧
خية نها حدو  'م٠ء زلم كامة ال

 رش الدولة راس وعلى . ١٩٤٩
 أمام ا اخ باالذنب منتخب ,ة ز حمهه

ند تجد عدم وبشترط- ات ب ٦ لمدن
 ولرئيس * أخرى لفئرة 'يتخاده

نون انى ىط ى.بعترض’ الجمهورية ' 
 ثاب أعد اذأ اال البرلمان هدره

 هيئ„...ة ز مطم*كمعمن المحإد الى
 الثلثبن أغلبية ى٠ء' وحصل تم ء م

 *وافغة دون نافذا القانون لصح
. لدو"١رش'

 ٠٢٦٢',و ،ب دب ٠ ض : العام

ير ■نى’ رم--’ ف  ا'
٠ رمس'ء ة٠٠ذج ممله

 ٠ االسانة ؛ اللغة
٠ '*كردو اسفة

شينسى

 دى٩بحك مم نكون صينية مقاطعة
 ، التد.الى قئيمباال فبعر ما وهوباى

 وعدد ، ح كم ألف ١٥٧ مساحتها تطغ

 العاسمة ٠م.ن١رد٩ كانها—
خيشى 'نقع ,

 وبثقها العظيم الصبن لمور مجاورة
 الحال وتتخللها االمغر النهر

٠ تفعات ٠لم١ه



« مجلس )) ثعثميوخ ٧

(( مجلس رر الشموخ

على يظلق ٠س ا الشبيوح مجلس
 ابرلمانى ألنظام فى االعلى المطر
 رتولى الذى النظام وهو ، المزدوج

 تتألف ن درلم، رعيةكشرا أللظة فيه
 بأسمماء ف يعر ا—ى ، مجلهن من

 1كم (< اللوردات مجلس )) منها اخرى

 كما ضينات(( )رمج؛س او بر؛طانيا فى
 مجلر ١) او ٠ المتحدة الواليات فى

 الدكم ابان العراق فى دا « االعيان

 الى المجلى هذا فيام ويهدف ٠ الملكى
 تكرن بحيث البرلمانى النظام تدعيم

 ادلمطة كعاتة حيث من أكثر.فاعلية
 اتيام١ على دلثعمط الممثلة التثريعية

 ’ والرنابة التشريع فى وظيفتها بمهام
على المطر ان ذلك  من عادة :متألف ا

 ومن خاصة بشروط منتخبة عناصر
 كفايات فيه؛ تشترط معينة عنامر
 المطلوبة الكفايات نتعن تدوغن معينة
خذث سوء احتمال بعجب  ؛رالمبنىعابى٠ا

قتراع نتخاب شرود أما ئ العام ا  ا
 لمرشح١وس الناخب ذتثملرفعسن

 الدائرة واتساع الشيوخ لمجلس
نتخابية  مستوتن'تقافى يثترط كما ا

 مع ،' للمرشح معهن اقتصادى أو
 ٠اعضاءالمجضين عدد مراعاذاختالف

 أفل الشيوخ يكونمجل-ن العادة وفى
 كمايختلغان ، النواب س٠من*جذا عددا

 الميزانية كبحث لدستورية ١ الحقوق فى
 وفى ، الوزارية الطولية وتحديد

على يعتبرالمجلن الجملة  أومجلس ا
 بعن الموازنة عوامل من عامال الشيوخ

 والتنغيدية لفتعريعية١ اللطتعن
 البرلمان ^ن النزاع حدة من فيخفف

 ر١مد١لشرعفى١من ويمنع والحكومة

 احتمال من يمشع كما التشريمات
التشريعية اكاطة استبداد

خرى باللطات  عإبى يعمل لهذا ٠ ا
ستقرار روح اشاعة ٠ لحكم١فىذظام ا

 م فى البرلمانى الوضع نام ٠ ٢
ستقالل اعالن معن  -١٩٢٢ عام فى ا
 المجامر وعرن ن٠ي٠لمجل١ مظام ءاى

 هذا وعدى ٠ الثيوح ؛.مجلن الثانى
 نيم ١٢٢٣ دثور ونع الساس١

 النظام بهذا أخذت كما ا ٩٣ ٠ ديترر
 فى الخمسين اجنة المبدأ حيث من

 بددالثورة. ١٩ه٣دستورءام مثروع
 كالث١لعصل١من ول١لغرع١ يتضمن

 الخاصة النموص ١٩٢٣ دستور فى
 يتألف : ومجملها لشحوح١ بمجذإسن

عضاء من عدد *ن لمجلن١  ١لم٧’١ ا
 والثالثة المعينين من '(خمساهم عفوا

خماس  عضو بمثل ،المنتخبين من ا
 ألف ١٨٠' تضم دائرة الثيولح مطن

ثة أى ٠  ، ( النواب ئرة١د أضعاف ث
ضافة ) المرشح فى وينترط  الى با

 من وااخا يكون أن ( العامة وط لنر ا
 المضو فى ولشترط ،سنة ٤ ٠ العمر
 معونة فئات بيان من يكون أن المعين

 أو ألدبلوماسيين الممثلين أو كالوزراء
 أو ،بتيان١ الغواب مجالس رؤساء
 العلماء كبار أو ، المحامين ء نقب؛

 الضباط لروحاذيينأوكبار١ والرؤساء
 السابتين الموظفين كبار أو المتقاعدين

 فى تين٠مد قضوا الذين النواب من أو
ءمال ل ر كبار من او ، النيابة  ا

قتصاد  ١ ٠ المجلس عدنودلمن مدة ،وا
 مع ، ( النواب لمجلس ه ) ستوات
 يعين ،سنوات ه كل النصف تجديد
 بنذخب بينما المجلس ررس المعك

 جلسات وتتوقف ،وكيليه لن لمجة ١
النواب'. مجلس حل اذا المجلس هذا

 الشيوخ مجلس نظام يختلف و
 بانه سبق عما ا ٩٣ ٠ دستور فى
 فجعله المجلس أعضاء حددعدد أنه ا

 (١٤٧ من )بد عضو ١٠٠ من يتألف
من منهم بز٦٠ الملك يعين  بز(٤٠)بد

نتراع الباقى وينتخب ٠. انعام با



,٧ صهبون شيوخ

 قد٠ ١٩٥٣ دحور منروع أما
 من !عب I. رت. بركان تأليف اقترح
 ٢٨. أعضائه عدد للنواب مجلس

 خر٠م ع المام باالقتراع بنتخبون
 ١٢٠ منهم عضوا ١٥٠ من ح للشجو

 ؛ X ٨٠ أى ١ باالنتخاب أ عضو
 رنير ٠دا..ذه أ عضوا ٣ ٠ } الباقى و

٠ معينة طوائف من الدولة

 وغد مده وما ١٩٥٦ دستور أما
 المحنس 'نذيف ؤ االزدواج نظام ألعى

. ص اكش

ممون ثبهخ
 سدود حكماء أو مبيون شيوخ

 ءلمى طئق٠ اسم ٠ ررائيل حكماء أو
 ٠إ|يه بس| الذين اليهود زعماء

 بروتوكول ا١ ٠٠-با ف :مر ما ضع و
حكماء مغررات و أ ,اثم ون٠صهي شيوح

 ''مضمدت التى الوئيقة وجى ا سبيون
 أطيها تذوم التى الربة لمبادىء١

 المؤتمر ابماء منذ الصهيونية
 نمودور’ بذعرة االول الحسهرونى

 بال بازل مديدة فى هرزعل
 أءضاء وكان ؛ ١٨٩٧ عام السويسرية

 اليهود رعبى!؛ رحن المؤتمر هذا
 الدول رن عدد لى للدءوة المنادرين
 ممثلين ٠أنغمه وا اعتب* وقد االوربية

٠ العالم ود٠ب

ديوبلي
 ة’التضد*؛ الى يهدف صياس مذهب

 ٠ انخاسه والملكية الرأسمالية على
 بأنواعها الملكية آ( شيوخ )) ويعنى

له' ادارتها فى  والشيوعية ٠ ’واستغ
 ٠ تطرزا كعة١لمذاهباالر١ الد تعد

 أن زى٠ ثورية حركة بأنها وتتميز
 اده أف يشاوى مجتمع انشاء تحقيق

 نسال—باس ١ بكون  الحقوق فى
 سارب لذلك ص .. الملحة القوة

 ابراسمالية تنجع اش الديمقراطيات
المعتدلة االشتراكيات تناهض كفا

 ٠ الديمقراطية كاالشتراكية
 واالهذرمة .االكاديمية وأالشتراض

 ول—للوم جميعها 'نعمل واش بية الف؛
 طر;ق غن االشتراكية اهدانها الى

ح  متوى ورفع يع والتثر االم
 اتذمادية مز العاملة اطبقات

. وثقالبة واجتماعية

 فى ادوض الحركة طهور يرجع
 ادق .عندما ١٩٠٣ عام الى روش
 سكرين—مع ألى ماركى كل'رل 'ساع

حى  ٠ الحى بزعامة وراديكالى اص
 ءرف "الض.ه االض اعن حار ال

 ل ءخا يدر اش '( أالغلبية 'ا —سحر'
 ضر ٠ * بولشديلذ >١ بكلمة لروجة’

نة ت٠تا سدا رحن اللعشه ابع

٠ مرغ سبا’ همب مذ

ه رعد مرع، و بينين ة٠٠|يالمب' ؛سمير’
 أبادى؛ ض بعحاولة :روش
 .لتوة١العالمباستخدا.م فى اسبوعية
 العامة اكدنات بين الثورة بتئجيع

 كعا .الراسية اسات فى
ن لى *-اردى نحه و أضوءى١ االع

همر نهذا ' اسوعى الماسو - 
 والديانات القوميات النبوض

 التام الرالء الشيوعى من تطب و
 يحذ كما " عمالهلز و لعقيدنه
 دا  - الراسبة الدول ه٠آل

 حدم ااى 'نهدف — المتحد؛ اداليات
وض  للها ونف ز وانعمل .ا

 نفون مناطق اكتاب عن _-ها يد ولى
 انامت الفرض ودزا . جديدة

ف  عر المكرية وانقواعد ا!ح
 منحت ما٢ ٠ الثيوعية الدول حدود
 ;طاق فى ونوعها ض اش الدول
 سات و قروذط اصوعى ألفون

جتماعى متواها قم أ  لتذوية أو ا
يات حا  ٠ انها كتا ٠ دفاثها الو

 دةألمعر خوض عن تتورع ال - ألمتحدة
 هاوية اى - الهاوية حافة ٠ حتى

انحرب خوض أو ا الساخنة احرب



جتماعية الثتون ٧٠٠ (وزاد، ) ا

نطالق جماح لكبح ألمحاثة  ألنيوعى؛ أ
 والدذابذ الكورية ألحرب وما
 بدت العقائدى ألعراء لهذأ امثلة أال

٠ عية لثي* ١و ليه د.،.!' الر؟

 ؛زول الشوعية الدول تعرف
 أندول او الشعبية الديمقراطيات

 الغرب اطق حي، فى . االشراكيه
بدى احد ا انتار دوب اسج عليها

الحؤراء واندول’ اسة ,والدول
فيذثعة زو ا الجمهورى'ت أناتحداد ومم

أن اال عى الشيو العار قاعدة يعثر
ها ٠ ٠ذ ١ط كس الثيوعية انادى;

غم مه م ،
،F ني -

الب حتى نمتو ل ماركى
ن ا.. ...١١ ن١ نى، ٠ لكاصل١ الدن

؛ و - أ ة وف رعد الوفت
'"روا ى لمن سن' مقدمتهه

لماذثع١ ادادى; ص اف االلد
فى مرنة -ا-ه وانتهاح ء الثى لعفر

اه ٦٠ جم

ى ومن .
لخاخئ١ثيتة١ تقوق

ألمسكر لى سدى االشقاق ’يد

I فيتى انر االالن اذ - ألمانيا ومدبا 
 الماركة ادى; ■ في تنكر ود

 االشقاق كاي ،١ ق .كما االصلية
ف بب الثرض السكر فى  الح

 االشتراكية الدول تبعية مدى حرل
 نبت االساس هذا وءذى ٠ لموسكر
 ام داخل فى انباردة الحرب

 فييتى الر االتحاد بجن الثيرعى
٠ فيا س ٠غ ٠ر و

( وزارة ) لالجتماعية للشتون

 االحتاعية الشذوذ ورارة أشنت
 وكانت ١٩٣٩ .-.ام ء. محسر فى

 عليها قامت اتى االختصاصات
 الوزارات من محدد بجن مشاعا
 وورارن الداحية ورارن منها

 ارل وار . واالوقاف و المعار
 ’ ثد وادارات معالح عدة الى بها

وكاذت االحتمابه الخدمة مصلحة

 والمؤسسات المالحى ادارة -ضعها
 ميات الجه وادارة المطاعم وادارة

غاثة اداعدات وادارة ٠ الخيرية  وا
 ( 'زانيا ) ، الشعبية ياضمة ال وادارة

 العمل مصلحة شالثا( ) لغالح١محلحة
 للنقابات اخام عدة عاى واشتملت

 والتعولض وألتوفيق وانصاح
 من نزةوأدو وألتجيل واالحصا،
 معدلمذ ( رابعا ١ والتخدب االصابات

 للبحوث تبعهااخام وكانت التعاون
 وألتغتيثى نتماد واال القانونية
 والتغاتيش وارموبن انرراعى

٠ االقليمية

الوزارة هده فى العمل وتطور
 الذوررة التدريعات بعد السيما

ج الخادة  والعمالة الزراعى :-االم
 بعضى مح، دم ف وانتشتيع

 الى الوزارة ههد الحتماصدات
 لعذ؛ءة١ وزارتا منها جدبدة وزارات

 انبثقت شم ، الزراعى الج—واالص
 العمل، وزارة هى بأكملها ورارة عنها

 عام فى الوزارة هذه هيكل واًصبح
 ظد٠ال ادارات من صاف ١٩٦٥

 االجتماعى وااضمان االجتماعى
 كما المهذى هيل الذ؛ ثم والجمعيات

 للبحوث القوس المركز لها تتبع

 العام وفى ، والجنائية االحذهاعية
 ورتها—بص الوزارة الغيمت نفه

 ،دارهاا د- ر١ وأدمجت لتتليدبة ١
 نوالشنو االوقاؤ^ ١) وزارة تدن

 منهبا خرجت ان بعد ،( االجتماعية
 اروزارات ضمت لتى ١ االدارات بعفر

 تذممن ١٩٦٥ أكتوبر وفى ، أخرى
 وزير ذعبدن الوزارى التنكيل

وق'ف  االجتماعية والثذوذ ل
 غون—الد وزلر ناتب وبه أعتنا

(وزأرة ) اةردية١و البلدية الشوئن

 البادية نالثنو وزارة أنشئت
شراف ١٩٥١ عام فى والقربة على ل



٧ عامة شوئن

سكان شئون  وهى ، والمرافق ا
 ادارات بها تضطلع كانت اش المهام

 وزارات نين موزعة كانت ومصااح
شنال والصحة الداخلية  وا

 انشائها عند اليها فغمت العمومية
عر ومجلس القاهرة بلدية  التدغرما

 وطافى؛ القاهرة صحة ومصلحة
 ومجالس البلديات مصلحة تم القاهرة

 ومنذ ، المجارى ومملحة الضواحى
 الوزارة هده نشاحذ امتد ١٩٥٤ عام

عمار نواحى فنملت  ل وتجم ا
 يم بتعم القرية مستوى ورفع المدن

 دادة الكه. الطاقة وتقوية الشرب مياه
 باداناون أنامها فثملت ،لالضاءة

 الغنية البحوث ادارة سبق ما الى
 ومصلحة القروية الشئون ومصلحة
 رذ١د١و ، اورخمر ومصلحة البلديات
سكان التخطيد  ، ابانى ،وادارة وا

 والكهردتية الميكانيكية القوى وادارة
٠ المياه وادارة

دارة وزارة وبقيام  ومنح المحلية ا
 نها شل لمباشرة سلطات المحافظات

 وحات الوزارة هذه الغيت ، المطية
سكان وزارة ١٩٦٤ عام ضن مطها  ا

٠ والمرافق

 حون الش وزار؛ ميزانية بلغت
 جملته ما ١٩٠٤ عام والقرية البلدية

 ١٩٥٩ عام فى ارتفعت ، م.ج ٤ر٧
 ميزانية وبلغت ، .ج م ٩ر٨ الى

سكان وزارة  حلت اش والمرافق ا
بته ما ! ا ٦٦٧ - ٦٦ عام ) مطها

م.ج٨ر٣٠
عاهان شوئن

 عام زن برز اطالحى تعبير
 ن—م مجدوعة ويعنى ١٩٣٨

ختصاصات نطاق لى تدخل  ا
ميلة الواجبات او , اورارات ا

 تدرف ادارات ا به تضطلع ( دغات ١
سم بهذا  أول أشت أن ومنذ ٠ ا

 االرف بورارة االدة للث ن ادارة
 وزارة تبعتها ١٩٣٨ عام العمومية
 من غرها ثم التالى العام لى الحرية

ولى المهمة وأصبحت ، الوزارات  ا
دة الشئون دارة  وزارة باية ا

 هذه بجحن الصالت ق—توني هى
 طر؛ق عن العام والرأى الوزارة
ستعالم لالعالم بها تتأ مكاتب  وا

 والسينما والصحافة والمطبوعات
رض انامة عن فد التسجيلية  ا

ت الدورية حتفا  فى الموسمية وا
 وتبادل ، ونحوها القومية المناسبات
 ، الثقافية والرحالت الزيارات

 بها'رؤد ألتى الخدمات نطاق اتع ثم
دارات هذه  كل ظروف ضوء فى ا

 فيها للمامنثن بالنبة سيما وزارة
 الوزارة واجبات فى يدخل  ومما

٠ -حبة ل ١

 الذح ن ادارة اضطلعت وند
مة  بدور المصرية المسلحة للقوات ا
 كورة بأهداف التعزيف فى طليعى

 فى واستخدمت ١٩٥٢ عام الجينس

م الدعاء وسائل شتى ذلك واالع

والمطرعات المحقة الصور ضها
والمؤلمرات والملعتات والنشرات

، الرح و ا سته ثم المحنة ا
داسم أو عرنت محنة وأمدرت
ت١اتو١ مجلة داا٠ئ٠حذ'٠

انرا تحت صدرت 1كم (( الملحة
٠ لكنعدن توقفت التى لر اكخد محله

 خاف ف—بت االدارن هذه وعنيت
 الذوات اد ن,.)ا عن اترفيه ١ بمهمة

ت سقم الملدة  واريارات ارح
ت ٠ المختلعة االسسات فى والتغ



صادرات ٧٠٧

هرع
مابون

 ض الصابون مذاعة تتوم
 الزيوت تشمل رتجبية خامات
 التطن بذرة زيت مقدمتها وفى النباتية
 الهدد جوز وزيت النخيل وزيت

 او الصودا ثم الحيوانية والدهون
 ، المعدنه االكاصيد بعض او سالبوتا
حماءات وض  اي الى اسورة ا
 العالم دول بعض فى الهابون انتاح

 اتحو عر ١٩٠٤ - ١٩٥٣ فى
يات :اآلتى  مليون ١٤٢٨ المتحدة الو

 ؛ طن ألف ٥٠٠ بريطانيا ؛ طن
 ١٩٠ اليابان ؛طن الف ٢٠٦ فرى'

 ؛ حذن الف ١٠٨ المانيا ؛ طن ألف
 البيانات وهذه ٠ طن ألف ٤٢ النما

 الذى السائل المابون تثمل 
 وأمريكا أوربا فى استعماله ينتثر

 الصابون يشمل  كذلك ،الشمالية
 را٠ حد الى يستخدم الذى الصناعى
٠لدبعى١ الصابون عن بديال
 حيث من الصابون يعتبر ٠ ٢

نتاجى التصنيف  المناعات من ا
 زيوت بانتاج رتباطه الغذائية

 فى المتابون بانتاج وتقوم ، الطعام
 لزيوت المنتجة من دركات عدة مصر
 تضاعف وتد الصودا أو التطن بدرة
نتاج هذا  العثر النوات فى ا

خيرة  وص ( ١٩٦٠/٥٩ ثام فغى ا
ولى المسة  كان ،الخمية للخطة ا
نتاح  طن ألف ٧٥ الى ومل ند ا

 (١٦٦٥/٦٤ الفترة) هذه ئئاتة وفى
 بأنواعه الصابون انتاج جمله بلغت
 لالستهالك يتخدم ٠ طن ألف ١١٦

 وكان ، الخارجى والتصدير المحلى
 من ألمتوردة الماع من المسابون

 زيت وجود من بالرغم الدول من عدد
خامادوكذلك يصدر كان الذى البذرة

 دمة بلغت فقد لخارج،ا اىا ( الصودا
 ١٩٢٥ عام فى الصابون من المتورد

 باة ) جنيه الف ٥٢٣ جملته ما
 البادد واولى ( ج م ه٨ر٢ الواردات

 وبريطانيا فلسعين اذت٠ك له الموردة
 المنتجة لثركات١تتبع٠والماذيا وفرنا
 المؤسسة الحاضر الوقت فى للصابون
 الغذائية للصناعات العامة المصيرية

 الملح شركة : الشركات مذه وأهم
 ، الصابونو تللزيو طنطا ، والصودا

سكندرية  ، والصابون ت زيو ل ا
 ، والمصابن لنباتية ١ الزيوت ر٠ص معا

٠ والصابون للزيوت القاهرة

مادرات
 اللع مجموع ص الصادرات ٠ ١

 تبيعها التى اليها وما والخدمات
 ، اجنبية دولة مع تتباذلها أو ألدولة
 رجية الذ؛ التجارة حدى احد وتمش

 احد او ت١رد١أو١و االدرات وهما
٠ بينهم؛ المدذرعات بزان حدى

قتصاديون يقم  الصادرات أ
 ( ٢ ) منظورة صادرات ( ١ )' الى

 الصادرات أما ، منغلورة غر صادرات
 السلعية الصادرات فتثمل المنظورة

 تصدرها التى المادية المتحات وهى
 قبمتها وتفدر الحارج الى. الدولة

 سعر اى ؛ التليم عر٠ب عادن
 تشمل أنها بمعنى ( ب٠و٠ف

 الداخلى والنقل التأبن تكاليف
 تتدير فى ويرجم ٠؛الخارجى والشحن

 المنظورة الساعية اسادرات ب
٠ الجمارك ادارات احصاء الى

 المنظورة غير الصادرات اما
 الدولة لذىتتدمها١ الخدمات نتنمل
 وارباح وفوائد ، أجنبية دولة لمواطنى
 ، ألخارج فى المستثمرة االموال روي

 مواطنو عليها يحصل التى والدخول
 فى مؤقتة هبرة المهاجرون الدولة
 السياحة دخول تثمل كما ، الخارج

ستثغاء  يتفقها. التى والتعليم وا
جانب ضانة الدولة فى ا الى با



٧٠٨ المهدى المادى

 مثنلتأ ١و لترنميمت ١ تجارة رسوم
٠ بأنواعه والنقل

فى لدول أ وعفر , تخصه الصادرات
اكان سوا، االناح من مبنة أنواع

لى ودا ا. ات كد ذما ل
؛فطن١ و ا ؛تاذكر بترول اًو شلى

.دا—اذ أو ٠ الذ-ال ذول المذوى
..ل ا.ًا مر ا! ارات كال معنعا

عد ى  ٠ل - - لود'-غذ.ى١الءات١او
نضى وا د وحو التمدر فى التوسع على

٠ طه نفقات و ثمنه خصر ر مع منه
در'هات ا فان مدر فى اد' - ٢

ب،ا  ؛ ت١كادر١ م ننطا اذخاعة

 على الصادرات قيمة زادت فاذا
 ذلك عن االقتحادرون عبر الواردات

 ، دائنا أصبح المدنوعات ميزان دأن
 او مالئما أعتبر أو ، مرحبا أصبح أو

 اذا أما ، الدولة صالح وفى موافقا
 مدينا الميزان فيعتبر بالعكر كان

تم ٠ للدولة أوطبياأوغدرم
'نجارة 'ننشبط على بساعد مم-

قتدادى الححار نغد تحت  ا
 الدول بعن نغرنه’ الذى المسنور

 -اى ١ ح___ه٠س ؛ اديا نية را االمور
 ن؛ ١ وة نذا در نتا ا تجارن تلديع

 از أ.-ه نتح و ءليها د القي* ورخان
 اذو موه اتر سر واناء لها جديدة
 منح ى العضبا على مقررة كانت

 ,٠ ن-حد ا لعما'ت تلحدعية ت ذاً مكا
. كدالر انتطان ا٠به ,لمرم الذى

 ورئيس ، ودانو،—ني سياس
 عبد بن الحادفى وهو ئ لذوزراء
 ، اردى احمد محمد بن الرحمن

 درس ٠ ١٩٢٥ عام درمان بأم ولد
 تنه درا استكمل ب راسه بمقع

قتماد  ررجلذرا اوكفررد بجامعة ل
 ة ئر ١ بد فنيا را’مد عمل عودته بعد و

 التحاد رئسا انتخب . المهدى
 عام وفى .بازودان القطن منتحى
 صدبق الدد دددقه حلف ١٩٦٤

 أالخب ٠ االمة حزى ر#سة فى المهدى
 اذرةد عن التأبعة هية بانجه ا عغه

 ٠ ( ١٩٦٥ د'سمس ' جنوى ستى الء
رياسة فى مححؤب حمد ’ محمد خلف

 ٠٠.ى فى اندأذرات حطة بلنت
 'تى٠و *ج ٣٦٥ جمفه ما ١٦٦٥/٦٤

 .ة—ء ر اً ا دمالت الح. مذرمزهدا فى
رر ا انحام المطن أو وتلسؤر  ا
 ٠ه- ١٦٣ '٠جابل نعت وقد والبحز

وحملب ذن لم ٦ دن ومت غزر ب

 ١ ،١٠٠ ح،د ٠ م-*- ١ معدنية منتجات
 رشمسد و ه - ، ٦ ل ق ١٠مذتمطأذذذ ٠ ج ج

وتنم.غ بات و ومل محفوخنة اغذية

.د. ح’٦عاة
رخة اللم."ا١ دووح

 الدن ا'د.ا;و- زاء

 أنتقه ٦ا"د " ٢ لى . -
 ها'انحد' فى ءولمد ء حذى ا ل

-ام اال فى ا انجف حت-
٠ ت الم

خرى دوية ا  ، والكمانيات ا
جهزة ، البالستيك ممنوعات  ا
٠ وغرها الكهربائية

المهدى الصادق

>تل ١٩٦٦ .دول، ٢٥ ٠ب اإوزارة

ماروخ '
 اطراتجى معدنى جسب انحاروخ

 انى '-نطاق مذغجرة مادة على نحتوى
 نبعاث ال يجة رية’الذا 'ره لمه انعضاء

 المراد انجان عن الماتحة انعارات
 وقد ٠ تهتاعد فى فتحات رن ن المفد

 ن٠م ا—رم. قد از-غ انتد ست نخد ا
 الملية االساالت لى حنالورذ اتورن

 . المحار درق صورة ت١كالر او
 االغراس ى لمحدامها ٠ل ولم
 سل حنى -ة حد رة بتر ًاية ٠اذح
 قيحة ح٠لماذ١ العالمية اكرى لمة٠ذه

لماب العلماء أحراها ألى ث ذلى  أ
 سار—هذ ذف ادو ٠ انرعي من بتده

الدارن هذه الفح دك نهذا

 اف- ز
مه—د'

٠ا
►٠٠٠٠٠٠* ١٠٠٠ ١٠ و ت



يوط، بن مالح ٧.٩

 طولة يباخ ٢ ف الماروخ كان
 لى بمأ طنا ١٢هر ويزن قدما ٤٧

 من رطل .٢٠٠٠ ويحمل ، ألوقود ذلك
 من ممنوع وهو ئ المتفجرة المواد

 لى م ٣٥٠٠ عته *I بلغت و ٠ لحلب ١
 كانت ولما ،ميال ٦٠ بارتفاع ءة١

 مرعة من أكبر ٣طارو١ سرعة
 أزيز للناروخ لمع ف انعوت

٠ هدفه ألى يصل حتى
 ذون االالتى العال لهجرة كان - ٢

 زتعربى حاص دور ارامربكا براون
 مذغة أسرار على المتحدة الوالبات

 هذه براون فون فتزعه أحواربغو ١
 متو أن بمد والتجارب االبحاث
 ٢اتط٠ لت اال ان

 ن لتظوذ١ تحه١و ٠ المتحذ'ة اليات٠لو١
 اءته ٠س زيادة الى اريغ العد، صناعة

 عن شاهقة راد اى حتى-صل
 من ذلك بعد فتمكنت االرض طح

 ’ ابحارحى فاء’ا ألى الوصول
 الوفود ٠ بماملين تتأر عة از وهذه
 الصاروخ دفع فى نستخدم الذى
 م ١ كتخد على. تحارب تمت وقد

ق لى ازلى الوقود  ألصواريخ اط
 لى كية االص ٠دكىيك ني* بعمدراء

 خاس توع انحدم ص ١٩٤٦ عام
 حربن ٠تجار فى الش١ لرقود١ من
 هو‘انثالى والسامل ’ ١٩٤٨ عام

 المحمل الماروخ وزن نآن ادبة
ك بعد وزنه آن١وب الرقود٠ب  استه

 رذخ١لهو١ ذاءة٠فى ير٠شمذتدطئ ٠

 ٠ المراحل متعددة صواريخ استخدام
 من يتكون أصبح الصاروخ أن أى

 روخ١هى٠مغدمذ فى يثبت كببر صاروخ
 ماونة صزاريض صنعت 'ض ٠ أصغرمنه

ثة من  صاروحة .ام—أج أربعة أ'و 'ت
 محرك على بحتوى منها كل كامالمن
 اطلق فاذا .للوقود مخزن وعلى

٠ أشواط عدة عاى رحاًته ع بط

تحاد شاطر - ٣  الوفييتى ا
يات ثم ألماب؛ فى المتحدة الو

بحاث الدراسات  الخامة وا
 المالم البحوث مهذه٠وتزء بالحواريخ

 احتفل الذى فشزيولكو الروس
تحاد  سنة مائة بمرور الوفيتى ا

 قمر ل ٩أ اطالق بمناسبة ميالده على
 من كان اذ ن' ١٩٥٧ عام فى صداعى
 بحاث١فى كر اك 'أ لف ال ا بر لتطو ا نتيجة

 مناعة فى الروس نجح أن الصواريخ
 للقارات وعابرة المدى بعيدة ررخاصو

 أجساما مقدمتها فى تحمل وصواريخ
 فى قها’انطال بعد الصاروخ عن تنفصل
رض فلك حول لتدور الفضاء  أو ا
 القمر سطح الى تعل أو الثمر

قماراإصناء عرقت التى وهى  ، لمن با
مريكية الحواربخ واشهرت  ا

 منها ممينان بأسماء سيةلرو ١و
 وكان و بتان ٠ روصتو ٠ ح-وبتر

- ها ض و

يوسف بن مالح

 ١٩٠٩ عام ولد ٠ توطى سياسى
 الحقوق ودرس رأسه بمقد تعل

 بالمحاماة اشتغل عودته وبعد بغرنا
 اجدبد ١ الدستور حزب الى فاشم
 حزب عن ١٩٣٢ عام اشق ابذى

 عاما ١ سكرتم انتخب و ر عته—ندا
 لدحبيب ١ رئيسه مع شراذوا للحزب

 ، الحزب سياسة توجيه فى رقيبةبو
 وزارة فى ألحزب مثل ١٩٥١ عام وفى

 وهى ن!مدل را ور شيق لر-حمد
 مصطفى وزارة خلفت التى ألوزارة
 المفاوضات وفد فى اشترك نم الكعكاك

 أشهر سبعة داست التى لغرنيةا
 بتقديم وأنتؤت ، وباريس توض بجحن

ون مجلس ألى شكرى’  يفاير فى أ
 من موجة ذلك وتلت ١٩٥٢ سنة

ت عتقا  I ألوزارة رتيس شملت ا
 كان ألذى ألترجمة صاحب- وتمكن

لتجاء ألهرب من بباريى  ألى وا
 اش توش الى عاد ثم ،القاهرة
 اتفاقية بورقيبة بموافقة عتدت

سنقالل  ولم ١٩٥٥ يونيه فى ألذاتى أ
مع الترجمة صاحب أخت!ف أن يلبث



٧١ ب صالح

روح أن )) يرى كان الذى بورقيبة
لتونس يالشوة الغرصمى ألتعاون
 بالد تونس ن جغرافية ضرورة
ستناد عن غنىلها و ضعيفة  عزى ا

 . القاهرة الى فانج! (( كبيرة دولة
 فى اغتيل حيث ألمانيا الى ثم ومن

 ة٠بمديذ ١٩٦١ اغطى شهر
 بتدبير معارضوه واتهم •' فرانكفورت

 القاهرة الى جثمانه ونقل ،اغتياله
٠ الشهداء بمتبرة دفن حيث

جيني مالح
 ٠ وزراء ورئبى عراقى سياس

مة حزب زعامة تولى  غ العراقى ا
 عام عالى رشيد ثورة بمد اسمه برز

 نورى وزارة فى اشترك حعن ، ١٩٤١
 الى ثم ٠ المالية وزارة وتولى العيد
 اسعيد نورى لوزارة خلفا الوزارة

 فجعل ١٩٤٧مارس٢٩لمستقيلةفى١
 المعاهدة تعديل وزارته برنامج ضمن

 ذورى عقدى اش البريطانية العراقية
 الوود وتراس ١٩٣٢ عام السعيد

 ذه اشترك الذى لندن الى العراض
 تم ٠ الجمالى فاضل لحارجيته وزير

 ١٩٤٨ يناير ١٥ فى المعاهدة تونبع
 ،رزرتمضموت عماهدة عرفت التى وهى

 بالرففى ذبلها العراش الثعب أن ا
ضطراب وعمت الحاسم  زحاء ت’ا
 الترجمة صاحب فاستذال ، العرافى
 الحدر محمد بريامة وزارة وخلفته

تفا رفغر أعلن الذى  حت7 ة.؛.-ةا
١ ٠ العام ازأى ضغط

سالم صائب
: وزرا، ى —ورئ ؛' لناتى سباس

 على أبى اسم، فى ١٩٠٥ عام ولد
 إزذده بعدانها فت عر اش سالم

نتداب العثمانبة  على الفرنى وا
 ٠ بيروت امعة٠بج درس ئ السواء

 النواب بمجلى عضوا وانتخب
 العام هذا وفى ١٩٤٣ عام منذ انلبنالى

 على وطنى بدور نام حدن اسمه برز
 ١١ فى الخورى بدرة اعتقال اثر

اب لئنه تقل٠م»إ بيته من نجعل يناير

 ،الفرنسية السلطة عل لذاذبن١
 العمام فى الصلح وزارة فى اشترك
 وزيرا ثم ، للداخية وزبرا نفسه

 ١٩٥٢ عام وفى ١٩٤٦ عام للخارجية
 بتنلى طالبت التى الحركة تزعم

 الجمهورية رياسة عن الخورى بثارة
 ، الداخلية سياسته فى بعيبو بسبب

 أليافى وزأرة فى للدولة وزيرا عين
 الجمهورية رياسة شمعون تولية بعد
 ١٩٦٠ ءم الوزارة 'نولى-١٩٥٢ عام
 وحنسه شداب فؤاد راسة ابان

 ٠ التالية النة فى كرش رب
قتصادية بالثئون عنى  فتولى ا

وسط الثيرق طيران دركة رياسة  ا
 رياسة تولى كما ١٩٤٥ عام منذ

٠ والزيوت هوناند دركة

يات احدى صباح  يتألف اش الو
 على تمتد وهى ليزيا م؛ اتحاد منها

 بورنيو برةلجز الثمالى الماسدل
 جزيرة شبه عن وتبعد م٩٠٠ لمافة
 امالك من كانت ، م ٦٠ ٠ ينحو الماليو

 عليها استولت ص برولى سالحزن
 تدير وأصحت ٠ بالتنازل نطاب ب

 بريطانية دركهذ ا ٨٨ا عام منذ شئونها
 ثم (( تيو نجوز شمال شركة ا١ باسم

 ا٩٤٦ءام التاج ممتلكات من اسمحت
 نفه التاريخ فى البها ضمت كما

 عام وفى ٠ المحاورة لبوان جزيرة
ى' ما'؟ز دا'نحا الى الغمت ١٩٦٣

ي.٠ا١٣يحي

 نكانها ندد نغذز و (' م م دج

I' ٨. ببنهم الغا ٤٧٨ تحو ( ١٩٦٣ 
دربيبن من وقبل مبنى الف  ، ا

 منتجات على اقتصاداتها تعتمد
 مادراتها وتثمل اكارة 'لمناطفى

 عام دوالر منيون ١٢٢ ١ الخشب
 ،د م ٣٦ر٧ '١ المطاط ؛ ( ١٩٦٢

 ألمك ى ( د م ١٨هر ؛ ألكوبمرأ
و؛إخت ، ٨٠—لتب ١ و نقنب ١ و لمجفف ١



(ادادة ) الصحافة ٧١١

 ٠ د م ٨٣ نفه العام فى ميزانيتها
٢٨ من التثربعى المجلس بتألف

 وللدولة ئ منتخبا ١٨ بينهم ، عضوا
 بن مصطفى دائر وهو ١ رئس

وزراء مجلس بعاونه ( هرون داتر
٠ وزراء وستة رئيس من بتألف

المباح
 الى تنسب حاكمة كوبتية اسرة

ول بمباح يعرف طى١ جد  بنى من ا
 ، ١٧٦١ عام المتوفى النجدبعن عتبة

 ٠ الكويت مؤس انه اليه ويعزى
: المعاصربن ح’الحب ًال من

، الصباح اكالم اته عبد ٠ ١
 .المستقلة الكوبت لدولة امس اول

 احمد السيغ عمه ابن بعد تولى
 ( ١٩٢١ عام تولى ) الحباح الجابر

 ١٩٥٠ ابرنبر ٢ ه فى وفاته بعد لكون
 ئ اختياره على ا!سرة موافقة وبعد
 *طة ١٥ دام الذى عهده تميز

 والنهغة االقتصادى بالتطور
 مضاعفات الزمت التى العمرانية

 ٠ البترول عائدات من القومى الدخل
 وءو ١٨٩٥ عام الترجمة صاحب ولد

 ا٩ئ الذى العباح لساد االكبر االبن
 ١٩٥١ ءام وفى ١٩٢١٠١٩١٧ءام ى

 شركة مع حدبدة تغاد_ة١ عقد
 الكوبت اصبحت بمقتضاها البترول
 دفى ؛ الدخل من ير ٥٠ على تحمل

 مع معاهدة عقد ١٩٦١ بونيه ١٩
١٨٩٩ عا*, اتفانبة ألفت بربطانيا

 للكوبت أسحت .اها
شاش ٢٣فى٠لة؛٠لد١

-غ٠واعغ
ثخعستها

ناتة انتحارات أول ت احر ١٩٦٣
ذكك دار ٢٨ وفى . الكوت فى

القاهرة رار . مذولة وزارة ول’
دفى االدل التمة مؤتمر فى داثذرك
نحيا بيروت رار كما .را عدم تمر مؤ

 ، اج;كغا را حماته لى ف عر ٠ بر بار ؤ

وخلقه ٠ ١٩٦٥ ذممن نو ٢٤ 'روفى
٠ الحباج أءؤه

۶U١JU١٣U؛١٠٢ 
لتثلة١الكوبت دولة آ١اًمر من الثا:ى

 ولد ، الصباح ًال من عثر والثانى
 وفى ، بها وتعلم ١٩١٥ عام بالكوبت

 الجابرالصباح أحمد عمه ارن خالرحكم
 عام الثرطة دائرة بشئون اليه عهد

 الصحة دائرة على تولى ثم ، ١٩٣٨
 كما المالم الله عبد سلفه عهد فى

 ،الخارجية الثغون دائرة على تولى
 ١٩٦٢ عام الكوبت استقالل وباعالن

 نائبا ثم للخارجية وزبر أول ععن
 نيام وبعد ، الوزراء مجلس لرئيمس
 اختير الوزارى والنظام النيابى الخد(

 ١٩٦٣يذاير ٢٧ فى وزارة رتبى اول
 ، التأسيسى المجلى من بتزكية

 ٢٩ فى فالثالئة الثانية وزارته وثكل
 للعهد وليا أعلن . ١٩٦( ديسمبر

 اخاه وخلف ، ١٩٦٣ اكتوبر ٢. فى
مارة على . ١٩٦٥ نوفمبر ٢( فى ا

حمد جابر ٠ ٣  ردسن ، لعباح١ ا
 وهو ١٩٢٦ عام ولد ، الكويت وزراء
بن  الصباح الجابى لألحمد اخالت ا
 ، ١٩٥. عام المتوفى الكويت حاكم
 رياسة تولى ، راسه لمقط تعلم

 فوزيرا ١٩٥٩ عام فى المالية دائرة
 وزارة رئيا اختير ٠١٩٦٢ عام لها
 ٣_فى. الحالى الكوت امير بعد -

١٩٦٦ مايو ٣١ وفى ١٩٦ها ديم

( ادارة ) المحاقة
مبادلة فى الخارجية وزارة تعتمد
عالم  ادارة على عالم و ا

جهزة حد’ وهى ، فةإ> الي.-  ا
 وتتبع وذار؛ العام للديوان '.داخلية’

 وكيل ( ع.م٠ج فى ١ شئونها فى
 ومهمة ، اليادية المذون الوزارة
دارة هذه  فى ينثر ما متابعة ا

 والنثرات والمطبوعات الصحف
 التمثيل هيئات تصدرها التى سيما
حتى  ذلك كان كلما تقوم كما ا

 مطبوعات او نثرات راصدار واجب'
 الوزارات دع بالتعاون و’ اعالمية
عالم المختمة  والياط واختافة كا

قتصاد المحافة ادارة وتتوم ، وا



٧١٢ الجزار صحراء

 ترى لتل١ الصحفية المؤتمرات باعداد
٠ والحين الحس بس عقدها الوزارة

الجرش سدراء

 االدادالصدراوى على يطلق اسم
 ج'با ولمثل الجزائرية جمهورية ؤا

 الكبرى بالصحراء يعرف مما كددا
 الصحراء هذه وتمثل ، االفريقية

 الكل-ة المساحة من بز ٨٠ وحو
 المنحدرات من شماال وتبدا ئ للجزائر

 الصحراء أطلس لجبال الجنوبية
 ٠ لذ ١٥٠٠ من تقرب ضمافة

 شرنا وليبيا تونس بحدود طتقى٠و
 غريا وموريتانيا المغرب حدود الى

 بعل- كدها تئ لم عرفجة حدود وهى
٠ دولية اتفاقات

 الى ألجزائر صحراء تشم
 بم تعرف االور اداريتين وحدتين
 م .٠ك م ١ ر٣ ىس-احتها٠ وانبلغ الواحات

 وتبلغ ١وحبور الفا ٤٢ ا وعددسكانها
 وعدن م كم ألف ٧٨٠ مساحتها

 من كثر وسنقر ٠ الغا ١٦٦ سكانها
 فى والبربر العرب من الصحراء سكان

 ومنه. الصحراء فى المتناثرة الواحات
 ٣٨ ؛ ادرار ؛ /' ألفا ٤٥ )' ءرداقة

ح عس ٠ ( ألفا ١٨١ (الفوت ألفا  ص
،اف ٦ر٨ ) عاس بنى ( ألفا ١٦١

 غت تل الجزاز صحراء أهمية بدأت
 التحرر ثورن فى دورا و'نلعب ا!نظار

 من عدن اكتثاف منذ لجزائردة ١
 بعد بها الهامة االقتصادية المعادن
 فاكثف ،الثانية العالمية الحرب

 دركات عدة وتأسست البترول
 ووزحاس“ مسيما٦ر له’الستغ فربة
 ■ا - ٠ك ٠ س البو والدجيلة مسعود
 حبل حول الطعى العار اكتنمى

 وأكتشفا ٠ ل—رعمي وحاس برجة
 بذار بلب منطقة فى يد لهد ا

 واكذدش ، وجاراجبة وتندوف
 و'ثملت 1؛ أكجوت اقليم فى النحاس

اسص ا عليها عثر التى المعادن قائمة

 وألكوبلت والوولغرام والقصدير
 واضح خات—والغوس والزركون وألتيتان

 هذه كاذت ٠ نيوماليورا 'رم
 تعثر اسانى من االكتشاوات

 !ش١ الجزائردة القربة المدونات
ن حول تدور كانت ل اع  ارغ

٠١٩٦٢ عام الحرائر

سبانية الصحراء  ا

يقيا ف ا ئب غر فى رتبه سبا ة سنعم*

 بدن االض المحن ساحل عر ض
 ٠ ت'نيا مور ;ة جمهور و ألمغربة المملكة
 كا( ذورو ريو ١١ ٠باض تعرف كم-'

 وب نالعدو أبؤى على وتشتمل
١ ٠ ٣ حنها را تبلم ٠ و بعجر

 ،؟لغا ٢٤ وعدد.تكانها ٠ م م ألى
٠ ذو رد عام حاكم ة V تلم مس لل و

بة مو٠س١ سياسية صحف

 'نصدر با فى ألصحى اكثر
 واب كابانية القومية بلغاتها

ردية حنابة وألهند وألعارسيه  .وأ
 ألى باالصافة ٠ وألتامبلية وألمالوية

 نصدر’ لتى ١ أالنجليزية صحف’١
 كمانى اخارجى العام درى لالتمال
٠ واب ابابان

الصحف عدد بغ ا أليابان _ ا
 أحماء ' تحدرياليابان ألتى ابابابة

 ر تعد ٤ منها حريدة ٩٣ ر ١٩٦٢
 يع توز ط منة يبلغ ٠ ية نجليز ال را

 نبرن ٢٩ر٢باتيه١العحذ-
 ٣ أهمها ٠ اوم لى فخة

 وقت فى وتصدر ابابابة باللغة
 ٠ وناحوأ وأوزاكا بطوكيو واحد
 ذرى ٤ر٩ ( ث ض اهد—ت’ آ وهى

 البربعاة مذود انداى مع تحر >
 . رر١ فى ١اذذ.ار قتف كثر’

 ’ زن—ملي ٣ر٦٩ ثمبون مينيثى
 ٠ مأجون ٣ر٨٧ ن خمبو وزمييورى

نجليز'-ة و (( ز ذب ايفننح ا-اهى ١١ أ
٠ ( ألفا ٤٥ ١



أفرين سأب صحف ٧١٣

 ابصحف عدد يبلغ * أنهدد ' ٢
 اهندرة تمعدربالوشات بذل١ ,اليومية

 ٠حمة ٣٣٠ مدها صحيفة ٤٨١
 سع منيون ره٤ أليومى توزيعها
 ٥٠٣١١ واذررات اسف جملة

وادانى كجكيزة١باذ ١٨١/١ منها
 اقومية١ العذات رن دا وغي نة لهند با

: االذدة الصحف صل

أباذ أش ا ليدر

 بارية دلهى : باتربوت

عدد 'صلة ٠ ا٠لدوليس١ — ٣
 اً ١٥١٩١ احشاء مية أب المحف

 عدن بينها طنية لر ا لدنة بط صحيفة ٩ ٠
لحنيز لى قب  '٠ ،ده' خا بي منه- ٠ يةبا

 : أداح؛، ألتوات أساب ٠ جاكرتا
 لهفة اساب . ماسحارأكات دوتا

٠ ٩٠مذث ٠ -يا٠الدولح لج٠ص ا ألعلماء

 كاد . أليسى ٠ ن سن فذ أ - ٤
 / انغا ١٥ I والفارسية بالبشتو
ح ٠٠ أشا ٢٠١ اص

تثمإط ٠ الشعبية المون - ه

 ءزيها شل٠ أش الكبرى الصحف
 ا لعينيةىا٠ وتمدر الشيوعى الحزب

 فانج "ض ؛ عجن ٠ جيباو من جن
 تشيانح تثانح ا شنجهاى ٠ جيباو
٠ هنكاو ، و حيبا

 : : فرموزأ ! الوطنية الصون - ٦
 ن د لمينية با ٠ جيياو الحيا تشولح

 ٠ زز—ني ننا *١٠ تت ٠ اتكوثنتانح حزب
٠ انجليزية

 ، نجى هار' ؛ نبرص - ٧
 ؛1. الغا ١٦١ باليونانية نيقوييا

 (٦٠٠٠) بالتركية ، سيا نيقو ت ر كو ز بو
سه؛ أ ير لتركية ا٠ب ، سيس هالكين

راك زعيم ككوتثو فاش  ا
الجمهوررة رش ذبنا ٩ القبط'رصة
٠ ا ٥٠٠٠

 ،ة٠فارب ٠ ات٠حالء١ ؛ ب أي* — ٨
 ، جيهان (؛ ألفا ٧٥ مانية

٠؛ألفا ٧٠.نية ما ية٠ىار
 ٠شال ٠ مانالشؤز : شنن - ٩

 لصميذية با ٠ ‘يم* تا كون ذه ٠ ة ٠دجبب ار بط

 شذ-ه : ألجنوبية فيتذام ' ١ ٠
 ألغا(ا٤٠ن،بالعيذذاميةأ١لو
 (؛ لغا أ ١ ٦ ا لمينية با ٠ نح تو رن نو

نجلزية ، بولصت دنجون با
٠ ( ه ٠ ٠ ٠ آ

تصدر ث لية انشمط' فيتنام ٠ ١ ١
 دو ثو ٠ دأت ناث ع وتتعل نوى بذ

ن١د نان دوى كواث ر ؛ هانوى
٠ اصينية ب؟

 انصحف عدد يقدر ا تركيا - ا ٢
 أنحاء فى بالذركية تصدر أزى

 ٢٨ منها يفة شح ٢٧٢ ألجمهورية
 ن اذر بذ ١ ه و باسطتزل تمدر
غافة  . نادط باإ-ة تحدر ٢ ألى با

 ١ ٠ با ربة ٢ ٠ شية بالد ١
 يمددر دا الشحف أب : ثة لتوب  با

 ،م’أت .٠ وتشمل باطنول
 ؛ ة، وأرق; باطذول ؛تحدر مستقلة

ن بو١رلمدط أ بنى ؛ ذعت ط ؛ ربعن جمهه
 ٠، ص أوذو ؛ ؛ العدالة حزب نان ١

 ؛ ن رقر بط صدز٣ الشعب حزب لعان
٠ رصية فر ٠ دوريان ٧رزا جة

 سبامبغ صئحغط

افريقية.

 على أالفربقية ألمحف تصدر
 أو الجيزية للفون با االئب

 ألمحلية للفات١ ببعضى رم ، لفرشية١
 ق حيلش١شو١و أالفريكانى وأهمها

 ألعربية الذذطة ء با'*تثن؛ ١ أفربقيا ق ن
 ي ار——ادن أ ف٠٩ذش من أكثر تغذى إتى أ

٠ ( ألشمالى



٧١٤ .٢صحر

بمر
ت؛تاسة

 غانا - ٤
( حكذومية

 ا ره تصدر ، افروقيا -جنوب - ١

 ١٤ و باالفريكانية صحف ه
 االولى توزرع متوسط ، باالأا.زية

 منها ألعان ٦٩٠ والثارة ألفا، ١٥٢
 ب١كي ، س ارذه كيرنمب * الكاب يقحفنهد٠ر

٠ ( باالنجليزية ) تايؤز

 ييركور لو . كنثاما لكوذخو ا — ٢
. ٠ أنفا ١٢ ٠ ربة ٠ بك وج

 ابابا باديى 'نصدر ، أربوبدا — ٣
 وجرردتان أمهرينان جريدتان

 جريدتان أسمرة وفى ، انجليزيتان
 تحرينية ٠ عررتة وجرردة ايطاليتان

 االدارة تحت الصحف .ع وجمي.
 لدا’رعن 'نوز'حبا حوزد٠ ٠ الحكومية

، هرالد أثيوبيان )) منها آالف، وه
٠ ' ممحرد١’ئ مذر ٠

٠ اازحرذبة

 جرافيسك دايلى ؛
تون يد جر الى باالضافة

 مسيحية لسثير همئتى عن تصدر
 ن ستيا كر )١ و (( رستاند ودككان ١١

 ٠ '.ة ‘حاب, أح هما كاتا و '( ٠لدسل.ذج
 نان ، حوروبا ؛ غينيا — ه

 ٠ العينى الديمقراطى الحزب

، سذار ليبريان ؛ ليبيريا ٠ ٦
 ٠ انجليزية ، مخافغإلمذ

حزب لسان ، طور ؛ والى — ٧
 ٠ الودانى االتحاد

، تايمز داراى ؛ نيجيردا — ٨
 ٠ ؛ ألفا ١٢٠ ١ لة مسة ا٠ ٠س الجره

،ماتان دكار ؛اطفال - ٩
٠ نسية فر

 ديلى ليون ١دمير ؛ ليون ١سير - ١٠
الغا(. ١٢ ميل)

 الصومال صوت ؛ الصومال ٠١١
 صومالى ديلال كورير ، ( حكومية )
 ز نيو مومالى ٠، ٣ ٠ ٠ ٠ ( اطاليغذ )
٣٠٠٠ ( انجليزية )

 مو ٠ رو ٠ نجو ؛ تنزانيا — ا ٢
( سواحيلى )

 ، ارجوس أوجندا ؛ أوغندا ٠١٣
٠ I أنفا ٢٠ و كما ن ادرزية

 زامبيا أف تايمز ؛ زامبيا ٠ ١٤
( انحزية ر

 سياسية صحف
ؤأسترالية أمريكية

ث االمريكية الصحف تصدر  بث
 فى االنجليزية : هى رئيمية لفات

يات  وجاميكا وكندا المتحدة الو
 سذرابة١وكذلكالصحف ٠د١و'رريذد

 وتصدر السمالة١و ح والنيوزطندية
تينية أمريكا صحف بها  باستثناء ال
 بها وتدرر لمن تفال اليرض ١رب ؛ ازيل الير

 ؤة كا باال ٠بيةالر لبرازيل١صحف
فى ية—٠ااغرذ- نصحف ا بعفى راى

يات ٠ ١  صحف ،المتحدة الو
 متوسط ١ نيويورك بمدينة تصدر
لف التوزيع  هيرالد ٠ وتثمل ( با

؛يمز—اذد ؛ ؛ ٣٠٧ ؛ تربيون
 من - تلذرام وورإد ؛ ( ٦٥٢ )'

 واغتجتؤن فى تحمدر صحف : /٤٠٣'
 سيتار ؛ ( ٤٣٨ ا بوست ٠ و'نثمل

 : تثمل أخرى سحف ؛ ( ٢٩٨ آ
 كليغورنيا انجليز لوس ، التايمز
 شيكاجو ، التربيون ؛ ( ٨١٧١

 ؛ (٧٠٧١ ديترويت ، ز نيو ؛ (٨٣٦)
دلفيا ٠روليتون ٠ '( ٦٨٢ ز ف

ث الصحف كندا: ٠٢  الث
 ثانية 'ذوررخو بمدينة تصدر التالية

 مستقلة هباحفن جلوب ؛ كندا مدن
 (؛٣٧١) ستار ؛ ( ألفا ٢٥٨١

 تصدر ؛'صن (؛٣٠٣)' تلجراف
 ، البرذطنية باًةومبيرا فانكوفر رؤدبنة

 ، البريى ؛ ( ألفا ٢٢٩ ) وحافظة
 ٢٣٦ ) مذتريال ٠ مستقلة فرنسية

٠ ( ألفا



اوربية سياسية صحف٧١٠

 -ء—جمي ولنعدر ٠ أرجببن — ٢
صذسمة١ فى الرالسة اس

 _ام٠رجحتس_١ شا واهم جى نر ١ بيوض

لف  مس،اله عقة٠مس . رازون ا ٠ با
٠ ٢٩٦ ذع،ه كإوزرو : ، ٨٤٦ ا

ربن ٠ كحا و كر : ٣٦٤ ' مستفذا ك
٠ ألفا ٢٥ مائية___صد.'حية

، ديا - أو ؛ البرازيل - ٤
،? • I — و جاز دى ريو ، عمالية حدةدا 

 محافظة جدوبون أو- ألفا(؛ ١٥٠١
 و٤س دى ستادو ؛٠ آنفا ١٨٠١ سالية

 فى تصدر مائية محافظة ؛' بولو
٠ ( ألفا ١٥٠ ) باولو ساو

 الحزب دان ، جرانما ؛ كوبا ٠ ه
٠ ( ألفا ٣٧٢ ) الكوبى الثيوعى

 ؛ يوليغرزل ؛ يك—الكس - ٦
( ,اغا ١٢٣١ مستقلة اسيك مدينة

 الصحف عدد يبلغ ؛ كولومبيا — ٧
 توزيعها سدط متو وجملة ٢٣٩ اليومية

الغا* ٧٨٠
 الصحف عدد يبلغ ؛ فنزويال - ٨

 توزيدمجا متوسط ١٣ ومية— الي
٠ ألف ١٠٠

 الصحف عدد يبلغ ؛ شيلى - ٩
 توزيعها متوسط ، ٤٨ اليومية

٠ ألفا ٥٢٠

 ٩ تصدر ؛ اورجواى - ١ ٠
 فيديو مونت بالعاصمة يومية صحف

٠ اغا ا ٤ ه ٠ توزيعها صد متو جملة

 عدد يبلغ ؛ أستراليا *٠ ١ ١
 ١ ٤ الرئيسية ايومية الصحف
 توزيعها جملة متوسط سحيفة
 تصدر ٣ منها ؛ مليون ٣ر٢ اليومى
 ؛ م( ١ر٣) توزيعها جلة ورن٣مل بمدينة

 وتثمل ( م ١ر٢ ) نى بسيد تصدر ٤
خيرة هذه ، تلجراف دايل ا

 ميرور دايل ؛ ( ألفا ٣٤٠ ) صباحية
 ص ؛ ( أاًغا ٢٨٨ ) مدخلة بية ئ

 ثم (؛ ألفا ٣٢٣١ مسائية محافظة
محاذظة .ةحم صبا ، ميورن ئ *ددوز صن
 ت سبون بر ٠ كوردربل ٠ ٠ ألفا ^٠٩

٠ ( ألفا ٢٨٨١ محافظة صباحية

 عدد طغ ؛ يوزيالندا — ١ ٢
( ١٩٦٤ احماء ١ اليومية الصحف

 ، حية سبا ١٠ منها سحيفة ٤١
 ١ر٠٢ اليوس توزيعه*' جملة متوسط

 كلند أو فى يمدر ما أهمها ٠ ن ملدو
شر شر وكرسنت لنجتون وو

٠ ودوندين

 سياسية صحف
ة—اودس

 فة اصد؛ ١ ر نعتم’ ٠ ياط' بر — ١
 ة٠.٠٠ي1ءا رسخداذة أذدم حا1ادر

 ا٩صح ٦ ريذها٠ ٠ اذ.ارا ؤأودنجعدا

 ه روب كتخدة مرون من أكذر توزع
 ؛'ساد بمشل ^٠الصحن هذه وبعف
 ذلك ل1مث واحدة صحدعة من أكثر

 (( ديوزكروذكل٠و بد؛رميلى١ ١١ جر.تدد
 اتحدت ابتة—ن صحف ٣ تؤخل فاض'

 ع٠صحغ ح ي وجم ٠ متعاقبة فذرات فى
دل بسا و ة اخدن فى 'نصدر لمإ^ؤن١

 ومذورط الهالرز الصحفا أسسماء
٠ معية٨ ٠لهدب ا صغتها و بعها ز ٠ت

 ٤ر١٨٩ محافظة اكبريى الديلى
 مع مستغلة ميرور الدابلى ؛ مرون
 ميذ باىدا ؛ م ره٠٨ عماية مي-ول

 ؛ ٢ر٤ محافظة مستفذ.ة وركلونيوزكر
 دوست والمورننج ف تلجرا بل اد

 1؛ وسدار نيوز بذخنج ا ؛ م ١ ر٣ ففنة محا

 رن ذى ؛ ١ر٣ محافظة ب.ول
 معتفاة ( ١٩٦٤ عام سدرت ز

 ، لغا أ ٢ ه ه مستقاة ، يمز لتا ١م؛ ١هر
،منذسسذرو اخدن ٠ منثمسعترجاردبان

، ري£وردر بدىدا ؛ ألفا ٢٧٧ مستقلة



٧١٦ اوربية سياسية صحف

 ٠ ووركر دملى : ألفا ٥٢٢ سجو ج
٠ألغا٦١شي.,وءه

 تصدر جميعها ١ فرنسا ٠ ٢
 م ١ر٢ه ضوار فراش ( بماريس

 --لمقلة٠ ليبرتيه ران بز بار ؛ لدة رجو د
 ٥٠١ متفلة ٠ فيجارو ؛ ألفا ٩١٥
 ؛ اذغا ٤٢٦ دن وط . اورور ؛أكا

 لرموند ؛٣٢٦ ديجولية ، جور بارى
كا اة ٠ ألفا ٣٠٢ ;قاة٠٠ مدف-  ٠ ٠مع

٠ اها’ ١٧٧ وعية٣ش

 اذوذذع : الغربية المانيا ٠ ٣
 ٠ 'ست به موردب لمن بر ؛ أ با"الف

 دو"ددو *ود ؛ ٢١٨ مدخلة برين
 قدة: ٠١٠ م تاج ممه ه ج هم* ث رحح تسسا"نه

 ة٠همبرجمتقا ارتوندح٠دددتص ؛ ٢٢٢
 'صمت؛ ردن؛أ هنيء جر هو ؛ واتبون ٤ر٤

 ٠ تالت -لمت ' ٢ ص, ٠ ٣٨٣ ٢ هره.بر
 ٠ ثيلت دى ا ٣٢٥ ر.ة معا برج٠هم

 فست ؛ ٢٨٨ مدقله همبرح
 ذرالكفورت* ؛ ٤٤٠، أس*ن '٠ دويشى
 ٠ تنى؛و'معت١ر ؛ ألفا ٢٧٩ ألجمانى

٠ ألذط' ٢٩٠ ؛ دوسلدروف

 ايوزيم الثرؤية أالنيا - ٤
 زدت ا"زة االرخ ؛ '? ال"الف

ند دو بعس ذو ، لمن ودر  ٨٠٠ بش
 برنح ؛٣١٥ تابتونح برليدر ؛' ألفا

 ز ب ؛ ٢٥٥ تربرن ؛ ٢٧٥ قات
 . تونحا ل كثىما ؛٢٥٠ مارية
 ٠ ٠لك ف ٠ج ليبد ؛ ٤٠٠ درسدن
- رتام ؛فوبكر ٦٢٠ ببزج؛.

٠ ٣٠٠ ح مجدبر
تصدر جميعها ث ليا أبطا   ه

؛ فثة مدا ٠ ليا بتا د جرراللى ؛ بروما
شررح:ثاً؛١  ل?ىم

 وط ، لتمبو ا ؛ مبحى ديمقراطى
٠ يمينى

ي أنتيحر تاجر ؛ رأ—سويس __ ٦
 ؛ الها’ ١٦١ سدنلة المانية بورح٠ز

 ؛ ألفا ١٣٢ أالدة زيورخ ، بليك
٠ ألغا ٥٩ فررية جنيغا دى تريبيون

،ملكية بمدربد٠١ ؛نيا أسيا ٠ ٧
٠ ألفاالنح حزب مدريد ، أريبا

التوزبع لت، •رم ) السعوت — ٨
 ؛ اكسبردس ؛ ( م ٢ر٩ •■ومى برا

 داجنز ؛ ٤٦٩ احرار . استكهولم
٠ ألف ٤٠٠ ، اسذكهولم ؛ ينهيز

 بردلى ر،١سو لى -بلحيكا؛٦
 التعتى هت ؛٢٩٠ مدقلة فرفية

 غ معتقلة ، أحرار بروكل ٠ نيوز
 عمال ٠ لك فو هت ؛ فلمنكية ٢٨٥

الرلمنكية الف؛ ٢١٨ ن غنت ك٠ كاثوليك
 فرلك فريجى هت ، هولندأ -١٠

 دى ؛٣٤٤٠ عسال استردام،
 معتقلة أمستردام ، أفتلجر
٠ انغا ٢۴٩
ه بورت افتن ؛ ألنرورح   ١ ١

٠ ألفا ١٧٨ ٠ محافظة

 دنا ، بر ر كر ؛ ألنما ٠ ١٢
 ئ أمذربس : الغا ٢٢٦ متقلة

٠٢١٥؛ أنرأكى حزب . ثبنا

 بوبوبوليت ى زيرى ؛ ألبانيا— ١ ٣
٠ ألدا ٦٠ ن العمال حزت تراال.
 فرونت تيفن—أوتكس ؛ال بلغار —١٤

؛ وتشطةو را ؛ الوطنية ألجعهة
حئ*~١ ٠حزب  ني ':ا ٠لغ

رودى ؛ فاكيا تلو تثيكر — ١٥
 ٠ وءى٠٠ ا الحزت ؛ براغ ؛ برافا
هلنجن ؛ فنلندا — ١٦

؛ وتقلة ؛ هلنكى ؛ مات بو 'ص
 . محافظة . ووس—' اوذى
؛ باداح نبا ؛ المجر — ١٧

 ؛ اشيوعى ١ الحزب ؛ بودابست
 الحزب ؛ درات استى ؛ صباحية

٠ مسالية ، عىالثيو
 أثينا ٠ الال - -ال؛أليوالن ٠١٨

٠١٧٠ الوط اتحاد
 : هرالد ايفننح ؛ ايرلندا — ١٩

 ايفننح ؛ جال الغبن حزب ، مالية
٠ فيل داال حزب ، مسائية ؛ برس



ءربجه ياسبغ٠س حع،٠>، ٧١٧

 . لودو ا٠ترربيو ؛ بولندا - ٢٠
٠ متحد عمال • وارسو

 ا روما ستيا؛ .رومانيا ٢١
٠ ست خار به ا ٠بب

 دى ربو دبا ؛ البرتغالى ٠٢٢
٠ محافظة . صر تيا نو

٠ ربا ب : فيا درئ بوغه - ٢ ٢
؛ ١بوليتقك : كتراكى١ تحااد١ ’ بلحراد

٠ ٠ ممالية ؛ ليتكا ب كسيريمتى ١

 اوبزرذادور ؛ تبكان انغا - ٢٤
. رومانر

 ردغ : الوفيتى االتحاد ٠ ٢٥
 فى تشدر لتى.١ الصحف عدد

 نر تقد ا فيتى لو ا االتحاد بات ر جهو
 حملة ٠ صمغة ٦٧٩١ : ١٩٦٣ عام

 تصدر لخة مليون ٨٤ توزرعها
 ٠ الروسية أهمها ولهجة لغة ٥٨ ن

 وسية ال الصحف مقدمة فى وتأتى
 ١برافد : حرومو فى ر تصد. التى

 ٠ ؛مسائية ١ وارب ؛مسداحية أ
ن وهما  الرسمية لنظر١ وجهة تمث

٠ النيوعى للحزب

ىية1٠ر دئحغط
' ب

 لصحف ١ عدد بقدر ؛ ن لبن؛ — ١
 ( ١٩٦٣ احصاء ا' العربية اليومية

 باستثذاء ا جميعها صحيفة ٣ ♦ بنحو
 الى باالضافة ٠ وت ك تصدر ( فليل

 أرضية ٤ . انجليزرة ٢ ٠ فرنسية ٣
 مى اليه التوزبع جملة متوط وبتدر
 المتويمط- اوموبتر ، لفأ ١٠٠ بنحو

 تندلى ٠ آالف ٩ و آالف ٣ بون
 ١٩٣٣ توبنى جبران النهار؛'أسسها

 ، االنوار ؛ تورنى غمان وبخدررها
 وت ب . ١٩٥٩ فررحة سعيد اسسها

 المثمنوق الله عبد المساء-أسسها
 الله عبد أسسها السياسة ؛ ١٩٤٦
 الصيبى دف ،اليوم ٠ة ١٩٥٦ اليافى
؛الصلح الدبن تقى ،؛'اسبار ١٩٣٨

 تسمل ى ; مرون كامل ٠ احياد
 ٠ ادرورة صهت ٠ النعب « المحرر

حرار  ٠ الكعاج .٠ الجمهورت ٠ ا
 والصحى : حالى’١ لى ٠ الزمان

 ٠ إورلى ٠ !زدور تسمل العرنية
نجليز و ٠ سدار د'طى رة ا

 الصحف تصدر ؛ موربا — ٢
 ٠مع٠الشدح وكذ حليا بدمنزو مدة الى،

منه-؛ ٠ متوقف بعضها ٠ حماةو
 رف الى جالل أصدرها ’ لوحدد١

رآم . ١٩٥٨  البد ٠ با؛؟لى سوج : ا
 ٠ المعدت ٠ زج ٠ !تالوى١و شاغورى

 العروبة ٠ بحف الحماو ٠ الثورة
. بحماة الغداء ٠ بحمعر

 . العربيان الثورة ٠ العراق ٠ ٣
شتراكى الحزب نان  أب ٠ ا
 رة أجمهب ١ ؛ ١٩٥٨ لطالىا وسى
 الحدرد الغجر . الحكومى لىأى١تمثلى

 تشمل كما ئ ١٦٥٩ فياض ألى
 العام الرأى ( قى مته بعفوا
 'ر ا ؛ ١٩٣٦ الجواهرى سها

 الحبهة ٠ ١٩٣٧ ملكون حسران
 ابلبى٠لذ١ .ا رشم- يرحمد ٠ النعبية
؛ الءرن I. البالد ن اظار ظ ٠١٩٤٩

نجليزرة ٠ زنيو بغداد وبا

، تثممل بالعربية .. الكوبت _ ٤
 اخبار ٠ ابوم الطذوبت ئ العام ارأى

 ٠ بوز دابر ، وباالنجليزبة ؛ الكوبت
٠ تارمز بت كه

الصحف ، دبة لعو ١   ه
د : تثمل بجدة الصادرة  كانت ه الب

د تعرف  بحررها المودبة باب
 ١١ نحو ١ القزاز الحى عبد حسن
 العذور عبد أسسها عكاظ ؛ كا ألغا

 آالف(؛ ه نحو )١٩٥٩ العطار
 لمنورة١ لمدبنة١ تصدر وبالمدبنة
 .١٩٣٧ حاظ وعثمان على أسسها

 تصدر بمكة و ؛ ( آالف ٧ نحو ١
 ١٩٥٩ جمال صالح أسسها ،الندوة

٠ ( ااًلف ه نحو )



٧١٨ ممره راسه صحى

٦ باالردن ر 'نعد ٠ االردن - ٦
حملة اعة ٤ و. نومة طا٠م

الثعد :منها العا ب ٠ نحو تعهدا توز
٠ ١٩٦. الحاندى م ٠اك ٠ سالة

القدس ذعلتا!د سين نكبة وبعد
وساع فاض بدلى جر *'ن كل

. فا بيا نى ١تعدر وكانتا

 ار هدر؛ ا ٩٦٧ مارس ١٧ وفى
 م انى ءوى الصحى عند قف رو
 .ار'.حد ء ) نى٩س 1■' ح حمحيفتبثن حود . ء

نجليزتجه وثالثة ؛ والقدس شمج دا
. فاطمن

 فلطدنى صوت ؛ فاسطونى ٠ ٧
٠ بغزة تصدر

 الصحف تشمل ؛ يبيا - ٨
 الرائد الفرى طرابلس : الدربية

 الجدإة وبرقة ، بطرأبلر وتصدران
 باالنجلرزية ، غازى ببنى وتصدر

طابة ، كاك ميرور ربولىتر )) وبا
. 'ا لى ير 'ض دى حورنالى "

 نى. .بااسدد اًا السودان _٩
 ; ادحءر - ٢٥ .٠ائ '!راى

ودر—؛' : ٢. االرام . الصحافة
٣ ز ي؛جر هرث : ١ ٠ ارداب . تجد الجد

 عبدالرحمن ،البنطة ؛عدن - ١ ٠
'نى٠٠ح .٠ عرI٠٩'٠نما ؛ ١٩٥٥ جرجرة

 محمد ، ا!حقدندة ؛ ١٩٦١ خدانجثى

 ب ز لحن 'ت حو ٠ ١٩٦١ ه و سند با لم سا

٠ ١٩٦١ ٠ ارداعى شرف

 الله عبد ، الطليعة ؛ اليمن ب ١١
٠ ١٩٥٩ باذيب

رحزت ؛توش - ١۴  العمل.ل
 الحبيب أسسها الجديد الدستور
 ٢العثا ؛ I الغا ٣. و ١٩٣٥ بورقيبة
 ٦٩٥١ ئ روحة شيخ الحبيب انها

ل ا!م؛ (ثم؛ الغا ٢).  .االستق
 : تثمل الغرنية والعحف
الدستور حزب نان وس كيون

 ٢. ؛برير (؛الى' ٤. ؤ الجدند
أالى(. ١٠١ ماتان ض الها(

 المحاط تثمل : الحرائر - ١٣

؛• ة—عرب ١ ٠ وربة ٢ ابومبة
٠ ية٠٠لس ف ٠ ة٠ىتم ; ١

 المحف خمل ٠ المعرب — ١٤
 : لى باال* التوزيع ط مذو مع العربية
،؛ ١٥ ،' ا ياء أ:٠ ٣٠ I العد

 فيح ال ح لندرنمية با و ؛ ، ٦ . لمحرر ١
 '(٣٨١ موركان لبش (؛٣٠١ مورين

 أسبايا ، بطنجة وتصدر نية !دبا با
٠ ( ألفا ٤٨ ١

ممرية ة٠سيأب صحف

فة نصحا ١ جذور ترجع - ١
حارب يابية—٠١  ه ءلم الى متر لى ا

 اخءزادث " حردة بعدور ١١/٩٩
 ٠: التاريخ كلمة ١ و٩ ارسه

 الديوانى مداوالت واذاعة كراآلحار
 وم,'ن.زعاونى'تإى نمونى بلى'حمة١

 أ< الحذمات سغى١ ا١ امدارها
 وقد ٠ الى٠ماز* ق المذلى باشذراك

 ب شد؛با ١٨٠١ عام, فى غرززها وقف
. ا!حملة

 (( المصرية رنالع١ ١) ظهور ذلك تال
 لى على محمد بامدارها امر اش

 ثم بالتركية محررة ١٨٢٨ يوبه ه
 باللفبعنى وأخرا والتركية بالعربية
٠ والعرنسبة ألعربية

 نشطت اسماعيل عهد اواخر وفى
 بعقى فصدرت الصحفية الحركة
 بدات سباسبة اخمارية صحفا

 بعد فيما يومية وتحولت اسبوعية
 اوال وصدرت م١الهر١ جربدة : اهمها

سكندرية  انتقلت ثم ١٨٧٦ عام دا
 الوطن ؛ ١٨٩٩ عام اداهرة ر١

 وميخاتيل براهيم ١ جندى واصدرها
واستمر ١٨٧٧ عام اليد عبد



دة مم/ ا،سغ٠س دع؛، ٧١٩

 ٠ ١١١٣٠ لى'*. حتى دورها—ص
 ٠٠ ٠ذا ذب٠٠٠٠ تتا 'ار’د و »ه و إح. ١و

ف'لج حتو ٨ \/ » م, لى -ه ر سكتن م’تا

ح هر تف ئ; '.ننل ن رعد رراده

٢ -k غ. الثابة ح'ة ل١ ترتن
-د ,٠!-.٢ال المدرية فة لصدا ا يختار

فى دبب'م  مدر فى طاوى البر االحت
فى الرحلة غذه وتمتد  اد الفترة ح

فى وببا ودن  واد أقدامه أالحكح
 ح٠أدج ة و. ١ أو لة بانقا طويت

 ١٩٠٧ عام فى كرومر اللورد البردالى
 - أ٠ه وكالت ’ دلثواى ذث١حا لدد

 فى دح ح: ١٠١ دفع ءلمى تعمفى الصحافة
واس والمحموعة ن عنه الدواع أو  ا
 دعربعغبط' لتىا هى الصحف ه هذ س
سعالن الى  الى ضها٠ئب ئ التام ا

لى وة دولة نطآق لى االستق  الح
 لى- ء فا د٠إل بعضها و ، العثمانية
 ي التعليلية القرنية الممالح

 لمذطم١ ةجر؛د المجموعة هذه وتنمل
 ف و هر يعقوب )ا صدرها' أ لتى ا

 مباب (( ومكاريوس نمر وفارس
 تشا وكاتت ١٨٨٨ م ء؛ بالتاهرة
 *’ودا البريطانى ٠اس سياسة

 وفى ، ١٩٥٢ عام حتى مدورها
 اسدر ( ١٨٨٩ ) التالية التة
 جريدة ( باشا ) يوسف على الثيخ
 اكظر وجهة تمثل وكاتت المؤيد

 داثم ؛والخد ه اب- ج ودئ 'تم المصرية
 ءام حتى مدورها ودام الثانى حلمى
 صدرت ١٨٩٧ عام وفى ، ١٩١٣
 باالكدرره « البعير » جريدة

 شمي.ى زيرومو ارل ح■ لماحبيها
 ادوارها مختلف فى عنايتها وكانن

نتمادية بانئون  كال:، التى ا
سكندرية  االجاب وكان لها ميدانا ا

 يختن فيما سيما  لها“ منقطعين
 سنة وفى ؛ ب الخا'رح بالتجارة
 ابراهيم امدر ( ١٨٩٨ ), التالية

'( الشرق مصباح ١) جريدة الويلص

 ن٠ ا ل ■ ٠ مى رصى رى ١",م-؛-
 اق.,؛ هده تارية فى البارزة العال
 التوس اسودى .لمل'ذدفع ات٢ الب
 با٠مؤس وفاد د١يم عى سنور ودا*,
 نفسه التاريخ وفى ٠ ١٩١٢ عاد حذى

 ر’الفك٦ جريدة ددرت ١ ١٩٠٠ أ
 أبو على ثم صادفى ى ء لعاحبها

 التى الصحف من وكانت العسين
 ١٩١١٩ م’ى ثورة ذلك ذهن حازت

٠ ١٩٣٧ عام حتى ردا صد؛ ودام

 حم٠ أصدر ١٩٠٦ م’ى وفى
 التى (( المنمر )) دردة اجياوى

 ٠حافط أحمد )) ذلك رعد عليها لى تج
 صحافة ألثة من وكالت آ( ف عج

ولى اعوامه فى الوفد  ودا*, ، ا
 ولم- ؛ ١٩٣٥ عام حتى صدورها

 رد فر محمد أصدر التالية التة
 ودام. (( الدستور ١ًا جريدة وجدى

 هدفها وكان ، عامون صدورها
ج ا ٠ ا٠لحك ا م لغا د

 تاريخ فى الثالثة ارحلة تمثل ٠ ٣
 الفترة المصررة السياسية الصحف

 أءض الذى النة وهى ١٩ .٧ عام بين
 مرئ لهبها ابريل شهر فى كرومر اللورد
 عام اووطنية الثورة وقيام منمبه
 عدد بظهور بدايتها وتتميز ١٩١٨

حزاب من  اتخن اش السياسية أ
٠ لحاله لسانا صحيفة منها كل

 حزب تألف ١٦٠٧ سبتمبر فغى
مة  لسان (( الجريدة )) أصدر الذى أ
 لطفى احمد تحريرها ورأس له حال

 عام حتى صدورها م١ود ألبيد
 أنعام من ديسمبر وفى ، ١٩١٧
سالح حزب تألف ( ١٩٠٧ ) نعه  ا

 .،حاو لسان المؤيد جريدة وأصبحت
 ٠٠ ١٩٠٨ )' التالية النة ولى ، له

 جرادة الكلزة عل محمة أصدر
سكندرية (( النيل وادى ١)  فكانت با

سكندرية وطنية صحيفة اول  با
وفى ، ١٩٣٦ عام حتى صدورها ودام



له معر ؛سة٠س ت ا؛ صح

ر٠سل ١٩٠٩ - ؛ اشاب ا
\( التغام ١١ ن ند حر د غ٠■ل|. درر م ٠محمد
ر ء شا. ذلك نعد ه' 'رو ألذى

ذن- ٠ ١٩ ١٩ ثورد ن ابا دورا وف
ز أعد ؛ ١٩١٠ ا التالة :ة ا.١

■'( ا عار ١ا ة ط حر ن د ألقادر عد
ا' ذف بعد 'لمعات ئككدررة ب را

عام حتى ها ر ٠ ل وف- ودام ٠ كااهرة١
١٩٢١ .

 الوفد بالن الناطقة الصحف اواى
 م ١ د و * ى د—اسع ١ شذاز  ١ حتى

 وفى ٠ ١٩٥٣ عام حتى أبرغ تدور
 ردرأحمد i ١٩٢٤ لدة لنا ١ طنة أ

 ٠ أأذرق كب ئ٢ دد ج ف عة حافن
 وفى ٠١٩٢٩ عام حتى تدورها وذأم,
 أضاء"١)ا وردة ردرت ١٩٣٠ دام

 حتى ١ حمدى ألحمدد حب'ب لحص؛
لتاحدا وألوأدى ٠ ؛ ١٩٥٠ عام

 -■ثمرةيلى■■, نتحذ-ة اأم لمدارضة٦ قف ه؟
 ا!.'-حف ئبا كانت اش الوفد

شك ، الذكر ا!.الغة  سات٠لىانء و
 من ذتارذذا كاذ ناب دن المصادر؛

 تالب لذىلى'ذت١ م١رو١أذرى ناب
 شميرت : الوفدىة الوطنية المحف
نية الصحف عة المحن*و هذه  .٠ ا
 *صدره-أ حالية مترندة وهى البالغ

واصبحت ١٩٢٣ عام حمزة القادر عبد

 فى ألرابعة أرحلة تضز - ٤
،ة ألمذم ح شيا أ لححى أ تاريغ
 مرشي-،' ددرر ى١- ■ت ع ١ ثم ٠ م ٦أ عة رجئمجمم

 وأش ١٩١٨ .٠ءا الوطبة الثورة
خ I ٠ت أر أت تو أربع به-لى لت تحد

وألمحالت ألتحف كاث ورروت
 ’ ادواته ابرز من دياسبة١

حج ١كا د ر لذو أ رثيت عندما
نسافة التائ الصحى  أز با

هرأم دنى جر  ٠ _مزن—ش٢ وألمقد أ
هالى ٠المذ^  .;واتنثا وا

 ووأدى .والمحروسة ٠ وكار’وا
 اسدارها اعاد خارألتى٠'بال ،بل١

 حذت  و ’ ١٩٢٠ ء،ام فعى أ لر أ أمجدى
 طح ألتحى ٥٥ أسات
غالق والتوقيف بالمصادرة  وكات وأ
كا محل 'نعدل الوأحدة  عند ى أ
 تحربر وط ألبا وتتقل أغالقها

 I—حميعه وكاذت ‘ألمعادون ألصحيفة

٠ ألمصرى أأزفد نغر وحوذ تمثل

 حزب تأدسس ١٩٢٢ عام وفى
حرار  نمدن ج وأددر ألدسذورشون أ

كاووقفت حال لسان نم( ألسيايح ))
 حنى حن ها ر صد أ ا' الوطنى
 حتى ظهورها وذام ١٩٢٦ ء'م كامل
مة ٠ ١٩٣٧  كزبز١ ب اهدرها وا

 وجودها ودام ١٩٢٩ ط، ا!ءوفالى
 ط، كثر’ ث’ بالحظ و . ١٩٥٢ خم

,واق ._٠ اخف افف  ذر؛ ا
. ’مدوره الداء دلى لمة طر

 فقد االخرى االحرات محى اما
هذه ة بند' صدورها تاريخ —ارتبط

 ألنالة أل_ة ولى ٠ ذمى احمد
 دراب كاق تو محمد أتدر ١٩٣١ ’

قامت و ااحية٠جني (( لجهاد أ )' -دن ج
 ودام اليرؤد منام؛ لى قاذى بدون

 عام وفى ٠ ١٩٢٨ عام حتى صدورها
 الفتح *بو محمود أمدر ١٩٣٦

شد  و وكر؛ الذابعى محمد مع لذ ١ ,-ا
 ذغرد١ا'لتى المد,ى ا١ بد؛ جر ذات

حج٠أغت ٦ دأب محمة نلك بعد بها
 ة دد - لج تى كر فة منا ابحن ٠

ء  عام حتى ندورعا ودام ام ا
 احمد سدر’ ١٩٢٨ ولى , ١٩٥٤

 حذى a ى اش الوفد 'I حمزة
 أمدر ١٩٤٩ ف ولى ;١٩٤٩ عام

 يدم ا- واش اا المائية الجرندة ا١
. سمع *'ص؛ بغعة يرى صدوره-'

 بجادى، النتنتة العحف *ما
انتثارها قة مع لحرت'ذوطذىفهى١
 اختفاء زط أالدار ت؛ با ٠

خار ■دشمل فكالت النواء دريد؛  ا
 ء-ام اراض معف١ محرذعا وفا؛ حتى

 عد صدر’ ١٩٢٥ عام ولى .. ١٩٢١/
 ودام " المعرى اعلى ٦١ العادرالترنى

)الدفاع لى ؛ ا٩هه٠حتىءا ها ن وى.



( يناسآ ) اسة ٧٢١

 عام ،( المدائح ١١ ونملت االحزاب
 بانا محدود لصاحبها ١٩٢٢
 حين محمد ٠ د و الرازق عبد
تحاد )) و ٠ هيكل  عام د-رزت H ا
تحاد لحزب حال كاى ١٩٢٥  ا
 والمى التاريج هذا فى تألف الذى

ودام ادش الحميد عبد تحريرها
 ى'م وفى ’ ١٩٥٤ عام حتى وجودها

 وايدز النعب حزب نف ’ف’ ١٩٣٠
 محمد عليها وترلى « العب )١ جريدة

 حزب تألف ١٩٣٨ كام وفى ٠ عالم
 فى واصدر '( المدية الهيئة ١١
 م - ص ح د دة جر نفه ٦ي نتار ا
 ع خالد محمد لصاحب؛ '( لددورا )ا

 ادب على در—ل ١٩٤٧ رام وفى
 حدور ودام 11 االدي ا١ .ذن جر

 والثانية ١٩٥٠ ط* حس االولى
 ١٩٤٤ عام وفى ٠١٩٥٢ عام حتى
 وفى ٠ الوفدية االطن حزب 'نألف
 م ك٦ ١؛ ريسه امدر ه اغم المدام

 ام٠وفىء ١'٩ه٠ اعام حتى صدورها

 االخوانى حماعة الرت ١٩٤٦
 ئحا.ا 'ومية جريدة الطمين
 دام ٠ نى اسو االخوانى ١١ اب

. نى٠عامب صدورها

 ادذر ادبع١ ذات السحف را
 اصدره -م ف اأكثا ٠ا دات وانها

 نحه ودام ١٩٢٧ عام عبود احمد
ادحن..ار ه ر دد’ نى ؛٠٠ لز ا ١١ و ٠ العام
د  ى٠ح مدوره ودام ١٩٤٧ عام ح

 اصدرها " القاهرة ؛١ و ٠١٩٥٤ عام
 مكانى لى حذلت ء ١٩٥٣ عام داغر اسعد

غ ردن حر  هذا فى قفت دد الذر الب
 وءلمى معطفى اصدر ئب ٠ التاريغ

 ردة الحد االخمار ا١ جريدة امين
٠ ١٩٥٢ عام

المدكادرة ذ٠اإرحإ تمثل -- ه
 م. ء؛ تدرة بدز صدرت التى لصحف ١

 الطع 'كارو دار عن ١٩٥٢
 د-لرت الجميرركا' )ا وتثمل والتشر

درات —د ؛٠ النعب '١ و . ١٩٥٣ كام

 الجمؤسوربة الى وضمت ١٩٥٦ عام
 عام صدرت المكاء ئم’٠ ١ه؛٩ عام

( وزارة )٠ المحة
'نعرف لصحةوكاذت١ وزارة -- ١

 .٠ ('ا العمودة المحة وزارة )) راص
 كابمة رة١د١ راعتباره' اوال اشغت
 مملحة )) باب خلةذ١لد ١ لوزارة
 الى رفعت ثم (( العمومية الصحة

 ، الداخلية لوزاره 'ناسة ورارة وكالة
 ١٩ذتم ١و مستقلة وزارة الى فعت ر 'ض

 كالةو االولى وكالتين الى بها العمل
 تختمى وكانت الطبح,ة للث ن الوزارة
 واطتوصفات المستدمعات بتئون

 وسل الصحة والعدا'ريدى
 لثاذية١٩ ، العيدليات على ف االشرا و

 لعامةوتختعى١ فق١لوزأرةللمر١ وكالة
 ك؛حح^١مئ العامة المنشئات ؛.مراقبة
 ومحطات ميةاممو كالمحال اب

 واالسواق والمحازر والمجارى المياد
 أكثر وكان ٠ والحصانات والمدارس

 البلدطن لى يالمجن؛ متعة اعمالها
٠ وألقرورة والمحبة

 ارسحة وزارة عر ف بشر ٠ ٢
 ساوط وزبر غرالحا الوقت فى

ء خسة  وينقسم ، للوزارة وك
 كامة ادارات عدة الى رها العمل

 ٠ لى تشمه فنية مكاشب ٠ قبات مرا و
 للطب ،لفشفيات العامة االدارة

جى. مرأض ، لدولية١الححة الع  ل
مرصولنة المعدية  للصحة ، ل

 العقبذوالتنية، الححة ؛ الوقائية
 المدرس.ة. للصحة ، القرورة الصحة

مرانر  ، الدؤون لطب ، المدرنة ل
دارة 'ب  للحيدالكات الكامةا ا

 . للمعادل ،الطبية وسوسيونات
 حساء ل ، للتقتيثى ٠٠ ألمتدرب
 كما ، الطبى للتموبن ٠ وااتن

 معؤل ٠ االنتاج معادل التامها٠تذم
 هذا ، الحارة المناطق وطب االجداث

 االدارئ االدارات الى باالضافة
٠ والمالية



٧٢٢ ( خدعات ) صحية

 لعام الصحة وزارة ميزانية بلغت
 ج .م ٣٢جذههر ما ١٦٦٧ - ٦٦

 - ٥٣ لعجام ج٠م ٧ر٠ه يقابلها )
 لهيئات اعانات ذلك فى بما ( ١٩٥٤

الندهرة أداء فى رة١ا!وز تماون
٠ الصحية

( خدمات > صوب
 هى الصحية الخدمات ٠ ١

 الدوالن بها تتكفل اش الخدمات
 اخرى لهيتات باعانتها أو مبادرة
اطنبان ثلمو حاذ—الص- في ذم بغذصد
 ثم والعالج والتوجيه لرءاية١سطريق

مراض مقاومة طريق عن  المذوطنة ا
 هى الححة وزارة وتعتبر ، والمعدرة

ول المغول  بما المهمة هذه عن ا
 راكز—وم متشفيات من لديها

 وتغاتيش ومعامل عالجية ووحدات
 - ٦٦ لمام ميزانيتها ا ٠ صحية
٠جا٣٢هر قيمته ما (١٩٦٧

 * ف الدلمن وزارة جانب والى
على المجدب  المحية المخدمات ا

 التطام فى التخطيدوالترجيه بمهمة
٠ خدمات الصحى

 وهيائت جمعيات ردة وتضطلع
 الوزارة بمعاونة حرة ومشغيات

 هصن الدولة وتمتح ، رسالتها فى
 دوءها٠مت بلغ مايتة اعانات امجيئات١

 ١٩٦٧٠٦٦٢فىءا بده ألف ٤١٠
ومن العحة رة١ذيةوز١ميز ن كم ؤ

 الشائية الحمعية الهيائت هذه
 بة٠لمع١ لجمدلة١ ت' الصحة لتحبن

 رعا-ة جمددة ٠ م١لجذ١م,رغى لرعالة
 رعاية ة——جمعي ذا الرطان مرخى

 مرغى ص-له-قاحأ جمعية ، بنالمعدور
 ٠ داالمهات العناية بعية ٠ االطفال

 ، للتمريض الجدردة المرأة جمعية
 جمعية ٠ 'حميااللهار فحة مكا؛ مية ج*

 االعانات عن فض . لعيدة١لطذولة١
٠ الدرن لمرخى الخية

 العامة الهيئة تقوم كما
ن٠م لدبها بما المحى للتامبن

 هام يب—بنص ووحدات تثد؛ت٠م
 بلغت وند الصحية لخدمة ١ من

 ج ٠ م ٣ر٦٤ الهيئة هذه ميزانية
 لعام١فى للهيئة الحكومة اعانة وت
 من فىكل تقوم كما /'٠ ألفا ٣٩٩ نفه

سكندرية القاهرة محافظتى  وا
ولى ميزانية بلغت عالبة موسة  ا

 ٢٦٣ سه ما ١٩٦٧ - ٦٦ لعام
٢٥٥ قيمته ما والثانية ٠ ج اق

حصاءات تشدر — ٢  اطوعية ا
 ٠ م٠ع٠ح فى الصحية الخدمات عن
 كب فى ارتفاع لى١ ١٩٦٥ عام عن

 الى بالمقارنة > بأنواعها اخدمات
 المدونة وهى ١٩٥٢ عام بيانات
قواصر  المستشفيات بلعدد ذ١ '( زا

 بها متثفى ١٥٠ والمركزرة العامة
 ستشغى ١٢٢ ٠ مريرا ١١٧٩٤

 المجموعات عدد و:طغ ٠ ( نرا*ر ٨٥ ا ٦و
 ٣٧٢٦ وحدة؛يما ٢٦٤ الصحية

 بها ٣ كم٤ المجمعة والوحدات ٠ برا ر
 اخدمات وشملت ، مريرا ٤٢٧٥

 مجموعات المتوطنة ض١لألمر الوقائية
 مجموعة ١١٧ وعددها البلهارسسيا

 ، (٧٨١ ١٥٣ لمالريا١ومأموريات '،٧١٠
 ١٦٤ الالمومة رعادة مراقز عدد وبلغ

 ض ( ١٩٥٩ عام ٩٥ كانت ١ ركزا
 ألف ٢٤٢ به؛ تمت ٠ التابعة ا زام

دة حالة  ءأم فى الغا ١٩٢ متابل ٠ا و
 معامل قشاط ويتضمن ؛ ١٩٦٠

 وحدة مليون ٢.ر٢ ارتاح المحة
 ر٠م خا٠أ ٤٦٧ .الحدرة للمادة لقاب

 لكاح م■ العا ٥٠٢ .اسب لغا
الكودا اذف ب لغا١ ٣٦؛ .لبيود١
٠ نى ض و

أعفص مدر

 زئير به رف٠كانب الذى االف
 اكطنة عمر ابان -يري فى اررراء

 لجمهورى١ النظام بقيام انتهى 'الذى
 للطان١ تعيبن ويعتبر ٠ ١٩٢٢ عام

(الداحل ١۴٥٩ - ١٣٢٥ أورخان



العرب ٧٢٣

:درغ مؤس ' جندرلى  ، :طاما
 نيام ميداً هو اعطو فوررا وزيرا
 اطلزاد ا٠ك . اسانى النظام هذا

 هذا حب صا على « العالى )حدرا )ا
 ويقيا.ه '.عينه كان الذى المنب

 خاتلة اته—واحب وض . اللطان
 وتعبدا به كبو ت١فىدور اللطان

 مد سكردني بمنابة ''ددى ربير
 االعظم, الحدر وكان انورراء مجلس

 طريق دن اسان ا!د تقاريره -رفع
 ان علبه كان كعا '( انتحبتحو ١)

 ٠ االجنية اندول خراء بتقبل
 ل مرتين الحكومة رحاب ار—وكب

 يحتفظ ٠وكانالعدز'الءط . خ االم،
 .ضمه يترك حتى اللطار يحان

 فان اللف هذا ج ض أخر كان
 حين ايان ياثا رد انداماد الغائه

 ودلههءء،ب الدتن ودر اللظان
 ٠يا_ ١٥٠٢٣ عام اتنونو باشا
٠ الوزراء رببى

ن سلمها مدفى

لبى ز ٠ محرق و'؟اس ص مهمد
الني٠,عي - قى صد محمد وه ٠. وزراء

 من ارخا خرمة ١٩١٦ عام وند
 له حص، ورعد ٠ أنليوبية ١ محافظة نواحى

 ٠ة٠بكل التحق الدانوية الشهادة على
 ذب - القاهرة .جامعة الهندسة

 ءاه وبا ٠ ذخ ه ٠ .ية المد .ثمة٠ر؛ذدس١
 ٠ش؛ طم٢١ ب ر٠سم وز ١٩٣٩
 ٢1حم لى اداحة بالتوات التحق

 المناصب ز ندرج’و ٠ المهندد
ل ولى ’ المارئ  واتدس ذلك خ

 ءلى ١٩٤٨ دام وحمل دراسته
 .-ة ارذ ااطوم لى مانتن درجة

 >ا!نا الدال بالمجد عفوا ذ٩د
 ءلى ١ذكرق ١٩٥٣ عام القومى

 ة٠ل_ز وبذاد ٠ التالة الة ى له
عاما ا 'بلكرق عدنى هرى اانه الخطيط

 لتالية١ طة١ولى ٠١٩٥٦ عام لى لها
 ط الق عاما مسد؛را عون

ادادة ٠لد دا ز ٠ االدافن

 عام ابناءوالحراربات مواد مؤمة
 وزيرا عبن ان يلبث ولم ١٩٦١

 التاله لة١فى العالى الد لغون
 وفى ٠ عرفة موسى لمهندس خلن؛

 ة٠٠ءملمب على أشرف ١٩٦٤ مابو ١٥
 باندباء لذانا اليل مجرى تحولى
 ٠ السد من )االولى ؛رحلة١ فى المل

 رياسة تولى ١٩٦٦ يتمر ١١ وز
 الدرن محيى لركرا حلعا الوزارة
 ذجازا(١١’رةا١سموز١ عروزارته وأطلق
ل الى تهدف  قات اط جميع استغ

 ز٠تذب تكمالسال القائمة االشابة
 زار ٠ للنكءدة االولى الذب الخطة
٠ ١٩٦٧ ابرلى ١٩ فى سررنا

المرب

 انرى L.J/ او الدرن ٠ ١
يات  ابوم منها تتألى الى الو
 ، ارالة— الع فيا رزغو-ال تة حمدوز

 ٠ م كم اف ٨٨ الوالدة ماحة داغ’
 ايذا ٠ ن م ٧ر٦ لكانها وعدن
يات أكذر -ض   فية—برغو١ الو

 ولم، ١ بلذراد العاصمة ٠ اردحاما
 عدن نم العرراابذ الجمهورية ة ءلم

 االءرى والمدن ي ألفا ٥٩٨ ناب'
 حفاك كراجو / الغا ٨٤ ٠ ذى دش

ألفا(، ٨٤ داك؛ .اذو لم الغا ٥٢ ٠

 بل طلق الدرب ٠٠٠٠٠■ ١ كان ~ ٢
 نكونت’ ازى البا—ذوغ مملكة انشاء

 الدرب مملكة على ١٩١٨ عام لى
لها أعدن منذ التدب  در اتف
 وهى ١٨٧٨ عام لى الركية المعية

 منذ سمنة ٥٠٠ زح، دامت تبعية
 . قوصوه معركة فى الدرب هزيمة

 دودى—-د ١٠٠ الدرب -متتو وقد
 ١٩١٣ - ١٩١٢ العاتان حرب بعد
 وكان ٠ وتركيا بامارنا حاب عص،

 ذة—اإموي حذول ا٠٠الذم مع اءها ز
 ق افادي اال#ب من اورغ و

 وذلك االولى العاب امب١ نذوب
 النمسا د—عه ولى اعبال أرر عاى

 على ١٩١٤ عام اجيدودر رم_درذة
دضئدةاالنلكاً#ح



)٧٢ صعده

ول بطرس المرب ماوك  ذواى الذى ا
 لوك اول كذلك وهو ١١٠٣ عام

٠١٩٢١توفىءام '■، فداالمتحدة سال روغو
صعدة

 ويفع ، التة اليس ألوية احد
 من ؛؛الذزب نيمال الث فى ٠صط لواء

 رحو بد وعلى السعودية الحدود
 معدن و ن شما منعاء من كم ٢٠٠

 لهضبة امتدادا تعتبر جبلية منطقة
و عاصمة ٠ اوسعلى ١ اليمن  هدنة اءا
 الغدرم لححا رق ٠طر ءدى رتع٠و صعدة
 رحو ق ر٠:خ مارا منعاء ض للتادم

 ذق ظ وصعدن ٠ الطريق منتصف
 دى١٠لو١ جامع آتارها من تاريخية
 قل١لحاصالت ذهاسوق١ عن فضال

 ي.,لض؛ ٠ ةبللماش وسوق ا!زراعية
ف ١ ٠ دحو المدينة سكان عدد ٠ آ

ذئول مية
 بكثيذيحسا 'شهر لى ممر رائدة

 ‘بنن منية وهى (( المصريين أم ١١
 النظار رئيس باشا ن.همى ممطفى

 لى’لذىق١و 'نوفيق الخديو حكم ابان
 رز ااخد ٠ححج خذالل مرس دارة الر

 وهى ١٨٧٨ عام ولدت ، عباس
 زوجات كن ثالث شقيقات صنرى
 ٦ذ>٠ا ز باشا صدقى محمود

 باشما لثة هذ سر واسماعيل ،القادرن
 تروحت ر. ا 'اجرية نظارة وكيل

 بك زغأول .صعد الترجمة صاحبة
شناف بمحكمة المستشار  الذى ا

 فى معارف '؛ وزلرا ١ ناظرا عين
 ١٩٠٦ اكتوبر ٢٨ فى حميه وزارة
 البادوية ربة ننه خ التار فى ومنح
 بعد الترجمة صاحبة عرفت وقد
 ز!خا ن’ منذ قررنها باسم ذلك
 الوطنية المعركة باشا زغلول سعد

١٩١٩ مار١٦اوفى٩١٨فىءام
 من عدد ات١٠قريذ مع ت 'نزء*

 مغنادرة أول البارزة الشخصيات
عر حااحتجا القاهرة فى نسائية

 خالل وفى ، البريطانية القمع أعمال
 عدن الى *تم مالعلة الى قرينها ض

ت فى تشرك كانت وسيببى  مداو
 كانت التى الممرى الوفد حزب

مة بيت ١ دارها فى )نعقد  ١٦ وفى ، ا
 سنفاه بقرينها لحقت ١٩٢٢ نوفمبر
 زوجها بعد توفيت ، طارق فىجبل

 ١٩٤٦ يناير ١٢ فى عاما عثرين بنحو
 الذى التذكارى الغررعم فى ودفنت

 شارخ عذى اسمها أحتلق ؛ باممه شيد
سكندربة بمدبنة رئيى ٠ ا

مقلية
 ايطاليا جنوب فى 'نقع جزيرة
يطالى الساحل عن ورغحني]ها  يرغاز ا

 الوحدات احدى اليوم تمثل ، سينا
 مساحتها تبلغ االيطالية االدارية

 $ا’سكاا وعدد ئ م كم ألف ٢ ره٧
 ألف ٥٩٤ موبدر العاصمة ، ن م ٤ر٧

يطالية المدن سادمر '٠  وذد . ا
 إغرن١ن١ ونابولى مقلية من زلعت

 مؤلكة ١) باسم مداكة عثر التاسع
 ركة٠ح قيام وعند ٠ ،Y المقليتان

 كاذت االطالى واالتحاد التحرير
 ارزعم لنن*اط *-رحا صقلية

 ت’كا بأنهن' اشتهرت كما ربالدىار ء
 نة ا المافا لنشادحمة حا

الى ذلك بعد شاطها انتقل التى
بات  ٠ المتحدة الو

الحرب ابان مقئية ا- برز
 ١ ٠ فى بها لتنر حدى الثانية العالمية
 االمريكية النزو قوات ١٩٤٣ نوليه

 الحذرال طبادن .طانية الى الكندلى
 لهسا ص أن وبمد دكى االس باتون

ء  ت ث?; ٠ الجزيرة ءلى االهتي
 وب—جذ* فى نو سالى الى البحر

 باستتدم ارذاذ؛ ذلك وكان :زبور
 العام من سنمر شهر ؤ اطاليا
 الدستور ونع وعند ، شه

طازعام الجمهورى  برئ ١٩٤٦ ا
 كالت مقلية لى انفعالية دركة
 سلطات ررن لجز ا منح فى .مييا

زة ٠ ٠ داخلية استق



اعر مطيب ٧٢٠

 ر١ذر١ او كتاب بأنه ف يعر الصك
 يقر مكذوبة ورنة كل اى مالى

 المال من مبلغ بدفع ويتعهد مونعها
 لهذا ٠ معجت شخص الى عليؤا مدون

 حيان١فىبعض الصك لغن يستخدم
 صطالحاإذى١ وهو ث الشيك باسم

 على حرصا تعريفه القانون لحدد
٠ التجارية المعامالت انيم

ئح
 ذذتهى٠ بمقتضاه انغانى الحلح

طراف بثن التانمة الحرن حالة  ا
 ٠ ربتها السالم يعود حتى المعنية

تفاق هذا ويكون  معاهدة سورة فى ا
طراف متعددة او ثنائية  وتبز ٠ ا
 المادة فى الصلح معاهدات عتد

 واتناقبة ، الهدنة لعقد اتفاقيات
 الحربية العمليات وقف الهدنةتتغمن

 محدود غبر اجل الى. او معينة لفترة
 )أواندول! فتعتبرالدولتان ذلك ومع

 القذال اذقديست!نف ٠. حرب زحالة
 اأر بدودحاجة الفترة هذه دهدانتهاء

 لم وم لهذا ٠ ببنها الحرب اعالث
 الهدنة اتفاقية بدن الوقت بعنر

 الحرب فى حدث كما الصلح ومعاهدة
ورممتد لمبة الف  ز الدنة أعلنت ا
 عقدت ببا ١٩١٨ نوفمبر ١١

٠ ١٩١٩ يونيه ٢٨فى فرساى معاهدة
 اج االرع معاهدة عقد »،■ ٠٠٠،

 المائق سمل٠ لها تمهد مفاوضات
 المماءرة تتضمنها التى والذروحن

 هذا ■نم فاذا . لالتعاز الجا وتعلح
تفاق  الدول او الدولتان عقدت ا

 مؤررا الحرب ز اخدركت التى
 وفدا الدول هذه نم كل المه -نرسل
 عه جرى ما وهذا ٠ رمثلها مغورا
 والمؤتمرات فرساى مؤتمر فى ألعمل

خرى  العاب الحرب انهت التى ا
ولى  حالة نهاء بالتية أما ٠ ا

 والحلفاء المحور دول بدن الحرب
ب الحرن بمد الثانية ا

 اتفاقيات وط لم وضعت فقد
 'هيس مؤتمرات فى والملح التليم

 الكبرى الثالث الدول رؤساء عليها
يات وهى  وبريطانيا المتحدة الو

تحاد  فى واشتركت لوفيتى١ وا
 ، وفرنسا الوطنية الصجن بعضها
 كالتى هذه الصلح اتفاقيات وعض
تحاد بجن وقعت  وألمانيا السرفيتى ا

 لم بولندا وبجن بينما أو الثرقية
خرى الحاء دول بها 'نعترف  ا

يات ٠ المتحدة كالو
 وابادل الصلح مماهدة وبعقد
 المالم حالة تعود عليها التصديق

 لموط حدود فى المتحاربة الدول ن٠ا'ج
تفاقية  سراح اطالق وهذايتضمن ئ ا
سرى  ل٠التمثي 'بادل واعادة ا
٠ والتجارى سى الدباوط

أم صيب
 جنيف مدينة مقرها دولية جعبة

 وطنية جمعيات وتمثلها سويرا فى
حمر للصاحب  الدول من عدد فى ا
خرى حمر الصليب جمعية ١ ا  ا

مريكيه  ه واشنجتون ومغذ-رها ا
 ، ( الخ لندن ومقرها البريطانية

حصر الصليب جمعيات وتعمل  ا
تفاقات تمنحها الذى  لدوبحقونى١ ا

 رعادة ا. ب!تى ما على المحاردين
 ئ الحرب ابان والجونجن الحرحى
 وساعد؛ ٠، المغفودبن عن البحث

زل١ ضحايا  والفيشانات از
 والطواعجن والمجاعات ف٠والعواص

٠ السلم ابان الفواجع من وغيرها
 الجمعية هذه انشاء ناررخ‘ لرجع

 بمدينة عتد مؤتمر بعد ١٨٦٣ عام الى
 التى السيئة الحالة لبحث جنيف
 حرب فى المتحاربة التوات عليها كانت
يباب التمسوية والحرب القرم  ا
 الدب وفظائعها أهوالها صور التى
 كشايه فى دونانت هنرى يعرىالمو

 (( سولغاريثو — معركة - ذكريات »
ائعاء واتترح’ ١٨٦٢  م لى، الذى



٧٢٦ حديدى صعيب

 فى الجرحى لرعاية دوب جمعية
 عن جنيف مؤتمر وتمخض ٠ الحرب
 لرعاية جنيف باتفاقية عرفت اتفاقية
 عها وقعت الحرب اسرى جرحى

 ، ١٨٦٤ عام فى وأعلنت دولة ٤٠
تف هذه وتضمنت  االسمر نية ا

نمائية  رعاية عليها تقوم التى ا
سرى الجرحى  نم ، والمجونين وا

 بتقد'م اللم زمن الى نثاطها امتد
 ومنحت ا٠ للمنكوبين اعدات—١—٠٠لم١

تفاقية حمر الحليب جمعية ا  حق ا
سرى زيارة  المشروع وتضمن ’ ا

 التمريض ءمال١ءاى المتطوعات 'ندرب
عانات- وجمع  واسئات الدول من ا

جنبية  ص الهدايا وارسال ، ا
 ورذع ’ المحارين الى طريقها

حتجاجات  ومنحت ت الحكومات الى ا
 نثت كؤ؛ ٠ المحايدين حقوق لجعية ١

تفاقية هذه  المنشات سانة على ا
 ر٠ العاب عالمة تحمل الذى

 '( بيضاء قعة ر على طيب وءو ا
سعاف كمراكز  ات—والمستدق ا

 لماً— جمعي- أنشئت ٠ التموين ومخازن
 ١٨٧ . عاح االحؤرالبريطانرلماً الصليب

مر-دكية ٠ ١٨٨١ عام وا
 ابان ٠ 'نري أعلنت ١٨٦٧ عام وفى

 الدول العرب التركة الدرب
ل ١) اتخذت بأنها حمر اله  ( ا

 اضها ذاد لمذمابهة١ للجؤم؛ت شعارا
٠ االحمر المطيب لحمعيات

حديدى صيب
 اكعاعه !عمالى يمنح ألمانى وسام
 فردربك أنثأد ٠ الحرب فى والبطولة

 .١٨١٣ ءام برويبا ئك الثالث وليم
 ب ض مجنح طيب لمةهي- على وهو
 من غارجى اطار له ااحدرد من

على فرعه عر ,تنتثر الفضة  رم أ
 المانح الملك توقيع وطه وفى ٠ التاج

سفل فرعه وفى للوسام  .؛نكى ا
 درجتين عر وهو ث المعركة تاربغ
 كما ٠ ليارا الى الصدر ءلى وبعلق
الحديدى ب١لم ١ )) أم— و يمنح

 الوسام حجم ضعف فى وهو ،( الكبر
 حربيسة معركة فى للمنتمر العادى

 بعد ج نبرهند هؤالء من ٠ حاسمة
 الروس ذد ااحادممة 'نانتبرج معركة

٠١٩١٤ عام
ففوريا صيب

 المعكة أشاته بريطانى وصام
 عدال يمنح ١٨٥٦ لخام لكتوريا

 البرنز من وهو ٠ المتارة الشجاعة
 يتوطه مضلع طيب شكل وءلى
 سنتيمترات ٤ نحو قطره يبلغ قرص
سد ذطوه التاج وجهه على نقثر  ا

 اجل من ا، جملة مع البريطانى
 عام حتى ا ض'ب كان آ( الثجاعة

 التى المدافع بعض معدن من ن ١٩٤٢
 لردلمى١من 'بريطانيون عليها '-عولى

 ؛١٨٠٠١ بالقرم سياستبول معركة فى
 ٠ غادق إرض لون ذو شريط وللوضام
 للرجال فكتورتا صليب نمنح

 العاض من أو عكريين من التاء و
 كما كالممرخات العكرنة التوات مع

منحة عر الودام حامل يحهز
٠ التة فى جنيها ١٩ قدرها مالية

مععوق صيب
 ذن يتميز حطيب . ستكاسموا أو

 الخارج الى تمتد االربعة أطراوه
 ٠ واحد اتجاه فى قائمة زواتا مكونة
 ساشرد دالماً له إمت مر لر ا وهذا

 النقوش فى وجد أنه أن لمميح-.ياًبا
 ٠ لعيسييآن وا ردن ن ب ١ بعت يمة لقد ا

 ٠تذازز١ مالحركة سياسس؛ ,طارر: وقد
 ساعتبار ٠ لبا شعارا أصبح أن منذ
رحمددن ا كاشم* االرين ن٠م االلمان ان

 شعارا المعءوف لصدتيبا وًاصبح
عام ن—مذ االلماطة ألحكومة ’ر*ميا

(لودد ) ممويل
* بهودى بريطانى -ياس — ١

 عر سام.ريطار مغددب ول’
نتداب بعد فلسطين  يبر وهو ٠ ا

برت ه رد أونه فبكونت نعد نيما إ



زخخيفن ثقيلة مناعات ٧٢٧

 لغربول بديئة ولد ٠ محويل لويى
 بمبى عضوا انتخب ١٨٧٠ عام

 ٠ ١٩٠٢ عام ,..■،انغلجحى لمح١ عن العموم
 ١٩٠٥ الداحية وزارة وكالة تولى

 دفى ١٩٠٩ مرن دل الوزارة وتولى
 ثم سربل ورذر' عين التالية اننة
دارة لمجلس وزيرا  ١٦١٤ المحادة ا

 فرئيبا ١٩١٦ للدا*زب فوزيرا
٠ العظمى ألحرب خالل المالية للحنة

 سمويز هربرت مر عوت ٠ ٢
 بعن فلئلمن على ساميا مندوبا
 االنتداب سك الحلفاء محدى اقرار

 ١٩٢٠ عام طين—ود على البريطانى
 االطاتا!سكرية من االدارة فتلم

 عددا ضم بريطانيا مدنيا ١ذامجهاز١و
 دبدز منبب ألبريطانيون اليهود من

دارة  هرارى ٠ للمالية لردسمو ٠.ل
 سلمون ث المناعةو للتجارة

 : عاما نال' بنتو'ند؟ ٠ للمتودعات
 الصهيونى م ارعي مذكرات فى وجاء

 مويل—م هربرت تعيين أث وايزمان
. منه باقتراح كان المنصب هذا لى

 سنرات ه ممويل هربرت ض
 'طيق الغور ءإى فبادر منصبه فى
 من بلغور ووعد االنتداب تضمنه ما

 اله ادار ظروف فى فلطين وضع
 معها لضمن وانتعادبة وسياسية

 ٠ اليهودى القومى الوطن تأسيس
 رن أكج سجيع٠ شملت ذلك ووسائل
هذا 'سر قوادين يوشع ابهودلة

 ليهرد١بالوكالة االعترافة . الهجرد
 داخبا احتال للبهودومنحها ..حلة

 الهة العبرية اللغة اعتبار . العمل لى
 ودع ت عمق؛ تثجيع ٠ 'نالثة رسمية
 واقامة ا للمستوطنين االرض

٠ اليهودية المستعمرات
 على سودل هربرت خلف

 ٠ ١٩٢)'( عام بلومر لورد فلسطين
 وزارة نلك بعد الترجمة حبصا تولى

 ١٩٣١ عام البريطانية الداخلية
 التالية..مارشا التة فى واحتال
مبدأ أقرت التى اوتاوا اتفانه'

 لتب دذح ٠ االمبراطورى التفضيل
 )لورد( نيكونت اولقب ٩٢ عام♦ سر

 اسفة مهد رئيا اختدر ١٩٣٧
 منها مؤلفات له ، ١٩٣١ ابريطانى

 شجرة )آ و ا( والحرية الدرب )ا
. ١٩٦٣ ءام توفى والشر(( الخبر

 ثيلة مناعات
وخيفة

 اسم الثقيلة العناعات - ا
حى  من عدد على طلق اصط

 بالصناعات تعرف المناعات
 ش١لكبرى١ العناعات أو االساسية
 خامات العادة فى منتجاتها تتخدم

 فهذه ، اخرى لعناعات وسيطة
 نوعى تدلميف عاى 'نقوم  لتميةا

 لهذا ؛ اقتصادى ساس’ على بل
حظ  تميز الذى التنمية خطط أن ي

 منذ لعاثم١فى االشراكى التنطي*, بها
 ١٩١٧ عام فى اسوفيتية التجزربه

 -ة—'ننب الى باالنعراف معنية كانت
. الثه أو االطية العناعات

 وزارة فىح.ع.م. ئت—انن
 وكانت ١٩٦٤ عام الثقيلة المناعات

 ا 'نثمل رئيسية قطاعات اربعة تضه
 ه لكيمائية١للمذاءات العامة المؤسسة
 . رات والحر الناء لمواد والعامة

 ثم ، المعدنية ت لبتاء؛ لعامة ١و
 الوزارة هذه أن ا ،الكيمياء مطحة

 نثاحلها و'نوزع التالى العام فى الغيت
المؤست'ت وببن اذسناعة وزارة بين

٠ اذخعط
 سصة١ الصداعات ى ءلم تدرف

 العامة ادربة المؤسسة )) محر فى
 بلغت قد و اً( المعدب للعذإعات

 ( د٩٦٧٠٦٦ نحام ٠١ مجزانبها
 التنددامان وبلغت ج م ا ٩هر

 ، ج م ٧٠هر تذممها التى الدركات
 باستثناء ) الشركات هذه وجميع

 'نهيروات التى وادلمب الحديد شركة
 فركة والذ ء؛مة مؤسسة الى نلك بعد

مماوكة ( لمعللسادن١و داجم ل؛ لعامة ١



٧٢٠٨ غدائية مناعات

 دتثمل ،للدولة كاملة ملية
 الممرية اسى — > ت 1 ١ مصانع شركة

 ( ح م ١٤هر استخداماتها جملة )
 المواس لساعة العر شركة

 الشركة ، ( ج م ٦ر١ ) ولوازمها
هلية  ( ج٢ درًا ) نية لمعد١ءات للمنا ا
 ٦ر٢ ) للصلب الدلتا مصانع شركة

 للمطروقات النصر شركة ، ( ح م
للمبركات والنمر ( ج م ٢ر٩ )

 المعدنية العناعات انتاج وبثمل
 قطاعات ٠ة ط( ألف ٢٠) الحديد كتل

 الصاج الواج حال( 1 ٨٨ ١ الصلب
 أط(٤٢اط(حديدزهر)٣١)

 اداك ،اط ١٧٤) التليح حدبد
 ااحديد السكة عربات ثم ( ط أ ١٦ ؛

 وألركون لقل١ت١وسار وادرارات
 كذلك ، البوتاجاز وسخانات وافران

 ومصنوعات الصلب سبوكات
لمنيوم والرعاص النحاس ٠ وا

 هايءل تكرف البنائية عاتالمعنو
 الدلى إواد المائذ المعرية ؤال1١

 ذيتهأ١محز بلغت وقد ، والحراررات
 الدركات واكذخدامات ٠ ح( م ٧ر ٤ آ

 همها١و ٠ I ج م ٢٩ر١ ١ تتبعها التى
ند وهى االربع االسمنت دركات  بورت

 ج. م ٨ر ٠١ حلوان ٠ ج، م ٧ر ١ ا طرة
 القرمية ٩ ( ح م ٣ر٢ ا االمعكندزدة

 ركة٠ش دم ( ح م ٣هر ) لألسمتت
 : ؛ ج م ره ١ ) االخممنتية سر١المو

 ف الخز ح.جات’ر دركة ذلك وش
 والنف '( ج م ٢ر٨١ والصعينى

 اهما٠ونمذك ج م ١ر٢ ر المحراريات
 لطونا كة د ر ٠ جزل' مملوكذإن

٠ ( ج م ١ر٠ } ارملى ا ني
وسا'رة ١٩٦٤ عام فى أنسئت - ٢

بدورء.( !غيت أ ب ااخفيدغة احمناعات
 زس ب 'نض وكانت التالى العام فى

 صناعادنن "نثمل عامة مؤسسالت
 ,المناعات م والنيج العرل
 ٠ الهندسية المناعات . الغذائية
نتاجى !ساون الممرية والمؤ.ال ا

 وتثسمل الحدرة والصداعات
 اهامة ١ الهيئة 'تم '٠ لريفية١لصذاءات١

٠ المطابع أدوئن
غدين صناعات

 مجموعة الغذائية الصناعات تمثل
 المنتجات من ومتعددة هامة

كية  االنسان كخدمها اش االسته
 االولية عورتها غر فى الغذاء فى

 يجاع باًنها و"نتميز ٠ الطبيعية
كا 'نتهلك  نمن ،ومريعا تاما اكه

 االستثمارى االنتاج تعوز فهى ص
د فى االقتعاد؟ والتنمية  ال

 العذالة المندحات تشمز . النامية
 .الكعدولة واالدربة المرشة االشربة

 مماستخدم بأنواعه التبغ نثمل’ كما
 *اع الى باالضافة ٠. التدخبن لى
 وجميع ٠ والكحول كالصابون سة1ج
 يمكن الفدائية بالصذأعات دعرف 1م

 المناعات نائمة تحت 'يدرح أن
 الساع هذه تعنيع الث ألكمالية

٠ بحتة كيمانية عدذجات على وال
 لى الغذائية اًلصناعات عر "ندرف

 العامة المعربة المؤسسة )١ م٠٠۶ح.
 وتثمل (، الغذائية شتأعات

 زيوت ، السكر : .ة ليي. االني ممتحاتهط'
 ا!حلب^. . العساس المر ٠ ألضام
 العجائن ٠ لمجغغة١ االطعمة . المعلة

 ألعسل ' الخ والمكرونة الكرست
 ومنتحاتها االلبان ٠ ■■ اإوالس٠ االود

 االسمماك . والثيكوالتة اكلو.دات
المذروبان ٠ ألغازية المياه ٠ المحمدة
 ٠ والسجائر الدخان د المقدرة

كة دني ٣ ١ المؤمسة هذه تغمو
 اسنخداماتها جؤنة الغذائية للغناعات

 ذيتها١مجوميز٢٨٩بلغ ١٩٦٧_٦٦لعام
 أهمها من ( ج م ٨ر٢ ذغه مام

 وف الكر لصاعة ألدر كة لى
 المر دركة . ؛ ج م ٤١ر٢ . الورق

 الشرقية ٠؛ (٠مج ١٢ر٣لكر)١لعذاءة
 الصر دركة ( ج م ١٢ر٣ ا. للدخان
 ٠مج(٢٠ر١) لعجائروا للدخان

١٢ر١ د الممرية والمودا المد دركة



صناعة ٧٢٩

 الرنات كفر اقطان دركة ٠محا
 لتعثه النعر ددكه ٠محا ٨ر٢ ا

 شركة ٠ اً ج م ٨ر٨ ا الزجاجات
 ٦.ز , ألزحاحات لتعدة القاهرة

 والصابرن للزبوت طنطا دركة ٠ ا ح م
غذ ادردة الدركة ٠ ح( م ره٧٠  به ل

٠ ؛ ج م لم ر٣ ا ممر بعكر

 مغدرا ١٩٦٥ عام انتاح يشمل
 .١١٥ دام زيوت : االطان ى "ال

 : ٤٤ ضاعى ى رسا : ١١٦ صابون
 . ١١٤ بيضاء جبنة : ٢٢اسعود عسل

♦ ١٧ مبستر لبن : ٢٦٢ ثلج

 جلوكور :٤٠٤ عر ا رشمان كدا
 سكربه حلوبات ؛٣٠ سيءوالتة ؛٣٤
 بكويت ١ غذائية اعجنة : ٥١

 ٧ر٧ صل ى : ٥٤ ا الخ ومكرونة
 ٧٥١ و وجمبرى سردين علبة مليون
٠ غازية مجاه رجاجة مرون

كيمانية مناعات

 زعلى تندر الكيميائية الصداعات
 على أماما 'نعتمد التى الصداعة

 الكيمائة العمليات رت اكذر أو عملية
 الكريمة أو الترثب أو كاالذابة

 واللع االختزال أو الفلى أو
 أهمية ذات العمليات هذه من النعجة

 كطور١ عادن وتمثل اقتصادية
 .مل—وتش .٠ ع التعنم فى التكنولوجى

 لمطاط؛١لكوتدوك؛١اورقو١ .٠ ضاعات
ستيك  والمبجدات والمخدجات داب

 والدباغة الدباغة ومواد والبوبات
 والمواد لوبطة١ اللع من وأكثرها
٠ الدوائية المركات فى الداطة

 الصداعات نناع على تذرف
 لمعردة١لمؤسة١ م٠ع٠فىح الكيمائية
 وتد ، الكيمائية للساعات اطامة

 ١٩٦٧ - ٦٦ لمام ميزانيتها بلغت
 جملة وبلغت ،ج م ٢ره٤٨جملته ما

 ١١٠ر٧ نفسه العام عن استخداماته-؛
 المؤسسة هذه ذحت٠وتذطوى ٠ ح م

بين استخداماتها جما؛ ) : شركة ٢٨

 تثمل ادورن شركات : ,'!قواس
 الورق مج€ ٨ر٢ : للورق' العامة

 التعبئة ورق ٠ ( ح م ٤ ر٦ ؛ ا!هلية
 ٢ر٩ ١ الورق تمتيع ؛ ح م ٣ر١ ؛

 ٠ سمط ٦از ق للذ الورف ر ؛ ح جم
 ودركات ٠ للورق واتكندرية

 ١٤ر٩ ؛' كيا دركة سل ا!صمدة
سسمدة لندر ا و ' ح م  ، جم ١٣ر٣ ا ل

ضيك ستيك -صل والب  الع
 وصناعة ( ج م ٢ر٣ ا ا!هلية
ستيك  والذركات ٠ ( ج م ٢ر ه ؛ الب

بات’!كيما١و الكوك و'ندل االخرى
 ٠الحدر" المبيدات ا حم ١ ٠ ر ١

 . ؛ مح٢هر١بويات١ ، ، ح م ٣ر٣ ٠
 ل—انني ع < ج٢٢هر٧ ٠ الكاوتدوك

حداءية١١الغازات مح(٣ر٤ا' للكبريت
 والخدب الخدب ، اً ح م ٢ر٣

 تدمل كما { ج م ٢ر٠ اً ط المضف
 وهءعة العذولة الكيميائية المواد

م ٠ وابطاريات االق

 (١٩٦٥ عام) و. االنتاج ,شمل
 نترات سماد : ا طدان آلإلى مغدرا
 عام I النشادر نترات ؛ ٢٧. الجذر
 النشادر ساخات ؛ ٤٢٠٨ ( ١٩٦٤

 ورق ؛٣٤ فوسفات توماسن . ٧٨
 ؛ ١٩ بالستيك ؛ ١٠٦ وكرتون عادة

 حذورة مبيدات ؛ ١٧ كاوية صودا
؛ م متر م ٣ر٣ غاز كسجيناو : ١١

 أطارات ؛ألفا ٥٨٦ سيارات اطارات
٠ ألفا ٤٣٠ دراجات

 لمذاءات١من القائمة هذه تنمل
 كما الفدائية اللم الكيمابة

٠ ابتروكيمائية الصناعات -صل 

صناعة
 المعاصر المجتمع فى الصداعات . ١

 ذات ساع اذتاج شأنه من نشاط
 مع ذبا هم i اقتصاديهتتناسب قيمة

 المجتمع وفى ٠ عليها ألطلب مدى
 نشاطا تمثل اساعة كانت ابدالي

لذى١حاجةالمذتج لىسد١يهدف فرديا



٧٣٠ ( وزارة ) المناعة

 وذلك نفه الوتت فى المتهلك هو
 ر١لديه خامةطبيعي..ةمتوفرة ير برحو
 ج)د كاستغالل له فائدة اكثر سلعة

 صونبا او له حذاء ضع فى ماشية
 لدسناعة ١ وتعرف ه٢ كاء ضع فى
وب دالعناعة لمرحاة١ هذه ل ٠ ا

 المناعة تطورت المجتمع مطور مع
 ٠ للنبر بنتح الصانع وًاصبح

 لحانع نتج أسبح تارة مرحلة وفى
 فى اللعة كيف٠ الذى هو آخر

 المناعة وتعرف ، النهائية صورتها
ولى دالحالة  .وسيطة ضاعة بأنها ا

نتاح ر ٠تط نم  بننان الصناعى أ
 ٠ العمل وتقيم المهنى التخصص
 الحساعات نامت اآللة وباذراخ

 .. المال رأس ءاى تعتمد اى الجدة
موال رؤوس ر I رًائ ونحت  بدأ ا
ولية الخامات عن الحث  ى٠ ا

تجاه هذا وتمخضى البعيدة لبيئات ١  ا
ستعماررة لحركة ١ تثمجيع الى  ا

وربية  ، عذر التاسع القرن اران ا
نثالن ارتبف وهكذا  الناعى ا
 الحكم نظم شمل' سيياس بانقالب

نات  التمارة فى وأدى الدولية والع
٠ عقائدى دراع ار

قتصاديون يشم — ٢  الصناعه ا
 من تقسم كأن ا مختلفة أسس طى

 الخامات حيث ن٠م ًاو ، طبيعتها حيث
 ۶تو حيث من أو صها التخدمة

ل  لالنتصاد أهميتها حيث من أو ج ا
 ف٠الذعمذم ع تنو 'رم فمن ٠ الغنومى

سن ختالدهنه دما اساعى  .ا
الصناعة تتسم التصنيفات هذه من
ح الى

 وضاعات اوية ضاعات — ١
٠ نهائية وصناعات وسبيطة

 حيونة أو ثقيلة صناعات — ٢
. خفيفة وضاعات

 ومناعات ناجبة مناهات ٠ ٣
٠ استهالكة

 ومناعات معدنية صناعات — ًا
٠ زراعية

 وصناعات كيمائية صناعات — ه
 ، كهربائية وصناعات اريبة عن

٠ الغ هندسية وضاعات

 اللع ئغتت نرعى تعنيف وهو
 ساعة كل تجد بحيث الممنوعة

٠ التشيم هذا فى مكانها

 فى الصناعى لنثاط١ ارتبط — ٢
 انبثقت عوامل بعدة لمتطورة ١ ألدول

 ارتباط منها ٠ ذاته التطور هذا من
 ص وبأئواع * ألممل بهنوانين ألصناعة
مراض  الصناعة بأمراض تعرف ا

من ثم ومن  وكذ!لهن ٠ الضاعى با
 والتوحيد الصناعة ارباطهارالرنابة

 وقيام ٠ المهتى والتدريب ، التياس
 مراكز أو القومية البحوث معاهد

 ٠لعذب١رالمذثئات الملحقة ابدوث
٠ الكرى

< وزارة ) الصناعة
 جهاز أول اشاء تاربغ يرجع — ١

 الى الصناعة لثئون ممر فى حكومى
 تتبع ادارة أنثئت حجن ١٩٢٠ عام

 التجارة مصلحة )) باسم المالية ورارة
 لجذلهذ اقتراح عاى بتاء (( والصناعة
 لجنة باسم تعرف كانت استنشار)ة

 مهمتها وتحددت والمناعة التجارة
 الفرض يكون دائم نظام انشاء ا١ فى

 وارشاد وراعدة تنشيط منه
 وكان ٢٢ مصر فى ألصناعة مرنية“و

 النطاق فى ألمطحة هده شاط
 من جهاز على متمورا الدضاعى
 اوحرف من عدد فى المتخصصون
 بزيارات أعضاؤه يقوم والصناعات

 بما استابها ومد والورش للمصانع
 الغنية المعلومات من ستطيعون
 ؤسات1١المصاذعو بأفء وتزويدهم
جنبية  الخامات استيراد يمكن الذى ا
ت ضانة ئ منها وا  مهمة الى با
ستعالمات نم حما، ا كما ، وا



غذ٦ل٠| مناعة ٧٣١

 'ككى مكببة اليده ض كانت
ت الصحف  لتعلة ١ االجنبية والمج

 مرذا تعب وكننك . لضاءة١خطاخ
 نى العداءان أص سه تتمش دائما
 ۴٠ ل فؤاد الملك افتتحه وفد مدر

 اى اذحوى ٧ى٠.١٩٢٠مر٠د
٠ بالمهدان المرش

 ن لتحار ا مقنحه تحولت - ٢
. ١٩٣٤ ءا'م ل وزارة ار وانضاعه

 ١محال ربمأ الى بها إعمدن ا انت♦ و
 اط١^ لعساءة٠وا التجارة هى

 مملحة وانمك ٠ واأسجداحة
 هينة : هى ادارات ٦ على الضاعة
 التمرد .اكداس االنتاج ٠ الحمرا،

 المباحث ٠ لمثترالت١و الصناعى
 ٠ ممالذ اال معاذ حث١ب ٠ الضاعبه

 وتطور : النماذج لتعمي♦ ادارن رو
اكورن شد المملحة هذه فى العشب

 عى زم ٠٠نحما على الحناعات ونمت
 الى بدورها المصلحة وانفت

 المبكانيية للمناعات ادارات
 وانمذائيه والستائية والكيمانية

 واب ألحعرى وادارة والجإدية
 تر ومه ٠ ة انحنح لئمناعات وادارة

 انثاء الى باالغافة التقي♦ هذا
نتاج دار محلس  الى ١٩٥٣ عام فى ل
 وانضاعة التحارة وزارة انشطار

 للصناعة مستقلة وزارة تيام ااى 'تم
نام تخم ١٩٥٨ عام فى  السالغة ا

 النيران ت١معتجميعالمصالحذ الذكر
 المعدك كاتثروة بالساعة المتدلى

د بع عنى كما ٠ المحركة والقوى
 ام—٠ل ٢١ رقم الجمهورى القرار
 انعناعى التنظيم بشئون ( ١٩٥٨
 ءاحية قاعدة عدى المناعة 'نقوم حتى

 ١إو- أذ-ب-١ ذم د على 'ناعد أصيلة
٠ وتطويره المناءى

 لى الدولة سياسة اتجهت - ٣
 اشاء فى التوسع الى ١٩٦٤ عام

 برسالة مهمتها تتصل التى الوزارات
ذتمادية١  النشاد فأسبح ،لتذميةا
وزارات اربع من مسئو لصبناهى١

 ٠ دالتردل اسدين ورأرة : هى
 وزارة ك٠ الخقيفة !صتاءة١ وزارة

 القرى وزارة و الثقيلة ألمناعة
 .٠ل الوضع .هذا أن ا . الكهربائية

 جمهورى نرار نحدر طوبأل ضمر
 وزارة ١١ ب!نتحل ١١٦٠كتوبر’ اول نى

 « والكهربا، المعدنية وانترو؛ العناعة
لفة ا ربع الوزارات دح  الذكر ا

غاهة  داسم هيئة اخا، ار با
 لوجية لجيو١لالبحاث نعامة١ ة—"الؤ.

٠ 'لم ن٠ي لتعد ١ ،
 وزارن ١٠ 'شنون ءلى ف لى

 ،(والكهرباء المعدنية والثروة الضاعة
 ر للون ووذبر ألوزراء لرئيس نائب
 الوزارة وأصبحت * الوكالء من وعدد
 . الدام الد؛وان : اآلتية الفروع 'دغم

 لما ممله ٠ الصناعية الرقابة معلحه
نتاحية الكفاية  . الهنى والتدريب ا
 ٠ القياسى للتوحيد المعرية الهيئة

 ميزانية وباضت ؛الكيمياء مملحة ثم
 ١٩٦٧ - ٦٦ لمام الوزارة هذه

 فى بدخل و إ ح م ١ر٦٠ حملته ما'
 واستخدامات ميزانيات ذلك

 او ،المختلفة الصناعية الموسات
لالبحاث العامة المعرية اوية
 سعت اادى ن والتدلى حة الحيوله
شارة  ن٠ء ميزانيتها بئنت وند اليها ا
٠ ج م ٨ر٦٤٩ شها التة

اوية ساعة
وب المناعات  ,الصناعات ص ا

 اتصا الطبيعية بالبينة المتصلة
نتاحة العملية وتتضن ٠. مباشرا  ا

 الطبيعة فى موجودة خامة استغالل
 وجعلني صورنمتحورة أوفى هى كما

تحتاج ،لالسان نفعاأوأكثر نافعة  و
 ؛'الفردى المجهود من اكثر الى ءا'دة

 ابحر من الماح استخراج ذلك ومثال
 سورن فى الطعام فى نحتهالكه

 حدوب بطحن الفالح قيام متبلورأو
 ليصنع بنفسه يحمدها لتى١ القمح
 جلد من حذاء سئع ًاو ،خبزا منها

سهالك الراعى يذبحها التى الماشبة



٧٣٢ وسيطة صناعة

 منه لينمج فها سو غزل او ، مها اح*
٠ ثوبا

 بجملة االوية عات الصد؛ تتميز
 العمرة من لغرض١أن اهمها خصائص
 ألمنتح أو للصانع واضح الصناعية

 ٠ نفه الوقت لى المستهلك وهو
 خيرات على 'نعتمد صداعات وهى

لهاً المحلة البيئة  اكذر لتكون واستغ
 ال١ نحتاح’ ال وانها ٠ صدابهاأ فائدة

 مراحلها بجم-جع فالعملية تخممر
 هى وهده ، واحد فرد بها لتوم

 ٠ لةالمنعر الريعة البيئة لى الحدورة
 مرحلة االولية' المناعة تمثل لهذا

 سابقة ضاعى—الص التطور مراحل من
 طورت ا!ض الصدمة للدورة
 اشامن شرن منذ اذهالمى االقتصاد

 صنادت االولية الصناعات شمل د

ااصناعاتو 'حر٠لمح١و الذمدين
وطحز الزيوت كعمر الزرات

 الريفية ألضاعات وكذلك الدنيق
٠ الصغيرة

وسيطة صناعة
 الصناعة هى الوسيطة الصناعة

 سلعة انتاج منه؛ انغرض بكون التى
 شة انتاج فى بدورها تستخدم

 استمالي سلعة أكانت سواء نهاية
 هذه مثل ف تعر لهذا ٠ انتاجية أم

 التحويلية بالمناعات لصناعات١
 رتكز٢ التى الوطيدة القاعدة وتعتبر

 فصناعة ا' التصنيع عميات عليها
 بالنبة وسيطة سناعة تعتبر الغزل
 واشاج ن لنيح ١ صناعة لقيام

 صناعة لقيام مرطة الكاودة الصودا
 ٠لظه١ الحددد كتل وانتاج ٠ الصابون

 صناعات عدة لقيهام كذلك مرحلة
 فى فالمستهلك ، متخصمة معدية

 المصنع هو لوسيطة ١ لصناعات ١
 القاصبن بين صلة  لهذا ، المتخصص

 وبين الوسيطة الصناعات 'على
. النهائى المستهلك

العربى التغمية صندوق
 للتنهية الكويتى الصندوق ١) أو

قتصادية  صندوق وهو (( العربية ا
 الدول مداد الكويت حكومة اشاته
 لمثروعات الالزمة بالقروض العربية
شتراك بعد التنمية هذه  فى ا
 أهمي«تها وتقد؛.ر الدول مع دراستها

 نؤوبلها'’ ومراحل المالية واحتياجاتها
 >غءجلة د أجل من وذلك ، وتنفيذها

دن ضبى١ الرش يتحرر حتى التقدم
 ٠ أجنبى نغون أو سيطرة كل

مجلس الصندوق دلمون بدير
 وزير برياسة أعضاء تمعة من بتألف
 فنى جهاز ويتبعه الكويتى المالية

 ا!صالحية وللمجدرساطة ’ وادارى
 المقدم القروض تقريرمض فى الكاملة
 الدول احدى من هات بثأنها
 وافق. ١٩٦٦ بوية وفى ، العربية
مة مجنس  ريادذرأس على الكويتى ا

٠ دينار م ٢ ٠ ٠ الى الصندوق مال
 فدمهيا التى القروض شملت
 عنها وأعلن العربية للدول المندوق

 م.د٧( ١٩٦( عام يأتى:) ئ
 د٠م٦٤دلالردن٠م٧نا(ر١للود

 بسبب بمدذلك تأجل ,1 لتونس
جماع من ض تو *-وقف  ا٠ ( العربى ا

 د٠م ٩ر٨ ، جزائر د٠م ٧هر
 د٠م ١٠ (١٩٦٥ عام م:)٠ع٠لج

 عام’ ) للودان د ٠ م ه ٠ للجترر
 بمباع اثتماية تهيالت ( ١٩٦٦

 عام ١ وللفردان م٠ع٠ح ل م.د ١٥
 قرغفين بث!ن مفاونمات ( ١٩٦٧
ردن للسان ٠ وا

التوفر صندوق
 'شمن الحر لالدخار مؤسسة

 المودعة المبالغ كامل دفع الحكومة
 سمال١ر *ن سحابها الصندوق فى

 باسهه دفترا المودع ويتلم ،وأرباح
 ى بجدوز و ’، بدده سندا رعتبر

 دفترواحد من كثر يحرر ان نخض
مبالغ أية لاليداع وتقبل ة. باحه



الغمان صندوى ٧٣٢
 ر يجوز و مليما ٥. عن تقل ال

 خر من عة د إز ١ الممالغ مجموع بزيد
زب - - حتج ز ; جنيه ٣٠٠٠ عن حد١و

 ■رعيى / ۴ قع رزا فائدة على المودع
. / ٢ر١ الى الغرائب خصم بعد

 فى الرذد صندوق بأعمال تقوم
 ١١٥٠ 'ز حلى ءن دد لبر ١ هيئة مصر

 -ة أنحاءالجمؤور بدن رءلم* بدمو بر مكتب
 عام حس بن المدخر عدد بلغ وقد

 !غا١٣. ٠ و ىيون٠م حملته ما ١٩٦٧
 ٨٤ لودائع١ رصيد وبلغ رزاطن
ا حتاطى* ج م ٧ فىهلك رما مليون

الدرين مندوفى

 فرعية خزانة الدبن صدوف ٠ ١
 شائه ما سدر المصربة ألمالية لحرانة

 بمقتضاه ١٨٧٦٢فىءا ومخددوى٠مرس
 المبالغ زإم العندوق هيئة تتولى

 المصربة الديون !سداد المسة
 ان على فوائدها مع توحمسدها بعد

 ار الى قائما اصدور بسمر
١٨ )مادة ملالديودبالكا هذه -ندد

ء ألصندوق هذا انثاء اقترح  وك
 على ووافق الفرنية المعارف

 ,ذرناء انح. اسماعيل الخدبو شائها
وربيين للدائنين  لهم يكفل حتى أ
ساس عر دمور استيفاء  الذى ا
 ف و لصند ١ هيئة صبحت فأ * يرتضونه

 أالجانب المندوبين من تتألف التى
 جهاز داخل مستقلة اوربية هيئة

 حاطاتها تغل المصرية المكومة
حبأترا من لدا ما بحكم ا!شرعية

٠ واسعة
 صندوق اطن.اء زم—مرس نعى
 الصندوق متسام أن على اذبن

 من له المخصصة المبالغ
 ا4ويذزمسال لحكومة ١ برادات ١

 وند ٠ وفرنا انجلترا بنكى الى
 الغزبية مدبربات ابرادات له خصص

ضافة وأسيوط لبحبرة١والمنوفيةو  با
 السكة وايراد الجمارك ايرادات الى.

 والمصايد الدخان ورسوم الحديدية
النبة الداثرة وابراد المالحة وعوامد

 'ى على المرجوم ونعر . وغيرها
 الغرائب تجديل من ممنوعة لحةومة١

 للصندوق امراداتها خصمت التى.
لوارد ١ بنقص أن شأنه من 'معدمال

 المسمتهلك ء اندين نسة بلعب ت ٢

 مج.٩٢ر١٧حملته ما ١٩٢٦ رعام
 ٤ر٢٨ الدين صندوق حعيلة وواهت

 قيمة بلعت ١٩٣٧ عام وفى - ح م
 المضمون ويثال ا مح ٨٨ر ٤٩ ين اك

 القرض دبون عدا (٠ زحد1١و واكدتاز
الصندوق حصيلة وبلغت .. العثمانى

 اتفاقية عغدت ا!حبر !مام ١٦هذ 'وفى

 اكبارات اً!ءت اش منتربه
 دهن اتنجمغاوخ ذلك وتلت االجنبية

 مطالى.؛ ٠) سات ٠حك ٩ مة إد ا سة الحكة
 آ"تغاق٠الى انتهن يطاليا١و دور'تا

 ١٧ فى ذاك ونم الصدوق ألماء على
 الذزمة ف'ستولت ن ١٩٤٠ رزاة

 وقدره الصندوق احتياطى ءأى
 المخصمى الرصيد وءلى ح م ١ر٨

 مليسون نعاط فحر وقدره الدارته
 التى الممالع عر وكذلك حنيه
. به كانت

 ن1٠٠الض صندوق
االوراق زنى—بس حمة ط حزانة

 اذشائه من الفرشى ورصة،٠لب١ا المالية
 على المسحق لدفع نامنا يكون أن

 أن ؛إعتبار عمالرم تبل السماسرة
 .داد—لد- فى ملمه٠لعم ن٠شام »ار٠م٠ل١

 ن ء الناتجة الفروق من مكون قد ما
 ، لحسساده معقدها التى اادائيات

 دؤح ء.ن العبل وتوقف حدث فاذا
 '!روض هذه من عليه المنحق

سباب من لسبب  حسار—ال يقوم ا
 لصندوق ا اموال من المستحق بدفع
 تيد ص٠حص من مو'رده تتكون ألتى

 ٥٠٠ ) البورصة فى أسماءاسرة
 وكنأك ( رةسسم بيت كل عن جنيه

 ألتى العتود ور—ص بيع حصيلة من
~ات—الدك عن اشماسرة بعتمدها



)٧٢ اسولى الثغد صندوق

 ٠ تمعزنهج لماب بعقدونها اش
 بمح ب!نه لبرزرمة ١ قادون ويقفى

 حتى أعماله بامتئناف لدمار
 ذوائد وتحسب ، عليه ما سداد بقوم

٠ سنوبا بز ٦ بواقع التاخير

امور اتعد صندوق
 بهيئه مرتبطة دوب مالية رطمة

 . ١١٤٨ عام منذ المتحدة لالمم
 نتيجة ١٩٤٥ سبر د ٢٧ ز نثئمة ؛

 لتنقد المتحدة آلمم٦ مؤتمر لتوصيات
 وودر بربتون نى فد الذى والمالية

 ومدقت ١٩٤٤ بولبة شهر خالل
 /'٨٠ أنميتها بلغت اش الدول عليه

 ٠ الحبن نلك نى المندوف موارد من
 هيه تشترل الذتن الرصيد هذا وباح
 ٠١٩٦٤دمير ٣ا احش دولة ١٠٢

 وب—ملي ٨٤٩ و بليون ١٥ جملته ما
ر  مليون ٩٧٩ و بليون ٢ منها دو
ر  ٥٩٨ و مليون ١٢ و الذهب من دو
٠ المختلفة الدول :.*مالت ماتبون

 الى الحندور هذا انشاء بهدف
 بود بالف'، -سمح أوناع اقرار

جنبية بالممالت الخامة  وهى ا
 الخارجية للتجارة المعونة القيود
 تثجيعها على الصندوق بعمل والتى

 اغراض من ان كما ، فيها والتوسع
 النقدى التعامل تنيق الصندوق

 تثبيت على باعد مما الدول بين
 فى التنافس ومنع ٠ المملة اسعار

 لمذدوق١تعاون فقد لهذا ، تخفيضها
عضاء الدول حكومات مع  على ا

 المختلغه للعمالت سعرالمرف تحدبد
 أو الذهبية الوحدة الى شوبة
ر مرش الدو  دني كل اث ر . أ

 زبد المر خفض أو رفع حيث من
 برجع المحدد اأحر من ا ١٠ ءلى
٠ موافقته عتماد الصندوق الى فيه

 .ات٠أنبتومبعماي للصندوق أن كما
عضاء الدول بحن العملة تبادل  ا مم ا

 لتبيرالعمليات المنتدوز دحتفذبه
بعد وذلك الدول هذه بحن الثحارية

 ٠ العتدوق محاوغلى مجإس فقة١مو
ضافة  ,زود الشدوق أن الى با

 الش ن فى بالحبراء ا!عضاء الدول
 الدول هذه مشاكل لمعاأجة المالية

٠ ذلك طفت ها اذا
 بض لذمو نا و قر بعقد أن للحتدوف و

 فى تؤثر ند التى الحب عمليات
 الصندوق أن ذلك من ٠ رصيده

 د٠م ٤٠٥ مقدأره نرض عر حمل
 دول ثمالى من ١٩٦٤ ديمبر فى

 محنذا اش المبالغ جهة إوا صناعية
 وقد الصندوق حصيلة من بربطانيا

( بليون أى ا ملبون ١٠٠٠ نحو بلعت
ر ٠ دو

 لصندونى ١ غنون على ف حر
 محلى من بت!لف المحافظين ض مجلى
 ٠ العام فى عمرة٠وبجت ءضاء١ اندول

 بت!لف و التنفيذى بربن ٠اإله ومجلن
عضاء من  رمتلكون ممن الخمعة ا

صة  ١٢ م الكبرى الخمة ا
 ننتخب أ عضوا ٢٠ أو ا عضوا

 ٠ انانين لالعضاء المماون المحافظون
ء من مددر وكل  بحدد المدبربن هؤ
 فى دولنه نعيب نمويته’ نوة

 كل مرة المجلس ويجتمع ٠ المندوف
 المدير الجهاز راس وعلى ؛ شهر
 بين من بنتخب الذى للصندوق انعام

 لمدة التنفيذى المدبرين مجلن أعضاء
 المجلن برأسن الذى وهو ، سنوات ه

 ، للترجيح ا بصرته بدلى  ولكن
دارى الجهاز ءاى لذى:حرف١ وهو  ا

٠ موظفا ٦٥١ ضم والذى نلمندوق
 واشنجذون . النقد صندوق مقر

ئابترز٠٠بيبربولش : مدبرالصندوق
٠ ( نرس '

النوبة ًاعطر تمويل مخوى
 التانون سدر ١٩٦٤ عام فى — ١

 لتموبل صندوق ١ا بانشاء ٨ ٠رق
 فيه نحن (( لتوبة١ بالد انذآذ مشروع

 من العندوق موارد تتكون أن على
 المشروع لهذا تخصص اش المبالغ

رشاد الثقافة وزارة ميزانية فى وا



حددق ايهودى العومى ا ٧٢٠

 المختلفة الدول *-ساهمات حصيلة
 لهذا تنفيذية نحة صدرت وند لبه

له تكون ان عر ا٠.ب٠ص الشريع

 الصمدوز هدا ميزانيه عت۶
 حملته ني ١٩٦٧ - ٦٦ المالية لله

 ماهمة الى ٣. . منها' r م ٢ر٩٧
 الى ٢. . و . العالى ال ذلة ب

 النوبة آثار ائقان طرابع حعيلة مرم
 ز الده مدذدهة ء مجمد هر ألياقى و

جنبية  الميزانية هذه من حصص . ا
 ممدى انقان لمثروع ح * ٢ر٧

 ء و لمثر حنيه اف ا ^٠ . و مبل—ح أبو
خرى المعابد دناء اعادة ٠ ا

 انصعدوز ثغون عر ف تثر
 وتتبعه-؛ الثقافة وزير .ها—نرأس هيئة
 اللجنة هى احتثارتة لحان عدن

ثرية١و ٠ اسدسية  اؤلجنة ى للغةا
تقارير عليها تعرض التى التنفيذية

 دتطاب المتروع نى العس مم—
رب لالسال اسودة ابالع عن ؛ا

 النوبة أثار اغان' حروخ مر — ٢
 تنمل اآلثار وهذه ٠ مراحل بعدة

 المنطقة فى اثرن—م المعابد من لحلة
 الى أسوان خزان يىو ■ جذ الممغدة
 تغمرها نيون والتى الودان حدود
 فى تركت اذا المالى الد ميساه
تار هذه ذتاذ١فى وتغاورت ة مكانها  ا
 حكومات من وعدد اليوصكو هيئة

 أعمال وتضمنت ٠ المتقدمة الدول
ولى المرحلة  أثرية حفريات اجراء ا

 ، المنطقة من مختلفة مواقع فى
 نحو نقل نبة اك؛ المرحلة وتضمنت

 موانع الى ضمها١سمو معبدا عثرين
 هدية لدكومة١بعضهامذحته ) جديدة

 بخبراتهنا ساهمت التى الدول ار
نتان عملية فى وأموالها  ومن ٠ ( ا

 المجال هذا فى ساهمت اش الدول
يات وفرنما وألمانيا النما  والو
الممابد وشملت .'؛ والسويد المتحدة

بثة .دايود معيد : المنقولة  ،ك
 حسين جرف . قرطاس ٠. طافا

I أجزاء ١ أبوعودة .، البوع ؛أجزاء ) 
٠ والدر ،عمدة

 واهمها !' االنقان عمال’ نى شرك
 الى أج وني مل ابو ممدى كفل

 متضامنة شركات خمن ؛ التل اعلى
 ((تيف هوخ ١)و لمدرية ١أطلن شركة تغم

لمانية  ثم الفرنسية سيلياومر ا
 وقد ٠ وايطالية سويدية ركتان

 ماجلته النهرى الحاحر اقامة -ركلعت
نتهاء موعد ويقدر ا٠ ج م ٣  من ا

 ءام منتمف فى االنقان عمليات جميع
٠ ١٩٦٨

اليهودى اتوس اسدول
 مؤسسة (( كايمت الكرن ا١ أو

 عام فى ذتائها١ عن أعلن حبيوتيه
 به تقدم اقتراح على مناء ١٩٠١
 الى هيرتل اسيودى الزب

 وعلى الحاص ألصهيونى المؤتمر
 ٠ شابيرا همرمان نمه و برتامح أساس

موال جمع منه والغرض  لشراء ا
رض  بمد واعتبارها فلطين لى ا

 وتمكين ٠ ليهودى١عب٠للث ملكا ذلك
حترار من المعدمين اليهود العمال  ا
 عام منذ المنظمه نناط وبدا ، عليها

ستيالءءى فى نجحت وقد ١٩٠٥  ا
رض من واسمة ساحات  بلغت ا

٠١٩٤٨ عام حتى دول ألى ٢٣٦
 ء اليهودى القومى والصندوق

 بأ فلطين فى اليهودية التعمير بطة١)ر١
اكارون ١٨٩١ ءا'م اسسها التى

ردة جمع الذى ) ض هم دى مودير
 الحدودية الكك انثاء من ضخمة
 ٢ تدر، اولى مال برأس (التركية
 ساعدة غرضها وجعل ، جنيه مليون

 فى سما  ) مكان اى فى اليهود
ستقرار للهجرة ( روسيا  اى فى وا

 أمريكا فى سيما ) لعالم١فى آخر مكان
 المؤسسة هذه تمكنت وقد ( الجنوبية

 رض١س دونم طيون امتالحو من
رجنتين فى الزراعية ٠ وحدها ا



٧٣٦ صنما،

صنعا؛

 اليمنية العربية الجمهورية عداصمة
سم ,طلق كما  الذى اللواء على ا

 اؤوية ع— أوس- وهو ا٠ المدرنة به 'نقع
 الثمال فى معدة بوار بثن .بقع اليس
 منعاة لواء ويحتل الجنوب فى وآب

 عاى المدبة وتئذح ا)وسطى الهضبة
 نحو الى يرتفع الذى ))نقم(( جبل سفح

 Cصنعا و ، البحر سطح‘ عن ندم ٨٠٠٠
 أسوارها تتخلل مسورة قديمة مدينة

 عددا تضم كما تاررخية أبواب عدة
 الكب الجامع؛ أهمها المساجد من

 ٠ المكى الحرم طراز على شيد الذى
 غمدان قعر آثار بعض معافي؛ ومن

 الى انشائها تاريح ويرجع التاريخى
 عدد يبلع ٠ المختلفة اليمن ءصور
 تقع ٠ ألف ٦٠ نحو المدينة سكان
 من القادم البرى الطريق عدى صنعاء

 'نعز ومن نرقا مأرب الى الحديدة
 شما وسعدن خمر ا!ى يا ٠جذ. وزهار

 لجبع هامة تجارية سوقا كانت لهذا
 مرحا صنعاء كانت ٠ أ٠قلي١

نقالب  عبد به نام الذى سىاشيا ا
 ١٩٦٢ سبذصر ٢٦ فى السالل الله

البهورى. انظام اقرار الى واض

صهجوبع

 _-ودرة حركة الصهيونية — ١
 صهيون من اسمها اشتق ، سياسية

 ذكره جا، القدس جنوب فى جبل وهو
 مني-؛ الذ-وراة من متعددة مواضع فى

 فى اداكن للرب رنموا )١ توله
٠ a يالدماء مطالب  نه صهيون

 الى الصهيونية الحركة .تهدف
 دولة بانامة اسرائيل مجد اعادة

 ك٠أهنج تم فاذا ’ طحن III فإ..ا- فى يهودية
ستيالء  فى انامت القدس على ا

قحى ١ ضعمو  ’ ن’ ما ثمل ل هية لمسجدا
 ■نعمل كى١الدولة ٠ءررأسهذ ني ويكو
وغربا تا دس --.?ادردا ’- بط ءلى

 الميح هو الذى " اليهود ملك 'ا
 حكم اليه سهى والذى المنتظر
 الحركة مزجت 'تم فمن ، لمااها

 والدين السياسة بين العهيونية
 عب 'نذوم ركبزة الدلن واتخذت

٠ الجاسية الدعوة

 بمرامدل الصهيونية الحركة مرت
 بين رأسها 'نرفع وكانت مختلفة

 المداء امذحكم كلما والجين ألحين
 بوخها النازلة والشدوب اليهود رنمن

 أواخر وفى ٠ بها لالمتزاح محاولة دون
 هذه شطت عثر التاسع ألقرن

 بسبب القيعرية روجا فى الحركة
 وماهمة العنمرية االضطهاد حركة

 بب الحركات فى ارهجود
 على زعماؤها فعمل .؛ أبيابه

 دغراء مفعلين الى الهجرة عيشج
ر سرات اولى وانامة ص ا

٠ بها أليهودة

 مرحلة الى الصهيونية ت نتن؛ا - ٢
 بر*مه أهدأفها تنفيذ فى حاسة
 غتركفىمدرب١ محددة ت مخطط

 أنحاء مختلف من لليهود ممثلون
 العمهيورة أخذت شم فمن ألمار

 الحركة هذه ٠ دوليا سياسيا طابعا
 لجدادة ١وبة بالعب عرفت التى هى

 اشدوى ألصحفى قادها وألتى
 (( هرتز تيردور ا١ أالسل ادرى
 ١٨٦٠ عام ببودابت ولد الذى

 عام وتوفى ٠ ذلك بعد بغينا وأهستقر
ولى الخطوة وكاث ٠ ١٦٠؛  دءوة ا

 يهودى مؤ'نمر عتد ار هرب
 ١٨٩٧ عام ألونرية بازل بمدينة

دربيبن ليهود١من عدد ليه واشرك  ا
 للشعب ممثلين أب اعتبروا
 المؤتمر والتهى ٠ ألعار فى أليهودى

وربجملة ألصهيونى  تءرفت١فرار ا
 الرئيسية المعالم حددت بازل محببرنا

 التى ٠ ألجديدة الصهيونية حركة إ؛
 ٠ لعبرى١ث١لتر١و أللغبة تضمتهام؛ء

ألىفكطا؟نمع اليهود هجرة تشجيع



صدودي، ٧٣٧

 هذه لتمويل مؤدات انشاء
 اعتراف على الحصول ■تم ئ الهجرة
 الهجرة هذه بمشروبة الدول

٠ ها تيح و
 مؤتمر منذ الصبيونية هدف كان

 االهداى الى باالضافة ١ ا!ول باذل
 دروتوكمعول تضمنها الذى الرية
 ذامة ا على العمل ا صبيون شيوح

 العدة أساسر على تقوم يوودية دولة
 اء٠٠ذح١ مختلف من اليهود بجمع لك ون

 ذدولة١ هذه ق١ ق ونوحتينبم !مالم١
 هدف فلهدن وكانت ن المنذودة

 ان دن عندما ولكن ،■ الحركة هذه
 الثالى الحميد عبد العثمانى اللذان
 بزمنعت ' الحركة هذه عر اليعطف
 م االرض تملك عميات حكومته
 حدى تمشن ^نت ش١ فرطون

 رجبت ١ اً -اذذة ٨؛٠اا الشام والبات
 أنحاء الى الحركة زعماء بعفر أنظار

 افريقيا ت دا. اامال ن٠م أخرى
 بريطانيا ووعدت ألجنوبية ا وامريك
 الذمة (( اوغندا ١) سندلى باقطاع

 نثات الدركة ولكن ٠ اذوهذن هذا
 هذا اقاسة محاوالت تعثرت كما

 ١٩٠٦ عام فى أرصيناء ءذى الوطن
 البربطالى الضغط- ممارسة مع حتى

 الذقت ليذا ٠٠ ادردة التكومة على
 حدل ة أزح ة ٠م العهيونية انظار

٠ فرطون

 تنفدن فى الصهيونية نجحت " ٣
 منذ يهودية دولة قامة ١ وهو ا٠مخططه
 كل وتزء*ت االولى اداب الحرب

 ق تحض المتحدة والواليات نيا برط من
 فغى ؛ مراحل على الهدف هذا
 التى ١٩١٩ عام لح—الص هدة مد؛

 ءأى االنتداب ذظام قيام تضمنت
 العرش الذرق فى العثمانية الواليات

 سطون فإ باسمجتم ف ماءر حدود سهت ر
 كمن (( ٠ولمكو سايكس )) معاهدة وكانت
 م ء؛ سرء؛ ذاع اأش وبريطانيا فرنسا
 مناطق متقسي تضمنت قد ١٩١٧
نتكوتسثنمن٩ء'ى بينهما النفوذ

 ~ا—ؤواتو وكاذت بريطانيا نعيب
 وفى ، حنذاك تحتد؛ المكرية

 ع ١٩١٧ ) ه٠ذف العام من نوفمبر ٢
 نان ش لبر_ط؛نية ١لحكومة ١ اصدرت

 وطن باقامة وعدا خارجيتها وزلر
 عرف ما وءو نداو—لذ فى يهودى
 عد ٩ل١ هذا وأصبح ئ بلذور لح بتعر

 أقدم أن منذ االنتداب لحكومة مجا برن؛
 ءام ذؤ-طون فى االدارى الخبتم يدل ه
 ممو_ل هربرت اك وسن ١٩٢.

 با دده اليهودى البربطالى اذوزير
 'رطوم الذى االسس فوضع ساميا

 ، 'نقبل—الممس فى الدولة هذه عد-ها
 الوكالة بانشاء جنيب؛ تثكل واش

٠ بها واالعذراف ادودية

دذع بمرحلة الصبدوذدة مرت __ ٤
ل جديدة  اكادة العادة الحرى خ

 فى (( السامية مناهضة ١) واتخان
 لمخطط١ وراءه يختفى ستارا أوربا

 ذجحت الحرب وبذو؛ية ، حهيونى
 االول هدفها تحقيق فى رنية الصوح
ن  فى عنصرلة يوودية دولة قيام باع
 واعتراف ،فادن من االدر الجزء

 ولها وو بها الدول من كبر عدد
 وحد ، ة ٠اإتحل االمم هيئه فى ا عف

 بر.بطان؟؛ من كل ود—جه تضاؤرت
 ١ذ—ه ح نم؛ ءلى المتحدة والوالنات

 درط؛د؛ ،1مهم وكاذت ح المخطط
 التمهيد داب—االذء دولة باءتبارها
ونإك ادوذدة لدولة ١ إضام
: ا"تية بالوسائل

 اليوودبة الوجرة أدواب فتح ؛ أ )
 'رد—’——اوج ا ءبى و رة والمسن ة٠م.—الرس
 نرومان لبة بمط؛ ذروتو.؛ وأخت اش

 ء؛م فى د٠جلم أدروودى ١ ٠ ٠ ول د
٠ فرطن الى ١٩٤٦

 اإى االلححة وصول تبر أب(
 من أو ألخارج من المسذوحلنين أيدى

٠ ة٠ البريطار ألمستودعات
 استخدام على اليهود تدريب ج()

ح ادلمق انشاء لى١باالضافة ، ال



٧٢٨ حراد صوت ا

 عن وحدذستقلة واعتباره اليهودى
 من باقتراح وذلك البريطانى ا!جيش

٠ تشرشل من وترحيب غورون بن
رض شراء فى ٠لتوسع١ ( د )  ا

 تضمنت لذى١ لتشريعات١ حماية فى
 الفالح عن الزراعية القروض منع

 وس بالغرائب وارهاقه المربى
ف وضح ،الملكية نزع ذاتون  آ

 رمزية بأثمان ( الدونمات ) االفدنة
ضافة ،اليهودية الهيئات الى  الى با

 االستثمارية المشروعات تشجيع
٠ ح وتنبر ر ع و كمثر لصذاعية ا

 التجمع -لفذ على العمل ( ١ه ١
قه٠سسب الذى ١٩٤٨ عام فى الدر؛ى

 وياف حيفا البريطانيين الرإدم
 ابؤود الى وذل وبيسان وحلبررة
 االنتداب لهاية المقرر الموعد بل
 اتهب معكر عن تخديهم عن ذذم

 بدون وهدمدات عتاد من فيها بما
٠ مذابل

م — د  راتج يهودية دولة ض„
ي لت حم ١٩٤٨ عام اسرايل  'ت٠الو

 لصبيونبة ١ الدعوة علم ة٠ذاا١
 ’أش ٠ ٠ء له ممئو نقها ذ؛ءتمرت
 بالهات الماذ لها وكعلت اسرائيل

 والقروض لدمخية١و اإ؛ب والم،
بر إزرإة  الع بها١ًابو ووتح ا

دندات سرائيلية ا  ءإذ والضعط .ا
 باتعاف..ة ءرف ما وعقد اإخررتة ألمارثا

لماصة ضات لتدز ١  ٠ الذرة جذرار. عن ا
 باتفاقات لمة الش احةس ا بعدب دب
 روازي“ أسساخمى ءلى وعلذثة رة ريع

و الثرق فى 'اذوى  دولة بين ط—ا
رى انحال ودول دخيلة ردودة ا
ه٠محتمع

لالحزاز روت

 '-ب .ا دراز اران دوت و’
دة المشورات ءلى ذوق ىكا  ا

ااذ„؛د جماعة  تحد ا لتى

'توزن نل المعرى اليذى فى !حرار

 صفوف بجن لدعوة ١ بث ١٩٥٢ بوايه
 عر تحتوى وكانت ، الغبان

 الجيش فى االحوال مدربات بمور ما
 عبها التعقيب مع عامة الحكم وذظ'م

 ند كان الذى الفاد .سدى للتداللى
د فى االرى  انحدد صدر . اب

 ١٩٥١ أكتوبر شهر فى مندا ا!ول
 ابدورة ،( الروالو بالة)) تعبع وكاث
 من ٧. . نحو عر باالبد وتوزع

 فى بثترك كان ، وغيرهم لغر-اط١
 ))ابكباثى)( من كل وتوزدعها اعدادها

 خالد (( لصاغ ١ )ا و الناصر عبد ل جم؛
. جد٠ء انور و))اركباشى(( لدبن ١ مدرى

موف

 الجنوبى الكرة نعف دول تعر — ا
 ف ال؛١ الذاح الحة ل٦ المثادز

 ذفححة١ للماحدت نظرا انحال فى
 ترذادها اذى الدرعية اراعى من

 االالح هذا التر و ٠ االغناووالماشبة
 واالود م,؛لجةف '!طبيعية ذوالىدا

 الش ,'ذوات فعى ٠ 'االط؛
 فى حدث ى ف انحف و تتوالى

اشاح ت- ١٩٦٦ - ١٩٦٥ عامى
 دوجات جب بيبط ما٢ ٠ ف ه ا!ء

عبع  رض لى ذراعى تحذاح انى ا
 انام تأق قد .كذلك ٠ الشتاء—ى'

 ا"بان باالح حدماً الى اشوف
طة. انحناعية  دحاءات ا ان غدد ا

- فى وا ارتعاء الى -ض  ا
بة انحرن ربة مذف  وعالم انابة ا
٠١٩٦٥ -٦٤

ح طع - ٢  االوف من العان ا
 ٢٣٢٧ جداال ئ ١٩٦٥ - ٦٤ ءام لى

 وهو ٤٥٤١ نحا ٠. رطل شوي
ذاحفىالذوات٠س بقة طا  I ا

 ف صو من -ة—الكدر هذه ه,شذ.
 هن تذريا واننعف اض المارينو
 بر فيما و . الرتبة المتورط ف انتو

 عن العوفى من الدولى اه- انا-
بمتوط مقارنا ١٩٦٥ -٦٤ اذام



سوئل١ ٧٣١

 أالقواس فى مبنا أالبق االنتاج
س .االرطال به

 (؛ ١٢٦١ أ ر م ١٧٩٩ اسرابا
 ر م ٧٦. الوفيتى االتحاد

 ر م ٦٢٣ نيوزيلندا مر|؛ ٤٨٤ ا
 ؛ (٣٩٣٠ ر م ٤١٩ ؛ارجنتين .(٤٣٤)

 ؛ ( ٢٨٦ ا ر م ٣١٢ افريقيا حنوب
 ؛ I ٢٩٦ ' ر م ٢٦٥ المتحدة الواليات

 بقية ، أ ١٩٩ آ ر م ١٨٧ أوروجواى
٠ ,، ١١٨٨ ا ر م ١٣٠٣ العال* دول

الصومال

 انعرداتية دورية ا : ارسمى’ االلم

 ة٠بر حمهورية : العكم ذنائم

 عثمان ات عبد آدت : الدولة ديي

I ف'٠ا' ١٠. ؛ يثير مقد : اا.طمهة

 الممتعلة الصومال جمهورية قامت
 ذب ى٠ئا ىء' ١٩٦٠ '':به ;ن ا فى

 محوة كاذ الذى ابريطالى '!حومال
دلى والعودال .؛رطاب  الدى ا

 نة حفا و تحت .يم*ا ن ا ذنب ق متعمم كار
 ١هلذ وتب . ١٩٥٠ عام منذ اطاإجا
تحاد  فى زعم استفتاء بذراء بعد ا
 ام—لى- اء ن ح—وم ’ ١٩٦٠ رزنه

 نتحب١ تيوبو ًاول فى '.ة ا!جددبور
 ذمان ام عد ادئ الؤطنى المجلى
 بهانتخذ،' أءجد ط’ ٠ اك قتا مع ر،سسا

 .لوأيا ١ فى دورى أساس على
٠ منوات سنة لمدد ١٩٦١

 ليجح عاى الدومال حمي-ورية رطل٠
 ’وتمتد ٠ الهندى والمحيط عدن

 ن' انغرطق العومال من حدودها
 من ورها وتج',؛ را ,ؤ -دس لذزاب' ا!ى
 احة٠س٠م بلغ٠ ’ وترتدا دلى اب ب اأن.

 عدد ويقدر ٠ م م الف ٢٤٦ مال ؛٠ط١
 عن ؤنمدإ ذون ٢" — ٢ ببن .سكانه

فى ون بع.رحه صومالى ألعا ١٠٠ ند؛
ثيوبى اوجادين اي  - المحاور ا

 اكرسى الدومال فى أك! ٣. و
 . ساب ا -ا٠كبذ فى ألفا ٥. ونحو
 لحدود ١ ترشاكل أسباب من نلك وكان
٠ أثيوبيا مع سيما 

 كيسيمايا ؛ ( ألفا ٥٠ ) هرجيزا المدن
 ( الغا ٢٠ (؛بربارة) ألفا ٣٠١

٠ البريطانى للعدومال عاصمة وكانت

 رعادمة على الصومال اقتماد بقوم
 ذو بها وبشتغل والماشية !غذام٦

ورحل الدمكان مجؤوع من ا ٨٠
 ا"در الجانب واذإود اذن الماشية

ت وتش-حمل ٣ اذادرات ن٠م  الحاص
 وألذرة ، كر٠أذ قصب راعية ال

 عام وفى ، والموز !مرذيلمذ١و اأرقيعة
 اقذصرادبة ة٠خط أول وحسدت ١٩٦٣

 تقدر ميزابة صاً ححمت خمسية
 ر مستتم صومالى شان م ١٤٠٠ خحوا

ت١إو١ تطرير فى  /(؛٢٩) ص
 وا!خناعة ، ( ا ١٨١ والزراعة

 تموللها فى الخطة وتعذ-مد ؛ ( ا ١ ٦ ا
 ٣١٧ منها ، أجنبية ساعدات على

٨٠ ، ادوفيتى االتحاد من شر م

 ب'دين من لى االيط! الصومال كان
 ، الثاب العالية الحرب ابان القتال
 ادوبيا ا:ى ضعته قد ايطابا وكانت
 ، اليطابة١قية الثر نمافريقبا١ تحت

 !مجم ذم الثيوبببا لذر-بطانيين ١ وبعدتحرير
ء  وفى ١٩٤١ فبراس فى ءب االستي

 'نحت ل العودأ وضع ١٩٥. ابريل
 انتدبت اتى االمم هيئة وماية
ل الصومابين العداد ايطابا ستق  ل
 يةجمهور تقم . ت١دنو ١. لخال

واهم ،. ادارية اقايم ٨ الى اكومال

 من شى م ٧٨ ة م٠ء٠ح م,ن شن م
 دول من وأباذى المتحدة اأوالرات
1لي واطا ألمأب من الوربىب١ االتحاد

٠ تنيافا فلو لتم_يكة٠و

سدور لد أ ءاى الدثم ذظ'م م بذو

 هورية٠لجحه ١ قادت أسراسه ءلمى لذى ١

 حد١و 'ذريعى مجاًسن نام و.رضن
 ٦ لمدة منذخبا ١عفرو ١٢٣ من بتألف

 من تتألف مسبرولة ووزأرة ئ ت١ستو
 قضائية سلطة و ، وزررأ ١١ و ردس

 ى—رئي الدولة رأس وعلى مستفذلمة
٠ سنوات ٦ لمدة منتخب جمهورية



٧٤ رسى الصومال ا

ثم والعردية الصومالية : اسة
نجبزية طااية٠اال وا

علها داكنة زرناء رنمة : اسم
خماد.ة ديفاء نحمة

حنيه )) الصومالى الشلن ٠ العملة
٢٠ = لبكى ى ت ... اس

٠ ص شلن

الفردى الصومال
اى٠دىسوم لرو كوت : ص الرمس ا
ورك نيما فرنى أنليم : الحكم نظام

ابحاد

تيرات ريه : وذ٠لم’ربىا
( الف' ٤١ ). حبربور : العاصمة

 ىط ألفرنى لألموما يطل
 من لقرببا' ا حمر البحر ساحل

 المندب باب عند ا!جنوبى ه’مدخ
 شبه فى ًاثيوب؛ حدود به وتحيعك

 يجاور الجنوب وفى دائرة ذمشع
 ويعتبر ت' الصومال حموورية حدود

 نحو يور الذى الفرنى الصومال
ستقالل  الحومال اقاليم آخر ا

فريقية  بريطانيا ببن قمت أش ا
 م ت.-.- كل وعرف وايطاب وذرنا

 ٠ له المستعمرة الدولة باسم منها
ء لغرنا رم وقد سند  منذ عليه أ
٠ ١٨٦٢ عام

 الفرنى الحومال ماحة تبأخ
 ٨١ االقب سكان وعدد م م ٨٨٨٠

 ، ١٩٦٣ عام تقدير الغا ٨٦ د ألفا
 ٧٠٠٠ ئ 'لى٠صوم الف ٢٤ منهم
 وبعضن ناقلةألد من ألف ٣٠ ئ عربى

 المدت هب١ ٠ حى—واالورس االسدو.دبن
 دحو تغم التى .مة صلط١ حيوبوتى

 عنده؛ ويبدأ االقب سكان نعف
 ار يمتد الذى الحديدى ٠ا!خط

 ب فم.ن أثيوبيا عاصمة أبابا أدين
 البحرى المنفذ جير؛وتى أصبحت

 على اقتعادها ويعتمد االروب؛ لهام١
 البن سيما ال التراست- تجارة
 حجم بلغ وقد لى وارلمود والماشية

 ١٩٦٤ثام ء٠بابا لتىمرت١ لبغاذع١

 ’ ووارد ادز٠م يدن طن مذوت نحو
لج|ود١لملحو١ تاالتبم١مادر وسل

 هذه قيمة وبأخت ، المملحة واالسماك
 حيوبوتى فرنك م ٣٥١ الصادرات

٠ الواردات م ١٢٥٣ مقابل

 الصومال فى التحكم نظام يقوم
 مقاطعة أنه أساس ءلى اغرنى١

 -نالي ر’البخت وراء فيما فرذسية
 الغرنمى النواب مجلن فى عضو يمثأ.ه

 ٠ الشيوخ مجلس فى وعضو بارين
 فرندى عام حالى الوالية حكم لى دخ

 ٨ من يتألف تنفيذى مجلس يعاونه
 رراسته ا).عام الحاكبم لى وب، أعضاء

 ( ن ه؛ بر عارف عر ا رش ئب ن؛ وله
 اجمعية ١ لمجلمنا هذا وانتخاب م وتف

 عضوا ٣٢ من تتكون ألتى الوحننية
 فى االحداث تدورت ٠ منتخبا
 نى لذر ا نير >ل زيارة بعد االقليم
 ١٩٦٦يوليو فى لدومال ديحول

 -تقرير بدق سكانه ومطالبة
 اجراء تقرر ذلك وعلى ٠ المصير

 الوضع ليقرر شعبى ا.*-تغتاء
 مارس ١٩ فى للعومال الياى

 ، اراهن ارضع أقر الذى ن ١٩٦٧
 راطات ا تهؤت١ اوطنية ١ البيثات ولكن

 ذلك وتأت االستفتاء بتزيف
٠ داخأمة اضطرابات

 ١المبله

ابحار أعالى فى

 المياه فر فى ابدرى اأحيد
 بأعالى يعرف فيما أى االقبية

 يقوم الدول لجميع مثاع حق حار ال
 اعار بحرية الدولى االعتراف ءلى

 الحردات هذه وتثؤل ٠ البحار
 حرية ، التيد درية الى ذة ;االكا
حة  وحرية فوقها ان العرس ودردة ٠ الم

ك مد ذايب االس  ، البحرية وا
 الدوية االتفاقات من ساطة وتنغر
٠ ت الحر؛؛ هذه ممارسة مدى

 ١٩٥٨ لعام ف جذتم اتفاقية تعتبر
 حربة عليها تقوم التى للقواعد أساسا
سبق وقد ، البحار أعالى فى الصيد



الشعبية المين ٧(١

 أغلدكا ارغادات عدة ابرام عقدها
 بحرية مناحثق فى الصيد لتنظيم. ثنائية
 فى جنيف اتفاقية وتهدف ، معينة

 ألثروة على المحافظة ار جوهرى
 من وحمايذبا البحار لى أء؛ فى .ة المار

ل زوء يبب الغناء  وذلك االستغ
 الموارد لهذه المستثمرة الدول بتعاون
 رمم١د٠ش٩ اتخان شأنه مر، تعاون؛
زمة  حانة وفى ٠ ’عليها !'.محافظة ال
 ٠ ١ألتحكب ءإ^ "مم ' بمرن. النزاع

 الى ا!راف تلح: ذل االتن. -رعنر واذا
 ن٠لتعدج المتحدة ا!مم هيئة عام أمهن

 مع التثاور رعد ا٠للتحكي إجنة
 ضظمة٢ المدضذة الدولية المنظمات
٠ واكفذبة ألزراعة

الصددة الصمن

سمم وس ا  ج٠٠تكر — ذمى٠ح — -ج تذر : ا
ة تك'ب ح،رتة٠ج- : ؤحكجك ١ م١٠٠ذ 

،—الجذ١ ريى
 كح *ج كم ر م.' . أركزبة١

 داونى بر :غ’لجمءءرى١ى٠دي

 ق ف ن. 'دم . الدكومة ردعس

ح.ي ره ًا ر بم : إطصمة١

 ءلمم عبية٠اش ا هن٠لص ا ذحلزرج ٠ ١
 امبراطوربة داب أسأل رف ان٢ ام

 عام وفى ٠ التقليدتة ودعا٠رحا القبن
 .ءبن٠١ فى ددورى نغام ذام ا ٩٠١١
دح لثو١ )٠) *حزب كدر دى ١ صن

 وان٠لي’ غزت ١٩٣٧ ام٠ء وفى نم( تارح
 رعدي ء'ر سلطانيا وطت افن

 ٠ اد فذا بما ادالبة المقاطعات
 واشتركا الثالبة لعاب١الحرى وبقيام
 ذام المهدور فزسع فى فيها اربان
 كاى تشا;ح المرشال بمناعرة الحلفاء

 و"نزورد دن با'ت 'من خلبيم.غة شاث
ومته  ن ؤ و لحررة ١ ات لمعدن با ح

 بورما طربز عن لمر_طاكا١و االمريكية
سدول لحشار ا اليابان فرض ض

م ،الصمن سواحل  اليابان وبال-تم-م
 القادرة التفاقيتى وتنفيذا ١٩٤٥ عام

 على شك كاى تشانج أعيد ،وبالتا
 استعادت التى الجدبدة الدولة رأس

 فى منها اليابان سلختها التى أقاليمها
 جزبرة ذلك فى بما مختلفة عهود
٠ ( تايوان ) فرموزا

 ءإى الحذرة العميات زوقف ت
 حززب بثن عقائدى صراع لعبث١ أرض

 كاى تثانج بزعامة (( الكومينتانح ١١
 ازدوءى ودزب للغرب الموالى شك

 ر دت وأنمر نح ن؟ ماوتى عامة ٠٠إ
 فى وطنى مجلى تأكف عن. ١٩٤٦

 الح٠٠فك٠ والذخاب ١٩٤٧ نووبر ٢١
 وفى ف للجمؤوربة ركا*-؛ نك كاى

ل  فى الزوعى الحزب أخذ ذلك خ
 إوالا؛ت١ ء١ذطو١و أالتمسار كسب
 مما اواءه "نحذت االءرى أثر واحدة

 االستقالة الى دك كاى تذكانح دفع

 حكمالكوبلمذ؛ذح وأخذ ١٩٤٩بذاير فى
 نم الحذومة فانتعت ، االنهيار فى

 اردل ٢٣ فى كاح 'ندونح الى نانكنح
 ذردوزا ة وزرو الى فلوإيا ارتحلت "تم

 بادسيم لحذ^ومة لرت اقا حيت ( تابوان ١
 ذآخاى١ وأء؛دت الوطبيمسة الصن

 وأءلمذت ، أكا رئيس-؛ نك كاى تذكاب
 سم يذكا٠ ١٩٥٠ عام لمتحدة١ا',والبات

٠ وطذ.كا٠ا١ العدش أس حمابة عن
ء - ٢  اليوءى اكازب باستي
 أده-ى١ إؤتؤ-ذ١ أعلن بيدين ءإى

 المنعقد ( عضوا ٦٣٦ ,١ االستثارى
 وط-كاذ نا، اج تألبيم.ف سبتمبر ٣ ٠ فى

 م.ن تذكانى ى٠٠ومجل عضوا ١٨٠ ن٠م
 اأنى (( روذج ,، ماوتم )) ورباسة ه ،

 ذكام أكاودر ١ فى باسمها أعلن
 وتوم ، الصينية الثعبية الجمهوربة

 'ا٠ ة دد لج.د ا وربة١للجمه ئيعا ر به نذخا ا
 كا٠رؤثيم-- (( الى بن ١دو ١) انتخب كا؛

 ووكاع ، !!خارة ووذيرا الوذراء
 أعدت الشعبية للشبث جديد ديذور

وءاى ، ١٩٥٤ سبتمبر ٢. فى عنه



٧(٢ الشعبية المين

 لوطنى ١ لمؤ'نمر ١ نتخاب ١ يتم أساسه
 سلط.ة أعلى يعتبر الذى الشعبى
د فى تشريعية  ٠ سنوات ٤ لمدة الب

 ، درن'السكان ألف (٠٠ العضو ويمثل
 اذوالية وى ممذ عدد يقل أال على

ثة عن اوواحدة  اأراكز وسنخنى ، ث
 عن لها ممث درشح التى الصناعية

 للقوات ن٠ممثاث يضم كما ألفا، ٥٠ كل
 نى وللصيون وا!وات المسلحة

٠ ألخارج

 عإى مرة الوطنى المجلى يجتمع
 تعدي ى يجي ان وله عام كل فى ا!قل

 ويعدر ٠ لثلثين ١ بأغلبية ستور اولى فى
 وصدر ، المطلقة باالغلبية تشردعات
 االقتصادية لخطة١ر١قر١.شأن ووافقته

م مسائل فى وببت  واوحرب الس
 {اؤتمر١١ المجذوم جانب والى ، وغرها
 وهى الدائمة اللجنة تقوم الوطنى

 نانون ا وتف االنتخابات تجذرى اوى
 الحكومة ذكون٠و ، اإراسيم وتصدر

 االنذخايان وفى ٠ أمامها مس-صعولة
 من رتألف الرطنى المجلس كان ا!خرة
 ١٧٩ امرأة، ١٥٠ مدهم١ءض.و ١٢٢٦

 أن وتقرر ، اووطنية االقليات رحاون
 ٢٠٠٠ الى المجار أعضاء عدد رغ ٠د

 احكم يقوم ٠ التاب االفتخارات فى
ئة١  رالوالذات مستويات لمخد؛ىءلىث

ل ذات واالقاليم  . الداخلى االستق
 ل ’ الرده والمدن المراكز تنها

 مارس ٢ ٤ انتخابات وفى ٠ الذرى
 a ليو.شاوش )) تنصيب أعيد ١٩٦(

 ؛ ١٩٥٩ انتخب ؛ للجمه-ورلة رربمما
 زوجة ١ لنح تثنح سوفح واليدة

 بينما ٠ له نائبة ( صن الت٠ سن
 ١و( رئيس ون الوزراء مجلس لف ين؛

 رؤساء أو ا وزدرأ ٣٠ و له ئبا فا
 ألدالة اواحنة أما ( وزب برتبة لحان
 (( تشوتى )) المارشال برياسة فهى

٠ عضوا ٦٦و للرئيمس نائبا ١ ه وتضم

 فى للصين الشعبية ة٠تتمثاللثخحر
 ٠م ١٧ يضم الذى الشيوثم؛ الحزب

التى لمركزيةا اللجنة قيادة تمثله عضو

 ٨٢ و دائما عضوا ٩٥ ض تتألف
 وددى ،٠ دلبالتبسا ينتخبون عضوا
 المكتب القيادية الناحية من اللجنة

 ١عضو ١٥ من يتألف الذى السياسى
 هذا رأس وعلى بالتبادل ٦ و دائما

 يعاونه (( تونج ماوتمى )) التنظيم
٠ نواب (

 لشعمم.ة١ الصين حدود تمذلى - ٣
 ، اًسميا مساحة ربع نحو بحيثتثمل

 بحر على الشرقية سواحلها وتطل
 والجذوبى الثمالى الصون وبجر اليابان
 سيبربا الثمالية حدودها وتمس

 ج ط وتحي ( الممورتى االتحاد )
 كوربا تجاور كما منغوليا بجمهورية
 وتلعى ٠.' الثرقى الشمال فى الثعبية
 اًسيا بجؤجوريات الغربية حدودها

 وكثمر وأففاشتان الوفيتية
 وبوانان الهند الجنوب لى وتتاخمها

 ٠ الجنوبية ولنتام والوس وورط
 المين الجغرافى الونع كاث لبذا

 زيجددة١االسمعذر أهميتها على ينعكس
م’ لبة  قارة فى وا!من ل

٠ ها ر بأ سح؛ اً
 للصون االحم-؛لية المساحة تاطو

 ضعف نحو أى ٠ م م مليون ٣ر٧٣
 االتحاد باصتثناء ؛ أوربا احة٠مس

 اشكان عدد ورقدر ، ورش—ال
 التى التقديرات واش ن م ٦٠٢ بحو
 لى١رتغعت١ ١٩٦٤ يناش ١ فى جرت
 ارتفعت ١٩٦٧ عام وفى 1 ن م ٧٣٥

 فى ون يعيث م ١٦ منهم ( م ٨ ٠ ٠ الى
ند فى ٣ر٨ . الحارح  فى ٢هر ’ تاي

 ، ا٠ث——أندول فى ٢هر ،, ذح ك؛ ءونح
بو فى ١ر٢ه ٠.( الم

 الى الصينية االغلبة وتنتمى
ث١!بوية١اكباذات  لكو;غوية١ : لث
 عدد ويقدر ، والد'وسية والبوذية
 من ا ه بنحو الصينيين من الملون

 ( ١٩٦٥ تقدير ١ الكان عومحم
 واليات نى خاصة بصفة ويتجمعون

 وهوتان وهوبى وكانو وشينسى "دوفان
كيانح وسينح وزشوان وشاشونح



الودة اسبتي ٧(٢

 استولت ١٩٥٢ وفى ، اكى—وش
 ، لمسيحية١لتبثمبر١كز١مر على الحكومة

 ٣ نحو الكاثوليك^) الصينيون وأعلن
٠ روما سلطات عن استقاللهم ( ن م

 والية ٢٢ الى اداريا الصين تقسم
 أقاليم ه و ؛' اً تايوان ذلك فى بما )

 ٠ الداحلية منغوليا وهى أتوذومية
 هوى ٠ يا نينجز ، شوانح - حكما٠س
 بيكين هما ومحافظتان ، التبت ثم
 المركرتة الحكومة وتتبعان ى شنجها و

 سكانها يزيد التى المدن عدد وببلغ
 : تدمل مدينة ١٧ ن ج الب آلم عن

 ٣ر٢ ن٦تياك ؛ن م ٨ر٧ ى شنجها
 ٢ر١ ؛وهات ٠ ن م ٢ر٤ ننيانح ،ن م
 كوادح ؛ ن٢٢ر١ كنج لح تشو ؛ ن١م

 : ن م ١ر٨ ( مثابقا كانتون ) نو
 ٠ تانكنح ’ اوتا ، خربين ذلك ويلى

 ٠ 'ذو تشنع ، تاو تنج ، سدان
٠ دون دحتثا ثم ذوزاو ، تياون
 العين ميزانية بلغت - ٣

 جملته ما ١٩٦٠ لمام المنشورة
 ؛وان م ٢٠ و بليون ٧٠ ( ادرادات ؤ

 مندا ١٩٥٧ عام فى بلدون ٣١ ؛نابلها
 ٠ ١٩٦٢ عام ١ اكاح جملة بز ٦٤ر٧

 ١٩ر٧٠ الخام الحديد من حل ٢٠٣٤
فه لب٠ص ١١ر٨ ، زهر حديد  ٠ وخ

 يامنشور لى الحديد صناعة وتتركز
 ، — ه البترول انتاجو ٠ ويوهان

 در والرى القصدير ثم ، ط م
 لنحأو وا •' نتؤون وا'ال لولغرام١و
 والذهب النحاصو والزئبق إزنك١و

 .يتن—ك واله وا!.جذرافيت وا!غضة
نتاج يشمل كما لملحا،١و  ن٠م م^ ٢٣٠ ا
 حل م ١٢٠ زهر حديد ٢٠ هر ، لفحم١

 ١ر٧ ئ أسمنت حل م ١٢ر٢ صلب
 مكدب متر م ٤١ر٢ ، ورق حل م

 غزل ٠ ت مخصم؛ ط م ٣ر٢ ، خشب
 ٦ر٤ وطنية مدموجات ، بدالة ٦ر٦
 الصادرات قيمة بلغت وتد ٠ م م

٠مدوالر٢١٢(يول'و ١٩٦١ )أهام
حداث تطورات تضمنهت  ا

 الكورى ،-الغزو الصين فى اإماصرة
( ١٩٥٣ عام اكت غرو ٠١٩٥١ عام

. ١٩٦٦ عام حتى ألمتحدة
بوان : اسال
م دب ه و حمرا، رقعة ٠ اسم

ذيبة
وذل ١ الصين

عر تثونح .( أو ) تايود ٠٠ سم القوس ا
كو زج

ريادية جمهورية ت اسام نظام

نك داى تنادح ا اعو دئيى
( ألفا ٩٦٣ ) دجهتا ا العاصمة

الوطذمة العسن اسسم يطلق - ١

 الوطنية للصين التابعة كيموى وجزر
 الهندى لصينى١ ألنزاع ، ١٩٥٨ عام
 مع العقائدى الصراع ، ١٩٦٣ عام

 قنبلة أول انتاج ئ اكورتى االتحاد
 لمة—قنم وأول ١٩٦٠ عام ذرية

 ، ١٩٦٧ يونية ١٧ فى ايدروجيه
 واأوالبات الصين بين الباردة الحرب

 ح_ارمان عذى إتمء كى١ اك؛
مبح عدوية من اشعبيةا الحين ا

 اذى ا الصينية ة٠!ي١ حكومة عإى
 مذزيرة قليم١ على سجادتها "ط
 بهذا عرفت لهذا ٠ تا؛وان أو فرووزا

 م ء الحكومة هذه قامت ٠ االسببر
 الذوى الحزن اسدولى منذ ١٩٤٩

 حزى وفدل الحكم علرمقاليد ثنى لف ١
 المارشال رذزعمه كان ى اال لكومذتاج١

 اوؤت١ فى وكان شك كاى دج تدا
 ٠ طز.,ة ٠اؤ وريه٠ائجمه ربا ده ن

 الظتر فى اكحكومة عند اودت
 يود٠٠ك1١ حى ٠ال أمام ا—,—تدربجم
 ؟١١ ذكتمنا من ءاصمتدا فنذات

 اما٠١ . لح.مين١ جذوب فى كاج نح دو
 الجدوبين ااوالال'ت --وءل’١ لمد١ بلع

 اإه لنمح.١ الحذذ د ل—ه- شرت
 ١٩٤٩ ر٠دس ٨ فى '١درمور جزبرة

 العون ر١ اليابان أءدا اش ز
 قاه.ت بيته.ا \ ١'٩٤ه عام مدن

 بكين لى مركزدة صعينية خدومة
 ذلك بعد ءرفت 'ذونح ماوتى برياسة

االول لى وذإك الدعبية المبن با*م
١٩٤٩ أكتوبر من

 حدوبرة شك كاى تثالج أقام
رسا لها انتخب تايوان فى خية صم



٧٤٤ الوطنية المش.

ول فى  عرفت ١٩٥٠ مارس من ا
 لدول١ رءت’وسا لوطنية ١لصين١ باسم

يات مقدمتها وفى الغربية  المتحدة الو
عتراف الى  مج.دلة دارها٠ بها ا

ساس ١هذ وعلى ، العينى للشعب  ا
من بمجلس دائما عضوا انتخبت  ا

 الدس العالمية القوى حدى ممثلة
تحاد اعترف بينما ، الكبرى  ا

 ا ه فى الشعبية بالصين فيتى الممو
 الممثل حكومتها واعتبر ١٩٥٠ فبراير

 وتبعها الصينى للشعب الثرعى
٠ الثرتى المعكر دول من غثرها

يات سياسة تتغمن  المتحدة الو
 وحماية فرموزا حكومة ساندة
 وجه فى بالوقوف وذلك ، حدودها
 عضوية فى الشعبية الصبن قبول

مجم هيئة  سلسن.ة فعقدت ، المنحدة ا
تفاقات من قتصادية ا  والسكرية ا

 يونية فغى ، الحماية ههد لتوكيد
 فى مسئوليتها عن أعلنت ١٩٥٠
 افرموز عن والبحرى الجوى الدفاع
 الحبن به تقوم هجوم أى ضمد

 ١٩٥٤ ر٣ديم ١ وفى ، الثعبية
 الوطنية الصبان حكومة مع عتدت

 يعترف مشترك ضمان ميشانى
يات بمممئولية  مياذن عن المتحدة الو

 وجزر ( فرموزا ) تايوان استقالل
 ج٠٠مذ ١٩٠٥ يناير وفى ، بسكذدور

مربكى الرئير الكودس  ا
طية لغم ألالزمة أراطات  الجزوا

. الحماية أنفانية ألى
 حكومة قامت ١٩٥٨ أغسطس فى

 كيموى جزر بغرب الشعبية الصين
 بالقنابل فورموزا ساحل على الواقعة
ستيالء محاولة  فادرت عليها ا

يات  الغزو.- هذا سد الى المتحدة الو
تفاق وتهم  الدر توقف أن على ا

 بهذا مفاوضات تجرى أن على الغرب
 النيرين ن٠بب وارسو فى الشأن

مريكى ٠ بولندا فى والصينى ا
 الذى االقليم ساحة تبللم ٠ ٢

 رايوان ) الوطنية الممين عليه تشرف
)م م ألف ١٣ر٩ ( المجاورة والجزر

 تمثل م م مليون ٣ر٩ يقابلها )
 ( الشعبية المين اذليم ساحة

 يقابله ) ن م ١١ر٤ سكانها عدد ويبلغ
 اقتصادها ويعتهد من(،٨٠٠—٧٣ ه

 بها يعمل التى الزراعة على أماسا
قليم سكان نصف من ًاكثر  و*نبلغ ، ا

رض ساحة  م ٢ر٠ه الزراعية ا
نتاج ويثمل ،فدان رز ا  ٢ر١ ا

 ١٢٩ موز ؛ ط٠م ٢ر٤ بطاطا ؛ ط٠م
 سكرالقعب ؛ألفا ١٨٠ أناناس ؛ألفا

 والتبع الثاى ذلك ويلى ،الغا ٧٦٤
 يثمل كما ، الصويا وفول والقطن

خثاب ذلك  ض وتد ت، ١مط ٠ ر٨٩ ا
 ٠ حذ م ٤ر٢٤ الفحم المعدنية الثروة

 الفضةو والذهب ألحديد ثم
لمنيوم  لحزمة تم ١٩٦٤ عام وفى ؛ وا

 التنمية خطة تنفيذ الوطنية العمين
ودر وشمل الثالثة نمرة الرباعية  ا

المحركة والقوى والتعدين صالت١ا؛و
 العسبن صدادرات ة ذب بلغت

 د٠م ٣٥٨ ( ١٩٦٣ عام ١ الوطنية
 ، الواردات جملة د٠م ٢٣٠ يقابلها
 المتحدة الواليات من كل نصميب وكان

اض تجوارة ن٠م /' ٣٠ يابانبزا

 العين فى الحف تظام *ا٠يقو٠٠د٣

 وطنى مجلس أساس على طنية ال
 الذى وهو اتسنو ٦ ةلمد منتخب
 ونائب الجمهورية رئيس ننتخب
 ورئس ، ستوات ٦ ة لف;, الرأب
 ر،بى ن٠ب— نع اإذى يرو رية الجةتو؛
 المجاس بموافقة واوزراء اوزرا،

 اخذماصات يمنحه الذى اعى اتش١
ل الوطنى المحلس  ردن الغرات خ
 انتخاى أعيد ٠ انعقاده دورات

 اصرة شك كاى تشا^ المارشال
 ٠١٩٦٠ هام كة ألثأ

فى' غامتة ء ١حمر ذمةر : لمام ١
ير رشها  ا'-ئ،.ى ا

 ١٢ 'ت١ذ بيضاء شد

ارف'، أرضية عنى هدبا

دوالر = ى *ًا ٦ رالى—٠■ : العملة



< سئحة ) ذراب ٧٤٠

ص
ادرة

سالع ا
إحذت١ت١٠ئ١

م تذبد. ١١ ب'أزج. ف ٠وتع  ش٣ذ ء
 ٠سدا٠ قبال 'نعرف وكادت (I ائنثل

 د ذ—ه مل ت و ٠ طبيعيألت١ مدلحة
ذات فمة٠ا  اد اد ءن ة المنتغال ا
النيل ذامب٠ شم ؟ذلك ١

 بية ■لجذت ١ ح٠يم ١ د ددج ن م نذرب با تعم
 واذح اشرق فى دل١كو١ *اطنة بين

 عبلهد ’عادمذب . لذرب ١ فى اهليا ١
 ٤٨ نتحذ؛ كااذباا٠م عدد لغ كنج ٠ اح لغب ا

 اتت االهرارات احدى وهى ت. انن؛
ور  بعرف ما منها ;ألف الذى ا
 عام العربية ة لتجز؛ر ا جدوب باتحاد
 شعذل ذك ه؛ الذذلم وأب ٠ ١٩٥٦

. •" ى أ ب, على ابن

 امارات ن٠م ه' كفح لع أخما وا
 ارتيعإت بى ٢له ١ لجرذزب ١ ومنيخات

 عتدت حمارة باتفاقية ’بر'طاب مع
 أمرها فتة بموا ١٨٨٠ اكذوبر ٢ فى

 ز مقس ش )١ حينذاك
 عر و'نعبد يوافق وفيها لم( الضالعى

 مة !حكو ا مع االدبية الحدادة
 المؤدية اطرقات١كل وبابقاء البريطانية

ده لى واشارة عدن الى  مدوحة ب
 الحذومة تدفع ذلك لذاء ٠٠ وآمنة

 ه ٠ بعده من و!ورثته له البريطانية
 ءا ز ٢٥ أى فعتين د على را سدو رباال

 الحكومة مذل وقد (( أشهر ستة كل فى
 مساعد المعاهدة توقيع فى نيةالبروطا

٠ البريدلى عدن حاكم

النيل 

 تبذيب به يقصد فنى اصطالح
 الدى المياه من النهر ادراد ن أو

 مهمة وهى ، الممرية الحدود تدخل
 الرى لشئون بالنبة حيوية
 بها وتدوم م؛٠ع٠فىج والزراعة

الرى لوزارة التابعة المصالح احدى

 مناس دع ذاك
 انذار ذات اشح٠و ومدر ود؛ن—اإ لى
 مج١أبر١ ح و و ٠ لغة٠ت المتخ ات حط لم ١ فى

 فى نات ١ احذذ ١ رم وتدج ء بدر  ا ا
واء يى ن١كحز أرودات  وفى أ

لى د م؛ صم خزان وكاب ٠ أ
قب.ل إذرن. ٠ لبذا تتذرما٠ممم ادددان
ء ى لى٠اك اا  التنان وكذلك ٠ أ

لى ى’ء المنامة  ا,ضا كذتاد ا
ئ ط د ن و ٠ ءا١ وغر ..ه’ اأخ: اا

١ط٠ور؛ دد

 ط-حات١ من بط وأل الذسط
 حبر و ٠ المكرية بالخدمة إرتبطة١

 بيسة تر ت مغوت( لرن بط وأن الضبط
 الذى والشر ; ااجذى رح--الى

 ه٠اطاء روا دى ا.غر ’عاا٠ح أبرز تذم.'
م وحب  اش سبت١ وشين آ
من؛ .رؤما'ء١ا ن٠م تتدر  دون -حرف ا

.،ودنتن حاحتبسا او د 
 ٦ اكدد الخربحن ص ألتقاردر

رة ط الدش المدرر  هذه ر١ ا
 الحربية الكية تقر؛ر ذلك من ٠ التفة

بدر عن ١٩٣٨ _رولية بتاربغ  الذ-
صر عبد جمال الجديد ت اذ اأ  نذ

 ج;بد حذلمن ر د مع ٠٠ ١١ !.ه ذو ير لتقر ا
 دط٠ إر ا ن !إضبط ب مئد وءو ، جدا

٠ (( راضية إر ا ا لعاب و
( مملحة ) زرائب

احدى الغرائب مصلحة - ١
جهزة ربع ا  تتبع الذى سيةا!رق ا

 عام أ ٠. المصررة الخزانة وزارة
 رقم العون صدور أثر ءلى ١٩٣٩

 ول فرض ألذى ١٩٣٩ (ان
 رؤوس أدرأدأت على غرية مرة

رباح وعأى لمذذولة١ل١ م,و١  التجارية أ
 لك ن بعد لت ا تو و ، لصناعية ا و

واتسعت للضرائب المنظمة القوانين



 ة ءد م- إب ٠١ ؤد* ١ 'ارت.-لد.ه رفزاى’
 ٠ مركز-ة قبات١ومر ة ء، ادارات
دارد -دمل  وادامة زراد ز العاهة ا

 اتركات١ ورم~وم يردح ند ا م ح ذر
ع * ‘ر غ، ج ١ وم> ٠٠٠ بى غ هس غن ت ق ; ٦ رشج: و:أ^ًاحح

 واالسعاد والتصاب ٠ ليإلتحص
 ث اذام لتغتيتى١و ٠ الفردى

حعاء لشاذ١و ٠ واشحذتقات  ٠ وا
 نجان 'شبم كما ن ئب اتدر ١ مم٠٠ومكافح
 خلمية١د محذكنى. وهى ن و اطع ا فدحر

فات لى ل—تغد  المؤوين ددن الخ
 انضرائب رنات ومأم؛ ومراقبات

 بالشاز تقوم التى االقليمية
٠ 'ليداذى الفردى

 ذونت التى كرائبا جملة بلغت
ل تححمدلها المعلحة ه دف  السحة خ

 محؤوعه ما ١٩٦٦ ٠٦٥ المالية
 ذائب منها حذيه مبون ٨٩ر٧٣

 الضرذس العام هذا عن منجتحقة٠م
 تذحل ح م ٧ره١٤ مجموعها

والشناعية ربة ١٠ الب االرباح نرببة
 التمنة ر-موم ا تايه و ؛ '( ج م ٣ ٢ر ٠ )
 المنذولة القيب؛ ذضريبة ( ح م ١٦ر٠ )
 ، ١ ٠ ر ٠ ٠ ), الممل سب٢و ج( م ١ر٠)

 وا!يلولة العام االيراد غرائب وتلب؛
 من وغيرها رة—الحذ والمهن لد-فاع١و

 ؛ واالستثنائية االضافية الغرائب
ت وباش  ١٤هر٩ وجملتها المتحص

 يقط لم التى المتأخرات تثمل ح م
٠ بالتقادمفيها الحق

 مرتبات ) المصلحة ميزانية بلغت
 ٠ ٦٦ العام عن ( جارية وممروفات

ج م ٣ر٠٣ه نيمته ما ١٩٦٧

ضريبة

 ، نسرائب والجمع الخريبة — ا
داء واجبة ايارية زم٠رس  خزانة إ! ا

فراد على اخامة  يذواذر الهيئات أو ا
 . صا ولحب ها بر فىتذر خاصة ذرون

 الدخل درلرشا من وألفراكب
 ئ للدو اخامة اررانية فى الردج
 مخذلغة با'صمماء ئب ١ر٠لخ ١ وتعرف

هو ،ومرىجل  والدمعات كوائد١لو١وا
 وهو وحدا نيئا رعنى ومحه^هفى
 من الدو -رخت؛ المال من رلمع

 بذ-؛ئا٠ رأت صد ٠طات١يائتر ؛ ا٠'،قذفمش١

 الدولة تفرض وقد ٠ ؛تيه ن انمن ة؛
 بذ الذهب الرفع؛ مباذرة دي دة ض

 أو الواردات بعفر ءاى لجم__اركيها
جالك قحة ٠٠ وع ر بد٠لكهألئى١ ا

 ذ'بتة لى١ كذ!ك ئب١الغر ول ٠٠

 على تحعل التى ئبلغرا ١ وتثمل
مالك وعوائد ا ض  ئ المبتدة ا

 التى وهى I نابتة’ غدد ئباوغر
 ئبالضرا مصلحة جبايتبا ءلى ف 'زن

 لب؛ربة١ ائب ضا وتحمل ؛ مد فى
,بلو الحرة واش والصناعية  وذ

 مو - رهالر تنمل كما ها وض
٠ لمن التجيل

 أقدم ب فى االطيان ربة ذر تعتبر
 عبء 'نتحمل وكاذت الذرائب هذه

 ارجا غمت ثم العامة الميزاية
ك على ا!خريبة  وكان ) المبدية االم

جانب منها يعفى  الرسوم ثم ( ا
 الوضع هذا تطور وقد ، التمدطجملية

١٩٣٩ عام بعد

 فى جديد غريبى قانون صدر ثم
 العدالة تحزق استهدف ١٩٤٩ عام

جتماعية  بين الغرارنى وتذريب ، ا
 ين تناسنى ايجاد ، الطبقات
والضراتب المختلفة النوعية الغرائب



ة٠ب٠ةم ٧٤٧

 اتحن ف ت اح غر نعت وو « اراعة

بب ' اضر ا 'نحتدي ق ر٠ب أو غذ مدد

 ٠مئ عنيه قيعد قاذون بمقتفى اال
 جوز٠ ال ذلك وعلى ٠ الذواب مجلس

 كاك مفه وبأى كان وجه ى د؛
 جهة وكل ٠ جديدة ءوائد تحصيل

 بتحعب،ل أمرت الحكومة حبات ن٠م
 حرر متخدم وكل ذلك من شى،

 نخص وكل عنها تعريفات أو كشوفا
 معدنى قانون بدون تحصيلها باشر

 يحاكم النواب مجلى من ه—٠ءلي
٠ « ربابها الحذوف وترد كمختلى

 العمومية لمن الجمد د.عذور — ٢
 ربط بجذوز ال )) ٣٤ مادة ؛ ١٨٨٣ '

 بد-د ا ااخ رسوم أو دجدبد أموال
 اك ن فى م، ز ادم ا ا.حمعية ا حثه ب'

 على قاذ.وتها ندر كما -( ءلمبه واذرارها
رن. يم تذو فى -ستثار أي  ءة١ازر١ ا

ححقلمذ٠اد ة رم اما وط ٠إ ١تيد

 النذربدلمذ ااجمدملماً نور— د - ٣
 رط يجوز  ))١٧ مادة .١٩١٤٠

 ءوائد أو ر--هم أد نجدند ال أمة
 ذلك فى ةيلجمع ١ ساحة د رو أ

٠ ،( عليه واذرارها

 (ا ١٣٢ 'دذ٠م١١٩٢٣_دور٤
 أو 'نعدوامجا أو ضريبة انثاء يجوز 

 ■ذكل'يف وز رج وال بقاذون اال ها اخا؛ ا
هالى  أو ا دوال نم شء بتأدبة '

 هادن ١ ارنون >دود فى ا ~وم ط
 أداء هرن أحد اعفاء جوز٠د  ؛ ١٣٣

 فى اب ل١دو٦ غدد فى انعراك
 فى الئمان تكرر وقد ٠ ارنون
١٩٣٠ دور

 ١٩٥٣ ا*أذقت اثورة١ ور د — ه
 بية د انذكء يجوز  ؛ ٦ مادة

 رسم بأداء أحد يكاف و ٠ بقذذون ا
 من أحد اءذاء .وز٠بج و ٠ ن بقان؛ ا

فى ادشة االدوال فى اال مرسة
٠ الذذذون

 ١٩٥٦ ر٠٩مش درمذورجمه-ورلة — ٦
 والتكا-ااف اضرادب١ أداء ( ٥٩ مادة '

 مادة ) القاذون وفقا وامذب العامة
 أو العامة الضرائب انشاء ( ٩٤

 ٠ يقانون اال يكون ال الغاؤها' أو تعديلها
 غير فى أدائها من احد يعفى وال

٠ القانون فى ابة أ!حوال

عالن -٧  ( ١٩٦٤ ) الدستورى ا
 العامة اأضرائب. انشاء )) ٧٠ مادة

 يكون  الغاؤها أو تعديلها أو
أدائها من أحد يعفى و ٠ بقانون ا



عال٠آل رباح غريبة التجارية ا

 . ألقانون فى المبينة ا حوال فى ا
 ذلك غير أداء أحد يف1تك لج.وز و

حدود فى ا والرسدوم الضرائب من
٠ (( رون اإنى

 الجارية أألرباح ٠ةريب

وائصنأعببة

 ح أردا ءاى نفرض’ نرض - ١
 والعذآعية ايتجارية والمنشاًت لمهن١

 نزن ا!ن؛ دبا صدر ١ لحرف٦ر اضعلقة
 االفراد على ،١٩٣٩ لسنة ١٤ رقم

 الفرض دان ايا اداه، والثركات
 التجارى التثادل وض ، وشي،'

 وبب شراء ءد.ب'ت ن وانعدشاءى
 االوراق على ولتجرة العقارات

 لشركات١و لة بااهمز أوكالة١و لة١ل١
 شعب* يجرون الذين وأالدتذ^اهر

 يان لمى ويشترط ، اناء أراضى
 الممول اشتغال ا أضرببة١ رذه

 احتراف ح شه ميرول وتحت لحابه
 أرباحه تحذسم الذى ؛د—الند

 ل الحصه أو الكسب لية٠ ، رربذ٠للمخ
 الحعدول وكذلك المضاربة ربح ءلمى
 واستثنى ، م٠ع٠ج لى االرباح طى

 العارضة والعمولة الممرة عاأشر
٠ الشروط هذه ون

 على الضريبة هذه تحدب — ٢
رباح صافى  وتوزع ا ٢٩ر٢ بواقع ا

 الغريبة / ١٧ : كا"تى مذرداتها
 التجارية االرباح على االصلية

 دفاع ضريبة بز ١ ٠ ، والصناعة
 ٠٠ '( ١٩٦٦ يناير أول من اعبارا )

 تحعل ا صلية الشرببة من بز ١٠
 المجموع ) المعداى الحكم اب—أحس

٠ (الربح هافى من بز ٢٩ر٢

 النمف الى الضريبة تخفضى
 مالها رأس يتجاوز  التى للشئات
 بها يوجد و جنيه ٢ ٠ ٠ الحتيقى

 وتعفى ؛ واحد وعامل صاحبها غير
تقوم التى المنشئات الغريبة هذه من

 الدواجن او النحل أو المواثى دريية
 متخذة تكن لم اذا التفريخ ومعاول

٠ الماهمة الثركات شكل

 من الضرائب حعلة بلغت وذر
 اهام لذ٠لدمناءي ا و لتجاربة ١ االرواح

-٠ ج م ٣٢ حلته وا ١٩٦٦٠٦٥

األبان زريبة

 ئباضرا ١ من ا!ض'ن ضريبة ٠ ١
 ءوائد ومثالها المقررة أى الثابتة
ل  مصلحة بتحصإض وتذم ئ االم
 هى آلضن١ وضريبة ٠ المقررة أالموال

 ءاى وتذرذر مدر فى الذرائب أؤدم
 تواريخ فى وتصل الفدان أ.*ماسى

 تختتاً وبفائت العام ون شة٠معي
ف  وكانت ، والتربة أالض باض

!نها' انضرببة ن٠م معذاة ا!رض بعضر
 'نرا!ى مع ولدن ابور ا!راض دن

 فرطت منتجة أرضا أصبحت ا!زمن
 ، المحصول بعشر قدرت غريبة عذبسها
 قانون أول صدر االساسى هذا وعذى
 وهو ١٨٥٤ عام ا!طيان لغريبة منغل

ئحة عرف مدا  اذ حدبةضد ١ بال
 وشذراحبة عشورية الى االرض قمت
 .اوالت—مح ذلك بعد وتوالت
 أساس على للمساواة تحقيقا التعديل

ل مدى  لهذا ئ لألرضى الغداى االستغ
 عام انتفعت التى ا!حنيان زيدتضر؛ض

 على أسدوان خزان انشاء ن٠م ١٩٠٢
 كل عن اضاض قرشا ٥٠ اساس
 ٣ ٠ و بالراحة يروى أصبح فدان

 يروى اصيح فدان كل عن ؤرشا
 "ضنت كما ئ الرافعة دالالت

 بمعاواة ها -ئ طاما اكدددالت
 التى أو التالفة الثراض ا!راضى
 عليها قدرت بمبان مثفولة اصحنا

ك عوائد  رسوم تفرض كما ، أم
 المذررة االطيان شريبة الى باالضافة

 وعلى ، معينة لفقرة محلية لدواعى
 التى االضافية الرسوم المثال سيل

البحبرة محافظات على تقررت



دوال صريبة ساللة ا ٧٤٩

-٠ ١٩٥٣ يناير فى والفدوم لدقهلية٦و
دنرة دالم لفاحر ١ لمر-زم١ - ؛حصى ؤ

ض .—تن ١) إى -ل ال١ ٠|ذع د ىا ا!در رى
انالة م رسة ة لخص ١ ذه نر رمد

لمدة االطان سة ف من 'ز ١ ١ ي ٠ ٠ ٠٠ ردنة
نى—ت ال ٠٠٦ رخي و ٠ سمذ,وات خبى

٧٠؛د٠دع و '( 1تب—ح د ا!دوال أداح
ن٠م د كذ ورطيا االدتان ال ض

االندر نا قانه١ ر __ م j ال ٠٠ ٠ ني ،٠،اك ٠ ر

فى ممثلة لتشردعية '١ اطاطة اعتمان
ل'-.* لد. -ا رك. 'ك.-لى؛ a ئ،مة ي *٠ يا ٠محد ني ي

على احماال تقدر وهى ’ حمدزره
االكجارة القيمة من /١اً أساس

عاد الدان.ت_ذ، وارخدار , ٠ سدان
٠ ض ح؛٠

١ ١ ء
٧ را را- ب

ح ٧ الزراعى االص قانو: رط ٣-
 أالرد ثمن بجحن ١٩٥٣ عام المادر

 كما ا م ي ط ا.'ربوحلة لة٣!ضري١و الزراعية
 ٠ وااليجارة الضريبة هذه بجن ردخ

 أمثال ببعة الفدان اجارة ؤدر ذ١
 أغدان١ من’ وقدر ، االصلية الضريبة

 أن أى االجارة أمثال عذرة يعادل بما
 ا!ساس. ٢هذ عاالع أصبح الفدان ثمن

 ٠ ن’"،ات٦ زريبة من ةرم ٧٠ يعادل

أألمالك غريبة

 رات اللدنى عن تجبى سنوية ذبة ذر
 لمرة٠مش وتحصيلها وتذوم ٠ المبنية

 الطتان،١بضريبة أسوة المقررة ا!موال
 ن٠م اب االالك عوائد تعبر و
 ذذد فىمد*ر العهد القديمة ئب١لفر١

 بشأنه-؛ ( عالى أمر ) قانون صدر
 'ذحع-لى وهى ١٨٨٦ م ء؛ الى يرجع

د المدن فى اياتى ض  الكبرى واب
 أذردت ثم ها أسماء لقانون ١ حدد وقد

 ، ان ١—العم دائرة اع—باتس داؤرتها
 أساس على الغريبة هذه وقامت
 ك.توى١الجارى١س ( ١٢٠٠١ شهر)
 االجارة من بز ٨١/٢ نحو أى )إمتار

 العوائد يعادتقدير أن على ٠ لنوية ١
ك اما سنوات ٨ كل ادشجدة االم

 أن لماؤك1و ف رذويا ءوائده؛ فتقدر
 ءددات أمام العوائد تقدير '-تانف

 ا٠فعه ر يدإب أن له كما ٠ جءة ا الم;
 اً القل١ ظى ص٦ درة مدق٠٠غككن

موال غريبة اطهولة أ
 رؤوس ادرادات على الضريبة

وص ٠ بدة ضردبة المنقولة ا!موال

 . المنقولة لقيم١ ابراد مية ك،

 أرباح المعذولة القيم بايراد وشا
 كات لذر با سبس لتأ حععرا و سهم اال

 حصص و ، العامة المنشائت و المختلفة
 ب لذو ا دركات فى إوعية ا الثركات

 الدبون ؤوائد زريبة ( با٠ثا آ
 التى ورها مينات لد؛ ا و لودائع ا و

 عدى اللغيات و السندات تنتجها
 الحذومة تصدره؛ مما أنواعها ف اخت

 كما ، الذركات أو العامة الهيائت أو
 يد التد ت ا٠ف مدا ن٠م يدفع ما 'نثمل

االنصبة من فع دد ما أو ئذجن١لد١ الى
٠ الددات ى١حام الى

مكافات ريبة٠لض١ هذه تذهؤل كما
 ومقابل االدارة مجالى أعهذنى

 وما همة لما ا الشركات فى ر لحف ا
 أى مدحة لمت الدركات أرباح من يوزع

٠ آخر نصيب حب ى-؛

 ض ا"سهم من االيراد جدد
 عن 'ذورمه المقرر الربح قيمة أساس
 بالسبة أما ، صورة أية فى السهم

 د فتحد اللف أو المندات الى
 ، الفائدة أو الموزع االيراد بمقدار

 الثركات فى الحصص الى وبالسبة
 مجلس قرار فى ثابت هو بما د فتحد

٠ االدارة
 قع ا بو بحسب يبة لضر ا ه هذ سعر

 وتتضمن الضريبة وعاء من بز٣٠هر
دراد من بز ١٧  للغريبة الخاضع ا

 خريبة بز ١ ٠هر و اعفاء أى بدون
صلية الغريبة من بز ١٥ و فاع د  ا

٠ ى المخط الحكم لحساب



٧٠ يراد غريبة العام ا

 فى ألغريبة هذه من المتحصل بلغ
م ١٠ جملته ما ١٩٦٦٠٦٥ عام

يراد ضريبة العام ا

 . االيراد على العامة الغريبة أو
 االفراد ليا يخضع شرببة وهى

 الصافى الكلى المجهدوخ يزيد الذين
 صدر ٠ معجن حد على أبىخو ك

 ١٩٤٩ لدام ٩٩ رفى القاذون بشاًنها
 ٠ دالت نم- عدة تناولته الذى

 ليند يخفعون لذينا !زخاص٦و
 عن ونلك المدريون ينمملون الضريبة

 م لى الناتجة انراداتيم جميع
 فى المتوحلنون وا!جانب ، والخارح

 فى طنون المن؛ فى واال"مذانب معر
يراد من ل؛جزء بالشبة مهر  الذى ا
٠ مصر لى رنتح

 فرنر بعدد يتحقق الذى الحد
 ٠ جنيه ١٠٠٠ هو لبة انفه هلذه
 االرة الشاء حنيه ١٢٠٠ الى يرع

 وزوجته الممول من تتألف التى
ثة ش عذى االوالد من وث  بمتوسط- ا

 ١عذ ٠ءي ل٠ئ "ilh'1 و ؛ لكل ذب ه ٠
 اده ٦١ يزيد الذى المدول الخدم
٠ جنيه ٢٠٠٠ عذى الصافى

 جامعة بأنيا اضريبة ا هذه تميز
 لى سق للدحل مصادر عدة تثمل

’ نوعية غرائب عليها فرضدت
 ايراد تشمل الغريبة هذه ومكوزت
 ’ الزراعية وا!رض الحدة العقارات

 ’ المنقولة ا!موال ورؤوس القب ايراد
 أرباح .والحناعية التحارية االرباح

 حكمها فى وما والمكا"ت الحرة المهن
٠ ت والمعاغف والمرتبات واالجذور

 على العامة الغريبة سعر يتراوح
 فى الذى العافى راد اال أساس
 االولى الذريحة ، شرائح الى ضريبيا

 والثانية ٠ جنيه ١٠٠٠ أعر بحد
 والحادية ٠ جنيه ١٥٠٠ أعلى بحد

 جنيه آالف ١٠ أعلى بحد عثرة
المد عن يزيد بما عثرة والثانية

 بااب السحر ويبدأ ؛ السابق
 فى وينتهى بز ٨.د نية الذ؛ للشريحة
 هذا ومن ير ٩٥ الى ١٢ الذريحة

 ببة ٠الش هذه م"ن لهدف ١ أن يتبون
 يبوتقر الجتؤ؛ءية١ المدالة تحقيق

 وايجاد الطبقات بون اذعوارق
 الذوعية لضرائب ١ بون التنامق

٠ المحلفة

يأولة ضريبة ا

 ورسوم التركات ريبة٠بغ ف تد
يلولة  ذوعون اى١ تنقم؛ فى فمن ’ ا

 ة ع — اإفالى والترى'ت ؛ لذرائب ١ من
 جميع تشمل لةبذوا  سم, لى و لبة لذفى

موال  التره منيا تتألى الذى ا
وراق والنقود ثابتة أو منذولة  وا

يرادات  الحيان لمدى لىنمة١ وا
 والحقرق للتركة المطلوبة والدذون

 الحاة ءاى والتأمينات والدعاوى
 لتى١ التأمينات من عداه ما وكل

 فاة و بس.لببا ها بد لتمد .لمحن ا
 عقود ن٠م أبرمه ما وكل ٠ المورث
ج ورثته لمصأطحة حياته فى ا

 كحق المعذوية التركة تدش كتا

ختراع  اثف لتأ ا حق و المحل رة٠وشب ا
 الدرون متيا ويخصم ئ ه! وفى

لتزامات ٠ اثابتة وا
 ن قار ) التركات ضريبة غت ز
 بسدر ( المعدل ١٩٥٢ لتة ١٢٩

 عن ا بز ه من يتدرح 'رماعدى
 ج ٥٠٠٠ ال بعد التالية ٥٠٠٠ ال

 (التركة قيمة صافى من ة المعف االور
 بز ٢ ٠ ، لتالية١ح ١٠ ر ٠٠٠ ءن بز ١٠ فى

 بز ٣٠ و . ك'لىة١ ح ١ره٠٠٠ عن
 ا ٤. و ن' التالية ج ٢...ره ءن

كان ١ذ١ أى I ذلك على زاد ما على
٦ * ءن قيمته يد تز التركة ٠ . اخ أ ٦

 بها فيقمد االيلولة رسوم أما
 أنصة على المنحقة الذراب

( ١٩٤٤ لعام ١٤٢ قاذون ) الورثة



تصاعدية زده فر ٧٠١

 زث١ذصيبالو مافى على تحصل وهى
 'رج زح ٠ التركات ضريبة خصم بعد

 الوارث ئ ف باخت تختلف
 ء_» رذدار بالنبة فهى ٠ بالمؤرث

 -إن - ء. تحتسب واالزواج وا!بوين
 ن٠م ا!ور ٥٠٠٠ ال عن ثمر ه أساس
 ب'تشاعد وترتفع وارث كل نصيب

 هيجذ أف ٦٥ على يزيد لما بز ٢٢ الى
 ■،ر ت- على نمة الف هذه وتسرى

 ز ا!ى ب'ز من أوردة على لمثلن١
ثة ٠ واالخوات واالخوة  أكاب وبث

 الدزحتحن اقارن من ادورثة عل
 االخوة كاوالد والرزة الثالثة

 ب . واالحونى وا!عمام واالخوات
٠ الورثة من عداهم ة أمثالها بأربعة

 ت التركز ذيبة من المتحشلى لج زل
 ١٩٦٦ ' ٦٥ عام فى ا!ذولة وزسروم

٠ ج م ٢ ر ١ جمدده يرا

الدرة لهن١ ضريبة
ج٠الص٩ فى يبة الف هذه ر تعتم ط

 مثل مثلها عمل كسب الدريبى
 ٠ والمرب'ت االحور عر ة٠اضر١

 لها يخضع الذى العذريبة ودى
 والمهندسون واالطباء المحالرون
 والمؤلغوت والمترجموت ون٣والمحاض
 يزاؤلى من وكل والفنانوت و!دباء

٠ لحسا؛.ه ( تجارى غر )' مهنيا عم
 علج يبة الف ذه٠ه وتحتلب

يراد من تصاعدى أساس  العافى ا
 بعرف ما خصم دمد اى ة٠للمهذ

 ب—ويحت المهنة مزاوال بتكاليف
 ، الدخل من بر ٢٠ بنبة اجما

 ازوم بين الفرية وتتراوح
 بواقع الدفاع زريبة اليها يضاف

٠  ١٠هر
 على الغريبة هذه سعر حيتدر

 ١ه٠٠ل١ءن بر ١١ ن اآلتى‘النحو
يراد ض  ولى  /رعن ١٣ ء الصافى ا

 عن بر ١٥؛ التالية ج ٥٠٠ ال
 عن بر ١٨ ؛ التالية جنيه ١٠٠٠ ال
بر ٢٢التالية،- جنيه ٢٠٠٠ ال

 يزيد عندما اى )' ذلك ءإى راد عما
( ج ه ٠ ٠ ٠ على لذة١ فى المضى دخل

 ق لح. ب-- م حساته ما' بإخ وقد
 عام عن انذريبه هذه من الغرائب

 مليون نحف نته جه درا ١٩٦٦ — ٦٥
٠ حنيه

دصاءردذ بدة زر
 ر—خد الذحاءد' 'ا الف — ١

 التى ٠ وت أبة — ة٦ الضر بها
 اليها لضبة'نا ر المة* عر _٠'م ١ فى رح"رند
يراد سح س٠٠ا ض  ات اى .ا

 مدوالت تمثل اآلى المئوية اآلبة
يرأد رفي فخترا ٠تحذ'.ء 'ايبة ا

 ')٩٩ الى دسى اثم من’تبد فقد
قشادرزن ى ض لبذا  الدول فى أ

 اكصاعدية حرية ۶أ اررما"ة
دعية ادالة تحعق  وذرر ا

 م. ا .. غ -- م دون 'ت٠اطمه١ بين ارنى الغدو
 بحقر إدىا لرأسمالى١ أخ١ يغام

 المذاهب تذزد ما سجله ل ا دببن
ند  وكات دحن دب ذعا٠ نرن اكده ا

 د ء؛ د المث ن ؛ى٠ء د ٠؛ و ٠ ب١ع ... ذث..._ ا
ذت  لذى١لطبتى١ إتمييز١ نمبأ اب ا
 به٠ر دن  ماإىس ١ از إنطام ا ،١ح دا

 صاحب دام ما لتشنجاءدرة١ الدرائب
 ئجالتى١ والى يمدللمث المال رأس

 س بقة٠ط ثعب٠ل ا هحجموع س 'تجعدلى
حراء ٠ لكادححن١ ا

 عدبةالتمسا الذر؛رمة تطبق - ٢
 باب انحرى صزبى’ا الذظام فى

 وتثمل ٠ وربة ءك ائب ز ألمددة
 لتىتبدأ١ االيراد على العامة ب الف

 وتنتهى ( الذرية ؛ط إزر ا ) بر ٨ ب
 غ ( عزرة نيةالثا رحة الذر ) ثمر ٩ ه ب

   ه من تتدرج التى الذركات زريمة
٥٠٠ ال دعد لثاذمةا رحة الز ٠٠ء )

 زاد ما طى   ٤ ٠ ب وتنتهى ا!ولى
 كسب وضريبة ئ جذمه ألف ٦٠ طى

 الماال ءن ) ! ٢ بدن راوح ود أعمل١
ولى جنيه  )ض   ٢٢ ب وتنتهى ( ا

٠ ( جنيه ٥٠ ٠ ٠التىتزيدطى المرتبات



٧٠٢ سل١ كسب ريبة٠

العمل كسب فريبة

 ؛نحد لعمل ١ كعب ءدى انرباذ ١
 وم، الجور١و بات٠لمر١ عذى اضربدة١ دهأ

 ئحكومة٠ا تدفعه ما وهى ، ا٠حكمه فى
 ومكافات ات1—ماهي. من 1ره ن٠إلعامك
 لىتبة١اليرادات١ عأى وكذلك وور

 الشحر أكان سواء لحياة١ لمدى
 فى أم وراة—اجمه١ داخل فى مايمق

 واالجور لمر'ذبات١ وكذلك ن الخارج
والدركات العارف ددنعها الذى

 دفى أى الى واالدراد واصائت
 خدمات اذخارجءن أو خل١فىالد مقدم

٠ محر فى أددت
 عدى ئ الضردحن هذه سدر
 يضاف ) بز ٢ واً بز ٢ بين ما تترأوح

 أيغا تصاعدية دفاع شرببة الدها
 ات سدى ( ٠ بذ ٦ و بز ١١/٢ إثن ما
 االولى غ جني المائة عن 'ندفع /ز ٢
 بز التالية،؟ ١٥٠ ال عن بز ٣ و

 غن ا وه ة الثالثة ١٥٠ ال عن
 ٠ح٢٠٠ ال عن /٧و الدالية ١٥٠ ال

 ؟التالية ٣٠٠ل١ عن بز٩و ،التاب
 بر ١٣ و التالية ج ٣٠٠ ت٠ء بز ١١ و

 ض بز ١ وه ٠/٠ التالية ؟٥٠٠ ال عن
 ال عن بز ١٨و ٠ التالية ؟ ١٠٠٠
 زاد عما بز ٢٢و ، التاب ؟٢٠٠٠

٠ ذلك عن
 مصلحة حصلته ما بلغ وقد

 عام فى الغريبة هذه من الضرائب
 مرون ١٠ حلته ما ١٩٦٦٠٦٥

٠ جنيه
اقتصادى فشل

 أوأكثر اقتصادى عامل استخدام
 سياسة انتهاج على دولة كراه
قتصادى والضغط ة معينة  أو ا

 الوسائل قتعادىمن٠ا ((. السالم ١)
 العالقات مجال فى اليوم حت اش

 السكرية التوة سالح محل الدولية
 الكبرى الدول تثهره كانت الذى
 بماتراه لزامها العفرى الدول على
لموالح اعتبار دون هى تقرره وما

 تحقيق حالة فى وحتى ، الدول هذه
 التعفى االجراء هذا ن١م الغاية
 معاهدة على التوقيع أو ا'نفاب بعقد

 اش االتفاقات هذه فان متكافئة ض
 الفتقادها باطلة 'نعتبر االكراه يثوبها

 صحة أركان من وءو 'ارنا عندر
٠ العقد

 الحعار االقذصادى الضغط- يثممل
 لمش كما .الدولة نوح االقتصادى

 بذرون اال القروض عقد رففى
ت فائض بيع أو باهظة  الحاص

 فى االخرى الدول "ون الش الغذائية
 كول١ تكتل أو ،أريا حرة

 الدولة صنه لمنتجات الممذوزدة
 عذى باذ ٠محر غي أسعار فرنر لدرغى

 فانها لجمه وبا ألخارجية، تجارانها
ج )١ شهر“  وجهها فى (( التجويع ح

 الخضاعها العكرى العزو من بدال
 ش١ السياسة وص ،ءليها والضغط

 االمبريارتن )) با؟ م او 'نعرف
 سياسلن من بدال (( الحديدة

 ، 'القديمة العسكرية االمبراطوريات
 إهذه الممثل المتحدة 'أواليات وتعتبر

 من لديها بما الجديدة اليانحة
 دائم وفائض كبيرة اقتصادية موارد

ت من ٠ الغذائية الحاص

 I المصروفات فشل
حى ض بالميزارن مرتبط اصط

 ايجاد به ويقعد ؛■ للدولة العامة
 فى خفض باجرك ألميزانية نى توأرن
 أو سماس دون المعروفات أبواب
 كأن ا(قررة الدخل موارد فى تعييد
 بعض معدالت رفع الى اروه تعمد

 يكون أو ئب١ض١و -وم رللهض١ا
 ديدة—ح وخرائب رسدوم باستحداث

 وكذلك ،الميزانية فى اسجز لتفطية
 لى اال العام باالحتياطى ساس دون

٠ احدود أضيق
 خطخ- سياسة تطبيق فى ترام،

 أن منها اعتبارات عدة المصروفات
لغاء سوى يشمل  الخفض أو ا



س٠اجت ممات ٧٠٢

 لم اش سيما  الجديدة المشروعات
 يبدا لم اش او علبها التعاقد يتم

 الحذف يثمل كما لنفينها فى العمل
عتمادات اونت عال الخامة ا  با

 التجميلى أو الكمالى الطابع ذات
 ، وها—ونحد الشوارع كتوسيع

 التى العاجلة ض لالعمال او
 فترة تنفيذها بتأجيل تتألثر 

 ،الحروب الحادابان هى كما زمنية
 الممرونات يغد يتخمن كما

قتعاد ستهالك فى ا  بانواعه ا
ضاءة دوات كا  لخاماتوذغتات١و وا
نتقال  الى الدولة تلجا و ، ا
ستعانة حتياطى ا  نرض الى او با

 وسائل نهرت اذا ا جديدة خرائب
تغطية عن اليها انار الهمد

.اسجن
الغربية امخة

الوأقعه اكسن على يطلق اسم
ردت نهر مجرى غربى جنوب من ا
 ابت ابحر راس الى طبرية بحيرة

 الهدنة خلود طول على والممتدة
ردب الهدنة اتفاقية حددتها اتى  ا

سرائيلية  وتبلع ، ١٩٤٦بربل١٣ فى ا
 ٠ م٠ كم ٥٥٠٠ المنطقة هذه ساحة

 ٨٤١ ( ١٩٦٢ احصاء ) وعددسكانها
 شرق منطقة يقابلها ) فلسطينى ألف

ردن  ٠ م كم ٩١هر وماحتها ( ا
 ألفا ٥٥٠ بينهم ألفا ٨٦٦ يسكنها

 واضم ، .( لغلسطبدن١المهاجرين من
 وت القديمة افقدس الغربية المنطقة

 ليوذابلر١م١ور وأريحا والخليل لحم
 أذررل اتفقت ٠ وجنز وطولكرم

 تحت المنطقة هذه وضع على العربية
ردن درق أمارة اشراف  ان ا ،ا
ردنية المملكة  البا ضمها اعلنت ا

 ءب'رءا١و ١٩٤٩ ديسمبر ١٦ فى
ردنية المملكة ض جزءا  ♦ الهادب ا

ستعمار بتواطؤ امراسل وتمكنت  ا
مريكى ستيالء من وابريطانى ا  ا

١٩٦٧ يوبة فى الغربية الضفة طى

 لم والحرة .ة—العربي اندول ولكن
٠ الوسع بهذا تعترف

طالح فى الغم  اياس ا
تليس التوسع وسائله من وسيلة  ا
 لوساش١ءن الضم ويختلف ،للدولة

خرى قليم شاب ا  كوضح ا
ضافةفى الفح أو اليد  الضم ن١اوا
قليم سكان بمواقتة يتم  طريق عن ا

 شم لمانيا تم وقد ، شمى استفتاء
 نتيجة ١٩٣٥ عام ادار مقاطعة

 عليه نصمت أن سبق شمبى ستفتاء
حيان بعض وفى ، الصلح معاهدة  ا

 أو الضفد ارأى'ذحت ابداء ؛تم قد
مثلة وس سيةاليا الدعاية  ا

 وضم لوديت ١ م قلي ١ ضم دية لتقلح ١
 عام المانيا الى النم-ى جمهورية

 اصطالحا عرن ما وهو ، ١٦٣٨
 ألمانية كلمة وهى (( الشاوس )) باسم

٠ نفسه بالمعنى
اجتماعى قسمان

 لألفراد العيش رًامدن به 'ر—يقص
 أنفهم اعالة سبعلدون  الذين

٠ ادتهم١ر١' عن خارجة االسباب
 جتماءى١ضمان اودتانون مدر

 وعهد ( ١١٦ ذًاذونرقم ) ١٩٥٠ عام
 الشئون وزارة الى بتنغيمذه
جتماعية  انانون هذا نص وقد ، ا

 الطوائف لبعض معاشات تقرير على
 نر ١تتو من لكل قاتونيا. حقا تصبح

 ، القانون فى الواردة الشرود فيه
رامل د ذوات كا  ولاليتام ،ا و

شخاص  العمل عن الماجرين وا
 بلذوا الزين شخاص وا ، كليا عجزا
 عددالطوائف وكان ، لثيخوخة١ض
 عنداصداره القانون من أفادت اش
 الى ذلك بعد ارتفعت ، فئات سبع

٠ فئة ١٦
حتواءى الضان قاذون ذضمن٠  ا

 لبعدى الرزق موارد تيير كذلك
فأش ،الكب العاجزذعن الفئات



)٧٠ بابوى سان

 برنامج وهو ، المهئى التأهيل نظام
 جزئيا العاجز الغرد اعداد الى يهدف
 حدود فى لحالته المالئم للعمل

٠ عجزه ونواحى امكانياته
 القانون هدا عاى لتعديالت١لت١تو

 والماعدات المعاشات نيمة فرفعت
 كما ، عليه كانت عما للستحس

 المطلقة منها جديدة ف"ت ادخلت
د ذات  رفع كما ، زوجها ترفى او
عفاء حد  آل المتحقنتيجة دخل من ا

 ورفع ، الصناعات بعض من تكسبه
د سمن و  اذا للمعاش الشحتين ا

 بلغ وقد ، الدراسة مرحلة فى كانوا
 او عولجوا او تاًهيامجم تم الذين عدد

 عام ) تعويضية أجهزة لهم مرفت
 شخصا ١١٨٢٠ (١٩٦٥٠٦(

٠( ١٩٦١٠٦٠٢فىءا ٨٨٤٩ )يقابله
 ا!سدة فى الضمان اعتمادات بلغت
 جملته ما ١٩٦٥٠٦٤ المانة

٠مج٢ر٤ه
بابوى سان

 خاصة سياسى طابع ذات اتفاقية
 البابوى للكرس الدبلوماس بالوضع

 مايو ١٣ لى مدرت ؛ايطاليا فى
 باسم عرف يعتثر سورة فى ١٨٧١
تغاقية قررت ، الضمان قاثون  ا
قامة بتمتع ١ مع منويا ريعا للبابا :.ا

دون ولكن والمبانى بعض'التمور فى
 باعتبارها ملكيتها حق له يكذون ان
 تتمتع أن على العامة المنافع من

ماكن هده  الدبلوماسية، بالحصانة ا
 انحاءمملكة جميع فى البابا يتمتع كما

 ذاته واعتبار الملكية بالمراسم ايطاليا
 الضمان قانون منح كما ، مصونة
 ادارة له تكون ان فى الحق ابابا
 لممارسة له تابعين وموظفين خاصة

 ت للسلط؛ يجوز و لروحية ١سيادته
يطالية  و شئونهم تتدخل.فى ان ا

 المرفدين البابا معمذدوبى زعالناتهم
جنبية الدول الى منه  أن له كما ا

 الدءل شزه من بلو■رحمن ستقبل
٠ ماممةالر:لمو ن.اتبالحصا يتمتعون

تفاقية هده كانت  نزاع موضع ا
يطالية والحكومة البابوية من دائم  ا

 ام٠ء تران بمعاهدة له حد وضع
 والتى مويولينى حكم ابان ١٩٢٩
 (البابا مقر الفاتيكان) لفاحية منحت
٠ منقال اقليميا وضعا

جماعى سان
 'فاعالد ’معاهدة على يطلق اسم

نتضادى والتعاون استرك  بجن ا
تفاقية وهى العربية الجامعة دول  ا
 ١٩٥٠ يرنيه ١٧ فى ابرمت اش

 ٢٣ فى التنفيذ موضع ووضعت
 ذه٠ش وتتألف ، ١٩٥٢ اغسطس
تفاقية  وملحق مادة ١٣ من ا
 الحربى التعاون كيفية يحدد عسكرى

٠ الدول هذه بين
ولى المادة تتضمن  المعاهدة من ا

 الدول حرص وهو منهأ الهدف
عفاء من عل ا  ونض والالم ا

 واعتبار اللمية بانطرق المنازعات
 عضو اى عل يقع ملح اعتداء كل
 وتقوم ٠ جميعا عليها اعتداء اكثر او

 اساسيتين دعامتين على المعاهدة
 الرابطة وهى امتركة المصلحة : هما
 ، الجامعة دول بين تجمع انتى

 والمقصود أسترك الخطر هو وألثالى
 العالم نلب فى غريب كيان وجود به

٠ اسرائيل وهر سالحه يهدد العربى
 التنظيم هدة المعا؟ مواد تتضمن

 يروخمع هدة ألمد؛ هذن وضع يتولى الذى
جهزة ويسل التند تية ا : ا

 ، المشترك الدفاع مجلى - ١
 ووزراء الدفاع وذراء من ويتكون

عضاء للدول الخارب  ورش ا
. راوحدة القيادة

 ،. الحرب اركان مجلس — ٢
الجيوش حرب رؤساء من ويتكون
٠ المرش

، الدائمة العسكرية اللجنة — -٣
 هيائت عن ن مندو من وتتألف

٠ العربية الجيوش حرب اركان



زبيا ٧٥٠

قتدادى س الجل ٠ ٤  لف رين! ، ا
قتصاد المالية وزراء من  فى وا

٠ العربية الحكومات

 هيئة وهى ، الموحدة القيادة ٠ ه
 خطر أو الحرب حالة فى تشكيلها يتم

 الدفاع مجلس ويقوم الحرب
 لحنية ا الناحيتين من بتأليفها المشترك
 فى نيا رئيس ؛عدن ر، على والعملية

٠ المناسب انوقت

 مصطلحات ض المالمى الضمير
 منذ المستحدثة الدولية المياسة

نية لحربالعالمية١نهاية  والضمير ، ا
 الخاطر به يقصد اللغوى بمعناه

 يقصد ثم فمن النفس فى الستتر
 يجيش الذى العارالخاطر باسير

 احكاما ويملى البثيرية نغرس لى
 تكون ن تصلح أخالقية ومبادى*

وذة امالت—اذم ،، كريمة ذواعد  ا
: ودرن ارهاب أو اكراه دون  م١ ا

 ى الر يقارل العالمى قانونى،فالضمير
 فى وجوده يفرض الذى الحر المام

 الذاتة ذه’ لى بفضل الدوية المنازعات
 الفف'ين ن - ده للمنلدؤمبن ونتمر

واففاوبنجن باء نحو ي١■ غد اللمذ،خااء ٠
٠ الغابحن غد

صطالح هذا تردد  ذاجتماعات ا
 انتذمهدت.احاكمة الحاغاء دول اقطاب

 ان باعتبار المغلوبة الدول زعماء
 ميادى ضد جرائم ارتكبوه ما

نانية  فى نصا اللفظ وتردد ، أ
مالن ديباجة  لحقوق العالى ا
نسان  ، ١٩٤٨ عام صدر الذى ا

ءتر لما » فيها وجا  فبالكراة١كانا
مرة أعضاء سائر فى المتأملة  ا
بتة المتماوية قهم وبحقو ابثرية  ا

 والالم والعدل الحرية سى١أسا هو
 حقوق تناسى كان ولما ، العالم فى

نان  الى أفضدا ند وازدرائها ا
نالى آذت همجية أعمال  اسيرا

لهيئة العامة الحمعية فان الخ ٠٠

مم عالن بهذا تنادى ا  المالى ا
نسان لحقوق ٠ (( ا
صطالح هذا تردد وقد  بعدذلك ا

 القضايا ض صدد قشة ما ول
ولية  الدول تعنت فيها برز ألتى ا
 على شرا ارادتها بغرضمها الكبرى
 واعذ^رث المغرى ول١من الكبرى

 كدولكبر^ى، كرامتها مميم من ذلك
عتراف فلطحن قضية هده من  وا

 على غربه ة٠صهيوذي دوله قامة ١ بحق
 وقد تثريدهم بعد أسحابها أرض
يات تبنت  لهذه الدعوة المتحدة الو

ولية المنظمة امام القفية  وس ، ا
 شنتها التى الحرب قضبه هذه

يات  أن دون فيتنام فى المتحدة الو
 بالمفكر حدا مما ،نزاع فى فارط تكون

 اقامة الى رسل برترا ابريطالى
مريكى جونون للرش محاكمة  ا

 رب ج. مجرمى باعتبارهم ومعاونيه
 العام الراى محكمة دعاها محكمة أيام

 قذ-اة العالى الضمير ون وجعل الحر
 أءمالهذه بدأت وقد ا'لمحاكة هذه فى

سبوع فى بالسودد المحكمة ول ا  ا
٠ ١٩٦٧ مايو شهر ص

فسيا

 محمدو غعيا وهو ئ سنضالى زعيم
 اسمه درز ، ١٩١٩ عام و ، ثمدا غ

 بمجلس عضوا انتخب ن٩ح ١٩٤٨ عام
، ١٩٥٥ عام حتى الفرش الشيوخ

 انتخب ١٩٥٩ و ١٩٥٦ عام بحن وفيما
 ،اذوطنية الجمعية فى لفنفال ذائبا
شترازمع اف١ التاب الة وفى  با

 .ة الشعبي. الكتلة سبنغور روبو
 حكومة رياسة وزولى ألشفاله

 وبعد ٠’ ١٩٥٨ نوفمبر فى الدغال
ل  ١٩٦٠٠ عام اظعال استذ

 للجمهورية ربسا '--خفور ب وانتن؛
 صاحب فاتؤم !زءيمحن١بحن خالف بدأ

ب بتدب جمة ا!ض  سدخور ضد انق
ديسمبر فى اعتقاله الى أدى مما



٧٠٦,

حل
هابة

 به يتصد فنى سكرى اصطالح
نفجار *ؤقت )) باسم يعرف ما  اً( ا

 مقدمة فى المخروطى الجزء وهو.يمثل
 ، النحاس ص والمصنوع التنبلة

 وكبسولة ممار من الطابة لف وئ
 فاذا ابارود بعض على وتحتوى

 ادمار وصدم التنبلة انطلقت
صطدام هذا عن انبعث الكبسولة  ا

 وهذا الطابة بارود تثعل شرارة
 فى الموجود البارود يشعل بدوره
٠ القنبلة جم

خامس خابور

 للمرة استخدم اصطالحى تعبد
ور هلية الحرب ابان ا سبابة ا  ا
 الجنرال بقيادة الوطنيون كان عندما
 بأربع الجمهوريين يحاصرون فرانكو

 يعملون انصارهم كان بينما خرق
 بالدعاية الجمهوريين مفوف فى

 فعرف ، الفتنة واثارة والتجسس
ء  وشاع ، الخاص بالطابور هؤ

صطالح هذا استعمال  الحرب فى ا
شارة فى الثابة العالمية  الى ا

 غزو فة الوسيلة هذه نفس استخدام
٠ وبلجيكا وهولندا النرويج

فرطن خائن
 نواة تحطيم عن الناتجة الطانة

 بة—٠ص1با هائلة طاقة وهى ، الذرة
 ة لكيما١العمليات عن الناب للطانة

حترانى المادية  دون يتم الدى كا
استغالل بدا ٠ الذرة نواة تتأثر ان

غراض فى الطاقة هذه  الحربية ا
 طاسى الى الذرة مئ جزء بتحويل
 اكتئفها اش العالنة اساس

 واش واساتة المادة يين اينشتاين
 وفى ، ١٩٠٥ عام نظريته صنتها

 هان ابحاث نجحت ١٩٣٩ عام
وراذيوم بعحطيم  اساس وعلى ذدا؛ا

 وضعت .ش١ لدراتوغيرها١ هذه
 ان وبنهايمر الكئ اتطبيق موضع

ولى الفرية التنبلة ينتج  ا
 سراء فى لها تجربة ويجرى

مريكية نيومكيكو  ريع فى ا
 فى -طوير ذلك وتال ١٩٤٥ عام

 مخاات١بامتغد الذرية ذتاجالتذابل١
ددانيوم غير اخرى  اتجه ثم ،' ا

طاذةالذرية١ الى الباحثون  ستغال
 متطبيقاتها١باستخد البئرية فىخدمة

 ءة١لزر١سةووالهند والطب العلوم فى
. والصيدلية

سية ونظرا  فى الذرية الطاقة ا
مم أذاًئتهيئة المجال هذا  لمتحد؛١ا

 لها تابعة الذرية للطاقة دوب لجنة
 تغاطها١ود ، ١٦٥٦ اخوبر ٢٦’فى
 لفرض ١٩٥٧ يوليو شهر خالل فى

 فى وأ!تطبيقات البحوث تشجيع
لالم،١لخدمة الذرية الطانة مجال

 ٠لهن مقرا فينا مدينة واخترت
 الوكالة ١١ الى تحولت اش اللجنة

 وباثرت « الذرية للطانة الدولية
 يوليه ٢٠ منذ فينا شاطهافى

 فى الدول تنانت وقد ■'، ١٩٥٧
 فأشئت الدولية الدراسات مضمار
 وابتكرت الكهرباء لتوليد محطات
 بقوة سدر وغواعات وسفن اجهزة

 غكأت ١٩٥٥ عام وفى ، ساذةالذرية١
 هذا أبعاد لدراسة معر فى لجنة

 وارسلت الجديد العاص المبعدان
ية اندول من عدد الى بعثات  ا

 الخبراء عزي ددن استبأن كعا
 هذه تمخضت وقد آ العالميين

ستعدادات  مؤسسة )) قيام عن ا
ذات هيئة وهى « الذرية الطانة



جيه ال٠ال

 رياط تتبع داخلى استقالل
 انشاء تم ١٩٦١ عام وفى ،الجمهورية

٠ م٠ع٠فىح ذرى مفاعل اول

النعيب طالب
 بن طالب وهو '٠ عراقى سياسى

 ولدبالبمرة ت النقيب لرناعى ١ رجب'
الحركة وتزعم بها وتعلم ١٨٦٢ عام

 الحميد عبد سلطنة ابان الوطنية
 حاكما ذلك بعد عينه الذى الثانى
حساء قيم  فعمل ١٩٠٢ عام ا

 ودار للعود ابن بين التقريب على
 العثمانى الدستور وبقيام ،الخالفة
عيان بمجلس عضوا انتخب  عام ) ا
 بتدبير اتهم ١٩١٣ عام وفى ( ١٩٠٩

 ، الذركى البذرة ذومندان اغتيال
ولى العالمية الحرب وبقيام  واحتالل ا

 الهند الى نغى للعراق البريطانيين
 وزيرا عين عودته وبعد ، ١٩١٤ عام

 ممن كان ثم عراقية حكومة أول فى
 عرش ءلى للجاوس اسمهم تردد

 ساه فيصل لالمير منافا العراق
 ٢وفىءا ، الهند الى البريطانيوزدانية

 عاى الملك بين بالوساطة قام ١٩٢٤
  هذا تحتق ان بعد العود وابن

خير ستيالء ا  بعد توفى ٠ مكة على ا
 له اجريت جراحية عملية اثر ذلك

 ودفن ١٩٢٩ عام ميونخ بمدينة
٠ بالبصرة

برق
 برقة ب!نليم صغيرة ليبية ميناء

 تطلءلى ن ٢٥٠٠ سكانها عدد يبلغ
 ادمغن يعتبره باسمها سممى خليح

 يملح الذى ليبيا فى الوحيد الدليج
 طبرق تقع ،الكبرى الغن يواء

طى الطريق على  اللوم بحن ا
 بالقرب غربا ودرنة شرنا ( م٠ج.ع )

 تعتبر 1كم ، المعرية الحدود من
 بمد هامة استراتيجيا موقعا طبرق

 من كل أقامها التى التحصينات
دالحرب والبريطانيين االيطاليين خ

 موقعها عن فضال الثانية العالمية
٠ الطبيعى

 شمال معركة ابان طبرنى اسم تردد
 من عليها.الحلفاء استولى /٠ أفريقيا

يطاليينفىيذاير  مرتهاثمحا '، ١٩٤١ا
 ديسمبر - ابريل ) المحور نوات

 ٢١فى لمان١أيدى فى سقطت ( ١٩٤١
 امرى من عدد وقوع مع ١’٩٤٢ يونيه

 انسحب ، ألفا ٢ ه بنحو يقدر الحلفاء
 المضاد الحلفاء هجوم بعد المحور عنها

 ؛طبرق ، نفسها الستة من نوفمبر فى
٠ البريطاذى باركليز لبنك فرع.

ه ر م
 من اجتماعى وضع الطبقية — ١
 فى طبقات أو قطاعات وجود نه ئ

 خصائعر, منها كل فى تتمثل المجتمع
 منها ل—م 'ب أفرادها بين مشتركة
 داخل ، مفلق ئبه أو مغلقا مجتمعا

 المجتمعات وتنشاهذه ٠ك لكبير ١لمجتمع١
 ۶ىيجةلالوضا 'تلقائية يقة بطو الطبقية

قتصادية  الديذد-ة المعتقدات أو ا
جتماعية التقاليد أو  ٠ ويرها ا

نسادة المجتمعدآت قيدام ومنذ  ا
 ض ا!طبقى التقميم كان السياسية

 عليه نامت الذى الي'ن سمات
 كما القدرمة اإ'يت فغى ،الدولة

 دانميته٠لمئةو!1ا ن1ك الغرعونية معر فى
مراء من  طبتة يمثلون والبالء ا

 وتتجاوب بجوارها تقف اجتماعية
 تقف بدورهأ وهى الكهنة طبقة معها

 مجموع تمثل التى لطبقة ١ عن بعيدة
 برزت الوسطى الترون وفى ، الثعب
شراف طبقة  الالك كبار وطبقة ا

قطاعيين أو الزراعيين  طبقة 'تم ا
رض على لعاملين ٦ ء ح لحاب ا

نقالب ومنذ  وانهيار العناس ا
قتعاد  ءية١!زر١الماكبة على الذائم ا

 هى وطد. طبقة نثات ، الكببرة'
ءطل المال رجال طبقة  البتة او وا
ومرت صارعت التى وازية البور



١I٥K رابض

شراف ظبقة  الثورة فى كما ) ا
 اإوه ده ه- .ولت٠ذج٠و ) الذرنمية

 الممتغلة مالدة٠لرأس١بالطبغذة عرف ما
 تحولت التى الكادحة الطبقة لعمل

 ال؛ الى الزرب من بدورها
 عرنت والتى الكبير فالمصنع الصغير

 ع٠ها وفى ، البروليتاريا بطبقة
دتراكدث ور٠د برز٠ ؛لمرحلة فى ا

 الراسحالى الفكر يعترف ٠ ٢
شذراكى  بوجود اءلموا على وا

  ه يتغنى كما الطبقى التقسيم
ء  الفوارق ازالة محاولة على وهؤ
شك١ البقية  لمجتع١تقدم لتىتموقو
 العسق أسارب فى يختلفون ولكنهم

 الشبم ذدور العقائدى ختالنهم
 على تغذوم .ة٠طد١فالديمقر ، الطبقى

 ازالة اى ادفاواة مبدأ أساس
جتماعية الفوارق  ساوان ولكنها ا

 ماواة ؛.وليدت ا لقاشنليس١أمام
 نمف ٠ اانحاة فرص حيث من ، فدية

د^ر هدف كان ثم  هذه هدم ق^١ا
 مية٠رك١ ول'دت ٠ الطبقية الفوارق

لطبقة فى القوة باستخدام  استئعا
 _ليادذ بذرذى فة المستغل لية 'الرأسه؛
 عرف ما وهو ،الكادحة الطبقة

 البروليثارياواستخدمت ,بدكتاتورية
ستيالء سالح ص ا  وصول وا

 فى الدايسة فالمساواة ،غرضها الى
شتراكية نظر  تتحذق  المارب ا

٠ اطجقية١ ييررف  مجتمع لى ا

 الفوارق تذويب اميح ٠ ٣
 ,!شورة مظاهر من الطبة
شتراكية  قيدامها فمنذ ، العربية ا

 التة مبادئها واعالن ١٩٥٢ عام فى
ساسية  هذه من ثالثة تعرضت ا

 وذلك الطشة المثءأة• الى بدىء١
 أى قطاع;١ءلى ارالقضاء دعت بأنها
كالرراعيس كبار طبقة  والقف؛، ( ا
 الرأسمالية طبقة ،ى ) المال رأس على

ذليءاصبح للثورة ذم٠ فاذا ( التفلة

 اجتماعية عدالة دامة مهيأ المجتمع
 لىمجتمع١ ذوم٠  مماواذفد-ة أى

٠ أذفوارق هذه فيه ذابت
ذابة  عدة اب اؤءوارق و

 قطاع وانثاء ٠ ١ا؛ذًاميج منها وسائل
نتاجية للخدمات عام  وتحديد ، ا

 :، أطائغه١ت١از١ والغاء /.٠ المنكية
 بالنمبة التصاعددن الذرائب فرض

 ادائب عن فضال الدمام لاليراد
 فرهى ومنح ، النوعية التصاعدية

 وفرص ة الخبم واكتساب التعليم
 القيادية المناصب وتولى ، العمل
 .ز’أساس عإى الثمب أفراد لجميع

٠ المفتوحة الثردلهة انافة

يات احدى طرابلس ٠ ا  الو
 المملكة منها تتألف كاتت الش الثالث
تحادية الليبية  ١٩٦٣ عام حتى ا
ية كان النظام لهذا وتبعا  طرابلس لو
 تشريعى معدى يماونه عام حاكم

 وكادت ( وزرا، ١ تنفيذى ارومجد
ية  خس ار. تديم طراباس و

 حاكم مد:.-ا ر٢ رغ٠نح "’ر تار ات٠مدااذع
مدر ف٠ع ادارى ، لمتصرفحت١ ر

 ، بلس١طر . ات١ذاطيد٠ه 'ض وم
انزاوبة |ج| ...... -،٠٠٠'و ًا؛ الغرب والمذاطعة

 وتضم ذوسطى١ المقادر ٠ وزوارن
 زدةوغداس،٠وم ت وتالو رادونغرق غر

 اخمسى ١ ■■م زض. و ك,ا'إص-ذ١ المقاطعة
 وا؛خاطمة ٠ وهما. وبذى دونة وتر

وزليطن معراتة و'نذم الثرقية
٠ وسرت

 ى—اط ط; صحت ١٩٦٣ عام ومنذ
دارة .ام ا د احد  الفدرة ا

 عدد يلغ ، ونواحيها المدبغة وتضم
 البحر طى وطل لغا’ ٣٧٦ سكالها
بيضن  ، مية —التون الحدود من دبا ز ا
 يذالى١ آلحتالل١ ران٦ تطورن

 ان بعد العام ؟حاكم مقرا واصبحت
 فى تركيا من ايطاليا عليها استولت

.١٩" سنة اكموبر



طربوش ٧٠٩

 للقتال سرحا طرابلس سحت
 يولم الثانية العالمية الحرب خالل

 غاذى بنى من المحور توات انسحاب
 عليها استولى ،١٩٤٢ نوفمبر ٢١ فى

 يناير ٢٤ فى البريطانى الثامن الجيش
 ظل تقلمى وبمانوطها ١٩٤٢

ستعمار يطالى ا ز٠ر . ا

 العرب طرابش أو طرابلس-٢
 بتن  ولى وس بانية مدية

 سكانها عدد يلغ بيروت العاسمة
 تكرير معملى أحد بها ؛ ألف ١٠٠

 نغط شركة تمتاكه الذى ابرول
٠ العراق

< حرب ) طرابلسية

 حرب الطراباسية الحرب
 استيالء منها الفرض كان استعمارية

 اتى١ ( ليبيا ) بلس١طر ءاى ايطاليا
ية كانت  ( عثمانية ؛ تركه و

 التى تركيا مشاكل ا_طليا انتهزت
نقالب عنها تمخض  اباس ا
 التركية الحكومة الى ١ر١ذذ١ وندمت

 عدة تغمن ١٩١١ بذمر ٢٨ فى
نذار ومنح مطاب  التركة الحكومة ا

 بوم١ وفى ٠ المرد ساعة ٢٤ مهدة
طالى  يطول قام نفه  بمظاهرة ا
 دفى ؛ طراباس مدينة أمام .للدربة
 الحرب ايطاليا اعنت التالى اليوم.

٠ تركيا على
 ألمفاجأة عنمر ايطاليا استخدمت

 لى ااطوربح ارب قو بعض باغراق فقامت
 وضرب ( سبتمبر ٢٩ ) التركية

 ( اكدوبر ٣ ) طرابلس استحكامات
ستيالء  وفى ( أكتوبر ٤ ) بها وا

وطاب القوات بلغت ( اكتوبر ١ ٠ )  ا
ف١٠لشاطىء١لى١ نزلت التى.  ًا

 ارتدت ذلك خالل وفى ، مفاتل
 الداخل الى والعرية التركية القرأت

 ضم ايطابا أعلنت ( نوفمبر ٣ ) وفى
 كنيفا الجنرال وتعبن اليها طرابلس

٠ عليها حاكما.عاما

 بحن الحربية العمليات تتوقف لم
يطاليين  العربية التركية والتوات ا

 برنة اقليبسم فى بك انور بقيادة )
 اهمها من ( الصحراء فى وابوس

 التى دير ٤ فى زارا عين معركة
 وفى ، ايطالى ألف ١٢ فيها اشترك

يطاليون منى ديسمبر ٢ ٠  بالهزيمة ا
 ١٩١٢ يناير ٢٠ وفى «بيا طو )) فى

يطالية القوات الوطنيون هاجم  عند ا
 ( طرابلس من أميال ٤ ) جرجريثى

يطابة التوات تردهم ولم  ا
٠ بمشقة ا

يطاليون فتح ١٩١٢ صيف فى  ا
 فاستولوا ايجه بحر فى ثانية جبهة

 ألدوديكانيز وجزر رودس جزيرة على
 المواقع من عدان؛ على استيالئهم ومع

 ان ا وزوارة تاجوره مثل دلية
 يد الش يمدو يكن ٠لم احتاللهم
 درنة دول لقتال١ن١ ذلك الساطى

 شهر خالل استمر ( انور يقيادة )
٠ سبتمبر

 بنشوب تركيا مشاكل تضاعفت
 مما ١٩١٢ اكتوبر فى البلقان حرن

 مع ساح اتفاقية عقد لى 1 اضطرها
 بمعاهدة عرنت أكتوبر ١٨ فى ايعدال؛
 نيها أعادت (( أوش )١ أو لوزان

 طرابلسر,وبرقة على سيادتها عن ثمها تتن'
 يتم لم ) اآلقليم من ذواتها وسحب

 أغمطى فى ا ااشرط هذا تنفيذ
حتالل ولكن (؛١٩١٤ يطالى ا  أ
 توقيع بعد ا بالفعل يبدأ لم لليبيا

 فى تركيا مع الماح معاهدة الحلفاء
٠١٩١٨ اكتوبر

رهوش
مل يونانى للرأس غدا،  ، ا

 التحرز بحركة تاريخه ارتبط
 للتبعية ” رمزا باعتباره ألعرب،ة
 ر٠مص فى كة الج بدأت وقد ، الذركية

 قامة إ؛ وذلك استيراده من بالتخلعتى
القلمة ممدع عدا ) نتاجه ممانع



٧٦٠ طثقئد

 حاجات نتاج مخصما كآن ىالف
 ؤبا ببلدة له مصنع, فأقيم ( الجيش

 بسبب تخرب أن يلبت لم ولكن
جنبية.نم الشركات موامرات  ثم ,,

 بيم عرف ئ ١٩٣٣ عام فى انشع
 الدى (( القرش طربوش مفع »

 ة٠فئ من التبرعات بجمع أتيم
 ممنع الى ذلك بعد ,تحول ، القرش

 الحركة واتجهت ، الصوف لغزل
 فوضعت الطربوشى لغاء١لى١ هذا بعد

 غطاء بتكار ١٩٢٦ عام فى سابقة
 لم ولكنها ألطربوش محل يحل للرأس

 الطربوش استعمال 'ألفى ثم ، تثمر
 ،الثانية لعالمية١الحرب لجيشمذذ١ فى

 رجال دجن .اله '-نس.١ ألفى كما
 ١٩٥٢ عام ثورة وبقيام ، الشرطة

 يخدل لم وان عنه ادردون انصرف
 الذوب ادمغة أه ط_اء محله

٠ الرسمية
طثقند

 أوزبكستان جمهورية عاسمة
 عاصمة تيال وكانت ، الونيتية
 استولى أن متن الروسية للتركستان

 وقضوا ١٨٦٨ عام فى عليها؛لروس
 التركمانية وبخارى ماراتخيوه١ على

 لشمالس١فى خعطشغد٠ ٠ التقلة
 ميال ١٦٠; سافة وعلى سمرنند

 ن٠م ار ٠٧ سكانها عدد يبلغ ، منها
ولى الحربين بين ألفا ١٦٥ وكان  ا

٠ والثانية

 جمهورية لتيام طثقند مهدت
 عندما ( ن م ١٠ر٠ ) أوزبكستان

 نيابى مجلس اول بها تألف
 وأعلن ١٩١٧ اكتوبر فى (( سوفييت >ر

 بها اعترف ثم الجمهورى النظام
 عام تأسيسية سوفييتية جمهورية

تتمادية أهميتها تطورت ، ١٩٢٥  ا

 مناجم بجوارها اكتشفت أن منذ
 *ركز وهى ؛'١٩٤٤ عام غنية فحم

ت لصناعة  جامعة وبها الزراعية اآل
٠ رثة حد

جتماع اسمها ارتبد  التاريض با
 لحل ١٩٩٦ يناير فى بها عتد الذى

 بدعوة الباكتالى الهندى النزاع
السوفيتى الوزرا* رئس ض

جن.ماع رم وفد ٢٠ كوسيجين  ا
 خان أيوى ابالتالى الرئيس

 شاسترى بهادور الهندى والرئيس
 باسم عرف ما باصدار وانتهى

نطشقذد١ ))  الرئيس بها توفى ، (( ء
 لصدور التالى اليوم فى شاسترى

عالن ٠ الذكر ادالف ا

هل

 على تولوامس والثالى ئ ردلى١ملك
ردن عرش  شرق امارة فيام منذ ا
 بن طالل وهو ؛١٩٢١ عام  ردن
 البيت من الحبن بن الله عبد

 وهو ١٩٠٩ عام بمكة ولد ،' الهاشمى
 ، الله عبد ( الملك )  مير ابناء أكبر
 وقام حون الملك جده رعاية فى نثا
 وعند ، الحجاز فى رحالت بعدة

 ايه انغم العربى الفيلق تشكيل
 الى أوفد ثم ، مالزم برتبة ١٩٢٧ عام

 العسكرية (( هرست ساند )) مدرسة
 الى وعاد عامجآن بها وقضى بانجلترا
 الملك لجده ( ياورانا ) مرافذا نبرص
 الجزيرة بهذه نفيه فترة خالل حسون

 عام عمان الى مرضه فى وصحبه
 فيها لتولى التى افة وهى ١٩٣١
 بجده الملة وثيق بذلك فكان ، جده
 الله عبد كان بينما ًا، أبيه عن بعيدا
٠ نايف الثالى ابنه اليه يقرب

 السكرية الرتب فى طالل تدرج
 ورتبة ١٩٤١ عام لواء رتبة نمتح
 الجيش فى وخدم ١٩٤٨ عام فريق

ميرة تزوج ا العراض  بنت ذين ا
 ١١٣٤ نوفمبر ٢٧ فى جميل الغريف

٠ واحدة وابنة أبناء ثالثة منها ورزق
 '٢ ٠ فى اغتياله اثر على ه خلف

 اشتدت فترة خالل ١٩٥١ دولية
 الملك لسياسة العربية المعارضة بها

ةم...رم اتمت التى اتنه خ - -م: ا



ياد صت ٧٦١

ستعمار  والتمهيد البريطانى ا
مر لالعتراف  دالتسسبة الواقع با

 ١جزء واعتبرت امرائيل دولة لتيام
 كانت لهذا ئ البريطانى اسد من

 شكوك مونع  بيه طالل خالفة
 السياسة هذه لمتابعة بالنسبة

 عاد ١٩٥١ ستمر ه ، التعبدية
 ن٠ ا ردن اذن -ة٠لترجم١ صاحب
 وحلف يستشفى كان حيث مريرا

 تشكيل واعتمد الدستورية اليمثن
 تثشأطه بدأ ٠ ألهدى أبو توفيق وزارة

 لتوثيق السعودية بزيارة الحكم ى
 ٠ يثنوالسعود الهاشميين بين المالت

 الذوى تجمعت أن تلبث لم ولكن
 ه١ضارةو١ عن وأشيع ضده الرجعية
 أغسطس ١١ وفى ن والعتلية الجسمية

ردنى البرلمان اجتمع ١٩٠٢  وأعإن ا
 اهرد ا عن ارجمة صاحب تنحية

كبر لذه١يخلغه ًان على  ثنتحت٠ح ا
مر عمه وصاية  ل I وارتن ٠ بفرا ا

 لق:با تركيا اى ا الترجمة صاحب
 التارض هذا ومتن ، ممحاتها باحدى
حداث ٢لر عن اسمه اختفى  فى ا

٠ ردة١

طلب
صطالح فى الطلب قتصادى ا  ا

 لجة ذن المقدار أو اتكمية .ض
 بالثراء عليها الهءمرل يراد معينة

 فترة خالل معثن بعر الوق من
 ، منال شهر او كنة معينة زمنية

 الثراء فى الرغمة هذه تكون أن طى
 مجرد وليست المالية بالقدرة معززة
 هذه أن ويالحظ ، عاطفية رغبة

 دال؛ تتأثر, الطلب تمثز( التى اتكمية
 غى السعرالمعر؟ كان فاذا بسعرالبيم

 أكبر ة—الكمي هذه كانت منخفضا
٠ لعكى با لعكمى ١ و

 الماعة ثمن بثن المالتة تعرف
 واذا ة. الطلب بحالة عليها والطلب

 معر٨ل كل عند المبيعات حجم نظمنا
سلسلة فى معينة زمنية فترة خالل

 ؛*كنتحديد فانه أوتنازلية تصاعدية
قة هذه  باسم يعرف ما وهذا ٠ الع

 هذا من ويتبثن ، « الطلب جدول »
 الى ؛ؤدى المعر ارتفاع أن الجدول
 السعر خفض وان الطلب انكماش

 ودرجة '، (( تؤددالعللب )). الى بؤدى
نكماش  باختالف تختلف والتمدد ا

 )أمرنا(( الطأب ان ويقال للعة،١ذوع
 اعلى الطلب نسبة فى التغير كان اذا
 ويقال 1، السعر فى الحادث لتفير ١ ص
 كانت اذا (( مرن ضر )) الطلب ان

٠ ضئيلة واالذدادى للتمدد قابليته
 عرالسلع الطلب أن المشاهد من

 ييتمنا م«رن غر كالخبز الغرورية
 ن مرنا الكمالية الماع على الطلب

نخفاض خرين يشجع سعرها فى ا  ا
 لها المستهلكين زمرة فى الدخول على

 نتيجة طلبها تمدد نبة رن فرفع
 مرونة ءذاوذزداد ت■ هر٠الذخفانرالم

 استعيضى اذا معينة دلع على الطلب
٠ بدجة أءرى باع استهالكها عن

 لف١بالمعذى « الطلب )) ويقابل
 من الكمية وهو (( العرض )) الذكر

 ، السوق فى 'نعرض معينة اهة—!
 تشها والعرض الطلب بعن والعالقة

 كرض١بقاذون تعرف قواعداقتصادية
٠ والطلب

باشا هت
 طلمت محمد وهو ، تركى سياس

 طلوت باس-م ااًل ط.د تهر٠ش١ولكته ٠ باشا
 حيساته وبدا ١٨٧٢ عام ولد ، بك

 واتصلت ,دربة فى للتلغراف موظفا
 اشترك و باشا ر دنو ذلك بعد سرته

 قى لتر وا تحااد١ حزب تأليف فى
 وبعد ، المركزية لجنته رئيى وًاصبح
نقالب  بثن الداخلية وزارة تولى ا

 لىهذه١ثمءاد١٩١١و١٩٠٩جمام
 فى اشترك ن١ بعد ١٩١٣ عام الوزارة

 الوزارة رياسة تولى ، البلقان حرب
 لالمر خلفا - العظمى الصدارة ٠

 آلجا تر ومثل ١٩١٦ عام طجم سعيد
نسك ليتو ست بر معاهدة عقة فى



٧٦٢ ن ٠) سنة

 عام روسيا مع الحرب انهت التى
ستقالة الى اضطر ، ١٩١٨  العام فى ا
 اغتاله ، تركيا من وهاجر نفه
 ١فىه روما بمدينة ع ارمض طالب
 كان بأنه اياه متهما ١٩٢١ مارس
رس ابادة على يعمل ٠ ا

حرب طلعت
 • معرى اقتصادى زعيب؛ ٠ ا
 حسمن بن ( باشا ) طلعت محمد وهو
 ١٨٧٦ عام ولد ،' حرب محمد ابن

 الخديوية الحقوق مدرسة فى وتخرج
 ببعض والتحق ١٨٨٩ عام بالقاهرة
دارية الوظائف  ١٩٠٨ عام وفى ث ا
 خالل وفى ،المالى التعاون شركة انش!
 على تسمل مؤلفات عدة وضع ذلك

 ثم اءية٠حتم١و تاريخذب* دراسات
 والحجاب المرأة » منها اقتصادية

 المرب دول تاريخ )١ و ٠« ١٩٠٥
 ((١٩١٠ الويس ثناة و)) ((١٩٠٥

 كتابه صدر التالية السعنة وفى
قتعادى مصر عالج ١١  ومثروع ا

مة بنك او المصريين بنك  وهو (( ا
 آمال ذج بلورت الذى المؤلف

قتصاد تطوير فى الترجمة صاحب  ا
 أئ وءاى جن شر ز؛ أذى ءى المصرى

 بأموال ف م الثاء البداية تكون
٠ مصرية
 ااى الدعوة فى حرب طلعت نجح

 باسم مصرى مصرف أول انشاء
 أف ٨٠ جمع له فتم (( مصر بنك ))

 البنك هذا مال رأس كل ثم، جنيه
 ابلغ بهدا اكتتب وقد ،الوطنى

 تأسيسه عن أعلن و ٠ يثبنالمصر من ١٢٦
 يساير ٢٦ وفى ،١٩٢٠ مايو ٧ فى

 مليون نصف الى المال رأس ارتفع
 ديسمبر ٢٦ فى المليون الى ثم ، جنيه

 عاما الرؤم هذا وتضاعف ١٩٢٦
٠ عام بعد

 بنك )) ورب٠ ط'مت اعتبر - ٢
 منها تنبثق اقتعادية قاعدة (( ممر

يمذكها يةر ١وتج دمنا.نية مثروعات

 الرفيع للغزل مصر ١٩٣٨
 والمحأحر ؤاحاجم معر ١٩٣٨
 ألزيوت لعناعة مصر ١٩٣٨
فى نشاطه حرب طلعت اعتزل

١٩٦٣٠۶؛

 انشاء له فتم ٠ المصريون ويديرها
: اآلتية الشركات

للصاغة ممر شركة ١٩٢٢ هام
قطان سيج مهر ا ١٩٢٤
والالحة للنقل ممر ١٩٢٠
1ذم ل ١و للتمثى ممر ١٩٢٥

المعرية العقارية الثركة ١٩٢٦
الحرمر لنيح ممر ١٩٢٧
والشيح للغزل ممر ١٩٢٧

صداة دا
سماك لمصالد ممر ا ١٩٢٧
الكتان لصناعة ممر ١٩٢٧
قطان لتصدمر ممر ا .١٩٣
للطران مهر ١٩٣٢
المصنوعات ليع مصر ١٩٣٢
البحرية للمالحة ممر ١٩٣٤
للساحة ممر ١٩٣٤
وصناعة للدراغة مصر ١٩٣٤

اسدد

 ٠ ١٩٣٩ عام ومؤس-ما'ذ.، البذف
٣ فى نم( حرب طلعت خعأب )) له

 ١٩٤١ عام فى ن بالقام رؤفى’ ٠ اء اجن:
 رع١و٠ذ احد عاس المه واحذق

 ميدان ذه.ه ;نا و ا!كبرى ة ابعادم،
، الذرجمة ■ب لعساز، تمثال حه٠س ;دي

 المحيد عاى تطل مغربية ميناء
طلسى  جيل بوغاز مدخل عند ا

 ثم ،'.ومن ميال ٣٨ بنحو طارق
 يبلغ ، استراتيجية. أهمية اكتسبت

 ١٦٦ ( ١٩٦١ احماء )سكانها عدد
اليهود. من غيرقليلة نصبة بينهم ألفا

 لمناورة سرحا طنجة كانت
دانى صر لقي. ا بها نام سياسية  حين ا

 ١٦٠٥ مارس ٣٠ فى فجأة الميناء زار
به ورحب الخاص يخته طهر على



ن١طهر٧٦٣

مير  ازه ابن عن نيابة المالك عن ا
 القيصر واعلن العزيز عيد السلطان

 المغرب استقالل مجانة على عزمه
 فى المانيا ممالح ميانة على وكذ

 فرنسيا سياسة بذ متحديا المنطقة
 وبريطانيا أسبانيا وحليغتيها
.لمانيا المناهضة

 عتدت ١٩٢٣ ديسمبر ١٨ وفى
 اليها انضمت )اتفانية الثالث الدول
 اعتبار تضمنت ( ١٩٢٨ عام ايطاليا

 به تحيد التى والمنطقة طنجة ثغر
 دولية منطقة ( م م ١٤٠ نحو >
 مختلد مجلى شوئنها يدير ( حرة ١,

 نزعت أن بمد ١٩٤٠ عام وفى
 شمت حيادها وأعان استحكامانها

حتالل منطقة الى سبانية ا  وفى ،أ
 بمد المغرب الى شمت ,٩٥٦ هام

٠ أراغيه ووحدة استقالله اعالن
طنطا

 المصرية الغربية محافظة عاسمة
 فرعى بدت القاصد ترعة على وتقع
 من الريع الخد وعلى ، النيل دلتا

سكندرية الى القاهرة  بمد وعلى ا
ولى، من كم ١٢٤  عدد يباغ أ

 ( ١٩٦٠ واحماء وضواحيها سكانها
 (١٩٦٦ عام ألفا ٢٢٩ ن ألفا ١٩٩
 المركز على طنطا اسم يطلق كما

سم بهذا الممى  سكانه ءدد ويبلغ ا
 م ورف م ١٩٦٦ عام الغا ٢٣٢ا اأغا ٢٠٨

 وبرما الرجدنة ما وناحية ذرية ٥٠
 ةاومح روح ومحلة ى را سر و ودنرة
 مركز وطنطا ، وفثا ونواح م٠مرحتم

 الزيوت وعصر القطن لتجارة
٠ والصابون

الهادمى لله
 درس ، عراقى وسياص سكرى

 ق٠٠لت١و باسطنبول المكرية العلوم
 اشترك مس وكان ،العثمانى بالجيش

 الوطن لتحرير الرى العهد حزب فى
 عام وفى ٠،العثمانيين حكم من العربى
، دمشق فى فيصل الى انضم ١٩٢٠

 ريامة فتواى العراق الى عاد ذم
 اشترك ، ١٩٢٣ عام فى الجيش أركان

 رشيد ألفها التى التقدمية الوزارة فى
 ١١٤٠ مارس ٢٤ لكيالذىفى١ عالى
 استقالوا ألدين الوزراء بين من وكان
 ئم ، البريطانيثن ضغط ,نجت منها

 ر اوز ريامة فى نىلكيال١"خلناً
تفاق فعمل  تشتيت على لوص١مع با

 فثل ولكنه الجيثى نادة ساطة
ستقالة على وألزم  ض ايام بعد ا

 الى الكيالنى وعاد ،الوزارة توليه
 على الحرب أطنت التى الوزارة

٠ ١٩٦١ عام توفى ٠ البريطانيين

طهران
ميرة على تقع, ، ايران عاصمة

الخد وض نزويى نمر جنوب م ٦.

 كرمان الىشرنا يمتد الذى الحديدى
 سكانها عدد يبلغ ’، تبريز الى وغربا

 ،م.ن ٢د٣١٧ ( ١٩٦٤ احما، ؛
 العالمية الحرب بعد كثيرا تطورت

 عام )-كانها عدد كان اذ الثانية
 طهران كانت ،ألفا ٦٩٩ ( ١٩٤٢

 الطفا، دول زعما، باحثات نيزحأ
سبوع خالل الالتة خير ا  من ا

 يعرف ما وهو ١٩٤٣ نوفمبر شهر
 عددا طهران تغم ٠ طهران بؤؤتمر

 التابعة وابحث التدريب مراكز ض
. المركزى للحلف

(وس > طاران
 المؤتمرات أحد طهران مؤتمر
 الحرب ابان حقدت التى الرتيية

 دول,لحلفا، زعماء بين الثانية العابة
ت ) الثالثة يات ،روز  ؛المتحدة الو

تحاد ، يتالين  ؛ الوفيتى ا
 الفترة فى وذلك ( بريطانيا ، تثرشل

 ١٩٤٣ ديسمبر ا و نوفمبر ٢٨ بين
 القاهر؛ عتدمؤتمر من يومين بعد اى

شافة فيها اشترك الذى  لثيانج با
٠ العين عن شك كاى

 ( او ) المؤتمر فرارات تضمنت
شد أوربا فى الغزو خطة اعتماد



٧٦٤ طورانية

 النزول شملت التى الحسور توات
 على الذزول ثم ايطاليا ساحل على

 يونيه ٦ بدت ) نورمانديا ساحل
راف ( ثابا ) ٠ ( ١٩٤٤  ا

 ٠ اتتمادها وحماية ايران باستقالل
 >كومات ان » يأتى ئ ذلك وتضمن
يات مر المتحدة الو تحاد كدةا  وا

 تقدر المتحدة والمملكة السوفيتى
 فى ايران ندمتها التى الماعدة مدى

 العدو ضمد الحرب مواصلة سجيل
 المعدات نقل تيسير سيما ،المشترك

 الى البحار وراء من ( أراضيها عبر )
تحاد  الدول وأن ؛ السوفيتى ا

 المتاعب مدى تقدر اذ الثالث
تتصادية  الحرب سببتها التى ا

 عنى ؛يذبا فبما اتفقت ، يران
 اقتعادية معونة كل تواصلتقديم ان

يرابة الحكومة الى ممكنة  مع ا
عذراف  الواقع الشديد بالصن ا

 كران—العسم العمليات بسسبب عليها
 فى العالى لمجز١و الجارية الواسعة
٠ (< والمواصالت الخامات

 القرار من التالية الفقرة وصئت
 الثالث الدول حكومات ان )) نصه ما

يرانية الحكومة مع متفقة  ءلى ا
 ايران استقالل عذى المحافظة

٠ {( أراضيها ووحدة وسيادتها

 لقوات١ان هو ذإك بدد حدث وما
مرني-ة  أواخر فى ايران عن جلت ا

 الذوات عنها وحلت ، ١٩٤٥ ءام
 ٦ , ١٩٤٦ مارس ٢ فى البريطانية

 حب اليابان تسليم بعد اشهر
 ، ( ايرانية روسية بريطانية اتفاقية

 حتى السونيتية القوات واستمرت
 مجلر الى بثكوى ايران تقدست

من  الشيوعيون اثار أن بعد ) ا
 وأناموا أذربيجان يم ن! فى؛ اضطرابات

 ءن جلت لكنهاو ( به اتونومية حكومة
 زات٠٥دفا وهد مادو شهر خالل ايران

٠ البلدين بعن مباشرة

ردافة
 نوب رية حركة ا ذرانية

 العثمان الدولة تتريك الى تهدف
 ، التركبة غير العناص ذلك فى بما

 الموطن وهو ن١طور من اسمها اشتقت
 التركية القبائل منه انتشرت ألذى

ناب ٠ العثمانيون ذلك لى بما  فا
 الى  الفرع الى انتساب عثمان الى

٠ الجنى ؛مالصل

 بعفة الطورانية الحركة برزت
تحاد حممة نحام نعد حادة  ا

 وتولى لحدا“١  طام فى والترز
 عام بعد الدولة فى الكبرى المناهب

 واننوادى الجمعيات فأست ١٩٠٩
 الدعوة لبث البرامج ووضعت

 درك ١١ عجة الجم هذه من ٠ ذية١اطؤر١
 ألتركية العائلة أى «■ اوجاس

 الذركى العلم أى (< بلكيثى ترك )) و
 الجمعيات هذه مهمة وكانت /٠ وغيرها

 التراك١ليهاسوى١ اليشب كان الى
 الخالصة التركية القومية تأكيد

 ( المداى ) التركى التاريخ بدراسة
شادة القديم  واذاعة بأمجاده وا

ناشيد  بهذا الركى تربد اش ا
 من الرين اللغة وتخليص ٠ الماض

 مع والفارسية العرية المغردات
 منغملة حروف استخدام محاولة

 ، المتصلة العربية الحروف من بد
سماء استخدام وتغضيل لقاب ا  وا
 وسالل'شت من ذكن وض الربة
٠ الذومية الفكرة
 أن الطورالة للحركة يراد كان

 لالمبراطورية ونوة حياة مصدر تكون
 الحرب قبيل المتهاوية العثمانية
ولى العالمية  الذومية ن٢ باعتبار ا

 رد ولكن ، القوة عناصر من عنمر
تحاديعن صالح غر فى كان الفعل  ا
 العناصر حوذيم من تنغض بدأت الذين

٠ كربية١ سيما  - الرب غر
 ذر'ب حركة قيام فى آزرتهم واش

تحاد حزب وتأيير الغذاذ ا



طوكيو ٧٦٠

 واندية جمعيات فأنثسئت ، والترقى
 غبر العثمانية القوميات اسماء تحمل

 وحزب العربى المنتدى مثل التركية
دارية الالمركزية  ، اسانى ا

صالحة لمذ٠لجمعي١و العهد وحزب  ا
حية ةالبعر وجمعية وتبةالببر  االص
 والكردية .ة٠رمذي١ الجمعيات عدا

لبانية  نتجمع١ وتبلور ٠ وغبرها وا
 ازى١ (( الدربى ر—المؤدم )) فى العربى

٠١٩١٣ يوب ١٣ فى ببارص عتد
تحاديين مونف كا'ن  حيال ا

 بين متأرجحا القومية الحركة
رهاب استخدام  بتقديم والتنكيل ا

 عن بابعادهم أو المحاكمة الى العرب
 استخدام وبين ية—اارئيم الوظائف

من عجم ء و اذيعجم عتيار با المالينة
 التركية غبر العثمانية الجليات

مبراطورية عليها تقوم التى العمد  ا
 التى القومية الحركات هذه وكانت
ورانية الحركة بقيام انبثقت  من ا

سباب  الكيان انهار الى أدت التى ا
مبراطورى  الحرب بعد للعثمانيين ا
ولى العالمية  انحمرت فبذلك ، ا

 التحرير حركة بعد الطورانية أهداف
 ركية ا الفكرة توكيد فى ١٩٢٠ عام
تراك بين ٠ انفهم ا

طودوس
 باسم. تعرنان الجبال من لهلتان

 دوازرتجن ان ي٠ك واالطاغ طاغ باخار
 لشتسب١ بى آنف ١نح
 جذو:,^.ةلؤخبة حاؤة ن٠مكوذتي الصغرى

 تعتمر لهذا •' وسوريا لالنضول
 العربى للوطن الحدالثمالى طوروس
 معرض فى اسمها تردد ما وكثبرا

٠ العربية القومية عن الكالم
طوغو

 ائنين لهم نويو أو ، اوتوجو طوءو
ئن٠الياباذي الحزب رج!ل مشاهبر من

. هما
 ولد ، توجو هيهاشبرو كونت ٠ ١
راف من أسرة فى ١٨٤٧ م١د  ا

س فى بابدرية والتحق الماموارى

 ا سطول لم باحدى التحق ثم ١٦
 بكلية فترة وقفى للتدريب البريطانى
 ابان ه—مواهب برزت ، جرينتثر

 وتدرج ١٨٩٤ عام الصينية الحرب
 نشوب وعند ، البحرية المناصب فى

 عام ) اليابانية الروسية الحرب
 ح عاما نائدا كان ( ١٩٠٤

 خلدت ألتى الحرب وهى ، ابحرى
 ساولا بتحطيمه أو ، نكره

 ٩-٨) ارثر بورت عند الروسى
 الهزيمة بايقاعه ثانيا ( ١٩٤٠ فبراير

سطول  معركة فى الكببر الروس با
مبرال اادة٠٠بغل كان ) تسوشيما  ا

 لم ما على واستولى ( روردستنش
مذثاز صام و متح ٠ خنه من يدمر  ا

 ت٩كوذ لذب 'ئم ١٩٠٦ عام ابريطانى
٠١٩٣٤ عام توفى اليابانى*

ونويو( ) طوغو هديكى جنرال ٠ ٢
 المناصب فى تدرج ١٨٨٣ عام ولد

 الحرب نشوب وعند ، السكرية
 منعب يتونى دان الثانية العالمية

 ثم ،كونوى حكومة فى الحربية وزير
 ( ١٩٤١ كتوور١ ) للوزارة رئيسا خلفه
 ببرل حادث تدير عن لهو اعتبر
يات دخول ألى ادى الذى هارس  الو

 وزارة تولى كما الحرب المتحدة
 حتى ) والمواصالت لتجارة١خليةو١لد١

 عاما ربما عحن يويه 'وفى ( ١٦٤٤
 'لهيم اعالن حتى الدرب ركان

 ندم ( ١٩٤٥ ألهطى ) ابابان
 وحكم حرب مجرم باعتباره لنمحاكمة

عدام عليه ٠ انتحر أنه ا با
طوكيو

 فى مدينة وأكبر ٠، اليابان عاصمة
 اذ ٠ المنكان عدد حيث من العالم
 ( ١٩٦٥ احصاء ) سكانها عدد يلغ
 ٨ر٣ منفردة المدينة ) ، ن م ١٠ر٩٨

 ، ن م ٨ر٠٨ نيويورك ) تليها ( ن م
 موسكو ، ٧ر١ شنغهاى ، ٧ر٩٧ لندن

 جزيرة على طوبو تتع ، ( ٦ر٣٢
 المسمى الخليج على وتطل هونشو
ص سوميدا نهر دلتا وتفصلها باسمها



٧٦٦ فولون

 طوكيو كانت ، هونجو غاحيتها
 عام حتى (( يدو )) باسم أصال سرف
مبراطور نقل حثن ١٨٦٨  الماممة ا
 ها تعم أعيد ، كيوتو مدينة من اليها
 ١٩٢٣ عام أصابها الذى الزلزال بعد

 ٠ أهلها من ألفا ٧٠ ضحيته وراح
 القصر اهمها عامة أبنية عدة تضم

مبر  وجامعة ، راذبرلمان١طورىود١ا
مبراطورية  ة ( ١٨٧٧ أسنت ) ا

 خد هائ لركل بمجناب يملها
 سكة أول هو ليرم ٢٩ طوله حديدى
عام اليابان فى انشنت حديدية

طولون
 البحر على تطل فرنية ميناء
بيض  تقع غ الغاد باتليم المتوسد ا

 مرسيليا لميناء الغربى الجنوب فى
 عدد لبلغ ، منها م٣٠ سانة وعلى

احدى وطولون ، ألفا ١٦١ سكانها

٠ ( الشراعى
 هواية الشراعى الدران يعتبر
 جمعيات بتشجيعه وتقوم ، رياضجة

 استخدمت ٠ الشراعى للديران
 الحرب ابان الشراعية الدائرات

 او الجنود ) للنقل الثانية العالمية
ذات لطائرأتبا ماحتة ( العتاد

 النالث الفرنية البحرية التواعد
 ؛ وطدتون دبرت ثاربودج دهى
فى بدرنة ،ريامة’ مركز منها وكل

 . الثالث حلبة١ المناطق
شراعى جران

 باستخدام الهواء فى التحليق
 ،اآللبة المحركات من خالبة طائرات
 نا مستم بتمييرها نائدها يقوم

 على ومعتمدا المتحركة اجزالها ببعض
رنية الجاذبية  الهوائية والتبارات ا

شرعان تستخدم بما )  بير —ص فى ا
الطيران اسم اشتق ثم وس القوارب

لية المحركات ٠ ا
مدنى طبران

 النقل يقصدبه المدنى الطران ٠ ١
 ن١ءنالطير له تمييزا نيينللمد الجوى
لجيثى؛١أسلحة أحد لذىهو١ الحربى

 مؤسات البأوى النقل طى وتقوم
 تحت .أه مستقلة تجارية تركات او

شراف  جهاز به يلوم ك ،٠ى٠الحكد ا
 ص كما المختصة الدولة أجهزة من

شتراكية اندول فى الحال  وتعتبر ٠ت أ
 أولى من « سيرأن ممر دركة ١)

 اسها فقد ،المدنى الدران شركات
 عام ممر بنك مؤسس حرب طلعت
 الف٨٠قدره أور مال يرأس ١٩٣٢
 العليران شئون ءأى وتشرف ٠ جنيه
 الطيران )) مصلحة ٠م٠ع٠ج فى ألمدر

جهزة أحد وهى ؛( المدر  ا
٠ الحربية وزارة تتبع التى الرئيسية

 المدر الطيران شئون تنظم ٠ ٢
 الماهدات من شلة المالم فى

تغانات  ،الثنائية أه الجماعية وا
 على الدولة بصيادة تعترف وجميعها
 فوق الواقعة الهوائية الطبقات
الدول بحق تعترف كما ، اقليمها
انلدم فوق ارى، ألمرور فى ا رى

 المتفق التواعد بعض مراعاة مع غيرها
 شع حق ولة٠ا و وبالتار ،طيها
 خاصة ظروف تحت المرور هذا

 معينة مناطق فوق الطيران كتحريم
 الحربية الطائرات تحليق تحريم و١

 وأهم ٠ ذنخاص١ بدون الجمركية او
تقانات  المدر للديران المنشة ا

 وشيكاجو ( ١٩١٩ ) باريس اتفاقيتا
٠؛ ١٩٤٤١

 الطران ثغون على تشرف ٠ ٣
 انفثت دولية هيئة العالم فى المدنى

 عقد الذى شيكاجو مؤتمر أعقاب فى
 هذه وتعرف ١٩٤؛ عام المدينة بهذه

 المدر الطران منظمة ره باسم الهيئة
 كويبك مدينة ومقرها (( العالمى

 هذه اختصاصات وتثمل ، الكندية
 تعمل التى اداعدات تقديم المنثلمة

مان وسائل توفير على  أعمال فى ا
 استخدام وتشجيع الجوية المالحة
ت الحيوية الغنية الطرق  كا

دوات  هذه وأجهزة ،ألخ المبتكرة وا
التى المومية الجمعية تثمل المنظمة



( ن٠فد ؤ الران ٧٦٧

 ومجلى ، المنشة أعضاء جميع تضم
دارة  ٣ لمدة عضوا ٢١ من ويتألف ا
ضافة سوات  العامة ماذة٩ الى با
٠ للمنظمة

 المتقدمة الدول اكثر تمتلك ٠ ٤
 الطيران شركات من اكثر او شركة
 نظرا نرمجة صفة له بعضها المددى

 وبعفى ؛' عليها الحكومى لالشراف
 دولىلتجوالها طابع لثركاتذو١ هذه
 طأبع ذو وبعضها العال اطراف بين

 المؤسسات ولهذه ، محلى او اقليمى
 الى مشوبة اسماؤها والثركات

 الطران كشركة تمتلكها التى الدول
 او ( سابتا للطيران ممر ) العربية
 اير او ( فرنا ) فرانس اير شركة

 ( انديا اير ). او ( سريعيرا ) سويى
مريكية ( امريكان بان ،و) الهند  ، ا

طابة لتاياي ): و ٠ ا
 العالمية كاتالنر هذه وبعض

 ومثالها عبعها تدل حروفا لحمل
 ، .ة—البريطاني ص ٠ و ٠ ب شركة
يكندنافية ٠ س ٠ ا ٠ وس  ٠ ا

٠ وغرها الهولندية ٠م٠ل٠ك و
 تحمل لثركات ١ هذه وبعض

 سابينا شركة : منها بها خامة اسماء
ندونيسية جارودا ، ابلجيكية  ،ا

لماب ١لوفتهاذز ،لروماذية١روم  ا
سترالية صكانتا ،الغربية  لوت ،ا

 لماذيةالذرذية،١أذترذلوج ي ابوندية
ففانية أريانا ، المجرية مابف ، ا
سبابة ايبربا  وتشا ٠ ا

٠ وغدرها التثكلوفاكية
(فانون > العران

 قانون )) امم يطلق كان - ١
 التى بارس اتفاقية على (( العبران
 بارس بمدينة ١٩١٩ عام عقدت
سس لوضع  المدنى للطران المنظمة ا

تفاقية على لمرذعة١لدول١ بين  وكان ا
 المسلم وقت فى ويسمح ؛' اقليمها

 ةبحق٠جذبي١ لدولة التابعة للطائرات
 الشروط مراعاة مع ، برىء١ المرور
ويتثنى ، الدولة عليها تنص التى

 مناطق فوق المرور بحرية المماح
 كما ، غيرها أو حربية سباب معينة

 بالتحليق الحربية للطائرات يمسمح
 فيها النزول ًاو الدولة اراخى فوق

 نسخت وذد ٠ خامن تعربح بدون
تفاقية هذه  ذلك بعد عقدت التى ا

. شيكاجو باتفاقية وعرفت
 المدنى الرزن قانون اسبح ٠ ٢
قع ض ا٠اس يطاق فة،  ا
 الذى للبذان الدولى 'اؤتمر اليها
مريكية جو شيكا بمدينة عقد  فى ا

 ديسمبر ٧و نوفمبر اول بين المدة
 ٢ولة٠د ٧٣ ليهتتا٢ شمت١و ١٩٤٤

تفاقية واصبحت  المفعول نافذة ا
 اشتملت 'مبا وهم ، 'دولة ٣ ٠ عددها

مخاذية طيه  الدولة ان :مبادى، ن٠ا
 فونى الواقعة الهواء طبقات ،اك

 المدنى الطران منظمة انشاء بعد )
٠١٩٤٧ أبريل ٤ من ابتداء الدولى(

 رفادةاال ه٠ه-ال تغمنذبا ٠ما ٠هم١

العادى الطران مخاقيةبين١"فرت
 بالخطوط الخاص انتظم والطران

 شئونها تنظم التى ، ألدولية الجوية
 بالحريات تعرف مبادى، مجموعة
 ذوق العرران أن ا٠٠ومذه ، الخمس

عضاء الدول احدى اقليم  فى ا
مخانية  على للصول يحتاج  ا
 مع بتنافى  وهو ، مقدما ترخيص

 طبقات على الكاأل الدولة سيادة
٠ أقليمها فوق الواقعة الهواء

 لتحليق١تحرم ان للدولة أن ومنها
 تكلة** أن ولها •' معينة مناطق فوق
 بتصدالرقابة تبالهبوط١الطائر بعض

٠ الجمركية
 المالحة تحتكر أن للدولة أن ومنها
٠ الدخلية الجوية
مخانية اعترفت كما  بضرورة ا

 فى وما الحربية الطائرات حصول
 فى للتحليق سابق بتصريح حكمها

٠ اراضيها فى للهبوط أو الدولة جو



٧٦٨ اسر ظاهر

نل
عاهراسر

 سيرتهم اتملت مس عربى حاكم
ستقاللية بالحركة  للحكم ألمناهضة ا
 بن ظاهر وهو ، الشام فى العثمانى

 حجازى أصل من ن١أبىزيد بن عمر
 بها وولد بغلطين أسرته استقرت

ية على اباه وخدنى ١٦٩٥ عام  و
 وأنحاء عكا الى نفوذه وامتد صفد
 الجيش وهزم فلطين من أخرى
 ١منتهز عليه للقبض ارسل الذى

 ناشبة كانت أش الحروب فرصة
 وكذلك ايران وشاه لعثماييين ١ يين

 ابان والحجاز كردستان فى القالقل
ولى محدون اللطان خالفة  ، أ
دته الدولة اعترفت  ألذمام ءاى بو
 المعارك ولكن ( فلطين ) الجنوبية

 فيها شترك١ التى وهى متجددة ظلت
 زعماء من الذهب أبو بك محمد

 صاحب وفاة لحين الممريين المماليك
٠ ١٧٨٢ عام الترجمة

شاه فعاهر

 محمد وهو ، افغانستان ملك
بن باه ظاهر  محمد للملك الوحيد ا
 اكتوبر ٣٠ فى بكابل ولد ، شاه نادر

ر هو شاه ظاهر د ٤ ١٩١٤  حفيدا
 اه٠ذنى الذى خان يوسف محمد

 فالتجأ اففانتان اميز الرحمن عبد
 ن واعمامه ابوه بها وولد الهند اللى
ثم الحبيبية بالمدرسمة شاه ظاهر تعلم

 امان؛ ٠حكم خالل وفى ،كابل كلية فى
عام باريس سنارة أبوه تولى خان

 الترجمة ساحب لتحقنا ١٩٢٤
 فنانسمتان ١ الى عاد ، مونبلييه بجامعة

 ١٩٣٠ عام عليها ملكا أبيه تولية بعد
 ، بكابل الحرب؛ بالمدرسة نالتحق

 ١٩٣٢ عام ألدفاع وزارة وكالة تولى
٠١٩٣٣ عام التعليم وزارة تم

 عرشن على شاه ظاهر نصب
 اغتيل الذى بيه خلفا افغانستان

 وصاية تحت ١٩٣٣ نوفمبر ٨ فى
 وتزوج ‘٠ خان هاشم دردار عمه

 احمد سردار خاله ابنة (( حميدة ))
 ولى ١٩٤٧ وفىءام٠١٩٣١ءام شاه
صنر عمه  ؛ الوزارة محمود ناه ا
 ١٩٤٩ عام بثن أوربا الى برحلة نام

 ١٩٦٠ عام القاهرة زار ، ١٩٥٠ و
 الرئيس بها نام التى لدزيارة ردا

 عام ففانستان الناصر عبد جمال
٠ ١٩٠٥

فلفاو
قاليم احد  شها تتألف ش١ ا

 الحد ظفار وتمثل مئد ساطنة
 المهرة للطنة مجاورة لذربىلالطذة١

 التحكيم هيئه أيدت وقد موت، وحف
 فى لها حكم فى الوضع هذا الدولية

 ظفار انليم ويثقل ، ١٩٠٥ عام
 المحيد على المعلل الماحلى السهل
 مورياويعتبر خوريا تجاهجزر الهندى
قليم  على الوحين* الخصب أ

 ناحلة سحرا وتفصله ألماحل هذأ
 الجزيرة جنوب فى مقد أمارة عرك
نايم تخترق ٠؛ ر اذ  أودية عدة ا
 الربع صحرا فى ذلك بعد شىتتال

 وحطيبت، مغشين ذى و منها الخالى،
 السكر ذصب ظفار حاصالت تشمل

عشاب  ،والبخور والمر الطبية وا
نه العاصمة  صغرة ميناء وس مد

حل على  مباء غرنها والى ا
ول بغم تقرأ ) ٠ مربد ٠ ( ا



خان ظفرارص

 وهه ئ باكست'نى ه وفع مجاسى
 ٠خان 'تء١ خنفر محمد شودرى اكدني

 بكبة القانون درس ١٨٩٢ عام ولد
 واشتغل لندن بجامعة ثم باهور

 عضوا أنتخب ، البنجاب فى بالمحاماه
 عام بالبنجاب التشريعى المجلس لى

 رئيسا انتخب ١٩٣١ عام ،وفى ١٩٢٦
سالمية الرابعنة لحزب  العام هفى ا

 اندائرة وؤتمر فى اشترك نفه
 خالل بلندن عقد الذى اكتديرة

 ، الهند قفية لبحث ١٩٣٢ - ٣١
 محكمة فى عضوا ١٩٤١ عام فى عدن

 الباكتان وبقيام ٠ الفيدرالية الهند
 ١٩٤٧ عام. لذارجيتها وزيرا عححن

موحتى هيئة فى وفدبالده فترأس  أ
 على عرض ذلك خاللى وفى ١٩٥٤ عام

 وفى ٠ كشمم قضية الدولية المنظمة
 ة—الجمعي ريادة ترلى ١٩٦٢ عام

 ١٩٥( عام انتخب ٠ للهيئة العامة
 هاى الدوية لعدل١بمحكمة عضوا

 ه حتى. المنحب هذا يثفل ان على
٠ ١٩٧٣ فبراير

الهبران

 اكعردية بالعربية حديثة مدينة
 المنطقة ) االحاء اقليم فى تقع
 و بنة الماحل عن وتبعد ؛ وية الد

 لبترواللعرية١ أشأتهاشركة ن كم ٨
 ١٩٤٦حول تم، أرامكو ))بكية الر

 كاطها مركزا وسحت
 ميناءها بالدمام يعلها ٠ االقتعادى

 دورئ“ كما ٠ حديدى خط البحرى
 الذى البترول شتعدبن١شو أهم ابقيق
 مدنة والطهدران ٠ الدركة تتوالد

االمريكى الطراز عنى, انشئت جديدة

مريكيين عدد يبلغ لف لءو بها ا  ، ا
 ا جنبية لمعسارف١س لعدد ذروع وبها

 الخط بالرياض ا—يربطه ، الهامة
 والمنى بالدوددلمن لوحيد ١ الحديدى

 كانت الذى العواذل طريق محل حدل
 الرياض بين يوما ١١ رحلته ستغرق“

 الطريق طول يبلغ بينما ، واكاحل
 بمكة مارا وجدة الظهرات رين البرى

 تطويها كانت ميال ٨٢٩ والرياض
 بحت٠٠فأص شهر نحو فى القوافل
 ، ساعات ٦ فى الطائرة تعطعها

 لشرق١فى مطارأمريكى أهم وبالظهران
وسط  قاعدذجوبة أندا ءن  فف ، ا
يات عسكرية ٠ المتحدة للو

تج

 مغربى مياس اطالح ألظهر
 اللطانى بالمرروم يعرف ما به يقعد

 يكون حتى السلطان عليه مايوقع وهو
 هذا تردد وقد ، نافذا مضمونه

صطالح زمة حالل ا  وقعت التى ا
 الخامس محمد لساطان ١ بين أو

 جوان الجنرال الذرنى المقيم وبين
 الجنرال وبببن بينه ثم ١٩٥١ عام

 المقيض أنذر جبن ١٩٥٣ عام جيوم
 اغطى ١٣ فى الماطان ألعرنى

 على الذوقيع رفضه اختمرار بان
 التى ( الظهائر او ) المراسيم؛ هذه
 اعتماد دون عدبدة سنوات ظلت

 على ء ١عتد ١ تتضمن كانت لتىوا (
 المسبب تكون ند ( المغرب استقالل

 أغطى ٢٠ العرش،وفى عزلهن نى
 قصر لفرشية ١ القوات ت حاص

 مدناه الى طائرة حمله ثم السلطان
 ؤهرفت ، مدغشقر الى ثم لىكورسيكا

زمة هذه ٠ الظهائر بأزمة ا



٧٧ المامد

المابد
نيججمحعدا ٠ح.د>» من أئنهوذء ،٠|عة

 زره اال ا’طع٠١ر هما بين 'نجمع االورلمن
٠ هما والبنوة

٠ العابد بال؛ عزت أحمد__١
 بها وتعام ١٨٥د عام بدمشق ولد

 اعلت ٠ ببيروت ليمه رع واصل 'نم
 الثانى الحميد عبد بالمططان سبرته
 باطشول حدت فى دخل الذى

 وهموغع بيه سكرتار أحد صبح أ و
 سعى الذى أنه اليه ينممب ، ثقته
 ٠ الحجازية الحدبد سكة انشاء الى

ب وبعد  متنق عاش ١٩٠٨ عام انغ
ام رب ا—ا!وروبي الدوا بين

نغلو ١٩٢٤ ءام بها و'ذوفى بألقاهرة
٠ رأره معط الى حمانه

رئيس ئ العارد على محمد ٠ ٢
 ابى اط ا ابن ه؛ ه ، با ز ،٠٠. لة جمهور

 ١٨٨' عام ق—٩بدت. ولد ، ذكره
 باطنبول دراسته وواصل بها وتعذ

اى وعاد بباريي الدعوق درس 'نم
 ب ص■ إ ،• ا فى رج ٠تل .،—ح.'■'- ل ر ت ط نيصا

 'با-ى.١ اتلك ظاف ور القضا
 فى كركيا مفوشا وزبرا عين

 وبعد ، ١٩٠٨ عام واشنجتن
ب ته فى والده صحب االنق  رمى تنق

 استقرارح دل االوروبية العواصم
 ١٩٢٠ عام دمذق الى عاد ، بالقاهرة
 اوعفو ، للمالية وزيرا انتخب

 ٠ دمثق دائرة عن النواب بمجلمى
ظل فى للجؤيوزبة رئيا انتخب

 ارردط ٠ ئزاخ٠ح ءط قاالكل كل'ط
٠ ٠ م بسالمة ٠ ى بد ء ى ١ معد ي ي -- ’

ة مظاه ا تكمل ;خية الالد أ حذرأث اال

 مسسدره ٠ ئ عابد مطاهرد ' ٣
 ى لمشح٦ ٠٠٠٠اتجي ٦ ئ م م وخ ٠د بها ى١وغح

 ارأى االذى، فى ;,.لقاوة ابطة اً؛
١٨٨١ ٠-لحم ٩ تدحأىم-ن

نتداب  ودامت ١٩٣٢ عام الفرنى ا
 ، ١٩٣٦ معاهدة عقد حتى رياسته

 جثمانه ونقل ١٩٣٩ بباريس روفى
٠ رأمه مقط الى

عابدين
 حد١ على يعذق رم عابدر — ١

 الى نبة الوسطى القاءرة احياء
 بدأ ،إدك المما أحدأالمراء بك عادن
 ، اسماعيل ااخدبو حك؛ ابان ددوه

 احذتا؟ ا. حرعابدبن صكان عدد ابلغ
١٩٦٠ I أحد وهو أطا ٩٤ر٩ 

 ااىمحق ٠ لئقاءرة ت االذار االدسام
 الدواوين ٠ تثمل منسخات عدة

 والعواالوغيد :ذوىأ وباب واطاحة
 عبداته ح طوا ..ر ن ء. -ه ٠> وو العدد

 الجديدة نرةوألجز طا'ن١و
نة ٠ والب

على وبظق ، عابدين ادر_ ٢
 أطالف الحى يتوط ألدى العمير
 ليكون رماعيل و الخد بناه اذوني

 ،القلعة قمر من بدال العرش متمرأ
ومهد الفرنى 'أطرآر طى ب؛

لحد فيحا ى؛ميدا 'مامه  اضات ل
ش١لىوت١ ت١ش اعترى ي’ بعد

١..'

 ؟الى قائد بك عرش طدر صادة
 كاذت أالحذرى 'الطت٠وا؛ ٠ طط١

 رى ٦ قشير و ن غ . اشعة االى 'كتج.ل
 اط. د فعة وألمد العررن أالز كل

 دحءدن ا د عد بع س ; إعد ا ى أال كل_:ر ١
٠ ى ذد و ١٠بع تنا بجحن ا د. ^٠٠٠ دخر

ندر شالىدرعاساكلرج



٧٧١

 لفدخوأ يلغ باشا داود الحربية
 )العرغر ألمث ون بامرحضورهم توفيق
د سالجبا تتعلق عادلة طلبات  الب

 صحب و ٠ (I متقبلها وغمان
 اشعل ايدر الى النزول فى الخديو

 ٠ كوكمون ر بااليكندرذال االنجليزى
اوكلن ' االنجليزى المالى والمراب

 وعرابى الخدبو بين ودار (٠ كلفن
 ومم_ا ٠ المطالب شذه ن٠تضم حوار

 ٠م, دا با ٠غ با ر ل ٠ء ٠ ءذيه 'شتمى ا
 . ;واى مجدد وسيل ٠ الوزارة
 'ادرر العدن الى الجيش عدد وابألغ

 وقد ؛ اسانية الفرمانات فى
 لة يتقا وبدأت اطبات ا هذه اجدبت
 ءلمر عرابى ومدادنة باشا رباض

 ن حدر ذا *وزارة أ ثا با بف د تشكيل
٠ الثالثة

 حعار ’ فبرابر ٤ حمار ' ٤
 لقتر نىطالبر ١ الجيثر به قام

 ماء من التاسعة اطاعة فى عابدين
 ف’شا وكان ١٩٤٢ فبراير ٤ بوم
 اداة من استرالية ت١ض رى

 ٠ والدبابات المدرعة وابازات
 نتيجة العسكربة المطاهرة هذه جاءت

نذار  اشامى المندوى وحهه الذى ل
 بون ماكز اكر البرطاى

: ردنى ما ونذ.حدن ؛ كيازن لورد )

 رى المادة تبل أعلم لم اذا ))

 و لنعد؛ ١ معطفى أن ليوم ١ ماء
 ؤان رة١اوز١ ليف لتاً دعى قد باشا
ال  بة٠ بتحمل٠س فاروق الملك ح

 االنذار هذا ونبعت (( دحدث ما
 فى باشا ■يرى حبن وزارة استقاال

 رزعماء الملك دعوة شم اشاق اروم

 تاشا١ر١رز١ ورؤساء ا!حزاب
 االنذار رفضى على فأجمعوا للتناور

 ردا الحمار هذا فجاء غ البريطانى
 ,دبد٠الته هذا و'نحت ،ذلك ءلمى

 ءا الملك دوافذح 'نمت البريطاتى
ل ٠٠ شع رت■ ا—باش اشحاص تكليف

ى١٠ 

 نقطة الحادث هذا اعتبر ٠ ألوزارة
 ورؤسه !وذلى١ حزب ناررق فى نحول’

 الى جاء بأله ذلك بعد اتهم الذى
٠ البر؛طية الرماح أينة عاى ادكم

 وهو ، لدو يو ٢٦ حمار — ه
 فرنى بعضى نعربته الذى الحصار
 وقصر .١ عابدين قعر حول الجيش

 بينما و ١٩٥٢ يولية ٢٦ فى ؛القبة
 فى والمنتزة اشين رأس قدرا كان

 ( مماثل حمار 'نمت االسكندرال
 الملك تنازل فيه 'نم. الذى اليوم وهر

 أثناء عهده لولى العرش عن فارونى
 تحرك بدأ وقد ٠ المنتزه بقعر وجوده

 فى سية نحبا با ثكناتها رى ادوات
 شارع طرق عن صباحا ٤ اشاعة

 ونارع اشب وبدان العباسية
 حول مرابطتها وبعد العزيز عبد

 الميدان وحول عابدين قص; منافذ
 االسلحة من بمجموعات عززت

 الدبابات من والمصفحات الثقيلة
 و٠ذح فوهاته,؛ بت صة لتى١ والمدافع

 ول مكاال لرم الذى الحرس ثكنات
 هذه اءراد اخذت ل ٠ نتدخل

 اعيدت ان ار االقهر فى ادرات
٠ ابام بعد ثكناتها ار

الماص

 طوله ببلغ أهمدا وهو بورنا نهر
 البقاع 'ممهل من .بخرح ، كبتم ٤٥٠

 اللبوة أهمها بنابيع عدة تفننهو

 ارج دم وبجذرى ،' ب٩ه ١ ر٠ا. ١ ومغارة
 وينفذ وحماة حمص '*هول قا رخن

 ألعلويين حب'ل فى صخرى خانق من
 ياال ير و'تابع ن الذاب سهل الى

 فى ليمب غربا بنعطف شماالثم
 ضة بمد بمر أن بعد الدوبدال خليح

 ااعاصى فيضان وموسجم ؛ انطاكية
 وحممى حماة سهل نروى وهو شتاء

 اله.!خصب ١.رهذ٠٠ون حلب، الى
وتستنام السوربة االراغى



٧٧٢ العربى ألعالم

 كبيرة ساحات رى فى المضخات
 ااطح محمول 'تفحا نحو ينتج منه
♦ ألعكر وبنجر القطن به يجود كما

الربى .العالم
صطالح فى العربى العالم  ا

 اقليس حزام والياس الجغرافى
 وافربقيا آسيا قارش عبر يمتد

 ٥١ ٠ و درنا ٥٥٨ طول خطى بين ما
 لخريح١ من ٠تمتد مسافة وهى غربا

طلى اب شاش، ألى العربى  ا
 يمتد كما ، كم ٧ ٠ ٠ ٠ بنحو وتقدر

 ٥٣٧ عرض خطى بين ما الحزام هذا
 نحو الى تصل لمافة شما ٥١٠ و
دخر بحده م ٢ ٠ ٠ ٠  جبال٠٩ ابحرا

 الهندى والمحيط النذل فى طوروس
٠ الجنوب فى الكبرى والستراء

 الناحية من العربى ألعالم 'تعتبر
 طبيعية حدود له قليما ١ الجغرافية

 فمن ، وصحراوأت وجبال بحار من
 اقليمية وحدة يمثل اصبح ثم

 او ألمعيشية ألحياة حيث من متمدزة
 ألتاريخى والمصير ألثقافة حيث من

 رابطة عليها تقوم ألتى العوامل وهى
 وحدة ورطها ،ألعرض الذوض
٠ وأللعة الحدب

همية ١ ونفدر  ه ام جدة ري أ أالستن ل
 عندها -نلتقى التى العال من المنطقة
 ؤأفرذقدا آسيا ز لدذياألثالث١ قارأت

 بسللة بى ألد' طن أله در ( يا ر و أ و
حئداث من  بالوحدة بدأت ا

ولة أفاصا ألتى أكاملة  ا
سالمية  الميالدى أدامن ألذرن مدن ا

 الجزبرن قلب من انبثقت أش وهى
 ألنعوب -شتات وجمعت العربية
 زالت وما تعيش كانت التى العربية
حار هذأ داخل ذابى أ  بزأهترت ا
 ب ن شعوبا فشمات حدوده وراء

 ألعربى ألعالم كان 'تم فمن ، عرومة
 ألمالم من دائرة فى قطاعا يمثل

سالس ٠ به بحيد الذى ا

 المعامر العربى العالم وأهمية
 ( أو ) عاملين الى ترجع الدولية
سراتيجى موقعه  العالم قوى رين ا

 المتوسط قعة مو وكنلك ا٠ المتصارعة
 الدول بين الدولية للتجارة بالنبة

 وأسواقدا ا وروبية العناعية
فريقية سيوية ا  اعتبار ( زانيا ) وا

 -ذا ;--,ر ممتودعا مجتمعة دوله
 يتدر أن ٠ ألعالم فى البترول نتاح

نتاج هذأ مجموع  بنحو ١٩٦٨ م ء؛ أ
حتباطى  عن ، مليونطن ٣٦٦  أ

أأهالم عليه مد يعت ف سم ألذى لكبم ١

ول باشا عباس ا
 ، على محمد أسرة من مصر وألى

 بن طوسوت بن حلمى عباس وهر
 م همأ ٠ب١ لعمه خلفا ذولى ا٠ على محمد
 وفى ٠! ١٨٤٨ عام وفا-نه أثر على باشا
 واعتباره ( عذى محمد جده حياة

 ارث التة لنطام تنفيذا االبناء أرغد
 حاكم أول أنه اليه ينسب ٠ حينذاك

 عهد حدت'^ صكة مد أالرق فى
 ألى ١٨٥٢ عام وعبا ض بتنغيذ

 ون٠س٠ستيغذ أالدامرى ألمهندس

 •ب وال ٠ ألبحارية ألقاطرة مخذرع
 الغدرغ١من تدالخط حكمه خالن

 ا:طربق >دد كما ٠ ألرزت كعر ألى
 اة د .لوس١ةو انتاه ين ألعرى

 در ت ا سذو د أوت الذى حكمه
لهاالم. نفت-رو رجعدة عهد  كة خ

 حدة در بها شير ألتى ألدافعة
 ٠ ذوهص١ح من الثابة اله ز توفى
 فى ة بذم اذرب، صاحب أغتيل

عمه وحث ١٨٥٤ بولية ١٤ فى بنها
٠ سعيد

اساد عباس
 وئء ٠ مشرى وكاتب صحفى

 بمدينة ولد ٠ لعن'دأ محؤود بن عباس
 بمدرتها -رعن ١٨٨٩ عام أسوان

فترة أالق أن وبعد ، االبتدائية



عباس,حاس ٧٧٣

 انصرف الحكومية لوظائف ١ ببعض
 وهددت ، والتأليف الصحافة الى
 أدبية من درادنه ميادين الزمن مع

 الجانب ولكن وتاريخه وروحية
 خاصة بصفة بارزا كان السياس

 حتى ١٩٠٧ عام منذ الفترة خالل
 بدأ ن الثانية العاب الحرت نهاية
 جريدة لى الصحفى الشاط هذا

 المؤيد الى بعدها انتقل ثم الدستور
هرام  بجريدة اسمه والتصق ، وا

 ١٩٢٣ ءام صدورها منذ البالغ
 التى الصحف ذلك بعد وتعددت

 للفاق تتعرض كانت والتى بها عمل
 وكان ، معية سي.؛ سباب والتعطيل

 دب حتى الوفد حزب سياسة يمثل
نشقاق  الى فانحاز صفوفه بححن ا

 حزب الى ص العدية الهيئة حزب

 فى حالفات وهى الوفدية الكتلة
 وهذه ٠ .ة٠وحزبي د*تورية جملتها

 ئ الثرفى زكب٣ : شملت الصحف
 ٠ ومصر ، والفياء ، وادياد

 ٠ والد'-حور ٠ مدة ب،ا روزاليونفو
ساس  فى حرر كما ٠ والكتلة ،وا
 به-د ذب'ز وا اليوم أخبار جريدتق

 'ل'ب الدرى خالل وفى ، ذلك
 الحركة على الناض من كان الثابة

دقاكية تهدعو وكاذت ت التارية  ل
 عر دربا منه جعلت قد المعتدلة

 عر حربا كان كما الشيوعية
٠ الصهيونية
 ع٠إطا١ ذات مؤلعاته 'نثمل
 ٠ آ( ت٦لمبر١ فى هتلر ١١ اسياص

ديان النازية »  الشيوعة )ؤ ح (( وا
 ((المأادة المهيونية )) ، (( واالنانية

 الشيوب أى (( الشعوب أفيون ١) و
 سعد )' بيه كتا تثمل كما والوجودية

٠ (( ه عبد محمد ١) و (( زغلول

 مرتين الترجمة صاحب انتخب
 دائرتى عن اادواب ى٠بمب ١ءفو
 عببن "ا٠ك ،النرريه وااصحراء أسدوان
خالل وفى ، الشيوخ بمجلس عضوا

 ذؤاد للملك محاولة هاجم نيابته
 فى رأيه وأعلن بالدستور مبث

سة ان )) بقوله المجلس  ماى ا
 فى رأس أكبر تمحق ن استعداد

 (( يصونه و الدستور يخون البالد
 عاب القبض فى سببا هذا وكان

 أكتوبر بحن بالسجن عليه والحكم
 صور وقد ، ١٩٣١ ويولية ١٩٣٠
 ))عالم مؤلفه فى نحياته٠م الفترة هذه

٠ (( والرود الدود
 مارس ١٢ فى بالقاهرة توفى
٠ رأسه بممدقط ودفن ، ١٩٦٤

خسى عباس
 وهو ،التالوة ممر خديوى ًاخر

بن الثالى سحلمى۶ كبرللخديو ا  ا
 ١٨٧٤ يوب ١٤ فى ولد ،توفيق
 فى. ثم عابد.بن مدرسة فى علومه وتلقى
مراء وكلية جنيف  خلف ، بعيد؛ ا

 يناير ٨) لوفانه التالى اليوم فى أباه
 ، ميالدية سنة ١٨ يبلغ ولم كا ١٨٩٢
 ف بالوقو لمن سي. ليا آ حياته وبدأ

 ابريطالى لالحتالل العداء موقف
نحالل من مرحلة خالل  أوطى١ ا

ستسالم مل لخيبة نتيجة وا  فى ا
 ومن ، فشلها بعد العرابية الثورة
 للخديو اامدالى الموقف هذا مظاهر
 ، ١٨٩٤ عام الحدود حادث الثاب
 لغسه اخذط ١٩٠٤ عام متن ولكنه

 ا!؟ريطالى الميد مع المهادنة سياسة
حداث وأهم ٠ كرومر واوردا  اأتى ا

 ،سنة ٢٢ م١لذىد١ حكمه تأثتاء١حر
 واتفاقية ، ١٨٩٦ عام فاشودة حادث

تفاق ، ١٨٩٩ عام الودان  وا
 ( البريطاتى — الفرنى ١ الودى
 ، ١٩٠٦ دنتواى وحادث ؛ ١٩٠٤
 '!اورد اعذاء سدجته من كان الذى

 بر؛طاب وتحول منعبه من كرومر
 ذطالق نظرا المالن سياسة الى

 دي كان الذى القومية الحركة
 ٢قيا مغناهرها من وكان كامل معطفى
حزاب ١٩٠٧ م ء؛ مد الباسة ا



٧٧٤ عدان

 وتأسيس الوطنية الصحافة وشاد
 وقيام ١٩٠٨ عام المصربة الجامعة
 وحركة ١٩١٣ عام التثردهية الجمعية

 ادورأرة توإى ؛ الدعليم لممعير٠و تعميم
ل  ا هم الرؤ'ساء من ستة حكمه خ

 ٠ فخرى حون ا٠ فؤمى مصطفى
 سعيد محمد ، غالى بطرس ، نوبار

٠ ى ردا* حمون ثم

 حب ص-؛ ان٢ ١٩١( عام صيف فى
 ءلمذت١حون اسحذبول بمدينة الترمذمة

 لوفم?ردخ:ت ه وفى ٠ لعظم ١الحرب
 فأبدت اذانا نف ز الحرب تركيا

 ١٨ وفى ٠ ددا رطا ب مع ب اح حالة فى
 لحماية١ ة االخب هذه اعلنت ديمبر

 اطت أاللى أالدم. وفى ٠ مصر عر
 منعب ن٠م التردمة داحب خلع

ناال ١نهذ٠وتضم الخدرونة ا يأتىما ع

 لدى الخارجية زادني يعلن ))
 العشى ؛طاب؛ير ك٠٠م >اللة مداحب

 ذم، دام 'دمة م قدا ال بالنظر أنه
 ٠ءأ د.'ين ا لح٠مم خدن، بادا

 حك.مة ث'ر قد ألملك "عداء االنضمام
لته  ٠ ية ئلذ.ر ١ منتب ن٠م حلعه ج

 رع اه.'مر ا لمذتب ا ١جذ زر عر وقد
ا"مر ٦ ء معر سلطاب لقب

 ادن بها العمل تونف ٠ واالمريكية
 ١٩٥؛ -٥١ عام بدن مصدق حكومة

 ادشاء ١٠ ألفا ٢٤٦ سمكانها عدن ظع
 معهدلظكذواوحيا بها ء أنشى ٠٠١٩٦.

٠ ^٠١اذ اال؛. ول ألت شركة 'بع

له عبد ا

 ن٠ا. !.ه اال عد وه، . نى'در )يجذ
٠ الحجاز ملك اسبن بن ى ء الش أ

 ٠ م لرحم; .ظلة٠ س ن دود اء:
٠ «فقله

 تاحب عترل ■' ١٩٣١ م عن' فى
 ن الص فواش ائنك بحق حسه نتر ا

.٠طذ .الذربن ورالده وحق ام

دذا وارا ٠ م٠٠مث V م ٧

 ا، ا !ناتوب
: انء, لى

ردوم’ ن ٠؛ ام..ة مه٠لحك ا 'نعدت
٣٠ قدر؛ معادا حمة لذ ١ حب لحا

ذلك د—اه دد ا يب ألف .. ت
روؤ ’ ا ذن دو و ن ،٠ا' ن بدن متنع

الداهرة لى ا ج،اكه زلى ١٩؛؛ رام
كناى در ت د ٠ ج ١ \٠ا ٠

ل' ن حذى
٠ '( كاش ١ شاس ١)

د!ه

 فى الدرب ١'شظ على جز'برن — ١
 ب التعاله دبرب م ١ ٠ 'نبعد نقطة

. بى ٠لع١ لخليح ١ مدخل وعدد قارون

 لغة’'--ط الجزيرة علي ميداء — ٢
 فى البترول لصناعة ومركر ، الذكر
 نا.-بأ ط—خ دعا—عد ينتهى اران

 محن عدد يبدا الذى البترول
 مد تم ٠ م ١٣٧ بعد على للب'ذى١

 ١٩٠٩ .عام االنابيب من ١الخظ هذا
 التى بعبدان زرالتكر معامل وانشئت
 االبرانبة البترولى شركة -نكها

 خط يطهران يعلها كما ١٩١٢ عام
 عبدان دبحت ٠ ا"نا من آخ.

ى  قاعدة المانية العالمية الحرى ح
البريدية المكرية للقوات

 ممدر'س^دكتورط و'رطيأ ١٩١٣ عام ولد
ط لى ءد .باالسكندرة  الملك ب

 لدة عا أخته وجت ٠٠ت ٠ اف باالد وق
 ١ء.ف وفاة بعد و ٠ لسذع ون ى داز حري

 وتياعرأدج عدي ١٩٣٩ عام أالد
 أزابة فى وكات الثانى دتر اخته

حم م ءب-ا .ء.عام .هام ا: و « ء ;؛<. ر



بدوى الالحيد عبد ٧٧٠

داول تودة اأ١ذ.؛.ط--ط1الة،ذإ"١ادد*١

ا١ فايجاً اعتقاله ن د، الع ه ى ذو
لغدأد تر- وخرح االمريكية العارة
ابعرة اى ١ نف' حمث متخفا

راحم وف ا!و واب ،فالقدس
الى أعمد ثم ٠ انحسرنر على وتب؛

ا"خذلى رنآنو فثكل نعد الوصانة
,لرصة’. بالعناسر. فتكل ١٩٤١ عام

فى ذج صحب ١٩٥٢ عام وفى
٠ه؛حل ، ة المتحد الواليات ار زيارة

١٩٥٨ ليه  لر ١٤ فى لنداد ذعره
. ذلك اتناء وقتل

لكان ) اتحذن عبد ( ا

 ادولى وهو ٠ مغربو الطان
 أنحسن لساطازى ا أبن الحفيظ عبد
 ئيهن٠ا.خص ا ف ا در اال نآلطبن, من

 وفاة وبعد ١٨١٦٣ ولدعام . بمراكثى
ه٠أخ ورالة ١٨٩٤ دم ابيه
ب٦٠الذل حاكدظ اقيه, ز•تمز إنء,.- عبد

 أخده ذنى ثار ١٩٠٧ عام فى ٠ مراكثر
 كدة ألف ليعنرالمغائب اذعاله ببب

 حب شا’ ئ ا ن شقيقون ا بببن حرب بعد و
 أج ره اال ٠ أدرى حكه ألترجمة

 دة٠حد ذظاظ بدوره أذعن أن اله
 هرما ية٠س. !ن. ا ماذ ا'حكة ببا تقدمت

الادة ى'د الثورة تحدن الى أدى باً
 دحى إتجأ ذا زبن التالد؛ اخيه
 ،٠١٩١ ،.فابوا العرنبن الى اكرحمة

 لى الثورة على له.وقدوا واستجابوا
خاال أالمتيازات نم سكة ظر

بى د ١١٠.ن الذ. روع٠ومث حكء'ذ ء’بمب
 ا٠٠ر. ز رع وع و ١٩١٢ مارس ٢٠ ولى

 ت رح ى 'دف كوت د بروده اتفاقا

ذاك أش وطى ٠ ألفرنية الصادة

 الداء بون متنف عاش حيث فرش
لمة،"ع ج أ؛م ار ا أخود خلفه و ٠ فركا

;نقد مرننحدتم

٠ ن م رغ، ذن د .ز انرب ااى ،؟داذه

الزهراوى الميد عبد
 التحرر دعاة من سورى سياحى

 بحممى ولد ، العثمانية االثادة من
 فة لصى'با اشمتكل و ١٨٥٥ عام

 د ي لحم ١ عبد اللطان اسة م٠س نا مداو
ن وبعد ، االستبدادية  الدستور اع

عن ى'ن ٩المبع بمجلس اغفو نتخب ١
 العربى المؤتمر تراس ، حماة دارن
 ١٩١٣ عام ببارس عقد الذى ا!ول

 ، االتخددن سياال هاجه, والذى
 كدم ، االعيان بمجذإص عضوا عون

 ألررفى عاليه مجلس أمام المحاكمة
 دمشق، فى شنقا باالعدام عليه وحكم

٠١٩١٦مابو فى ذلك ور

 بدوى الحميد عبد

١٨٨١/ عدام ولد ، معرى ع مثر
سكندر موتعذ  فى احك ١ ومدر بة با
 لقانونية١ته درا حكم،ل ١ رم روبةالخد

 درية على وحعل يرينوبل دحامعة
 1حيذ االكل ءودته وبما- ، الدكتوراه
 'ذم فى لحفن؟ ١ ال مدر,* فى بالتدربر

 عام وفى ؛' ء’الط’ا مناتعدب بون تنكل
 كبيرا رجي اال قنال ١ءمنمصتثار ١٩٢٢

هذا ونذل ا ١٢٦ م’ء، ق شكاررن
 ١٩٤١ ءأم وفى سنة، ١٤ اسب

 دن حبى وزارة ١ للمالية وزيرا عن
 وزير منصب دور“ السا اً رى

 وزأرة ١' ١٩٤٦٠٤٥ دام أالرحية
 االخورة ذة ٠_٠٠ذس ١ هذه وفى ال أش ٠ذق’ا
 .ةادالدو ا!هدل ه٠ر.>^خدال قانسيا متخب ١

هاى  عدة تخاره٠٠ذ١ وددسدد ٠ ب
ل وفى أت ض  نازرا االخب ذاك -*اع

ال أ رس ار  اذكرة وكانت ، ‘لمح
 نبذ؛١اذذه افى توفى 4أذ ١ثر ا٩٦ً؛

 كان ؛ أياهرة با ودؤن دم أدار إبذا
 ة٠٦لجمع١ باًسة ر ذلك ارخاء لى بذونى

مىو١ نتعاد ل ٠بمية٠سم الحعاء١ك



٧٧٦ سعيد الحميد عبد

 السية بالكبة والتخدق ،المنيا
 بكلية والتحق ١٩٣٨ عام منها وتخرج
 افكا وتخرج ذلك بدد الحرب أركان
 ، اول درم برية وءو * ١٩٤٨

 لعامذغسه١ فى ى-طين لة٠فىحم ازنكرك
 جد ١ فدرة ٠٩قغ و بايدان وجرح

 . الميدان الى داية -١ءاا ب هرة باإذ؛
 رددن ٠ ا رذ ادلى الرتب فى 'ندرج

 تأأد فى اشترك ٠ ١٩٥٢ عام لصاغ١
 االحورار للشباط التاًسيسدة اللجنة

ب خطة وفى  وكان ٠ ؛وبه ٢٣ انق
 حذ الثورة قب'دة محلى أعضاء أحد

ن  للترات. عاما قادا عين ٠ قيامه اع
ن أش r ءإ^ اد معر حمهور؛ة اع

سعيد الحميد عبد
 وهه » مصرى ومصلح مياسى

 واذما حدن بن لحميد ١ عبد ألدكتور
 القتصاد،١منرجال أبوه كان ، سميد

 دب ة بالقاه الترجمة صاحب نعلم’
 أقازوى١ , درض حيش، فزنما الى فد أو

 ٠ الدكموراه درجة على وحصل
 ة٠ب٠ك اص بالحركة سبرته ارتبطت

 غوف،٠ص فى فتط.وع المية——واالس
 بلمى١بط_ر حروبهم فى العثمانيين

 اس بمب زا—عض انتخب ئ والبلقان
 ،انتدابه وأبد ١٩٤٢ عام النواب
 ١٩٢٧ عام مدن وماله حياته كرس

 دامجن ’ الشيان جمددة .اء—النن
 صم١العو الى ؤروعها ومد بالقاهرة
 من مير—دبس فى اننخب ٠ االخرى

 ,تجدى لزجمعية رريما المام هذا
 طلق ٠ ١٩٤٠ عام 'نوفى ، الحياة

 ة ه’الذ غوارخ أحد ءلى اسمه
٠ ااومطى

عامر الحكيم عبد
لدالب ا ٠ مدرى رى وسيا عسكرى

 ألمرروعو ، هورذة الجم لرئيس االول
 اد ه ٠ عامر على الدم عبد ٠محمد

 مركز نواحى من اسدطال ببلدة
 فى ( ا—ألمن ثطة دا ١ سمالوط

بمدر'--لمن نمد و ١٩١٩ دبممير ١١

 ، الذوا ذحرتبة٠و ١٩٥٣ بونية ١٨فى
 للقائد رابا المشيروتعين رتبة مدح ثم

 اءالن أثر على الملحة للقوات االعلى
 فى المتحدة الدرة الجمهوربة دام

٠١٩٥٨ فبرابر ٢٣
 االتفاق السوفيتى االتحاد زار

 نوفمبر فى بالمصانع ممر مد على
 دن رار ١٩٦٤ يذابر٨٠،وفى ١٩٥٧

 الناص* عبد جال الربى صحب كما
 ابربل ٢٣فى لعيد ١بة٠بمنا زبار'ذه فى

 اغدى ٢٦ وفى ، ذخه المام من
 ااخنوات حب—ب ا اض اصدر ١٩٦٥

 لعودبة١ الحدود عن بعيدا ادربة
 أكآ.وبر ١٠٥ وفى ، جدة التفاقية تنفيذا

 لبارب بزبارة قام شه المام من
 دلجذول شارل الربر من بدعوة
 سية ب؛ مباحثات واجدى

 ادم ن٠م دببر وفى 'ا٠ ئة اد قتد ا و
 لىدى١من بدعوة باكتان رار التالى

 با ا أدنة توررباسة ٠ ن٠أبربخا
 ١٩٦٦ مابو ١٨ فى االقطاع ة دي أح,ص

 اتداخ دد ادا لئحذة١ ر
 آ٩٦٧ دو م -الل ود ٠٠ العام

 أكمددرة العمه على باالشراف قام
 اددون الى اددى لجسدنى١ دودة

 درات -*حب '!ء' التى قية —ال
 ٩ فى حقال١ ٠ الدود الطوارى،

ن١لعدو١ث١الحد نتيجة ١٩٦٧ بوبة
ش  ,بلالعر و;.لغه االسعارى الث
٠ فوزى ضحمد

عناد الحميد عبد
 ن ١٩٠٦ عام مشرنى.ود الىفد

 الحق ٠ لرى مهند*ا أبوه كان
 ل، و٠>ص ؛لمعد المعذب' ا ن٢٠لمعقم١ بمذر--بم-

 وفى بكالىربا١) الثاذوية ادادن على
 شدنه مع اشترك ١٩٢٤ ذوفبر ١٩

 الغداببن من وعدن اداج ت ا!كبر
 سحازن ر ادني غذلىل١ فى الثبان

 الجيذر وردار الودان حاط
 أناء ه خب ل سم ده ه-ضر ٠ ادى
الصحراءالغربة تدر للهرب محاولة



ءزأم ن٠لرح١ عبد ٧٧٧

 يبعة مع شنقا م ١باالعد عليه وحكم
ئه من ٠ ١٩٢٥ يونيه ٧ فى زم

حسونة الخالق عبد
ة جامع عام أمدن • مشرى سيابى

 محمد وهو ؛ العرجة الدول
 ١٨٩٨ عام ولد ث حسونة الحانق عبد

 مدرئذ فى ٠٣وتخر القانون ودرو
 دحامعوذ احذ' ثه ن ة لقاه را فى الحف

 الدكذوراء ءاوودرجة وحعل كمبردج
 لتحقباذلك١ ث واالقتشاد القانون فى

 ذتل 'ل ت' مناصبه فى وتدرج اب'بى
 ٠ االحمشة الشدون لوزارة وكي

 لورارة فوكي االسكندرية فمحاوفنا
 وزيرا ن٠ءذ ١٩٤٩ءام وفى ٠ الخارجدة

 للمد.ارف الجتؤ.اءيةذفوزيرا١ للش ن
 ب /؛ والتعليم الذربية ؛' العمومية

 ز ٩٥٢ عام وفى ، للخارجية وزبرا
 مذصب' فى عزام الوهاب عد خلف
 لمدة العربية الدول حاتة عا أمدى

 ١٩٥٧ عام انتخابه وأعيد سنوات ه
٠١٩٦٢سبتمبر ١ ه لى الثالثة وللؤرة

الرازقوف عبد
ئ وزراء ورئيو تتارى سياسى

 ز- ك١٦_-ما ق-ع ظ , الحذ عبد وهو
 ١٩١٥ عام ولد ٠ الرازقوف عبد

 الزراءى موخشان بمعهد وتعدم
 __ام٠ر بدن بيطريا طبيبا واشتغل

 الباط الى ف انمر نم ١٩٣٨٠٣٤
 م-شارا انتخب ، الحزبى والنثاط

 ، لثبوءى١ للحزب المركزية الجنة
 لوزراء رسا انتخب ١٩٥٩ عام وفى

♦ االتونومية السوفيتية تتار جهورية

عارف الرحض عبد
 زئيممر ا' قىءرا و'.*سيابدى عمكرى

 اارحمن ت؟د القررق وهو ، جمهورية
 الررس ق٠وشقي عارف محمد ابن
 الكلية فى تخرج ، عارف السالم عبد

 طرت.١ أركان وكلدة ببغداد العسكرية
مسكر المناصب فى وتدرج  أن اىا بة ا

لربس ا—نائر وعدن اللواء رتبة٠ منح

 زار ١٩٦٦ ابرش ١٢ وفى دة ا!ركان
 عسكرى وفد رأس على مو'*كو
 بأسلحة العراق تزويد بثاًن
 اخوه اخى بل ادر ٠١٤ وفى ’ سوفيتية

 انتخاب تم ابريل ١٦ وفى ’ ممرعه
 للجمهورية ما—رئي لذرجمة ١ ماحذب

 مشترك جذلجاع١ فى عام لمدة ألعراقية
 الوزراء ومجفر، الدفاع محل عقده
 ابرش ١٨ وفى ، الغريق رفة ومنح

 عبد ٠ د رة؛رباسة١لوز١ تشكيش اعاد
 قام بونية ٣٠ ولى ن ابزاز الرحمن

 الثانية للمرة ارزاق عبد عارف
ن  أنه اال الحكم نظام ضد زنق

 البزاز أعفى أغسطس ٩ وفى ٠؛ فثل
 تشكلت التى الوزارة ريامة من

 ديسمبر وفى ، طالب ناجى ياسبة ٠ب
 ودية بزبارة قام نفه المام ن٠م

 ١٩٦١/ فبراير ٢ وفى ، للكويت
 ذف.ه لشنمر١ من ٢٠ وفى ، القاهرة
 اجتمع ابرش ١٢ وفى ، لتركيا
 ( وارزراء الدفاع ) المثمترك المحلى

 انتخاب فى السنة شرط الغاء وقرر
 الجمهورية رئيسا الترجمة حب ها

 ة نتر لى مذو ، نصرالدنذور مع 'نمشيا
 ذخلىءذؤ.ا٠ ثم زارةباالضافة٠لو١ رباسة
 عزر١٩٦٧ بوتدة ١. فى بحيى اطاهم

 ابان عرابة بتوات أالردب الحبية
 كأنقألع ‘د وتزءم ائيلى االنم العدوان
 مع المتواطئة الدول عن البترول

 القمة هرإتمر فى اشترك و ارل اب
 ١٩٦٧ ؛وبة ١٢ فى الرباعى؛ألقاهرة

عزام عبدالرحض
 عبدا!رحمن وهو ، ممرى سياسى

 ببلدة ولد ، م١ءز حسمن ابن ( باشا ١
 عام وفى ، ١٨٩٣ ءام وبك—٠الذ

 والتحق انجلترا الى سافر ١٩١٠
ث وبعد لندن جامعة  فى سنوات ث

 فى لبنإوع هجره؛ لطب ١ دراسة
 ١٩١٣ عام الثانية البلقان حرب

 اقليم فى الذركى 'اجيش فى فخدم
أدرنة استعادة فى اشترك ثم '، ابابا



٧٧٨ وى١ الرحمن عبد لم

 ألدادة السنة ولى (، ١٩١٣ روودة )
 حملة فى يثذرك ر٠مش الى عاد

 ٠ الريطادمن زد بية الذ الصحراء
٠١٩٢٣ عام مصر الى عاد

 لى تدذؤا الترجمة صاحب انذخب
 عبن ١٩٢٤ عام ممرى برلمان أول

 أؤخانتان فى لمصر مغوضما وزيرا
 وزيرا عجبن ١٩٣٨ عام وفى ئ وايران

وذاف حتماعة ثئون فوررا ل  ا
 لوطنى ١سانحر اتلقو اقائد عجبن كما

 لعابة١احرب١ ل۴'ذثكلفىمد- الذى
 ساعدا ن١ءجب ١٩٤٤ عام وفى ت- اثانية
٠ ادردة للثذون لخارجية١ ذورر

 منصب لمن—الترجم صاحب تولى
 عام العربة الدول جامعة عام امش

 وذةسح الخالق عبد وخإغه ١٩٤٥
 فى شاطه ذلك بعد تابع ، ١٩٥٢ عام

 ارا مستن العربية الثغون ميدان
 ١دواذ فى السعودية للعربية سياسيا

مم هيئة ٠ ا

 الالوى اردس ب

يو تحاد ريس أول وءو ث الم
 عبد اكوذلح برتواث دى يانغ سدر

 خإفأباه ، ١٨٩ءامه ولد ٠ك اذرحمن
ن نجرى على سلطانا  اخبه ٠ سم
 ١٩٥٧ عام فى الماليو سالطين مجلى
٠ ١٩٦٠ توفى ٠ د لدن'نحا ريا

د الردب عبد

 وزراء وريى ، صومالى سياس
 ن مركهشر على الرشيد عبد ٠د وهو
 ريرى هرر بناحية ١٩١٩ عام ولد

 مقدشو مدارس بادرى والتحق
 عغى’٠ فيها دخل فترة وبه-د
 فى السل انتقن الحكومية الوظائف
 ناك بعد واهل انم '، اتجارة
 وم بمقدينمو االدارة بمعهد دراسته
ءإددرجة حصل حيث روما يجامعة

 والطوم اإلقتعاد نى الدكتوران
 عودى، وبعدر ٠ ١٩٥٢ عام الياسية

 الياصة الى اتعرف الصومال الى
 التشريعى بالمجلس ضوا فانتخب

 الوزارة ردسا جن ’ ١٩٥٩ عام
 ١٩٦١ ؛ولية لى تالفت التى الوطنية
 ١٩٦٤ جمر حتى منحبه وشغل

٠ حسش حاح الرازق ر٠ءب حغه

عارف ألسالم ٠صد

ك٠ ءراقى وسباسى حكرى - ١-
المدر وهو ٠ للحمهورنة C

ولد . ن. ء.ار محمد لن -الم ل٣ صد
وب ١٩٢' مارس ٢١ لى د آ شد
م الكرخ !ذر ر. . بيا واب

اركان تكلة الحربية بالكلية انحق
ئ..طن حرب فى اشترك . الدرى

اداب فى -درج . ١٩٤٨ م مما
١٩٥٨ عام اللواء رنق ز ١ العسكررة
مح. فيا اشترك اش 'ال ١ ؛ض

-تورة -دن لى نايب الكرم عمد

من > قنم ٠ععم٠٠م فى ٠قرب عم، أن سث
العراق ' تى --'ذه ٠٠*ا على نفه اداه.

رة ٠لذ ا المانياً فى دد دا زتعنه ل

الشهر لى -داد بذ. ا' عاد اذ-ه ى
ة هب 1 ئ > نح زند بام ا ليواحبه ائتالى

 ديسمبر 'دهر فى باالعدام عليه قفت
 ضغط تحت ولكن ٠ ذغه العام ١«ر

 الحكم ينفذ لم الثمى العام الرأى
 فى ثم جن—ال فى باالعتقال واستبدل

 ، لموات عب ست قفى حيث منزله
 الى ذاك خالل ناسب، حكم وتحول

٠ دامية دكتاتورية

 سيرة لى بة ا المرحاب تبدا ٠٢
ب عارف الالم عمد نذ  الذى با
 فى ناب الكريم عبد حكم ضد ’ناده

رضان( ١٤) ١٩٦٣ فبراير ٨



(يحي الفتاح عبد ٧٧٩

 '*مد قا ن بجن ا ق لثور ١ مجذ م فقد
 .٠مجل بد أ د ٠ تا-اله را قضع و المحاكمة

 الوطنى المتدلس واش البادة
 ة ر ئجمشحا رب' جمة ٠ئت١ حب’ى

 ٠ المب رية ح’دش فبراخ ١٤ ١
 . بحيى طاعر برصاصة وزارة وتألفت

ب محاوالمن ذامت نوفمبر ١٨ وفى  النق
 وفى ٠ فثات واكبا المعيون تزعمه

 مؤتمر فى اشترك ١٩٦٤ يناير ١٤
 وتراس بالقاهرة أالول ألعربى القمة

 من ذع ٢٧ وفى ٠ 'اؤتمر ؟اسات
 مع حدة ا؛ ا قبة اتفا عقد نفه العام

 ١٩٦٥ زو ما ١٨ وفى ؛ م٠ع٠ح ك١
 و'ذرا* ردياً هرة١زاراذ

 لمجاس اياس-ب القيادة اجتماعات
ل وعمل ٠ الوحدة  ايحاد على ذلك خ

 كماءخداتفاق االكراد لمشكلة طمى حل

 ٠ي ٦ ولى ٠ الكويت مع ودى
 اش الوذادة ض يحبى طاهر اعفى

 ٠ائا اننى الرازق عبد عارف شكلها
 وخلفه ) سبتمبر ١٩ فى بدوره

 ن’ ر—بع ( البزاز الرحمن عبد ٠د
ن محاولة فثلت  اتهتم اش االنق

 صا>ئ ند تدبيرها فى باالشتراك
 أطن ١٩٦٦ يناير ولى ئ الترحمة
 الى االشمام عدم فى الدراق سياسة

س مثروعطف  لذىتزءحه١ االس
 فبراس ١٢ وز ٠ واران المعودة

 وفاته نبل للقاهرة ة اش بزيارة نام
 وقع ربأكوت اطارة حادث لى

 ت ١٩٦٦ ابريل ١( فى العراق بحوب
 دقيقه الجمهوررة ركة فى وخلفه
٠ عارف حسالر عبد اللواء

فههى العزيز عبد

اهزال عب وهو ’ مددى سياسى
 ، عمر حجازى الحاح ارث باشا فهمى
ى برن المعتاحة كفر بقرية ولد  نو
 جاور ، ١٨٧٠ دام فية المنو فغلة محا

زهر فترة  لمن—بمدرس التحق نم با
بتدائية المنصورة  والخد؛و ا
ث يودلمنالخد الحذوق فمدرسة الثانوية

 وبرز باالماة واشتذل فيها والرح
 عضوا باذال ١٩٤١ عام وفى ’ فددا

ثة حد٩ كان ٠ بد.ال لتثر ١ باالمعد؟لمذ  ت
 ر٣ذوف ١٣ فى إررباذى ١المعتمد ١قابلو

 الوذلى عدوية فى واشدرك ٠ ١٩١٨
 ١٩٢١ عام حتى تأسيسه منذ المدرى

 عام الدسذور لذ بلجن ١ءفو دبن ص
 ه ١٩٢٥ والقانية ا ووزرفي « ١٩٢٣

ب ، النقض لمحكمة ا—نرسم  اط
 الدستوريين االحورار أحزب ؛“رئيس

 'ذم ١٩٢٤ عام يدن ر لعد خلفا
 لى١ د وء؛ ٠؛ فترة المياسان اعتزل

 هرحمد ة ن؛و لى—بع زبا رراسة

 وفى' ، ١٩٤١ م ء؛ باخسا ود—دحم
 بن نقيبا انتخب التالية التة

 لجبن ٠. اللغوى جمع لل رئيسا ص
٠ ١٩٤٨ عام وفاته

 العرس الفتى عبد

ولد ، مورى وصحفى سياس
 ؛ بها وتعلم ، وت .ب, ١٨٩١ عام

 المفيد جربدة فى بالصحافة اشتغل
 ، ه لى مع مدرها ش١ ميطن ألى

 اشترك ، دمشق الى مقرها نقل ثبتم
 باريى عقد لذى ١ ألعربى نمر’لمؤ١ فى
يسو كاث الذى ١٩١٣ ابرد ٤ فى

 الى عودته وبمد ، ألعربى بلتحرر
رب زش المشام  اتهم المرشى ا

تحادببن سياس-لمن بمتاهضة  وقدم ا
 أمام الوطنوثبون من عدد مع ححاكمة
 عايه وحكم بعاليه االرفى المحر
عدام  ٠١٩١٦فىمابو بدمثق شتقا با

يجى الفتاح عبد
 ، للوزراء ورش مدرى سياسى

س-كدررة نثا قوق ودرس با  ا
ط وظائف بون تذاب م  ذم ، .*'١ ا

 الى واندسم الس-بباسة الى ف ٠ذص١
 ١١٩٣٠ ء؛م انشائه عند السعب حزب

 وزبرا عين ، له وكيال ؤانتخب
صدقى طماعل وزارة فى اوحقانية



الجزائرى القادر ب

 بادر ق رتتا ٠ نفسه الدام فى
 وفى ئ الذارى حادث سبب ١٩٣٣

 رياسة تواى ١٩٣٣ ستبر ٢٧
 بذه وفى ٠ ا!خارجح.ذ مع الوزارة

 ذم بأن الخاص التعب استن
ص الوالء يمحن الوزراء  سك واد'خ
 كودوا وأن أعمالهم تولى قبل وادوطن

 أثاند ١ ذئبن ١قو و ذور—رللد معصبكن ))
 ،( اشددنى وا ؛؛!ذمة أعمالهم رؤدوا وأن

 بسبب ١٩٣٤ نوفمبر ٦ فى استقال
 انباند شذون فى البرطاش التدخل

٠ ذلك بعد 'نوفى ، الداءلمية

عبدالقادرالجزائرى

د١ء االك وهو ، جزائرى زعيم
 ح الحسينى الدين محيى بن العادر

 ١٨١٧ عام وهران نواحى ببعض ولد
 المذرق بأنحاء طاف ، بها وتعلم

مى  ويذداد دمثق وزار االس
ل بدأ ١٨٣٠ وزعام ٠ والحجاز  االحت
ده الذرنس  اسة الثورة فتاد لب

 -زهوترددت١ذتصار١ لت ١ رو و نسا فر نعد
 وارمان ، بسالته عن الروايات

 ن حم اذ عبد المولى مراكش ن بلط؛
 جرالبربر لمقا'ذلكن١و بالدتاد أمده أ!ذى

 أخذت أن الى سنة ١٧ ودامتألمه؛رك
 ر■، ب.>-م.ب حج ترج ٠ ٠اذتعمري كفة

فات  االستعمار أ'تارها التى الخ
 لى المر عنه فتخلى ن٠اأوطذب وبين بينه
 دن ه؛ أن ن——بع سن— الرحم. عد
 بعض عنه انفغمت ١كما ، سضيين٠الغر

 الم٠االش الى اضطره مما القبائل
 ار الفرنسيون فنفاه .ك ١٨٤٧ عام

 أن سل ز١ذبو١ ألى نم طولون ميداء
 'نبهتا قدر ع ٠ دمثنى فى ته صبأ بتقر

 بت_دخل الغرب الحكومة له
 شا مد؛ ( الثالث نابليون راطور٠االمب

 ٠ ١٨٨٣ عام بدمشق' توفى ، سنوبا

حمزه در١الة عبد
 وهو ، مصرى سس وس-؟؛ صحفى

عبد محمد بن١ باشا التادر عبد

 خيث١كبر ببلدة ولد ٠ حمزة القادر
 وتخرج ١٨٨٠ عام ألبحيرة نواحى من

 عام بةلخدبو ١ الحقونى مدرسة فى
 احرف 'تم لمحاماة واشتغل ١٩٠٢

 دة حر تحربر فذولى .٠ التحاوة الى
 ىل -تم ٠ باالسكندرية ا!هالى
غ جريدة  ١٩٢٣ عام بدالقاهرة ألب
 كان ، وفاته لحين تحريرها وذولى
 المناصرة الصحافة رواد أحد

 وؤع حذى الوفد حزب لسياخسة
 ، فد او ١ ء أعف؛ ف صنو بين االنثقانى

 اسعرى١ ألتاريخ ١١ مذرجدداره ن٠م
ز  اب٢و (، ضطاذى١ ٠"حت

 ١٩٤١ عام توفى كا٠ اصردان فى والنار
طابى هريم١عبد ا

 بن متحمد- ا!ممر وهو ٠ مغربى. زعيم
 ببعض وند '٠ الخطابى لكريم١ عبد.
 ء؛م ( ألمغرب شمال ١ ألريف نواحى
 زعامة اليها انتهت أسره فى ١٨٨٢
 بجامعة تعلم ٠ ورياغل بنى قبيلة

 من ض١ أن وبعد يفاس القرون
 وكانت ١ بمليلة ا'مذنى دراسته

ل منطقة زالت وما  ( أسبانية احت
 وفى ، الدرعى القفاء منعب وتولى

 مقد الى وأخيه عاد ١٩١٩ عام
 درع الذى الوقت فى باجدير رأسه
لؤم ط لى ا!سبان فيه  احت

 وتزعم ، الريف منطقة على انعكرى
 المذاومة حركة الترجمة صاحب
 ، سنوات ٦ امتدت انتى الملحة

 معركة وكانث انتصاراته وتوالت
 هذه أولى (١٩٢١ مايو أنوال)

 سيدى معارك وتلتها االنتصارات
 التى الثانية وأنوال واغريبين ابراهب

 فانتحر االسبالى الجيش دها أباد

 وتوأنت سلفذرى لجشال١ قائده
ت  االسبانية والتعزيرات الحم

 ١رض دى ؛ريمو الجنرال وأشرف
 العمليات على أسانيا دكتاتور

 تقده.يم أوطنيوان ا وواصل ئ الحربية
٠( ١٩٢٤ طوان) حتى



قاسم الكريم عبد ٧٨١

 ب٠حر فى الثانية المرحلة بدأت
 جبهة فرنسا بفتح ١٩٢٥ عام الريف

و-ثمملت ٠ الوطنيحن غد ثانية
 وال-ى وايات مزيان وادى المعارك

 الفرنيين القواد من واشترك ذازه٠و
 وأدت وبيتات ليوش االرذال

 مر7ح عقد الى ادوطنيين انتصارات
 بعد ١٩٢٥ نونية ١٧ فى مدريد

 د -.-.بن والة ا!سبان انحاب
 ٠,احل'د ر رتم م عقد ى أخ ذاحي-.ه وس

 ذمذ د جمة ط ١ د.ماحب مه ء ; اذى ١
٠ الوطنى العمل فيه

 الفرنسية العمليات وبدأت
 تساندها ١٩٢٦ متبل فى االسبانية

 ت١٠ووى والدبابات الطاذرات
 الدولبن قوات وقدرت ٠ ا!طول

 أمامه تجدى ال مما . فرقة ٢ ٠ بنحو
 مم الذرجه.ه دب“صا فاًعدن ٠ المقاومة
مه محمد ا!مير أخيه  ا.-تس

 ؤخقل ١٩٢٦ مايو ٢٧ لى نسيين للغر
 فى الريون حزر الى ثم تازه الى

 لهتدى١ باًلمحبط ١٩٢٦ سبتمبر ول١
 عام حش منذ'، فى وبث ؛ 'لجنوبى

 الدول جامعة تدخلت جبن ١٩٤٧
 على ا فرك فوافقت بثاًنه العربية

 أزذاء - أنه اال ،فرنا الى منفاه نقل
 فى له المقلة الباخرة توقف

 ورحبت ممر الى لجاً — سعيد بور
 باحدى واسرته وعاش حكومتها به

 عام وفاته لجن القاهرة ضواحى
١٩٦٣ .

قاسم الكريم عبد
 ا لى 1ء م،س||*دو عكرى ٠ ا

 بن الكر؛م عبد وهو ؛ وزراء ريى
 لبنداد ولد ، بكر أبو رحمد٠ ناسم

 كنف فى وش! ، ١٩١٤ نوفمبر ٢١ فى
 ابن مع ( !!جلود تاجرا وكان ١ جده

 لذى١)ا. المهداوى عباس فاضل خالته
 العسكرية المحكمة ذلك بعد تراس
 فى لمن—الترج* صاحب وشارك العليا

 عام العسكرية الكلية دخل ، ( مصيره
 التحق ثم ١٩٣٤ عام وتخرج ١٩٣٢
وتدرج ، ١٩٤١ الحرب أركان بكلية

 فى اشترك ،' المكربة الرتب فى
 رتبة منح ، ١٩٤٨ لدن حملة
 راس على أرسل ، ١٩٥٥ عام اللواء
 لمساعدة ١٩٥٧ عام ا!ردن الى فرقة

 ■، ا من حفظ عأى ا!ردنى الجيش
شدراك دبراذقالبا  زمطهعم عسكريادا

م عبد اللواء  عام فى عارف ال
 برور٠ أثناء الفرصة وتحين ١٩٥٨
 العام ض ليةيو ١٤ فى يبغداد فرقته

 حكومتها داندة لبنان الى طريقها لى
 اش الشعبية الحركة نمع على

 القصر فحاصر ، حينذاك فيها نثبت
 ، اؤوزراء ورئيى اوصى١ وقدى أالكى

 الملكى النظام فاًلغى الثورة ونجحت
٠ الجمهورية وأعلنت

ن الحكم نظام تغمن - ٢  منذاع
 للسيادة مجلس قيام الجمهورية

ثة من بتاًلف كان  وقيام ، أعضاء ث
 حمص-احب وتولى ، للوزراء مجلس

 ووذأرة الوزارة رياالن الترحمة
م عبد زميله تولى كما الدفاع  الس
 ام ولكنهما ؛٠ ةادوزار نيابة عارف
 زميله قاسم أتهم حبن ق' ر ا أن دبا

 له الغب؛ بتدبيرمؤامرة التالى اعام فى
 ؛؛العدام علده وحكم للحاكمة فقدم
 صاحب ومر ، الحكم بنغذ لم ولكن

 راح ااشكوك من بمرخة الترجمة
قاته فى يتنقل بسمببها  العنايجر بون ع

 وذصب ، والشيوعية لبعثه ١ و طنية ٠لا
 ابن رأسو؛ على للثورة دامية محكمة
 وانتهت ، انجداوى عبا*ر خالته
 ضم محاولته فى ؛.الفشل سته ب؛
 للجمه-وررة ائه ءلى ببب غوف٠١أاح

 من أول كانت اش ألمتحدة العربية
 باذ-بة المث وكن ، ؛؛ادورة ف اعذر

 وكذلك النفط- كةرث عم للمغاوغات
 ، الكوبت ضدم فى لدءواه لمذ٠بالشمب
ب ونجح م١بلى قاده الذى االنق  ل

 ١٩٦٣ برار ٨ فى درف
 لذرحة١صاحءب وقدم ( رمضان ١٤ )

 باالعدام عليه وحكم سريعة لمحاكمة
٠ نفسه العام من فبراير ١ ١ فى



٧٨٢ اف دد « المدك »

الله عبد (( الملك ))

م -ا—-* لم،،—ه. /٠ ند د ٠ ءو رن ددا ,I- ■ 1 — لال ١

 دإث٠ظ ’فيما أياد ورم ١٨٨٢

 ض ت٠ اشول الى ٠ الححان
 ز زخ مكة الى ودن . االول شيابه

 ذءدنى ن ■صنو الد ه ا و.- وبعد ٠ ٢٧
 ءن ى'ن ابء يمج,لر ذأئب' رتخب١

 -زت ثزنح٠١ فى أبث، مع اثمرك . مكة
 اش سة٠وقاد' ١٩١٦ عام ادك

ئف ت٠حاص  دع ٠لذ كما ا
 عام وفى ٠ المدينة ان—حش فى عر أخيه

ولى المناوثات فى اشذرك ١٩١٨  ا
 ز—بخ زن لكنه و ن٠ذي المعة مع

- فادحة

 فى الثانة المرحلة بدات - ٢
 من ية — راس عر بخروجه ته سي

 خروح اتر ىط معار ر أ تاع
ى سورتا من يعل أخيه  واء
نتداب عيبا االنتداب  البردان وا

 ان منع؛ انتقل ص ،فلسطين ص
 خالل وفى " ١٩٣١ مار'- ٢ فى عمان
 مع ه ٠- مفاونات فى اشترك ذلك
 البرطاذى اسرات وزير

مى والمندوب ( تشرشل )  عهى ل-
 انتهت بدلصمو لوزد )' فلطين

تفاق  وطنية حكومة أقامة عر با

ردن بشرق  صاحب يرأسها ا
 البردانيون ،ام ب... وأن الترجمة

 توة لفقات بكر بما الحكومة هذه
من توطيد تستطيع  تدحمل وأن فيها ا

 لى ط؛ بر مندوب برأى مستترشدة
ط'ذبة هذه دعم ب ، عمان فى متيم  ا

 ٠١٩٢٨ فبراير ٢٠ فى ثانية بمماهدة
 فى ورابعة ١٩٤٦ مارس فى وثالثة
 لغة محدا قيام تضمنت ١٩٤٨ مارس

 ؛ االذنداب نظام من بد عسكرية
 أن ١٩٤٦ معاهدة نتيجة س وكان

ردن شرنى امارة اسم استبدل  ا
ردنية المملكة بامم وفى ،الهاشمية ا

 ذلسعرن حرب فى اشترك ١٩٤٨ عام
 فى ألجدرة اتفاقية عن خضت ته لذى ١

 أالزانو وعرودع ١٩٤٩ ر٠١٦٦ ٦٣
 رن ر. اك وددن فى تنع لتى٦

 اهراذا، ، غ: قطاع ال'ت؛ نإسعإن
٢٤ فى ا!رى ادلمكه ادارة' 'رحت

٠ ١٩٥٠ بل ابر

 اك بد الك رم؛ أحادت — ٣
 لذن ز العرش البرصة أثر تدنى
 اذه٠اص ألمئك أن الى تسر مات .اذفى

 إوحدة١ العربية لعوات االدأى اذلن
 ط-ن—فأ. نذفى خان قد برداح

 هقال- بذرس جيثه تحر اذ
 ٠٠ لىملة١و ادلى بلدتى عن الردى

 أشاء ى س اتصال عنى كان وانه
 أجرى لعهيوشن١ ارعماء مع المعركة
لها  بية وكن؛ شفهية ت’مفاوف خ
 ذلك بعد نثرت وثائق صحتها أردت
 ٠حجقز ا'تفاى عقد ار تهدف كل'نت

 ط الشخمه االدمية مطامعه
 هذا وبلغ ٠. فلعرن قفية حباب
 تمالت شعبية بحملة ذروته االتهام

 ادول ا حامعة من االردن باخراج
 بين.ما ١٩٥١ بولية ٢٩ وفى ٠ العرية

ة مجتمعا الله عبد الملك كان  لص
 شاب اغناله االقصى بالجد لجمعة ١

سباب فلسطينى  سلفت الذى ل
٠ اليها االشارة

الهادى عبد
 لى لحئذو ١ در'.ب ٠ ى ٠مص ى—نحيا

 فى ادرك ’ بالمحاماة واشتعل
 حزى ألى فادم الوطنية الحركة

 ٠ العدية الهيئة ارحزب ص الوفد
 وزارة لى ت ص ا )لممو ا وزى عين

 فى وحقه ١٩٤٦ عام باشا القراش
 ز إه اغدفى أش عر الورارن رباسة
 وزارته وعاصرت ٠ ١٩٤٨ ديمبر

 ٠١با رتع جتاذنن الى فلسطين حرب
 قدم * لمن—التاأب. اسنةا لى رودس

 غام ادورة محكمة أمام الطمحاكمة
٠ احه س أطلق ثم ٠ ١٩٥٣





جال١ع ( رب٠ح ) العدالة

 .د حم:ا. رون نمد١ر لنلعبتح ١ يحكمها
٠ ١٩٢٨ عام مذن لتميس١

دالة ( رب٠ح ) ا

 ا!حزاب أحد العدالة حزب
 ١٩٦١ عام ذات التى الحدرة التركية

ب ددد  د اعط الذى ١٩٦٠ عام الق
 حزب كأن أل بعد الحزبية التنظيمات

 رى ل أب; ا ل——بالتمثي متغردا الثعب

 االلذخابات وفى ٠ الجمؤورية دام منذ

 ١٩^١ أكتو؛ز لى جرت لحذى١ االولى
 وذ..ب باسة ير أ العدالة حزب حعل

 مون مقعدا ١٥٨ على ( حولوسباال
 اكالى فكان النواب. مجلى فى ٤٥٠
 ٠ ا مقعدا ١٧٢ ا السعب حزب بعد

 ?ةل.. را دمة—المن فى جاء ولكنه
 ده I ١مق.هلى٧٠ ,r 1 إفح ١ ت النتخار؛

 واددرح ٠ ا١لعد٣٦> للدب١ حزب
 وتولى بذ احت وزادة ول’ فى الحزن
 منعمب بل بم د سليمال ريه

 انتخابات ولى ٠ ارزارن رئسى نائب
 الحزب حعل ١٩٦٥ اكتودر ٢٧

 بتاإب له سمحت لرطلذ.ة أغلبية على
 برياسمة تركيا فى معتقلة وزارة اول

 حزب'للمدب ذر ات( ال بعد ديميرل
 ما٢ ٠ ذه— أربعون و;خ االنفراد ١بهن

 وزارة'لخارج؟ة صبورى توراحعان
 رتع.نيب ر لحز'ب ا سيا'سمه و'ذمزت

٠ الدرب^ الدول مجحدوءة ون

يكن عدلى
’ وذر ورئيس ممرى سياسى

 ا—.داد خلياى بن يكن عدلى وهمو
 أخت ابن بانا ابراهيم وحفيد )

 ١٨٦٦ عام ولد .( الكبير عر محمد
 حياته بدأ ’ الفرنسية بالمدارس وتعلم

 ل٠ءز ١٨٨١ عام وفى االدارة وظائف فى
 ر؛را—ل المنوفية لمد؛ردة وكي

 ءام إورأرد١دخل ،النادرة ذدافظا
 'تم للخارجية ( وزيرا ) ناظرا ١٩١٤
 اسان عهد فى للمعارف وزيرا

ألف ٠ للداخلية فوزيرا حبون

 ،١٩٢١ مارس فى ا!ولى وزر*
 تالغاوضا اأرسمى فدأو ١ وترأس

 المعرية الحذكومة بدن جرت التى
!.-ورد اأجر'طانية أخارجم.ة١ ر وور

 ستورن لد١ ر١ا!حر حزب ف’
 رته١ور شكق نم ١٩٢٢ أكتوبر فى

فية  ووزارته ١٩٢٦ يوله فى االئت
 بباريى 'نوفى ١٩٢٩ براكذو فى الثالثة

٠ ١٩٣٣ اكتوبر ٢٢ فى

عتداء عدم ( مستاق ) ا
ا'رغابةتذازية ٠ ء١ميتاقءلىماالءتد

 الدول تعهد. عذى تنتر جماعية أو
قدة-1ا  إللج٠م ء١دالىكد الذمام اعدح ه

 ، ا—ردذش فيما حذرب فى الدحذون أد
 ۶فا ااد حازة ذلك من بفذر و
 عار 'ننعر كما ٠ أضفر ١ عون للنيءى١

 ؛.الوسائل دنيا ألمنازعات فخر
 اءدي—الس 'نقدنم ؛ؤجذوبو طية ١

 ود '-—ح. فى عا٠ءئي لمعتدى١ وأة اللى
٠ معيه
 الثنان االتفاقيات امثلة ص
 'نازية المانيا يبن االعتداء عدم ميثاق

 ٢٣ فى المعقود االوودنى واالتحاد
 ألمان مذل اذى وا ١٩٣٩ ادنر

 ووى ا'—ب خارجت وذير 'نوذمه فى
 ذاز اإي ١هذ 'لمبتل وأم ٠ ر'بذروب

 الدرب ألمانيا با'ءالن الب أصبح أن
 ذهرو ٢٢ فى فدتى الد ١ اال'نحاد عذق

٠ ١٩٤١

لالنحيآز عدم
 االسهإالح نى االنحيار عدم - ا

 الحيد من حالة يعنى افياسى
 المنحازة فدني الدول زنى تتميز

 لخاارجية١ ن؛'نها ع فى ترتبط ال
 يحولها مما المتقارعة الدولية بالكتل

 الممارسة من وبحرمها 'نابعة دول الى
ل فى لحقها سية١  الياس االستق

 يتميوز حياد وهو ، واالقتصادى
?ني غ., الدول أل بمعنى بااليجابية



معن خال١٠

 التفرج موتف تقف  ألمنحازة’
 العاب والمثاكل لالحداث الشجة

 براى لتقيد ١ دون سياستهدا تحدد جل
 فس ، المتصارعة الكتل هذه احدى

 عدم ق' عبارة تستخدم ما كثيرا 'تم
نحياز  لم_ط'ذ١ ١١ بمعنى (( أ

. يجائ’
 عدم ١) '*سياسة ا*تخدام برز - ٢

نحياز  ألداد ل٠ صطالح١من بد (( ا
يجابى  ى ااط بلغراد *ؤتمر فى (( أ

 أغسطس ١ فى المدينة بهذه عقد
 الدول من ٢١ فيه واشتركت ١٩٦١

 سياسة معالم وتأكدت ، المنحازة غير
نحياز عدم ساهرة مؤتمر فى ا  ا

 فى عقد انىى١ المنحازة غير للدول
 ١٩٦٢ اكتوبر ه لى الشاهرة
 حضرته كما دولة ٤٧ فيه واشتركت

 الجنوبية امريكا من أكثرها دول ١ ٠-
 سياسة وتتضمن ٠ مراقبون مثلها
نحياز -عدم تية المبادى ا : ا

حالف معارضة واعد ا  وا
جنبية العسكرية  حق احترام ، ا
 المحافظة ، مصبرها تقرير فى الشعوب

 التوتر حدة وتخفيف السالم على
 الغذوذ سياسة استنكار ، الدولى
 وتحريم الالح نزع على دالعمل

ملحة  سياد؛ احترام ، الذرية ا
 العمل ، أراضيها وسالمة ألدول

 التقلة غبر البالد تحرير على
ستعمار على والقضاء مبرياب ا  وا
ضاء ،ألجديدة  التمييز على ا

 دور تأكيد ، العنصرية والتفرقة
مم هيئة  مع ومنظماتها المتحدة ا

 الثقافى التعاون وسائل تشجيع
قتصادى والعلمى  ؛ الدول بحن وا

حيان عدم دول دور برز 'وتد  فى ا
 ~رؤذية٢٠فى به تقدمت الذى المشروع

د١ للجمعية ١٩٦٣  اسرارل ذة١امة
سرائيل العدوان ًاثار وازالة  ا

ستعفازى رض على 'ا ٠ ألمعرب أ

التدخل عدم
 تعاشها حيادية سياسة به يقصد

 ءن أندول من مجموعة أو دولة
 وأبرز ، قائم لنزاع بالنبة موقفها

 الذى الموقف السياسة لهذه 'مثال
وربية الدول وقفته  شوب عند ا
هلية الحرب سبانية ا  عام بحن ا
عالن هذا ونص ١٩٣٩ - ١٩٣٦  ا

 عسكرية مساعدات تقديم عدم على
 لمتحاربين،وتحقيقا١ الغريقين كال الى

 لندن فى لجنة شكلت السياسة لهذه
 الحدود على موظفين بتعيين نامت

سبانية  بحريا حرسا عينت كما ، ا
 لم كله ذلك ان ا ،الفرض لهذا
 رجال وا والذخائر لمؤن١ ارسال تمنع

 المعسكرين كال الى عظيمة بكميات
٠ المتحاربحن

عدن

 الوحدات واحدى بريطانية محبة
 ق وعر [a منه-؛ لف ين؛ التى سيةليا ا

 مذن (( العربى الجنوب اتحاد ١) باسم
 ض سم١يظق كما ، ١٩٦٣يذاير ١٨

 '، ة ألحمي■ عاصمة وهى عدن مدينة
 قاعدة وهى ء-دن ميناء على وكذلك
 ؤليمءدن١ يتألف ٠ بريطاب حربية
 صغرة جزيرة شيه من أساسا

 الهندى المحيط فى ناتئة بركانية
 أميال ٣ أميادوعرضها ه طولها يبلغ

 ارالثرق أميال ١ ٠٥ بمافة وتبعد
دسافة ، المندب باب بوغاز من  الى با

 |امزبرذ شبه يقابل ساحل غريطن
 وتشمل عدن ضواحى منه تتألف
 وحصوى، وءم«اد عثمان الشيخ قرى

 الساحل عاى عدن مدينة وتظل
 المسماة الجزيرة لشبه الثرتى
 على المطلة ؛؛لميناء وترتبد باسمها

 ، الجزيرة لذب الغربى لخليح ١
يماحل عدن جزيرة شبه ويصل  با
 لملح١ج١ستخر بستخدم ضحل بوغاز
؛ المنطفذآل صادرات من بعتبر الذى



٧٨٦ عدن

 النضلى ساطنات بالمنطقة وتحيعل
٠ والشرق الثرب من لحج ثم

 ١٩٥ عدن متحمدة ماحة تبلغ
 احصاء ) ذهااسك وعد ( ٢م ٧٥ ) م كم

 ( ذلك بعد ارتفع ) ألف ١٣٨ ( ١٩٥٥
 ألفا ٤٨ ،العرب من ألفا ٥٦ منهم

 إف أ ١١ ، هندى ألف ١٦ ، بمندهن
 ٢٨٠٠ و أوربى ٤٥٠٠١،ل ومالى۶ص

 ة—لدورء وهى أخرى ?ده-دات من
 ٢٩ ٠ ابء منطقة ألف ٥٥ : كاآلش

 ،ل٢ فى أاغا ٢ ٠ I: عثمان الثيخ أف
٠ وأداى الذواحي من

 أعال على عدن اقتصاد يعتمد
 وبعض لترانسيت ١ وتجارة الغدحة

 ندردر’ ذلك ويثمل ، العن.'عات
 فىفرة١وزيت لملح١ج١واستخر البترول

شربة وبعض والصابون والسجائر  ا
 عام ) المحميه ميزانية بلغت وتعد
 وبلغت ٠ جم ٣ر٨ جملته ما ( ١٩٦٤
 ٨هره ( ١٩٦٢ عام ) الواردات تيمة

 ٠ للصادرات ج م ٦٨ر٧ يقابلها ج م
 البريطانية للتجارة ج م ١ ٢ نحو منها
 الميناء خات د التى الغن عدد وبلغ
 منها سفينة ه٩؛٢( ١٩٦١ )عام
٠ بريطانية ٢٢٥٩

 دخوديا وبريم ضران جزر وكاتت
 ا ، عدن محمية اداريا تتبع موريا

 ادارة أب أصبحت منها كال أن
 المام الحاكم اشراف تحت خاصة
٠ لعدن

 منذ عدن منطقة بريطانيا احتلت
 ١٩٣٢ عام حتى وكانت ١٨۴٩ عام

 الها ا ( بالهند ) بومباى لحاكم تابعة
 حاكم لها وعين عنه فصلت ذلك بعد

 ،الهند حكومة اشراف تحت سننقل
 ١٩٣٧ عام الهند عن فصلت 'ثم

 التذاج ستتعمران احدى واعتبرت
 الى ددن انغمت ١٩٦٣ عام وفى

 واستبدل المربى الجذوب اتحاد
نر٠ه٠' اح٠س بمذدوب م ١- -.,g-٠١ ك,م ١لح. ت

 الدكم نظام دحل ، لمحؤبت١و
 رئيس نم رثريس مجدى ليغادًا
 السامى المندوب يعينهم أعفاء ٦ و
 شمل كما ، منتخبا عضدوا ١٦ و

 على ٧ دن د ور مجلى قيام النظام
 ود-م المانرى المندوب رعينهجم االقل
 لمربطاذيبن١ لموظغ^ن١ بعفر ايهام
 وب واحد ، صبهم ءلما بحكم

 ء١اوزر١ مجلس يمتشير أن دمامى ١
 المتصداة باستثناء ألمسائل بعض فى

 ألدفاع أو الخارجية ؛.العلدقات مدها
 دستورالمحمية له يقر كما ، االمن أو

 ٠ خاصة حاالت فى استثنائية حقوقا
 مجلمى فى عضوا ٢٤ المحمية ويمثل
االعلى. لمجلر١أءغماءفى ٤ و االتحاد
 الذى الجنوب اتحاد قيام منذ
 عام البريطانية المحيات من يتألف
 عام عدن اليه انضمت والذى ١٩٥٨
 فى التحررية والحركات ١٩٦٣

 ذلك على وساعد تنقطع لم المنطقة
 التى الوطنية الهيئات نشاط توحيد
 منها منظمات عدة أصال تضم كانت
شتراكى الشعب حزب  ورابطة ا

 جذوب تحرير ولجنة المحتل الجنوب
 ١٩٦٥ عام فى اندمجت التى اليمن

 تل المح الجنوب تحرير منظمة لتشكل
 ااجبهة الى ذلك بمد اشم الذى

 لمحتلا ليمنا جنوب لتحرير لقومية ١
 النهاية فى ألمنظمات هذه من لتتألف

 ({ المحنل اليس جنوب تحرير جبهة ١١
 قيادة مجيرشر ذلك بعد شكلت والتى
 ؤها اعدف قامو ، مياستها م لتنغل
 وفى العرية العواصم بجحن الدعوة ببث
 ا ‘مرفى تعز واتخذت ، ا مم هيئة

٠ لنشاطها
 ١٩٥٦ أغمطى فى بربط.'ذيا أجيررت
 دسذور لوضع لندن فى محادثات

 انوىا أن اال وألمحميات لعدن
 ا مخ ارات بذ تمكت طنية أاه

 وأزالة المصر سةبتذريرالخا المتحدة
 النزاء وتطور ، البريطانية اياعدة

نتاب؛ من كان فداب عمليات ار



ثالثى عدوان ٧٨٧

 الجدر البريطانى الرئيس اغتيال
 ١٥ فى ( لىلثار ارثر ) التشريعى

 وزارة اقالة ذلك وتال ؛٠ سيتبر
 المندوب واطيالء ن مكاوى عبدالقوى

 ) ذريذمول٠ ريتشارد سر ا الساس
 عمزدات بعدنلك ذت١لس.'طةوتؤ١ على

س رطاذى ألجانب من حفزاز—ا  ا
 وفى ٠ المثل“؛ الوحذون علب' رد اش

 العامه الجمعية وافقت ١٩٦٥ أكتوبر
 وامتناع ٢٢ ضد ١ ًا بأغله ا سم لهيئة

 ازا على بالموافقة قرار على ١٠
 ٠ عاحلة بعفة طانية ب١ القاعدة

 تصفية لجنة اكدت ١٩٦٦ يونيه وفى
متده.  حدث من السابقة قراراتها ر’ا

 ذوفمبر وفى ، والجالء المعير تقرير
 ۶ ضو لمو ١ حماية لو ١ سى هجن قثي نا

 هيئه قررت ديحمير ١ ٢ وفى ة نفه
مح  لتقعب وليتةد ة—لجن تأليف ا

 حصول كيفية عن والبحث الحفائق
 استقالله، على امتل والجدوب عدن
 مقاطعة قررت التحرير جبهة ولكن

 للقاهرة بزيارتها نامت اش اللجنة
سبوع فى دل ا  ١٩٦٧ ار من ا
 ًانتخلت تلبة لم غبرأنها عدن الى ثم

ضراب بسبب مهمتها عن  الثامل ا
تعال فى يمتها بريطانيا وعرقلة  ا

 تعيين ذلك وتال ٠ الشعبية بالعناصر
 ومع ، لتربترول خلفا تريغليان سرا

 ءلجات انقطاع دون توالت ذلك
ر.؛طانية الذوات ضد الفدائيين ٠ ا

مندرس عدنان
: ورراء ورئيسى ، تركى *ياس

 ازمير نواحى ببعفى ١٨٩٩ عام ولد
 ثم ، بها االمربكية ؛.المدرسة وتعلم
 ودعن ، أنقرة بجامعة الحقوفى درس

 ته أس ن شذه الى نمرفا 'نخرجه
 بالمجد ١عضو انتخب ، ا!زراعية
 ين تنقل أن وبعد ١٩٣٠ عام اوطنى.
 هرع ١٩٤٦ عام ادعرك وظائف عدة

ادم• تأليف فى ه وغم بابار جالل
ؤ. ألمعارشه ترعم الذى الدتمقراحر

 وفى ، ١٩٥ عام♦ حتى الوطنى المجلس
 اهكه اغلبية على حصل التاريخ هذا

 حزب غير من حكومة تتشكيل
 الجمهورية قيام بعد مرة ول الشمب

مدة وفى  تشكيل اعاد انابة ا
 ١٩٥٤٠ عام انتحات وفى ، وزارته
 من ا ه٨ر٤ على حزبه حصل

ا سوات.
 دعاة من جمة اش صاحب كان
 '**ماسة مذ؛هضا الذرب مع التعاون

دول مع لتقارب١  الشيوعية ا
شتراكية  مظاهر فمن، المجاورة وا

 بذرقة 'ريا اشتراك ح السياسة هذه
 أبيد الكورية الحرب فى عكربة
نضمام ، أكثرها  شمال حلف الى ا

طلنطى شتراك ، ا  بغداد ف’ح فى' ا
 ، مركزى حلف الى تحول الذى

جنبى المال رأس تنجيع  وقبول ،ا
 من سيما  مثروطة ساعدات

يات تجاه ١هز ولكن ، المتحدة الو  ا
 فىخذ.غر خالآل١لد١سياسته فشل مع

ل أشاعت المعيشة نفئنات ذخد  ا
 النهاية فى أدى مما النفوذ واستغالل

نقالب قيام الى ذى العسكرى ا  ا
 لدم و ١٩٦٠ عام جورسيل قاده
 كما ) شجمة١ صاحب أثره على
 ( بايار جالل الجمهورية ريس قدم
عدام عليهما وقضت كمة المخد؛ الى  با

٠ ١٩٦١ سبتمبر ١٧ فى
يالش عدوان

، ثالثى اعتداء أو ، ثالثى عدوان
 الغزو بذلك يقصد السوير حرب أو

 من؛رطايا كل به لذىقامت١ الملح
 طى اسرارل واشتراك وفرنسا

 المتحدة العربية الجمهورية حدود
 ومنطقة سعيد بور ءلمى ١وجو بحرا
 وقطاع سيتاء دلربق عر( وبرا القناة

 ء بسين؛ البرية ااعمليات بدأت ؛ غزة
 عمرات وبدأت ، ١٩٥٦ أكتوبر ٢٩ فى

 شأني على وبحرا جوا الجذود انزال
ور < نوفمجر ٤ فى عيد٠—.٠٠ذ ر ره



٧٨٨ الراية دالثور؛ عواض

لحاب  فى سعيد- بور من أ
 مارس ٦ فى سيناء ومن ديسمبر ٢٣

٠ ١٩٥٧
سارى الثالثى اسوان ا

 االسراذاى الغزو عرة يطلق سم١
 ع—م بالتواطؤ تم الذى ء المعاجى

يات  ه فى وبريطارا ة المتحد, الو
جمن رعركة٠ انظر ) ١٩٦٧ بونية '( ذ

ورة عرابى العرابية. وا
’ معرى وسياسى عسكرى — ١

 بالثورة عرف ما اب 'بكب
 هد١انم عرابى أحمدوهو ٠ئ العرابية

 نة عقب ولد ، وافى محمد بن عرابى
 ز'ق ق الز نواحى برن رزنة درنة

 ن ١٨٤١ عام ( الشرقية محاففئة ٠
 :الس-اردة الحق ١٨٥٤ عام وفى

 ن بن بلوك )) ردة الى ورقى نعرا
زم رتبة ذم ح تحت من الم  دام الس

 ,لومة٠وأدتحح 'زهوتتا:هتترقيا ١٨٥٨
 مى٠الشرك باشما و ٠مم٠خ الذواء وبجدة بينه
 :*جنه والحكم للمحاكة تقدبمه الى
 اإحدن برن لمه—بغح والتهت روما ٢١

 وأبد سمماءبل١ روالخد عنه وعن؛
 ى الدلى رقاه ١٨٧٩ وفى رتبته ار

 ودواى أمراالى رتبة الى 'نوفيق
 ١٨٨١ عام وفى ف '!مباسية االى ءاى
 باذما رفقى عثمان الحربية ناظر ذام

 ؛والت—بمد ( باشا رباض وزارة ا
 بااروة الوطنيين لضباطغببر١ الوثار

 ءر لذرذ^^ ١ يقدر قانونا وضع كما
 دون ،ذات—الح المدرسة خريجى

 رتب اأر ادالح تحت المجندين
 سدء ابذاتا ذلك وكان ٠ الضباط

٠ ة ر لذو ١
 يدإة الثورذالعرابية مرت - ٢

حداث المراحل من  نلخعها وا
: كاآلتى

 منسم آ ١٨٨١ اير—ين ١٦ فى
 احمد بمنزل الوطنيين لضباحذ ١ بعض
رثير الى عريضة وأعدوا بك عرابى

 رفض بعزل المطاب ست النظار
 ، اهم بىرئيسا١ءر واختاروا ، باشا

٠ والمصحف السيف على واقسموا
وزمياله عرابى تدم يناير ١٧ فى
 حلس بك العال وعبد فهمى بك ء]ى

لرفعها الحربية وكبل لىه١ العرضة

 النظار مجلس اجتمع يذاير١ه٣ا فى

 توفيق الخديو برياسة ( الوزراء ا
٠ الثالثة الضباط محاكمة وقرر
 الفساط استدعى فبراير ١ فى

 ثكنات ) ااحربية وزارة الى الثالثة
 المعكرى وقررالمجلى ( النيل قصر

هرريكى ل١الجذر برياسة  ستون ا
 ان يلبث لم ولكن ٠ م٠اعتقال باشا
ى عنهم أفرح بادمةدر لذجلىتهم جاء أ

 ٠ نفه.ه م ٦ليو ١ فى عبيد محمد نىبكبا
 ءذ.مانرفقى واسذمغى الخدير وأذعن
٠ البارودى سامى وخلقه

 مطالب لمن—بثماني بؤن٠لعرا١ تقدم
 ا منه ؛ معظمها أجيب وخاصة عامة

 ، الجيش رتب جميع مرتبات زرادة
 البارودى استعفى أن يلبث لم ولكن

٠ ابيونالهر 'نه ملمذا

 المظاهرة عرابى قاد سبتمبر ٩ فى
 بمظاهرة عرفت التى العسكرية

 المطالب بقية بتنغيذ للمطالبة عابدين
 الجيش عدد زيادة ومنها الوطية
 وزارة واقالة ، نيابى مجلى وانثاء
. راض

ثرذ-ف وخلفه رياض عفى—وا
 بتمر٠س ١٤ فى الثاله للمرة باغا
 قيام منها عدذامالحات أجرى الذى

٠ النواب شورى مجلسى

 انجبترا بعثت ١٨٨٢ يناير ٧ فى
 اعتبرت الخديو الى بمذكرة وفرنسا
 وتقال ، البالد شئون فى -ندخال
 عرابى وعين البارودى وخلفه ذريف
قبرايراعسدرت ٧ وفى ، للحربية ناظرا



ازاق ٧٨٩

 اذى١ ألجديد الدستور الوزارة
بعدم وفرنسا البذاترا نابلته
٠ الرضا
 ة ٣٠ه١ م، اكتشفت ابريل وفى

 كدمة ١لجر ١ الغباط بعضى بتزعمبا
 ة اكم٠إلمخد وقدموا الحكومة لقلب

 ٠ بد الذم* و .اأخفى ل عليهم وقضت
ف  والحدومة الخدبع بون فاشتدالخ

 ويرنما انجلترا فاًلغت الوطنية
 فى التكأثدني بدرية حربية طاهرة

٠ عرابى بابعاد والمطالبة ا!حداث
 برودىرلى١ استقال مايو ٢٦ فى

 الجا'ب ١ اعتداءات جرت يوبه ١١
 ٠ انجلترا من بتدبر اؤوطنيون عأى
 . االسكندرية بمذسمحة عرف ما وهو
 !وزارة١ باشا غب١ألفر يونية ٢٠ وفى

٠ للحردب وزورا عرابى فيها واشترك
 االستانة مؤتمر عقد يوبه ٢٣ وفى

 المعرية لممالة١فى للنظر ( اسطنبول )
 تواصل انجلترا كانت بينما

٠ جرب استعدادها
 االسطول غرب يوليه ١١ وفى

 ٠ بالقنال االسكندرية االنجليزى
أال'*كندرية حريز شب أ'نره وعلى

 .االلى اليوم ق
السارة المرحلة دامت - ٣

 اأى بوده ١٢ من العراية للدورة
 اًت٠وبا ، ١٨٨٢ ر سبتم ١٥

 كفر عند ألمقاودة عرابى باستعداد
م بعد الدوار  االسكندرية استس
 عن بالكف له الخديو أمر من بالرغم

 اليوم هذا وفى ، يوليه ١٧ فى المذاومة
 من المؤلفة العمومية الجمعية تألفت

 اأوش لمعاأط للشعب ممث ٤٠
 االستعدادات استمرار فأيدت

 أصدر يوليه ٢٠ وفى ، الحربية
 وردت عرابى بعزل قرارا الخديو

 ت—باء يوليه ٢٢ فى الجمعية عليه
٠ الترجمة بصاحب الثقة

 وقعة : الدريية المدارك دلت
 عزبهءزرشيد ،أغسطس ٧فى ارمل ١

بين 'أدوأر كفر ،أغطى ٧ فى

 الذجليز١فتح -نم ؛اغطى ٢٢ - ٢.
ل بددد شرقية جبهة  غفاف احت
 شهر مستهل فى لويسا قناة

ء بعد )' أغطى  عاى االستي
 هردان فانتقل ( منه ٢٠فى سعيد بور

 له ومهد الدلتا شرق ار القتال
ن■ بالرشوة االنحليز  السفان واع

 سارك وتضمنت ، عرادى اذة٠خي
 ، أغددن ٢ لمخوطةفىه١ ا الدرق

 والقمساصون ئ ٢٨ فى القحاحون
 كبير ل ١ التل 'زم 1، ر سبتم ٩ الثانية

 ازحف١ ذلك وت ، 'ببر ١٣ فى
 االنجليز دخلها التى القاهرة سوى

 ابوم ١هذ وفى ، سبتمبر ١ ه فى
 ٢ فى سرية ايش

 عذى وكنلك ءرابى بامدام د'-مبر
ئه من ٦  ؛النفى الحكم خفف ثم زم

 صاحب بها عاشى التى الن— الى
 عاد حوت ١٩٠١ م ء؛ حتى الترجمة

 ’ ١٩١ فىستمبرا توفى ٠ لدطن١ لى١
 سر عن تار—الس كشف ١١ كاى له

 ءنغخح..يذه نرجمة’ وهو (( ا!رار
٠ الثورة أحداث مجؤل وعن

العراق
 الدرافبة الجمهورية 'لمثل - ا

 اذتتاحم ، كربى١للعائم ا!يمن االذاج
 وتمتد وادران ا٠تركي ن٠م ك حدودها

 فى وكردستان طوروس جمال من
 مرتفعات الى الدرقى ال.■■،إل
 أربع حدودها ذتاخم’و . خوزستان

 واالردن وريا—سم هى عربية دول
 ساحلها وبطل لكووت١و والدودية

 ربى٠!ه١ الخليج رأس على القعير
٠ لعرب ١ نط معب وبثمل

 مم٢ أاف ٤٣٨ف١لدر١ مساحة !خ٠تب
 جغرافيا وتنشسم ( م م أاف ١٦٩١

 كما مناخا تختلف مناطق ثالث الى
 لمبشية١ الحداه مظهر فى تختلف

 المخوصور بى الرمس السهل ا وتشؤل
دديد وهو والغرات دجلة نهرى بون



٧٩ المراى

 سبة فوقه تتجمع لبنا الخصوبة
 فى يعملون الذين السكان من كبيرة

قليم هذا ان ا ،،الزراعة  .بذحول ا
 الى أو مستنقعات الى الجنوب فى

 فىالجذوب۵تجو ال لهذا ة، رضملحية١
 زراعة سوى ( اامرب شط وحول )

رز  اسة لم ؛النحل وكروم ا
 ها٠٠زغعا-٠؟ر وتتميز والثرقية المالية
 عليها وتتساقط أمطارها وغزارة
 وية١لصدر١اسة ثم ؛شتاء الثاوج

 من X ٦٠ كدو ■نمثل والتى الغرب فى
 يدرها و المرانى ماحة مجموع

 ٠ االءاذلى معدوع ن٠م ا ٣ وى—ي
 نى١ر١فى رة١كر١درجة تتراوح امجنا
٠ الحنون فى ٤وه لى.'ل١ فى ٨ ببن

 ن٢ط ٦ر٨ ابعرانى سكان عدد يبلغ
 دب':ذرير يرتفع ( ا٩٦٢اء٠احع )

 و.نلح ،ى٧م ٨ر٢ الى ١٩٦٥٢ءا
 لواء واكل اًاوية الى اداريا العراق

 قضدة أ ااى ا!لؤية وتذةك.ج ٠ ف متصر
 ةذ٠قضا! وركب ، ام٠قف.اءؤالش لكل و

 اوية وأ : مدير حىولكلذاحة١:و الى
 باآللف سعازدا وعدد ) العراق

 ،الغا ٣.٦و ملدون ، بغداد : ( كا"تى
 ، ٣٢٩ العدارة ، ٠١٧ الديوانية

 ديالى ، ٢٣٥ ابعرة ، ٢٧٢ اربيل
، ٣٥٣ اندال ، ٣٣.  ، ٢١٩ ،كرب

 '،'ومحل ، ٢٩. كوت ، ٣٨٨ كركوك
 '؛ دلمنا سعا اإختفتى ؛ الناصررة ، ٧٥٦
 الل.مائية ثم ٢٥٤ ارمادى ، ٤٥٥
٠( ١٩٦١ احصاء )٣٠٠

 ٢٠٦’ صرة ا ، ا!ءرى المدن أهم
 .ذنى انغا ٣٤ ،,أومل), الغا(

 ٠ وكربألء ء١سالرر٩ والنجذت كركوك
 مجموع من ا ٧٥ العرب كدة يبلغ

'دذ!ك١ده١لسع'ننىالر١  بزه
 . خئيدال راب وا تركمالة أقليات

 ١٩٥١ عام حتى اليهود صدد وكل'ن
 ار أكثربذيم هاجرت ألف ١١٨ لدو

٦٠٠٠ سوى منهم يبق ولم اسرائيل
الممحئدثون أما ( ١٩٥٥ احصاء

 احصاء ) الف ١٤٩ ددهم—ء فيباخ
٠(١٩٤٧

 وتعمد غ قطرزراعى العراق — ٢
 وهلى ارى عل أساسا الزراعة

مطار  نآ—نى. ، الجبلية المناطق لى ا
 و ونرمصاذر المائية المياسة كانت
 بالتبة ةصخا ةيأهم ذات ارى

قتصاد سيما١كر١ ل  أذذا ادا ش
 المدتررن الفيضانات أ؛طار ذلك الى

 نها تتعرض التى إإ،حة١ وانتثداز
 ؤإة بب٠وس الجنوبية لسه-ول١
 ءارئ ج مفر تضمنت وقد ٠ أرف٠حع ا

 عدن قامة١ الرة١ت١الدو فى ارى
 خزا'نزادى ٠ أهمها وخزانات صدود

 اللباردة دد ٠ دجنة على ر’ذ٠الثر
 وذزان دوكان ٤ ة العرات ءلى

 ءلى الهندية ط ئ اراب عر ذحمة
 ٠ دحلة ءاى اراب ط ه االرات

 ٠ ':'اود رخ ت٠خا د— ذلى ن١وخز
 ا خيرة ادمسجة ١ لالطة ١ تضمنت كما

 استثمار ١٩٦٦/٦٥ الى ٦٢/٦١
٠ زراعة ا شذون فى دبنار م ١١٢

 الزراعية المحالى تثمدل
 لى ؛ ٨٥٧ فمح ( االطنان آالف أ

 ولى ٣٥٠ طح ، ٦٩ أرز ،٩١١
 ضافة ما ، المالى المحعزل من ا ٨٠
رة الى ريكة الرفيعة ا  والتبغ و

 لحاصالت١هن وهو لقطن١ثم ،والفاكهة
 بصدرو محال.ا وتغل العهد الحديثة
 عام هدرت طنا ٦٦٤٤١ منه جانب
١٩٦٢ t ت ح،.ا ممم.| ت اال'د والدبى 
 فىالو؛لمه'؛ومل دوذم أ!ف ٦١٥ بلغت

؛٩٥٨ ذم ءى١؛ر١ الصألي١ وانون

 .دوال ١٠٠٠ ته1ج بما د-ال ٠اأغ الكية
؛ز ٢ ٠ ٠ ٠ا'رىو أرانى من  ذى١دوذم

٠ الهطر١ على تعتمد التى

 أحصا، ا ألحيوانية ألثروة -نثمل
عز ما ،راس م ره٦ أغنام (١٩٦.



 دهم ٠

،تشمل
 ركوذئ٢ رمكفهذة

تدذذركات -ض
 خاطبا اول ني

مخذلعة شركة
ئلث ) ادرطالة ، ابتروا كةرش

١٠

١ر
وا ذلى وكات تب أ اذسئب

وحدو ٠د ر .لى وسن؛ , الفرنية
؛تشرك ( أقامت وقد ؛ االمريكيتان

 والجامو.*- الماشي.>ه ثم ، رأسرط م ١ ر٧
 وال>م. والخيل ( الجنوب فى ؛

٠ والجمال والبغال
 بترولا فى المعدنية الثروة تنحصر

١٩١٢٧ ً#ي التذياظه. بدا لفىي١

 منعإنة من اذرول خ—لف أنابيب
االدخر '!تحر سادل الى ركوك
 ذبة،ر --دم1 ١ •*رتا با. ميناء عند كبى

 ؛!.حكومة تجبيبا شوية أذاوة ظير
,ع II—و دد كانكت متى ا هى و رية شه

 نهر حذى 1ت'نئرك' وردت بينها نزاع
 ة ي لكما بلغت د—وتم ١٩٦٧ مارس
 ذحه بانيعا.س ١خظ بواطة فة اًلمنعر

 والدركات ؛ ١٩٦، عام ط م ٣٥
 .المرهدل نغط شركة تنمل ا"خرى

 المراق وشركة .ادرة ونغط
 على الدراق ويحصل ،الحكومية

 بعد الدركات هذه أرباح من /■ ٥١
 ١٩٦١ عام ولى ، !ضرائب١ استنزال

 من اال التنقيب امتيازات حبت٠٠لم
 كاذت ان وعد فع المتفلة المن,'طق

 ,!شركات إيمنه الممذوحة اداحة
 البالدفي ساحة٠ أكثر تفعذى ا!جنبدة

 جملته ما ١٩٦٥ ءام االفى راغ
 -آ١ع٠٠ى ' ب ئ٠فم ل٠ورمي ن ماثم؟ ٤٨٢

 ثم_احدءذ"٠فاش بت اللده راى اق م '؟أ.
 العراق ر٠بعب هذا وءإى ، ابرأن١ذ

 االنتاح بث من ط٠اال; ألدولة
٠ للبتر.ول لعالمئ١

االمح اور القياص الودع __ ٣
 ربن ؛إك١ ابن ١ االول نبصل
 ١٩٢١ عام ادراق عرش ( الهاشمى

 رم ١٩٣٠ عام غازى ابنه وخلفه
 ٠ ١٩٥٣ الثافى ل—فيص ه وباي

٠ذ٠لخارج-١ نى١ر۴ا١ ه٠٠سبر رتبات و؛

ف ااهاهدات من لة٠سلس  مع واالح
بات عدة الى أدى مما طذيا٠بر  انق

 بك رة'ذو أهمها عارية وذورات
 ١٩٣٦ءام كم'ن مال، وحك ، صدقى

ب  ئ ١٩٤١ عام عالى رزدد وانق
 الى الدراق اشمت ١٩٤٥ عام وفى

 ١٩٠٥ عام فى ، العريبة الدول جامعة
 بدد ذ٠١بغد ف ح الى اهرانىا ذخبك

٠ كيا' تر دع ثمة ذا 'ن ة هد معا عقد
 وقع ١٩٥٨ ( تؤون .١ ؛وب ١ وفى؛

ب  اذي^١ على قفى عسلالرى انق
 ك1١ى٠واذ ث وزى٦لجهمب١ النظام وأعلن

 االله عبد ارهد وواى الثافى فيصل
 السميد. نورى ازوزراء وزثمر
 يادة—سم مجل'*ى ف ون! ، مصرعهم.
 ح .س ر ١ تجا-ب ريق——الة بربمة

 الركن الزعيم برياسة جدبدة وزأرة و
 واعترضت ، م——أس٠ة الكريم عبد

 رالج^^ؤر؛ال المنحدة ال الدر الجمهورية
 لمن بقح عراف ذلك ر٠و ألراقية

ت ره ٠#تمى؛١ التئد١

در.، :ى٠ح ١٩٥٨ عام يحل لم
 وافي؛ ، الذورة زعماء دحين الثن'ق

 لزءماىذى١و نابه قاب الكريم عبد
 عر. مرلذاً ر عارف السالم عبد رةللذو

 مارس ٨ ولى ، ع المحدانى وقدم حياته
 بغثم؛دذ مساحة نورة ومت ١٩٥٩

 أحبطت ولكذي؛ الدواف الوهاب عبد
 لقاب مح؛ولة قاهرت شى٠'ء ه زفى

 ت -ج اتتودر ٧ وفى ، لحكم١ ذظام
 قاس-م ادربم عيد الغتيال محاو

 من٠ حذت تار ة٠٠سباد م١ قادد واخذط
 ٠٠ا.م»وبم١و اوحدة١ ر نثد؛ أ دنة ١٠١.,د.

 اذى ت اذب و!شذو؛ ون وء وأنشبح
 فى ر فذ، الى أدت ضة٠در) دكتاتوربة

قات  1وقطهه ا ور؛ يد. ز صر العراق ع
 ٠ ميه٠٠أقل ن،١ اء٠دء١ ب٠بسم. بت لك؛ا ا مع

 د١االكر دع أ؛*لح اعالصر رلطو٠و
. ا؛ران مع ذجدد٠و

 انقالب قام ١٩٦٣ فرأير ٨ وفى
ءلى قضى عارف السالم عيد بذ؟؛دذ



٧٩٢ ( انتداب ) براش

 لذىتدم١ ) الدكتاتورى تاسم حكم
عدام عليه وحكم للمحاكمة  ديوم١فى با
ءرى سر’لمج١ وفرر ( التالى  ا
 ن رزي ادىء٨بم العهد تجد؛ف الجديد

، ارباسة١ مجلى والعلى ، يوليه ١٤
 ده د ٩للجمه ا٠ءارفرئيس المشير وإبم

طاهر درياسة٠ ل زراء مجلسا وشكل I ة٠——٦،ا رذا رة١٠وز لحدافته الذى ىييح 

 ها د لالنقالب محاولة على قفى
 ١٩٦٤ أكتعوض ١٦ وفى ،البعثيون

 القيادة اتفابة العراق وقع
 الجمهورية مع الموجدة كداسان١

 اخالف١ أنهى بينما المتخدرة العربية
 ءلى ي-ادة١ حول قا'*-م أثاره الذى

حداث ونطءرت ؛ الكويت دوفان ا
 ١٩٦٦ اابر؛ل لسىالصاس١ ج

لرحمذ١ عبد الذرلى( نه نلى وخلفه
 ثوة جمع. بواسطة ادربل ١٦ فى عارقا ،

 ومج'-ى الوزر'، مجلس من ثدركة
 ام ق روبن ٣٠ وفى ‘ت اوطنى ١ الدفاع
ن زق١ار١ ءلى عارف  ذادل بادق
 وفى ٠ احكجم١ ذظام ضد اثانية ١ للمرة

 'اذزاة طاف ىذاح أغسطرشكل ٩
 زجهةلئ١و الوزاز ارحمن ١ ادد ءلمغا
 ردا د٠ص ريق'ذو ار. لطومة١ سدة سجا

 ا— يم وه- .،-.ى ى سدور؛؛ ف!بدت ازي؛؛جذتر

 د.رسى موق' ٠ ٠اغط لشركة ؛'لضبة
 واذران لتري؛ ؛زبارة ورية٠لجمه١

•ش.ات، ١٩٦٧ ايو’ فى الدراق وأعإن
 نل١ضد,وا ۶١ الصر فى ٠م٠ع٠ج مع

با.'-ور ع —،-٠خد مساحة ت ١بذو هموسا
 ذاته ءال وقطع رومص ا"ردن١و

كم. المتخدرة والواليات ببروطالى-ا
 دول اى ا البترول بر وتعد ضخ وف

 ٠ اسرارل مع المتواطئة
العراقى الديار : لمطة1

ض. أ أذنبة ت1ذطاء ثالثة : اسم

حصاذآىج(

 رمر٠مؤ وافق ١٩٢٠ أبر؛ل ٢٥ ل

دام ءاى ر:حيرو بان المنعذر 'الحلذاء

ذتداب بريطانيا  المراق على با
٠ ؛ؤتمر١ لقرار فبولها هذه وأعلنت
نتداب سك فى جاء  الدولة أن ا

 عراقية حكوف بانشاء تعنى المنتدبة
مم عصبة 'نضمن  ضقأللهاوتخضع ١ ا'

 تدع التى عليها بريطابن' نتداب
 فى اآلمن حفدظ تبدلمن عاتقها على

 ، الدارج فى دلمن ولد ا وسالمة الداخل
داب صك ) ءلها ويقفى  ي ا
 دستورا بر أساسى ذطام.سياس بوضع

 مع وف فى العرابان تستشير
 ق الهختلغة الطوائف حقوق مالحظة
 وخول ؛ ها لح ومحس! ذيحا’ورلىا ا!مرانى

 ت!لف لرطاى١ السامى للمندوب
 ومجلس عربى مورىيرأسه٠غ دلى

 ٠ كله العراق يمتل تأسيسى
( اتفاقية > بريطانية ٠ عراقية

 ابريدانية الدراقية االتفاقية
 بحز عقدت التى االتفاقية بها عشد

 هدن*رما' محل لتحل وبريطانيا العراق
 مدتهاوكانت اهت التى ١٩٣٠ عام

 ط؛ توبع .بغت وؤد ، سنة ٢ح
 ومف>اوشات ت٠محاوال االتفاقية

 هدة’ملىوعمه أهمها بالغثل انتهت
 بمعاهدن عرفت والتى ١٩٤٧

 اجرائها فى العراق ومثل بورتسموث
 حينذاك الوزراء رئيس جبر صالح

٠ العراقى الشعب ورفثها
تفاقية هذه عقدت  ٢٤ فى ا

 لذى ١ التارخ وهو ١٩٥٥ فبراير
 بحلف عرف ما لهجود١لى١ فيه ز ب

تفاقية اثر على بغداد  وقعت التى ا
 باب وجعلت وتركيا العراق بحن

نغمام  لتنضم ٠ مفتوحدا اليها ا
 بحن من أحممت وهى ؛ريطانيا اليها
تعاب حاءت لهذا ٠ المنطقة دول  ا

٠ الحاف لهذأ الرسوم ق النط، فى
تفاقية نعمت  عر ( ٢ مادة ١ ا

ل أنهاء  ل ٩٣ ٠ ءام بمماهدة ا
 اؤرولذلى وتعهدت ٠ ومالحقها

الذ وتنمية ادارن عر المتعاندتان



( ,ة معالى ح بر.بطانية ٠ بقية ٧٩٢

 ذم، واادفاع والتعاون والصداقة
 وبه ردج ارج اعترفت "ذم فمن ٠ ا رينهم

٠ لى١بر٦ فى طانيا لر ألممتاز بالمركز

 ال-ماح ءاى المعاهدة :مت كما
 رذر ' على لها دوات أئ باالحتف

 ذود بتدرب نتكفل وان ، العرانى
 ندرب ءإ, وكذلك ;ة٠جة عراقية
 ادارن وفى ٠ألبرية اطراق قوات

 ءلمى نعت كما ط المقدارات وتشغيل
 كافة اليرران.-ة الحكومة تقدم أن

ت  وبن—'ذم،، وترروز لنزوفى التسهي
ج طائرات ٠ ارظ'ذى١ الجوى ال

 العراق على اعتداء وقوع حاال وفى
 للحكومة بريطانيا تقدم به التهديد او

 الماعدات طلبها على بناء العراقية
 كريه—الع القوات تثمل التى

اكرازة الحكومة وعلى ؛.الدفاعية
عدد لجدلى ت تقدم أن الته

. فه'! االيدة

١٩٥٨ ;وبة ١٤ ثورة م ورقيا
رغداد حلف من ااهرانى وانمحار

تفاقية هذه اصبحت  ذات غبر ا
٠ موضوع

( معاهدة ) بريطانية - عراب

 ادرخازدة العراقية المعاهدة
 ها'عذر التى المعاهدة بها يقمد

 االول فيعل الملك حكم ابان العراق
 ؛ونية ٣ ٠ فى السعيد نورى ووزارة

 محل فحلت ، بغداد بمدينة ١٩٣٠
نتداب اتفاقية  عصية فرضته الذى ا

مم  ١٩٢٠ عام منذ العراق على ا
 (اذضما الى بذالمئا هدة المد-؛ ومهدت
 هذه وتمت ث مماال عصبة الى العراق
٠١٩٣٢ نوفمبر ٣ فى الخطوة

 ،سنة ٢٥ المعاهدة هذه مدة كانت
 *ركزا لبريطانيا الماهدة جعلت وتد

 سواء ، ممتازا وسياسيا قانونيا'
على بريطانية قوات لوحود بالنسية

 لروط بالنسية أو العراق ارض
 بالعجلة الحارجية اهراق لجة

 ا٠-—دريطاق اعتراف مع بطانية ال
فى—با  التمثيل وتاذل العراق ق
٠ لجى ا

 اذا )) أنه على المعاهدة نعت
 فى لمتعاقدينا لغربقمن ١ أحد اختبك

 اى١ فورا الثادى الغريق يبادر حرب
 حالة وفى ،حليفا كونه بعفة معونته

 الى الغريذان يبادر الحرب خطر
 الدفاع تدابير تخان المساعى توحيد

 ملك معونة وتنحصر ، المقتفية
 عر لحليفته يقدم أن فى العراق

راضى  وسعه فى ما جميع العراقية ا
 والتسهيالت المساعدات من يذدمه ان
 الكك استخدام نلك ن١وم

نهار الحديدية والمطارات والموالى وا

 ( ه مأدة ) هدة المدف ذبت كما
من ضبط سئوبة ان على  ا

 حفظ ومسئولية العراق فى الداخلى
من  ملك فى تنحصران الخارجى ا

 بان فبمترف ذلك ومع ، العراق
مبراطورية الواسالت حما؛؛  ا

ساسية حوال جمدع فى ا  صالو فى ا
 بأن ويتعهد ، المتعاقدين الغريفقن

 التحالف مدة طيلة بررعدانيا رمنح
 بالبصرة واحدة جويتين قاعدتين

خرى  :ان ويأذن ، ت١فىغربالغر وا
 لها ليس بربطانية قوات بهما ترابط
حتالل صفة  القوات هذه وتتمذح ،ا

٠ وقضائية مالية باعفاءات

 بالمعاهدة المرفقة المالحق وتنص
 العالفة القوات عدد تعيين أن على

 مشاورة بعد بريطانيا حق من الذكر
 نتلها عر يوافق الذى العراق ملك

 ومنحها واعانتها وتدريبها
بأن يتعهد كما الالسلكية التسهيالت



٧٩٤ بستان عر

 وعاى ١٣بريطان طلب على ء دى يقدم
 القوات لحماية عراقيا حرسا نفقتها

٠ البريطانية

اندنس عر
يعرف ما على يطلق ألذى ٩٠٠٠اال

ع - د ؤ ا( ٢ ت ت' ز ءو )١ لمبا، -ا' الموم
٦الشر أ الرى انخليج رأس على

وزر وت ذان ذبر غى حو مل’—ويذم
’ ت١ بم ى' ا؛ دأوى رضا الشاه ضمه
محو ة م.ا أالداية '*ة ا٦ث أ زعم..ل’ ج

زرم، وى ٠ ة٠ى لعد. قليم شخصية ا ا
ألشاد ط غذ كح ع رني ١مئ جرت ؛٩٦٧
ددا فى رة لمنصر ١ سته سما' ئ؛٠ذمد؛

ذب ٠ ا

عرص
دى اقتص-؛ اصطالم العرض ٠

طنى ادذرار أو لكمية١ )) بأنه ذا لعر
أو ساهة ين عليه الحصول يمكن

يجارة او بالدراء خدمة  يسعر ا
 (( معدنة زمنية فترة خالل معثن

قتصادى بالمعنى فالعرض  يستلزم ا
 سرة مي الخدمة او السلعة تكون ان

 من فالمرجود عليها الحصول مكان
 غرمن و ألمعر ءن يختلف قد ما -امة
 معنى يتتلزم كما ؛ الطعة هذه

 ا'.خدمة او للطعة يكون ان العرض
 يؤثر بدوره العر وهذا معين سعر

 المعروضة مية الك. اى العرض حالة فى
 اقتصادط المقرر ن٠فم ، معين زمن فى
سمار ن٠بي وثيقة عالقة هناك ان  ا

 ة٣الكة وبين السلعة ؛٠ب تباع التى
٠ منها تدرض قد اش

 ببا يقصد ، العرض حالة ٠ ٢
 خالل *ا سلعة اسعار بين المألنة

 التى والكميات معينة زمنية فترة
 ٠ السوق فى عليها الحصول يتيسر

 مللة العالقة هذه رتبت واذا
 (( العرض جدول )) باسم عرفت
: ذلك ومثال

 طنا١٠٠لمعروض١قرشا ٤٠ العر
 طنا: ١٥٠ المعرودى قرشا ٥٠ السمر

 ٢٠٠ المعروض نرشا ٦٠ العر
 الممروس قرشا ٧٠ العر ، طن

 ألكمية ان ويالحفد . ٠ الح طن ٣٠.
 تتوقف معينة سلعة من المعروضة

 تكاليف منها مختلفة عوامل على
لتاح  وتذيما ، ر حد  ا ومسذوى ا

حوال حداث الطبيعية ا  اتجاردة وا
سعار ح!ة عن والتنبؤات  فى ا
٠ المتقبل

 به يقصد العرض قانون ٠ ٣
 السعر ددن العالقة تنظم التى المعادلة
 وتصاغ السلعة من المعروض وكمية

تى النحو على سعار ارتفاع ان )) ا  ا
 وانخفاضها العرض تمدد الى يؤدى
 قلة أى العرض انكماش الى يؤدى
 ن ذلك (( منها المعروضة الكمية
سمار ارتفاع  زيادة ن١للمذتجي يحقق ا

رباح فى نتاح زيادة على تشجع ا  ا
٠ المعروض زيادة بم وس

 اصطالح ، العرض مرونة ٤
 التنييرالحادث نبة زيادة به يقصد

 اذأذورن ساة لمعروضمن١ كمية فى
 هذدالطعة. در٠فىل الحادث بالتغيير
 كس١كات اذا لعرضمرن١ أت وقال

 بينما  —مذ ثمر ه بمعدل لعر ١ فى
 /٣٠ بمعدل وغر ١كميةالمع فى ألتفيير

 دذا٠ل أو ٠ ا م دع: أو .ادة ر )'
٠ (( وانكماشا

تبادلى ءدض
صطالح فى تتدادى ا  ا!هرذر ا

 كنه من 'كذ* عرض هو التبادلى
 منها اذواحدة تقوم بحيث واحدة

خرى مقام  من بدا تتأذر نم ومن ا
 المعروشرمذباذ نم. ى و اسعارها حيث

رز او ،والن الثاى ذلك ومثال  ا
 ذلك ،والس الزيت او ،والمكروتة

يضاعف للعتين٦ احدى اختفاء ان



دبلوماسى عرف ٧٩٠

 ان كما ،البديلة اللعة ءاى الطلب
 ،ا.تتبعه ولى ا سعرالماحة ۶ زتغا١

 الخرى“ا ئى لطلب١ زياده كذك
٠ سس٠٠والعس

ئدذم عرض
 اطالحا به يقمد المتالزم العرض

 طءى اج—٠٠" را ت دقذر -هى ح ابتا
مناص آخر  ذتاح١أت بمعنى . منه و

 أو انتاج م يستدل سلعة عرض او
 المرتبة فى تعتبر أخرى سلعة عرض
 زيادة وتتبعها لالولى بالنسبة الثانية

 لياف انتاج؛ أن نلك ومثال ، نقصا و٦
ذن عرض ثم ومن و القطن  فى ^ج—ا

 القطر بذرة ؛'نتاج مقذرذ ( لعوق’
 آو أالدرة انتاج عرض ذلك وستتبع

 زاد فاذا ، السوق فى مستخرجاتجا
ول انتاج  الثانى، انتاج بالتالى زاد ا
 أطنب( ١١) زيادة أن هذا جنى ولكن
ول على  على سب١فى زيادة يناظره ا

 الى المنتج يسعى قد لهذا ،الثالى
نتاج عملية تنظيم  من يقلل بحيث ا
نتاج نبة  المطلوب دام ما الثانوى ا

 ٠ معينة كمية على مقعورا منه
 أرباحه تقدير فى عادة المنتج ويراعى

جمالى الثمن من عليه يحصل ما  ا
سلى لالنتاج ٠ معا والثانوى ا

وطلب عرض
 سدة على الطلب بحن المالقة

 الخدمات(( من خدمة ))أو السلع من
 يتصل منها المعروض كمية وبين
 أو السلعة هذه بعر وثيتا اتصا

 العالنة هذه وتنظيم ، الخدمة
قتصاديون علبه يطق الثالثية  ا

 وتشمل والطلب العرض قوانين اسم
: يأتى ما

 رفع الى تدعو الطلب زيادة - ١
 ،.بينما العرض تمدد والى السعر

 السعر خفض الى تدعو الطلب 'قلة
٠ العرض .واعماض

 لىخغض١ تدعو العرض زيادة — ٢
 قلة بينما ، الطلب تمدد والى السمر

 الحر رفع الى تدعو العرض
٠ الطلب وانكماش

 بين توازنا السعر يحدث - ٣
ع كمية  الكمية وبين المعروضة ا

 السلع من عليها الحصول المطلوب
٠ المعروضة

دبلوماسى عرف
 مجموعة هو الدبلوماسى العرف

 العالقات فى استقرت التى القواعد
 اعتراض دون الدول بين الدبلوماسية

 صورة فى قائمة تكن لم ولو عليها
٠ شارعة معاهدة أو قانون

 فى الدبلوماسية العالنات أكثر ان
 على تذوم مازالت الدولى المجتمع
 السوابق بذلك والمقصود ، العرف
 ٠عرتطعها ض ام.;عتر التى االدرة

مة لحماذات١ لدياى١  ت١واا

 لسن ألدولة تكفلها اش
 امتيازات وهى ، لديها الدبلوماسيين

 من بالمثل المعاملة أساس على تقوم
 ضرورية انها أساس وعل ناحية

 بواجباته الدبلوماسى الممثل ضطالع
 من فر ١و بقعل تمتعه تستلزم التى

ستقالل  ، تصرفاته فى والحرية ا
 لشخص الحرية فكرة أن عن فضال
 اصال انبثقت اش الدبلوماسى الممثل

عتقاد عن  تطور زمت قد الدينى ا
الدولى للمجتمع المنظمة المالنات

ن م،, حسه

 قواعد لثدوين الدولية أو الجماعية
 قوانين صورة فى الدبلوماسى العرف

 اغلب ,فان شارعة معاهدات أو
 الدوية للعالنات المنظمة التواعد

 اليوم حتى مازالت بها يتمل وما
٠ الدبلوماسى العرف الى تستند



٧٩٦ ستورى عرى

دسدادى عرف
 مجموع به يقصد لدستورى ا العرف

 فى لها مكان  ش١ المرعية القواعد
 يرجم وأش المساور الدسذور صلب
 به جرى لما نظرا بها ويعتد اليها

 لقوا'ءد،١هذه طبيق فى طويال العمل
 لعام١لراى١ لهاحماية توفرت فبذلك

لزام قوة لها واسبحت  والعرف ة( ا
 هامثى,الدستور على ينشأ الدستورى

 من غمض لما مفسرا ويكون المكتوب
 او ٠ المدونة الدستورية النصوص

 وملء النقمى سد مهمته تكون
 يحكم نص يوجد  حيث الثغرات

 فانه ثم فمن ، بقةله سا لذى١لوضع١
لتجاء عن غنى  رف الى ا  ا

 الدساتير فى ما لسد الدستورى
 او ، غموض و1 'لقص من المسطورة

ت لمواجهة  ن.ماحدس, فى تكن لم حا
٠ لدستور ١ واضعى

 الدستور غدر الدستورى والعرف
 ٠ معذارر غير نذور دس* وهو '، الدرفى
 العرف من استمدوةوده١ انه بمعنى
 فترة الحكم نظام عليه استقر الذى
 ، أرتانون ١ قوة له ف!صبح طويلة

 هذا أن من أكثر هذا يعنى ٩
 'رة٤٠:٠طارها١ ؤ-،ا تو٠ي لم الدستور

 العرف كان خية’التار الناحية فمن
 حتى كم—اله لنظم الوحيد المصدر
 مع.با٠رج ءادة اعد ق فى بنوده صيفت

 زال فما ذلك ومم ، محدود اس اط
 هذا حول مكانا بشغل العرى
طار ٠ ا

دور عرد
 غيرممطورذ الدولىذواعد العرف
 ت الدولية مالقات منظمة
 طويا.ة فترة ٠بها الدول أخذ بسبب

 استقرت حتى عليها اعتراض دون
لزام قوة لها وأصبحت  والقواعد ، ا

 الدور القانون عليها يقوم التى
 و عليه منموص غع أكثرها مازال
، الدواى العرف الى ا فيها يرجع

 شارعة معاهدات فى عليها نص وما
 اذراعد صياغة او تغنين سوى ليس

 المالقات عايها استقرت عرفية
٠ اعتراض دون طويال زمنا الدولية
 ءرف الدولية القاءذة تكون ولكى

 شروطا رتوفى أن يبغى به يعتد
 ؤاعدة ت£ون أن منها ، خاصة
قات تنظيم فى استقرت  بين ا

 وأن الدول هذه أكثر بين أو الدول
 دونمع!رضة اضطرد قد يكونتطبيقه!

 ينبغى ذا أم ذا ضمنية أو بحة عر
 واستقرا السوابق الى الرجوع

 ستئذاص١وكذلك لتارضلمذ.١ث١ حد١
تفاذات  أو الثنائية والمعاهدات با

 علم.ه جرى ما على للتعرف الخادة
 ممين دولى لوض«ع بالشبة ااممل
 عإى نام تم الذى ء١مر١ ان باعتبار

عتق من اساس  أو بجدارته ؛د—ا
 هذا اليه يفغى -ا أو قانونيته
٠ الدولى للمجتمع ٠خي من التصرف

 التاريخى ل٠التماس ويتفسؤن
نسال الدولى للقانون  ’مرحله نم ا
 الفردى الشين مرحإة الى العرف
 به تقوم أو الفقهاء ده يقوم الذى

 أن فل ابحوث ومعاهد الجمعيات
 المؤتمرات الى التقنزن هذا ينتقل

 مونح لذكوت الدولية المنظمات ه
ي ندة بزانى دحر’ وقد ، دراسة  ا

 قواعد ودن لتاط بدراسات القيام ءلى
رية الدور العرف  المغمول ا
ل وكذلك  احث تطو؛رها على ا

المجتمع, لتطورات فقة١مو أكثر زكون٠

 عر سق ذم١ رفى٠المجلسمل

كرية المحكمة  أحمد شكلها التى ا
 ئد١وف ة ربي--، الح وزبر داشا جمال
 ممام سوريا فى ألرابع التركى الجيذر

 لمحاكمة ألبئا ءالية بمدبنة ١٩١٦
 بتدبير مذجمين لزعماءالعرب ١ من عند

بمحاولة أو تركيا عن انغصاب حركة



عردبه ٧٩٧

تصال  مع حرب فى أجنبية يدول ا
 سر ١٩١٦ مايو ٧ وفى ، تركيا
 التى لالحكام عن بيانا باغا جمال

 ٠ مبرراتها ذكر مع المجلى اصدرها
عدا*, عليهم المحكوم عدد بلغ وتد  با

 مدينتى فى التنفيذ ونم متهما عشرين
 عليه* المحكوم عدا ، ودمشق بيروت

٠ والنفى بالجن

عروبة
شاب العروبة مة الى ا  ا

 هذاعربى للغة١فى يقال العراة،لهذا
 اض—خص يحمل اى المروبة رجحن

 له زد أنهم باعتبار المرب
 بثن وتجمع لتكوبنية١ خصائصه

 روحية روابد وأفراده بطونه
 أبرزعا وتاريخية جتماءيةوثقانية١و

 شذد ۶ومجمو ، واحد عربى لسان
 بمقومات عنه يعبر ما هى الروابد

 ا تتهيا  اش الدواية الشخصية
٠ وجوده عناحر اكتمل لثعب
 اضوبة١ألغاظ استخدام برز ولقد

مة  العرسة والقومية العربية وا
 المربى والتضامن العربى والعالم

 ٠ا!ماماضبى والرأى العربى والكفاح
من التحرر حركات بدأت منذ
يربط ما مع _ العثمانية التبعية

 الخالفة بدولة العربية الثعوب
سالمية ستعمار من نم ٠ ا  ا

يطالى والفرض البريطانى  الذى وا
 العربى العالم فى النفوذ مناطق تقاسم

 وتضمنت ، عثر التاسمع القرن منذ
 التى والدساتبر والمعاهدات المواثيق
 يؤكد ما التاريخ هذا متن وضعت
 هن ٠ العربية الثخعية هذه وجود
: ذلك
بروتوكول ديباجة تضمنت _ ١

 نوله١٩٤٣ عام الدودالعربية جامعة
 والروابط, الوثيقة للمالت اثباتا ١١

 الدودالعربية بعن تربد العديدذاش
 المام للرأى واستجابة ٠٠ جمعاء
نطار جميع فى العربى  نم العرية ا
تفاق ٠ «اح ا

 مؤتمرالقمة قرارات تضمنت — ٢
شارة العربى مة الى ا  العرسة ا
 والرؤساء الملوك ويعبر ١) بقوله

 وفائهم عن هذا كل فى العرب
 ونحو العربية امتهم نحو لواجبهم

سرة كرامة (( الخ ٠٠ البشرية ا

 ورى٠الد الدستور تضمن س ٣
شارة ١٩٥٠ لعام  شية١مة١ الى ا

 الشمب أن )١ ديباجته فى بقوله
مة من جزء هو الذى الورى  ا

 ومسظقبله وحاضره بتاريخه لعربية١
 فيه تجتمع الذى اليوم ار يتطلع
مة  (< ٠ ٠ واحدة دولة فى الدريية ا
ولى المادة فى ض وقد  لدستور١من ا
 من جزء المورى الشعب أن على

مة ٠ العربية ا

 المصرية الدساتير تضمنت ٠ ٤
 ١٩٥٢ عام ثورة بعد وضعت التى
 والوحدة العربية القومية فكرة تأكيد

 ٠ المعرى الثعب وعروبة العربية
 ١٩٥٦ دسذور مقدمة فى جاء فقد
 الذى المصرى الشمب نحن )) قوله

 الكيان فى متفاعال بوجوده يثعر
 م-ئولياته ويقدر الكبير العربى

 العرى النضال حيال والتزاماته
 ( ١ ) المادة ونعت (( الخ المثترك

 ممر ١١ أن على الدسذور هذا من
 سمح.ادة ذات متتا.ة عربية دولة
 والشعب ديمقراطية جمهورية وهى

مة من جزء المصرى ٠ ((' العربية ا

 أن على ١٩٠٨ عام دستور ونعى
 جمهورية المتحدة العربية الدولة )١

 ئ سيادة ذات' مستقلة ديمقرالجة
مة من جزء وشعبها ٠ (( اربية ا

 الدستور من ( ١ ) المادة ونصت
 الجمهورية » عران ١٩٦٤ وذتكام١

 ديمقراطية دولة المتحدة العرية
 قوى تحالف على تقوم اشتراكية

 المصرى والشعب ، العاملة الشعب
مة من جز، ٠ (( العربية ا



٧٩٨ اصرحن

الريش
 سيناء محافظة عاصمة - ١

 تقع ه قدرم مدينة وهى ، المعرية
يتشر لبحر١ ساحل من بالقرب  ا

 وعلى البردويل بحرة من الشرق الى
 الى القنطرة من الحديدى الخد
 الريع القدار يقطع ، وغزة رفح

 ٣ لى القنطرة وبين بينها المسافة
سم ق’_ط كما ٠ ساعات  احد على ا
فام دارية ا  ويشمل سناء فى ا
 بق’١لذور١و سقل لعريثىوابو١ مدينة

 وجرادة والمقصية عيدوالمسا
 سكانها وجملة ٠ والغواضرية

 لمة ٢٩٣٤٥ ( ١٩٦٠ احصاء ١
 لغزو تعرضت ( ١٠٧٩١ المدينة )

 الفوى تويده ء مفاجى اسرائيلى
ستعمارية ١٩٦٧ يونية منصف فى ا

 اتفاقية '، العريش معاهدة - ٢
 عن الفرنسيين جالء تم بمقتضاها

راخى  بمدينة وقعت' ، المعرية ا
 مثل ، ١٨٠٠ يناير ٢٤ فى العريش
 رشيد الدفتردار التركى الجانب
عظم الصدر عن نيابة ) افندى  ا
 الفرنى والجائب ( ضيا باشا يوسف

 على لمعاهدة١وذصت ، ديزيه الجنرال
 ممر عن الفرنسيين الجنود جالء

 واقالعهم واتالهم واشتهم بأسلحتهم
 الغن على المصرية الموانى من بحرا

 لهم تعدها التى والسفن الفرنسية
 على الجالء ويتم .'،العثمانية الحكومة
 عن المواقع لبعد* بالشية مراحل
 بأن المعاهدة وتقضى ، ابحردة الموانى
 عنها يجاو التى المواقع دلم

 العثمانى الجيش الى الفرنسيون
 التوقيع وقت طيها هى التى بالحالة

 سالمة ءلمى المحافظة مع المعاهدة على
 باطالق تقفى كما ، نسييناألر الجنود
سرى سراح  مع الحانبين من ا

 مر وامالك سالمة على المحافظة
ء اظهروا  فرنسا نحو الممريين من الو

حتالل فترة ابان كما ٠ الفراص ا

 ترحيل, نفقات بدفع العثمانيون تعهد
٠ له المؤونة وتولير الغرس الجيش

عريضة
 يرفعها مظلمة او التماس العريضة

 ة ج —ك٦ ■■خ ح ذات جماعة أو شمخعر
 العامة السلطات احدى الى معنوية

 السلطة ممنلى الى وبخامة
مة مجلس أو كالبردان التشريعية  ؛ا
 اش اأخدنوق من العرائض وتقديم

 ونصت للمواطنين الدساب كفلتها
 ئ السياق فى أو حريحا نصا عليها

 للمجلى الداحة الالئحة فى أو
جراءات تتضمن وأش التشريعى  أ

٠ بثانها تتخن التى
 تضمنه ما المريح النص ومثال

 اذادة فى التثريد^ة لع.معية ا فانون
 لكل يجوز )) أنه على تنمى اش ٢٠

 لعرائض ط عريضة لنا يقدم أن مصرى
 الجمعية رئيس الى تبعث اش

 كم وتح الجمعية فيها تنظر التشريعية
 يحال. يقبل وما ، نبولها و١ برفضها

 المختص ( الوزير ) الديوان ناظر على
 واخطار عنه يلزم ما جراء به

. (( فيه تم بما الجمعية
 دستور من ٢ ٢ الهادة وتضمنت

 فى الحق ار ضمنية اشارة ١٩٢٣
 بقوله ابرلمان الى العراش تقديم

 يخاطبوا أن المصريين نراد ))
 من لهم يعرض فيما العامة السلطات
 طيها موقع بكذابات وذلك الثغون
 ٢٢ المادة ذنابل وهونص (( بأسمائهم

 برز١لذى١ ممر جمهورية دستور من
 شكاوى يم فىتقد. المعربين حق كذلك

 مخالغة عن الدولة هيئات جميع الى
 اواهمالهم العموميينللقا؛ون الموظفين
 مثروءدسذور اما ، وظائفهم واجب
 هذا الى اشارة ده ترد فلم ١٩٦٤
 خليةلمجلس١لد١ لالئحة١أن غر الحق،

 سكيل٠ نشاذه٠م رشما“ تضمنت ا مة
ش  وبيدت ، حاتوا راش١لجذةذ
جراءات ٢٣٧ - ٢٣٢ المواد  ا
العراش فى وابت دالنظر الخاصة



سيامى عزل ٧٩٩

 وتشمل ٠ للمجلى تقدم التى
 عنوان ذكر مع توقيعها اشتراط

 أن اشترط كما ، مقدمها وعمل
 لعبارات ١ من خالية لعريفة ١ تكون

 قيد االجراءات وتشمل . الالئقة غر
 رئيمرالهجامر هاءلى٠ءرض ثم. العريضة

 ٠ص اذأ 'جغظبا يأمر أن له الذى
 ٠ عليها تتغر المنعة وط الثم ف تممن،
 الى سادرة احالتها له ان كما

جات او الوزراء  الى او المختمة ا
 وتضع تفحصه*' التى العرايض لجنة

٠ بشأنها تقريرا
 لدستور الداخلية الالئحة تتضمن

 التى ش١لعر١جميع : يلى ما ١٩٢٣
 رئيسه يحيذيا المجلس الى ترفع
 عضو لكل وان ،العرائض لجنة عل

طالع لى الحق  عريضة أية على ا
 لجنة رئيسى من ذلك طلب متى

 iاللجذ فحص وبمد ، العرائض
 الرسى بعرفى العريف؛ لموخوع

 للفصلفيه، المحذى على أللجنة راى
 باخبار الوزراء القانون الزم كما

 لتىبعثها١ العرائض فى تم بما المجلى
 ا شهرين ؛تجاوز  مدة فى اليهم

. اتعر اجال المجلس قرر اذا

سيأس عزل
 اجرا، المياس العزل - ١

 من عتامر بعفى استبعاد بمقتضاه
 السجاسى الممل ميدان عن الشعب
 أى ،القاتم الحكم 'ظام لناس
 الحقوق ممارسة من حرمانها

 ٠٠ الذهب لمجموع المقررة لسياسية ١
 المنامر اسمعتبعاد ذلك بشمل و

شتراك من المعزولة  تنظيهم أى فى ا
 بمختلف التمنلجة كالمجالس سمياسى

ضطالع او ،درجاتها  بالوظائف ا
 ااجماعية التنظيمات أو لعامة ١

تحادات كالنقابات  ، المهنية وا
 . المعزول شخص يتعدى  والعزل
 ممن غيره الى ينسحب  أنه بمعنى
٠ عائليا بهم يرتبط

 طاسى ادزل بذظام أخذ وند
شتراكية المتحررة الدول من عدد  وا

 هرؤامرات من مكاسمبها حماية بقصد
 مر العن؛ من أو الرجعية العناصر

 للذوى شماصرتها ثبتت اش
ستعمارية  ذلك ومثال ،المحتلة او ا

لبالى الدستور  الذى ١٩٤٦٠ لعام ا
 الياب!؛ الحن-رق ممارسة حرم

فراد اى١ء  مع تعاونهم ثبت الذين ا
يطالبب لمأن أو ن٠ا  الحرى ابان ا

٠ الثانية العالمية

 التحضيرية اللجنة أفرت ٠ ٢
 أش الشعبية للقوى الوطى للؤؤتمر
 والتى ١٩٦١ نوفمبر ٤ بتاريخ تألفت
 الوطى الميثاق مثروع عنها انبثق

 جمهورى قرار الشان بهذا مدر )
 هذه أقرت (١٩٦٢ لعام ٣٤ رنم

 فى السياسى العزل مبدأ اللجنة
 القوى ماهية لتحديد محاولتها
ميلة الثمبية  لجمهورية١ان باعتبار ا
 تحالف طى تقوم المتحدة المربية

 إذصد ١) وذلك ، العاملة لثسعب١توى
 عن والمستغلة الرجعية العناصر ابعاد

 مع المج فى المياسى الممن ميدان
 للشعب وتأمينا لالشتراكية حماية

نحراف خطر من  « والتخلل ا
ستبعاد وتضمن  المشاركة عدم ١) ا

 ,اقاعدن فى 'سداس تنظيم اى فى
 سى١تذغلم ٠شادة١كز١لمر١ أوفى

شتراكية التنظيمات أو  به المتصلة ا
 التعاونية والجمعيات كالنقابات
دادات ٠' (( المهب.ة والجمعيان وا

 ٠ يثماون سياسيا والمعزولون
جتماعيسة الثورة أعداء ( أ ) ا

شتراكية  ارتكبوا ممن للثعب ا
 ضدهم وصدر الوطن حق لى ؟ريمة

 لش«مب ١ أو الثورة محابمم من حكم
 أو المليا الدولة أمن او الفدر او

 كل وكذلك ،الخ العسكرية المحاكم
 التاة افساد فى اشتراكه ثبت من

عتداء أو’الياسية الدردات عر ا



٨ عزيزاسرى

 الملكى، الم ابان الطفيان مماوتة او
 يثمل كما ،الحزبى النظام ظل وفى

سرة أفراد المبعدون  ألسابقا؛ الهالكة ا
. وأصهارها
 ت;،...ارض التى العناصر اب(

شتر النظام معتطبيق مصالحها  ٠تج١ا
 ءليهج. اذطبق الذين أولئك ويثمل
 وكذلك ٠، ازراء؛ الملكية تحديد

 ممن -تذن'؛—والم الرجعية العناصر
 اننبن وكنإك * ممتلكاتهم أممته

٠ الدراية تحت وضعوا

عزيزامرى
ئ مصرى حى’وسيا عسكرى ٠ ا
 : المهرى على باشا عزيز الغريق وهو
 زلفساهرة وتعام ١٨٧٩ عام ولد

 يةالعسار يته ١در ستكمل ١و
  ذور زميال وكان ئ وألمانيا داسنول

 عام وفى خرن؛—الم الكلية فى باثا
 اليوذزذى رتبة الى رش ١٩٠٤

 -اتح—ألح فى وعمل التركى بالجيش
 جمال وصف ، البلقان من مختلفة
 رم إرحأ؛١ هالذح فى سيرته باثا

 ة—العروج بالجذه٠ر فى معه اختالفه
 معكأردة فى ؛—هم اظهر D بقوله

 وعثمانية بتربك ازاذانية العصابات
 صابات *١١ ل قذ؛ فى ثم ومقدونيا

 ثورة ابان أى ) كا١٠و اليونانية
 حمدية الى اشم وقد ، ( ١٩٠٨
تحاد  لدسبرر١ اعالن والترقى ا

 نطى١وكا ٠ ٠ جليلة خدمات وخدمها
 هجومه فى لجيشن ١ فصاثل حدى ١رأسى
 ابريل ١٣ ثورة بعد اسطنبول على

 وهاجم ( ن٠لالتحادبم ضد ) الرجعية
 على استيالئه بعد هوز طوب ثكنة

٠ (( عظيمة مهارة وأظهر غلطة كبرى

 هيئة فى الترجه؛ صاحب اشترك
 لذى١ لبالى١ باشا عزت. الهبر أركان
 للقضد ١٩٠٩ عام اليمن الى ارسل

هام ثورة على  سياسع؛ قنجح يحى ا
غزير به نام أندى الدور بفضتل

 وفى ، ))دعان(( اتفاقية بعقد المصرى
 واشترك درقة الى انتقل ١٩١٢ عام

يطالية ا!جرب فى  وبعد مع؛—الطرب ا
 معاهدة ) الصلح معاهدة توقيع
 ادة—ذم فى باشا أنور خلف '( أوشى

تفاقية رفضوا الذين الوطنبن ٠ ا

 اراسذول ألترجة صاحب عاد
 ، استقالته قدم ١٩١( يناير ٢٠ وفى
 أمرا باشا أنور أصدر فبراير ٩ وفى

 أصدر _رل ابر ١ ١ وفى عليه بالقبض
د قرارا لعةرى١لمحلر١  ;؛وحدا١با

عدام  ثم المؤبد السجن الى خفف با
تهامات وكانت ',٠ عنه عفى  التى أ
 ملفقة تجدية المحكمة الى بببها قدم

 هى ءاثها حذت النى االدباب ولكن
 الفكرة بث على الترجة صاحب عمل

ستقالل عرتحقيق والعمل العربية  ا
 حركة ومناهضا؛ ة—العربي للشعوب
 يياسة محور كانت لتى ١ التتريك

 هاجم أن له يبق وقد ٠ االتحاديين
 ءلع.له فرد اسكوب حاكم شا د؛ عثمان
 امرا الحاكم أصدر حتى بقوة

 جه؛لباثا واجه كما ، عليه بالقبض
تراك أيها صنعتم ماذا )) بقوله  لنا ا
 انتنا هوا اما'نتنا فى دميكم ى سه

٠ ((■ واحتقارنا
 ادرى عزيز صالت انتطعت - ٢

ولى العالمية الحرب منذ بترتجا  ، ا
 العدا موتف ذلك بعد منها وقف ثم

 خده؛ فى ١٩١٦ عام فى دخل حين
 استقالل بعد وعين حسبين الذريف
 ، ا٠ءا ووائدا ذربية وزيرا الحجاز

 عن بعيدا قترة وعادى ٠مم الى وعاد
 مديرا عين ١٩٣٦ عام وفى ئ ا حداث
 ١٩٣٨ عام وفى ٠ البوليس تكلية
 الة وفى ، للجيش ءاما مفتنا
 ، الورب أركان لهيئة رئيسا التالية

 ولكن جرية بمغامرة نام ١٩٤١ وفى
 وزميليه وقدم سقطت الطائرة

 عين ١٩٥٣ عام وفى ، للمحاكسة
 ٠ موسكو فى ممر لجمهورية سفرا

٠١٩٦٥ عام تولى



يية عجابة :دد ٨.ا

عبي
 أبحر على يطل جفرأفى أتليم ٠ ١

حمر  الحجاز حدود بين يقع ا
 الذنممالة المن وحدود ألجنوبية
 يمتد طح:ى رملى سبل من ويتألف

 قلب عن تفعله ميال ٨٠ عرض الى
 الى تصعل مرتفعات نجد صحراء

 عدذودان طالمنطقة١وتتخل متر ٢٠٠٠
 وبيد-ه رانية وادى أهمها خصية

 الزراعة تجذود لهذا : وعقيق وشهران
 سكان بهاأكثر ويشتغل عيني فى

قليم  من أكثر عددهم يبلغ الذين ا
 !لمذهب أى ا ورنتمون نمة مليون

من ن٠السدوديي بخالف ) الشافعى
٠ ( الضابان

 صعجره مؤانى عدة سير وتضم
 وتشممل جدة جنوب ن٠م تمتد
 وجيزان وألشرق والرك ألقنفذة

 ٠ نيزيمة٢ق١١و ب المو و وتعثر يا والمضا
 وابيا وتربة بيثة ل٠فتثم المدن أما
٠ صييا و

 الحكم ابان ني كانت ٠ ٢
ية تتبع فية متحدر التركى  ، أليؤن و

 ءليتبا لكزذ١ ۶يتذاز ك!ن و ن
، رسة٦ث١و مكة- ف١أشر  ١حعار زه!
 ١٩١٠ ءام فى ء ٠ هب صمة ا٠ء صييا ٠ م

 ادررضى سح.مد بد ل >او
ستعالب  سامية رد ;عد ٠ب ا

 الحرى اباب اترة اعاد نم ٠ التركية
'ط متعينا ابنسية اطر ا  ?حب ن٠.م؛’١با

 الحرى ابان لر_طاضن١ الى اذخم
 ثب مع وءذر عدفه لتحقيق العظمى
 فى وقف لهذا ١٩١٥ رايو فى معاهدة

 ولى ناحبة من ن٠حب الملك وجه
مام وجه  اخرى احية من يحيى ا
ردلخء البريطانيون له ومهد  على ا

 ١٩٢٢ عام وفالله وبدد ’ ألحديدة
ضطرابات من بفترة عر مرت  ا

مام ىط يرت والفوخى  يحيى ا
زحفه وواس-ل الحديدة استعادة

دارئ؛ اضطر مما شما  لالب ا
 الذى سعود آل العزيز عبد الملك الى
.سيالء له ١ص قد كان  الحجاز، على ا
 الى عير ضممت ١٩٣٠ عام وفى

٠ السعودية العربية المملكة

(( مماسة ))
البريطانية - عسبر

 د III ■٠٠٠ء أمير بعن عقدت معاهدة
درسى محمد السبد  والحكومة ا

 التوقيع فى مثلها التى البريطانية
 البريطاذى الحاكم شو الميجذور عليها
 كمهاردذححا اللورد واعتمدها لعدن
 ١٩١٥ ابريل ٣٠ بتاريخ العام الهند
:فيها جاء

 اهالن دو : المعاهدة من المقصود
تراك على الحرب  عرى وتوطيد ا

 بريطافى؛ حكومة بين ما الصداقة
دريسى اسيد وا  فاته وأعضاء أ

درس آى ؛وبتمهد ( ٢ مأدة ؛  ( ا
تراك بفذنمال  من لطردهم ويجتهد ا

 يوسع ان وله اليمن فى مواقعهم,
تراك حساب عل أراضيه  (،٣)مادة ا
 بصورة البريطانية الحكومة تتمنى

 فى العرب رؤساء ترى أن مريحة
 فى منهم كل ،واخوية سلمية حالة

 للحكومة موال منهم وكل منطقته
 على وكدبل ، ( ٦ مادة ) ألبريطانية

 لالعمال البرطانية الخذومة تقدير
دريسى لسيد’ بها سيقوم انتى  أ
 والمؤونة ل باأط ستعاونه فهى

 مع متناسبة المعاونة هذه وستكون
عمال من به يئذوم ما ٠ ا

ارهابية عصابة
 اشاعة الى تهدف سرية منظمة
رهاب  من موعات مج بين وانفزع ا

 ثخصي.ذ اغراض لتحقيق الشعب
موال كابذزاز  طاي اف٠أهة أو ا

سدلمولب هذا وتستعخدم ،سياس^ذ  ا
خاسة بصفة السمياسى الضفد فى



٨٠٢ مم١ عصبة

قليات طوائف  أن اتستطيع  اش ا
 ضد ضريحة معارضة موقف تقف

غلبية  ،؛ القائمة الحكومة ضد أو !أ
 جندت الصهيونية ان ذلك من

رهابية العصابات  للضغط- ليهودية ١ا
 الفلسطينية والقرى المدن سكان على
 والهجرة ساكنهم خالء العرب من

 أعمال تتحول وقد ، الحدود عبر
رهابية العصابات  حالة فى كما - ا
حتالل أو الغزو مقاومة  الى - ا

 من فرق عدة فيها تشترك حرب
 دون تعمل ولكنها العصابات هذه

٠ بينها يجمع مركزى تنسيق

مم عصبة أ
 اءخاب فى تشات دولية منظمة

ولى العالمية ) العظمى ألحرب  ( ا
 لفرض نتائجها من كنتيجة مت ون؛

 الحروب ومنع العالى السم ضمان
 ، الدولى التعاون وتنظيم ولتوكيد

 جدية ولة محا؛ أول انشاؤها وكان
 للبند تحقيقا ئ عالمية منظمة قامة

مريكى الرئيس مبادى* من ١٤ رقم ا

مم عصبة تألفت  من ١٩٢٠ عام ا
 باعنمارهم الحلفاء دول من عدد

 انضمام وتوالى مؤسسين أعضاء
ولى المادة نصت ان ؛' غبرهم  من ا
 دولة ية )) أن على الععبة ميثاق

 و’ { الدومذتبون ) حدىالممتلكات١ او
 * ٠ بنفها نغمسي؛ تحكم مستعمرة

 وافق اذا الدمة فى عضوا تصبح أن
 الجمم أعضاء ثلثا قبولها ،٠طو

 الضمان تقدم أن بشرط و العامة
 احترام فى نيتها خالص عن الكافى

 ألندام تقبلى وأن الدولية التزاماتها
 بالذدسلح خاما العصبة تضعه الذى

 {( والجوية والبحرية البرية وبالقوات
 رت تن أن العضو وللدولة
 وبإهعبة ، خاصة بشروط العصبة

 أخزل ١ذ١ أعضائها من عضوا تطرد أن
٠ بواجباته

مم لعصبة وضع  أو ) ميثاق ا
 "مس“ ، مادة ٢٦ من يتأنف ( عبد

غراغى  هذه أجلها من قامت التى ا
 تكوينها كيفية تضمن كما الهيئة
 تحثيق فى تستخدمها التى والوسالى
٠ أغراضها
مم بة—عص- تتألف كانت  : س ا
 ح جمم مندوبى من تشكل عامة جمعية

عضاء  مندولى عدد يزيد  أن على ا
 ية يكون  وان ثالثة عن دولة كل

 وتجذ.مع واحد موت جوى دولة
 وتصدر ، يا ت العامة الجمعية
جداع ١٠) قراراتها  حالة فى ا (( با

 العصبة ومجدى ؛ العضوية نبول
 منهم أعضاء ٩ من اصال يتألف وكان

 الحلفاء دول يمشقون دائمون ه
 وروسيا وايطاليا وفرنمسا بريطانيا ’؛

 ٤ و ( المانيا اليهم ضمت ثم واليابان
 ارتفع ثم ٠ العامة الجمعية تنتخبهم

 ثم ، عضوا ا ه الى المجلس أعضاء
 رن وتتألف العامة الكرتارية

 قرار فى المجلس يعينه عام سكرتير
جماع  الجمعية عليه وتوانق با
غلبية العامة  موظفون يعاونه با
 بالحصانات يتمتعون معينون

٠ الدبلوماسية
 عنيت ألتى المماش اهب كانت
 الى التلح تخفينر العصبة بشانها
 أمن مقتضيات مع يتفق الذى الحد

 التى المنازعات وفضر ئ دولة كل
عضاء ن٠بي تنشب  الودية الطرفى٠ب ا

 فرض هرع ٠ الحرب لمنع كوسيلة
 حالة فى وعسكر-ة اقتصادية عقووات

 ت عنم كما ، عدوألى بعمل دولة قيام
 ووضعت الدولية بالمعاهدات ااعصبة

 على ذقضاء ونذرها لتعجيلها نظاما
تفاقات  عقد شجعت كما ،' ارية ا
 المشاكل لحث الدولية المؤتمرات

قتصادية  التنظيمات تثجيع أو ا
 التعاونا:خكرى. اولتنئيد أبصحبة

 نظام وضعت السياسية الناحية ومن
نتدابات تنفيذه على وأشرفت ا



س عباا ٨

 استقالل 'رحو خطوة أنه باعتبار
 كما ن المتخلفة لنعرب ١و ت١لمستعمر ١

تليات بمسائل عنيت لجعبات١و ا

 ورائها ومن بريطانيا لعبت
 ربيا دورا مبراطوريةابريطاذية١

 ، ا"مم تة٠ءص سياسة توجيه فى
 نفقات من بب نحم أكبر تدفع وكانت

 حتيه ملبونى نحو بلغت اش العصبة
يات تكن ولم ن حينذاك منويا  الو

 حى العصبة فى عضوا المتحدة
 عام اليها فاشمت ألمانيا أما ؛ نهايتها
 عام النازية تيام منذ وتركتها ١٩٢٥
 من ايابان وانسحبت ، ١٩٣٣

 غزوها أثر على ١٩٣( عام العصبة
 روسيا كت اشذ, بينما ، لمنثوريا

 ، نفه *ام اله فى الونيتية
 بعد العصبة من ايطاب' وأشحبت

 ثم ( ١٩٣٦ عام ) ألحبشة حرب
 حربها بعد المصة من روسيا أبعدت

 بة—العم* تقم لم ولكن ٠ ونلندا مع
 للنما ألمانيا ضب عدد ما بعمل

 ستنهل لى لبولندا أدانيا غزو عند و
 تهدم لذلك ئ الثانية العالمية الحرب
 الدول وادت للعصبة الدولى الكيان

 نظام الى الثانية العالمية الحرب ابان
٠ القديم التكتالت

 عقد للعصمة اجتماع خر٢ وكان
 ابريل شهر فى (( جنيف )) فى بمقرها
 وترحيل أعمالها لتمفية ١٩٤٦
مم هيئة الى ماتها١اش  المتحدة ا
 ذلك قبل قب'مها أساس وضع التى

 ٢٥ فى فراشكو سان مؤتمر فى
٠١٩٤٥ ابريل

 القوس العمل عصبة

حزان احد التى السورية ا
حتالل نبل تألفت  عام حول ا
 المل يتضمن برنامجها وكان ١٩٣٣

 من وغيرها سوريا استقالل على
 زعمائه من ، الشقيقة العربية الدول

حزب فى مج٠تد١ ، العمملى صبرى

بيع ٠ ٠. ١١٣٦ مئ مماهدة توقيع بعد الوطنية الكتلة

مدفى عصيان
 بعض بحن تمرد المدنى العصيان

 السلطات ضد المدنيون المراطنين
 ، محتلة أو كانت وطنية الحاكمة

ءأفراد  الجمهوروالموظفين ويثمزهؤ
 العميان يتميز ثم فمن ، العموميون

 الذى السكرى العصيان عن المدنى
 بين الثورة مبلغ يبلغ قد تمرد هو

 يعتبر والذى الملحة القوات أفراد
عدام يعاتب كبرى جناية ٠ مقترفهابا

 صور عدة المدنى العصيان يأخذ
 اللطات مع التعاون عدم منها

 وهو اددة المقاومة أو ٠، الحاكمة
 حركة به اشتهرت الذى ا"ساوب
 السيادة ضد الهندية التحرير

 ومن ، زء؛مةغاذدى تحت البريطانية
جب الواردات مذأطعة ذلك  ثبة ا

حكارذ١ومقاطعة  كماحدث ) للعا
ستعمارى لالحتكار بالنسبة  للملح ا

 لمدشمرحلة١ العصيان (ويبلغ الهند فى
متناع ايجابية  الضرائب دفع عن با

 امتناعهم او الدولة موظفى أوباضراب
 التى واللوائح القوانون تنفيذ ص

ستعمارية ) اللطات تصدرها  فى ا
 هدارالحقوق١ شتتضمن١و ( العادة

 من يعتبر كما ، المشروعة المواطنون
ء المدنى العصيان نيل  المواطنين و

 عن بعيدا المنفى فى تثكل لحكومة
٠ الدولة اقليم

يوبى١٠ عطا
، وزراء ورئيس سورى سياسى

 فى تألفت وزارة أول فى وزيرا كان
نتداب ظل  معركة بمد الفرنسى ا

 نيهاوزارة ذولى ١٩٢٠ عام ميلون
 ثم ( عالءالدروبى برياسة ) الداخلية
 الدين تاج الشيخ وزارة فى اشترك

 بذوليه ١٩٣( لتىألغهاءام١ الحينى
الوزارة وعامرت ،’ المدلية وزارة



٨ صامل

ضطرابات من مدلة ضرابات ا  وا
نتداب قوى ضد  مما الفرنسى ا

ستقالة الى اضطرها  فألف ٠ة ا
 فبراير ٢٢فى وزارته الترجمة صاحب

 انتقال وزارة أنها باعتبار ١٩٣٦
 وتجددت لنيابية١لحياة١ لعودة تمهد

ضطرابات  الى فرنسا اضطر مما ا
 وفد وتألف المفاوضات باب فتح

تابمى هاشم برياسسة  فيه اشترك ا
يوبى حكومة من وزيران  وانتهتا ا

 سبتمبر ٩ معاهدة عقد لى١لمغاوضات١
 وض حكب امبق ذلك وتال ، ١٩٣٦

تاسى فترلى دستورى  ريامة ا
 صاحب مردم حمدل الجمه,وربةوخلف

٠ الوزارة تولى فى الترجذمة

شامل عفو

 اصطالح الشامل العفو - ١
 ن٠ء التام المفح به خصه قاذونى

 أكان سراء سيةسميا بجرائم المتهمين
 ، بعده أو ؛.ادانتهم الحتكم قبل ذلك
 لثمااملجه.اءيا١ لعفو ا يكون العادة وفى

 فى اشذرك الشعب من قطاعا شمل
 أهلية حرب أو داخلية رةثو أو انقالب

 ند أو الحكم نظام ضد تأمر أؤ
 ءودن فبمد ٠ الدولة رئيسى ٠'شخع
ول الى الحياة  فق ببب مجراهاا

نقالن  عرشه الى ملك اعادة أو ا
 اف أحل من طرف انتصار بمد أو

هلية الحرب  ءف ا'.هادة فى يصدر ا
 ألعماى فى اشتركوا الدنن جميع شمل

٠ فروا لحكما١ ونظام الدولة ضد

 مداهدات فان الدرب حالة فى أما
 نتضمن’مادة العادة فى 'نثمل الصلح
 تذاد وهو ٠ الثامل الععو اعالن

 دن الدول؛؛ العالقات هيط سارت
غريق حروب  استثناء مع ٠ ا

 دادع ذات رنم ا بجر ا؛.'-جمرن بعد*
 م١تخد أو العمد كالقتل .شخص

 ىسحذ قد كما ٠ حدى او ا رب إددن ا
نقالب اء٠زءس التدرب و ض أو ا

هلية  المتسببين المدبرين باعتبارهم ا
 الفوخى حالة عن نجمت التى سىللم!
نقالبات تماحب التى  والحروب ا

ذية ٠ ا
 ان على المدونة الدساتير تنص
 ٤ الدولة رسى حقوق من العفو

 نص ١٩٢٣ لمام المعرى فالدستور
 لعفووتخفيف١ حق له ))الملك أن على

 ١٩٥٣ دستور نمى كما « العقوبة
 لرئيس )) أن على الالحقة والدساتر
 أو العذوبة ص لعفو ١ حق الجمهورية

 من نحق١ هذا أن كما ، (( تخفيفها
 لدول١فى التشريعية المجالس حقوق

غلبية بقراريعدر نيةداالبر  ومن ٠ با
 السياسى ممر تاريخ فى ذلك امثلة
 أو ) عليهم المحكوم عن العفو اعالن
 لذضايا١فى ( محاكمتهم تجرى الذين

 حق القرار هذا نضمن و لسياسمية ١
 ممر عن المنفيون أو المبعدرن المراطنين

 بمنايبة ذلك وكان اليها العودة فى
٠١٩٢٣ ؛وليدو فى استور اعالن

ليه ير ٢٣ ثورة بمنا'صبة   ٢
 البالدعهدا تبدأ أن فى ورغبة ن ١٩٥٢

 الماشى أخطاء م*ن خاليا اجدبد
 من أوره فى جرى ’وم، وخالفاته

 لذرض أو بسبب ارتكبت جرار
 لذامل ا لعفر با صدرتثريع ، سى سيا

 ارتكبت التى الساسة الحراك عن
 ا٩ه٢يوبه ٢٣فى الحركة قيام دل
ولى مرحلتين على ذلك ب وقد  ا

 ١٢بتاريخ ١٢٢ رف القانون صدور
 يأتى ما على المادة ونحت أفطر

 راق—ج٠ا١ عن شامال عفوا يعفو، ١١
 ١٨٠۵١٧٩ لماد^ن١فى علبا ٠ك،ص١

 قد تكون واش العدودات قاتون مئ
 ، ٢( ألقانون بهذا المل قبدفى ارتكبت
 ١٩٥٢ اكتوبر ١٦ بتارنة والثانية

 عفواشامال يعفى ١١ أن على ه في ونت
 لثروعفيهما١و والجنح الذرات عن

 سىسميا لفرشى أو لبب ارتكبت التى
 الداخلية بالشئون متعلقة ن وتكه

أغدى٢٦ بحث لمدة١فى وذلك لتبآلد



اموًا ٠ ٨

 كما ،( ١٩ه٢يوبه ٢٣و ١٩٣٦ سئة
 أنه على ٣, مادة فى القانون هذا نص

 نضانية هيئة أية امام تنبل  ))
 عن اسو ا—يرفعه التى الدعاوى
 بتدويض الحكومة بمطالبة جرائمهم

جراءات عن  دهم٠ض اتخذت التى ا
حكام او  بمقتضى العفو لتىمحاها١ ا

٠ (( القانون هذا

العقبة
 أخذيح١ على تطل أردنية ميناء ٠ ١

 البحرى اتغذ وهى باسمها السمى
ردنية للمملكة الوحيد  ٠ الهاشمية ا
 قطره يبلغ توس نصف تمثل والعقبة

 برى طريق يصلها ، أميال ثالثة نحو
 الخط يبدأ حيث اشتر بنقب

 الى شما يبر الذى الحديدى
 التى الغن عدد بلغ وقد ٠ عمان

 ( ١٩٦٢ عام ١ الميناء استخدمت
 طن ألف ٦٠٠ حمولتها سفينة ٤٣٤
 وبالعقبة ، بريطانية سفينة ٧٧ منها
 تضاعف وند أردنى حربى مطار

 غالق١وترة خالل دبا البحرى الشاط
 المالحة وجه فى تتران بوغاز

سرائيلية ٠ ا
 ٠ مصردا ميناء العقبة كانت ٠ ٢
 اسخداعدل أأخرنو عيد كان اذا حتى

 شمن ئ ن٠-٠ لتتمكن تركيا الى أعارها
 عام ولى المدننة الى الحعم.اح طريق
 العثمانية الحكومة استفلت ١٨٩٢

 حلمى عباس الخديو فرصةتولية
 عثماذى٠أ ا الدمان ارسال فى فتباطت

 الخديوية باسناد التقليدى السلطانى
 على للضغط وذلك اليه امرية

 اليها العقبة بضم المصرية الحكومة
 عرفت أزمة أحدث مما نهائية بصفة

 تم وند ، العقبة بمس!لة حينذاك
 الحكومة بتدخل التنازل هذا

 ضمت ١٩١٧ عام وفى ، البريطانية
 ملك حبن التريف امالك الى العقبة

 العزيز عبد حكم الى وانتهت الحجاز
على سلطانه بسط الذى سعود ًال

 ض (٠ بريطانيا بتدخل ) العقبة
 ءتبرثضس١١٠٩٢٥ ودعام ئ الحجاز
ردن شرق امارة حدود  وطكن ، ا

 الضم بهذا طتعتر لم اطعودية
ردن شرق على حينذاك المنتدبة  ا
 البريطانية الجكومة- مع واتفقت

 ،اسمية بالمغاوضات المشكلة بحل
 ذلك منذ كان كما الوضع ومازال
٠ التاريخ

اجتماعى عقد
 فدفية نظرية على يطلق اسم

 الدولة أسل فكرة تبر بها يراد
 قامت الدولة أن ؤداها و ئ وقيامها
 والملك الشعب بدن تم لتعاقد نتيجة

 منجاذب مخالفة وأبة معينة بشروط
 مبررا تعتبر الشروط لهذه المئك

 الدولة أسل ان أى .'،العقد لغسغ
جتماعى العقد هذا هو  ويفر ، ا

نسان بأن العقد هذا الفقهاء  كان ا
 ناشتباك1 ا اطبيعية بحرياتها يتمتع

 افراد مجموع دفع غدره مع مصالحه
 بمقتضاه ق اتف؛ عقد الى المجتمع
 بالقدر حقوقهم بعض عن تنازلوا
 الدامة السلطة بايجاد بمح الذى

حتفاط مع  يصح  معينة بحقوق ا
 التنازل فهذا ، بها المساس للسلطة

فراد جانب من  مقابل فى قدتم ا
ء تمتع فراد هؤ  ممينة بحرية ا

 وينتهى( ، حمايتها لهم المجتمع يضمن
 تتمتع  الدولة بأن القول الى هذا

 لذىتتازنى١ بالقدر بل مطلقة بسلطة
 فدلى 1• لغرضممون تحقيقا فراد ١ءته
 محقوق١باحتر لدولةملزمة١ فان ذلك

فراد  بها احتفظوا التى وحرياتهم ا
٠لحماها ا لدولة١ماوجدت والتى

الصلح عقد
سطالح فى الصلح عقد  الدولى ا
 بموحها اتفاقية توقيع به يقصد
 تانمة كانت لتى١اطرب حالة تنتهى

 وسبق ، لدول١دولتين!وءددس بين
تدل اجراءات الصلح .عتد اتفاقية



٨٠٦ الردى امي. ٠

 هدنة واتغانية القتال وى اعالن
 المفاوضات ثم مفتوحة أو موتوتة

 ألمبادى* "شمل اش التمهيدية
 اتفانية حولها تدور اش المقترحة

 نتيجة العادة فى تكون والتى الصاح
 التى والوساطة الحميدة للساعى

 فى ويشترد ، محايدة دولة بها تقوم
 بموثدن يد طى يتم أن الصلح عقد

 صالحيات وتمنحهم دولهم تفوضهم
 حالة وتمود ،الصلح اتفاقية لعقد

 تبادل دعا، المتحاربة لدول١بين السالم
تفاقية على التصديق  )أوالمعاهدة( ا
 ف١طر١لذىتتغق١ المكان فى وايداعها

٠ عليه المعنية
 أن طى البرلمانية الدساتير تنص

 عامة بصفة المعاهدات على التصديق
 أنها غير ./، الدولة رئيس حقوق من

 تتعلق اش المعاهدات خصت
 عليها تترتب أو ألقومية بالسيادة
 موافقة بضرورة مالية التزامات
 ضوء وفى لها التشريعية المجالس
 المادة نعت الدستورى المبدأ هذا

 ممرلعام جمهورية دستور من ١٤٣
 لجمهورية١رئيس )) يأتى ءلىما١٩٥٣
مة مجلس ودبلنها المعاهدات يرم  ا
 الصاح معاهدات أن على ٠٠٠

 المعاهدات وجميع والمالحة والتحالف
 أراض فى تعديل عليها يترتب اش

 بحقوق تتدق التى أو الدولة
 لدولة١خزاذة تحمل التى أو اليادة

 لى الواردة تير النفقات من شيئا
 اذا ا نافذة تكون  ٠٠ الميزانية

سة مجلس عليها وافق  نعر وهو (( ا
 عام ددتور من ٤٦ المادة يطابق
 مطا:.تة رورة أضاف الذى ١٩٢٣

 للثرود المعاهدة فى الثرودالرية
٠ اسنية

الفردى العمل عقد
 عقد ، الفردى العمل عتد ٠ ١

 يشتغل بأن عامل بمقتضاه يتعهد
 اشرافه أو عمل صاحب ادارة دحت
العمل صاحب فيكون أجر مقابل

 الغرد العامل ويكون العتد فى طرفا
٠ ثانيا طرفا

 العمل لمتد تانون أول مدر
 تانون ) ١٩٤٤ عام ممر فى ألفردى

 نتائج من مدوره وكان (٤١ رنم
 لعمق١عضويةمكتب فى ممر اشتراك

 القانون هذا ومر ، ١٩٣٦ الدورعام
 رتم القانون بصدور جديدة بمرحلة

 لف يتأ وهو ١٩ه٢ديمبر ٨ ، ٣١٧
 طى يمرى  وهو مادة ٥٦ من

شخاص  فى يستخدمون الذين ا
 تستغرق  مؤقتة عرضية أعمال
 يشتغلون والذين أشهر ٦ من أكثر

 هءمال من أنل ستخدم’  محال فى
 وستخدمى عرموظفى ى كما

قليمية والمجالس الحكومة  وخدم ا
٠ المنازل

 من القانون هذا تضمنه مما
 خدمة انتهت اذا : ا"ساسية لمبادىء١

جر له أدى العاض  فورا المتحق ا
 تلقاء من العمل ترك ند كان اذا أ

 تكليف يجوز  أنه ومنها ،نفه
 لكل ، عليه المتفق غير عمال العامل
 العمل صاحب خدمة لى أمضى عامل
 سنوية اجازة لى الحق كاملة دنة

عياد فى وكذلك بأجر  لبت اذا ا ا
 ساحب لحاب خاللها اشتغاله
 أو العمل فلصاحب ؛ ًاخر عمل
 اذا اته ومنها ؛- دفمه ما يسترد
 أو اتالف أو فقد فى عامل "يب
ت أو مهمات تدمير  منتجات أو آ

 وجب خطئه بسبب العمل لصاحب
 اصالحها نفقات العامل يتحماى أن
 مل الد؛ أن ومنها ، استبدالها أو

 تهمة اليه نسيت اذا فورا قف٠ي
دراب  ينتهو؛ ،طيه التحريض أو ا

 تأدية عن المامل بعجز العمل عتد
امتوجب مرضا بمرضه أو عمله

٠ سه

 القانون مدر ١٩٥٩ عام فى - ٢
لشتون منظم تانون وهو ٩١ رتم



اشترك اسنى ه ٨٠٧

 من سبقه ما حجب مصر فى ألعمالة
 كل ابواب ٧ من ويتألف ، تواس

 الموضوعات من موضوعا يتناول منها
 لثانى١لفصل١ اختمى ،وقد لعمالية١

 الفردى العمل بعقد الثانى الباب من
 ، ٨٨ الى ٤٢ من المواد وشمل
 الموضوعات رؤوس على واغتملت

 والثروط انعمل عقد أركان : ا تية
 التحاق ذلك لى. بما يتضمنها التى

ختبار تحت العامل  لمبادىء١ ومن ،ا
 كتابة يحرر العقد أن أقرها التى

حر التعاقد تاريغ فيه ويبون  وا
 ان فلعامل ذلك ومع ، عليه المتفق
ثبات طرق بجميع حقوقه يثبت  ا

 فترة أن ومنها ،البينة ذإك فى مما
خبار  ثالثة عن تزيد ا يجب ا

٠ أشهر
 هدوضوع القانون هذا تضمن

جور  يرها وتذلى تحديدها ق وطر ا
 أدنى حدا وعون حمايتها ووسال

 الضمانات كماشمل ا٠ العناعى للعامل
 لشروفا لحماية فر١أنتتو يجب التى

جازات ،العقد فى الواردة  بى١ وا
 انطبى وانعالح ، العمال يستحقها

 ئية، كزنا أما فى يعملون الذين ورعاية
 الى وانتهى ،ديميةاندا الجزاءات ى
 ت ’وجا لممل ؛ عتد انتهاء ع نى عج

 انفصدل الى وتعردى ، العقد فسخ
 ذلك على المترتبة وا ثار اكسار

 القانون يوفرها التى وألضماذات
 بمد حقوقهم على العمال لحصول

٠ العقد انتهاء
 هو ١٩٥٩ عام قاذون أن ومعو

 لة امما ا نظام تحكم التى القاعدة
 شراكية١التشريعات أن ١لغردية١

 قد ١٩٦١ عام منذ سدرت التى
 منظمة جديدة مبادقء أضافت
٠ م ٠ ع ٠ ح فى للعمالة

 المشترك العمل عقد
به يقصد المشترك العمل عقد

 شرون تذظ.م بمقتضاه ألذى انعقد
نذابات من أكثر أو نقابة بين العمل

 وبين العمال نقابات اتحاد او العمال
عمال اسحاب من أكثر أو واحد  ا
 الى ينتمون عما يمتخدمون الذين

 الممثلة المنظمات او النقابات تلك
عمال سحاب  يختلف ثم وس ، ا

 الفردى العمل عتد عن العقد هذا
 فى طرفا الغرد العامل يكون الذى

 لصاحب القانون أجاز كما '، لعقد١
 العقد ابرام فى عنه ينيب أن انعمل

 أية او المناب او التجارية الغرفة
٠ اليها ينتمى أخرى منظمة

 العمل لعقد قانون أول سدر
 لم أنه ا ١٩٥٠ عام ر٠فىمع المشترك

 حتى الجدى التنفيذ موضع يوضع
 الذى الثامل العمل قانون صدر

 ، ١٩٥٩ لمام ٩١ بقانون يعرف
 الباب من الثالث الفصل واشتمل

حكام على الثالى  بعقد المتصلة ا
 هذا مواد وتضمنت • المشترك العمل

 الدنيا الفئات تحديد ٠٠ العصل
 مدد ،العمل ساعات ، لالجور

جازات  ،والتدريب انتدرج نظم ،ا
جراءات  الحلح فى تتبع التى ا

جراءات ث والتحكيم  الخاصة ا
 وما الخدمة انتهاء ئ العقد بتعديل

 وغيرها مكافأة من العامل يصتحقه
 حقوق تكفل ألتى وط الدس من

٠ وصحتهم وأمنهم الممال
 عقد عن المشترك انعمل لمئقد يتميا

 منها ، ظواهر بعدة ا"ردى العمل
ود هذه أن  دوبوج ا لها مكان  ا

 وواجباته لمعسئولياته عوا نقابى تنظيه
 اختيارية بمغاوضات للعقد يمهد

 وقانونية فنية ادارات يد على تجرى
عمال صحأب تمثل؛  فى يشترط كما ،ا
 كتابة تحريرها المشتركة العمل عقود

 ألجهة لدى وتسجيلها واشبارها
دارية  ااهمل وزارة وهى المختصة ا

 ولخص نثر مع ، فروعها أحد أو
 ىيسر ٩ ،الردمية الجريدة فى العقد
 واتحاداتها العمال نقابات على العقد

العمال جميع ذلك ويتناول راينا كما



م.بدي

 اش النقابة فى أعضاء يكونون الذين
 ند تكون نقابة فى او ,العقد ايومت

 العقد ويظل ابرامه بعد اليه انست
 من انسحبوا ولو حتى عليهم ساريا

 مدة انتهاء قبسعل النقابة عضوية
٠ العذر

تجارى عقد
 يكتسب مدنى عقد التجارى العتد

 بتكوينه احاطت اذا التجارية- الصفة
كدذى١ لقاون١ حكام حينئذ فيخضع معينة ظروف  ٢ا ز ،كجى

 العقود ذلك فى بما جميعا العقود
 المامة للنظرية تخضع التجارية

٠ لاللتزامات

 العقود تكسب التى الظروف من
 المتعاقديدنى أحد صفة التجارية الصفة

 متعلقا العقد وكان تاجرا كان اذا
 التجارية والعقود ، مهنته بشتون

 والسعى المضاربة بفكرة تتميز عامة
 عقود كانت لهذا ت، الربح جنى وراء
 ،تداو التجارية العقود أكثر البيع

 مدروفة غير التجارية العذود وبعض
 الوكا" كعقود المدنية الالتات فى

ض البيع وعقود بالعمو" لى ا
٠ ارورصجة

 رة الذم العقود به ‘تتمير مما
جراءات فى السرعة طابع  كالتنشن ا

 التجازى القانون أن ومنها ، المعجل
 اذا التجارى العقد فى التعديل أجاز
 ٠ب .ق رعهنمض- شروط على بحتوى كان

 مبت كع ١ الجمهور بحقوق مجحفة
حتكار  لى ع اش أجاز كما ؛ ( ا

 بشهادة اثباتها التجاررة العتود
 قيمة كانت أبا القرائن أو الشهود

 ألقواعد توافر ضرورة ومع ، العقد
 كارشا العقود بانعقاد المتعآثة العامة

هلية.  التجارية العقود أن كما ، وا
 الغاط أن منها خصائص ببعض تنفرد

 يستلزم  التجارى البيع عقد فى
 على يترتب بينما ، ابطاله حتما

التجارى العقد قابلية التدليس

٨٠ب

 على القانون نص وكذلك ،لالبطال
 الجنائية للمحاكمة المدس تقديم

٠ وألغرامة للحبس وتعرضه

 اقتصادية عقوبات
قتصادية العقوبات — ١ من ا

 المنظمات بها أخذت اش الوسائل
 تعتدى دولة ردع محاو" فى الدولية

 القوة باستخدام الدولى القانون على
 تنفيذا الدول من غيرها ضد المسلحة

 ارادتها لفرض او التوسعية غراضها
 احدى العتوبات هذه وكانت ٠ عليها

 معاهدة فرضها أقرت اش الوسائل
 عن امتناعها عند ألمانيا ضد. فرساى

 ١٩٢١ عام الحرب تدويضات دفع
 احتالل شكل واتخذت ١٩٢٣ و

 المدن وبعض دوسلدورف مدينة
لمانية  منطقة وكذلك اراين على ا
٠ الصناعية الرور

مم عصية فى’ميذ تضمن - ٢  ا
قتصادية العقوبات استخدام ممدا  ا
عضاء الدول ضد  فشل حا" فى ا

 المادة نمت اذ /٠ والتحكيم الذوقيق
 اذا )) انه على الميثاق هذا من ١٦

مم جمعية دول احدى لجأت  الى ا
 ٠٠ لمؤارقها بذلك مخالفة الحرب

 بمثابة حتما يعتبر هذا عملها فان
 ة٠جمعي دول جميع ضد 'دربى عمل
مه خرى ا  بأن الدول هذه وتتعهد ا
 التجارية عالقاتبا قطع, على تعمل

 بجن اتصال كل ومتع معها والمالية
 وكذلك الدولة تلك واه؛لى ًاهارجا

 او مالية عالقة كل متع عإى تعماى
 تلك أهالى بجحن شخصية أو تجار"
 عفو أخرى دولة أى وأهالى الدولة

٠ (( بها عضو غدر أم الجمعية فى
مم ععية طبقت وقد  العتوبات ا

قتصادية  الحرب لى ايطاب على ا
يطالية الحبشية ٠ ١٩٣٦ عام ا

مم هيئة أخذت ٠ ٣  بمبدا ا
قتصادية العتوبات استخدام ضد ا



تجارية عالمة

 انرارها حق وجعلت ، الدودالمعتدية
من معجلى الى  ننصت ، لها التابع ا

مم هيئة ميثاق من ٤ ١ المادة  على ا
من لمجلس ١١ : أن  يجب ما يقرر أن. ا

 تتطلب  اش التدابير من اتخاذه
 لتنغيذ المساحة القوات استخدام
عفاء الى يطلب أن وله ،نراراته  ا

مم )  ،التدايدر هذه تطبيق (المتحدة ا
 وقف بينها من يكون أن ويجوز
قتصادية العالنات  والمواصالت ا

 والجوية والبحرية الحديدية
 والالباكية والبرقية والبريدية

 وقفا المواصالت وائل من وغيرها
 المالنات وقطع كليا أو جزئيا

 العقوبات وكانت « الدبلوماسية
قتصادية  اش الوسائل بون من ا

 معاؤجة فى العالمية الهيئة اليها لجأت
 ضد الجنوبية روديسيا مثكلة

قلية تحكم  استأثرت اش البيفعاء ا
٠ بالسلطة فيها

وبى الد عالء
 :رته .. ■٠ اتصلت ، سورى سيامى
 الفرش 'لالنتداب ا"ول بالعام

 غداة فغى ن ١٩٢٠ عام سوريا على
 ( ١٩٢٠ يولية ٢٥ ) بطون معركة

 خطته فثل فيصل للملك تبثن وقد
 لى بقائه على الفرضيون موافقة فى

 عالء برياسة وزارة شكلت ، سوريا
 الغور على تسا الذى الدرودى الدرت
 الفرنسية السلطات من انذارا

 ئب مع حربية غرامة' دفع يتغمن
 وتايم السورية القوات سالح نزع

 صاحب وفن ا٠ لمحاكمتهم الوطنيون
 شيوخ أن أ ، المطالب خذه الترجمة
شتراك رفضوا حوران  الفراه فى ا
 الى للغر الدروبى دعا مما الباهظة
 ذخار حكوس وفد رأس على حوران

 قتل كما وقتلوه حوران أهل عليه
 العام من اغسطس. ٢١ فى رفاقه بعض
 أحداث لتطور سببا كان مما ، نفسه
٠ الدامية السورية الثورة

الفاس عالل

 خالل اسمه تردد مغربى سياس
 اعالن سبقت اش النضال فرة

حتالل  فى فاشترك ١٩٥٦ عام ا
 (( اتوطنى العمل كتلة )) حزب انشاء

 الشطات حلت فلما ١٩٣٦ عام
 لوطنيون١قام ، الحزب هذا الفرنية

 العزب التالية.بتأسيس السنة فى
 تأسيس الى بدوره لذىمهد١ ألوطنى

ستقالل حزب  صاحب وتصدر ، ا
 ضد المفاومة حركة الترجمة

فكارات  اثارتها اش الفرضية ا
 وامتدت مكناس فى المياه توزيع مسألة

 البيضاء والدار فاس الى الثورة منها
 صاحب ءلمى القبض واش ، وغيرها

 وذررت ا ٩٣'٧ ذوفمس ۴ لى شجمة١
 الى نفيه الفرنسية اللدات
 الوسطى افريقيا فى الجابون مستعمرة

 وفى ، ستون ٩ منفاه فى قفى حيث
قامة له سمحت ١٩٤٦ عام  فى يا
 ولكشه بس البو مراقبة تحت طنجة
 عام لى القاهرة الى والتجأ هرب

 التجاء من أسبوع قبل وذلك ١٩٤٧
 الكريم عبد المغربى الزعيم اطنه مئ

 فى الغاسى عالل وداهم •' بى الخط؛
 وفى بالقاهرة المذرب مكتب نداعك

 ١٩٥١ عام العربية الدول ارجامعة لي
 ة٠٠كئم١ أمام المغرب قضية بتبنى

حداث فى وكذلك ، الدوبه  الذى ا
 فى الداسس محمد الملك نغى ساورت

 الى ءودته لحبن ١٩٥٣ أغسطس
٠ ذلك بعد عرشه

تجارية عالمة
 رمز التجارية العالمة ٠ ١

 التا؟ر أو المنتج يتخدمه اصطالحى
 محله بضائع أو منتجاته لتميبز

 و’ المنتجات من غيرها عن التجارى
 من والفرض ٠ المماثلة البغائع

 المستهلك تمكن أن التجارية العالمة
وهدا مصدرها على التعرف من



٨١ ابيض علم

 تجويد الى المنتج يدفع مما بدوره
فضل اختيار الى حر وألتا انتاجه  ا

 ة ■ .. دق. يكتب حتى وك ل - - غ ا مرو
 المنافعة من اس٠ًاس على ن٣تهلحى٠م٠د١

 يحس القانون فان لهذا ، المدروعة
 لمصالح ضمانا التجارية ألعالمة
 صدرت وند ، والتجار المنتجدن
 ها أ-دلى تدريعات عدة معر فى بدأنها
٠١٩٥٦ لعام ٢٥ رقم القانون

 التجارية العالمة تأخذ ٠٠ ٢
سماء تثمل مختلغه صورا  المميزة ا

 لحروفوا والكلمادت قيماتانتوو
 ن٣وذ سذ.,..,..,لموا موز والى وم—س والى

ختام١و  والنخولى والصور لدمغاتوا
 للمنتج مميزة عالمة اية او البارزة

 نمالماة١ تشمز ،~كما ,نسدة ٠أو
 بها تختعر التى الخدمات التتجارية

 التأمين كشركات إؤسات١ خر به
دخار عالن وا  حال, فى تعتبر كما ، وا
وب شكل التجارية العالمات  التى ا

لىبة١ كزجاجات السلعة بها توضع

 العالمة ار—اختي فى دوشتر
 عدة ن القالى يحميها التى التجارية

 صنة ذات تكون٠ أن منها ٠لىوط
 لتى١ ألعامة الصورة وهى مموزة
 ف بدس رؤيتها عند الذهن فى تنطبع
 ؛ منهدا تتركهب أش ا العناصر عن النظر

 فينا ن' نبر نه *تكو وبان ، * ٠٠لهااستعما’ا

 ومنها ٠ العام النظام او لآلداب
 سن التحارية العالمة تكون ا

٠مدور اأج تفدن شأنها ن٠م شمارات

ابيى علم
بيض العلم  هو الهدنة علم او ا

 المتحاربين احد ’يرفعيا بيضاء رتعة
 جراء انقتال وقف طلب الى اثارة

 ؛ المعركة فى القائدين بين مفاوضات
بيض العلم رفع يعتى و  اعالن ا

سالم أو التليم اجازة هو بل ا

 الى تنتهى ند مفاوضات جراء مرور
 او الموتع تليم الى او القتال ونف

 جميع و ، رذة لمقا ١ ية لعسكر ١ ة حد لى ١
 الموافثة تعنى  حربية اجراءات هذه
 هى التى الصلح او الهدنة اعالن عل

 الى فيها يرجع مجاسية اجراءات
. الدولة فى المغولة اللطات

ابحرية نخص
 الحربية لدولة١ض على يرفع عد

 ميما—٠  جنسيتها لتمييز والتجارية
 تخصص وند ، البحار اعالى فى

 وعلما الحربى لألسطول علما الدولة
 تتخدم وقد التجازى لألسطول

 من سفنها جميع ترفعه واحدا عنما'
 عد؛ يكرن العادة ولى ، وتجازية حربية

 او نفسه لىطذى١ العد ءز البحرية
٠ مميزة غارة اغافة مع

 والعرف التحارى لقالىن١ نغد
عالم استعمال الدولى  لتىترفعها١ ا
 فالعد ، وتجازية حربية من اشذن

 ، نة امذيم ا جنسية تلى ينة قر يعتب*
 كما ) الفينة جنسية تثبت  ولكن

 او الحروب اثناء التفتيش حالة لى
شداه  اش الوثائق بتقدب أ ' ا
 اورادألشجل شل واش تحملها

 خيمي ترو المكية‘ ' و'غد معيدة ميذاء فى
 وفى ، ها وش الصحة وتنكرة المالحة

 وه ل الف لى يرجع الخالف حا
 الكغددة تدعى اش الدو محاد الى

نتساب ٠ جنسيتها الى ا

 ات على البحرى تانقانو ينمر
 البحر عرض الى ح تخر  الفينة

 أنه بمعنى ، واحدة دولة علم تحت ا
 انتقأت اذا ا العد, تغيير لها يحوز 

 اذا اما ة. اخرى دولة الى ملكيتها
 ن٠لتي لدو علميتن السفينة استخدمت
 لغيذة١ معاملة تعامل فانها مختلفتين

٠ الجنسية عديمة



سرى علم ٨١١

 أعالى فى الموجودة الفينة تخضع
 تحمل التى الدولة لقانون البحار

 هى الملم دولة ومحاكم ، علمها
 المنازعات جميع فى بالفصل المختصة

 أعالى فى والسفينة تجرى ند التى
 البحرى القانون ينص كما ، البحار
دة حالة فى أنه على عامة بصفة  الو

 يعتبر لبحار ١أءالى فى سخينة ظهر على
٠ السفينة علم دولة رعايا من المولود

 بحرنة مراسم بعدة العلم يرتبد
 فالسفن ، الدولى العرف على تقوم

 تحيى  البحار أعالى فى التجارية
 كانت اذأ ا أجنبية حربية سخينة
 هذه لها التابعة الدولة علم تحمل

 باطالق ذلك ويكون التجارية السخينة
 علمها ورفع مرات ثالث صفارتها

 الحرية الفينة عليها فترد ببطء
 ٠ فقد واحدة مرة الطريقة بذات

 ترذع بأن ألبحرى العرف يقض كما
ببية الفينة  اش الدولة علم ا

 دخول عند موانيها احدى تزور
قليمية مياهبط' ٠ ا

الصر علم
 لى الجيش ثورة بقيام ارتبط علم
 يمثل وكان ١٩٠٢ يولية ٢٣ فى ممر

لوان وهى التحرير حركة شعار  ا
حمر الثالثة بيغى ا سود وا  وأ

 ط خش فى اسفل الى عر’ من مرتبة
 الى يرفع التحرير عدم وكان ، أفقية
 كان الذى الرسمى الدولة علم جانب
 الهالل عليها خفراء رقعة من يتألف

 فى يضاف وكان ، الثالثة والنجوم
حيات بعفى  رسم ألتحرير علم الئ ا
 بنسر يعرف الذى المجنح النسر

 استخدمت وقد ا٠ الدين صالح
لوان  منها يتألف كان اش الثالثة ا

 ألجمهورية علم تحميم فى التحرير علم
 عام فى ذلك بعد المتحدة العربية
٠ ١٩٠٨

سرى علم
 العهد فى المصرى المخم كان

 حمراء رقمة من يتألف الخديوى
 بيضاء نجرم وثالثة هالل عليها

 الذى العثمانى الطم عن له تمييزا )
 رقعة من - زال وما - يتألف كان

 ؛ ( واحدة ونجمة هالل عليها حمراء
 على البريطانية الحماية أعلنت فلما
 العلم هذا استبدل ١٩١٤ عام فى ممر

 مجموعات ثالث عليها حمراء برقعة
هلة هن  كل البيضاء والنجوم ا

 ونجمة واحد هألل من تتألف مجموعة
٠ واحدة

 ملكية دولة مصر استقالل باعالن
 نالملم٠ قانون سدر ١٩٢٢ عام فى

 رقعة من يتألف أصبح الذى الجديد
 نجوم وثالثة هالل عليها خفراء

 الى الهالل طرنا ويتجه بيضاء
 العلم الى يغاف أن على ، ألخارم

 لون من نتقاطعان ستغان الطهرى
٠ الداخلية الطيا الزاوية فى أبيض

متيازات الغاء وبعد  فى صدر ا
 بتنظيم قانون ١٩٤١ مارس ١٧

غالم الوطنى العلم استعمال  وا
ببية  رفع على نس ، مصر فى ا
 لبانى جميح؛ على ألوطنى العد

 الدمعة ايام فى حكمي؛ فى وما لحكومة١
عياد وأيام  والمناسبات الرسمية أ

 بصفة رفعه ويحظر الخاصة طنية الة
 حظر طى القاذون نعر كما ، دائمة
عالم رفع بيية ا يام فى ا ا  ا

عياد وفى ، اليها المتار  الوطنية ا
جنبية للدولة  رفمها دكون٠ أن ض ا

 يوضع وأن ، الوطنى بالطم مصحوبا
 ،منها الثرف مكان فى ا هذا

عالم رفع وكان ببية ا  ذاك قبل ا
جانب فاستغلها قانون رنظمه   ا

-٠ كريم ض استغال
 باعالن المصرى العلم يتأثر لم - ٢

،غير ١٩٥٣ عام فى الجمهورى النظام



٨١٢ دض علم

 السنوات فى جرى ف العز أن
ولى على ممر جمهورية تاريخ من ا

 (( التحرير علم )) جانبه الى يرفع أن
 هى ثالثة ألوان من يتألف كان الذى

حمر بيضر ا سود وا  ذم—وبقي ، وا
 باتحاد ١ المتحدة العربية الجمهورية
 ( وربا—س وجمهورية معر جمهورية

ول فى  أصدر ١٩٥٨ فبراير من ا
 فى بقانون قرارا هورية لجم ١ رنيسى

 لدم١ وصف يتدس ١٩٥٨ ابربل ٣
 رقعة من يتألف أصبح الذى الجديد
 متصاوبة تطيالت عمس 'ئال'ئة من ءوذة

ش الترتيب على  الى أعلى ن١م ا
حمر )) أسفل بيض ا سود وا  «وا
 طوله، ثلثى العلم عرض يكون بحيث

ض التطيل داخل وفى  طرفى لى ا
وسط المثلث  نجمتان طوله من ا

براعى ٩ « ا"خفر بالذون خماسيتان
 ربما كل طرفى بدن المسافة تكون٠ أن

 ث ردادل العن طول طرلى نهاية الى
ول  راس بحن .'فة—اأس وتكون ، ا
بح المنطل وضام النجمة  ض ا
٠ النجمة قطر نصف تعادل

وطتى عئم
 إون ذات 'سيح من رتعة العلم

 ادكا تحمدل وقد ألوان عدة أو ن٠ممح
عتب الثخحية وتمثل ورموزا  رنة ا
 ول األى من غدردا عن رعا لت؟ للدولة

 اتخدامه ينظم ، العالى لمححط١ فى
 بث١والذو الدوؤجن والعدرف القانون

 ؛الملم صاحبة للدولة المحلبة
 اأهل أوصاف دحدد المحلى فالقانون
شكال وأدهطاده كألوانه  المرسومة وا

 ينغل كما ، استعماله وينظم عليه
عالم استعمال جنبية ا  اقرم على ا

 اننى الرمزى للمض نظرا الدولة
بنية على العلم رفع عليه يتطوى  ا

 القومية المناسبات فى او السامة
 للسبادة رمزا رفعه فاعتبر ، ونعدوها

عمال تحقيره اعتبر كما المكان عل

 العلم صاحبة ٠لدولة١الى موجها عدائيا
٠ ماح و ‘سياسى ع١الىذز يؤدى' قد

عالم ~طورت  مدى على الوطنية أ
جيال  المستقرة للدول لنبةبا ا

 الحرب ومنذ ،الطويل التارخ ذات
 من كبير ندد ٢ويا لثاة١ لعالة١

س العهد الحديثة الدول  ، لتقال —با
عالم أعداد ؟ضاعفت  فى لمن—ائوطتي ا
ل,  هذه وأكذر ٠ المماس ا

عالم  عاملى عل تعتمد المستحدثة ا
نددى والشب. اذاون  لل١ ؤرقدة ا

 او قطاعات عدة عذى تشتمل بحيث
 ذات أفقية أو راسية سذظيالت

 ، متباينة أو اوية—متس مساحءات
 مثال والهوندى الفرنى فالعلمان
لوان من يتألفان  وهى الثالثة ا
حمر يض أ زرق وأ  أن ا وأ

ول  وذح فى وألثانى فتى’ وشع فى أ
حبان من كبر وفى ، رأسى  ترمز أ

زان خضر وضية معاث ألى أ  فد فا
رض ألى يرمن مغر ألزراعية ا  وا
جرام واستخدمت ، الصحراء الى  ا

ماوية عالم من كثير فى ا  للصلة ا
 وهذه الفضاء لى المرذرف المل بدن

جرام  والهالل انجوم واستخدمت ا
 لهذا ا"رضية والكرة واض

 بعض استخدمت كما ؛ ف الف
 وانباع؛ كانور لرمزية١نات١ا.دبسو

عالم 'نطو؛ر وارتبد  وضاع با ا
 'نردع التى فالنجوم ت اب'سية
مريكى العل لى الحانى المستطيل  ا

 عام منذ بالزيادة عددها تبدل ند
ية انضمت كلما ١٧٧٧  الى جديدة و

تحاد  ، نجما خمسحن بلغت حتى ا
 والمستعمرات الدومنيون دول وأعالم

 تشمل كانت السابقة ضطذية١
ضافة  اشارة البريطالى الدل الى با

 البردالى العلم وكان ،التبعية تفيد
 من أنواع ثالثة على يشتمل بدوره

 القديسيحن ن٠ثالثةم الى ترمز الصلبان
 يمثلون ( وباتريك واندرو جورج )

واسكتلندا انجلترا من كل بدورهم



اسين ٨١٢

 امبراطورية علم وكآن ، وايرلندا
 نطاعات ثالثة من يتألف والمجر النما
حمر هى أختية بيض ا  نطاع ص وا
حمر اللمومين الى ينقم سفلى  ا

خضر مبراطورية وبمقوط ، وا  ا
حر ألفرالقطاع منها لمجر١وخروج  ا
 جمهورية علم فأحعبح النعفى

حمر اللون من يتألف النسعا  ا
 اضضبل٠ي.ع

 ٠ م عث ن ٠٠ت١ومذاسح ٠لها شعما٠١ برنه

 الدولة برئيس الخاص العلم منها
 والذى 'الجمهورية ربى او الملك )

ارئيس الرس المذر عر يرفع
 بابحرية الخاى العلم تم ،الدولة

 حدات بال:, الخامة وا"عالم واكجارة
عالم السكرية بات اسامة وا  بالو

 ان ا"عالم ٠هذ واكثر ا"قاليم او
انوطنى انعلم عن تنبثق وجدت
٠ نفه

 يجة٠ الدولية المنظمات قيام وبعد
 ا"دم 'اجلبب اوهرئة المتحدة ا"مم

 'عالم لها وضعت ها وغم الدولى
 ن دواة اتفاقات ا'-تعه؛لها تتغذي- مميزة

 ابحار١ ااى "ء جنيف اتفابة ذلك ن٠
 ز ٠ج انه على ٧ مادة فى ذحت التى

 ءلى ترفع ان الحار اعاش فى لذرية
 حرسة فى تعؤل كاذت اذا دولية منظمة
 تذة.تع كذلك ٠ المنظمه هذه ٠اغراغ

 صات للنط لمقررة١بالحعاذا'ت الفينة
 ارذن ات ذلك امثلة ومن ،الدولية

 قناة مجرى فى تعمل كانت التى
 بعد ٠لتطهر ١٩٥٧ عام الوبى
 هيئة علم تحمل كانت الثالش العدوان

 الدول اعالم وليت الحدة ا"مم
. الغن مالكة

الراحم
 الى يقوم محراوى لدوقع العلمين

سكندرية من الغرب سافة وعلى ا

 بالمعركة اصمه ارتبط ، منها م ٦٠
 الثانية العالمية الحرب أثناء الفاصلة

 التى المعركة وهى ، أفريقيا شمال فى
 عند البحر' يساحل من جبهتها امتدت

 فى القطارة منخفض الى العدون
 نحو طوله لبلغ خطا و'نمثل الجنوب

 قرات جابه على وقفت ، م ٣٥
لهاء  المش فى ممثلة ابون الى ا
 الجنرال سعادة البريطانى الذامن

لمانية والقوات ، مونتجمرى  ا
بالية  ،روسل المرشال بقيادة وا

 التقدم نهاية هو العلمين خط واعتبر
 اول فى المحور قوات بلفته الذى
٠١٩٤٢ يرلبة

، يوما ١٢ الملمين' معركة دامت
 ١٩٤٢ أكتودر ٢٤ لة فى بدأت اذ

• الثامن الجيش به قام مركز بهجوم
 كانت ٠ التالى ًاوفمبر ٤ فى نتهت ١و

 انجليزية فرقا تمثل الحلفاء ؤوات
ية ل ه'و تلندية ز ونيه يمترالية ١و

 ١٣ وفى ، افررقيا جذوب من ونوات
 تولى قد كان السابق اغسطس

 كما الثامن الجيش قيادة مونتجمرى
رال تولى  العامة القيادة أوكلنك ا

وسط الثرلى فى  هبة ونظرا ، ا
 فى بردانيا وزراء رش حاء المعركة

 ميدان وزار أغطى منتصف
 نفه ااوقت لى وتتابعت ؛ المعركة

مدادات  الحلفاء لقوات ابحرية ا
مريكية والدبابات المدافع سيما   ا

 الجوى السالح دعم تم كما' الجديدة
س من وحدات وتقاطرت  ل ط—ا
بيض البحر درق الى البر؛طالى  ا

٠ الشمالى ساحله تجوب

 جوية بغارات للهجوم ااطغاء مهد
 من وحدات قامت بينما مركزة

سطول  ،ة١ المراكز بضرب ا
 بنيران أكتوبر ٢٤ رلمة المدركة وبدأت
 كل بين متجاورة صفت مدفع ١٠٠٠
 وتلت ، مذرا ٢ ٠ فة سد؛ وآخر مدفع
من المعركة ارض تطهير عملية ذلك



١٤* باه عربة

لغام  المدرعة القوات هجوم قبل ا
 القوات عزل من الحلفاء ونمكن
 طالية١ الغرق ص اسال لى ا"لماب

لمان وعمد ، والجنوب الوسط فى  ا
 لم ولكنها مضادة بهجمات القيام الى

 التى الثغرة ومن ، اهدافها نحقق
 البرية لقوات١بدأت المدرعات احدثتها

 ، لىطاردة١ لمعركة١وتحولت لتقدم١فى
 الذرق قيادة أذاعت نوفمبر ٤ وفى

وسط  فيه جاء بالغا للحلغاء ا
 الصدراء فى المحور قوات نتقهقر ))

 قواننا ونهاجم نهائية بصفة الغربية
 سادها التى العدو بحر١طو البرية

نطراب  الصادر وقدرت (( ا
 معركة لى الجانبون خسائر البريطانية

 الجش : التالى النحو على العلمين
 ٠ دابة ؛٥٠ و جندى اف ١٣ الثامن

لمانى الجيش يدالى ا ف ١٠ ا  آ
 ١ ٠ و أسدني ألف ٣ ٠ و وجريح قتيل
ف  من وكان ٠ دبابة ٥٠٠ و مدفع آ
 باعادة الحلفاء قيام المعركة نتائج

قوات نحعنت بينما ليبيا احتالل
. بئوش المحور

باشا طوية
 على محمد وهو ، ممرى سياسى

 ١٨٧٥ عام أسيوط بمدينة ولد علوبة
 حغط حيث بها الكتانيب احد ودخل
 بالمدرسة يلتحق أن طل القرآن

بتدائية  الشهادة على حصل ثم ا
 الخديرية المدرسة من النانوية

 الحقوق مدرسة فى ونخرج بالقاهرة
 فى لمحاماةبا وعمل ، ١٨٩٩ عام

 اتوطنى الحزب الى وانغم ، اسيوط
 اذارنه مجلس فى عضوا وانتخب
 فدو فى اشترلذو فريد محمد برياسة
 اسللن.بول الى سافر الذى الحزب

 انتحب ١٩١٣ عام وفى ١٩٠٩ عام
 عضوا ثب, ، التذريعية بالجمعية عضوا
 برياسة ١٩١٨ عام ألمعرى بالوفد
 صندوقه أمانة ونولى زغلول سعد

؛بباريى الوفد حثاتفىمبا واشترلذ
حزب الى انغم الوفد انثقاق وبعد -

حرار  عام 'نأف الذى الدستوريين ا
 وزيرا عجن ١٩٢٥ عام وفى ، ١٩٢١

 ،هلى١الوقف لة٤فعشبمش لألوقاف
 فوريرا ، ١٩٣٦ عام للمعارف فوزيرا
 عين ١٩٤٩ عام وفى ، ١٩٣٩ للدولة

 تشمل ، الباكستان فى لمعر سغي(ر أول
 افيادة فى مبادقء )) مرؤلفاته

 والغمر فلطين )) و (( المعرية
٠ ١٩٥٦ عام نوفى((' العالمى

مبرى على
 رئيسى ٠ معرى وسيانحى عسكرى

 ولد ، رئيرالجمهورية ونائب وزراء
 الحربية ؤالكلية ونخرح ١٩٢٠ عام

 العرران وؤكية ١٩٣٩ عام بالقادرة
 المى'صب لى وندرج ١٩٤٠ عام

 ، جذ؛ح قائد رتبة الى ، العسكرية
 ١٩٤٨فلطونءام حملة فى واشترك

 وفى ، ١٩٥٢ عام الجيش ثورة وفى
 للمكتب مديرا عون التالى العام

 عبدالناهر، جمال للرئيس الياسى
 فىمغاوض!ت اشترك نفه العام ولى

 كما يطانياور ممر بون السردان
 محادثات فى التالية السدة فى اشرك
٠ الجالء

 ألى محر وفد أعضاء بون كان
 اطنة ولى ١٩٥٥ عام باندونج مؤنمر
 فى الجمهورية رئيس رافق التالية

 ذلك وبعد بريولى مؤتمر محادثات
 البيضاء والدار بلغراد مؤنمرى فى

 المعركة ومنذنثوب ا٠ ( ١٩٦١ عام ؛
 معر مثل الويى قناة ١ذأميه حول

 ٠( ١٩٥٦ ) من١جتماءاتمجلس١ لى
 رياسةالجمهورية اشون وزيرا عون
 معر مثل ١٩٦٢ عام وفى ١٩٥٧ عام

فريقى القمة مؤنمر فى  بأديمرأبابا ا
مة عضوابمجلس انتخب  دارة عن ا

 ( بذالدر محافظة ز شرق القنايات
 ثم ١٩٦٢ عام الوزارة رياسة نولى
 ١٩٦٤ مارس ٢٥ لى نشكيلها أعاد

 أول فى الدين محيى زكريا خلفه
نفه التاريخ ولى ، ١٩٦٥ اكتوبر



ب ماهر عاى ٨١

عتراش لالتحاد عاما اسكا عين  ا
 ن۶ ١٩٦٧ يوسة ١٩ وفى اتعربى

 ألحد لشئون الوزراء لرئيم نائبا
تعدان أمانة عن نخلى كما ، المحلى  ا

شتراكى ٠ ا
اللطيف عبد على

 ٠رنذءا سودانى ووض عكرى

 دىحلغا١بو وك ٠ النيل وأذى وحدة
 بية أنحف ب'لمدر*ه اتحق ١و ١٨٩٢ تام

 ١٩١٢ عام فييا وتخرح الخرطوم فى
ورطة والحق المالزم رتبة ومنح  با

 ب'نحر،'ز أب تلبث ور نية '١ن ألممة ١١
 ا٩١٩ءام معر لى الوضية الحركة مع

 فى ترطاذى١ ذ١تبتد١ تاهغتا٠
 لتكم١اعتقالهو ًادىالى مما انودان

 ٠ عام لمدة ١٩٢٢ عام بالسجن عليه
 اف أ ١٩٢٣ زعام خروجه أثر وض

 فروعا شا وا ‘ا"بين الدواء جدة
 وسواكن وحلفا العطبرة فى لها

بيض وبورسود  سدس وواد وا
 مصر اعتبار مبادئيا من وجعلت

 ، تتجرن؟  واحدة وحدة والودان
معتمدى'ر من أنودأن وتحرر  أ

 أسالبب فضحت كما البريطانى
ضالل ستعمارى ا  ألسودان، لى ا
 م ء، حوادث بعد جهاده من وضاعف

 الجيش خروج فيها ني التى ١٩٢٤
 المظاهرات فقاد الودان من المعرى

 كوبر سجن على رفاقه مع وأستولى
 ارضيون،فقدر فبه ألقى الذى

عدام عليه وحد المحاكمة  ص با
 '*جن لى المؤبد الجن الى خفف

 التعذيب لعنوف تعرض حيث واو
 ١٩٣٨ءام وفى •٠ نعامة١٥ذوا لى أثر مما

 جءذه١لالفر المحدرية الحكومة تدخلت
 ، ه—نف ألعام فى معر الى وقدم

مراض مستشفى وأدخل  ألعذبة أ
 أسواره خلفا قض حيث بالغباسية

 نحو أمخى أنه أى أخرى متوات ١ ٠٠
عوات لذذ ١شجونو ١ بثن قرن ربع

جل وافاه ض  أكذوبر ٢٩ فى ا
 أقيم ١٩٥٢ قيابورة وبعد ، ١٩٤٨
الى جثمانه نقل ثم لتكريمه حفل

٠ الفض بأرض الشهداء مقبرة
باشا ماهر على

، للوزراء ورسى ممرى سياس’
 محمدماهر ابوه وكان ١٨٨٢ غام ولد

 تخرج ، ذلك بعد لها محابظا باشا
 مدرسة ثم( الخدإءية المدرسة فى

 حياآئه بدا ، الخديوية الحقوق
 مصر بمحكمة قاضيا عبتن لم ما'د لمحا ١ب

 المسبية ألمجالس دارة فمدبرا
 واشترك ١٩١٨ عام ضرة١حمنلبت

 الى اغم ١٩١٩ نوفمبر ولى ٠ نيبا
 قبضت أن بلبث ولم الوفد هيئة
 الى ونقلته البريطانية اللطة عليه

قتر  ناظرا تبئن ١٩٢٣ عام ولى ت أ
 للقاذون وأستانا لحنوفى ١ لمدرسة
 رزارة وكيال من لم ،العام الدور

 وزارة ) ١٩٢٤ءا'م لها لمعارففوزيرا١
 ١٩٢٩ ماى لى للمالية فوزبرأ ( ز؛ور

 وزيرا 'نم ( محه-ود محمد وزارة ا
 ( صدقى وزارة و فالحذانية الممارف

الملكى للديوان رئيا لم ١٩٣، عام
 مرة ول الوزارة رياسة تولى

 بعد وزارته تثكيل أعاد لم’ ا ٩٣٦ءام
 وتنصيب اريل٢٨لى اد و الملك ة١وف

 باثا النحاسى وخلفه . فاروق الملك
 لذرجمة١هعاحب فعمن ، لعامذعه١ لى

 فرئيسما الشيوخ بمجلسى عفوا
 شكل١٩٣٩ أغطى ولى ،للديوان
 الحكم فى قضت و لثانية ١ وزارته

 نثوب مثاكل وواجه 1 م ية مائة
 ١٩٤٢وفىءام ،الثانية لعالمية١الحرب

 ألسرو منطقة لى ١ وأبعد عليه قبف
 سياسة مع التعاون يعدم متيما

 ٢٦ لى الثالثة وزارته شكل ألحلفاء
 حريق حوادث عقب ١٩٥٢ يناير
 خيرة ١و ألرأيفة وزارته ني ، ة القاه

 ثورة قيام كاك ١٩٥٢ ما؛و ٢٣ فى
 الملك تتازل بتسلم ونام الجيش

 فى واستقال يوليه ٢٦ فى العربثى عن
 بلجنة عدوا انتخب ، سبتمبر ٧

 ١٩٥٣ يناير ١٣لى الدستور شروع
وهو ، ١٩٦١٢توفىءا ٠ لها فرئيسا



٨١٦ يوسد طى

 رؤساء من باشا ماهر أحمد شقيق
.الوزارات

؛وسف طى

 وهو ٠ مصرى ■داسمة وس■ صحفى
 ولد ٠ يوسف أحمد بن على الثيخ
 ءدد سوهاح مركز ) بلصغورة ببلدة

 توفى ،١٨٦٣ عام الغا( ١٤ سكانها
 القاهرة لى١ انتقل ة؛ طنولته فى ابروه

زهر للمجاورة  وتوفر ١٨٨١ عام با
دب على  الى اتجه ثم ، ونثرا نظما ا

 ا داب مجلة فأصدر الصحافة
سبوعية  م ى ولى ٠ ة : كم-.-_- لفترة ا

 اليومية جريدته أصدر ١٨٨٩
 تولجة وبعد (( المؤيد )) لسياسية١

 به اتمل ١٨٩٢ عام عباس الخدذو
ن - حك المجابهة سياية فى وناصره
 وفى ، كرومر اللورد البررطاذى المعتمد

 انترجؤلمن صاحب اس ١٩٠٧ عام
صالح حزب  مباده من وجعل ا

 والمطالبة الخدنورة اللظة نيد تأ
 وتطابة اللثة تام نيابى بمجاس
 ، الجالء لى وعودها بتحقيق بردطانيا
 التدزب ضد المعارضة موقف ووقف
 ، كامدل مصطفى وزعيمه اووطنى
 صياسية أحداث بعدة سيرته اتصلت

 ؤضح التى اكلغرافات قضية منها
 الذورد اجمة —وبرمج ، دنقلة حملة دمجا

 لذىءاجم١ اذوداع خطاب رعد كرومر
م بئن لمم*١فيه د  لىمثيخة تد ٠ وا

 د٠أؤ١ وا!ى ٠ الوفاب ,!طريقة
 لترجمة١ صاحب وفاة لحين صدوره

٠ ١٩١٣ عام

( حزب ) العمال

 اد البريطانى العمال حزب
 ,الذين بريطانيا فى الكبدررن الحزبين

 حزب تقلص بعد الحكم يتناوبان
حرارالذى  تقلة—رةم١وز ًاخر ألف ا

عام قومية وزأرة وآخر ١٩٠٨ عام

 ١٩٠٠ عام الممال حزب تأسر
د؛د ممثلى ضم ه؛تمر أثر على  ت١ا

شتراكيينو وبعض النقابية  لغابيعن١ا

 اسم عليه وأطئق التقلدن والعمال
 وفى « العمانى التمثيل ن ١١

 ٢٩ ححزعر ١٩٠٦ عام انتخابات
 العظمى الحرب خالل ولى ٠ مقعدا
 ، الحرب غد الحزب أدبغ وقفت

 برنامجه الحزب أعلن ١٩١٨ عام وفى
شتراكى  لجانه تنصم لى وبدأ ا
قليمية  حق ا"فراد أصبح نبذلك ا

لم اهذ فى وحصل ٠ ليبا ١ م نضرط'ا  م ا
 ١٤٢ الى ارتفعت مقعدا ٥٧ على

 انحزب وحصاب ٠ ١٩٢٢ عام امقعد
 ١٩٢٩ م٠ى مرة ول ا"ي على

٠ مقعدا ٢٨٧ على بححعوله

 فى بطانى البر سال١ حزب اشترك
 فغى ذومية أو مستقلة وزارات عدة

 ماكدونالد رامرى لف’ ١٩٢٤ يناير
 عدة ايتمرت عمالية وزارة أول

 وزارته ألف 'تم. ، الحف. لى اسابيع
 اكة—والث ٠١٩٢٩ ؛ونية لى الشاة
 وذعام ٠ ١٩٣١ اغش لى القومية

 وزارة لى انحزت اشترك ١٩٤٠
 ’ دلتشر راسة ني مية الذ؛ الحرب

 ، لحرب١ بانتهاء عنها انفعل التى
 وزارذعمابة أش أبف ذوله ٢١ وفى

 مقعدا ۴٩٣ أغلبية على يحصوله
 انتخابات وفى ئ مزت م ١١ر٩ و

 سال١حزب حعل ١٩٦٤اكتوش ١٥
 ٢٩٢ يذل مير. ٠ مقدرا ۴١٥ أغبية على

 م ١٢ر٢ و المحافظون( عليها حصل
 حصل صوت م ١٢ر٠ نيل٠مقا صوت
 رياسة تولى ٠ وغلونلمحا ١ علب'

 ثم ومن ث يكو و إد و ؛اره لحزب ١
 ن ١٩٦٤ أكتوبر ١٧ لى اوزارة رباسة

 أكزب لرئيس نائبا براون ن٠ءي كما
 بادون هربرت وانتخب ٠ زارة وال

 ولوردلونجذورد ، ربالمجلرالدوم
٠ اللوردات مجكر فى للحزب زعيما



ستير غر ٨١٧

عمان
 داخلى أتليم عمان امامة أو عمان

 شبه نىالشر لجذويى١لطرف١ فى يقع
 الدرنى من به تحيد ، العرب جزيرة

 وتختفى سخد سلطنة والجنوب
 الربع صحراء فى الغربية حدوده

 اكمالية حدودها تتصل التى الخالى
٠ الماحل بمشيخات
 ن٠م جغرافيا عمان امامة تتألف
خضر بالجبل تعرف التى المرتفعات  ا

 وينحدر متر ٣٠٠٠ الى يعل الذى
 بينما العربى الخليج ساحل نحو

 لربع١ فى تختصر اودية سدة تتخلله
 ٠؛اراحل نحو شرقا تنحدر أو الخالى

 مياه بوفرة عمان مرتفعات وتتميز
مطارو  ٠ كشج ها تكممو ١لهن لمجارى١ا

تل  تجودفيها كما وأللبان والصمغ ا
 لكر١وذعب والفاكهة لذخيل١كروم

٠ نزوى العاصمة •، والحبوب
 عمان مامة لسياسى١الوضع تحدد
 ألقنصل بيت المعقودة لرسيب(( معاهدة

 سخد للطنة ممشال البريطانى
 فى الخليلى الله عبد أبى عمان وامام

 باستقالل أعترفت وأنتى ١٩٢٠ عام
 بالة ترتبط التى خد٠سم عمان

 مع وألحماية الصداقة معاهدات من
 المداهدة بنود كانت وان ، بريطانيا
 ويجرى ٠ ألمقصود الغموض يودها

مام يتولى أن على الحكم نظام  ا
 وأهل العداء عليها يتفق امة٠بيعةء بعد

 شروط ولالمامة ؛ والشد الحل
مام لى توافرها من بد خاسة  ا

جماع. عليه ينعقد الدى ٠ ا
 بين ١٩٥٥ عام سياسى نزاع بدأ

 سميد رأسها وعلى متقد سلطنة
 رأسها وعلى عمان وامامة تيمور ابن

 هذا وكان الهنائى على بن غالب
 واحة حئول ألنزاع من تفريعا النزاع

 نياسطانبريطا وشجعت ، البوريمى
 اكن و ي عما امامة احتالل على منتقد

١٩٥٧ عام وفى ،بالغشل باء الغزو

غارة سخد سلطان هاود  مويدا ا
 متا البريطانية وألطائرات بالتوات
مام اضطر  الى ٠متر نتل غالبالى ا
ساء ساحل ض )الدمام  ا

 وتبتت ة. ارالقاهرة نم ( العودى
 وعرضها عمان قضية العربية الجامعة

٠ ١٩٦٠ عام منذ لدوية١لمذظمة١ على
عتان

ردذية١ عاصمة ،الهاشمية سكةأ
 القدس من لثرتى’الشمال الى تقع

 يطلق كما ، ميال ٦٥ بنحو عنها وتبعد
م لوية أحد على ا  فى الثمانية ا

ردن  ١٩٢١ عام حتى كاسان ،ا
 الحجاز حديد سكة على مغيرة ترية

زرق تمر بين متوسهد موضع فى  ا
 يسكنها الغرب من واللد الثرق فى

 ،المهاجرين والجركس البدو بعض
 مارة عاسمة أصبحت أن ومند
ردن شرق ردن سكة نم ا  تطور ا
 ١٩٤٦ءام ألغافى ٥٥ من سكانها عدد
 وس ، ١٩٦٢ عام فى ألفا ٢٩٦ الى

 خد يربطها ، هامة مواصالت نقطة
 عن فضال جنوبا معان الى حديدى

 ان كما ،البرية الطرق من شبكة
 لقاهرة١ببحنيوتو يوميا مطارهايربطها

 نحو اليها لجأ ، والكوبت ودمثق
 الغربية الضفة سكان من الف ١ ٠ ٠

سرائيلى العدوان أثر على  يوتية فى ا
٠ ١٩٦٧

عرالمختار
مختار وهوعمربن ،ليبى زعيم

 ، ببرئة منغة تبيلة الى ضبة المنفى
 الماوم ودرس ١٨٥٨ عام بها ولد

سالمية ه ه جغبوب بزاوية أ  و
دريى المهدى  زاوية عبى شيخا أ

 فى ( المرج ص بالقرب ) ألقصور
خشر المل  ١٩١١ءام وفى ،ببرنةأ
ستعمار مع حيسناته متدركة :"  ا

يطالى  طبرق على استرنوا أن منذ ا
 وبعد ،برتة بالد ودر'مةمن وبازى
أضحاب نم المعركة تركيامن أشحاب



 بين الخالف ووتوع السنوسيين
 كان١٩٢ا عام وبرنة طرابلس زعماء

 الذين الوطنيين طليعة فى المختار عمر
يطاليين ضد الجهاد واصدوا  ٠ ا

 ايطاب استولت ١٩٢٦ عام فى '
 حمار على فعملت جغبوب طى

خفر الجبل عمال نتحولت ا  ا
 صاحب يثنها غارات الى الحربية
طارة الوحدات على الترجمة  ،ا

 بين مفاوضات جرت ١٩٢٩ عام وفى
يطالى العام الحاكم  وعمر بادليو ا
 الوطنية مطالبه على لذىأصر١ المختار
 فتجددت والجاه ؛؛لمال اغراؤه ونشل

 الرواية فى ) بلغت حتى الممارك
يطالية  ٢٠ خالل معركة ٢٦٣ (ا

رهاب اعمال تجد ولم دهرا  اأض ا
 لمعازك١س ٠ لجذرالجرازباذى١ شنها
 أسطورية ت١فيهااشار أخرز 'التى

يطالى الجيش ضد  معركة المتخذم ا
 وكرمة والمطمورة وعقيال الرحيبة
 الترجمة حبما ونع ، 'وغرها
سرسمتاء فى -صدفة  ستكثاف١ءملية ا

 بعد المحاكمة الى وندم بها يقوم كان
 < ١٩٣١ سبتمبر ١٥ ) أيام أريعة
عدام عليه نضت التى  لى غنتا با
بنغازى طوق مركز فى التالى اليوم

عفيل
 مجهود كل به يقمد العمل ٠٠ ١

زان يبدله  عنه وينتح بارادته ا
 اء ٠س ، حاجاته من حاجة يحق ما

 عقليا أم جسميا المجهود هذا أكان
صالح وفى ،وذهديا قتصادى ا  .ا
 يبذل الذى البثرى الجهد هو العمل

نتاجية المملية فى  أعترر تم فمن ٠ ا
 الها بمعنى عناصرها أو اركانها أحد

 العنمرحتى هذا بدون تتم  عملية
 انان كحصول : صورها أبط فى

و٠ ٠عسل مه١ب او بئرن من الماء على

 حيث الى المحدول بنقل قيامه أو
 طد قطعة تحويل أو ، الغير يحتاجه

شاج ٠ حذاء ألى  الذصوير فى فا
قتصادى  عسل أساس على يقوم ا

نسان  بستخدمها التى ت١دو١وءلى ا
 ورأس ابة كالمواد العمل هذا فى

قتصادبون يعرف ثم فمن ، المال  أ
 بمجهود 'بقوم انسان بأنه العامل
 بأنها العمالة ويعرفون ٠• ’انتاج* .بحقق

نتاجية ؤالعمبذ اسرابشرى ٠ ا

تماديون ربد ٠ ٢  الممل ا
 ثمؤسى٠س ًادم ن٩ذلك من بالقيمة،

قتصاد  اض١ نظريته لحديثوضع١ ا
 على تقوم السلمة قيمة بأن تتول

 فى بذل الذى العمل كمية أساس
 بأنه العمل ريكاردو وعرف ، انتاجها
 ماركس وئرر ، تيمة كل مصدر

شتراكية مؤسس  أن ٠ المعاصرة ا
 العمل بمقدار تقاس اسة نيمة
 الكفاءة متوسد عامل يبذله الذى
 فان لهذا ، انتاجها فى جهد بذل بعد

 عليه يحصل ما هى القيمة هذه فائض
 منه ويحرم المتذل الرأسمالى

٠ العامل

 الكم حيث من العمل يتأثر - ٣
 ساعات طول منها عوامل بعدة والنوء
دوات واتخدام العمز جهزة ا  وا

 وتخصمى العمل وتقسيم الحديثة
 لخبرة وا التدريب ومنها ، ألعمال
دارى وألتنطيه ن الغنية  ألمؤسسة أ

 بالعمل القيام لى وألرغبة المداعية
عداد  لهذا ، المسئولية لتحمل وا

 الرأسؤالى ر أنعناعى. المجتمع لى شأ
شتراكى  يعرف ما ( الوك على وا

 المرامل شش وهى العمل بحوافز
نتاج رفع على العامل تحث التى  ا
 فى الشاركة هذه من ، وزعا كما

 المسمتوى رفع ، المؤسسة ادارة
 مية٢٠ربط ن للعمال فى نثتا ١يبىولتذر ١

نتاح جور ونوعه ا فآت المة؛ منح . :-ا



مشرك عمل ٨١١

 مع ، وأدبية مادية من التشجيعية
جتماعية الرعاية للعامل والصحية ا

نسانى المجتمع انتقال مد - ٤  ا
 مجتمع ألى اقطاعى زراعى مجتمع من

 ارتبطت مثاكل برزت سسناعى
 ألعامل به يقوم الذى الرئيس بالدور

نتاج من الفرض تحقيق فى  لهذا ي ا
 بدأت التشريعان من تجللة وغمته

 .رتنغليم المتقدمة المناعية الدول فى
 لمملا بتثريعات عرفت الممالة
 ساعات : الموضودات من شملت

جور ، العمل  اكساء استخدام ، ا
حداث  ٠ اساب النقابات انشاء ،وا
لية والثقافة المهنى التدريب  ، ا
جتماعى التأمين دن ٠ ا عى ا  ٠. ا
 ، والتحي, التونيق مجاد انثاء

ئل مز ذلك وب البطانة مكافحة  أ
لة المتصلة والمثاكل  المجتمع فى با
٠ المعامر الصناعى

وزارة( ص)

 فى العمل وزارة نواة ت٩بد ٠ ١
 حىء٠ ١ للعدل مكتب ورة دم فى ممر

 تابعا ١٩٣٠ عام فى الداخلية بوزارة
من دارة  الشاد وكات ،انعام ا

لى  تطبيق فى ينحصر ذلك نبل ا
سالج والقراس اللوائح بعض  ’ا

ت وفتح الخذم دشى بالعتالة  ا
 العمال بدت التوفيق ثم العامة
عمال وأسحاب  لهذا لجنة بانشاء ا
 وكان ، ١٩١٩ عام فى تكونت الفرض
 رعاية انثاءه عند المكتب هدف

من شئون  ناحية من الداخاى ا
 ناحية من الدحية اللوائح وتطبيق
 أخذت ١٩٢٨ عام ومنذ ، أخرى
قانية وزارة  اعداد فى ( العدل ز ا

 فى صدورها بدأ عمالية يمأت تشر
 تنظيم قواس شملت- ، ١٩٣٣ عام

حداث تشغيل  وسادات ك وأ ا
 تختص تشريمات تلتها ألعمل

العمل ت’صابا١ عن بالتعويضات

 التجارة وزارة وبقيام ٠ وغيرها
 العمل مصلحه نقلت والصناعة

 وبانشاء ،اليها أخيةالد وزارة من
جتماعية الشئون وزأرة  هام ا
 السل مدطحة أصرحت ١٩٣٩

 لحين الرئيسية ادارتها احدى
 عام فى للعمل معتقلة وزارة انبثانى
 ادارات عدة اليها ضمت ١٩٦٣
٠ رسالتها تكمل

 فى العمل وزارة حلى يثرف - ٢
 وكالء ثالثة يماونه وزير م٠ع٠ج

 ويشم '، للوزارة تانرنى ومتثار
 عامة ادارات عدة الى بها العمل
دارات تشمل بة ادامة ا  ٠٠ ا

 ،التنفيذية والبرامج التخطيط
 التوى ن الخارجية العمالية العالنات

 الدتابات ،العمالى التغتيثى ،العاملة
جور ،النتايه والثقافة  وعالنات ا

من /؛٠ الممل  المالنات ،الصناعى ا
ضافة ، ألعامة والشئون  الى با
جتماعية التأمينات هيئة  ا

 لج والصب الثقافية والمؤسات
جتماعية  وتمثل ، والسالبة وا

 محافنة كل فى العمالى النثاط
 للقوى مكاتب تثمل اقليمية مراقبة

 ولجان اأمماأى والتفتيش الماملة
 ميزاية بلغت ، وغرها توفيق

جملته ما ٦٧ - ٦٦ لعام العمل وزارة
٠مج٢ر٣

مشترك عمل
 جراء١ به يتمسد سياص تعبر

 هونف لمواجهة دولتان به تقوم موحد
 اتفاتية على بناء خارجى سياس

 الطرفين تلزم ( متعددة أو 1 ثنائية
 باجراء التيام فى الرأى ببادل

 الجماعى الضمان واتغانات ، متماثل
 اسئة 'الدول دام يغيد ما تشمل
٠ مشترك موحد .لعمل



٨٢٠ صلة

عمة
تتصادى العرف فى المملة - ١  ا

 تعرف كما ، للتبادل وسيطة سلمة
 التى السائلة النقود بأنها العملة

 هما أساسيين عنصرين صل
 وفضية ذهبية من العدنية ادكوكات
 ،ابتكنوت واوراق الغ .. وبرونزية

اقب حدود فى شوم دولة وكل
 اساسية وحدة باختيار سيادتها

 تقوم كما اقليمها فى المتداولة للعملة
 هذه من المتداولة الكمية بتحديد
٠ وورتية معدنية من للعملة

 وس ) عملة ية الشرائية والتوة
 فى السلة لهذه المرف سعر ثم

 عوامل بعدة يتأثر (اكولى المحيد
قتصاد مرتبطة خارجية يعضها  با
 لنشاطبا يتصل ما ومنها ، العالى

تتصادى  ويشمل للدولة الخارجى ا
 صامها ومدى ووارداتها مادراتها
 العرض فقارت المالية.نم بالتزاماتها

 القوة فى مباشرا تأثرا يؤثر والطب
 وانخفاضا ارتفاعا للعملة الشرائية

 صاحية الدولة حددت ولو حتى
 يقوم اذ ٠ لعملذمجا رسميا سعرا الشان
 الوتت فى لفلة سبرتى سعر هنالك
 مع عملة من المعروض فزبادة ، تفه

خرى العوامل بقاء  كاطف )ثابتة ا
 هذه سعر خفض الى يودى ( مثال

 بقاعدة رىاطها١ حالة فى العملة،حتى
 فى ء غىالنا التغير يكن وان الدهب

٠ الحدود أضيق فى الحالة هده فى

 سعر ثبات أن نرى هدا فمن
 عوامل عدة س وجوده يستمد العملة
 من  عالمية وسياسية ديةاتغصا

 الدولة -سمها التى التشريمات
 التكتالت ذلك س ، الشأن حبةما

جنبية حتكارات ا  المالحة وا
نقالبات  والحروب السياسية وا

هلية  فكل ، اباردة والحروب ا
 فى بدوره يؤثر العوامل هذه من

٠ للعملة التبادبة التيمة

قتصاديون ويفرق  راينا كما ا
ولى ان ذلك ،والعملة النقود بين  ا

ضافة تشتمل بحيث شمو أكثر  با
 ابنكتوت وأوراق السكوكات الى
وراق وعل المعرفية الودائع عل  ا

سهم كالمسندات( المابة  وا
ت ٠ وغرها والكمبيا

 من لعماةا وحدة تقم - ٢
 تعرف أجزاء الى المختلفة الممالت
 مثال المعرية العملة فوحدة بأسمائها

 ، القروش وأحراءه الجنيه هى
 لديشار ١ العرانية لعملة ١ ووحدة
 ؛ والدرهم والريال الفلر له١ئحز

نجليزية العملة ووحدة  الجنيه ا
شربنروجزاءه  ،وابنس الشلن ا

 ألمتداولة العملة كمية تختلف وهكذا
 الدولة بنوك العادة فى تصدرها التى

 زدهار تبعا المركزية ابنوك أو
 سبيل فعل ا٠ تتمادى ا انشاط
 الورقية العملة كمية بلغت المشال
 عام فى ا تية الدول فى المتداولة

 مليون ١٩٣ بنان : يأتى ما ١٩٦٣
ردن ؛لهنانية لرة  دينار م ٢١ ا

 م ٢٩ر٤ السودان جمهورية ،أردنى
 ألف ٣٣؛ توض ؛سبردالى جنيه
 ليبيا ؛ ( ١٩٥٩ عام ) ثونى دينار

 ٠ ( ١٩٦٢ عام ) ببى جنيه م ١ره٢
 النقد سندوق فى المعمل جرى

 على اليه دولة انضمام عند الدولى
 للعملة رسميا سعرا يحدد أن

 أو الذهب سعر راس عر الوطنية
ر مريكى الدو  ابنك حدد لهذا ،ا
 ، وحدة لكل مقابال ذهبيا محتوى
سترالى الحنيه ان ذلك حال  ا
 بينما ذهب برام ١ز٩٩ يعادل

 ٠ر٠٢٩ تعادل ابونابه الدراخمة
 ابوغالفى والدينار ٠ الحرام من

 ، ذهب جرام ٠ر ٠ ٠ ٢ ٩ يعادل
 منع الصندوق نظام تضمن كما

عفا'، أذول  سعر تفيسر من أ
بز ١ ٠ يتجاوز خفف و ادة بز عملتها



(*جدى ) عموم ٨٢١

صعبة غطة
 المحيد فى برز اصطالحى تعبير

قتصادى ̂ —العالمي الحرب بعد ا
 العملة بمعنى وبتخدم الشانية

 يصعب أو ) عليها الطلب يشتد اش
 الدولية المعامالت فى (عليها الطلب
 الى ثباتبا ويرجع ، ئباتها بسبب

 مدفوعاتها ميزان أن اهمها اسباب
 هذه صالح فى ( التجارى ميزانها أو )

 صادراتها جبت اذا ١ويكرنهذ الدولة
 كما ،وارداتها المنظورة وغير المنظورة

 الدولة حا لى العملة ثبات يعود ند
 الذهب قاعدة على تمعير التى
هى غطؤئنكا ادا  كه أو كاتال ا

 ثبات أسباب من يعتبر كما' ، كامل
قبال فرة ثم ومن العملة  عربا ا
 حيادنا مونفا ألدول بعض ونوف

 الدول أو كوبرا ) دائما
سكندنافية  تيارات ض بعيدا ( ا

المفاجئة وأحداثها الدولية الياسة

 فى ألماح العمالت من تعتبر
ر الحاض الوتت مريكى الدو  ؛ ا

 |.-ه٢ - - ي ادجل ؛ الوبرى الفرنك
سترلينى لمانى المارك ،ا  ،اخربى ا

 وذلك ٠ وغيرها السويدية البروتا
 ى٠مل حيث من سة محتلة بتب
٠ عليها الطلب

عمولة
 عليها يحصل حصة العمولة

 تجارية بعملية قيامه نظير شخص
 العمولة وت!خذ ، ًاخر شخعس لحساب

 وعمولة ، السمسرة عمولة ؛ صورتين
٠ الوكالة

 المهمرة عقود حالة فغى ٠ ١
 رحمن للتقريب يسعى ب!ن شخمى يتعهد
 بالشيروحل بينهما تعاقد جراء طرقين
ى العبل حددها اش  آده ا

 ,ار٠٠...ملا يعتبر  لهذا ي بالوساطة
 السار ويلزم ا' التعاند فى طرفا

حدود فى عميله به كلفه ما بتنغيذ

 وبطريقة يشترطها التى الشروحن
 وفى ، النية حسن مايوجبه مع تتفق
 على السمسار يحمل ذلك نظير
 نسبة أو محدد مبتغ صورة فى عمولة
 لم فاذا ، الصفقة قيمة من معينة
جر هذا على يتفق  يقوم ‘نما ا

 الجارى للعرف وفقا بتحديده القاض
 وهن ،المدالة لقواعد طبقا أو

 مفوضا السمسار يكون أن يشترط
 واذا ، معاه فى ينجح وأن عنيله من

 الطرفين من مكلفا المار كان
 يلتزم ان فطيه ( والمشترى البائع )

 دفى الطرفي ممالح ت بالتوفيق
 الممولة على يحصل  اله؛ هذه

٠ الطرفين من عليها المتفق

 باركالة العسولة حا" فى ٠ ٢
 ، التساند فى طرفا الوكيل يعتبر

 متبعا العملية يتثفين الوكيل ويلتزم
 مخالفا اعتبر وا موكله تعليمات
 ان وللموكل •' بينهما المبرم للدشد

 حالة فى يضبالتمو وكيله يطالب
 يقدم بأن ألوكيل يلتزم كما ، الضرر
 ، تهمه اش البيانات كافة لموكله

 طرفاثانيافى يكون با يلتزم كما
 ،موكله لحساب يعقدها اش الصفقة

لتزامات هذه حقق ١فاذ  ألتزم ا
 عليها المتفق السمو بدفع الموكل

 عادة العمولة وتحدد ، للوكيل
 لم واذا ، الصفقة من مئوية بنبة
 الى لرحوع١ فيكون عمولة على يتفق

 له٠ءلي ؟رت وما ألتجارى العرف
٠ العمليات هذه فى العادة

(مجلس )عموم
دنى المجلى هو العموم مجدى  ا

شتراك ) مشه يتألف الذى  مع با
ض المجلس او اللوردات مجاس  ( ا
نجليزى البرلمان  المجلس عضوية ؛ ا
 نيسةيطابر او ) بريطالى لكل مفتوحة

 ٢١ اش من بلغ (١٩١٨ عام مند
المجلس عضوية من ويستثنى ،' سنة



٨٢٢ السياسى السدلى بمهيد

ذجيليةو كذية1رجا  سكتلذدية١ا
 س١مجا روسد وكذنك توس١ف١٠أو

 ومتعهدى الحكومة وموظفى المدن
 ضورة من يستثنى كما الحكومة
ورد تنازل اذا ا اللوردات المجلس  ا

 التشريعى الغمل مدة ٠ لقبه عن
 حياته يمد ان وللمجلس سنوات ه
 كما ، جديدة انتخابات اى'دون )

٠ لعالميتمن١ الحربين ابان حدث

 العموم مجلس اعفاء عدد يبلغ
 يمثلون عضوا ٦٣٠ الحاضر الوثت فى ’

 ن٠المحاؤظث تثمل بسياسية١ًاحز عدة
حرار والعمال ساد وا يرلندى وا  ا

 اعضاء والحين الحين بين يضم كما
 مشنو ٠ تقلعن٠والم عيينالثدو من
 التقاليد من اصبح ١٦٨٨ عام

 يختار أن بريطانيا فى الدستورية
غلبية حزب بين من وزراءه الملك ا

 ٠ العموم مجلس فى

العموم مجلس اعضاء كان
 ١٩١١ عام حتى مكانات يمنحون 

 ٤٠٠ قدرها ية ر٦ىيح مكافأة فتقرردت
 عام ه جت ١ ٠ ٠ ٠ الى ارتفعت ، جنيه
 عام بيه ١٧٥٠ الى نم ١٩٤٦
٠ ١٩٥٧

 ف بخال ا العموم مجلس ينفرد
 وزع فى بحقه ( اللوردات مجزى

I كالضرائب |' ارة اد التشريعات
عتراف اللوردات لمجلس وصى ه  ا

 من 'ما ٠ فييا تغيير اجراء أو عليها
خرى التذريعات حيت  اى ذان ا
 خالل العموم مجال يوافزعليه قانون

 دع دغ فع ى متتالية دورات ئالث٠
 ءبه يوافق'  ونو حتى الملكى
 عام ور ٠م بثرط على اللوردات أدجلى

قل عذى  لعمل١وحرى . تقديمه منذ ا
 شروع يقرا أن على المجلى فى

، عامة اولى قراءة الجدرد القانون
 نم ، مادة مادة ثانية قراءة يقرأ نم ا

يعاد ثم .المختصة اللجنة الى يحول

 نبل الثالثة للقراءة المجلس الى
وردات مجلس الى تحويله ٠ ا

 الذين الناخبين أصوات عدد بلغ
 ١٩٦٤ عام انتخابات فى اشتركوا

 وأصبح ، موت ٠ م ٢٧ر٧ه جملته ما
حزاب من وفا المجلس  .٠ ا تية ا

 ٢٩٢ محافظين ؛ متعدا ٣١٥ عمال
 ، مقعدا ١٢ الممتر اتحاد ك> مقعدا
 افدى يعتد ♦ مقاعد ١٠ أحرار

 العموم مجلس قاعة فى اجتماعاته
 بمد ١٩٤٦ عام بناؤها أعيد التى

 خالل المانية جوية غارة بفعل تخريبها
٠ ١٩٤٠ عام

 السياسى السلك عيلي
رؤساء أحد على عرفا لطلق اسم

ببى الياس سلك هيئة  ا
 وبكون ، الدول احدى فى المعتمدين

ء أقدم الدادة فى  على ء الرو هؤ
 أعش يكؤن ن٠م بينهم من يوجد  أن

 ٠ الدبلوماسى انك فى درجة منه
 نديسن ما هو ائددلوماحمي ف الع ج

 اصلك تمشل هيئة م٦ل فى اكه
حق  يمثلها من بينها من -نختار ى ا

قامة دولة أمام  س_يما  .ا
 منها سدر التى فات لالمر بانشبة
 قد مما أعضائها امتيازات بش!ن

 العرف أو القانون مع .افى—رتت
 يجتمع الى'دة قفى ٠ درالدبذوما

 زمالئه برع السياسى اللك عميد
 الكالم فى *ابم—يمث كما داور’

 ، موافقتهم على الحمول بعد باسمهجم
 حذجااج١ أو تعريح تقديم عند أو

 يات كاز الدول بعضى ولكان ٠ جاعى
 المساعى بهذه القيام تقر  المتحدة

٠ الجماعية
نتاج عناهر ا

نتاح عناصر  اقذصادى اصطالح ا
 لتى١لعوامل١ جميع به يقصد تقليدى
نتاج خلق فى تاهم  فى ثر وث!. ا

وهذه ٠ ونوعه وكميته مقداره



الزجاجة عنق ٨٢٣

 كانت مهما لها حصر  عديدة العوامل
 فى وهى ، منتج ى النفعية القيمة

 عاملين عن تخرج  مجموعها
 ٠ العمل وأدوات العمل رسميين

 اى١ يحتاج ذراعى محصول فانتاج
 ألموارد يتفل الذى الفالح مجود

 ليحقق وبذور وماء ارض من الطبيعية
نتاج هذا عمال من عمل ولكل ، ا  ا

 هذه وبمض ؛٠ اشه—ووس أدواته
سان عمل من الوسائل جر ا  كا

 لدمامل ا"رض صاحب يدفعه الذى
قتصاديون جرى لهذا ،الزراعى  ا

 عناعر باسم يعرف ما تقسيم على
نتاج ’٠ هى اصر—عن ثالثة الى ا

 أو الطبيعة (٢١؛العمل ( ١ )
رض  ثم ؛ اطال رأس (٣١؛ ا
فتماديون اليها دشاف  المحدثون ؟
٠ المنظم وهو رابعا ضصرا
نتاج عناصر تقسيم ان  يعدو  ا

 فهم لتيسير شكليا تقسيما يكون أن
نتاج عمليات  هنعر كل ن ذلك ،ا

 اكمر فى متداخل العناصر هذه من
 أو كاداء الطبيعة فهبات ، ا خر

ولية الخامدات رض أو ا  تختلف  ا
 نطاف فى تدخل التى الهبهات عن
ت المال ر'اس باغم يعرف ما  كأ 

 فى المنظم دور وان والمبانى، وا"جهزة
 صحوا الثالثة العناصر بححن الترفيق

 فان ذلك عن ففال ٠ العمالة عنعر فى
 يمكن العذأرر هذه من عشر كل

قسام من نهاية ما الى تفتيته  ، ا
 ض عن.العامل يختلف الماهر فالعامل
 عن تختك الثابتة والمبانى ،المدرب

م  تعبرة .نا ١لحديثةوهكل١ا ية ةجهز ا
 ٢ستخد الذى لعنتر ١ م بحم ليت

نتاحة العملية فى همية ولكن ا  ا
 رطردكة، مه١ستخد.١ مدى فى تتركز

 نجاح قف ددو .ا—وعليه استخدامه
نتاج ٠ وفشله ا

الطبيعة عناصر

 اولية مواد هى الطبيعية العناصر
 يتير لم الطبيعة فى موجودة

 ، منها أبسط الى تحليلها للكيميائيين
 ١٠٣ العناصر هذه عدد بلغ وقد

 الحرب نهاية حتى وكانت عنصرا
 اكتشفت ثم ٩٣ الثانية العالمية
 لألبحاث نتيجة جديدة عناعر

 ؛ء٠لكيمي ١ علم فى وتلتطور لمنجددة
 ٠ ١ ) رقم عنصر ولكل ، ووسائله

 بمعنى كا مثل ’ ورمز ■ ١٠٣
 ولعشا ذرى ووذن ( كالسيوم

وغليان يهار أنت

 نقية الطبيعة فى العناصر توجد 
ت أغلب فى نسان يقوم بل الحا  ا

 انعنامر تختلف لهذا ، العملية بهذه
 الخامات عن العلمية الناحية من

ولية  النحاس او الحديد فخامات ا
 تحتوى  الطبيعة فى توجد التى

 لعنصر ١ هذا من معينة شبة على ا
 لحجم بة—بالش ضئيلة تكون ند

 كانت لهذا ، الهدخرجة الخامة
قتصادية القيمة ولية للخامة ا  ا
 اشى الكبرة النقل بتكاليف متأثرة

 عند الخامة سعر الى تضاف
 منشئات قيام تعذر اذا مصادرها
 الى الخامة هذه لتحويل صناعية

 عرف لهذا ،لالستغالل صالحة سلعة
قتصادى النشاد هذا باسم؛ ا

٠ التحويلية الصناعات

الزجاجة عنق

 فى يمتخدم اصطالحى تعبر
قتصاد  ألعمرات فى يستخدم ا٠كم ا

 اختناق حالة به ويقصد, اأنحربية
قتمدادى الميدان فغى ، عامة  يعنى أ
صطدح هذا قتصادى روع٩أنالهث ا  ا
 اختناقا له تسبب بأزمة يم* مثال

 ائال رأس ءا.ى ألحصول بة م كد
الفجة العناصر ندرة أو اكائل



٨٢٤ تجارى عدوان

نتاج تجمع مع التصدير صعوبة او  ا
 فيقصد التحربى الميدان فى اما ، الخ

صطالح بهذا  المحاردة القوات تجمع ا
 ومثال الحركة عن يعجزها خانق فى

 فى وقدت التى العلمين معركة ذلك
 الى الصحراء عندها تضيق نقطة

 القوات فأصبحت ميال ٣٠ مسافة
 عن عاجزة المتجمعة الضخمة المقاتلة

 او مناورة او التفات حركة اية
 تقوم كانت مما العمليات فى توسع

٠ الواسعة الصحراء فى به

تجادى عثوان
 اسم به يقصد التجارى العنوان
 مارا—شع التاجر يستخدمه اصطالحى
 عن التجارى محله لتمييز خارجيا

 عن التجارى العنوان ويختلف ، ٠ض
سم  مز عادة يتألف الذى التجارى ا

سمم  المتجر لماحب الشخمى ا
 الذاتون نعر لهدا ، اضافات بعض مع

 ن١ تجاريا محال بمفرده يملك من ن١ءلى))
 أ'ماسيا ار٠الثمخمىءذح اسمه يتختن

 فالن مثل ،< التجارى اسمه تكوين فى
ده  ن.هو التجارى العنوان أما ، وأو
سم  المحل على يطلق الذى الرمزى ا

 و١ « الربيم زهور )ن مثل التجارى
 العنزان وملكية ٠ (C الذهبى الصالون»

 أن يجوز نه مطلقة ليست التجارى
 ضوانا ( المنتج ًاو و ألتاجر سنعمن

 ينعمله أو آخر تاجذر استعمله
 حتى أو أخرى مدينة فى يعمل تاجر

 ٠د ع ١ المدينة أحياء ن٠م بعيد حى فى
 حماعن على القانون يقتحر لهذا

 فى سعا ركون٠ الذى بالقدر العنوان
 لتحاربت١اسين بين الحاط احتمال

 ي منافسة من ذلك على يترتب وما
٠ مشروعة

( حزب )العهد
 عرى مباس حزب العهد حزب
لى١ ١٩١٣ عام ق ٠اذثو ئب

 ءلى عزيز البكباشى الممرى الغابد
 المصرى عزيز الغريق بمد فيما )

 يضج كان اسطنبول فى ( باشا
 يثى!لعثم.؛ذى ١فى العرب يينالمكر
 أحد وكان ، المدليين ممن وغدرهمم

حزاب  ب م عقب تألقت التى ا
تحاديزن استيالء وهد البلقان  عذى ا
 التى التذريك حركة وبرور السلطة
 واككست سياستهم بها تميزت
 مبما العربية العناصر على آثارها

حزان وهذه الجينى هفوف فى  ا
 العربى والمنتدى اؤ"مركزية كحزب

صالح وجمعية وتدة ا  وجمعية ا
صالحية البصرة  الدعوة فى تتفق ا

يات احتفاظ على العمل الى  الو
 وان القوبة بثخميتها العربية
 للطنة بدا عالقتها مدى فى اختلفت

 بروز المهد حزب ويميز ٠ العثمانية
 مما ٠ تأليفه فى المكرى العنصر

 بؤسسه الفدر محاولة فى سببا نكا
 ذتهتفىءام١ له د-ورا>ذ ذ١محاكم ء١ با

عدام ءب ا الى ١٩١٤  'ب دا
 اغمل ١ دؤر جة لمدنار’ عفو رى

 الحاش نى التواد هزا ره .زى٠ا
٠ ة وات'حذبي ا

 اته ونك—م نى باخا جما 
حداث  الباشم، اشكاتسعى١ ا

 بة٠ا لمطا ا ٠ ذى فما  ا حزب
ل .ط لدا ا ل حقان ز  حثى و
 — ة  ; ١ ب'ض رنا حكوده كام ٠ بى ب
 ؛؛دخا 'لحازمة ر١ن عر /'  ء.

 لغة ن أن ’ المجردة .ة النمو
 نىذ!ك ا هى م^١ ا

 ى١فتهأبو ٠ '( رك٩ى ا ق حذن فازا
 فى العب المراكز ار مرب تش’١

حات ل ء—ق: اعبار ٠ رق تد ١ د  ا
تعاديدن لجة٠سا 'شمذن؛ از١  ا

ب خيانة ددة ذر ا ااض.ع   إ
ب أ العدن با٠ ٠ بها يرتضون ا

رة دم مة ا  مت٤ة الذى ا
جارز م ٠ سورنا الى وامتدت ا



اسم دني ٨٢٥

 من لعربا حط لغبا١ من در تزعم
 داذث طاجلىن١ اس برح أعفاء

 دئال;ءزز من ٠ ؛.ةالعسكر العمليات
 قك١ خكارح١ سى٠ا نفه كرى١

 ولحكومة١ فى للتحربية ١وز؛ر حين
 ذنبن ومنهم /٠ ؛ز٠لحج١ فى مهدااقا

 أدخ ركان ربا وكان الهاشمى
 الثورة قيام عند بدوريا المراط ١٢

 اللواء ومنهم ، ١٩١٥ عام الورية
يوبى؛ شكرى  ة م أأحك، ينته لزى١ ا
 عام أتجان با٠ىار حاى ن الفيعل

ى ومنهم ، ١٩٢٠ ميرا  لورى ا
 الذريف قوات فى شترك١لذى١ السعيد
 ئذورد العامة القيادة تحت حمن
 تم دن ألى فيعل محب 'تم اللتبى

زاق ا'.و. ثم ٩٦١٩ عام أسلح١  ا
٠ اللواء رتبة الى ورقاه ١٩٢٠ عام

الثورة عيد

 المربية الجمهورية فى به يقصد
 !بام النوية المناسبة ، المتحدة

 ١٩٥٢ بوليه ٢٣ فى الجيش ثورة
 فىمجا عيدا الذكرى هذه واعتبرت

 لمعانم١تو١ر١الوز فيه تعطل للدولة
 ، والمحارف ت لمؤسست ١و الحكومية

حتفال ويجرى  وفى القاهرة فى به ا
 حفازالئاهرة ويتميرز بالدا١صم١ءو

 فى.ه تمثل كبح عسكرى باستعراغى
 بة وم برية من لجيش أساحة؛ جميع

سيم!  اساد ثس’دوحد١ وبحررة
 د لحدو فرتة أول غىاستعرا ذلك من

ول العيد بمناسبة ادرية المظالت  ا
 واريخ—الص عرض ومنها ، للثورة
 فى ( والظافر القاهر ) ادرية

ت  النفاثة ورش ١٩٦٢ عام احتفا
ت١ فى ٣٠٠ القاهرة ادرية  حتفا

 على العمل جرى كما ، ١٩٦٦ عام
 العام القائد اداسة بهذه يلقى ان

 طابع له خطابا اسة لقوات
٠ عسكرى

 بهذدالماسبة للال.وسا واكما
سكندرية بمدينة ل أحتذ'؛ يقام  فى ا
 تدآزل نكرى وهو يوره ٢٦ يوم

 من هورحيل العرش عن فاروق المئك
 رئيسى الناسبة بهذه و؛'ض ت البالد

 ومن ، سيا نيرا خطابا ية ر لجمي؟ أ
 ارتبطت ا؟ش شاربخجة١ذاسات-١

 عبد جمال ديسىالر اعالن م فى؛١ بهذا
 سوبعمى—اد- قناة دركة تأميم. الناى

 ٢٦ فى وذلك ٠ الرابعة الذكرى فى
٠ ١٩٥٦ بوبة

 الوطنى الجهاد عيد
عام منذ ممير فى ؛طلق كان ابم

 على ١٩٥٢ ثورة قيام حتى ١٩١٩
 التاريخ منذ اعتبرت وطنية منامة
 البالد رها تحتفل ذكرى اطالف
 دبرسذو ١٣ يوم فى وشعبا حكومة

 نيش١ ض الدرف وجرى ، غام كل
 سيرطا ؛.اخطا اأوفد حزب ربمى
 ؛جاريه كان كما ، اداسبة بهذه

حرار حزب رئيى  الدستوريين ا
 عبد ) الثالثة أحدالزعماء أن ن'ءتبار
 ١٤٠ رؤساء من ( ١فهمو العزبز

 الهيئة به 'نحتفل كان كما ، الحزب
 بابارسا اذوقدية والكطة بةالعد
ول ا!وقد مؤسسى لمبادقء ممثلين  ا

٠ زغلول سمعد

العام ٠أ٠٠ءي

 المنخوقثن لتكريم سنوى مهرجان
 تقيمه والغتون والعلوم ا داب فى

 ١٩٥٥ عام منذ ٠م٠ع٠ج فى الدولة
 وأ"وسمة المادة ش١لحو١فيه وتورع

 منذ الدرف جرى وقد ، والنياشن
 خالل يقام أن عل العيد هذا تنظيم
 مثال الخاسس فالعيد ، الدراسى العام

 بينما ١٩ه٩ر١ذوقم ١٩ فى به احتفل
 ير١ةمر٢فى عن.ر بالعيدالثالى احتفل
ًانيقام ىط العرف جرى كما ،١٩٦٧



٨٢٦ العهال عيد

ت١ بقاعه الحفل هذا  لكبرى١حتغأ
 رليسر ه يحضر ه ح الق-اهم بجامعة

 '.عدزالز ١ دع بذوز يقوم الذى الجمهورية
 يشهد ن أ دلددا بم أدم كما ، الكبرى

 الزائرين آشدوف ٠كا احد الحفل

ء من  جججى—ندئ- و——بت : هؤ
 ٠ ف عار الرحمن وعبد ى ن٠ي١وشو
 رئيممى اب دم الحفل ئشهد كما

 رو وظ والوزراء الجمهورية
 ت وهذ؛ الكليات وعمداء الجامعات
٠ الدولة رحال وكبار بها التدريس

 ن٣الفائز بموكب الحفل يبدأ
 يتقدمه الكبرى القاعة يثق. الذى
عالم حملة  جوائز توزيع ويبدأ ٠ ا

 فى عليها حصل ١ التقديرية الدولة
 كم ٠ ( ءوعلما أدباء خؤسة ا ٢ العيا*
 وحصل ) التشجيعية الدولة جوائز
 أدييا ٢٦ شها المناسبة فى عليها

وسمة توزيع ذلك ويلى ( وباحثا  ا
 فة شحا دأ لمشنذلون ١ دوى لنياشون ١و

دب رح—وال ؛وسيقى’ وفنون وا
الشعبذ والرقدر والغناء لينما ١و

٠ وغرم

 ض الحاطين على الجوائز توزغ تم’
 ٠م, ه ١ر لدكتة ١ ة٠٠درج فى تددير أكبر

كرة لجامعاتوالمعاءد١  العراوما ا
 درجة على صنونالتدا وأوائل ، اليها

 وأوازل دلها ب؛ وما البكالوريوس
 ارامة الثاوية عأى الحاصلين

زهر والثانوية  ودفى ٠ شة١يةوا
 وأبناء المصريون من المتفوقون التكريم
 المعاهد خريجى من العربية الدول

٠ ارواء على المصربة

 الدب ءب جوائر ة جمل. ة قيم بلغت
 ت ١ح م ٠ر٢ه ( ١٩٥٩ آ الخاسس
حالى فى ارتفعت  الثانى بالعد ا

٠ ج م ٢ر٧ الى عثر

هال اله عيد

 ئ أولما؛و ءدد أو ’ ،ل٠ش ا عيد أو
 فى الممال بها يحتفل شورة مناخبة

 قيه هطل و ٠ العال أنحاء من كثر
 والمؤ.سات الحكومية المصالح

 عيةالثرو اإدول فى الصناعية
شتراكية  رى؛' ا الدول وبعفر وا

عياد ص مايو أرل وعدد  الشعبية ا
 عدد فى ومعروفه نائعة كانت التى

و الدول ص سيما٠ا ر نرة  ١فىا
 وكانت ٠ والمانيا ذرطا أكحاء ض٠وفىب

 جذوره ذعود٠و الربيع، بفمل ترتبط
ر ار حتفالى وكان الرومانى، ا  ا

 ح'لتو لرلمكة نتخاببأ ماية م يه أول بعيد
 الرقمى تحلفنا وباقامة بالزهور
٠ اريفية

 اتخذته منذ العين ١هذ معنى تعئور
 ض به فى اإهمان وأحزا* طوائف

وربية الدول  لتنظيه. مناهبة ا
 ش١١ العمانية ات٠لمظاض١و ارات
 كة٠لح١من "ولى١لمرحط١ بها اتسمت

شتراكية  منادبة أصبحت ثم. ا
٠ العالمية العمال اتحادات بها تحتفل

حة تبلغ ت ا  مايو أول بعيد تفا

فال فى ذروتها  به ذى’١ ا
تحاد  اليوم هذا فى المورش ا
حمر ;زلميدان  ويدحل ٠ عام كل فى ا
 الدولة، زعماء يحفره عسكريا عرضا

ت وتتجءرى  ءواصم فى مشابهة احتفا
راكاذ الشيوعية الدول  وا

ل١ذقابات به حل كما ٠ ى ا  ا
 الدول لى شعبية ٠صغلم واتحادأب؛

شتراكية شادى.م تاخذ التى  ، ا
ت وتتحول حذسا  هرات مظ ار ا
 رحعية١رأصاب١ ئدول١فى سادة

ر تخنون التى  بادىء١ ا
شتراكية * ا



٨٢٧

النمر عيد

 رن 'ذل ٠۶٠۶٠٢ فى م:ة قو مناسبة
 هرن جندى آخر اسحاب تارخ

 ن٠م غرب ١و البرنطانية القوات
ألثالجى ن١لعدو١فذمل بعد بورسعيد

 ارزم ودو ١٩٥٦ ديسمبر ٢٣ فى
 عة١ ألقوات فيه تلمت الذى

 ، ألدوخ البرنس قوة من المدينة
 ، ر ج غ عيدأ م الية اعتبارهذا تقرر

 فيه تعطل أن دون البالد به تحتفل
 صموى ٠ ومت'لحبا الحكومة وزارات
 لحكومية١المعاخ رسثم١والمد المعاهد

 مسرحا تكون التى بورسعيد فى
ت  استعرافات تتضمن حدا

 ألعادة جرت كما ٠ ورياضية عسكرية
 با ’خط الجمبورية رئيس يلقى ان ءإى

حتفالى فض ٠ المناسبة بهنه سياسيا  أ
ول  زذبر ٢٣ ) العيد بهذا ا

 عبد جمال الرش كشف ( ١٩٥٧
 ألمخابرات دبرتبا مؤامرة عن الناهر

جنبية  وفى ٠ ألحكم ظام لقلب ا
 مثروءألوأذى عن الثالثاعامن العيد

 ٢٣ ل السابع العيد وفى ، الجديد
 دعوته عن أعلن ( ١٩٦٣ ديسمبر
 مثولذ تفجتم قمة تمرأت مذ لعقد

 ن٠ء للدفاع العربية الدول ورؤساء
ردن نهر مياه فى العرب حقوق  ٠: ا

حتفال 'وفى  ء*نخطوات أعلن الثامن ا
وفى ، والعراق مصر بثن الوجدة

الوحدة! عيد

حتقأل  أحداصترب نرح العاشر ا
 ألش ألتجويع وحرب انويى
 مصر اب م الغربية الدول تثنيا

 وموقف لها تدبر التى ؛ؤامرات١و
٠ العربية القضايا من معر

الوحدة عيد
 ى ٠بهالذك يقمد الوحدة عيد ٠ ا

 ا!جمهورية قيام عالن المنوية
 جمهورينى باتحاد المتحدة ألعربية
 ، ١٩٥٨ فبراير ٢٢فى وسوريا دم
 فى مرة "ول العيد بهذا أحتفل وقد

 الرئيس واشترك ١٩٥٩ فبراير ٢٢
 المرشال بصحبة الناصر عبد جمال
 سالفيا بوغص جمهورية رئيس تيتو

تخءادية حتفال فى ا  العيد بهذا ا
قليم عامسمة دمسق بمدينة  كالى١ا

حتفال هذا وتتضب*.  عرضاعسكريا ا
صالح سندات وتوزيع  الزراعى ا

٠ الورش الفالحين عر.

 -دبه الوحدة عيد تحول ٠ ٢
 قومية عربدة مناسبة لى ١ رفعال ١

 دون العربية لوحدة ١ فكرة فيها تتمثل
قليمية للوحدة اعتبار  الدول ومن ا

 الجمهوره، به تحتفل التى العربية
 اجنحب-ورية وا ، المتحدة بية لعر ا

٠ العراقية والجمهورية ٠ السورية



٨٢٨ ( متروع ') الغاب

( مشروع > اسب

 من مشروع لغاب’ مثروع
 نى ألمائية السياسة تطرير مشروعات

 لغاب ١ سميل من سمه ١ ستمد ١ ريا سه
 ٠ ألعاصى نهر حوض فى يقع الذى

 ف تجفي الى المشروع دف—ويه
 وذلك ل٠ك ١ هذا أراغى واستزراع

 عدد وانشاء النهر مجرى بتعميق
 عمليات لتنظيه لقنوات ١و السدود من

 وع المذم هذا تنفيذ بدا وقد ، الرى
 ة فتح عند سد بانامة ١٩٥٥ عام

 كما روشالب فركة بواسطة اوادى
 اشاء بمملدأن ألمانية دركة قامت

 ء أطى ١٩٥٩ عام وفى المائية الشبكة
 ٠ وحماة حمعى بدن الرسذ.ن سمد

 اشدًا ا رض مساحة بلغت
 تار هك ألف ٦٥ ألمشروع تضمنها التى
. صفارالعالحدن على توزيعها تم وقد

جوبة غادة
 ح—الس به يقوم هجوم ٠- ١

 اقليم على الحرب أثناء للعدو الجوى
 سرب أو طائرة ذب وتشترك الدولة

 من والذرض ،المتاة الطائرات من
 ا"هداف ضرب الجوية الفارة

 بالمجؤود سلة لها التى أو الحرب؛
 المواصالت وطرق؛ كالثكنات الحربى

تفاقات وتغرق ،والمصانع  الدولية ا
 بين ( ١٩٢٣ ليرام هاى اتفاقية )

 . الحربية وض الدربية ا"هداف
 والماكن المدن ضرب نتحرم
 بصمغة وتحرم ، المدنية والشئات

 بأعمال الخاصة المنشئات ضرب أخص
٠ والعدوم الشون أو الخدر

 والمماهد والمتاحف كألمتنغيات
 يعد لم لتمييز ١ هذا ولكن ، الدراسية

 الثاب العالية الحرب منذ قاطعا
 الجوية الفارات امتحدمت اذ

روح وبث المدنيبن ترويع لفرض
نهزامية  يكون حتى الجماهير بين ا

 باعالن الحرب انهاء على عامال ذلك
ستسالم  ضرب أن عن فضال ، ا
 يمكن ما كل خملت المدنية المنشئات

 الحربى بالمجهود صلة له 'نكون أن
شافة ٠ مباض ض بطريق ولو  الى با

هداف طبيعة تمييز صعوبة  على ا
رتفاع  ترتقى صيحت الذى الكير ا

 فى تكون حتى المهاحمة الطائرات اليه
 المضادة المدافع اصابة عن مناى

٠ للطائرات
 العالي؛ الحرب ث١تميزتأحد - ٢

 الجوية الغارات ستخدامبأ الثانية
 وشملت النطاق واسع استخداما
هداف  وغير السكرية المنثثات ا

 فى السابقة المانيا وكانت ٠،العسكرية
 البريطانية المدن على استخدامها

 ودفنترى وبرمنجهام لددن سيما
 معركة ) الغارات قمة وبلغت

 ١٩٤٠ د ٣٩ عامى خالل بريطانيا(
ولى المنة فغى  ضحاياها بلغت ا
 وفى ، ومصاب ويل بين ما ألفا ٥۶

 ألفا ٤٣ بلغت اتالية شة١
 ،٦٠٠٠ الى ١٩٤٥ عام وست

 مقابل ألفا ٤٧ بنحو الضحايا قدرت
ور العابة الحرب ابان ٤٢٨ ٠ ا

لمانية المدن عانت  ذلك بعد ا
 دول غارات بسبب نادحة خسائر
يات بريطانيا )) الثالث الحلفاء  والو
 على تركزت وقد (ًا وروسيا المتحدة

 وبلغ برلحن ٠ منها الكبرى لدث ١
 مبالى هن X ٤٠ ائشامل التخربب

 القدابل من طن ألف ٤٦١ المدينة
 ( وحدها البريطانية الطارات ألقتها

 من ا ٦٠ التخريب بأخ درسدن
 شمل همبرج ٠ المدينة منشدات
والذلهق والترثنة ابداء التخريب



سامة غازات ٨٢١

مه والمكتبة والجامعة البحرى  ا
 الما المجانى من يبق ولم

 عام فى الثلثه سوى لالستعمال
 نورمبرج فى التدمير وخمل ، ١٩٤٥

وبرا دار  والكناتس وابلدية ا
٠ المدينة مبانى وأكثر التاريخية

وهمية غارة
 اللطات تنظمها جوية غارة

 الكبرى المدن طى الدولة فى المختصة
 المقاومة أعمال على التدريب لفرض

جراءات لمباشرة أو من الخاصة ا  با
 الجوى الالح بها يقوم غارة اثناء

 يعلن أن على العمل وجرى ؛ للعدو
 اش الغارات هذه موعد عن مقدما
 وتنتهى لالنذار معش بصلن لبدا

 حتى وذلك ، الخطر زوال يطن بصغير
دوت الجمامر بش الفزع يسرى 

نج ٠٠
رض باطن فى يتكون غاز  ا

 دز ' ١كمذر ستخدامه ويستعدن
 كما ، والفحم كالبترول الحرارية
 العناصر بعض ستخالص بتخدم

 بل ما والى ،كالهليوم النادرة
 الوشات كانت الثابة العالمية الحرب
 مرالمحصول بر ٩٥ نحو تنتح المتحدة
 اكتشف الطبيعى الغاز أن ا العالمى

 مختلغه أنحاء فى ذلك بعد واستعدن
 ، الجزائر مقدمتها وفى العال من

 هذه كثر الحرارية القيمة وتبلغ
 القدم فى وحدة ١٠٠٠ نحو الغازات
 ، بالنتروجين( بفتلطا يكن )مالم المكعب

يات انتاج تدر  من المتحدة الو
 بنخدو ١٩٢٩ عام الطبيعى الغاز

 فى م ١٠٨ الى ارتفعت ٠س٠م ٢٠
٠ ذلك بعد وتضاعفت ، ١٩٠٦ عام

 بصحراء البيعى الفاز اكتشف
 جل منطقة فى ١٩٠٢ عام الجزائر

 حاسى بمنطقة ١٩٠٦ عام وفى برجا
الغاز لنتل أنابيب خد ومد ، رمل

 حاس طريق عن معد حاس من
 ٠ وهران ٠ متفانم الى رمل

 م ك ٨٣ ٠ طرله يباغ ، الجزائر
١٦٠٠ نحو تبلغ المتوية والطاقة

مم٠م
سامة غازات

 مركبات او مشتتات أو عناصر
 د—ضع لتدرب ١ فى تمستخدم غازية

 تعببه بما المحاربة البشرية القوى
ستنشاق طريق عن الغازات ٠هذ  ا
 واضرار صابات و؛ جلد التعرض او

 الحربى المجهود تئل او تعوق
 مدتديمة ت’ه ط مضاعفاتها وتتبب

٠ بالوفاة تنتهى أو
 الكيمابة الصناعات لتطور نظرا

 التاسع القرن أواخر منذ أوربا فى
 تمر *,ؤ توصيات تضحت ، عشر

 تحريم ١٨٩٩ عام فى المنعقد هاى
 أسلحة من كمالح السموم استخدام

 الحرب ان غير ، المشروعة الحرب
ولى العابة ت شاهدت ا  المحاو
ولى الجدية  الغازات ستخدام ا
لمان الحلفاء اتهم فقد ٠ العامة  ا

 معركة فى ١٩١٥ عام باستخدامها
 عام السوم معركة فى ص يبرس
ولى الفاذات وكانت ، ١٩١٧  اش ا

 تشعمل ألفرضى لهذا استخدست
يؤثران وكاتا والغوسجن ورين’ه١

 تخدم٠٠٠س١ ثم ، لتنفىا هاز لج ١ على
 الغدد يهيج الذى اديل اذماز

 الخردل غاز أستخدم ثم ٠ الدمعية
لتهابات يسبب الذى ٠ الجلدية ا

 هذه استخدام وسائل وتطورت
 فكانت ،التكتيكية لذاحية١من الغازات
 اسطوانات ولتلقىبواسطة١ زبادقء

 ، العدو خنادق على يدوية قنابل أو
 بالمدافغ تطلق قذائف استخدمت ثم

 ، انفجارها عند الغازات منها وتنطلق
 يتطور لم الغازات استخدام أن ا

 على اعتمادها منها أسباب لعدة
جهزة نجاح ،الهواء حركة الواب ا



.٨٢ دل غاذى ا

 به رعا ا ورارات تضمنت ان بممعد
 استخدام تحريم ١٩٢٥ لعام جنيف

 وا"سلحة والموم انامة الغازات
 اساحة من كالح البكتريولوجية

 دور كان أ"سباب لهذه ، الحرب
سلحة هذه  انحالمية الحرب فى ا

٠ سيال الثانية

دل غاذى ا
 ، الهاغميخن من العراق ملوك ثانى

 ،الحين بن فيمل بن غازى وهو
 تعليما وتملم ١٩١٢ عام بمكة ولد

بدزه اللغة درس كما خاما  على ا
 عام وفى ، فلى مز تدعى يدمربية

 انجلترا الى أبره أونده ١٩٢٦
بها وتحى مرو بمدرسة والتحق

 التى الممارك بعد الوطنية زعامته
حتالل زد خاضها  فى اليونالى ا

 ١٩ و سبتمبر ٦ بين ما ا"نضول
فى حها٣ق بلعبا والتى ١٩٢١ سبتمبر

 لذى١ نبصل ثثها٠ ذجب1و طى ص٠م١
 ؛ نىلثاا نيمل باسم نلك بعد ثولى
 وجود اثناء ١٩٣٣ عام أبيه عن ناب

 الخة وهى بانبترا ا"ول فيصل
 صاحب لخلنه ليها توفى التى

 ايام وتخللت سبتمبر ٩ فى الترجمة
ضطر الفتن القصر حكمه  اداتوا

شوريين ثورة منها  من بايعان ا
 ، العراقى الجيش فأخمدها بريطانيا

 حادث فى ١٩٣٦ ابريل ٤ فى توفى
 ن٠م بدر بتا" مقتو وقيل ميارة

 الحكم طريق ليفحوا البريطانيين
ك عبد لخاله  طواعية أكذر كان "نه ا

 فيحل ابنه وحده ، لياستهم
له عبد نأقيم الثانى  على وسيا ا

٠ العرش
الغازى

 معطفى به عرف الذى اللقب
م-تهل فى ( اتاتورك ) باشا كمال

 وبعن السكرى الموتف "طورات الى
 المجلس ترر بيانه من القاك انتهى ان

 كمال مصطفى ومنح الجيش شكر
 ( مارشال فيلد ) المبرية رتبة باشا

 الحش ه هن! وتد (( غازى )) ولقب
 الجبهة قائد باشا عصمت بلسان

 شدوف من هن!ه كما ٠ حينذاك انغربية
 والسد أففانستان سفر اجذنا

٠ لليبى ١ الزعيم المنوسى احمد

 القواد من اللقب هذا حمل وممن
 S باشا عثمان الغازى )) العثمانيين

٠ بلغنه بطل

(حطة ) غاسولى

 احدى هى غايبولى حملة - ١
ولى الماية الحرب مراحل  التى ا

 ينمسب ، طويلة نترة وجهها غيرت
 غايبولى جزيرة شجه الى اسمها

الناس الجنوبى ساحلها يمثل .اك
ذا ا1ا :ا١اا.١:ا:٠ا

مبراطورية عاصمة  ة٠٠العئماذي ا
٠ حينداك

 خالل الحملة هذه احداث جرت
 محاولة ارجا الدافع وكان ١٩١٥ عام

لمالى الفقد تخفيف  روودا ض ا
 التركى والزغد بوكدا جبهة فى

 ,اطريق وفتح القوقاز جبهة فى عليها
 رو'م؛ لتموين ا"سود لبحر ١ الى

سلحة  دول وتدوين والعتاد با
 سيطر؛ بدد الروس بالقمح الغرب
لمان سود البحر عل ا عن فضال ا



غانا ٨٢١

 من البلقان دول شع الحلفاء محاولة
نضمام  ومن ،وحلفائها المانيا الى ا
 التركية القوات اضعاف أغراضها
وسد الثرق فى المهاجمة ونناة ا

 البريطانيان ألخطة بدأت ٠" ٢
 ذاليبولى جزيرة شبه على لالستيالء

 لها مهد أن بعد ١٩١٥ يناير فى
 الدردل بوءان على بحرى عجوم٠

 القوى لدى الطريق ينفتح حتى
 اسطبول نحو للتفدم البرية

ستيالء  هناك كانت بينما ) طيها وا
 فى اءدادها بدا روسية بحرية حملة
 ( الحملة لتأييد سيباستبول ميناء
 ابدرية وزير كتثنر اللورد وكان

 غواصة دخول أن يؤكد البريطانية
كافيا مرمرة بحر الى واحدة بريطانية

 ثم وس التركية القوات شالم
 انازلة للقوات العاسة استسالم

 الحملة أن ا ،غاليبولى ساحل طى
 مزوعا فشال فذطتا والبرية البحرية

 من بريطانية سفينة تتمكن ولم
 توقيع نم حتى الدردنيل الى الدخول
 نوفمبر ٨ فى تركيا باستسالم الهدنة
١٩١٨ .

 ألعمليات فترة امتدت — ٣
 مايو ٢٦ و فبراير ١٩ بعن ما 'بحرية
 *-كوت حربى أسطول فيها واشترك

 سفن ٤ و بريطانية سفينة ١٥ من
 نخول منها محاولة وفى ، فرنية

 أو أغرذت مارس ١٨ فى الدردنيل
 لريطاذيون١ وفقد أكثرها أخرست

 خالل ا"ساة وتكررت ا رجل ألفى
 لألسطول محاولة فى مايو شهر
٠ البرية القوات ندةنا

 جزيرة دبه احتالل ولة٩مح أما
 ١٦١٥ ابريل ٢ه فى بدأ فقد غاليبور

 القيادة هملتون ايان الجنرال وتولى
 توات الحملة فى واشتركت المامة
 ونيوزلندية واسترالية بريطانية

 جملتها بلغت فرنيةو ( أنزاك )
فراسيا( ألفا ٨٠ )شها ألفا ٥٤٩

ت وبمد  لالحتفاط يائسة محاو
 الجزيرة شجه ساحل على بمواقعها

نسحاب تقرر الشمالى  ٢٧ فى ا
سدهاب عملية واستمرت ديسمبر  ا

 عدد وبلغ ١٩١٦ يناير ٩ حتى
 قتيل ألف ٣٤ لر-طابن١ الضحايا

 جريح ألف ٧٨ و دمغذ-و ٨٠٠٠ و
ضافة  وذوى المتعدين من عدد الى با
 عددا الفرنيون فقد نحا ، العاهات

٠ نسبتهم يمثل

غاغا
.غانا التوس ص
 رياسية جمهورية : الحكم نخام

 (١٩٦٦ير١)فبر١ذكار١جرزاف : الدولة رئيس
( الغا ٤٩١ ) اكرا : العاسة

 تطل افريقية جمهورية غانا - ١
 ، القارة غرب فى غينيا خليج عل
 *ارس ٧فى مستقلة دولة نيامها أعلن

 ياسم تبال تعرف وكانت ) ١٩٥٧
 جمهورية وأعلنت ( الذهب ساحل
 لكومذوك١فىذطاق '؛بقاءها مع رياسية

٠ ١٩٦٠ يوليه أول فى البريطانى
 ثالثجمهوري!تحديثة غانا تجاور

 وساحل شرق١فى توجو : هى العهد
 فى العليا وفوتا ،الغرب فى العاج

 على تعجر لهاساحل ويمتد الشمال
طلس المحيد ) غيبا خليج  ، ( ا
 أى ) ٠ م م ألف ٩٢ ساحتها تبلغ
 الجزر ساحة من بقايل أكثر

 أتليم جملتها فى وهى ( البريطانية
 لك نحو الغابات تغطى 'ستواتى
 السافانا حثانثى وتغطى ماحته

 زراعى توسع فكل لهذا ،الباش
 هده من يتخلعى ما على يعتمد

رض. ا
 )تقدير ن م ٧ر٧لكان١ عدد يبلغ

خرى المدن وأهم ، ( ١٩٦٥ عام  : ا
 ميناء نم (الغا ١٩. ) كوماس

كوست وكيب الغا( ٤١) تاكورادى



٨۴أ غانا

تم .؟ألفا( ،,تامالى) الغا( ٤١)
 لم دم وتردذات ١ردؤ ٩ذ ٠وك سبكوردى

 ثمانبة الى اداريا تضمم ٠ المقديد
 ٩ر٧ ) اشاش اقليم أهمها اقاليم
ذ ن م ١ر١ و م م الف  م—ل.,وا

 منذ١ر٦الفممو٨ر٧لئرض(١
 ن أعدقز — ودروك? فولتا أتيم تم

قليم وسعلوألثمالى الغربى وا  وأ
على  اقليممحافذر كل س١وءلىر ،وا
 ه ردملم توجد  وأكن ٠ وزبر بدرجة
قاليم ألغدت أن بدلى نيابية مجالس ا

أ,ة سل٦ابتحىلس٢ئ

تتعادية مكالياتيا النامية  اا.تى ا
 لزراعية وا النباتية ثروتها على تعتمد

 لعام الميزاب د'خت٠ اذ ،والمعدنية
 ماجطته ؛مصروفات ) ١٩٦٤ - ٦٣
 عن ,١ ا—صادراتي وبلغت ، ج م ١ًاآ

 وتثمل ، ج م ١١٥( السابق العام
 كاكاو : يلى ؛٠ الصادرات تائمة

 ٠ذ ح ١٢ر٢) اخشاب ج(، م ٧٦)
 مح؛،٧ر٤ماس) ، ( ج م١١ر٢) ذهب

 نأك وللى ، ( ح م هره ) منجنيز
 ،ت الز نخيا وجوز لبوكسيت١

ذتاج دور ى ملى يتبون هذا فمن  هذاا
قتصاد فى  الذى فالكاكاو ،الوطنى ا

 يعتبر فدان ٠ م ٨ مزارعه تغطى
ول المحصول  الدولة غانا وتعتبر ا

ولى نتاح حيث من ا  العار ا
 لفمم١٣١ الغابات وتغطى ،. للكاكاو

 ١٥١٠٥٩ م ئ وفى ٠ الكاثة المساحة من
 الذروة هبند لحمابة قانون صدر

نقراض من الطبيعية  الذروة أما ،ا
 بنمسبةعالية غاناتساهم فان المعدنية

 لخاسة١لدولة١ فض العالمى ذتاج١من
 والسادسة ، الماس انتاج حيث من
 واشابمة ،الذهب انتاج حيث' من
 من ١٨ وال لمذجذيز١اذتاج حيث من

٠ البوكمميت انتاج حيث
قنمادية التنمية برامح تضمنت  ا

 ١٩٥٩ عام وضعت خمسية خطة
عابا لجنة شكلت ١٩٦١ عام وفى

 رئيس اشراف ت رح ن ئذنحطي,
 'نوؤف التالية البنينة وفى * لج-حرليزرلة١

 بخطةسببد^.ة واستبدل الخطة برنامج
 دون وشملت ٠ ١٩(" عام بدأت
 صالت١؛و١والتعدينو والزراعة الرى

 الدكك من مد ٧٦٢ تشمل لراة١
 وانشاء البحرى وارذل الحديدة

 ق ٠ذ م ١٧ يمعد انذى بما ;لما دب
ى١المو عن به ستظفة١و كرا’

٠ .٠ دمة أف١ احرب

 على غانا جمهورية نامت ٠ ٣
 الذهب مسذممرذساحل ا٠ز أساس

 دتوج أقرم الى السابتة البريطانية
 البريطانية الومماية تحت كان الذى
 ١٩ه٧مارس ٨وفى ، ١٩ه٦ءا* حش

 هيئة الى الحديدة الدولة انغمت
 عام وفى ؛ ٨١ العضو لتصبح .٠م١

 جمهورى١ لنطام ١ دياج عالمت أ ١٩٦٠
 ١فىهذ وضع الذى الدستور وتضمن

 يتألف تذريعى مجلس قيام العام
 سنوات ه لمدة منتخبا ا عضة ١٠٤ من

ضافة  مخصمة مقاعد ١٠ الى با
طة ويمثل ، المرأة لتمثيل  ا

 ٨ من مكون وزراء مجلس التنفيذية
قل على وزراء  أمام مثو يكون ا

 رئيس الدوف راس وعر ’ البرلمان
 منوات، ه لمدة المنتخب الجمهورية
 بامة لر المرشح ذءون أن ويثنترط

غلبية لحزب ممثال الجمهورية  ٠ ا
حزاب كانت  اولى فى اشتركت لى١ ا

تنخابات  ر٠المؤتؤ حزب ا ض ا
 ، ( ئكروما كوامى ؛زعامة ) اشعبى

 حزب ، الثمالى الثعب حزب
 مؤتمر حزب ٠، الوطنى. التحرير

سالمية الجمعية حزب ، لند توجه  ،ا
 هذه أن ا ئ اشباب اتحاد هيئة

حزاب  فى جمهورى بقرار الغيت ا
 المؤتمر حزب باستثناء ١٩٦٤ يناير

 انذخاب لرلمان١ أعلن ا٠كم ٠ الشعبى
 انحياة مدى رئياللجمؤورية نكروما

فمن ، استثنائية سلطات منحه مع



فاندى ٨٣٣

اللغة
اسة
اسم

زعيم — ١

 كالحكمه، قوية معارضة تجمعت ثم
 ١٩٦,,"فبراير ٢فى( المحاولة ودجت
الكولونيل بقيادة عكرى بانقالب
 نكروما الرسمى اعفاء واعدن ٠ كوتركا

 زذارة فى التاريم هذا فى كان الذى و
 مثءنة فى سعل للتو الثعبية للصون
 ودلى الوزارة اعفاء مع ( فيتمام

 ,٠ الثبى المؤتمر وحزب البرلمان
 مجلر )) تألف التالى اليوم ولى

 الجنرال برياسة (( الوطنى التحرير
 الرير والتجأ ، انكرا جوزيف
 الوحدة باعتبار غينيا الى نكروما

 ٢٣ منذ وغينيا غانا بون القائمة
مط'اى ’اليب انضمت ) ١٩٥٨ نوفمبر

 ابرش وفى ، '( ١٩٦٠ دبر فى
 اسرر مضاد انقالب قام ١٩٦٧

 نتل ساعات مبع لمدة الحكم على
لىا١لجذر١ا السابق ذتالن١خاللهقائد

نجليزية ٠ محدبة تاكج  أ

 الفاتى الجنيه
٠ أخضر ٠ عيى ن ٠ أحمر

أنوط فى رنيردأء نجمة مع

غاندى
تما١لمب_١ وهو ، هندى

 ولد ، كارامثامدغاندى موهانداص
 بورمندار ببلدة ١٨٦٩ اكتوبر ٢ فى

دارة رحال رن أبوه وكان  أوفدد ا
 القانون درس حيث انجلترا الى

 الى عاد ١٨٩١ عام ولى لندن بجامعة
 جنون الى انتقل ١٨٩٣ وفى الهند

 بمدينة بالمحاماة واشتغل أفريقيا
 انصرف ان يلبث ولم جوهانبرج

 توانون ضد مواطنيه قضية الى
 خالدحرب وفى ، العنصرية التغرقة
 للصرب هندبة فرقة نظم البوير
حمر  شاطه بدا ١٩١١ عام ؛'وفى ا

 نظمهاضد التى يالمظاهرات المياسى
 ضد ثرءت التى التمنبصة نون ١إهو '

بويون  ،١٩١ عام( لغائها١وذجحفى ا
 فر دما العظمى الحرب لشوب وعند

اسعاف وحدة م لتنغل لندن الى

 بعد بريطانيا سياسة أن ا ، هندية
 موف الى دفعته فى,الحرب انتصارها
٠ والتحدى المعارضة

 غاندى سيرة معالم تضمنت — ٢
 ١٩١٥ عام الهند الى عودته منذ

متفالبة الحركة تزعمه  بتنغرم ا
 حركة 'نم ١٩ ا ٩ءام التعاون عدم حركة

درابات ضطرابات والمظاهرات ا  وا
 ثم ١٩٢١ عام الهند شملت التى

جنبية البضائع مقاطعة  باحزراقها ا
 تنظيم ذلك وتال بومباى فى علنا

 قبنر ١٩٢٢ ءام وفى ’ لمدلى ا ن لعميا ا
 بادبالسهدن١ حمد٩فى عليه وحكم عليه

 نظم ١٩٣٠ عام وفى ،كوات ٦
 لمعارضة لبحر ١ الى الكبرى ة ار
 ءليهوحكم فقبض الملح احتكار قانون
 لحون بوما سجن فى بالحبر عره

فراج اللظات تأذن ان  ،عنه با
 فى ليشترك التالى العام فى ذ وتح

 وفى ٠ بلندن المستديرة المائدة مؤتمر
 لمدلى١العصيان حملة قاد ١٩٤٢ عام

 الجن الى به أدت التى الثارة
 ليثترك عاد ثم ، ١٩٤٤ عام حتى

 فى المؤتمر حزب سياسة توجيه فى
ستقالل مفاوضات  اختتمت التى ا

٠ ١٩٤٧ عام بدجاح
 نضاله فى غاندى استحدث ' ٣
ستعمار ضد  مصطلحات عدة ا

 فى مرا*حل تمثل معبرة سياسية
 تثمل وهذه الجاسى برنامجه

 المقاومة او (( جراها الساتيا ))
 جنوب فى او طبقها وقد السلبية
 أى (( الهرتال )) سياسة ثم ؛) أفريقيا

متناع التعاون عدم  ، العمل عن با
 التى (( لمدلى١لعصيان ١ ١) سياسة ثم

متناع شمات  ، الضرائب دفع عن ا
جنبية المقاطعة )) سياسة ثم  (( ا

جنبية اللع بادراق  رمزا علنا ا
ذتاج الى للدودة  كما ،اووطنى ا
 التدمامح )) سياسة نا'مجه ٠ب تضممن

ئغى  مالس ضم فى نجح الذى (( ا
، المؤتؤرالهتدى ارحزب فابن١من



 بعض عليه أثارت لسياسة ١٥هذ ولكن
ء احد ودفعت ألهندوك غالة  دؤ

٠١٩٤٨يذاير ٣٠فى غتياله.لذيودلهى

غدر
 تشمل سياسية جريمة الفدر
فعال  نظام افاد شأنها من اش ا
 صدر ،النفوذ استغالل مع الحكم

 ١٩٥٢ ديسمبر ٢٢ فى تانون .شأنها
ولى المادة نعت  يان على شه ا

شخاحس  عرضة يكونون لذين ١ ا
 كل )) : وهم الجريمة بهذه لالتهام

 ، غيره او وزيرا عاما موظفا كان من
 مجلس أحد فى عضوا كان دن وكل

 او البلدية المجالس احد او المرلمان
 وعلى ، المديريات مجالس او القروية
 بخدمة مكلفا كان شخعى كل العموم

 رتكب١ءامةو نيابية صفة له أو عامة
 ئ٠م فعال ١٩٣٩ سبتمبر اول من

فعال : ا تية ا

 الحكم افاد على التعاون ٠ ١
ضرار طريق السياسية الحياة أو  ا

 لتهاونفيها١ أو العليا البالد بمصالح
 وذلك ٠، لحن١لقو١ مخالفة بطريق أو

٠ سياسية مزايا على للحمول

ل ٠ ٢  المادة( النفوذ.تراجع اذ
 العتوباذا تية على القانون ونمى

 : تثمل وهى الغدر جريمة يثأن
 سقوط ٠ العامة الوظائف من العزل

 ، العامة من*المجالس العضوية
نتخاب حق من الحرمان  أو ا

أقلبا لمدة عام مجلس  ى نبح’التر
لىنمى٢ غاء١ وأ ا. غبة لوظائف١

 هرع لعاخ١ اودمن٠ لشركات١ عضوية

٠ غدره من المتهجد؛ أفاده ما رد
 الغدر لجرال محكمة شكلت وقد

 العالى القضاء دار .مقرها كان
 من عدد اليها وندم ’بالقاهرة

٠ السابقين الموظفين

الفرية
 البحرى، بالوجه مصيرية محافظة

كبر الجانب تشغل  النهل من ا
 اف—دب فرص بين الواقع روبى ا

شتراك ورشيد  محافظتى مع با
خيرة وهذه الشيخ وكفر المنوفية  ا

 الغربية محافظة من جزءا تكون كانت
 انتى الفؤادية مديرية أنشئت حتى

 تبالح ٠ الثيخ 'لكفر ذلك بعد عرفت
 مم،٢٣٣٢٥ الغربية محافظة مساحة
 (١٩٦ احصاء♦ ) سكانها عدد وجملة

 ١٩٦٦ تعداد حب ارتفع من١ر٦٧
قليم عاصمة ٠ ن م ١ر٨٩ الى  منذ ا
 المحلة كانمت ) طنطا مدينة ١٨٣٦ عام

 روض-ن لمديرية عاصمة الكبرى
 تشه-ل كانت اش البحرين
٠ ( الثالث المحافظات
 أداريا الغربية محافظة تنشم

 ٢٠٨ طنطا : هى مراكز تمع الى
 ٢٩٩ طنطا مدينة باستثناء ) ألفا
 المدلة ألفا، ١٥٧ السنطة (، ألفا

 مدينة باستثناء ) الغا ٢١٣ الكبرى
 بسيون ، ( الغا ١٨٨ الكبرى اسة
 سمذود ،الغا ١٩١زش ،الغا ١١٠
 كفر ة ألفا ١٢١ قطن ألفا، ١٢١

٠ ألفا ١٦٥ الزيات

تجارية غرقة
 مؤسسة التجارية الغرفة - ١
 اختماصها دائرة فى تمثاى عامة

 السلطات لدى التجاردة المصالح
 شخصية التجارية وللغرفة ، العامة

 شخصيات عن متقلة اعتبارية
 الغرف قيام ن٠م والغرض ، أعضائها
 النشاط ودعم التجارة خدمة التجارية

قتصادى قليم دائرة فى ا  بالتعاون ا
٠ العامة اللطات مع

 ينظم قانون أول محدر فى وضع
١٩٣٣ نام فى التجارية الترف فام

ت من سداة ذلك وتلت  التمدر
 القانون منها البديلة والتثريعات

وتتفس ٠ ١٩٥٦ لعام ٨٥ رنم



صءاعية غرفة ٨٣٠

 : تطى٠لتذجارهما ا ف ١ اختصاصات
حصاءات البيانات جمع  ذات وا

همية قتصادية أ  وا;ذم'رة ا
 النجءارى الدرف تحديد غ ونثرها
 مبدى تثأن للمحار الراى وابداء
 الى المقترحات تقديم ، تطبيقه

 -خور دأى الحكومية السلطات
 الجمركية كالتعريفة التجارية النظم

 ٠لذقل١صالتو١بالمو الخاصة اواللوائم
 قامة تعنى؛؛ ة لتجار ا ف لغر ا أن كما

رض سوأق ا  اتجاهد أو وا
دات تشدر ان ولها ئ التجارب  ا
 ادى خات اسة

 تجفن شب. أذا٠لح تثكن ًان
٠ بالتجارة المثتالن. بجحن المنازعات

 ورارة التحارة ألغرف تتبع ٠ ٢
ذر ويحدد الداخر التجارة  أ
 ودارة هردا الفرئة بانثاء الوزارى

 قة غ لكل ويكون ف اختحاصها
 ن ه,لقا١ ٠ويذع ، ادارة مجلر
 المختعر إوز؛ر١ ذممن ان عأى المددى
س أعضاء نصف  حمب٠و أ

 عدد 'خر أ على ، ا خر النصف
 ٢ ًا عر يد ٠٦ و ٨ عر ا"عضاء

 يشترط ومما ٠ ذ١أهمية ب—بح
فة عضو فى  يدفع ممر يكون ان ا

 أو ' رية’اتجعد أرباحه عاى ة ب--ض
 جنيبا ٢ ٠ عر تذل  ( مبان عوائد

 ا الف من مايدفعه مجموع يكون أو
 حذ١ ئرة١أ لى-ز ذ١وءوا

 ٠ ',ذويا حنيوا ٣٠ ءن يذل  الغرقة
٠ ات 'ت ًا العفوية ومدة

تحاد )'١ أضء ١٩٥٥ عام ومنذ  ا
ف المام ية التحارية ا  كاتم ا

تهداد ويتأف القاهرة ومذره  مر ا
ف رؤساء يعينوم) أعضاء ٦ ن٠وم ا

تعد بعر و ’ المختعر أوزير ا  طاد٠ا
ى على التجارة بشئون العام  ا

مى ف ط ط تنيق مع ا  ا
قليمية ٠ المختاضة ا

صناعية غرفة
فة  عاهة دؤسة الصناعية ا

 بادئون 'نعنى اعتبارية شخصية ذات
 محدوعة أو ة٠معيذ بصناعة المتصلة

  ؛المترابطة الصناعات من
ف ن  ممر فى لصناعية١ ا

 والالئحة ١٩٥٨ لعام ٢١ رقم القاذون
ساسية  الصناعية؛ للغرف المئتركة ا

ف مهمة مز يكون كما  الصناعية ا
 لدى بالصناعة المشتالن تمثيل

 عضوا ويعتبر ، اتجامة الذطات
 يقل  صناعية منشأة كل فةبالعر

 بعمل او جنيه ٥٠٠٠ عن رأسمالها
قل. على عامال ٢٥ بيا ا

 مجذى صناعية غرفة لكاى يكون
 اعضاء'ننتخب ٩ من يتألف ادارة

فة  ادلماعة وزير ويعون مذيم ٦ ا
 مجذتجر ويختصر ف لباقجآن١ الثالثة

 ع ذب-رو الصناعة فة ا ادارة
 الخطط ورسم خرفة العامة المياسة
 المنتمية الصناعات لتنمية الالزمة

تصال مشارها ومعالجة اليها  وا
 ا كما ذاك فى دئولة١ فدإظ'ت

ءات١ فى تنظر ان  تحد التى إو
طات  العمومية الجمعية اليها؛اها ا

 اعضا ع٠جمي من لف فتن؛ خرفة
 رأى كلما او المام فى ة ص وتنعقد
دارة مجلر ه او ا  ضرورة ر

 از ج ءإى القانون ذصر كما ٠ اتجقاده؛
 در٠٠بص صناعية ةياقليم مجاتجر انثاء

 ،اداعة وز؛ر من قرار ؛تحديدها
 المنشئات لمجالر ٠ هذه وتضم

 ٠ مدمنة وط بثر ثم ذا با لصناعية ا
 'نذمكل التى اكنا الغرف وتكون

 يعرف اتحادا اتجالف االمتحذو على
 بالجمهورية الصناعات ارعداد )) باسم

 بذمذون وبعنى ، (( المتحدة العربية
 مع القومى الممنوى على اكاعة
 الصناعية اتجرف نشاط تنسيق

قليمية وألمجالر ٠ ا



٨٣٦ غذ:

 القطاع وناعدة فلبية ساء
 الخط عإى وتذح ، باسمها المسمى

 على برفح مارا العريش من الحديدى
 ؛نطعها ،الغططيذح.ة لمصره ١ا الحدود

 ه فى التنطرة من الريع القطار
 عدد يقدر ، الساعة وربع ساعات
٠ ألفا ١٨ بنحو المعتقرين سكانها

 ىه القطاع قاعدة أنها بحكم وغزة
دارى المام حاكم الرسس المقر  ا

 منر وكذلك التنفيذى ومجلسه
 يضم دنى ا ۶ للقطا لتبريعى ا المجلس
 بهنا ويتجمع ٠ غز  بلدية اعفاء

قتصادى العمرانى النشاط  نى وا
 ء معكرالثاطى بذربها أقيم ، القطاع

 ئ لالجلىن١من ألفا ٢٤ نحو لذىيضم١
 بغزة الحديثة المنثثات تشمل

 للمعلمين ومدرسة ثانويتان مدرستان
 ثقافى ومركز للمملمات وأخرى

 ٠ الشفاء ودار ناصر ومستشفى
 الميداء توسيع فى العمل ويجرى

 ، البحرية المواصالت حركة لتنشيط
سرائيلية القوات دخلتها  ابان ا

 الجيش وانسحاب الثالثى العدوان
 ودام أكتوبر ٣ فى سيناء من المعرى

 مارس ٦ فى عنها أجلوا حتى احتاللها
سرائيل تعرضت ثم ٠ ١٩٥٧  "خزوا
 وعدل ١٩٦٧ رونية ٧ فى الثاب للمرة

سرائيبوت  من كثي. تهجير على ا
٠ سكانها

القانون غش
 وءو ئ القاذون .نحو الغش أو

 لة داو به يقصد نقهى اصطالح
 الدولى ١ القانون قواعد تطبيق تجنب

 الدستورى أو الخاحس أو المام
 أو نصا الوأردة ( الخ المدنى أو

 قرتتن اذا ئ النعدى ؛.نايا من ادحقاة
 أو ) اؤذن وصلحه القواعد هذه
 م١بائخد ونألمى ة الخاصة ( ألدولة
 ذاته رد فى القانون ه بحز اجراء
 لبذا ت نولى الذ؛ المبدأ يخالف ولكنه
التحايا. م٠٠با>- التعرف هذا يعرف

 الدول 'نلجأ ما وكثيرا ،القاذون على
جراء هذا الى ألكبرى  تغطية ا

رهابية لسياستها  الدول ضد ا
 الرأى تثير٠٠٠٠ت  حتى الصغرى

٠ العالى العام
النهب غطاء

 به يقعد قتصادىأ اصطالح
 بدمغى الذى ألذهب من الرصجد

 أو به تةحتغغى. أن زية٢لمر١ ألبنوك على
ضافة منه معه ■ة د.  با
 التى الؤرقية لعملة ١ كميبة الى

ت بعفى وفى ’ البنك يحدرها  الحا
 يبن ) الشبة هذه القاذون يحدد

 بحال ليست وهى /؛ ٤٠ و ا ٣٠
حوال من  اوراق قيمة تعادل ا

 عدم حالة وفى ٠ المتداولة البنكنوت
 فانه معينة طبة على٠ ن القال نمر

 المركزى البنك تغطية يذازم
 ين.ابل بما بنكنوت من يصدره ما

٠ معين حد بلوغ بعد ذهبا قيمته
تفاقيه ان كما  بقيام الخاصة ا

 الدول تلزم الدور النقد صندوق
عضاء  من معينة نبة بتقدب ا

ضافة بالذهب حعتبا  نسبة الى وا
 عام وفى ٠؛ اوطية سلتها من تقدمها
 ٣٢٠٣ العندوق رصيد بلغم ١٩٦٣

ر مصون  د م ١١٩٣ منها كان دو
٠ ذها غطاء

 ونسبية 'حدية غلة
صطالح فى الغلة قتصادى ا ا

نتاج حصيلة بها يقمد  هى التى ا
 ، متداخلة عوامل لعدة نتيجة غادة
 زراعى محدول انتاج اى ذلك من
 مذهتيكة امل عه أهدة ة نتيج ا ل

رض تثمل  والمخصبات البنورو ا
 انعمال سددبد تتأثر التى وألعمالة

 ماحة حدود فى خبراتهم ومدى
رض ٠ اب ا

صطالم ١بهل تتعل نتعادى ا  ا
 م  ١د١ فى د تن مصطلحات عدة

قتصادى : تشمل ا
رقرا وشد .٠ ألكلية الغلة - ١



ب ٨٢٧

نتاج  العمالى فبه انترك الذى ا

دارن هى ؛اببة الغلة - ٢٠
 مترصف أى نكلية ١ لغلة ١ متوسط عن

 كمة وذلك ألواحد ألعامل أنتاج
٠ ألعمال عدد على ألكئبة ألفلة
 فى م سحق’و ٠ ألحرية لغلة ا ٠ ٣
د  لعندر ١ زن ما عند ألى ارن—أ

 الكية ألغلة فى أرتادن ألى رؤدى“
 من جديدة وحدة زيادة عن ألناشئة

 سمبية لغلة١ بثن قة٠سفذأتال٠

 من ألمتنبطة أعد ألق بعض وألحدية
قتصادية ألدرزات ط .أ  ذمرا

 الزيادة فى دأمت ما ألحدبة ألعلة أن
 ناذأ كذ'ك. بزدأذ متوسذألعلة فان

 ط متر ذان ألتناقص فى أخذت
 مت١د ’ني -ر؛.'دة’أ فى يستمر ألفلة

 أى ألمترط من أعلى ألحدية ألد
 ع—م ٩ نحد ١ ألذلة تتداوى أن ألى

ص هذأ يأخذ ألعال مذوسف فى أ
٠ ألتناقص
قتصادية ألعالقة هذه يوضح  أ

 قاون ١١ اس بعرف ألذى ألقانون
 ١ذ١ .ه ف ف، ئدر و {( الفاة تناقص
 ٣كذا أرج تحاص ذ٠م وحدأتءذشر زأدت
 حد بة.ار ه٠فا ٠ ص- ا لعن أ بقية دون
 :فاة١ مم لذع أ لءة أ تتجه معدان

 ذرر، عر ١هذ ألتناقد ألى ,احدية
نذر أساليب بقاء نية أ  على أ

٠ (( حاليها
الثانى متمغب

 العرسسة ألمرأص فى يطلق أسب.
لماز طور١مبر١ عر  ؛ى ض٠أ

 الثالى، اوويم ٠' ١٩٤١٠١٨٥٩)
رادس أللفف من بر تحر وءو  لالسهم أ

 بالعار ألثالى غليوم نحررن "أرتبطت ٠
سالمى ألعرش  ١٨٩٨ عام منذ وأ

 ودضق دسى ق,.- بزيارة قام حجن
 — ألعربية حدأقة رمزأ - واهدى
صال-م قبر لكسوة ألمرمر من ضريحا

سم  القومى ا
 الحكم .:ظام
 اسولة رفى

*~مة٠لج.ا١

 حدنثة خبة أف دو غميا
مم هيئة ألى ألضمت  فى ألمتحذة أ

 أصف تعتبر ٠ ١٩٦٥ ب:,مبرس ٢١
 ، سكان وعدد مساحة بذتبة أف دو

 وو^تد ش٠ألغز أؤريقيا ل٠حسا عر 'نطل
طلس ألمحيط طى ألقصر ساحلها  أ
وتحتضن-ها غمبيا نير مصب عند

 ١٩٠٥ مارس وفى ؛ بدمشق ألدين
 لت!كبد سيامسية بمظاهرة قام

 ضد مرأكثى يلطان أنحتقالل
 فزأر ٠ ا'ض١ الفرنى ألضغط

 دروب أمام وأعان طنجة ، ميناء
 على ستقبا خف ألذى ألسلطان

 أذور جئت أكى )) معربى وفد رأس
 ولى تاما اسذذ" ستقال سأطانا

مذل  عهده فى ألمغرب رن٠يك أن فى أ
 فيسه 'شاآق فيحا أ حر ف ا ميد

 حذر بكون و سلمية ماطة أ"مه
« وألشاط بالجد أ أحد على مزية

 ألقيعر عقد ١٩٠٧ عام وفى
لماش  دولة ) تركيا مع تحالفا أ

سالمية ألخالفة شترأك ( أ  مع با
 ألتحالف وهو ث ألنما طورية ا مبر أ

 ألحرب فى بالمشاركة برز ألذى
 فى وأضح أثر  كان وقد •/ ألعظمى

 شعوب بجن تقليدية صدأقة خاق
سالس ألعرش ألعالم  المانيا وس وأ
 ألعاب ألدرن حتى كرها أمتد

٠ لثاذية١

غهبيا

 ئكبرطائ١ لتة منو دكو ١ عفو
 (’ م عط >اثم )لبو ل جو_ سم

٠ (انغا ٢٨ ) باثورست

 ، ألجهات جيع من ألنفال جووربة
 وعدد م م ٤ ٠ ٠ ٠ مساحتها تبلغ

 من أكثرهم ألفا ٣٣٠ الكان
نجو قبالى  الرت وألذو ألما
 ذيتها١ميز بك ؛ ( أوربى ٥٠ ٠ بينهم

 وجملة ( ١٩٦( عام ) ج م ٢هر
الغول وتشمل ج م ز(٣ مادراتها



٨٣٨ غئائم

الملكة يمثل الذى

ول المقام فى الودانى  ( ج٢٣ر٣ ) ا
 ا"رز وبعض النخيل زيت ثم

سماك  الحكومة تمنحها ٠ المملحة وا
 نحو تبلغ بة٠ ح.، اعاذة البريطانية

٠ جنيه مليون
 برتفالية متعمرة غمبيا كانت

 احدى ثم بريطانية مستعمرة ثم
 عام مبذ البريطانى التاج ممتلكات

 منحت ١٩٦٣ أكتوبر ًا وفى ، ١٨٨٨
 يولية ٣٠ وفى ، داخليا استقال
 منحها على بريطانيا وافقت ١٩٦٤

ستقالل  ١٨ لى أطن الذى التام ا
 فى عضدوأ اعتبارها مع ١٩٦٥ فبراير

 ٢١ وفى ن البريطانى الكومنولث
 امة—الع الجمعية وافقت سبتمبر

مم لهيئة  بالمنظمة عضوا قبولها طى ا
 قيام الحد, منط' يتضمن ٠ الدوة

 منتخبا عضوا ٣ ٢ من تشريعى مجلس
 رسى من يتألف وزراء ومجلس

 وء'ى ٠ وزراء ٦ و ( جاورا ٠ د )
ألبريطانى العام اياكم الدولة رأس

ذة ا

-لة

س١

لميز  واهات ٠ ية ا
٠ اسية

 ٠ افرقدا غرب جده

أخفر ٠ أررق ٠ أدهر
٠ افقا( ١

صطالح فى  هى العذار ؛- الدولى ا
 التجارية كالبضائع العدو ممتلكات

 ثناءا البحر فى عليها يتولى التى
 ■ت و •٠ خاصة بثروط ااحرب

ستيالء عياء هذه طى ا  ١ ا
تذاقات طمتها معينة باجراءات  ا
 تفتيش باجراءات تبدأ ، الدولية
 دح ١ لى توجد الدى المعادية السفينة
دمية المياه لى او العام  للدول ا

 ألمعادية الفينة قيادة ثم التجارية
 تقزم ثيح الدوا( هرواذى احدى الى

 وتحررر محذوراتها بغبط السلطات
مر ويعرض ، بذلك محضر  ذلك بعد ا

 كل تتيمها التى الغنائم محكمة على
اطرار وللمحكمة اقليمها فى دولة

 سراح واطالق ؤه الف؛ أو الضبط
٠ بضائع من طيها وما السفينة

 مجلس ء انثى ١٩٤٨ يوليه ١١ فى
 حملة بمناسبة الممرى الغنائم
سكندرية ومقره فلطين  وينكل ٠ ا
 القضا'ء محكمة ستشار برياسة
دارى  الغنائم مجلس قانون وض ، ا

 ص الغنيمة أن ض' اليه المشار
 مرسلة كانت أوع أى من سلعة كل ))

 ألى مباشر ض آد مبالى بطريق
 دوجودين أشخاص أو هيئات

 دوية مندا الغرذى كان اذأ بلهن
 الذين للصهرونيين 'أحربى الجهود
٠ '( قون فى يقاتلون
 عام المجش هذا تنظيم أعيد وقد

 تعيين التنظيم هذا وتغمن .١٩٥٠
 الغنائم فى التعرف حق له عام وحام

فراج حالة أو اداريا ضبا دا  با
 الدول لثناصل أجاز كما ٦للمخ
 الرءايا لصالح بمذكرات اليه التقدم

 يحكم أن وحلس ٠ الغان
 اردان حاول اذا ا درر بالتعؤيض

 أوراق اتالف أو البحر فى السلع القاء
 ، دزورة أوراقا استعمل أو اضغينة

 للعدو المملوكة الحربية السين أما
 وتصبح ضطها بمجذرد تصادر فانها
 عرض الى حاجة -ر دله للدولة ملك;

٠ الغنائم , د مح طى ا"مر
ذرية غءاصة

 تحت تير سفينة الغواصة — ١
 اراقبن أنظار عن مختفية الماء سطح
 الحروب فى أهميتها كانت ثب فمن

 ة غ-ةم- ر برزت أهمية وهى ، نة الحر
 -١٩١٤) العظمى خالزالحرب خامة
 عاى ألمانيا اعتمدت حمن '( ١٩١٨
طول لهتك الغواصات سالج  با

 وند والتجارى اض شطش١
 ألمالى بقرار حدتها الحرب عنه بلغت

 حرى أداج)) ١٩١٦ ينار ٩ فى
 رد وكان نم( المحدودة ض الغواصات

 هو الذرار لهذا الياس امل
رات دخول  فى الحرب المتحدة الو

٠ الحلفاء صعوف



عورو ٨٣٩

 صات١لغو١سالح زرة٠طط نظرا - ٢
 البحرية الحرب فى عهده حداثة مع

 لتني اتفاقيتان وضعت فقد
 ١٩٢٢ عام ا"ولى ٠ استخدامه

، واخنجتون ذ؟لةباتغا وتعرف
 باتفاقية وتعرف ١٩٣٠ عام والثانية

 أذرتها التى لمبادىء١ وموراهم •' لندن
 تباجير أن للذواصات يصدوز  أله

 ذذ؛ذ١و انذارها بعد ارج تجارية سفنا
 طار أو الركاب من عليها من

٠ السفينة

 را رعدة الغواصات سالح تطور ٠ ٣
 باستخدام ١٩٥٣ عام منذ ا خطي

 ة الغواصة ٠تسبي لى الذرية الطاقة
 ف ب ما ا!وجزد الى برز ثم فمن

 بدأت وقد ن الذرية بالذواصة
يات عداد لى المتحدة الو  ا

 اغشر لى ذرية اصةوغ أول لمناء
ن وقد ، ١٩٥١-  ,هذه اذزال عن أء

 الى '< نوتيلوسر ١) باحب اأذواصة
 بة د '٠حرد"؛' رذاء عدد البحر

 ، ١٩٥٤ زلمر ٢١ لى كوذتكت
 دند رن ردد ؛'ثء ذلك وتال

ردان فىا!ساق ودخل ٠ الغواصات  أ
حتداء أن ا فيتى ادو  ٠لرقلم١ ا
 ١١ هذ ٠ ه ا.عء ا وة |اأ--- ١مخئط

ئات ٠١٩٦٠٣ دو  اتحدة اعاشت؛اذ
 لى '( شر ٠ث ١) الزردة اأخوامة غرق
طلى المحيدا- باه ٠ الشمار ا

الغور

 الذى الوادى على ئذإق اسع
ردن نبر دف  فى مخرجه من ا
 فى متن*سبه الى -ة حذر ة ج; جنوب
 ر ارو ا منطقة تتميز و ٠ اذت الثدو

 أخدودى تر فى يجرى الهر وأن
 لحياة١ ذذحدم٠و ث رح إذدار ا كثير مذحدنر
 ۶ ا ط ا ا ط فى ب بتصل و ث بيه ءرما

رفى هرن ى ؛جر ا من  ل مو الى دهر ا
 ينبع الذى فح ا ردة ادر ا ق,ر أو
ذهر رم !سدورية ا حوران مرتفعات من

 نهر الغرب من به يلتقى بيث؛ 1، ارزرقا
 جا!وت عهن من ينبع الذى جا!ؤت

 اية تقوم و ، التاريخية الشهرة ذات
 وادى فى اهمية ذات قرى و١ مدن

الصالغة الجغرافية لألساب الغور
٠ الذكر

ءورو
 -يرده د ا'نصات فردى قالد
 الحرب بعد ولبنان سوررا بأحداث
 هنرى الجذرال وهو ث ا"ولى العالمية

( جورو او ١ ءورد يوجين حوذيف
 بالجيش التحق ١٨٦٧ ببارير ولد
 شه؛ل طو^ة فترة وعمل ١٨٩٠ عام

 فى الغرب الغرقة قاد ،افروتيا
 اذرب ابان الغادلمة الدردنيل حملة

 ادة—قي ذولى ثم ، ١٩١٥ عام العظمى
 الذربية ااجبهة فى ابع ال الحش
الحرب هذه فى اليمنى ذراعه وبترت

 لموريا فى ساميا با و مدد ' ٠ ٠ءه
 فرن. ٠ائر عاى ١٩٢. عام ؛!تتان

حداب  خ؛غا وذلك ط،هما ٠الذرنو ا
لدو زبته مذة ودانرت بدك؛ رح أجد

 من بالسل دمجزت ات سنء دم أ.'
 فيها استشهد الذى الداهه رات ٠٠ ا١

ن ف ضحيتها وراح طنون ااذ آ  آ
نتداب حزنر من ى أخ;  ت٦كا ة ا

 ولوريا المبنان بالنسة ستمده ا٠ي٠س
: ا"تى اندو ى’ء

 ٢٠ فى أعلن ؛المبنان بالذب — ١
 لبن.ان دولة قيام ١٩٢٠ س-بتمس

سم لهذا بكن ول ا٠ اأكو  وجود ا
 الدو" تت!اف أن ءلى ئ ذاك دب

؛؛ت من اأحدندة  زطرابلسى وت بم و
 دوقت١ وفى ،والبقاع ك٣وزه؛ وصيدا

 فرنيا حاكه؛ جاله من ءهن ذا.ه
 فراسبة اداردة هبئة آه؛وذ^ المبنان

قليم هذا ول٠ى ذلك٠ف  ادورى ا
 ولكن ، فرب ةعمقاط ارخ ا صل
 أثار أن ٠لبث م! نع اأد هذأ

ضطرابات وجود خالل دامت التى ا



٨٤ غيانا

 اعتقال وشملت به—منص في غورو
اجنان ادارة مجلى أعضاء ومحاكمة
 فان ، لسوريا بالنسبة أما ٠٢
 وريين—ال اعالن طابق غورو تعيين

 سيادة ذات منقلة دولة بالدهم
 ورد ” الهاشمى فيمل رأسها على

 يوبه ا ٤ فى بانذار ذلك على غورو
 المرافقة وربين—الس من طالبا ١٩٢٠

نتداب نظام على  فرنا يد واطالق ا
 ئ لمن ؛الور المدن بعض احتالل فى

حداث وتطورت  ساح ذزاع الى ا
 فى مياون ,,عركة بعد مؤقتا نوقف

 فيعهال بخروج وكذلك روده ٢٤
 ذاك ددد وتوالت ،العراق الى

 غورو ه-ا مان اكتى الثورات
 المدن حرف ذلك ودر ، ؛.العنف

عدام  سيما  التعويضات ودفع وا
 له اغب؛ بمحاولة الوطنيون قام أن ؛هد

 أعمال ونشطت ؛٩٢١ يونية ٢٣ فى
 عصابات مقدمتها وفى الءصابات

٠ حولها ؤما حلب فى هنانو
 الجنرال منمبه فى غورو خلف ٠ ٣

 الذرجمة صاحب وتولى ، فيجان
لبارير العسبكرى الحاكم منصب,

١٩٤٦ توفى ٠١٩٣٧ و ١٩٢٣ عام بيت
سانا

 ة مستعد ئ الريطانية غيانا أو
 ؛ الجنوبية بأوربكا سابقة بريطاذثة

 قائها مع ١ الداخر اسذخلذلها أعدت
 فى ( ريطاالبر بالكومنولث عفوا

 تدرف أصحت ، ١٩٦٦ مايو ٢٦
 عن ليا تمييزا مجردا (( غيانا )) باسم
 التى ( سوربنام ١ الهونند'-ة غيان؛

 فى با نلم والتى ارف ٠مر تجذاوره؛
 ، الغرب غيانا الذرق أقعى

 وربة—جمي الفرى ن٠م وتجاورها
اح; ا على تظل حيا وجدب ث بال و فنز
٠ رصاالك

 ٠ ء :٠١ ألف ٨٣ غيان؛ مساحة تبلغ
 تقدير I ألفا ٦٤٧ سكانها وعدد
اهل من بز ٦٥ نحر منهم ( ١٩٦٥

 . جألزذو من بز ٣٤ و هندى
( ن ألف ١٠٠ تاون) جورج العاصمة
 غابات 'نغطى استوار اقليم غيانا

 باستثناء مساحته أكثر لمذاطقالحارة١
 م ٥٠ عرضه يبلة ساحاى ه'ل ٠،

 مجموع من بز ٩٠ نحو به ويتجمع
 بز ١٠/٢ الزراعة تمثل لهذا الكان

 وسل ،لالقليم الكلية المساحة من
رز السكر قصب الحاصالت  ور وا

 ثرونها أن ا . وادت الكاكاو ذلك
ول المقام فى تأتى المعدنية  وتثمل ا

 خام ) البوكسيت هو واحدا معدنا
لمنيوم  من الرابعة ناغيا تعتبر أن ( ا

 ؛جه ا ويقدر ٠ له المنتجة الدول بون
نتاج ١/١.تنحو السنوى ٠ العار ا

 نية بر؛ط مستعمرة غيانا عاغت
 حكما منحت حتى عاما ١٥٢ خالل

 الدفاع باستثناء ١٩٦١عام لى داخليا
 اظام وتضمن ئ الذارجية لعالقات ا و

 من مكون تذريعى مجلس قيام الحكم
 شيوخ رومع,' ئ منتخبا عغذوا ٣٥

 وزراء مجلس ثم ، عضوا ١ ٣ من معون
 أعضاء من ٣ بينهم ١ ٠ .ن ذلف

 الحاكم الحهاز رأس وض ٠،البوخ
 سر جنرال ١ البريطانى العام
٠ ( لوت ريتثارد

 على ١٩٦١ عام انتخابات تمخضت
 التقدمى الثعب حزب ل حصة

 وحزب مقعدا ٢ ٠ عاى حاجان عامة ب
 وحزب مقعدا ١ ١ على الوطنى المؤتمر
 وعلى ح مقاعد ٤ على المتحدة الحبية

 ، الوزارة رياسة جارن دولى“ ذلك
 غيانا منحت ١٩٦٦ مابو ٢٦ ولى

 الكذومذوك نطاق لى أستتاللبا
 أدت طائفية ايات اغط ذلك و.*قت

م ذوبى وتوية جاجان اقالة’ار  ز
 ٠ الوزارة رياسة ر ال'نوح ممثل ا

 عام خالل استفتاء يحرى أن عر
 لعانا المياس الوغع ءن ١٩٦٩
 مستقلة جمبورية ألبا س٠أسا وعر

٠ الكومذولث فى عضة أو



الرشة دانا
 فى تقع بمابقة فرنسية مستعمرة

 عذى وتعدل ألجنوبية امريكا شمال
 البرازيلى ببا تحيط الكاريبى البحر

 .۶١٠٠رين مم، وتجاور ب والجدةز لذا من
 تسع ’ ألغرب من ’لندية. البه أوغينيا

ش'ني وعدد م م ألف ٣٥ عساخذا  ا
 العاصمة ألف ٢٥ ( ١٩٦٣ احصاء ر

٠( الف ١٩ آ كايدن
 انوار اقلم سية دغر غداذا

 دن X ٩٠ نحو إذابات ا تغطى
 مشرا حاذما اتترك ساحذيا

رس من  والموز الكاكاو لرراعة ا
نادس والقشب  لن٠: —ي ما٢ وا

 غركة وتقوم ٠ هبن-I— ل. ١ بعفى بها
 يكثر الذى الجمبرى بصيد امريكية

 صادراتها شملت ، شواطئها على
 م ١ر٤ آ الذهب آ ١٩٦١ )عسام

خشاب ثم ( فرنك ٠مف(١ر١١ ا

 غيانا تحوات ١٩٤٦ مارس ١٩ فى
 اقليم الى فرنسسية ستعمرة من

 وعاى ٠ البحار وراء فيمى' فرنس
قب رأس  يعاونه فرش محافط ا

 ٠ عضوا ١٥ س منتخب مجلسى
قليم ويمثل  مجلسى فى عضو ا
الثيوج مجلر فى و وعف النواب

٠ بباريسى

 عام حتى الفرنسية غيانا كانت
 المحكوم ذنمجرمون مستعمرة ١٩٤٤
 المجن وهو اربد بالجن عليهم
 جزيرة ١) باسم اشتهر الذى

 أعيد ١٩٤٥ عمام وفى (( الشيطان
 بالسجن عيهم المحكوم ن٠م ٢٨٠٠
٠ فرلسا الى المؤبد

,لهولند غيانا
 عل تطل هولندية مستعمرة

 الجنوبية مريكا الثمالى الشاطى
اغرنية١و البريطانية غيانا بعن وتقع

 عام منذ هولندا عليها استولت
 فى بريطانيا من ( بريدا صلح ). ١٦٦٧

 الجديدة هولندا ة مستعمب نفئدز
I الشمالية بدامريكا ( نيويورك ، 

باسم اليوم البولندية غيانا ف ر

غيتو
 الحراليهودى عل طق٠ كاب اس

 ن ااذ؛ن، وكان ٠ اوروبية مدينة أية فى
 ردان الذى ااحى هذا دارة يعون
 اشتق ، دوابته بفلق عزله يؤكن

 خصمى روما بمدينة حى س م٠ا
 يحرم ,!تانون وكان اليهود لكنى
 زوم٠مر على بناء له الوود منادرة
 وذت ١٥٥٥ عام فى صدر بابوى

وروبية ااعواصم  د وء- روما حذو ا
بايهود خاص حى ماث فى ذبك
٠ ١فيه

غينيا

جينى دى رابوبسد سم القومى ا
لمادة بر ة يور حم : الحكل ذظام
١٩٥٩ '٠ رى سيتدون ا الدولة رئيس
أتفا ١١٢)' موفى'كرق . اكاصمة

 فى قيامها أعلن افريقية جمهورية
 المحيط عل وتطل ١٩٥٨ أكتوبر ٢

طلس  دول خمر بها وتحيف ا
 ومالى ادخنال هى مستط افريقية

 فى ( البرتفاليه غينيا ومستعمرة )
 ، الثرق فى العاج وساحل ، الثمال
 ٠ الجنوب فى و'مرراليون وليبيريا

 لحو ) م م الف ٩٦ر٨ ساحتها تبلغ
 صدد يبلغ ،. ( فرنا مساحة نصف

 ن م ٢(هر ١٩٦٥ تقدير الكان)
 والمالينكى الغو قبائل الى ينشعبون
خرى المدن أهم ، والوسو  ا

 ٢٠ ممديا) الف(؛ ٣٠ كان) كان
ألف(؛ ١٣) سيجيوى ؛ ( ألف



٨٤٢ غينيا

 الخط الحديدية المواصالت تثمل
 كان كان الى العدسة كوناكرى من
 وفى ، كم ٦٦٢ طوله ويبلغ الداخل فى

 وكذلك ) دولى طر٠٠ المديمن كلتا
 اكتئاف بعد دلوبى بوكى من كل فى

لمزوم مذاجم ٠ ( ا

 أيايا غينيا اقتصاديات تعتمد
 ثروتها أهمية ولكن الزراعة على

زدياد فى آخذة المعدنية  وتشمل ، ا
 الى ) الزراعة اكصدير حاصالت

تحاد الغربية والمانيا فرنسا  وا
ناشر الموز ( السوفيتى  وحرر وا

 السودانى والعول والبن الزيت نخيل
 والدرة وا"رز اموكا تشمل 1كم

ستهالك حاصالت من وهى ٠ إحذىا ا

 غينيا فى المعدنية الثروة تشمل
لمنيوم خام ) البوكسيت  والماس ( ا

 البور.ت وقدتطورانتاج ، والحديد
 رال يرأس لتعدينه ة٠برؤسس قيام بعد

ر ٠ م ٢٠٠ تدره  فيها تشترك دو
 لأللمنيوم ركية ا هارلى شركة

 فى نثاطها وبتركز ، غينيا و>طومة
 ير ٠التطء نمل وقد ، روكم رأقة٦ح.

قتصادى  خميتبن خطتبن وضع ا
 ١٩١٤ ام٠د الثانية بدأت للتنبة

 كلكا من قروض على دها ءذ^دت١و
 ءإى وانعربية البرقية الكتلبن
 عام ) ميزانيتها بلغت ٠ ادواء
٠ غينى فرنك ٠٢٨٧٤٥ (١٩٦١

 ٠مذا غينيا فى اأجكم نظام يقوم
 (( ١٩٥٨ سببرر ٢٨ فى ١) انذرادها

 عة ؛المجةم- دول من دون.عرها
سعاء اجراء عند الذرنسية  ٠ ا

ستقالل فى رهبنها اعالن  ا الفام ا
 جمهورية ١١ غينيا أن ؛ارادى ءأى

 ويقضى (( اشتراكية ديمقراطية
 نف.ه العام فى أعلن الذى الدستور

 ، منتخب تثريعى مج]س قيام على
للجمهورية رئيى الدولة رأس وعلى

 للحكومة رئيى نفه الوقت فى هو
 ستوات ٧ لسدة ب منصد ويتولى
 ونظام على الحكه, يذوم كما ، متجددة
 الحزب ١) وهو الواحد الحزب

 يتزعمه الذى (( الغينى الديمقراطى
 ولذحكتب ٠ سيكوتورى الرئيى

 توحيه فى جدى للحءزب'ذًاض السياس
٠ انحكومة سياسة

 الخارجية غينيا رعياسة تغملت
فريقية اووحدة تأكيد  اتحاد بقيام ا
 بدا افريقيا غرب جمهوريات يغب.

 نوفمبر ٢٣ فى غانا مع دوحدة١باتغاقية
 فى مالى اليهسا انضمت التى ١٩٥٨

تفاقية وتهدف ١٩٦١ ابريل ٢٩  ا
 الععسكرية اأغوات 'نوحيد الى

 والعملة الخارجية والسياسية
 عام ولى ؛ التعليمية والبرامج

 اتفاقية عقدت ١٩٦٣'مايو ٢٢
 كما ؛ فرنسا مع الغنية للمساعدة
 لخارجية ا يميانعتها تغمتت

 عدم دول مجهدوعة الى ماميا انف
نحياز  اتفاقياتها ذان لهذا ٠ ا

ؤتعادية يات تشمل ا  المتحدة الو
 ناحية من الذربية والماب وفرنسا

تحاد  والمزن اذوفييتى وا
 .ا—لمتاني١و وتشيكوسلوفاكيا الشب-ة
 ٠ أخرى ناحية من وبولندا انثرقية

 الدول ^ؤتمر فى غينيا اشتركت كما
فريقية عقد الذى اتقدمية ١ ا

٠١٩٦٧ ابريل ثهر حالل بالقاهرة
غينيا قطدمت ١٩٦٧ شه ر؛ ه ولى

. باسرائيل ساوماسية عالقتها

الغرب ٠ الغينية : اسة

غرب ف = , الغينى لعرنك’: سلة
( أفريقيا

ًا'خغر ٠ أتغر ٠ احمر ادلم
( دب )



الحديدة غينيا ٨٤٣

ابرتغال غينيا
 تطل أفريقية برتغالية متعمرة

شى المحبط ,ساحر على  تقع ا
 فى ذ:-ا٠وغح نها غما فى الدغال بدنما

 ء اك.' مل٠وتش ، ب لجذ،١و ف الذ
كبر  عترف’ ٠ دانهرريوجرات ص ا

 ١٨٧٨ءاح منذ برتفالبة مستعمرة بها
 فرطا مع حدودها على -ط'نى ١ وتم
 ١٣ر٩ ماحتها تبلغ ، ١٨٨٦ عام
 ٠ لغا أ ٥٤٤ طذالبا وعدد م م ألف

بيجاجوز جزر مجموعة باب خبإ٢و
حل من القريبة  او٠٠ب العاصمة ٠ذ ا

 ا"ءرى والمدن ا—موانبؤ عبه,أ وهى
 ٠ رز ز ا ح ؛رعد لذ ا حاصالت وتثم-ل

 ( ١٩٦٢ عام ) مبزانبتبا بلغت ١
 صادراتها وجملة و د طكو ٠ م ١٦٤

 اسكزدو ٠ م ١٢٥ :( ١٩٦٠ )عام
رر التحدير حاصالت وتثمل  ٠ ا

 .الودانى العول .النخيل زيت
 طمع ا ٠ لخطب ١ ٠ لهند ا جوز

 بةثارو مدرسة وبالمتعمرن ٠ د والجن،
٠ تلميذا ٢٤٣ بها واحدة

 رى ب؛ د أ داي ة طتعمج ا ير يد

الجديدة غينيا

 كاذل ه .مساحة اامال جزر ئاذة
 لجددذ١ هولندا باسم اصال تعرف

 ويغعال؛ءديى متراليا ١ نمال فى تقع؛
 حتدا مسا تبلغ ٠ توريزالضيق بوغاز
 أضعة'ف ثالثة أى ) ٠ مم ألف ٣١٢

 ؛طةابريطا الجزر مساحة ونحف
ستعمار تقاسمها  دى—الهولذ ا

 لتاسح١لقرن١ مدن لمانى١والبريطاذىو
وم تشتمل وهى ،عثر  على ا

:ا تية السياسية الوحدات

 غينيا أو ،الذربية غينيا ٠ ١
 مدماحذيى راغ يان اي* أو ،ألهولندية

 ١٥٩ ) الجزيرة مساحة ندى نحو
 كانت ،لندياهو والعاصمة ( م م ألف

 أندوريا و ءولندا بححن ء ١رز مونع
خيرة ضمتها أن الى ٠ اقليمها الى ا

 ويقع ،الجديدة غينيا ا٠أقلي - ٢
 وتبلغ للجزيرة الشرقى الشمال فى

 هيءل استوات م م ألف ٩٣ ماحته
 اطداب تحت وضح ل اطايى؛
 الصابة اذرن منذ احرابا

ولى  ب اط) بعد وصايتها تحت يى ا
 ادلمان عدد يبلغ ٠؛الثانية العالمية
صد  والمذوطنحن ن م ١ر٤٦ ن ا

 بورت ١) سمة٠٠لعاص١و أشا ١٦
 قذ^م١ رات٠١ص.،ا تشمل ٠ ؛(بى٠مورس

 ،اكاكاو ٠ ابذد روز زبت .الموبرا
 الذهب 'ئم لحموفا١ ٠ ب الخط ٠ !^ن١
٠ ( ح م ١ ه الحادرات جملة ’

 لحدبدةا غدذيى أو ’ ابا؛وا — ٣
 'اغرش ألجنوب فى وتقع البريطانية

 م م ألف ٩٠ حتها مس-؛ وتبلغ للجرورة

ضافة  ألجرر من أرخبيل ألى با
 الوطنيون من ردا نك، عدد المجاورة

 ٠ألغا ١١ وعددالمستوطنون ألفا ٥٢٩
 ٠مح١٢ ( ١٩٦٣ءام١ ميزانيتيى بلغت

 لخدب ١و هبلذ ١ صادراتها هموأ
 سديى تعتبرسديى , الهند حذوز منتجابت و

 ٠ اأجريطاذى اطاح مستعمرات من
 ادارة فى ١٩٤٩ عام منذ وضعت

 ، الجديدة غينيا ميأقل مع مشذركة
 ن؛لد سيرد ) عام حاكم طئونها يدير

 من تنفيذى لس مج يعاونه ( كليالند
 ٣٧ من تشريعى ومجلس أعضاء ٦

 من نصفهم منتخبا عضوا ١٢ بينهم
٠ لبيض ١



ى
٢ق

 ءلى أطلق رمزى اسم ٢ ف
لمان صممه الذى المتطور الصاروخ  ا

 العالمية مزالحرب ا الثلث خالل
ساس يعتبر والذى الثانية  الذى ا
 بعد واريخ—اص١ صناعة عليها قامت
مريكيون وانتزعها ذلك  واروس ا

لمان العلماء مماونة بفضل  الذين ا
 ن٠م عدد بدن ألمانيا هزيمة بعد تغرقوا

٠ الحلفاء دول

 'ى ١ الصاروخ هذا تصميم ينسب
لمانى العالم  عدنه الذى فون.دراون ا
 لمركزالصوازيغ مديرا ١٩٣٧ءام هتلر

 حلرا عل بيتمولد قاعدة فى ؛ذية1"١
. وأطلق ،البلطيق  ارمزى —ا

 صممه الذى الصاروخ على (( ١ ف ))
 ٠ لذج ١٨٠٠ بزن وكان لماأما هذا

 والهواء البنزين بتخدم وكان
 (كا ٢ لى )) الصاروخ تبعه ثم ئ وقودا

 ١٢ ويزن الصلب من ممنوح وهو
 لض ويحمل؛ قدمط' ٤٧طوله وببلغ طنا

 ودذخدم المتفجرة المواد من رطل
كسجن الكحول  وذودا السائل وا
 ؛عة—الس فى م ٣٥٠٠ سرعته وبلغت

 بارتفاع ميال ٢٠٠ مداه وبلغ
 وقد ة مساره قوس منتصف فى م ٦٠

ن أطلقه  فى تجرببية بصفة ا
 عوأشدا شواضء من الحرب أخررات

 ٠ انجلترا وجنوب لددن اتجاه فى
 الصاروخ هذا تصميم أساس وعلى

يات إراون فون منع المتحدة للو

 جوبتر الصاروخ ( اليها هجرته بعد )
 القمرالصناعى حمل الذى ١٩٥٨ عام

مريكى ول ا  ، فانجارد اطمى ا
 ام و براون فون هتلر منح وقد

 لتصميمه تقديرا الممتازة الخدمة
٠ ٢لى ة ١ ف الصاروخ

ب
غذزاكية أو الفاتية  (لذابية ا

شذراكى النكر مدارس احدى  ا
 لجمب.ة ا من ارمها شتعتا »' المعتدلة

 س المفكر من عدد أنث!ها التى بيةالغا
 النابية ) ١٨٨٤ عام لبريطاذيمنبلذدن١

 فابيهوسى شخععية الى نممبة
 غزو دفع الذى لروماذى١ماكسيموس

 دماء ارانة دون لحية با هابسال
 الجمعية ب أقط؛ من ، ( مواطنيه

٠ وب وسيدنى غو برنارد بيةالغا
غتراب تبدف  اى الغابية أ

 نظام بانامة المجتمع تنظيم اعادة
فى فرد لكل ابفرص يتيح اشتراكى

 ا يخلقه التى ٠لقي١ من نحيبه ياخذ أن
 وهذا ، طبقى تمييز دون المجتمع

رض ملكية نقل يتضمن البرنامح  ا
 ملكية الى ألضاعى المال ورأس

 ،اللطذالحاكمة لذىتمثله١ المحتمع
 هذه تحقيق أن يرون الغابينن أن على

شتراكية  لى بادورة بكون  ا
 التدريعات س تصا'عدية .ةبن!

صالحات تثمل حتماعية ا  ا
قتصادية  المجتمع أن درون وهم ئ وا

 نحو تطوره لطبيعة رتم.ه ىالبذر
شتراكية تحقيق  والديمقراطية ا

 الغايية أن تدر ؛' واحد ونت فى
 !ئر١ فى بريطانية مدرسة فتفت ما

 حقوق الى الغا^ون يتعرض لم لهذا
 لحكم١ تمت كانت التى الثعوب

ستعمارى يط'ش اد  قالل—ا لى ا
صالحات بالمطالبة واكتفوا والحربة  با
داررة جتماعبسة ا  من ندر مع وا

ستقالل ٠ الداخلى ا



فاتيكان ٨٤٥

فاتورة
صطالح فى  الفاتورة التجارى ا

 ةيحك -ل أة 'لحيد مستند بها يقصد
 نفدغ واكثرت .نتة هزز كت ئمة١د

 ة ز ذال إ١و ٠ بيم ١ ت عمنن فى رد الغاتة
 ت إعمذي ١ جميع فى هام حد h ابيع

 ية ٠ا٠ئير دت نا بيا تتغممن ا ذ لذهجهارية ا
 والمذذرى البائع وعنوان اسم سمنى
 بتن وتار البضاعة وجان ط'توزة’١ ورق
ر'  وا'نمح وحد؛ كل وردن ال—أ

 فى حط؛ حدث فاذا الفاعة الكلى
 المنترى عر وحب ابيع فازورة

 عليه يحب أن يجب مما أكثر
 ةتور ف؛ ١١ ن ذنابةتعرفر فاز؛ تحرر

 لى الحظ! حصر اذا أما " الحد
 ذاتورة ١) ر فتحر ى المنتر لتم صا

 ربن الغرق يطرح أن عر '( اضافة
ضافة فاتورة  ت٠م ًا الخمم أو I ا

طية الفاتورة ٠ءذدتويةالحاب ا

 التجارية الغواش أنواع ومن
 دى ٠ ا( لشحن ا فاتورة ١) ب ف يعر ما

 الممدر عليها يحمل الذى المستند
 ا!مكة مصلحة أو ) االحينة ربان من

 سلع ارتالم 'لحيد اطما ا الحديدية
 الى تسليمها ويتور سفينته عل

٠ اليه المرسل
فاتيكان

سم  دلف'تيكانو ذباليبتا ستاتو : القوس ا
دس) بول اباب : الدولة رنيس  (١٩٦٣ا

ناششيكو الكرددال ًا الدولة سكرى
 مديفة دولة ١) أو الفاتيكان

 الثخصية له انليم (( الفاتيكان
 مع تران معاهدة على بناء الدورطة
يطالية الحكومة  مدية تقع والتى ا

 وتعتبر ، اقليمها قلب فى لغاتيةإن١
 العاصمة ضواحى من ضاحية
يطالية  الشخصية تتند كما ، ا
 الدولى العرف لى١للغاتيكان الدولية

تفاقات تؤيده الذى  نبن الثنائية ا
٠ الدول من كبير وعدد لذ؛تيكان١

 الفاتيكان دورمدينة ماحة رلمع
 يس لقد ا ن ا ميد وتشمل نا ا فد ١٠٨

 ومتحف ابا؛وى والقصر بطرسر
خرى ابهانى من وعددا الذركان  ا

 الغا'نبكان لدولة أن كما ٠ والحدائق
 وكنلك مستقإطة حديدبة سكة محطة

 خاصة محطة و المتذل بريدها
أحو الكان عدد ويم'.خ ٠ لالذاعة

٠ شخصا ٩٠٠

 مدينة دولة رئير هو وابابا
 تشمل مطئغه وسلطاته الحاتيكان
 وهذه ، والقضاء والتنفيذ التشريع
 البابا عن فيها يتزب ة ا اشاطة

و والنانى ابتدائى ل٠تحبنذ

 نشاط الفاتيكان لنعب لس
 الدولة منه تستمد صادى اقذ

 عام الحاقية ولكن ارامة ميزابتها
يطالية الحكومة مع ١٩٢٩  تضمنت ا
 نقدا برة م ٧٥٠ الفاتيكان منح

 ،الحكومية السندات من م ١٠٠٠ و
خرى المالية مثبارات١عن فضال ٠ ا

تمثيل الفاتيكان مدينة ولدولة
ومبعوثو ، دولة ٥٦ لى بايى

ولى ،"ئطشن الفاتيكان  وبمثلها ا
 درتبة فى وهو الرسولى القاممد
 القاصد وكيل والثاب ، الذ

ءالمبدورن ي الرسولى  بتمتمون وهؤ
 همبذر أسوة الدبلوماسية بالحصانات

 وخالفا '٠ ائياسيون الممثلون من
 ادابا فان الدولى القانون شخاص

 قمد راخشاصا'تمعيذة ا ذءتع 
 الكنيسة مصالح على اتحافظة منها

 باباأوممثليه١أن نذلك،٠ ٠الكارركية
 ، ية٠سياس مؤتمرات فى يشتركون 

 اقليم طى سببادته أن عن فضال
 فى القضاء ألى تمتد  الفاركان
 بل حددنه فى -درتكب التى الجرائم

طابة- الحكومة الى ذاك أمر يترك  ا
وأمة أبذخى سان : الملم

دببوية١ رمز على )رأسيا(



٨٤٦ فارجاس

فارجاس

 ، جهورية برأذيرورئيى سياسى
 ٠ فرجاس دارنلثن لب-و!و ب وهو
 فى أروه اشترك ١٨٨٢ عام ولد

 ألثانى بيدرو ألملك حكومة أسقاط
 ٠ ١٨٨٩ عام الجمهورية وأنامة
 واعل ثم ١٨٩٩ عام بالجيش ألتحق
 ٠ ١٩١٩ عام ومنذ ، ألقانون دراسة

ية حاكم منصب تولى  جءرأند ريو و
 عام بانقالب قام حكمه خالل وفى

 وخلفه لوبيز حكومة وًارقط ١٩٣٠
 دكتاتوريا حكما وحكم للدولة رئيا

 رب انتخب ١٩٣٤ عام وفى
 ، ديتورجديد وضع بعد جمهورية

 سياسيا انقالبا أحدث ١٩٣٧ عام وفى
 ت اللط جمع نتائجه من كان ًاخر

 طم ا نحو ميو وأبدى يده فى
 رياسته وتجددت والنازية الغاشية

رب أعدنى حدنى ١٩٤٤ عام حتى ا
اضطره الجيش ًانى دني ٠ ر ألمخد؛ على

 عاد أذه ا ١٩٤٥ عام لالسعفاء
 للجمهورية رئيا ٩أنتخا بعد للحكم

 وتورمذء-به ١٩٥٠ عام انتخابات فى
 منتحرا توفى ٠ ١٩٥١ داير ٣١ فى
 1جوه وخلقه ١٩٥٤ أغطر ٢٤ فى

نتذات أجرأء لحون فيدو '٠ ا

الدورى فارس

 ’وذراء ورثين ، سورى *مياس
 وحميدة يعقوب بن فارس وهو

 الورية قفير بقرية ولد الخورى
مريكية بالجامعة ودرس ١٧٨٩ عام  ا

 ١٨٩٧ عام فيها وتخرح ببروت
 الى اتجه ثم للرياضيات معيدا وعين

 بدمثق بالمحاماة واشتغل ألقانون
 بكلية القانون بتدريس ثم ١٩٠٨ عام

 أنتخب ١٩١٤ عام وفى ، ألحقوق
 ، لعثمالى ١ المبعوثان بمجاس عضوأ

 يام وطنية وزأرن أول فى واشترك
 وزيرا ثم ة—للمالي وزيرا ١٩٢٠

نقابة رياسة تولى ١٩٢٦ للمعارف

 ثم ١٩٢٦-٢١ ألسورية ألمحامون
 ألى وأنضم السياسة ألى انعرف
نتخابات وفى ، ألوطنية الجبهة  عام أ
 واعيد للبرلمان رئيسا أختر ١٩٣٦

 وزيرا عون ، مرات محدة انتخابه
 رياسة وتولى ١٩٤١ عام للخارجية

 و ١٩٤٤ اكتوبر ١٤ بون ما الورارة
 ذلك خالل وفى ١٩٤٥ 'أكتوبر ٢

 جامعة ميشافى توقيع فى اشترك
٠ العربية الدول

 رأس فقد الدولى الميدان فى اما
 سان مؤتمر فى المورى الوفد

 قبع ذو ٠واشتركد ١٩٤٦ ز ذرءؤ
مم ميثاق  وفد ورأس ، المتحدة ا
 عام الدولبة الهيئة أمام سوريا
من سامج رياسة وتور ١٩٤٧  ا
 وكان ا ٩٤٨يوذيه حتى يكر بليك
مم هيئة مقر نقل الى دعوا ممن  أ
يات من  ٠ حنيف الى المتحدة أتو

 العربية ألوحدة عن بدفاعه اشتهر
 عدة اه ، فلطون عروبة وءن

 العربية باللفتون قانونية مؤلفات
٠ ١٩٦٢ يناير ٢ توفى ، والفرطية

ذارو
 عل٠أح١ فى "نقع جزر مجموعة

طر ايكذاشدا بدت 'شمالى ا
 رلث ١٠٠ تلدزم تابعة كاذت . ١إذد٠وا

 عام ا' ألفا ٢٤هر شكانيا عدد ببلغ
سماك بعيد يثتغاون م ١٩٠١.  ا
 أهمية كتبت ١ . تجقيفدا و تمئدحها و

 ,!ماب ألحرب ابان استراتيجية
 لدل,'ركاللماذيا١ استسالم بعد الثانية
 اريل فى باحتاللها بريطانيا فقامت

 ، داخلى., ,يتقال منحت ، ١٩٤.
 زن‘زالى عن ٢٩ من لفيتأ برلمان ليا

 يشأ-؛و ديالى أحز,ب يتة
٠ الدررلى البرلمان فى عذوان



ول دادوى ا ٨٤٧

األول فاروق
ة ًاخر ٠ معرى ملك — ١  الو
 ٠ ءى محمد سرة 1 من معر على
 ٥٠لحد ١ وحفيد فؤاد االمك ابن وهو

د ٠ب بنت إى ز‘ن"- أمه ٠ ل سمد'عب ١
عذز;٠لى;ا٦تلضح٦؛ايرب

 ءنى ططانا ايه تولية ابان ١٩٢.
معلمدن يد ءى تعنيمه بدأ ، معر

 ٠ للعبد وا؛ مواذه أزر ءلمى وأءلى

ن—لترجة ا صاحب لى آو - ٢
 ه لى—ه ب دلال وفى ٠ حه ١٥ الحك

 وهل ٦ ا ب اذوزارات اغت 'ن؛ اغترة١
 أ ممتذئة أو مية ذو أو حزب اما

حداث من سداة ذلك وتخللت  ا
 ر٣ ن مع باى ب؛ جملها’ شيا'س.ب١

 ا٠كيلب٠تش وتاردج الوزراء دح* ر اسم
حداث وأهم  خالل جرت التى ا
ح وزأرة كل حكم

 (.١٩٣٦١ باشا ماهر ءلمى

أ( ١٩٣٦ ) باشا النحاس مصطفى

 لى ١ فر سا 'ب ٠ ممر فى ن٠صيبخصو
 حمدأ وعدت دراحته -حكمال نلند

 الحاشية رجالى من باشا حنبان
 أثر على محر الى عاد ٠ له رائدا

 وأقيم ١٩٣٦ ابريل ٢٨ فى ابه وفاة
 فى ثكلى كما ما؛و ٦ فى العرش على

 لحبن للوصاية مجلس نفه الوقت
 فبراير ١١ فى الرشد سن ذوغه
 عاد أوربا الى برحلة وقام ، ١٩٣٧

 زفى ،ذفنجه م الد؛ ن٠م روإدة ٠٢ ه فى مدها
 التشريعية* تو!ىسطذ.ه اشهر س ٢٩

 زار صافى 'نروج ١٩٣٨ يناير ٢٠ فى
 من باشا الفقار ذو بوس-ف ابحة
 ذرنة المندة ولقبت القانون ر^؛لى

 * ذربالى : بشات ثالث وانجبت
 وم*ر ن؛ ١٧فى وحذذذت ٠ وذ؛دبة فوزبة
 هئدق ن ا :م :أر تزوج ج ب غ ١٩٤٨
١٩ه٢فىما؛ز اد و أ;حتأحمد اكى

، !شاذئبة ا شى ١ !شذر ا صمى د حموم
 المذلمالء حرة —خ ق رند ٠ ر٠مب—دج- \

٠ ا"من ,همجا-ر م نى؛

 .درلل١ ١٢ مونتربه هدة مد؛ عقد
,٠ ١٩٣١

 ٠ ( ١٩٢٨ ا ب■'دا د ء محم. محمد
ن : ١٩٢٩ باشا مام عر اد

 واخبار إذاذبه١ ية٠اعا١ ادرى
ى الحاء إرواسان مررا ة١االبير١

 اخاء١ ؛ ١٩٤٠ باد؛ برى٠٠ص ,ن٠حس
٠ ٠ الدبن صندوق

 ١٩٤٠ ا اىأ"و باشا زى٠ سحىح
 ١٩٤٢ ركدا در—العد ودش

اند-لى -١٩٤٢ فبرابر ٤ ادثح
 ادهباجاكمعة٠ ١٩٤٢ ره ر د٠سك ١۴١ رلدلة5جاا

 ة ٠٠٠—مع ج؛ يسى٠رًاس ٠ ا"ولى فارونى
٠ ؛ ١٩٤٤ مربية٠١ اذور ا

 ،١٩٤٤ در اكذو باين,؛ ماهر احمد
هدة ومء؛ اخدرب ١ فى شتراك ذلال الدءوة

 ا"ولى لنعرانى ا فهمى ماحمود
٠ ١٩٤٥

 ، ١٩٤٨ باذ-؛ ايادى عد راب ا
ذت، ٠ سن حم؛ة فى اك ا
 إدهرو - بذ الذ؛ ش.؛ د؛ درى ل۴

٠ ١٩٤٩
 ااخاء ٠ ١٩٥٠ ص النعد؛ مددطغى

 "قات—الد. "ع—وط و ١٩٣٦ ؛هدة—مء
 دراكذو ٨ اب وط بر مع دة—اس٠لدبلو١

 ارر—د ٢٥ انناة ١ حذوادث ٠ ١٩٥١
 ايوم؛ فى اد؛هرة١ وحربق ١٩٥٢
.التالى

 .. ١٩٥٢ شا؛ر ٢٧ باثا ماهر على
ولى ؛.اثا ابدلى رب احمد ا

٠ ١٩٥٢ شارس



٨٤٨ فاشودة

 فيما الحرية ) المحروسة السفينة
 وعاش ، نابولى الى أق'ته اش ( بعد
 وامارن ايطاليا بجن متنقال ذلك بعد

 لحين جنسيتها منحته التى موناكو
 مارس ١٨ فى روما بمدينة وفاته
 ودفن جثمانه نقل ثم ١٦٦٥

٠ بالقاهرة

ه شهر خالل فى  تولى تولت عو
 ’سرى سجنح ا من كل رة١لوز١ رياسة
 واهر عر ئم ٠ الهاللى نجيب أحمد
 بولية ٢٣ ثورة نيام عاهر الذى

٠ العرش عن فاروق تنازل وسلم
ة ٢٦ بوم صباح -فى٣  بو

 اندارا ؛.اروق الملك تلم ١٩٥٢
 بطلب اشيش لثورة العام القائد من
 عهده لولى العرش عن التنازل منه
 غابته موعد فى ذلك بتم أن على

 ومنادرة ظهرا عثرة الثانية الساعة
 اليوم ساء من المادبة نبل البالد
 الترجمة صاحب ستجاب١و ه نفه

سكندرية ميناء وغادر لالنذار على ا

 فؤاد أحمد هعهد ولى اما - ٤
 ٢٦ فى العرش عر أباه خلف فقد
 وصابة مجلس وأقيم ، ١٩٥٢ بولية

 ١٩٥٣ برنية ١٨ وفى ،اغطى ٢ فى
 بيانا الثورة قيادة مجلس أصدر

 اذا وا بة الجمهور قيام فيه أعلن
 ، ض محمد رذ وحكم الملكى النظام
ررة هذه صفحة طوبت فبذلك  فى ا

٠ سنة ١٤٧ ملكت لتى ١ معر

< حادثة ) فاشودة

 ومذيم المدربون ر اعب ليذا م
 بدة وؤ الحملة هذه كاش معطفى

 لكنو ٠ الوطنية الركة هداف
 هذا ز؛ ف على نت’ ن؛ بريطانيا

 أرشا فاخودة بأن محتجة الفرض
 حملة وان الخدبو أمالك من محربة

ربة للميادة التباك مارشان  ،ا
باعتماره ١ الجذرازكتثنر حرد لهذا

 النيسل عل صغيرة بلدة ناشودة
بيض كال شمال فى تقع ا  نعرف الما

 فى اشتهرت ، كودوك باسم اليوم
 بعرف بما المعامر السياسى التارخ
 عام وقعت التى فاشودة بحادثة
ستعمارى الصراع وأبرزت ١٨٩٨  ا

 منذ افربقيا فى وفرنا بريطانيا ين
 عام بينهما النفوذ مشاطق تقسيم
١٨٨٤ -

 مصالحها بقدر ا ر البريطانى
ستعمارية  ينبغى  ص ومن ا

عتماد وى عر تأبيدها على ا  ا
 ناحية من الحادث■ ولكن ،الدولى
 بريطانيا عتراف فرصة كان أخرى
 الحق وهو السودان فى مصر بحق
 د—عن كلمساومة موضعا كاث الذى
اأمام فى ادودان اتفاقه توقيع

 الحكومة أرسلت ١٨٩٦ عام فى
 بقيادة مكرية حملة الفرنية

 ١٣٠ من تتألف مارشان الكابتن
الفرنسيين من ١٠ .به؛ جنديا

 زن ءامهن وبعد ٠ الدغال من البقية و
 وصلت الذربية زربقيا أ عبر اش
بلدة الى ١٨٩٨ بوذة ١٠ فى الحملة

 عليهسا ورفعت الوداشة ناشودة
 الهدف وكان ، الفرض الملم

 نبض جس لحملة ١ من الياس
 فرنسية محاولة أية بشأن بريطانيا
 وكنالث . القارة هوبشق للذوسع

" باى فتح  ومطابة المعربة ا
عن باأجالء وعدده؛ بتذزف نيا بر؛ط؛

 مؤلفة حملة نم ى سرداراللجيذ
معوى وجندى ناط ١٨٠٠ من

 فاشودة الى بها سمار بربطط'نى ١٠٠ و
 ١٩٨٩ يتبر فى بلغها التى
 ٠ مقاومة أبة مارشال ببد و

رى العلم كتثنر رفع ذلك وعل  ا
 فى الفرنسية الحملة جالء ونم عليها

 من وكان ، ١٨٩٨ ديسمبر ١١
 فرنسا جانب من التخاذل هذا نتيجة

رين للرطنبن وضح أن  أن ا
حتالل ممارضة فى حادة غير فرنسا ا



فاشية ٨٤٩

نشبة فا

 ئ لتح ىى٠ريا هبمذ لغانية ١ ٠٠٠٠ ١
 التطبيق موضع ووضع ايطاب ,فى
 ولكنه الى'لميتون الحرردن نمن الفترة فى

 لحربالعاية١فى المحدور ؛*ة؛.هز طوى
قليبة العفة ومع - الثانية  ا
 سياس كمذهب أنها ا للغانية

 المتميزة بادىء١ ن٠م جملة نتخمن’
قتصادي اليايية هب١لمذ١بون وا

٠ ا"خرى
 لففن ن٠م الغاشية اسم اشتق

يطالى فاشيو  ودى ح حزمة بمعنى ا
 رمزا استخدمت القضبان من حزمة

 ويل ، والقوة الوحدة يمثل رومانيا
 ااسبة أو الجماعة به المقصود أن

شتراكى لحزب١ءن انفعلت التى  ا
يطالى  بزعامة العظمى الحرب بعد ا

 ؤسى” يعتبر الذى موسولينى
 ;، الغانتى أو ) الفاغى الحزب

 كمذهب بالغاذب نادى ثم 'ومن
 اكتورر ٣٠ فى 'نمكن وقد ، سياس

ستيالء لزحفءلى١من ١٩٢٢  روماوا
 عثرين من نحوا لذىدام١ الحكم على
 ظل فى خاللها اطاب عاشت ، عاما

٠ الغانى الحكم

 الذاهب أند من الغاشية ٠ ٢
 الدولة دجد فى "طرفا -السياسية

 أن بمعنى ، لغردى ١ للمنهب وعداء
 ردا باعتباره له وجود  الذرد
 كمابمتمد لوجود١ يستمدهذا ولكنه
„ لةلدو ١ شخصية من وكرامته -قيمته

 ء نى كل ١) لمبدأالقائل ١ نلك وبتضمن
شى الدولة ضد نى; و ولة لى  ء و

 اتصلت ثم ن۴و ؛( الدولة اطار خارج
شتراكية بالنطربة الذاشية  ولكذب ا
 ءسدا فيما بينا اختالفا عنها نختلف

 الى جنحت قد الغانية ان بل ذلك
 فيه؛ هوادة  حربا الشيوعة حرب

 جانب ايطدليا اتخان فى ذلك ووضح
 "هبةءام١بذية١ لحرب١فى 'ألملين
الشيوعية العناصر ضد ١٩٣٦

سبانية  ٢فىءا الغاشية قامت اذ ، -ا
 الغودوية من ايطاليا نتان ١٩١٩
 أركانها من بقى م! تذوض كادت التى
 خرجت التى العظمى الحرب بعد
 على تحصل لم ولكنها منتعرة منها

 كغبرها ًاقليمية أو سياسية مكاسب
 ظام٠ يقوم الى الحاء دول من

 لنابية ١ الديمقراطية على فيها لحكم ١
قتصادى ا نطامه وبقوم  على ا

 الغاشية عادت لهذا ة، الرأسمالية
 سياسى كنظام الجابية الدبمذراطية
 قتصادى١كذظام لخاسة١واذرأسماله
 ستذارة ١ وسيلة ذلك فى واستخدمت

 نجدبد الى والدءوة الذومية النعرة
مبراطورية عظمة ٠ الرومانية ا

 بقاء ءلى الغاشى الحكم ظام قام
 جميعم-ظاهر من بمدتجرردها ألملكية

 هون تعج حق يكن فلم الميادة
 أو محاب أو الحكومة رئيسى

ستغناء  حق له وليعمى خدمانه ءن ا
عذراض أو الغيابية الهيانات حل  ا

 رد فغى العب؛ كلطة١ امأ ، عليها
 ا"على ( الذانستى )ا الغانى المجلى

 لحزبالغاثى١ زعماء من بت!لف الذى
 المجاس وهذا ا٠ معينون أعداء ومن

 مار٢لبرلمانو١ أعضماء بختار الذى هه
 فدتألف البرلمان أما ، الدولة موظفى

ول والنواب rمو٠للش مجلسون ن٠م  وا
 د—بع ومة الغة ربس ه أعفعاء بعون

 والذالى ، الملك من اسمية موافقات
 ارهم—بخن عضوا ٤٠٠ من رتكون

 بب 'نذيدم قوائم من الغاشى المجنس
٠ النقابات

 ادى٠قتص١ ااتنظيم يقوم - ٣
 مار باء القاعدذالنقابية على خاب

 'نندرج كبزى نقابة نفها الدولة أن
 ونقاباتكبررى نقابية ت١'ذحاد١ تحتها

 رنة النقابى وللنظام ;، وصغرى
 الغيابية المجالس وتتألف سية ب؛
 ، الذذابى التنظيم هذا أسادس على

 بقهاطر وعن خاصة وزارة وللنقابات
نتاج على الدولة 'نثرف ، الذوس ا



٨٠ كوشوك فامل

 الخاط المنبة تحذرم والغاشية
 للعمل الشص '!حافز أنها ؛اعتبار
 لمغتيا'تا!كبرة١ اقيدت٠ولكذ سى

غرار عدم ه|منخع بما  بباسة ا
 (( الزعيم )) ؛وجهها التى '، الدولة

موسولينى )ني، (( الدوتثى )ا و١
 والذوة لمدبر١لرأس١لحزبوهو١ رئيى

 ت طا سما ويتمتع لجهازالدولة المحركة
 الممتازة ومواهبه لكفاءته لظرا مطلقة
 ارتبطت رم فس قابليتهالخط( وندم

٠ اازب عبادة بة٠بذظر الغاشية

شولغوك فاضل

 رئدسى ونائب برس سياس
 فاسعل مصطذى وهو ٠ة الجمهورية

 م ء؛ نيذوسيا خ؛كه دب ولد وتشدولذ٢
 الثاذوية بالمدرسة ودرس ١٩٠٦

 لوزان بجامعة التحق 'ئم ول٠داسطذب
 عام 'نخرجه وبمد الطب لدراسة

 ذوات ه الطب مارس ١٩٣٣
 ١٩٣٨ قبرص الى عاد ٠ بم-ارص

الطالغة بتنظيبم السيا نشاطه وبدا
 ذح، ًاؤلف التى القبرصية التركية

 من ألقا ٤٤١١ الخبز؛رة ن1سك ربع
تراك من الغا ١٠٤ متابل ارونان  ا
 حركة :ط سيما بم ١٩٥٩ احماء
 ادونات، لئا قبرعى غم الى راب

 ألبلدى ديقوسيا٠ بمجا*ر١عضو انتخب
 سوت١) ٠دذ٠جر 'نواى'نحرير '، ١٩٤١

 حزى أس ئ الذركية (( الثعب
 ولى ’ ١٩٥٤ عام الدركية قبرص

 ة٠ارالحكو ذذارا١بعث ١٩٥٥ رونيه
 حذولى بحمادة ب ط؛ البريطانية

 أن ددا سيما  القارصة ك١'زر١
 ٠ ساطدا رهابية١اروكا مذطمة ردأت

 زمة الط مع ستهسيا وسق ١٩٥٦ وفى
 1بخروحه هددت التى بأذذرة ااذرلى.ة

 ذرااى ئ ١٩ه٨وفىءام ،بغداد حلف من
 ذلى د i ٠ذلكمكاربوس و ) يورك نيو
 أهام البارصة ك١-ش١ حقوق ءن

مم هدة  ادات—معد. فى اشترك ، ا
بوضع انتهت التى ١٩٥٩ زبورخ

 هفى ، .ة٣لقبرص١ الجمهورية دستور
 لتزكية نجح نفه العام بدات انتن؛
 برأد.,*٠و ، الجمهورية لررسى نائبا

 (( سيسى هالكين )) جريدة تحر؛ر
٠ بنيقوسيا تصدر التى التركية

جناح سن
 وخقيقة ٠ باكمتانية زعيمة
 على محمد الباكمتان دولة مؤس

 ءام تتى١ر٣ بمدينة ولد^ت ٠ جناح
 ا—دقيقه 'نحدخر بذلك فهى ١٨٩ ه

 وفاة ومتن ٠ شة——س ١٩ بنحو
 عزلة فى عاشت ١٩٤٨ عام أخيها

 انتخابات حتى ( تتزوج لم أنها اذ ز
 ٢ فى جرت التى الجمهورية رياسان

 منافسة فيها شتركت فا ١٩٦٥ يناير
 المعارصه أحزاب يدها ذفى خان أيوب

 . على خان أيوب استند بينما الخممة
سالمية الرابطة حزب تأييد  ، ا

 أيوب حكم تتهم دعوتها فى وكانت
 الى بالعودة و'نطالب بالتبذير خان
 البرلمانى الديمقراطى الحكم. نظام

 هدوت ألف ٢ ١ على حصات القديم؛
 أيوب عليها حصل ألفا ٤١ مقابل

 وأم بالمحترمة تلقب كانت ٠ خان
 ١قط٠بم 'نوفيمت ’ الباكدتالى ألذهب

 دودة ٩ لى ذة٠ ٧٢ عن رأسها
٠ ١٩٦٧

فاضى
زه نىأوتدت١بر ١ س لى ٠ ١

 زءميا۴ت التى البذر-ول تأب ة٠بر٠ىم
 ٠ أذصارها من ن وكدا فى مدد ألدكدزر

 ؤ شل٠١ف مد ءاى بن حبن وهو
 حرمة لى وتخرح ١٩١٨ عام لد و

 نصحافة ن؛ وانتعل ١٩٣٦م ء طهرأن
 صغيانأ فى بختار ن بد متر فى رع عم و

 نحرالله هأخذو ها برأسرتحر؛* كان التى
 استاذا ذلك بعد اشالل ) تماطمى
 برنتون بجاممة ألفارسية للغة

مريكية لمذ٠لترج١التحقصاحب ٠ ( أ



٨٠١

قتعاد درب حيث باريعر بجامعة  أ
 على ١٩٤٨ عام وحصل القياسى

 تارية ١)' عن لة برض؛ الدكتوراه
 الى انعرف ٠ (( ايران فى السالة

 مصدق بمبادقء وتأثر السياسة
 حزب تأليف فى وانترك التحررية

 كل—-٠ وعندما ٠ لمن الوطب الجبهة
 ابرذل فى الوطنية وزارته مصدق

ا—نان. الترجمة صاحب عين ١٩٥١

الخار^^ رة١فاطمىوذ تولى ٠ ٢
 ويق٢ عر وعمل ١٩٥٢ اكتودر فى

ييولى بالدول ايران عالقات  . ا
ثداء د هذ فى والتذب  زابالبرلمان عف ا

 ذيا1سرئط بالده عالقة عقط ذلك وتال
 ريث ولكن ن البترول أزمة ببب

 ١٩٥٣ اغل ١٩ انقالب وقع أن
 ٠ معدنى وزارة وسفذوط الرجدى

 لرر لذ؛ با ا مندم للمحاكة فاطمى فقدم
ءد وحد الشعاه حماة عل  م١ءيهتا
 ٠ذوفمب ١ ٠ فى اعدامه 'ننفين و'نم

٠ ١٩٥٤

نج فا
 لى ه انثث أيبالى سياس حزب

 ١ ذطولىودىزلى١ به ز .مذو ١٩٣٣ عام
ب؛ الدكتاتور ابن ى د بدو بر لى ا

 إءاضلمذ١ بالمبادقء متأذرا ( ربغرا
ت -نح ابطاد فى نائعة كا;ت التى

 .ى’١ الف* ب موسولينى زعامة
 حزبا ؤلف ل ة ربكي و ملكية جماء.'ت

بنم بهذا واحدا  ائجذزال 'نزعمه ا
 الجح>نيب صديح٠و ١٩٣٧ءام منذ فرانكو

 مذز دسبائيا٦ فى به المعترف الوحيد
 . ذرانلى ألقان ومن ٠ التارلى هذا

 ا على والقائد . طورية١ ا زءدم
ذح١حزى ورير وريرالوزارة لغا

فالنتينا
 أول ٩ ا٠ ذدددة و , ■ ،د ء فنه؛ رائدة

 لخارجىذ١ الفضاء الى خرجت صراًة١
ؤاكو٠٠'زرس ثالنتينافالديمروفدا وهى

فأكاذى

 ~شذلءاذإلمذ وكانت ١٩٣٧ء؛م ولدت
 ١٩٥٩ عام فى تدريبها يبدا أن قبل
 عدد بلغ وقد ، بالمظالت الهبوط عاى
ت هذه  ١٢٦ بها قامت التى المحاو
 حين ١٩٦٣ عام اسمها برز ،مرة

ق يونيه ١٦ فى نامت ند  الى با
 لذخاء ١ سفينة فى الخارجى الفض-؛ء

 بمد وذاك ٦ فوسذوك الروسية
 يكوؤسكى طيحا١ذطالقمو١ من يومين

 سغبة ذاب فى الخارجى الفغاء الى
 القدام لها وتم ة ه فوستوك الفضاء

 تجلهبزطها رض١دؤل٠ دورة ٤٨ ب
 وكا;ت ٠ دوذه ١٩ فى قي-لمذ١او١ بالمظلة

 ٨٨ر٣ لتذرفى اأواحدة الدورة
٠ دقيقة

فانجارد
 بمعنى ذجليزبة١ كلمة فاثجارد

 القمر على اسما اطلقت (( الطليعة )١
 أطلق افى١ الثالى ا مريكى الفاعى

 اانمرالمناعى طالق١من بوما ٤ ه بعد
 ( المستكثف أى ) أكبلورر ا ول
 قاءده من, ١٩ه٨مارس ١٧ فى وذلك
 وءو ٠ (( دى٠كيذ )) ال كاناو رأس

 ٢ر٢وزذهه  لمبوموبلغ١ من ممنوع
 كان ذم’ فمن روصة٦ر٤ وقاره رحنال

 لةحا:١اى١ ل٠سذاءىأرس مر ق مدر أ
 ودان م ٢٤٦٥ ارتفاعه بأخ الخارمذى

رض ^ول دورنه ب٠  ١٣٤ر٢٩ فى ا
٠ قيتة د

 ان—رك:ا؛مر قم-ران ذاك بدر ة أط!
سبكهماً هذا حمالن٠  ٢ رد١فالى. : ا

 ٣ وفانجارد ، ١٩٥٩ فبرار ١٧ فى
٠ ذذه العام من .ستمر ١٨ فى

فانغاش
 ’ وزراء وردسى ابطالى مياس

 ١٩٠٨ءام ولد أمذذورىفذغااًى وهو
قتصاد درس  لماً درب .ممأى وحصل ا

 ١٩٣٢ء؛م ن٠جامعةميال من الدكذوراه
قتعادبة النظربات 'نارلى ١) عن  (( ا
١٩٤٣' عام فى وسرا الى ب’هر



٨٠٢ فاد

زب الى انضم عودته ورعد  ا
 مه٠أس الذى المسيحى الديمذراطى

 ٠ إيذو و٠٠ورم٠ه ١سغذو"ت بعد جامبيرى
جما'ءل وااتأمين للعمل وررا عين  ا
انتخب السنة وفى ، ١٩٤٧ عام  اكا

 وزارد 'نولى ٠ الجدبد يالبرلمان عضدوا
 د قتماد فأسن.اذا ١٩٥١ عام ءة١اازر

ب ٠ ١٩٥٤ روما بجامعة  فى وانذ
باإلحز عاما ١كرذ;٠س نفه الوقت

رباض.ة 'نولى ، الذممبى الديعراطى
ئتالفية اذوزارن  ١٩د٨؛و فىاًول ا

 ىم ا آ٢ على حزبه حصل ان بعد
صوات  فى للخارجية وزبرا ءجن ة ا

ئتالفي..ه '( وؤرر الدو )) وزارد  ءام ا
 'رى الذى راجات خا ١٩٦٦١

 وفد ورأس ’ .هووربة الج. ر"سة
 ؛,ب'وانتذبز وم ا هد"، الى و#دد

٠ للهيئة النورة ورنللد

فاو

 ولمضة ا! بعنى خذحارى ا لعط فاو
 ءةآ(١لزر١للتغذبةو لمتحدة١ مم١ هدئة
 ١٩٤٥ اكذؤبر ١٦ذثاؤهافى١ نم التى
 هوت فى 'نمهينى تبدر ول عقد ردد

 ٠٠/ ٠و ٠ ا ح—جيقر بة ب* رح — خ-له
. بايطاليا روما مدنة المنظمة

فائدة
 ر اقتعادى اطالح الفائدة

 حب وف عامه يتعل الذى الثمن به
 اقرابه نفدر .؛٠أم )فردا رأسرالمانى

 ا.معذل أو ٠ المستن.هدر المال من لغا٠م
 ستىاذة؛رأس١طن هى الفائدة خر٢

لما'بدذه^< ٠ جية١المالفىءملية  و'
 اسنتغذدامه حذ' ,"٠ء ثمنا المقترنى

 ذ،نجة فترة خالل هذا المال راس
 فى الذرورى من فانه لهذا ، معينة
نتاح نفقات ن لع فة ال؛ ا  ا

ح نعقات الى لغائدة١تمثل الش  ا
جور ا خرى  لخااتالخ١ واثمان كا

 ر ؛ المال رأس يكن لم وأو حتى
فى اف'ل رأس أن باعتبار 'مقترضا

لمن ؛ اقتصادبة طعة الحالين
٠ حسبه يحسمب

 بن ؤرة—م فى الفائدة وتكون
 بعر عنه يعبر ما وقيمتهاهى *-ثوية

 ارتفاعاوانخفاضا بختلف الغائدذالذى
ستثمارات نواع تجا  المختلفة ا

ستثمار عائد كان هكلما  عاليا ا
 هذا دعر رتفع ١ ا كلم ومغموذا

 وهناك 1؛ حيحج٠ص والعكسى لذلك ذيعا
 انحذخر اذا العائدة لعر أدنى حد
  صحاب مجزلة تعتبرالذائدة  عنه

 أعإى حد هناك وكذلك ٠ المدخرات
لمشروعمجزبا١ ر٠رحب  'نجاوز'نه ١ذ١

ضمر ٠ ا

القيمة فائض

 دة اأط على طلق اصطالحى تعبير
قتصادية  ءطا تقوم التى ا

شذراكية  لتدءهكارل٠ا ، الماركسية ا
 عن الدفاع لى واستخدمه ماركى
 ٠/٠٠.اقيم ا بغاطى بقصة و ، مذهبه
 الحقيقية العمل قيمة بين الغرفى

 عاثها يحمل التى الواقعية والقيمة
 أسحاب ستغالل ١و طمله لتيجة ولالعا

 لغائذىهو١ وهذا 1؛ له أموال رؤوص
 رأذى ناحذب عليه يستحوذ الذى

٠ حق وجه نون المال

 بذوله به نفغر ماركى كارل 'خر
 ذذ.جة ا ماهى سلعة أية قيمة أن

 دخذق لذى١فاأهلجلهو البذرى ل٠للعم
شياء قيمة  سلعة أية قيمة أن أى ا
 فى ببذل٠ الذى العسل دكمية٠ رص
 ءو وحده فالعمل ب’ فمن ٠ خا
 فمن ذلك ووع' ٠ الثروة يخلق ىاإذ

 لذىج١ ١ لعاض١ أن لمثاهد١
 r الكفان على ا ,  وة الذ
 مما لأطؤ ساعات بعمل نه لك ون

 عيشة ليعيثى حاجته 'رقتنب
 منساعات الغائنى وهذا الكفاف
لى إال١ لرأس يحقق الذى دو ا



انتتاى ذرة ٨٥٣

 وحيث ن مقابل بدون اضانية أرباحا
 ٠ الرأسمالى النظام فى ) المامل أن
 أن له فلير عمله سوى يملك 

 لمال١س١ر ناحب يعارضر أو يساوم
ئذاًح أدوات ايملك الذى ت من ا  آ

. جوعا رات وا وخامات

 نء——ير، من ماركى كارل 'نطرفى
 الوحيدللقضاء الحل أن الى البجة

ستغالل هذا على  فا؛ذر طريق عن ا
كية اكاء هو التيمة  الحاصة ا
نتاح دوات  انظام اكاء ثم ومن ا

٠ ارأسمالى

فتح
صطالح فى الفتح  الدور ا
تال  م١باستخد ددن قب.' ءر٦ا

 نز ما افى انفتح عر وقد ،القوة
 فىطذ١ وررت١' لعالمية١ لحرب١

 د يبها  .)اهة المشروعة
 منذ الكرى ا ورية الدول انطلقت
 التويع الى ر دي لتايع ٦ القرن
قليؤى  العكرفى ذوابا باستخدام ا
 رعتى الفتح زيح ’نم فهن المتفوقة

قب اتساب فى 'ادت ايتخدام  ا
 داحفى الدولة موافذ^ عدم مع

قب  اعتران وعدم اب هذا عفى ا
حرى١ جراء. بهذا ءترافالدو ا

وذى العابة الحرب نهافى ومنذ  ا
 افى منحرف الدولى والمجتمع
ت  عارب منظمات ذامة محاو

 عفى والمحافظة الالم نتأمين
 ذعت'ربز وقد .الدول استقالل

 ءقدت»ثذ التى الشارعة والمعاهدات
 لغذ_ح١ اذ ؛ؤكد ما عر ١٩١٩ عام

 '•در  'لدربى 'لغزو عر المبش
ب. كتاب مذروعا يبا  ا ا

 'نتازل •يترر معاهدة ذلك اعقبت اذا
ب عن خرى دولة  'نذور الذى ا
تفاقية اليه ددون الدالة هذه فى . ا

غتح;1باكازلالبا نم قد الملكية انتقال
 { المادة فى ا مم هيئة ميثاق نعر

جميعا' الهيئة أعفاء يمتتع )) ن’ ءلى
 التهديد عن رفى الدو عالقاتهم فى

 اضد استخدامها أو القوة باستعمال
راخى  مة ستالل أو ا  ا
 وجه أى على و’ دولة ية اباس

 ا مم. ومقادد يتفق  آخر
. ا( المتحدة

انتقال فترة

نتقال ض؛ صطالح. فى ا  ا
 بفذوم زمنية قترة بها يقمد الياس

 دفى الدولة فى الحكم نظام قيها
 تذور د ونع لحدن قت دل أناير

نتقال قترة وتقع ، حكم دار  فى.. ا
 عكرى. أو ذقالبسياسى١ بعد 'اعادة

 الونع. فى تبر حدوث بعد ؛و
 ; تغاتجات نتيجة دولة انياس

 ة. فنن و ٠ '( لملح ا كمعاهدات ؛ دولية
نتى  المعاد ادرى بغ التار فى ل ا

؛'ى؛ ما الى -ب
دقال فترن - ١  . بها مرت اش ا
 وأعالن. ١٩٥٢ عام 'نورة بهن ما م

 قيمام و ١٩٢٣ عام دستور صعقوط
 وقدتضمنت ٠ مبذر دبنورى :طام
 أعكها' ألتى الدستورية أليانات ذاك

 باسم أسحة سوات ألمام ألقائد
 ألجيش، ة٢حر رئيى بصفته ألشعب

عالنات وهذه ا تشمل ألدبوربة ا
١ I ديسمبر ١٠ فى ألصادر أأبيان 

 بعد- ألحكم نظام فده وحدد ١٩٥٢
 ؛أساس على ١٩٢٣ دسننور سقوظ
 فترة خالل ألملطات جميع تركيز

نتقال  أن بعد ألثورة حكومة يد فى أ
 نرعى’ أن ءى وألوطن الله عاهدت

 تفريق دون جبدا ألموأطنين صالح
ألمبادى، ذلك فى مرأعيسة تمييز أو

 ألبيسان. ( ٢ ) ألعامة ألدستوربة
 يناير ١٦ .فى ألصادر ألدستورى

ألفترة هذه بد نحد’ وتضن ١٩٥٣



٨٠٤ فدوه

 حكم ة—اقادر كن سدوات دثالث
 سليم دستورى ديمقراطى

عالن ( ٣ )  فى الصادر الدمتورى ا
 حكام يجمل الذى ١٩٥٣ ررار ١٠

نتقال، فترة خالل المؤقت الدستور  ا
 ت تبي. فى رغبة اذه ١)) ه في وجاء

نتقال فترة اثناء احكم١ ذواعد  ا
 للمواطنبن جبات١لو١لحذونىو١ وتنظيم

 حكم أن الدمعب باسم أءلمن فانى ٠٠
نتقال فذرة فى البالد  وونا سيكون ا

 ارلطات جميع ا ا#دة لألحكام
 الذورة قائد يذولى ٠٠ مة١ مصدرها
 يتودبى ٠٠ ا—العلي السيادة اعمال
 ♦ التثربعية♦ ساعه الوزراء مجاس
 الثورة ؤبادة مجلس من يتأليف

 فى .لنظر *ؤتمر الوزراء ومجلس
 يتعل وما للدولة لعامذ١ السياسدن

٠ (( ٠٠ بها

نتقال فترة - ٢  ا به يقمد ا
تفاقية حددتها التى الفترة  المدرية ا

 اعداد بثاًن ١٩٥٣ عام البر؛طاذية
 الحف انهاء بعد لالستقالل السودان

 م,ث ذرن نعف نحو دام الذى الثنائى
 من ٢ المادة وضحت وقد ، الزمان

تفاقية  لما )) بقولها الهدف هذا ا
نتقال فترة كانت  نهاء تمهيدا ا

دارة  فانها فعليا انهاء ائية—الثن ا
دارة لهنه 'نعتبرتصفية  ويحتفظ ، ا

نتقال فترة ابان  ادردان بيادة ا
 تقرير لهم يتم حذى لودايان

 ءاد 'كالية المادة نصت كما «المعير
 فترة ابان العام الحاكم يكون )) أن

نتقال  العليا الدستورية اسة 'ا
 فهن لج بمعاونة ٠ ٠ الودان ذاخل

٠ (( ٠ ٠ سية خم,-ا

تفاقية من التاسعة المادة توضح  ا
نتقال فترة حدود لتزامات ا  وا
 فترة تبدأ )) بقوله وذلك بها المتصلة
 ادوم أى )) لس١ليوم١ فى نال

لحكم ,’قانون من الثانية لمادة ي؛ المبين

 ن الود متماا مراعاة ومع ٠ a الذاتى
 أجنا الثالث قحبالمص المبين الوجه على

تفاق  المتداقدات الحكومتان تتد-هد ا
نتقال فثرة بانهاء  رم\ن ما باًسرع ا

 -ذتعدىطه أ حال أية عر وينعى
 لغذرذ١هزه وتنتهى ءوامأ ثالثة ااغترة

 المردن يصدر : ا#ته اذوجه على
 ترغبته٣ء فيه يعرب قرارا الودانى

 تدردر فى للذروع التدادر ا'رخاذ فى
.ام الحاكم ويخظر ٠ الدني  ا

 الغزار,* بهذا ن المتعاقد الحئذومتين

فتوة
 بتمثل ذظاماًر؛وىذوطابعءةرى.

 رحة٠خاللم تطبق دراسية برامح فى
 فى وانسات للبنين أنثانوى التعب

 الى الدراصة وتنفب ٠ ٠م٠ع٠ج
 رياضية وتدريبات ثقافية مواد

 معارمات ا ولى وتثمل ٠ وعسكرية
 وعن المكرية التنظيمات عن دامة
 . الحربى والعتاد ا ظحة أنواع

 الى تهدف تدريبات الثانية وتثمل
 الذرورية الجمية اللياقة تحقيق

 التى العكرية بالميات للقيام
 وانامة ط٠والر اليد تثمل

 على والتدريب والمسكرات المخيمات
 المرافق وحماية ا سلحة استخدام

 وتخار٠لمدذى١الدفاع- وأعال العامة
 بعد الفتوة وطالبات بين.طلبة من

 المتاوعين من فرق اختبارهم
 حدث كما الثبية المقاومة عمال

ءتد رائيذى ء١حال دارى ا  ا
.١٩٦٧ عام

حجرى فحم
 قا؛لمة ه.ادة ادرى ٠لغم١

 اقتصادية أهمية ذات لالشتمال
 ألفحم ويحتوى - المناعة فى كبرى

 صورة فى ن بهالكر من لية " نبة على
 بمض بفعل ة متحمر نباتية أجام

 الحجرى للفحم ؛ااطبيعيه العوامل
معضدر فهو عديدة استخدامات



حجرى فحم ٨٠٥.

 المحركة للقوة ومصدر هام حرارى
 مشتقاته وتدخل ٠ للكهرباء لمولدة١و

ضاح كفاز  ن١لقطر١و والكوك ا
 كدمائية ت دحاعن عدد فى والنشادر

 دهر ة٠ل ي ط ء فى خل رد كما ٠ هادة
٠ الخام الحديد

 ة رد عد أنواع على الحجرى الفحم
 ومجال خصا؟شه و سمها نوع لكل

 ج فح ٠ اع أ ذو د هذ مر ٠ نه ما ١--خد ١
 ن ١ نه.ا ■ . I. رلمم. ز رتمي و سيت ١ ٠ذت ا

 نغذ ١٠ يحتوى بينماً ا ن٠ألكربو
 درالكربون. شد ؛ثم ٧. عر الرمادى

 وانفحم المتنعمات فحم أنواعه ومن
 ويتميز اللجنيت م٠وفح البيتمونى

٠ الخبية يحه٠بخصائح

قتصادية الفحم أهمية برزت  ا
 القرن ؟واخر منذ انحلترا فى العالمية
 بالثورذالعناعية وازتيهذ ذر الثابت

 كان لهذا ،انجلترا ق قامت التى
 العال بريطال؛ تتعدر أن فى دربا

 التام القرن أواخر حتى الصناعى
 بلم ١٨ القرن ختام فغى ٠ ء

 ٠ ١مط ١ ٠ بريطانيا فى الفحم انتاح
 ٠مط ا ٥٩ الى ارتفع ١٨٨١ عام وفى

 ٠ ١٩٠٦ عام فى ط م ٢٦٢ الى 'ذم
ذربا ٠ذذ٠ اى لحا ا انتاجه مذوسط و۵و

 من عدة أناليم فى الفحم يوجد
 يضر الذى الحزام فى سيما العالم

 أوربا فى اكمالية المعتدلة المناطق
 أكبر أوربا وتعتبر وآسبآ دامربكا

يات ١ تليها الفحم نتاح ممدر  لو
 مصادر اكتثماف ومع ، المتحدة
 فى والمحركة الحرارية للطانة أخرى
 فى يفتأ لم الفحم انتاج أن ا العالم
 لتضمن احصاء يلى وقيما ، زنادة

 الحرب قبل الفحم انتاح رجن مقارنة
 وكمية ( ١٩٤٠ عام ؛ الثانية العاب

ذتا طنان بؤ يبن مقدرة حا  عام فى ا
دات : ا قواس فى مدونة ١٩٥٦  الو

برطاب ، ( ٤٧٩١ ط٢٣٥٢ المتحدة

تحاد ئ ( ٢٢٦ ) ١مط ٢٣٢  ا
 ، ( ٤٣٠ ) ١مط ١٣٣ الوفيتى

 المانيا ١٣٤ ) ط٢ ١٨٦ المانيا
 حل م ٦٠ ابان—اأح ,( وحدها ٩—الغرب
 ن أقابمها )عفى اقتطاع يبب ٤٦

 بوفندا ة ( ه ه ( ط م ٤٦ نسسا ز
 ١مط ٢٦ الهند ( ٩٥ ,١ حل م ٣٨

 عام فى ١مط (٩٥١ المزن ٠ ( ٤٠ أ
حماءات بيت؛ ٠ ١٩٥٦  ا!*-*.ابقة ا

 جغاعاكنملىد

 فى ) ا#ش على'!تحو ( ١٩٦٥ I '؛مالم
 المانيا ، ١مط ١٨٧ بريطانيا ( اوربا

 (١٩٦٢ عام د)٠م ١٤١ الغربية
 بعد (١٩٦٣ عام د)٠م ١٢٢ بولندا

 المانيا من بالفحم غنية مناطق ضم
 عام ) هد م ه ره ١ فرنا ئ الثرقية

 د٠م ١ . ره٦ فاكيا تئكلو ي '( ١٩٦٢
 فحم محد٧ر.٢ منها (١٩٦٥ عام ا

 (١٩٦٢) ٠مط٢١ر٢ بلجيكا رمادى،
 اسبابا ،١٩٤٠ عام ٠مط ٢٩ كاث

 يقدر ، (. ١٩٦٢ عام ١ م^ ٢٦ر٤
تحاد انتاح  الفدم من الوفيتى ا
نتاح من' بز ٢ * بنحو  العارويشمل أ

 فى الهامة الفحم مواش ذلك
 عام ) مهد ٥٣٢ يقابل وهو ميبريا

نتاج هذا تضاعف وند ، ( ١٩٦٣  ا
 كان اذ. الثيوعية الثورة تيام منذ

 الى ارتفع ١٩٣١ عام مهد٢٩ر١
١٩٣٢ عام فى ٦٤ر٤

يات ( واستراليا امريكا فى ٠  او
 ( ١٩٦٥ عام ) ط٢ ه٢٦ر٨ المتحدة

 كندا ، ١٩٦٤ عام ٠مط ٤٣٨ وكان
 (،اسرابا ١٩٦٢ )٠مط١ر.٣

 )ب افى ١٩٦٢ ١مط٢٤هر
 الغربية المصادر تقدر ( وافريقيا

 لثبية١الس فى الفحم احذياطيات
 يتعدن وهو ١مط ألف ٢٦٣ بنحو

 ، الجمهورية من عديدة انحا، فى
 ، ( ١٩٦١ ) د٢ اراه اليابان

 (جنوب ١٩٦١ مد)٦١ر٩ الهند
( ١٦٤. ) ؤ٢ ١٨ر٦ أفريقيا



٨٠٦ م فدائيات اس

اسالم فدائيات

 ت١ذ ايرانيه سيامسهية جمعية
 فى بارزا دورأ لعبت عقائدى طابع

 بمعد ايران فى السياسى الصراع
 دعب ، الثاب العالمية أبحرب

 من ، صفوى نواب الى انثساؤها
 الدين ضد الخونة اغتيال ان مبادئها
 ثم ومن ، جرب يعتبر  والوطن
ت من بعدد اسها ارتبط غتيا  ا
 بأمر 'نأتمر أصبحت ؛أن بعد سيما
 كاضاذى الله آية الدينى الزعيم

 ، صذؤى نواب رئيسها سجن بعد
 حد اغتال ١٩٥١ مارس ٧ فذى

 اوزراء س٠مرئي فدائيات اعضاء
 -ته٠سيا|ص ؛سبب رازمارا الجنرال

 وبد-د ، ألمغرب بة١؛و١ البترولية
نشقاق وقوع  كاشانى رجن ا

 اعضاء احد حاول مصدلى واادكتور
 خارجيته وزبر اغبال الجمعية
 نجا ولكنه ٠فاطمل حسهن الدكذور

 ذلك بعد اتهم الذى ودو ، اأختل من
٠ واعدم الثاه عرش على با مر

فدادة

 اغر دا ه٠التضب 'نعنى الفدائية
 ب.ها ١والغد ٠ ةععيد أو مبدأ ل سبي. فى

 أوجود ١ اى ا .درزت سياسية كحركة
 العاب من أنحاءمختلغة وفى عصور فى

 أوالغدأوية لباطه١حركة اقدمها من
 زكمب٠ والتى )' الفاطس العمر ابان
 العباسية حى فى خية٠تار قبة اليها

 وتميزت ٠ ع بالغداوبة تدرف بااخاهرة
غبال باستخدام الدركات هذه  ا

 أغراضها 'نحقيق سبيل فى
 ن الفدائية وبنتسب ♦ السياسية

 ٠ درية منشات الى ا غلب فى
 ۶ التطه سا س|اً على وم٠٠ذق’و

 أوالحمية تأ'برالعتيدة 'نحت الفردى
 يثة٠لح١ الدمور وفى ، الوطنية
 ص متطورة صورة الغدائية أخذت
نتحاربة الغرق أبرزها اًو ١ ا

 اش المحاربة ييوش لى ( الكوماندو
 برن—خط. بأعمال القيام فى تستخدم

 العسالمية الحرب وفى ، العدو ضد
 طوربيدأ اليابانيون استخدم الثانية
 وارتبطت ■٠٤ ولتدهوربحربةالغد بثريا

ت١ بتاريخ الفدائية  لسياسية١غتيا
 تطور منذ يما—س ( المادة ذطر٩ و

 ٠لعاام١فى العقائدى السياسى الصراع

فدان
 طحات'—ا؛** لرنابيس من الفدان

1- كب- ممر فى بمتخدم و الزراعي
 ٠ اهربية ا الدول ن٠م مدد فى 'ستخدم

 وسوربا لبنان فى الهكتار محله حدل )
 ساوى. ؛ ( فلسطين فى وألدونم

 أو مربعا مترا ٤٢٠٠ر٨٣ الفدان
 فان 'ذم ذس ٠ *ربعة قمدة ٣٣٣ر٣

 ٢٣٨ر ٠٤٨ ,'*اوى المربع متر الكيلو
 عن المعرى ااغدان وبخذلف ٠ فدانا

نجليزى الفدان بكر ٠ ا  أن فى ( ا
 ايكر. ١ر٠٣٨ المعرياوى انفدان

قراطا. ٢؛ الى اشدان وكم
' مروما مترا ١٧ره٠٢ه = القراط )

 سهما ٢٤ الى القيراط وبقم-
٠ ؛*ربعا هترا ٢٩ر١٧٢ = السهم ا

سداس فراغ
 نها 'نضه اارربكية استعمارية نظرية
 مام أعلنه الذى ايزنهاور مثروع

عتداء أحداث أش على ١٩٥٧  على ا
 ويقصد ئ السابق اظام فى م

 لنظر؛ظ١ ضوء فى المياسى أغراغ ي؛
مريكية  فى كبرى قوة وجود زوان ا
وسط الثرفى مذطذة  خروم بعد ا

سدهمار  اغرذى١و اربطانى ا
 من كان لهذا ’ المنعلذن دول :احقالل

 السياسة نظر وجهة اأضرورى,من
 لذزاماب؛ بالحبة سيما ا مريكية

 ء لمل (( د وجه )) خلق ئيلاسرا نحر
 ,اوجود ذلك وبعذى ٠ غ١لغر١ هذا

مريس . ا



عبا, فرحات ٨٠٧

 امام خطابه ايزنهاور لتهل
مرض الكونجرس  ١٩ه٧يذا_در ه نى ا

 ا وسد الشرق بذخ لقد » بقوله
 تاريخه فى حرجة جديدة مرحلة ة فم:

م الطولى فى فعى ٠ ٠ ا  كانت ا
 تتمتع  لنطقة١ 'نلك فى عدبدة أمم

.طالل  وكان الكامل الذار با
دب من ها غي  كبيرة سلطة رس ا
 مبنيا المنطقة أمن وكان ٠ انطقة فى

 كاذ ولقد ٠ ٠ ذرتها عر < حد الى
تالز نحو التطور  أساسه فى ا

د ما كالرا ولكن ده-,لمدا ١'ذطزر  سد
 عن الدفاع ان ٠ ٠ فطراب١ لمذطقة١

رق  أى و كاف تدر ا وسط ا
 يثده زد لهجوم بالنسبة

رق أمم ان ٠٠٠ ( -^وءبوذ١  ا
وسط  قوة يريد وأكثرها اح—تحت ا
 ٠ضحقاللهالم(١ اسنمرار لضمان اشاب

 يزنهاور١بذى فرغى اساس على هكذا
 لثرق١نى الياس الفراغ دن نفثربته

وسط لى ا  الوجود عن وبالذ
مريكى والسكرى الياس  الذى ا

 أمن حم,,,,,,,,ارة الى حرا و أو يهدف
يات أن باعبار اسرائيل  المتحدة الو

 ( أحد طلب دون ) با جعلت قد
 استقالل عل المحافظة ن٠ء مس%لة

 ان )) ايزنهاور بقول المنطقة دول
 الديادة تحفظ دون 'دؤيد بالدنا

ستقالل الكاملة  فى دولة لكل وا
رف  هو المعنى وهذا (( ا وسط ا

مريكية الصحافة اب أشارت الذى  ا
 مايو ازمة ابان ( تايمز رويورك )

 واغنجتون ان ٠» قالت حجن ١٩٦٧
نحياز أى ) ذلك على مرغمة  الى ا
 الفراغ لملء مدطرة نها ( اسرائيل

 نهيار نتيجة المنانة فى نثأ الذى
وة  واتحاب .ة—البريطاني ا

٠ الغرنسيجن
حشاد قرحات

 سرته اتمك نونتى‘ وطنى
والمراع توض فى العمالية بالحركة

 الحرى بعد تفاقم الذى ااوطنى
 عام اسمه تردد ٠ الثانية المالمية

تحاد أسس حجن ١٩٤٥  المام ا
 ريات وتولى التورجن زاهمال

 مئنتلف يضم )١ كان انحاد وهو
 ذذلك بما تونس لى العاملة الشقات
دأتذة ا داء  ن٠واتجذ_دسج وا

 ١٩٤٦أغسطس ٢٥ وفى ٠ آ( وغدرهم
 لعام١ب١ضر١ الترجمة صاحب أعدن
دراء على ردا ردى الدراس ا  .ا

 مظاهرالحم-اةفى'ذوذسرممأ' بذلك فشل
 سيا ااى رجوع1ل فرظال انظر
ن عاد نم ث اإمجادنة دراب فأ  العام ا

 ابريل ٢٧ نى مس تع اجل الى
حداث وطورت ١٩٥٢  بدخول ا

 ن١الوط^ج ضد المعركة المستوطنجن
 والذتنن لالغتيال ععابات وتأرغهم

 اليد عحسابة )) منها ٠ والتدريب
 اغبال من تمكنت التى لم( الحمراء
 يمبر د ه ليلة فى الترجمة صاحب

 العمالية الحركة على وانغاء ١٩٥٢
 أحد شاكر الهادى اغتيال ذلك وتال

٠ الدستورية الدركة زعماء

'عباس فرحات

فرحات وهو ، جزائرى سياسى
 ١٨٩٩ عام ولد ، سعيد عباس ن٠اب

 بمدرسة نتعلم مدب موظفا أبوه وكان
 لصيدلة١ذمدرس٠ فيلبغيل فى الليسيه
 بلدة فى صيدليا وعمل ، بالجزائر
واذضم كمااشتغل سطيف  بالصحا

 الذهب حزب الى ( ١٩٣٣ عام ١
 الحرب فى اشترك ٠ الجزائرى

 كون ١٩٤٣ عام وفى ، الثانية العالمية
تحاد حزب  كان الذى الديمقراطى ا
ستقالل الى يدعو  وفى ،'!ذانى ا

بجاليب عملمحررا ١٩٤٦  ه٠لجريدةا
 )بالغرتية( الجزائرية الجمهورية تم’

 بالجمعية نفهضوا لعام١فى نتخب و
ية، التأسيسية  -١٩٤٧ وبجن الغر

 المجلس فى عضوا انتخب ١٩٥٥
ستشارى تد وكان ) ٠، الجزائرى ا



٨٥٨ اس لم

 وحل طي-ف دث ١حزو يمد ى٠٠ءتع١
 جماعة )ل نم ط ءرف 'الذى حزله

٠ ٠ك' والحرية البان أحار

 بهن جب إى ١ لترجمة١ ناحب العم
 وفى ١٩٥٦ عام الجزائرية التحرير

 ر" أنتخب ١٩٥٩ ص٨س ١٩
 اتل١ قدح لمو١ اذربة الجز مه للحكو
 افل ى. نها مقرا ة هر الذ؛ حعلت

 وزعام ن التاب السدة فى -نوص لى١
 عر س'سبا هجوما م ء,. ٠ني ١٩٦٠

 حلف و وبرذطاب المتحدة بات ٩١١
طلنطى خمال  ر١ز ر تتم وفى ٠ ا

اعذرذت التى التعبية العون

جراءات ييب  فى 'ذخذت١ انتى ا
 الزعيم اغميال س?ب ليد-ض قربة

عد إب ء حد و ٠ ن ذر ها لمال ا  امبا
٠١٩٤٦ ماو ٢٢ فى يراح شنقا

ذكغورت١فر

 ١٩٦ ا وفى ٠ رلروطو١ز كما بحكوممه
 بدار با العربى القمة رؤتمر٠ فى انترك

 اسا-ة ر فى خدة بن خلفه ٠ البيضاء
طقالية الحكومه اغدى ٢٧ فى ا

٠ ١٩٦١
فرانك

نى -هياسى ٠ ١  الحكم ابان أ
 عام ولد فرانك هاذز ودو ٠ النازى
 درس ٠ ه و لر كار ذاً بمد ١٩٠٠

 عضوا انتدب ئ به نتفل ١ و القانون
 الى انغب, ، ١٩٣٠ بارشستاغ

 المازل ة شعب وتولى النازى الحزب
 فى هدل وزيرا عدن ، القانونية

 العام ومنذ ، ١٩٣٣ فاريا با حكومة
 فى النظر اعادة الى اسرف التالى
ذانية القوانون مجؤوعة  عدن ب ٠ ا

 حاكما ١٩٣٩ عام وفى ٠ للدولة وزيرا
 ، لها احتال بعد لبولندا اداريا عاما
 المانيا استالم بعد عليه القبض القى

 نورمبرح محكمة الى الحلفاء وقدمه
عدام عليه قضت و  مجرم باعتباره با

 اقامة عن مس%ل بأنه ا متهم حرب
عتقال معثكرات  وافاء بولندا فى ا

 ، المانيا الى العمال ير وتصد اليهود
.١٩٤٦ أكتوبر ١٥ فى شنقا اعدم

 ألحكم أبان المانى سادى - ٢
، فرأنك هرمان كارل وهو ، النازى

على هع ٠ ه مذذاطعة حمة عا و

دألى اراد ا نهر فروع من ألماين نهدر
رعد ودى منز لما—مدنن مز انثرق
عدد يلغ ٠ عب'ذبز" ى. فى ١* ٤٥
هام مركز هىو . أنفا ٦٩١ 'سكانها
والدورة الحديددلمن للؤواصالت

 ي فا _لو٠الم تدركو فى ر١د١ ا٦ذشمل لى 'زو
 ح١بر فى قدم ٠ اج ل; ١ إى ١ غمها يعد

حرب لرجءرم ,اره باعت?•■ ولمحاكمة

 ها وض ت١للكيمئي ج'( آى )ا: نعولمعا
ت١ معانع من  اهيبت . لضربا،وا#

 للغارات نتيجة كبيرة بأضرار
 ألثانية. العالمية الحرب أبان المأمرب

حتالل فبادن مركز وص موش ا  ا
. ألغربية المانيا فى

 .نغم أ ودر عذى فرانكفورت — ٢
 الددن التون وفى ا دور نهر على
 ٠ منها م ٥. فةما وعلى برين من

ت ءات١ك. مركز وص  وألورق أ#
 أكالميز آن*ألدرب ا عمائرها نعفى

 . ؛لغا ٥٢ عددسكانها يبلغ ، الثانية
 ا خرى أ دور شفة على تواجهها

 'نئدت وضعت التى جذ شوأد أحدى
٠ بولندا اددأف

قرم
٠ أربالى وسمياسى عسكرى ٠ ١
 ولد ، فرانكو لينو ؛ؤ فرنشدو وهو

 عام غاب مقاطعة فى بالقرول
تعلم ، بحريا ضابطا ابوه وكان ١٨٩٢
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ذرجينيا ٨٥٩

كادب  ’ حبطاة فى ألعسكرا أ
 عام حتى الريف حرب فى ,واشترك

 لل١ اوفد شه اسام وفى ١٩٢٦.
 '.سكرية١ دراسته حكما'ل عج’ فرنسا

 الحرب ركان ردسسا عبدن ٠ ببار؛"ر
 فى الكنارى لجزر ا فحاكم ١٩٢ ه عام

 العام هرت ؛زليه وفى ١٩٣٦ فبراير
 ا هلية الحرب نثوب مع عان نفه

 الميادة 'نحت وكانت 'طوان الى
سبانية  ت٠م وحدات بتشاًيز وقام ا
 صف فى للقتال والمنار ا جانب

 اساوحصل القيادة وولى ٠ الملكيين
 ايعداليبا من عسارية يرساعدات على

 وساعدات ئ النازية الغاشيةوأإ؛ذيا
يات نيادريطا من ة دبادر غير  والو

 ذوى الجمهور^•ن س_د ر المتحدة
 ا'."حرب وأنهى ,( الديوعية لميول١

٠ ١٩٣٩ مارس ٢٨ فى مدريد بدءول

 باذية١لدوذة١ رياح ترلى - ٢
 ١٩٤١ عام الفاتيكان مع اتفاقية وعقد

 أساقفة تعيثان حق له يصبح بموجبها
 . البابا بموافه ا سبانية الكبة

 اسبابة قوات ذغسهاًرسل العام وفى
تحادالسموفيتى ضد المانيا لمساعدة  ا

 الحرب فى التام الحياد اعالنه مع
نح حءزب 'نزعم ن الثانية العالمية  الغا
 الحزب واعتبره ١٩٣٧ عام منذ

حزاب الغاء بعد الوحيد الشرعى  ا
 الوطنى المجلس ومنحه ، أسبانيا فى

 لقب أتبساعه من *ؤلغا أصبح الذى
 ،( الدولة طوريةورئس١مبر١زعيم ))

 سيانية ١ حكومة تشكلت ١٩٤ ه م ء؛ وفى
 حكم تناهفى المكسيك فى بالمنغى
 ١٩٤٧ عام وفى الدكتاتورى'، فرانكو
 (( الكورتيز )) ادوطنى المجلى أصدر
 دولة اسبانيا اعتبار بموجبه قانون
 للدولة ربا فرانكو واعتبار ملكية

 لجن مجلسررياسة يساعده أن على
 ١٩٤٢ءام وفى ٠ لجديد١لملك١تذميب

 طحن٠أوغسم الترجمة صاحب اخذار
٠ الحكومة رياسة فى له نائبا مينوز

فرجينيا
يات احدى مريكية الو  المتحدة ا

 المتعمرات أقدم وتعتبر قية الد
قدر القارة فى البربطات  حدى١يكيةوا

دات  عأى الحرب أعلنت التى ١٣ 'او
ستقالل مطالبة ؛طانيابر  تطل ، با

طلى المحيط على  فى ندماربال بحن ا
 فى الشمالية وكاروب نالشما
ية الذرب لدن نجاوره؛’و الجنوب  و
 حذى كانت التى الغربية فرجينيا

٠ منها جزءا ١٨٦٣ عام

 ألف ٤٠ر٨ اب المساط تبلع
رض ومساحة ن م م  .الزراعية ا
 ؛خسة 'ذإخها فدان ٠ م ١٣ر١

 بالغابات المغطاة والمساحة للحبوب
 السكان احصاء وببلغ ٠ ف م ٢ر٩
 من ألفا ٦٨١ بينهم (١٩٦٠) ن٠م ٢ر٨

 لمام لسكان١ عدد بقدر و الزنوج
 العاصمة ( ن٢ ٤ر٤ بنهدو ١٩٦٥

 والمدن ؛ ( ألفا ٢٢٠ ) ريتشؤوند
خرى  ؛ألفا ٣٠٦ نورفولك صل ا

 بورت نيو ؛ ألفا .١١٥ بورتسموث
 ،ألفا ٩٧ رونوك ،ألفا ١١٤

سكندرية ألفا* ٩١ ا

ية يعتمد  الزراعة عأى اقتعادالو
نتاج عل وكذلك  فهى ل انجدنى أ
 فى ،والرابعة البطاطا ذتاج١فى الثالثة
 ، ١٩٦٢ عام رطل م ١٧٢ ) التبع

 ذلك وياى ، التفاح فى واذخامة
 السودانى والغول لبطاطس١و القمح
 من الدخل بلغ ( رطل م ٢٤٠

 ٢٤۴ نفه مام الزراعى النشاط
 د٢٢٥٤ الحيوانية الثروة ومن ،د م

 المقدمة فى ليأش المعدنية الثروة أما
يات بحن السادسة وتعتبر الفحم  الو

وربكتة  اقعى باخ وقد له المنتجة ا
 ٣٣ر٣بذحو ويقدر ١٩٦ءامه له انتاج

 ط لف1٢٦ر٤ الزنك ذلك يلى ٠د -م
حجار الرصاص ثم ( د م ره٩ ١ وا



٨٦ الغربية فرجينيا

 الدخل جملة وتقدر ، البترول وبعض
 ( ١٩٦٥ )عزم المعدنية الثروة من

نتاح ويشؤل ، د م ٢٤٢ بنحو  ا
 والسيجار السجائر ، اعى—الصن

٠ السفن وبناء والرايودن

يات احدى ذرحينيا كانت  الو
تحاد من خرجت اش مريكى ا  ا
هلية الحرب بسبب ١٨٦٢ عام  ا

 ٠٣الزنو من كبيرة نية لوجود نظرا
رقاء  ٠ اقتد.ادها عليؤم رعتمد بها ا

 عنها انفعدل التاإنم السنة وفى
يم تحاد الى واذض الغربى ا  ا
 نم ومن الغربية فرجينيسا باسم
تحاد الى عادت  نعدو فقدت أن بعد ا

 دتور يربع ، مساحتها 'نلث
 قيام ن وتضب ١٩٠٢ عام الى فرجينيا

 ب ■ . ضر ٠ م*زدوج يعى 'نثر مجلى
 منتخبا عضوا ٤٠ من شيوخ س٠مجل
 .ص ب ١ ل , ومجل ، سدوات ٤ لمدة

 ٠ عامتبن لمده هم ;انتخا بتم عضو ١٠٠
بةلمدة١حاكم انتخاب بتم بينما  ٤ لو

نتخاب وحق ، سنوات  مثرود ا
 ٠ خاصة واجتماعية مالية بالتزامات

 عضوان الكونجرس معدلى فى ؛مثلها
 النواب مجلى فى ١٠و '!شيوخ فى

٠ الفيدرالى

ء فى انطبق  التغرقة قوافبن الو
 يشمل صارما تطبيقا العنصرية

 لعأمةا١ت١ليار١ ٠ الحديدبة السكك
 ماكن١ ، المسارح ، المستشفيات

 ٠ الجنايات محاكم عن فضال العامة

 محرم والود لبيخى١ من التزاوج )
 هذه آثار تتبدن ٠ ( القانون بحكم

 سدرت التى م١ءد١اًحكام لتةرقةفى١
 بلغت فقد ١٩٦٢ و ١٩٣٠ هام بحن

 الزنوح نصيب كان حكما ٩٥ جملتها
عدام حكما ٧٨  نمية بينما ، با

٠ الربع عن دد 'تز  ااجيفى الى السود

الفرية فرجينيا
يات احدى مريكية المتحدة الو  ا

ية عن انفصلت أن منذ  فرجيب؛ و
 اوى وانضمامها ا هلية الحرب ابان

تحاد نم- وهى ، ١٨٦٣ عام ا  و
 فرجينيا بحن تقع المواحل عديمة

 والجذوب اوخرب فى وكنتكى ,اخرق فى
؛ات -و-نجاورها ثو  هى' لثمال١فى 'ذ

 'نبلغ ٠ وأوهارو وبنسلفانيا ماريالند
 وعدد ٠ م م ألف ٢٤١ ساحتها

 ( ١٩٦٥ ءام د ن٢ ١ر٨٦ سكانها
ية فكاًذت  هبط اش الوحيدة الو

 ( ألفا ٥٠ نحو ز الكان عدن فيها
خيرة الخمى النوات خالل  ، ا
 العاصمة ٠ الزنوح من ألف ٩٠ بينهم

٠ أغااً ٨٤ و قارلون٠
;ة ١ اقتصاد يعتمد  اوزراعة- على او

رض مساحة تبلغ ، الفحم وتعدين  ا
 الدءل وجملة ٠ مف ٦ر٤ الزراعية

 ٠مد ٢٢ر٢ الزراعية الحاصالت من
 الحيوانية شوة١ رن الدخل بينؤا

 لغابات'نغطى ١ ان ونلك د م ٧٧ر٢ بلغ
نم مساحة من بر٧٤ نتاح أما ٠ الو  ا

 واى ا المرش فى مل٠فحذ المعدلى
 عؤلميات من بر ٨ ٠ يمثل لذى ١ الفحم

نم فى التعد.بن نتاح ؛اخ وؤد الو ا
 ٠ ١مك ١٣١ جملته ما '(١ ١٩٦٣ عام
 من بر ٣٥ شدو تمذل الكمية وهذه
يات أنتاح  الى ارش )' المتحدة الو

 مد(٢٦٧ قيمتها ١٩٦٥ عام ط٢١٥٠
نم تعتبر كما  حيث من المقدمة فى اوو

 وير ( د م ه ١ ) الطبيعى الغاز انتاح
٠ د( م ١٣ البترول) ذلك

ية دود يرجع  عام الى الو
 محلى من البرلمان ويألف ، ١٨٧٢

 ٤ لمدة عضوا ٣٢ من يدألف للذي-ولح
 ١٠٠ من للنواب ومجلى ٠ صنوات

 انتخاب. ويتم ، سنبن لمدة عضوأ
ية حاكم  وحق ، سنوات ٤ لمدة الو

نتخابات  معينة. مات١مثروطباش ا
 ه'. و شيخان الكوتجرسى فى يمثلها
٠ نواب



( معاهدة ) فرساى ٨٦١

اتاسع فردريك
 ٠ ١٨٩٩ ولد ٠ لدنمارك١ ملك

ميرة -تزوج  عام دودرة ١ نجريد١ ا
 خئف ٠ عاما ١١ د 'نصغر أذى ١ ١٩٣سه

 ٠ ١٩٤٧ عام لعاشر١ كرستيان أباه
 انعفرى تزوجت وفتا'ذان ابن له

 مئك قمطنضن ،، ماربا اًن )') أ٠مذهم
 الملك مرتبات تبلغ ١٩٦٤ عام .اليونان

 ميزاب العام.) فى كرونا مليون ٤ر٤
ك(٠م الف ١١ر٨ -الدولة

فردون
 العدى الدرب مدارك اصدى

 مدبنة من اسمها أخذت ، الحاسمة
 نهر عإى ■نقع اش الحصينة فردون

 فرنا من الدرز الثمال فى -الميز
 برز ( ألف' ١٧ سكانها عدد يبلغ )

 تعرست حدث ١٩١٦ عام أسمها
 فبراير ٢ ١ فى شامل ألماز لهجوم

 قلعة ض المانية القوات *واستولت
 واستمرت لشهر١من ٢فىه .دوامونت

 شهر حش المتالحقة الهجوم -عمليات
 قد المعركة هذه أن أعتبر ) يونية

 الحرب فى فرشما دم استنفدت
 ممارك على الحلفاء رد ( لعشى١٠

 نهر على بالهجوم ألدامية فردون
 استخدم التى المعارك وهى الوم

 فى مرة ول الدبابة البريهباتيون فيها
 وديمبر اكتوبر ين وفيما الحرب،

 فردون على بهجوم الفرنيون تام
٠ المراكز بعض بعده اسردوا

فرديناند
 أوربا ملوك من اثنين اسمسم

 منهما كل سيرة ارتبطت المعاصرين
: هما العشى ,'بالحرب

 ولد ،بلغاربا ماك فرديناند - ١
 ساكس أمير ابن وهو ١٨٦١ عام

لماتى كوبرج  على' اميرا انتخب ، ا
 عليها وملكا ١٨٨٧ عام فى بلغاريا

 الحرب فى اشترك ، ١٦٠٨ .يام
.والنما المانيا صف فى العظمى'

 عن تنازل الحلفاء وبانتصار ٠ وتركيا
 الى والتجأ ٠ بوريس بنه العرشر

 عام وفاته لحجن المانية مقاطعة
٠ ١٩٤٨

 ولد ، رومانيا ملك ت'ند ٠ف - ٢
ول كارل عمه وخلف ١٨٦٥ عام  ا
 أعلن ١٩١٦ عام .وفى ١٩١٤ عام

 وبانتصار ، ألنما على الدرب
 مقاطعة مملكته الى ب الحلفاء

 وفيذا٢وبو ٠ المجر من تراشافانيا
 ، المجر من وبارابيا ٠ بلغاريا من

 كاول ابنه وخلفه ١٩٢٧ عام توفى
٠ لى ألثا

( معاهدة ) فرساى

نقع’ فرنسية مدينة فرساى _ ١
 لمن لغرنسي. ١ للعاصمة الغربى ب لجنة ١ فى

 فى وتعتبر منها ميال ١٢ بعد وعلى
حيان بعض  ، باريس ضواحى من ا
 ذبط’ير ، ألفا ٨٤ سكانها عدد يبلغ

 أحداث بعدة لسياسى١ تاريخها
 فلهلم الملك تتويج منها مماصرة
 امبراطورا ١٨٧١ يناير ١٨ فى البروس

تحادية المانيا على  وذلك الجديدة ا
ستيالء فرشا ه.زيمة بعد  على وا

 الصلح دؤتمر بها انعقد كما ، باريس
٠ ١٩١٩ عام العشى الحرب بعد

 معاهدة أو فرساى معاهدة ٠ ٢
 الش الصاح اتفاقية بها يقعد باريس

 عام نشبت اش الحرب حالة أنهت
 وئد وانانيا الحلفاء بين ١٩١٤
 اعالن المعاهدة هذه عقد سبق

 وتمءقد١٩١٨ذوقمبر١١لهدذةفى١
 واصبحت ١٩١٩ يونية ٢٨ فى المعاهدة
١٩٢٠ يناير ١٠ منذ نافذة المعاهدة

 فى فرساى معاهدة تضمنت
 جمعية انشاء على الموافقة سدرها

 ويلسون الرئيسي أمر أن بعد لالمم
 الجمعية هذه ميثاق يكون أن عل

مم عصبة أى )  المعاهدة من جزءا ( ا
ميثاق كان ثم نمن عنها.، ينفصل 



٨٦٢ جنبية الغرقة ل

مم عصبة  المعاهدة هذه من جزءا ا
 عليها الموقعة الدول جميع على يتعين

٠ نعوضه بمقتضى والسبر تنفيذه

 المعاهدة عليه اشتملت ما أهم
 عصبة بتكوين الخاصة البنود عدا

:يأتى ما أ مم
 ا بتسليم ألمانيا تقوم

لزاس — ١  الى للورين١و ا
ببدى ما — بجن و أ مقاطعة - ٢"

. بلجيكا الى
الى أبولندى وألممر بوزين — ٣
. أ بولند
 ٠ يتوانيا الى ممل - ٤
الى غليزفح شمال ٠ ه

. الدنمارك
 الى اسبا ,يبزيا ثرق - ٦

. بولندا
 الى هولثتين - ٧

. تشيكوساوفاكيا
مجك ععبة ألى نزح ١د — ٨  ٠ أ
مع ابعصبة الى ادار منطقة — ٩

 .١٩٣٠ عام فى استفتا، اجرا،

عدم : ا#تية الغرود ذلك ويل
تحاد محاولة  نزع ٠ ألنما مع ا
 مع انعام التجنيد الغاء ،الالح

 الف ا ٠ ٠ على يزيد  جيش نكوين‘
 جوى سالح امتالك عدم ة مقاتل

 ٠ غواصات أو 'ئقيلة مدفعية أو
 احتالل ، الذخيرة مصانع تخريب
 دون انتداب ن شة ١٥ لمدة الرادن

 . ا لمانية المندرات على الحلفاء
عتراف  والقياد الحرب ة دم بجر ا

٠ الالزمة التعويضات بدفع

 تنفيذالمعاهدة نقض فى ألمانيا بدأت
 عام فى التعويضات دفع برفضها

 ة نذق م تحصبن ذلك وتال ، ١٩٣١
 وف التمليح واعادة ، الراين

ستيالء ، النمسا  ٠ دانزج على وا
ستيالء ذلك وتال . ممل ثم على ا

 شوب الى أدى مما اذواغدى الممر
 ( ١٩٣٩ ) الثانية العالمية الحررب'

 معاهدة- الغاء ءلى العمل وكان
هداف أحد فرساى  الرئي-.ية ا
٠ تكوبنه منذ ا!خازى للحزب

لالجنبية الغرقة
 شكلتها الملحة القوات من فرقة
 أئناء ١٨٣١ عام الفرنسية الحكومة

 افرادها يكون أن ءلى الجزائر حملة
جائب المتطوعثن من  . يناصرون الذين ا

ستعمارية سيادتها فى ذرنا  او ا
 كان لهذا ٠ة والمرتزقة المغامرين من

 ا الدبا فرزى بانضمام يسح
 رفقد وا لحكؤمية١سات١ بموافقة
 أجنبى م انقه؛ حالة وفى ٠ جنيته

 منه طلب يكن لم قة لغو١ هذه ألى
 ماشبم، أو شه عن شها'دات تقديم
 ملجاً الغرقة هذه كانت لهذا ، حياته

 مزعدرمى لةوغيرهم١لعد١ من ربهناص
 كانت' بها الخدمة ومدة ، الجنسية

 ن رمدهابرغبته أن للمتظوع سنوات ه
 ءرضة المنطوع يكون ذلك خالل وفى

 الى ض قد التى المذودات  خد
عدام وامر مخالفة حاول اذا ا أو ا

 تقود الذى الساف كانت'طبقة

 *ن تتألف اصبحب والتى ) الفرئة
 ( سرايا اً س وحدة وكل وحدتين

جاذب وبعض الفرشيين من  الذى ا
 عل نظامية جيوش فى ضداظا كاذوا

 ورتب او السابقة برتبهم يعينوا أن
 فى تريات منحهم ويجوز . أذلى

٠ .الذرقة هذه فى الممل حدود

 هذه بن م منذ الجزائر اتخذت
 لعمال'ت١لكن .لها مركزرا انغرقةمذرا

 ضب1ا غملت فيها اشتركت التى
 يعفر اشتركت كما الصينية والهند

 الحربين. ابان الغرقة هذه وحدات
رض على ألعالميتين  ٠ الغرب أ

ساسية مهمتها وكاذت عن الدفاع ا



فرنا ٨٦٣

 ضد سيما  ألفرنسية ألمستعمرات
 واستخدام ئ لتحررالوطنية١ حركات
 والبربرية بالهمجية اشتهرت وسائل

٠ نمعها فى
 الحرب بعد الغرقة هذه عدد بلغ

 بينهم من ألفا ٣٠ نحو الثانية العالمية
لمات المتطوس من / ٧٠  أض. ،ا

جنبية الغرقة  ديجول تودة بعد ا
٠ ١٩٠٨ عام الحكم

لمانية الدفاع فرقة ا
'نابعة كانت عسكرية منشة

 ١٩٢٨ عام تألعت اطارى لدزب
شتراك ذعمل٠ وكانت  جيثر مع با

 كانت عضويتها ات ا الماصفة
 هذه وحدات يبن ومن ٠ مذروطة

 للزعيم الشخصى لخدرصر ١ كات الغرقة
 اللوت كان ارس ارى ٠ ■هتإر

 أبان أفرادها عدد ضدر ئ ا رود
 نصف بنخدو الثانية ؛لمية٠لع١ الحرب
 ، بتنظيمها هملر قام ٠ عضو مليون

 اتهمت ذورمبرج ان — محاكم■ وفى
 جراتم المحكمة أسمته ما باقتراف

نمانية غد حرب  بينها؛ من ، ا
 ممكرات باقامة ايهود اضطهاد
عتقال ٠ ا

’فرمون
سم  على كاث.طلق' الذى ا

 ٠ 'بوان بايم ااثوم لعرف ما
 ساحل من بالقرب •دع جزيرة وهى

 عام الصبن من اليابان ضمتها الصبن
 معاهدنشيؤونوسيكى على بناء ١٨٩ ه

 ، ١٩٤٥ عام الصبن وعادتها
 اقليم تمثل ١٩٤٩ عام مذف أصبحت

٠ ارطنية الصبن دولة

فرنانموبو
، افريقبهة أسبانية مستعمرة

 خليح فى ساحبة جزيرة من نتالنا’
 ، م م ٧٧٨ مساحتها تبلغ ، غينيا
 ٤٢٠٠ بينهم ألفا) ٦١ سكانها وعدد

ايزابيل سانتا العاصءمة ، ( أوروبى

اداردا سعدط كها ، ( لغا’٢).
بكنها ٢م ٦هر ح انويود جزيرة

اس١ منتحذاتها مل— .-ث ١٤١٥
ستوائية والفاكهة والكاكاو ثم ، ا

عام حاكم للمستعمرة و ٠ لخشب ا
٠ أسمانى

فرنسا
. فراسو رببوبليك :

ز
الءومى أالسم

. رأسية حمهورية : اسوم نظام

( ١٩٠٨ ديجول) :شارل الدولة رئيس

< ١٩٦٢ ) ميدو بو جورج : الحكومة رئيص

٠ ن(٠م ره٨ )  ريى اسمة—اك
دولة أكر فرنا تعتمر ١

 روسبا باستثناء ساحة وربيةأ
 الحافة على تقع وض ٠؛ السوفيتية

 على وتطل ،للتارة الغربية
 ويفصلها الشمال فى المانثن بحر ٠ هى
 وا,.بحر ، البريطانية الجزر عن

بيض  ويفصلها لجنوب ١لمتوسدفى١ ا
دارية وحداتها احدى عن  وص ا

 بمسافة عذبالتو 'كعدرسيكااكو جزيرة
 اى—ء الغرب مئ وتعلل م'آ ١١٥

طلسى المحيد  ( بسكاى خلدح ) ا
 م ١٩٥٠ سمتواحثها طول ويبلغ

 جاراتها مع حدودهاالمشتركة وتتاًلف
 تعتبرامندادا التى كا بلب باستثناء )

 'طبيعية مواقع من ( الغالندر لسهول
 البرانسى جبال ٠ وتشسمل استراتيجية

لب جدال ، اكابأس مع  وببن بينها ا
 مون م ١٠٠ ثم ، واطاليا يمرا سو

 ٠ألمانيا .عن يغصاها اراين نهر مجرى
 الف ٢١٢ر٦ فرسا ساحة تبلغ

 من وتحد ( هكتار م ه اره ) م م
 م ٦٠٠ لمسافة الجنوب الى الثمال

 لمسافة الغرب الى الذرق وس
 من٤٩ر١ سكالها عدد صاغ ئ م ٥٥٠

 من٤٦ر٠ وكان ( ١٩٦٦يذاير تقدير )
 نة تت م ٤٣ر٧و خ ١٩٦٢فذ

 بالنسسبة فريدة ظاهرة وهى ١٩٤٣
 .بعن الفشره فى انه ذللثخ ، لغرنا

ثم تابتا السكان عدد كان الحربعن



٨٦٤ فرنسا

 عام حذى بز ٣ر٣ متداذه تتما عاتى
نطراد فى أخذ ثم ١٩٤٦  بعد أ

٠ ذلك

 أنليما ٩٠ لى١داريا١فرذا تتم
 الى ج - ن أقرم وكل مقاطعة أو

 وذا۴.٠٠ك ٣٧٩٦٢ عددها بلع كميونات
 مدط مذو و ، لمة ١٥٠ دون أكثرها
 المدن أهم ٠ الميل فى ٢٠٦ الكثافة

 ألفا. ٧٨٤ مارسيليا (٠ ١٩٦٦تقدير ز
 ، ألفا ٣٣٠ لوز ذو ،ألفا ٥٣٦ ليون
 ه ألذ؛ ٢٥٤ ؛وردو ٠ ألذ؛ ٢٩٥ نيى
 ٢٣٣ شتراسوورح ط ألفا ٢٤٦ نانت
٠ ألفا ٢٠٣ أنيعن سنت ، ألفا

 كتغاء١ت١ذ لدول١فرذاس ٠٢
 ألمذأب حاجاتها حيت من الذاتى

 فائضا أن بل وحيوأنية زراعية من
تها من  هامة حصة يمثل هذه حاد
 فان لهذأ ٠ ألخارجية تجارتها من

 الذشاط على أو يعتمد أقتصادها
رض ماحة تبلغ اذ الزراعى  أ

 مه(١٩ر٠١ن١مفد١٢٤ءية١لزر١
 أنتاح نات صغيرة ملكيات الى مقمة
 وألكروم ألحبوب يثتمل متعدد

 ألماحة يلى وفيما والخضرن وألفاكهة
 الرئيسية للحاصالت ألمخصمة

 مقدرة^لتدعالر ذتاح١وكمية دألهكتار
 د م ٣ر٨ تتح : ١^٦؛ ٢ءا عن

 ه م .٢هر شعير ة ( ق م ١٠٢ ')
 في م ١ر٣ قرض ( ق م ٧٣ر٨١

 أش ٨٣٤ بطاطس ث ( بف ٣٨ر٧ -١
 ٣٨ر٧١ اش ٩٥٢ ذرة ق(٢ ١٥٨)
 ه آلف ٣٧١ السكر بنجر ، ( ق م
 فرنا ر وتتعد ، ( ق٢ ١٣٩هر !)

 أذتبلغ لعتبوألذبيذ١ انتاج فى اسالم
 ه م ١ر٣ الكروم مزارع مساحة
 نحو أو هكتولتر م ه٧هر انتجت

 المقاطعات باًسماء تعرف جالون بليون
 وبوجندرا، مثلخمإاًذيا تتتجها التى
 الزراعية ت١لصادر١جملة بلغت وند
:لميون ١(ر٣ تيمته ما ١٩٦٥ عام

 م ٢ ٠ر ه أنحيوأنية الثروة تثمل
 ، أغنام رأس م ٨ر٩ ، ماشية رأس

 م١ر٦٠ماءز١ر٢٠مخذزير،٩ر٢
 ألمراعى مساحة وتقدر ، خيل رأس
 فرشد؛ وتعتبر ٠ في م ١٣ر٣ بنحو

 ألمصدرة العالم فى الرابعة ألدول
بقار للحوم  ألمعدرلحرم والثانية ا

أ غنام.

 اشدرر آ ألثروذألمعدنية وشمل
طنان بمالين  ، ( ١٩٦٣ ) عام عن ا
 ه ه٧ر٨ ألحديد خام ا ٤٧ر٧ الفحم

 ،١ر٩ ألروتاس ٠١٧هر ألخام ألصلب
لمنيوم ، ٣ر٤ جذت أ ٠ر٢٩ أ

 فى ااطب الغاز ص ، ٢ر٨ الببريت
 فى برول١ أكشاف وبمد ، ١ر٩

شاح الالليرتطور أنليم  مط١ر٩ من أ
 ٠ ١٩٦٢ عام ٢ر٢ الى ١٩٦١ عام

 ألمتولدة ألكهربائية ألذوة حجم ويقدر
 ، ساعة كيلووأت يليون ١٠٠ بنحو

نتاح يثمل و  منتجات ٠ 'ألصناعى أ
 ألبدحر سؤر ، ألطبيعى لحرير١أ#لبان

قطنية، منسوجات ، ( ط ,
 ت،١ت،طالى١سيار ، كهربائية أدوات

 نجارة‘ قيمة بلغت ، وعطرر كيمانيات
 ١٠ بته ما ١٩٦٥ لعام ألصادرات

ر ؛!ثون  بليون أ٠ر٣ مشابل دو
٠ للواردات

 فرنسا أنتصاد تزعزع أرتبد
ولى العالمية الحرب شذ  س بحالة أ

 ؤتوالى ثارها٣درزت٠ السياسى ألقلق
 ٤(٠بي لحز ١ أإوزأرأت سقوط- و قيام

ئتالفية  وبعدألحرب قبيل سيما وأ
 ذهيارأقتعادها١وكان ، لثاذية١العالمية

 من بالرغم خطيرا ١٩٥٧ عام فى
 التقشف وسياسة المانية ألضراب
 رصيدأشالت تلقمر ومتع ألحكومى
جنبية  ،نييم أعادة ألى أدى مما أ

 وصول اًسباب من ذلك وكان ألفرنك
 لسلطة وأستئثاردبا ألحكم ديجودالى

٠١٩٥٨ عام متن

شية ألفر لجمهورية ١ءاشت - ٣



فرنسا ٨٦٠

 ١٩٤٠ عام اؤى ١٨٧١ عام من الثالثة
 ع سنة ٧١ ) اهترة هذه خالل وفى

 تضمنت ند و ٠ وزأرة ١٠٨٠تولمتالحك
 اداص؛ ألياسية التطورات اهم

 الحزب كون ١٩٣٦ عام فى : يلى ما
 والراديكالى اش وا الشيوعى

 لمناهنة ب%م برياسة المتحدة الجبهة
 أت بح لم ولكنها والغاشية النازية
د'بجه د حكومة وتلته ٠ تفككت  التى أ
 لى١ذتهى١ مام الماسا لهائللس دلت

٠ ١٥١٣٨ ب, ز مجولح ألتفاذجة

 حكومة ديجول ألف فرنا تحرنر
 وفى . ١٩٤٤ ي٠سش ١. فى مؤقتة

 جى لتآ أ لمحشر أ غع و بر أكته ٢ ١
 أأجمهورية ر دست وع مد الجديد
 ١٦٤٧ عام منذ قاًمت التى الرابعة

 رسب أول ل اورط فننت وأنتخب
 قياووسقوط ذلك بعد وتوالى ، ١١له

 ماحبها التى لقعرةأتعمر١ الوزارات
٠ نتحادى ١ انهيار

الورب رائن دنحول تولى ص
عداد ز وشرع ١٩٥٨ يونبه ا فى  أ

 حغد'ء٠م٠ا عذده أذره جدد لدشور

 أنتخبو ر سمتم ٨ فى ى ،ج; شعبى
٢ ١ فى لة الجمهور رئسما دلجذول

 الوطر. المجلى ويحل ؛ والوزراء
تفاق  ورئيى الوزراء رئيى مع با

 ومجلس النواب محامر ا٠ بتبن١
ت١ I ج أتتيه  يعوم رنما (( ( فىذ

 بالرقابة ألدستورى ألمجلس
درا ألد.خورية  حربة على ف وأ

نتخاب  بمن١لذو١ >ر مجا نتآلف ٠ أ
 بمثلون ١٧ ذ-بالبب"لمهبم٠مذ-ت أ عنمر ٤٨٢

 البحار وراء ما وأناب أيذاطعات
 ٢٧٤ من الشبوح سمجل وب'لف
 اذوددة ألفا ٣٠٠ واس على ءخوا

نتخط'بية ٠ ا
دزاب تذممل  ع—لر ) لغركية١ ا

نتخابات ١ فى ب١لنو ١ أعضاءمجلر عدد

 باس-م عرفت التى وهى مبر—ديس
 انتخاب وأعيد ة الخامسة الجمهورية

 ٩٦٦ دسمبر ه فى للريا.***ة دبجول
 لمطلقة١غلبية١ على يحعل ٠ل انه وض

 ابارى منانه مقابل بز ٥٥ و
 سياسة واتجهت 1؛ غ بز ٤٥ ميتران

قتصاد 'تثبيت ا الى ديجول  ا
 اغرسدة أ ألمستعمرأت منح ٠ ألغرنى

ل حرنة ستذ رتباط أو ألمام ا  أ
 مع المقارب ٠ الفرنسة بالعدأقة

نرردكى١ التذون حرمن’لتنأ مع دنيا ' 
 ادوى عن بريطانيا وابعاد ؛ورن لى

وربة  النشان ونقل ألمشتركة أ
طلنطى شمال لحلف المركزى  الى ا

 دخولفرك-ا ث حدودفرنسا ورأء ما
نتاج برأت  مالحظة' مع ) ألذرى أ

وربية الدولة ذيا ن١ ولى ا  ا
 يقدرسدويا والذى لالورانيرم ألمنتجة

 خمس فغجرت (٠ حل ١٢٥٠ بنحر
 بالصحراء أربع منها ذررة قنالى

الجنوبى بالمحيط والخامسة ألذرى
 لجمهورية١لحكمفى١ ٢يقومذظا — ه

 الدستور طى ة—الخامس الغرنمية
 والذى ١٦٥٨ اكتوبر فى الصادر

نان حقوفى عن مقدمة من نتآلف  ا
 بالسإطات ويتميز مادة ٩٢ و

نا  الدولة ارب ألمشوحة لمةا
ادوزراء تويعغىربى٣يع الذى وهو



٨٦٦ اسده فرتما

 لجديدة١هورية٠لج١ 'ذحاد١ ا ( ١٩٦٢
 الحركة ، ٢٣٤ الديجور الحزب و١

 الحز'ب )٠ ٣٨ الشعبية الدبمقراطية
 المستقل الجمهورى ،٤٤ الراديكاى

شتراكى ، ٢'٢  اكا٠٦٧ ا
شتراكى اليسارى  الحزب ٠ ه ا
. ٩ المتقلون ، ٤١ الشيوعى

 أو ٠ الذررعية الحاعة - ه
 طى٠ ا؛طلق م الذرلى ■الك,وذولث

 (١ا ل،ل الذى ددى اب؛ التذخرم
 ة وركي جمهوريات ٦ ( ٢ ) لد؛ فر

 ٠ *شاد اوسدطى ا بعذما فر أ وهى سابقة
 مدغشنر ’ جابون ٠ الكوذخولرازافيل

جاذى )  ٤٠٣) اكال ص ( ما
 ٧ ( ٤ ) الحار وراء فيما مقسات

 ل١ I شو ؤ ٠ ر ابد؛ وراء فيما أتاليم
 ٠ اعرسى١ ااحومال ، و'ذاك هذه
٠ رحيو'ث١ ’ ! لقمر١ ) مورو كو جزر

 بيرو ن دم؛ ٠ المارريذدك ٠ مذواداوب
 را اوريز بو ١ ل٠د" اهب ا ميا٠غي ،وميكاًون

٢٠ ٠; الفركى٠حاوفيذك العملة

ح،, . ف١٠ارج ٠. زرق’• ٠ الدمام ا

i أدا .

الحرة فرنسا

 لممه رب ابان أطاق سم١
 عارضوا رز الذ الفرسن على الثانية
لمانية الفرنسية الهدنة  عقدت الى ا

 استسالح. ؟ذر عذى ١٩٤٠ نيه ؛,و ٢٢ فى

الردال ورسا يمثل وكان فركا
.;من -----ذه. لمع؛ر ا 'رزء ردذم؛ ٠ ن بين؛

 أنعه* ودءزا ل 'جذو د الجذرال
حرار لغرسيين١  على أطلءؤا كم؛ ا
 ٠ الحرة فرنا م - - اب حكومتهب٠

 ء.اه نذ اددن رذة ٠ما امعزها ا مذءإو و
 اه.٠ء- حذ ';ذل ذر ا ل د.*؛ 'ن ١٩٤٠
 ء’٠زءم نجذج٠٠٠ز’ لحلةء١ ر لد*.؛ با و ١٩٤٣

 لمحميات٦ فى كج٠لح ا ة اخدر ١ لد؛ ذر
 ن ى ان بدد الذرله ات أستعمر ا و

م; حكه أتداع من الفرن--؟ون ►وكامها
» ن ويدع ة راردم ور حج ■٠٦ف

( معركة ) فركا
 متن اطلق اسم فركا معركة

 العمليات ءؤى الثانة ادن الد؛ الحرب
 ١٤ فى ألمانيا بداتها اض١ لسكرة١

 فرزن حدود باختراق ١٩٤٠ مايو
 متسأل٠س١ن لذ.^ت١و وسدددان ذانرور بين

 أن أى ١٩٤٠ يرنية ١٧ فى ورنا
 ١٤ فغى : م؛ ب ٣٤ متاد ة٢المعر
 ا لد ذر حذدود ن إذ ا ر عم مانو

 دون ذوا اند و رذ الذم النمالية
 اكروالوار وادى لى دية مقاومة

 نالشهرم ٢١ نى وارى 'بردان ١فجغئ
 الترات سل اهينا بدلك فدنوا

رب  القوات ءن بب٠ا' ا
 .".جكة٠ لعىسيه١و يغابالبر

 وغرب فززا م'ل د فى ة٠٠العاط
. بيكا



٨٦٧

 حاي اءلمن يونيه ا٧وفى٠ باريس
 بوله ٢٢ وفى " لذار١طالز١وقف نبوله

 وبعد ٠ ألحانا مع الهدنة زة ارفا وقع
٠ ابطاب؛ مع برمجن

فرش
 الحرب أقط،'ب من برطار لد ق

 ايرل باس كذلك ويعرف العظمى
حار دم ز هانتشار منذ يبرني

ندرز  ج_ون رذ.فى1ا ودو ٠ ا
 ١٨٥٢ ءام وار " شر ف يذنون د

 ١٨٦٩ ى'ء البوير حرى فى واشترك
 ■ ل<' I ء أى استو و كمبراى فاسترد

 اركان ريامة تور ؛ مغونتينبلو
 ارنقال ١٩١٢ البريطانى الجيش
 العام نهاية لى للخدمة عاد لى ١٩١٤
 شماز ر العامة القيادة وتولى
 منح - ١٩١٥ نهاية فى وبلجيكا فرنا

وردية  وعبن . التالى اداء ر ا
 ١٩٣٢— ١٨ ا اده ؛. عكر؛ا حاى

٠ ١٩٢٥ توفى

فرنك

وي م.ث عدد فى ادم_اة وجدة  ا
ا ياتى ما 'ندلى

 ودرة . الفرض العرنك - ١
 الى الفرنك وض الفرنى النقد
 يج٣ذق فرشا عادت’ ، شتيم ١٠٠

 نى فدر ١٩٦٠ ذابر اول منذ الذرذك
 اريغ؛،".عرذك—الت هذا نبل الفرنك
 ٢.!'-،'ر١ هذا وعد الخفيف او القديم

 رع_ح الذر و’ اتجديد با رنك
 ورذن لمائة معاد ثقيل فرنك كل

. ط حعر

هبى المدوى يبلع  لالرذك ا
 أول ن—ومذ ا'.عجرام ن٠م ١ ر٨ الجديد
ذم-- انبح ١٩٦٣ يغاير  ا

 ذك در ١ر؟٨٢٤ = منثرلينى أ
ر مريكى والدو  وراك ٤ر٩٣٧ = ا

 ٠ ١ كلة من المعدنى الفرنك يضرب
د يع؛ ب تن.- كه_ا ركات ٠ذ ه ؛ ٢

(I بد،

 ، ١٠ ه ، ٢ ، ١ وئة من معدب
ألورقية والمملة ٠ سنتيم ٥. ٢٠

٠ فررك ١ ٠ ٠ ن ه ٠ ٠ ١ ٠ صل

 وحدن وهو ٠ فرض١لغرذك١٠٢
 بتية  الدول محموعة لى العملة

 الغرنبة الجماعة الى المنحمة
 مى٠ه١ود لذيمر١و النفال وتنمس

 رون٠ى١و ’ ذى وض؛ وجابون دوحز٠و
 ذولتا و وموردتانيا * ا رقى والكونذو
وتشاد الماح ويادلى اذيا

ر ..اوى  ٢؛٦ر٨ء مردكى الدو
افريقى. فرنك

 بعم . ى ير ذر ا نلذ لعر ا ٠ ٢
 اب ر. ١٠. الى الودرى انغرذك

 ددد ١٩٥٣ ءام ومنذ يتيم او
 ر.١٠٣٢٢ بما,ياوى هبى١المحذوى

 من ذددة  ود و'مب . الجرام من
 وئ وفغرلمذ ؛ ذكا لر ٥. . ٢٥ فئة

 . نرنك ١/٢٠١٠٢٠٥ ت ونا
٥٠ ١ * ٠٢. فائت من ودمكليه

ك ورك ٤ر٣١٩٦ مروش١اثو

 .دد١-ذ : '!إحركى العرنك - ٣
 ابج.ش ):هرنك الذمى المحوى

 بينما؛،ادل . .ر. ١٧٧٧ ساوى بدا
ر مر.بكبى الدو  ، فرذك ٤٩ر٨٤ ا
 ن ٢٠ فائت من بة٠فض رتود تغرب

٠ ذك ور ١٠. . ٥.

 رده و 'أ ورج٣م٠لكس فرثك — اً
 م ء؛ ومنذ لكمبرح دوقية فى طماة ١

 --مورج٠)ك فرنك ارتبط ١٩٤٤
ر١ ن١ )اى ابج.اًى ؛؛إغرذك  = كو

٠ ى ٤٩ر٨

ن حذن و ودو ٠ ذى’جيبو ورذك _ ه
 متن الذرذس الصومال فى الدطة

 كامل ء غط؛ الغرذك ولهذا ١٩٤٩ عام
ر دب مريكى؛فرذكجغو.,.ى الدو  ا
٠ دد جد وع٠ك فر نك فر ٠ ر ٠ ٢ ٣ -

ر



٨٦٨ يزى فرو

فردنمرى
 وريسى أرجنتينى سياسى

 ذروذد.دزى ور أر ٠ د وهو ئ جمهورية
 الدانون ودرس ١٩٠٩ عام ولد

 ى٠١ ا مندم اليارة الى انصرف
 رءه ص فكان ألراديكالى الحزب

 عام النواب بمجلس عضوا وانتخب
 يااسة٠س معارض من كان كما ١٩٤٦

 'اى اطد 'لذى درون الريى
 عارى انقالب بعد البرازيل مذادرة

 ؤمعد ١٩٥٥ فممر نو فى ضده قام
 قلت الى درى—لع ١ الحط من فترة

 ١-٩ه٨ذر١فر ٢٢ فى انتخابات أجريت
 تولى فى لترجه_ة١ صاحب وتجح

 ٠مار ٢٩ وفى ’ الجمهورية رياسة
 آخر عسكرى انقالى جرى ١٩٦٢
 نه نخل ى ندان و فر ة . ورواس أطاح

 دو وو جوزى وج الب مجامر رلير
 ١٢ فى جددن انتخابات اجراء لحين

اب ارذزرو درر ١٩٦۴٠٠امد

اؤن٠٠فلىض
 ٧ جمم ن-- ١ سي زربة جنسي عاصمة
فريقية  ءلى 'نقع نروانب؛ واهج ’ ا

حدار المحيط عر ~رطل مرتفع  ٠ ا
 الذن حزز لد 'تسع  أددا غدر

 ’لبضن؛عدد ببللم ٠ لذحمحي-طت العادرد
 ١٩٤٤ داه الغا ٨٦ كان الغا، ١٢٨
 ار ىالجدديد الحط عندها يبدا

 ل،طو داع وديدردلم' حدود عر بنديمو

 .طثمركز هى وريتوت ميال ٢٢٧
٠ وباركيز أفرغيا غرب

٠ زى٠اك لحكب١ درت الما:د ذسى
ى' ذار ،ا والم- ٠ فرى د'عطنو وهو

 ادا;؛ احذ ار واذن ١٨٧٧
 دنه حدج ١٩٢٢ ى'م وفى ي.''‘—نث ٠مذت

 :ىذفى.١ مبزى انقالب بعد باس
 . ١٩٢؛ اغتا؛ ا١ب عفوا انتخب

 مةرحك ۶? لى الدالجة درارة تور
-نداب,؛ اتن . ١٩۴٣ عام ناربة

 المانيا فى اليهودى ؛.انشاد '!وية
 تولى .ا فة والصدا العمال واتحادات

 عام دوارت لذون خلفا بوهيميا على
 وحكبم ١٩٤٥ ااجلفاء اعتقله 'ا٠١٩٤٣

عدام ءئ،  اكتوبر ١٥ فى شنقا با
٠ ١٩٤٦

فزان
 لذى ١ ردسبه الى ؤحدات’ا احدى

 فى وتتع اي اداكة دجا تتألى
 فى زرابلر بين مذوط موضع
 اجذوب١ فى٠للييية١ واسحراء اشمال

 وهاذ مخربة 'تالب أراب واكثر
 د مر ت١ وبحو فة جا اون؛-ه و رمنيه
 عتبذ ٠ حة اص د ن ذض ،أ ه - خ. ء ي مغلقة

 وعدد ألف ٥٥٢ ز دحك داحب'
 صمة والد؛ لمة الف ٥٥ سكانها
 ت ٠ءم درط مندد دق ح ا ه :خم- مدننه

 وبذدر ٠ التانية العابه لحرب١ يعد
ف ٧ ينحر غذاب؛ عدد  . لجمة آ

 الجبو من قبائل ززان وم
 الصحراء لى ادرن رق١طو١و

 وبحيرة الجكبرة واحات :بعن أطرى
٠ الجزار وحنوب تذ-اذ



السلطات، سل ٨٦٩

فخ
صطالح فى الفسح  دعك ألدور ا

 ورد ،ا التزامها عدم دولة اعالن به
 يبا ارتبطت ان دق فع- معاهدة لى

 نفره؛ فى اجازت ممينة عتوارات
تفاقية أحكام من لتحدل ١ هذا  .وقد ا
 در لبذا الطرفين باتعاق الف يتم

 نقذاء  ٠مثلىر ز ر٠٠ ا ح—اف. ا
تفاقات المعاهدات ٠ وا

ظراف ياتاق والفسح  المعتبة ا
 ٦ش٦ أما . وذيا حد لر 

رادة  1شح اذأ؛.'ن المنعرده با
 ته٠ما-١ت٠ت,ب ا#م العلرف خالل

تعاقيتة فى المبوخة  :طر نى فيتبر ا
 . ومذروعا جائزا اجراء البعض

 وء ٠مش من ٥١ المادة نحر واغترف
رغب اش الدولة أن الدور القانون

الغل داس عر اعاهد؛١ '؛ياء فى
')'حط ، و ها٠تا .رات ،ا~.١ هرن ف» أو

اءرر رف واذا . ؛ذلك ا#خ ا
دة اط. دل الى يهال اني عب' كان

٠ سك.ة

٣"ك المعاهدات الغاء أمنا.ة من
وة ردت ال الغاء احد ه ف حئر من

ن ن-١ ارطانة للمعاهدة المددرة
ت٠٠سب ١٩٣٦ ة عد دمما المعروفة
ت ,اءت. ؤ. باحكامها بريطانيا اخالل
ل ٠٠كأ' ء ن ١ط خ ١٩٥١ ء؛م لى ا

٠ تكن

١٩٥٧ فى لذورن ا مة حك؛ ألغت كم؛
ادذزدن طة طافة ال ,-ة المد ا
ذه*-لب ء احال دا الخاصة ١٩٥٤ عام
المناهدة ا فى طرف وهى ب طا بر ذام

ف، اأط عتدا، نيارف عر اداع دا ي ى ع ٠
ول ر١در١ تعول ذلك وفى ٠ ا

ا.ذااسر ١ فى '!تادر لمعزى١لح.رى١
م-.ذ. م-١ا عدا  ن ا ...;ظ ١٠١٩٥٧

نح؛ف ؛،كزر المن لال'نفاف لقفا -،ن"’

ءلى ت ف عر 7 ور أرشا و ٠٠ لرط؛ف.ا
تفاق أن اساس مع عقدنه اذزى ا

بر أكدر ١٩ فى متنح; حمؤوردة حلؤومة

 على بنا طض٠ ٠٠ يكن ص كأن ١٩٥٤
 ١٩٥٤ لتة ٦٣٧ رقم القانون ذلك

تغازالمذكور عر بالموافقة  وملحقاته ا
 به الملحقة دلة المتبد؛ والخطابات

٠ (( عليه المتفق لمحفر ١و

الساظات فصل

 ءايه بذوم سياسى مبدأ - ١
 ه صود. بنتى الدبمذراطى غنم احك ٦ اظام

 ٠ة عذر ح—التاي القرن منذ الدف فى
 ادولة ١ سلطات ، ت ؛.اللط؛ والمعدود

 بوظيفة منها كل شطلع٠ اش العامة
 وغليفة عن فىطود.حتها تختلف رثيية

ت١م "نعددت ؤلى و ٠ شا غب  تغذ.*يم او
 حذى واغاطات اأوظائف ه ط
 اأذى هو 'تالش تقب ار ت ابذن

 اأ*طلم نى الدستورى الحد. ءب وه.٠رة
 لسامة١ الداطات وهذه ٠ المعام

 وبشلها دعية الشر اسة ا هى
 وتمثلها التنفيذية والساطة .لمان اد

 ودمثأها القضائية اللظة "نم الفدومة
٠ ر القدد؛ التجهاز

 لمطات—ال فحل مبدأ برز ٢
 برذن الياسى الفكر فى مكانه و؛خذ

 فى روذ.تسكوو٠ الفردى المقذر أءإذ^ ؛ن
 أدمدره الذى (( الذراع روج ا١ به كذ؛
 الساط؛ت بدن ميز ه٠وفو ١٧٤٨ ءام

 ١هذ أرع ص الذكر السالغة الثالث
 ورة :ض تقول دةبنطر اأش

 الذصل. هذا أن ر عذوا با بينها الفعل
 الدولة ءلميه 'ذذوم الذى *انأضؤ ا و۵

 رعدون  بدونه والتى نراطية الد'زم
 المجتمع ١فىهذ سياسية حرران هناك
ط؛ت فمل مودأ اعذور د فمن  ا

 كل وجه فى شحذ ورن' ش سالحد؛
سنتبدادى المظق ل]حكم محاولة  ٠ ا

 طباها .بعوم لتى١ رأت ش١ من
 هذا بان اانول ادنات ذدمل وودأ
 ع٠وق رة اأحر بد-~ون سهل اأفح

ستبداد  كل على با!ةضاء وذأك ا
طات عيلتجم م&د؛ولة  رد فى ا
فى ممثلة اليد هذه كانت وأو واحدة



٨٧٠ صبعى سل

 لتثريع١سلطة وأذأتجمعت ، ان1لبر١
 أو - وأحدة يد فى ألتنفيذ' وسلطة

خيرة اصبحت  - لألولى خادمة ا
 بهدف قوأنبن سن من يخثى فانه

 ، خاصة مآرب تحقيق ألى تنفيذها
 ألتذربع ة سلط أحتمدت أذا أنه كما

 قد ألقضاء ممثل فان ألقضاء يد فى
ضافة ،طاغية ألى يتحول  أن ألى با

 وأحدة يد فى والتنفيذ التشريع جمع
 .مذاد٠ب قاذون١١ حكم! صفة على يقفى

 .اد ألد يتضدن ألذى الفدس
 ، ف و "خذر أعبار دون ومية٠اهم ا و

٠ أكادرة
 لطات١ فدلى ١مبد ءإى ويعاب
 أ ذدر لغمدل أ هذأ تنفيذ صموبة
وظائف أللطات لتدأخل  مة١لى١ و

 ذ٠لحذق:١ حالة فى — يغض ند مما
 أل-لطاتألمتقلة تددد ألى - المطاق

 أضعاضزوزيع ألى ثم ومن ألدولة فى
 ألوأذتتة ألناحية من أما ، المغوب

 وذمت ألتى ألدساتير أختلفت فقد
 تطيق فى ألذاو يى ألمبدأ هذأ ظل فى

 وضعت ا كم معارضته ويبان ا!.فصل
طتان تقف بخيث دساب  أ

 فدم -ر والتنفيذية ألتشريعية
 دى٠٠حأ بثرجيح تذوم أو المساوأة

غلب فى ) ألسلطذش  ألماطة أ
خزرى ءلى { التشريعية  ويبرز ، ا

 ألنظام فى وأذسحة غة٠٠بع ألفصل هذأ
 فيه يكون لذى١ ى٠الريا لجمهورى١

،١اوزر١ وهم أسذاسيذية ممذلو
 ة مدور أرج ررص مام١ لبن م-مغو

رخضدون وحده  اماطة أ إردبة و
 نظام كل فان وباب ، التشريعية

 ذصل مبدأ مدة ه ئ يعترف قراطى،٠ي ٠ل
 ألتوازن ورأعاة مع اللطات

دون أللطات هذه- ببن وألتعاون ,
 ٠ تام اندماج أو كال نمل مم

تثريعى سل
 فترة به د يقمه دستورى اصطالح

 وهى ، المنتخب التيابى المجلى حاي
؛ترره ٠ باختالف تختلف نترة

 الغمل ويبدا ، دولة كل دستور
 اجتماع اول تاريخ من التشريعى

 أن ألدساتير بعض وتعتبر ، سلمان1ل
ى يابى ادد  دألى أمقاد حازة فى ا

 بمعذى ى٠الغدلىالتثري ينتهى حتى
 بنفسه يجدد ألذى وه ألمجاس أن

نعناد مواعيد  ، ألعطلة ومواعيد ا
 لمجاس بالتبة ألحال هو كما

مريكى الكوتجرس  يحدد وند ؛ ا
 ى٠ب١ فى ألعمل نظام ألدستور

ثابى  ذرلمابة دورات ألى بذنيمه أ
 هف فى مواعيدها على بندى سدو؛.ة

 انير—ألدسس. ذلك ومثال ، ألدستور
 لبمهورية١و ن انكل عهد فى حرية

 جاسدورى٠ فدحور ، ء١ءلىالو
وف  ١٨٦٣ ءأم أعلن ألذى ألمدرى أ

 التذريعى ألفعل أن على ض
 فى خاللى؛ يجتمع ستوات ٣ هجلى

 ي-*بر٠١ منتصف من ينوية دورأت
 دستور ونص ؛ ير١لىر منتعف الى
مة مجدى مدة ١) أن على ١٩٥٦ ى'م  أ

ذى ألغمل اى )  سدوات ه ( يعى أ
 ذص لى (( له اجتماع اول تاريخ مر.

ذمتاد دور يدوم ١) أن ءلى  مادى ا
نل ءلى أشور سعة ٠ (( أ

تصدغى فصل
 ألعصل ، ألعمالى ألتدريع فى

 رر٠م دون ألعامل ذحل هو أكعفى
 قواعد ألى أو ألعمل عقد ألى ستند

روح ان ا أو ؛ألجزاءات ب لكاد أ

 فى العمالية ألقوأنبن ءحات ون

 سيالة على( ألمتقدمة ألدول مخف
جراءات زد ألعمال حذوذ  أ
 ؟.انب من ألذاذونية غدد التعفية

٠ أ عمال أسحاب

 ذون ن؛ ) ألممرى ألتشريع وضهدن
جراءات : ١٩٥٩ !،-ام ٩١  ألتي أ
با ٢كج  فخ حالة فى ألمامل ا
 اوه ذلك ن٠م ، رر٣م بدون ا!ع*ل عقد

كان مبرر بال ألعمل عقد فخ أذأ )١



اسر ٨٧١

 لعاامل١ ا ضرر أصابه الذى للطرف
 افغ١ هذأ من ؛ العمل صاحب أو

 مع ة ألمحكم نقدره’ بخر نعو فى المدق ١
 دترر٦ ومقدأر إءفى١ نرع مراعاة
٠ ألحارى وألعرى ألحدمة ومدة

 ته مبرر بغيى لماًمل١ فدس اذأ و
 إغلغ--لى ١ هذأ ننفين وقف طاب٠ أن

 ألسل مكتب ألى طلبا بذلك وقدم
 •نارج من اسبوع خالل ألمحتشى

 ألمكذب ولذخذ ٠ ألعمل ب ا=٠صا اخطار
 أو ودبا النزاع شوبة رأءأت 

مور قاصى ألى -احاله  خجه١ ا
 ائخذدى الجزرة لحكها٦ قاضى او

 دد ف لطلب١ و شر٦ لبعذب '

 اول تاريخ من أ'**زءن رحاوز 
 أهرر ١فذ ٠ صاصا ه حالم وبالزن ٠جكة
 ل٠س١ صاحب ألرم اشفين بوقف

 كصل١ فترة حالل ألعامل أحر بأداء
 احكمة١ ر١أذب١ -ندال ص قة لسا١

٠ ع غز أز١ فى تعدي ألذى المختمة
 عادة ب؛ رفض’ أن محكمة1ل وز٠بج

دول ألعامل  بذرود ه٠ء ألى أ
٠ القاذون ى بذة٠مع

 وزارى قرار ندر ١٩٦٢ عام وفى
 أمام التف'غى من الحد فى رغبة ا

ح-ل٠ بعرض بقضى ( اضداكم تا  دا
 أدأرة فيها تمثل ثالثية لجان عر

 ؤمكذب حما٠لمخت١ والنذابة .'حذع١
 ذع٠د1١ ادارة 'ننفذ لم واذا .٠ ل ااعم

ءابدة ار ل ر روح ا  ثمحكمة٦ الى أ
ذناًء ٠ اردهجل ا

خار>ى فضاء

به يقعد-د الخارجى العماء _ ١
خاء زألى ألعالى بعاز ألذى ا  أ

رب بالالرد ٠لحيط١  يءدر وألذى أ
 وزن بانددأم  ولرن اجاننية أ ٠١)العد
ح  ٠ ه—ذي سمبج٠ ع بم لت ١ ادرة الم أم٠ا

 الى عى —د قعر أول ذل—- و وكاب
فا'  ١٩٥۶ اكتور t ف الدبى ا

اء٠لغض ١ غزو إمدر ف ءر عذدر ددابه

ت سفن ارسال ذلك وتال  ذحمل’ فضا
 بالخروجمذ.ها وتممح أكذر أو انسانا
ضاء فى سباحة واض  ألخارجى أ

ت جهزت بيتؤا  در حدز الدرقة ؛ا#
وتوغرافى شارات لتقاد أو ا  أ
؛ الالسلالة  شجيل او وارسا
 من ذاك وغبر ولى—اج ا التغيرات

 فى ردتغل ادى ا ه— أإ بيعي هر ا؛ظ؛
وألذشاط- ألساب ماة اغراض

- .درزت وم ومان £١لسو١ ذى رى٤أ
ض هميةأ  ٠رالكمبة !خارجى١ اء—ا

ور وئن1للق ٠ ا

ضاء بين لتمييز١ كان — ٢  ا
 ألدولة سياده يقع"دحت الذى اويوالى

ة ا التشريعات بحكم  اء—ضم ا و لدو
 ادى المائل من يملوه الذى الحارحى
ضاء لجنة ١) أبحاث أءرذت  ا
مم هحة أندمأ'ز التى (( الخارجى  ا

دجاه ١٩٥٨ غام المتحدة  باحة٦ ألى وا
 ا غرأذر الخارجذى الفضاء استخدام
ه'.مية  الناتجة الذتجيرات كدراسة ا

رسال أو  والتاهزيرش الالسالن أ
 ءرالدول تجهدمل١من وانه سيما

رسة ( اوذادر القليل ؛.امتثناء ؛  و
ضاء اى أنرافها  الذى اخارحى١ ا

 اخذماع استحالة وكذلك زهاوهعا
ضاء  دولى شراف الغارجى ا

دافة ،وماءى  استكشاف أن الى ؛أ
راف نم الكون رار  اصة١ أ

 لرحلمة١ ذهنه 'نتعذر أن صبغى التى
 يل٠قأ ددد اذجازها ء بدب تضطلع االمى

 'ذروات 'ننفق لذىا المذقدمة الدول من
 ، الهدف هذا 'ذحقيق بيل٠س فى طائل.ة

 دن اوقائع١ نبتته’اً مما ؛ألرءم وذلك
 ؛ء—الغذ- الى ضابة أضار طألق١

سى٠اكي راض——غ ىااخارج
٠ العسكرى

اسش
 ، العربى الجنوب امارات احدى

 بية لض ١ المحميات احدى تعتبر وكآنت
ربطاذى التذميم ب٠٠٠٠ح لل*لمطقة ا



٨٧٢ سة

 نم اشرق الى فبا١جمر وذع
 لق ١ و—لع ١ ذجاورها٠ ءدن متعمرة

 لشمال١فى وددردذة الدرق فى ذر ال
 على الجذوب و'ذطلفى اخرب١فى جحول

 سكانها عدد يبلغ ٠ الهندى المحيط
 زنجبار نها ماص م ، ألفا ٣٨ نحو

 صمة الد؛ ١ونقر اأجديدة ة العادسم
صلية  بتولى ل٠ اإوادى من ه؛ وكذذ؛ ا

ط عليها  الله عبد بن أحمد ن ا
 ١٦٥٩ عام فى رفض لزى١ ااخضلى

نضمام د الى ا  العربى المذنوب ا
 رعد اإخربية ت٠المحميا بش-مل ااذى

حب أن  ألذى اندن مؤتمر هرن ا
 حت—'نض وقد ن الغرف لهذا عذن

دة ولى ا د دحور من ا  ا
 أنها راعتسأر الفضلى طة اسم

مارات احدى د المؤسة ا  لال
 لشرءى١طن١ معارضة من ض, لر را

. لتذا ٠ ا

ففالن
 ب١كت فى له برمز مدرلى ى — ت * -م

 ٤٧ رتمه كا( ف ١) ؛.حرف الكيمياء
 فى يوجد ا٠٧ر٨٨ الذرى ووزنه

 ط ابين ذونه ث رغره مختلطا النبدة
 ومو وارحب للطرق قابل براق

 درره فى ويئتؤر ، للحرارة
 ذقاا:يا٠ومذ للفتاح و ٠ ٩٦٠هر

 زمذة١أقدمال منذ ءدزدة استخدامات
 'عمده ا ذه رأ و لع-هلمة ا نرب L اًهمه

 . ذهس’٠ '-ءر ,اذ؟ اذ ا م إذ؛ ا فى الغضية
 ى از ا _5لحذ ١ اغةيدع فى تستخدم كما

 . هب لذ ل؛ وة٠٠أ ميزة بعالم؛ت بدمغ
ربا المناعات لى وددخل  ٠ ا

صر نم الد ت٠مركبا ن٩ ؛  ا
٠ ذر؛ غرأ ض’ا ءمليا'ت فى اصامة
 المعروفة المعادن ن٠م اانفة أن دع

 انج أن ا القديمة الحضارات منذ
 العارة فى ' اليوم 'سبا لرواش

مريكية طت١ فى سيما  ا  لو
 برو ثم وكندا والمكسيك المتحدة

ن خالل وفى ٠ وبوليفيا   ا

خرة  يعتبر ١٩٦٥ - ١٦٢٥ ا
نداح  حد الى زا.ذا للغضة العالى '

نتاح هذا  فقد كبر  عام فى ا
 انتاج و اوذرة ٠ م ٢٤٥ نحو ١٩٢٥

يداب ا  نطه انعام فى المتحدة لو
 عام فى ١ م ٢٥١ الى ارتفع ، ا م٦٦

 فى لالنتاح رقم اداى وكان ٠ ١٩٦٥
٠١م ١٦٢  اذ ١٩٥٤ عام

لمانية .غفة’و'ا الفدح ر بح يميز  ا
 ن زتكة٠ مذنعة م.عدنية ؛'ذة٠٠م شى ن

 النحادى ءاو ى تحذ؛ مسيكة درى
 . ةعمط ب٠٠ح نمكب١و أرذك١و

 ا ويف وذهالى' تبا1دشض وتتمرز
دوات حاءة٠٠ص ١٠ؤ نخدم—'ض ا

٠ الراح

دسذوزى فق،
 ه اضا الدذورى الفقه

 ؛.'أخار المتعان والدراسات اطدوث
 فى ممذ ذلك أدان ,*واء شورى الد

قانون أو دورى عرف صورة



 ■المحرث وعسند ٠ مدون دستورى
 رجال بيا ئع١عضع اض ١ والررانحات

ب - م ع - ،ئ ج ا ضم ٠ ٠'ذاكخاام ،حخ ٠ز ا ج لفكر ١
 '؛ أو؛ثادن اركتم 'و اسدنى أو

 ء وابقنن بع دش ٦ لى ت١لعيوبو'لغتعز١
 سد و ؛ ادب ا ندارك‘ إى ا ف واصد
 لش١ اآلراء هذء -نالن ل ن١ؤ ٠ العى

 ا٨أإلهقذ ,مطات١لدر١ ءذدا ذتمخخى٠
 تيةمن١لذ١ متبا٠ق واش  حد. هرلمزمة

 العكر فى ١ئ'ش 'نحدث ان ؛نيا—ث
 نم لنر و اب دل .الدستورى

 حالقة آراء ر تدنمل حان ا
 رذا د وح: - الفكر هذأ 'نوجه
 ا#حتماعرن ~خة٠الفأل ث’ 'اتول
 لتظوراتاتدحورية١ ؤالزمن سبتوا

 تاذوا اك ا#راء نبدة حاءت اش
 ة—رخأنما #حله٦ومح ٠ ب حبا فى بها

حتماعى العتد نظرية  ببا تاذى اش ا
 تف'ه فى اذ. م.ت را ان٠ك وط د٠رو'

 فئس بة وتغذ ٠ اش الدم اسد
طات  كر٠وت٠ دبا ذادى اش ا

 وش فى أفر دن ا..' كات وما
 بدد '.شش١ الد-ذوربة التشردات

. ذلك

فالدبذوسذوك
أنى ألمة ءج 'نعننو دة I ■ :ه ج ن؛ مرتاء
 ، 'اردى المحيط على المظلة الرومية

 لدن بالقرب امور نير خليج ح علمى تقع

 الشمابة الثعبية كوربا حدود
 ; وم ا اسابانجة ا ر الخب: اجه وآو

قدى ق اش اذلبم، عاصمة  لغ—د ’ ا
 عن فضال وهى الغا ٣٣٨ سكانها عدد

 ؤس ة وابحر الصناعية أستها
 ٠ الكد نا سمم حدبد خط رهاة
 فى فينكدة لو٠٠نح ه٠٠٠ذيجي ١أدحر وقاءرة

 وى م وذ درغوستوك ٠ كبم ا إضق١
٠ الروسية الجامعية ا؛دن

ئدندزن
، فرذى وزارة ورايى سياس

 عام ولد ، فالندان اتيين بيير وهو
وسلى القانون 'درس ، ١٨٨٩

 بمجلسى زا—عض أنتخب . الران—؛لحلح
 وردا عجين ٠١٩١٤ عام البواب

 وزارة )-١٩٢٩ عام ر ١٩٢٤ سدارة
 وزارة ) للمابة براوز ب ٠ ؛ ردبيه ى؛

 وزارة ) لالذذال ١ذوز؛ر ١٩٣١ قالى؛ 
 من لرفبر٠ وفى ٠ ١٩٣٤ ) دوميرج

 تم اووزارة رباسان تؤلى نفه العام
 —٣٥ ,( فال  وزارة ؛ دولة بر٠وز دبن

 لهذا للشيوعية بددائه ف عر ٠ ١٩٣٦
 لحرب ١ ابان لنازنه ١ بميوله نهم ا

 ألخارجية وزبرا عون ٠ الناش المائية
 اعتذلمه (؛١٩٤٠) ش٦ف مة حك؟ فى

 ءام وقدم ١٩٤٣ بالحزائر الحلفاء
 وش الخيانة يهمة ة محاكماذ ١٩٤٦

 ؛ؤبد كان أنه بدءوى ر رعدد لك أحي ١
١٩٥٨ .'ذوفى الدركة..ازر,(

بين ا

 يدا ويلبي ذى كا— عي٦رحبر : لقوس١ خم٠س١
رياسية جمهرزتة٠ . الخام نظام

(١٩٦٦٠ ماركوس ذرد'ذد . الدولة ريس
ا افى ٣٩٥ رزون ا واصمة’ا

 خد ر أ لهابن ١ ج,رهزررة ذكف'ي’
 ادى ال المحيط فى بقع الجذزر من

 احل سب■ من ٥٠٠ بعد وء!ل ب، الف
 فة لدما وعاى ٠ش حر— ١ بى إجزأ ا ب أ

 ،ويمتد ا ورش الساحل من م ٧٠ ٠ ٠
 اشمال١ص م ١١٦٠ فة دا ا رخبيل

 طرفه بلمر و؛كاد الجنوب الى
 عداد بباغ أندونيسيا♦ حدود الجذوبى

 حزيرة ٧١٠. اسبدت ارخبيل جزر
 الجزر من الددد ٦ط 'ئلثى ونهدو
 تغم جزيرة ١ ١ بينما ،له أيداً، 

 1؛ ٤هه٠لوزون ٠ وهى ألكأن أغآل^.ة
ف، ه -أمار ، ألفا ٣٦هر و نا مند  اً

فان دروز 'ت  '، ومندور وباباى وبا
 ماحة لدنز اش ألجزر وعدد

 ٤ا٦٢حديلغ١و مم ءذى سها برة الحز
ط -نتدر حزبرة.  ؛كليةللغلبين١ ا

 وعددالكان ٠ مم ا!.ف ١١ هر٧ ؛لمحو
 الكاثوليك. ض /٨٠ منوم ن م ٢٧.ر

اسحن من ألفا ٧٩٣ وببنهم



٨٧٤ طض٠٠فل

تفاقية هذه ا أ. ١ شة ٩٩ إدة ٠ك٠نجنج_ ٠ I محفف هند حذوز ) ١كو.ر
معد 1 ١٩٦٥ -ر ٣ءد(تل. ف ' ,باكا . ط م ١ر٤٦ عت٠٠ةمم
دات ااى نج ,او

H ٠

مارن دسى للم د رنا ز ٦٩ر٧ -نبغ . ئ- ‘الذ- ١١٦ ( مانيال
٢٥ الى المدة .او٠راخذح ا؛تحدة وار المطاط ذلك وش . ط الى

٠ نجمنه ول وا؛طاط. ودالى—ا! وا و'!كاكاو
. .ه •٠٠ خ  . ٠١• اسة ٣ر٤ فذ_ش ادوانة وة اش اما

ة فى ا ٦ر٢ماثه.١.ر -.الى، ٠حاموس ى و
 مليون نصف عدا ٠ ٠ حذزرر ٠ م

 وة ونذممزاك #سمالثسذوبا٦ من دان
ف لذذدر١ ) العدنية وئد'ر٧#طقا١ با

 من| ٣٢ر٣ دو ١٩٦٥ عام تتدير
 ٠ ت م ١ر١ ذ م، القديمة لعارنجمه١

ذدح لتف١ يشس دزون لى١ تذقل نم
٠ نجا شما فى

 أرود !غلحنش١ حاد رعذم
 ة٠ذي١للبو١و ة—والزراءي النباية

 تفعر ٠ زن د—إك ١ رم ،لة ١و
 المساحة من /٤٤ر٣ نعدو الغا؛.ات

 عام أ الحشب انتاج بلع وقد الكلية
 بمكع قدم دون ٣٢٧٧ { ١٩٦٣

 ن٠م /٩٧هر دو الدودة ورح'اث
ابالد اهلى كما ٠ الغابات

رادى *ن /٩٨ر٤  ألتى زرب’١ ا
 دذ٠ت ن٠م ا ٦٠ و—نهد ءإيدا يعمل

نتاج ودكل ٠ السكان  إرراءى١ ا
 نم ن م ٢هر ، ١٩٦٢ احصاء ا.

رر ٠مط ١ر٣ه’مدذرذ ١ر٢٦ ا

فتتن ٠٦٤؛ ؛رو ٠ ١٣٦٦حدد ( رده سين 'نحذم ت . ٣٦ 'نحاس , ١ .٧ فذ
عر ,.ظإو ورطين ١ _ ٤٢٣ اك ذ٢و ٠ ٠سع ~سنذو ١ و لق لز ١ و
جنوب بن غم لحعرازألدى ذل ١ ا ا لغ ا، ٦٧٥ و لذها١ يرن ف و أ اف أ

ألشمالى و لنان و ورتا— حدود قتها عال شلى و ٠ اغضه ١ من قية أو
٠ لحنوى وا ادش ..-ا- ودحراء رات التحاربة معاهدة المتعددة راؤو

 ؛.دحول بح ١٩٤٦ م تجارية
 'لتعرلغة من بز٠. بخصم وارداتها

٠مد؛ ٢٦٩ حشيا بلغت ا ة كي الحمر

 اسانية م؛ اسين كاى
يات اليها زحها  بط المتعددة ,!و

 اش ١٨٩٨ عام بارس معاهدة
 -.-باذية١ لجة ر ا 'ا#رب انيت

تام ذاك وآلمن . د م ٢ . ندم, فى وناك

ستعمار ن٠م نحرر وطنية حركة  ا
 ديسمبر ٨ فى انجابان غزننها٠١يكر األم*

 و—داغ فى غروها اعادت •ب, ١٩٤١
 حذى ءليهأ رهااممأعلم -طت٠ و ١٩٤٢

 سب'ت ز؟طت٠وار ١٩٤٥ سه?ر
 أرتر ماك ل١أجذر١ ٠نر هذه اسدرسة

 جمؤوربة لغل?حن ١ أءذذت . نى يك ز م ارج
٠ ١٩٤٦ !;وبه ٤ فى ة اط هدس

 دن ى٠لذس١ لككجزنجى١ 'منكون

 ١ ءصو ٢٤ ٠ف ج شير !ل مجا-.
 ى*٠ل* ج■ م و ٠ '-وات ؛ لداً اا٠نج٠مذتخ

لمدن مذذخاًا ا ن-و ء ١ ٢ ٠ ع ننج 'ب بلن
 رنم شحب و ٠ ت١تؤ ؛

 وذدمح شوات ٤ لم_دة الجؤؤؤرية
٠ واحدة ة م. انتخاره اعادن

ش هذا وكاث  العرو حذى ا
 للتبر١ذجذرال١ قاده الذى شطاس١

.ةالثام اجبرجزءا-من٩١٦ عام  و
 . ن العذى 'نحذاليادن اتت٢ اش

أإلدار لذاحية١ م,ن ذذد ؛اذتو
 ا.* و ت و -ي به و و -—أغد اواء آبع

 م لغن. ا-رم ب — ر If حم - |وفا هنالذ ،ك*ن
. ’م٤٠'لذ١ ح' ب; ٩جحتبع



فلسعإس ٨٧٥

 كرحد؛با_ة دش٣ك١يال
مو ئءهة ذ ن’ منذ  ضداى’ ا
ذب هذا شى طاى الر  ووفدت أ

ريم، , الذب حدوذا له
 صختسبه زت التى الحدود دهذ

 حش زيغناتفه' نببه١/٦ نلبن
 ل' ف ٠ ذاب' ٦ ر السربة بيكو

 شاذج٠٦لمادة١ نى والنرحاء ١٩١٦ عام

لمذعة١ ن وآدب الررذآ٠ لمذطقة١

. معية رتدماوة س:اح٠ منهما

بلغت جن فسن فية ١ جفر - ٢
 انتى نالحدو ز فلذر مساحة

 ٢٥ رحو ت ؛يك مانكر اتفاقية أقرتهط'
 وم الف ١٠ ر٤٣ نخدو ى’ ج ألفكل

زرعو ذوب ي هردي ٢ ر ٢ رح؛ أو
 'ى١ اصال من اضدادها اض

 فيتبابن عرنسب؛ أما كل ٤٥٠ الجنوب

 وببنغ . كل. ١٨. افاد ذرا -دبنا
ل العادل طول بيض ١ على ا  لبحرا
 التى انحدون أما ٠ كل ٢٥٠ رحو

تها'قيه رخمتهما  ا'جصوب وز ٠ ا
 ذمة در ١ ميناء اء ٠صح دي نفعن؛
 البحر على روح من التد الحدد

بيض  خإيح على طاو؛ رأس ار ا
 مع ١٩٠٦ عام اتفاقية ا .ة—العن
 عند الحدود تمدا الثمال وفى ؛تركيا

 مرتعددن ب جد فى رذ ادمان-. أدم٠ئ
 ثما زندبر كل شرقا وتتجه دمنان

ذب ددون فى ويدذل  منابع 'كثر ا
ردن ذر  الحدود تمتد بينما ٠ العليا ا

 أنحى فى دان قرية من ة—الشرقي
 بحيث العنة ميناء الى النمال

ء واكواطى النهر مجرى تمابر

 ثم وطبرية الحولة بحيرتى الثرنية
 بحيث منتصغه فى الميت البدر سق
 فرطين، حدود فى جميعا هذه 'ندزل

 عربة وادى مع اخددودا خط بسر 'رج
٠ العقبة خلح رأس الى

 ثالثة الى جغرافيا فلطون تنقم
حلى اض : انا  ويتراوح ا
 ٣٥ و الثمال فى عكا حول كل ٧ بون
 فيه وتتجمع غزة حول الجذوب فى كل

 ، اكالجة والقرى والمدن الموانى
 كتل عدة تتخللها وسطى هعا

 لررتفعات 'نثمل ومهول -■ة جبلي.
 ابئ سهل يليها الثمال فى انحيل

ودية هضبة -كل الخبب عاص  ا
 عليها 'ننع ألتى الخليل طرتفعات

 وهى النقب صحراء و-نليها ٠ القدم
 حة١٠س نعف نحو تثفل دضبة
  وانن( مم٢ أط ١٢ تىذحز؛ ن٩فل__ط

 البل قاعد-نه مثلث شيه من
 عند رأسه ويقع غزة عند تاحرا

 صحراء وتعتبر '٠ العقبة ح حلي رأس
 الوسعلى ضيذاء٠لهذب امتدادا ننقبا

٠ استراتيجية أهمية ذات كانت ١لهن

قليم اتتعاديات متذو  عل ا
مطار عذى الذىتهتمد راعة ■٠ا ١  وهذه ا

 لجليل١فى ...اممبوت ديتها تتراوح
 منطقة فى مم ١٠٠ و اى لذمما ا

 الى :أخرب س -نتناقص كما اانقب
ق  الساحل عل ٦٠ ٠ نحو قالع ا
 منطقة فى ١٠٠ لحو’ الى وتنتهى
 ه ب؛ على الزراعة تعتمد كما ، ا ردن
ردن نهر ننيم بعد وفروعه ا

٠ استغالله

قليم حاصالت و'ذثمل  من ا
 ٩٠ ينحو بذر كان } اوطح ٠ الحبوب

 انبر ، ( ١٩٤٨ ثام قبل ض ألف
 .،فى( ا ٥١ ١٠ (،الذرة١ط أ ٧٥)

 م ,١٨ ) الموالح ؛ ( ط أ ٣ ١ ) ألزيتون
 الحيوانية الثروة تشمل كما صتدوق(

غنام ألفا ٣٦١ الماعز ؛ (٠٢٠٩ ر ا



٨٧٦ فلسطين

رقام ذه—ه وجمدع ,١  الى تر—تن. ا
 ٠ ٠ ذنى ز اصب: ١ ل حتال  ا مط'تجل حص-اء١

 تجوتاص ١ ندة اح ١ الذروة وشملت
 وألفروخات والبروم الطعام وملح

 وشكل ٠ الحرى والحجر والكبرب
 والصابون الزيت عمر الصناعات

 ٣٧٥ ته يم ما د ر تسدو ر٠مص كانت )
 ألف ٥٢٣ مرئ الصابون من جنده ألف

 من ا—وارداته اة٠جم ا٠هى جنيه
٠ ( السلعة هذه
 قلسين سكان عدد تطور - ٣

 ب لح, ١ منذ وجنيا عدد؛؛ تطورا
 التهويد سياسة تأثير وتحت العفى

نتداب دولة التزمتها اتى  وجرى ا
 كان ١٩١( عام ص: اتطور هذا

 ٨( ديتهم ألفا ٦٨٩ السكان مجموع
 داع ١٩٢٥ عام وفى ،يهودى ألف

 ألف ١٥٧ بيتهم ألفا ٧٦٢ المجموع
 اى ١٩٣١ عام فى ارتفع ، يهودى

 ب : ددودى ألف ١٧( بينهم م ١ر٣
 منه م ١ر٣ الى ١٩٣٨ عام فى ارتفع
 ١٩٤٨ عام وفى ٠ ودى٠ي ألف ٨٠٠

 ماجماته ود ا من المهاجران عدد بلغ
 .. ثابتا العرب عدد ظل بينما ألفا ٣٩١
حتالل وبمد  اغدف: الصهيولى ا
حصاء هذا تطور  ٠ داسما تطورا ا
 عدد أسح ١٩٦( بشاير ١٠ فغى

 ن م ٢(ر٣ المحتلة فلسعين سكان
 ١٨٩ر٩ و ليهزد١ من ٢ر١ه هرنهم
 ه٦ر٣ و لسلمون١ ااهرب يرن ألف
 ثع ألفا ٢٦ر٩ ادحيون من الغا

 تجيون ١ر١ تثتت ينما ، الدروز
ة٠١المجاو المربدة الدول بدن العرب من

ل١ تحت فلطون " ٤  حت_
نتد  نيا بر؛ط احتلت : البريطاتى ب ١وا
 دمر ٩ فى اكنبى بقيادة القدس
 كمللحا مذرا منها وجعلت ١٩١٧

 ؛١٩١٧ كاليذؤن بر؛طلىأ١ السكرى
 بولز ، ١٩١٩ موت طو ، ١٩١٨موتى
 عام من مارس .شهر وفى (؛١٩٢٠
 بريطانيا من كل وتعت ١٩١٦

بيكو ٠ سابكى اتفاقية وفرنا

 داخل فلطون وضمت التى السربة
 ٢ وفى ، نى البربط النذوذ منطقة

 بوما ٣٦ دل أى > ١٩١٧ ض ذو
وزير ن’أء ( القدس دخول من

 *اً ؛.أذور أورد )١ 'طان.؛ ب, بة٠خارج
 تكمن لذى ا ,ترا ل ليدرو١ !وءد١

 قوس وطن ذمة ١ عزى ؛طاميابر عطف
 ذ-راير ٣ وش ٠ ذ'ش فى ددون
 مؤتمر لى١ صهيولى وفد م'رقد ١٩١٩
تضمنت لب بما ۶؛*ببسار العلح

عتراف  فى ليهود ألتاريحى بالحق أ
 وتقرير ط؛ جلب وط.ن ق'مة وا فلط.ون

 ب جذ ل ده 'ا لفلسطون معينة حدود
ردن بدان  وضع مع والعقبة وا

تد ■نحت فنطن ب د'طس١ ب١ا

 مجلى نرر ١٩٢٠ ابريل ٢٥ فى
عر الحاء  ربو بل_ان المنعقد ا

نن تمت فلدط^ن ونع  دات—ا
نتداب وط لءإن ٠ طش٠لى١  فى ا

 دوضع وونع ٠ ١٩٢٢ ه—؛وب ٦
 الذى ١٩٢٣ ٠م ٢٩ لى اتتغيذ

 تكون٠ " ما؛.'ى لثاذتية١ مادته 'ضمتت
 ع—وش_ ٠٠ء لة معد؛ المنتدبة لدولة ١

 وادارية ة٢سا ادوال فى ابالد
 الوطن انثا، م واتتعادية

 من—-ض ا—كم ،{ ٠٠ ى ئابذو الغدومى
عتراف  تكون يهودية وكالة برام أ

 حعومة دازل ؛؛ودية حكومة بمثابة
نتداب ٠ ا

 تجا ؛طبر قامت أ ١٩٢٠ به بو وفى
 هر؛رت الوزبر برياسة ادارية حكومة

لع٠ع٠٠ؤتم مدا ددا و مند ه ر عتبا با ؛.ل صم,؛
 اتمكرى انحافى من لحةا١ مقاب

 هذه وأخذت ، لزبو سر الجنرال
 ااصبيولى المخطط تنفيذ لى الحكومة

 لغة رتمة٣لع ١ لى—اعتب تضمن الذى
 ملكية نقل وب ن ثاتة ر*مية
رض  الهجرة وتهيل آ ابهون 'اى ا

.القانوت ظل فى اليهودية

 من ستة فلضن على تولى
هربرت ٠ هم الساميون المندوبون



فلسطين ٨٧٧

 تشاكحور صح ٠ ١٥١٢٠ صؤويى
 سير ،١٩٣١ واكهوب ارثر .٠١٩٢٨

 ررد ’١٩۴١ كمش ما درت هر
 ١٩٤٥ حع;ايكذكباح ٠١٩٤٤حورت

 على ١;ه ١ كد ' ب ه ٦ انبت د عهد وز
٠ ١٥١٤٨ دو عى' ١ د ج ز فلطحن

 كب -ح ١ ف٠م ة نغد ا ة .غ ح لمت تضبه
من صنة شظن ل٠ء الرطانى

'نبويد ذفت غد طنية ل ١ رابذ الثه
تماتلت؛ام زد،

اشرف١ ز١ ب ١ ؛قفية عرف

نتداب دوية ت٠م تقايل نمع بعمندات ا
أة رأت يدا، او -دارة وارعدا'-

عقد او .التحقيق ندا- فى',دان تمثلت
- ك.ئعما٠ ٠ ي ألمثن ت١ م اد،

مستعمارا خدمأن ات ابذى. اش ال

غرب اب الى ب ’ا يى كند،
..ندى... ضة اقا ١ تته ن

: طبن و نف.ة نحن عقدت لتى ١

٠نحذن ٠ ١ ه٢١ ءاح افت هاط لحنة
دن ع ح،ع دج ع - ر در . ١٦٢٦ عام د

لخة و ’ ١٩٣٦ _ي لجة . ١٩٣.
كة عام ا طالة ا-١ التحن،'

اش او ه ل'ذ .۶١٦٤٦
.١٩٤٧ عام ا مم هيئة اوفدتبا

لهذأ عقدت حتى ' المؤتمرات وس
 فبراير ٧ فى لندن مؤتمر آ الفرض
 للدول وفود ب واغتركت ١٩٣٩

 ا منهم عضوا ٢٤ عددها بذخ لدربية١
مير  وحسن ماهر وعلى المنعو عبد ا

 ، ( ممر ا; عزام الرحمن وعبد شأت
مير  نورى . ( السعودية ), فيعل ا

سالم سيف ، ( العرانى ) العيد ا

 المدى أيو توفينى ، ا اليس ا( الحسن
ردن خرق )  انسيتى جمال ( ا

 وراغب( الهادى عبد وعونى
مثل بينما ( فلسطحن ) النثاشيبى

 غوريون وبن وايزمان من كل اليهود
وبرودلكى غارت وموس

 المباحثنات وانتهت ، وجولدمان
 تضمن أبيض كتابا بريطانيا باصدار
 عرية فلطينية دولة تشكيل

قليم وتقسيم يهودية و  ثالت الى ا
٠ مناطق

ول بلودان ؤتسم ومنها  ١٩٤٦ ا
 مجنى عتده الذى ١٩٤٧ والثالى

 ترارات فيه وامدر العربية الجامعة
 سن الملح الدفاع تضمنت ترية
 ، انثاص مؤتمر ومنها ’ طحن وط

 - ١٩٤٦ الثالى لندن مؤتمر ومنها
 الخارجية وزير من بدعوة ١٩٤٧

 الى ينته لم ولكنه بيغن البريطانية
 الوتت فى بريطانيا عملت ط ٠ ر١قر

 الى القضية رفع على نفه
مم هيئة  دورن عقدت التى ا

 وانتهت ١٦٤٧ ابريل فى استثنائية
 بتفيم مثروع اقرار الى فيها

 ديهودية عربية دولتين الى ملطين
 مديدة يثمل دولى نظام م فى؛ مع

 عدة صدور ذلك بعد وتوالى القدس،
 رفضها التقيم على تذوم مثروعات

 هذا منذ بردانيا واخذت ، العرب
ستعداد فى التاريخ  بعد لالشحاب ا

 مدتها 'اً يهودية دولة لتيام مهدت أن
رهاب عليها وشجع بالالح  ا

 ١٠ ليلة فى بالفعل ذلك وتم المهيرنى
 اليهود اعلن التو وفى ، ١٦٤٨ مايو
 باسم فلطحن فى لهم دولة نيام

 ذاتها الليلة فى بها واعترف ،اسرائيل
مرض الرئبى ٠ ترومان هارى ا

 دية يهو دولة قيام استدعى - ه
 العربية الدول تدخل فلطحن فى

 ناذرية١بلود مؤتمر لقرارات تنفيذا
بسلة عرف ما نثب ان فكان



٨٧٨ ( اندداب ز ن١ؤدسط

 أرضا اليهود باحتالل انتهت فلطعن
 ٢٠ر٧ مساحتها باخت فلطينية

 ذلك رم؛فى ٠ م م ٧٩٩٣ ) م كم ألف
 لمدن ١ من وتنمنت لنقب ١ صحراء

 والكاصرن أبيب وتل وعكا وحيفا يافا
 ا -.. كم. ٠ ابع ودر والرهرلمة واللد

 للهدنة اتفاقات بعقد الحملة انتهت
 ١٩٤٩ فبراير ٢٤ فى مصر مع

 فى بان ومع ، 'ا رودس بجزيرة ؛
ردن ومع ،مارس ٢٣ ابريز ٣ و ا

 ٠ يوليه ٢٠ فى سرررا ومع

وميط قدم ١٩٤٨ ى'م خالل وفى
مو ه - هدئ  برنادوت ذولك ا

 م قب ساس عذف للتقيم مشروعا
 اليهود وحارب ٠ الدادبة دولة

 لنذب١ ذم اقتراج برب عالمذرو
 ومم._ا دى ٠لع١ الجانب الى والقدسر

 الدور اذو*تبط اغتيال فى L كان
رداردحن ن٠م نذعن ١ يد عاى دون ا  ٠ ا

 ٠مجل ؛تدر ١٩٤٩ دى برار ٤ وفى
 ق ددوا زرادى دول قرارا ا دن
ب  وافتت ماو ١١ وفى المتحدة ا
 ة در. ا-، ا هذه ءر لعمومية١ عدة الدم

 اك ردا ادر الدول وعارن
 ان واس إبب١و اففانان وكذاك

 ٠ ا ٢وأر'نر وأ'بوب وبورما ن باكذ؛و
رلجيم٠ . لذت-,ز'؛تا ءن ت وامتنه

ظكرك١و وادوب دكراريل
ذد و'ذركيا لوذ؛ن١و ٠ اًحابا ر و و'ز؛ر

سرائيلى للوجود وتمكينا  ز ا
 ٢٥ فى ثاللى ع زمر صدر فلطعن

 اعالنه فى اشتركت ١٩٥٠ ما؛و
يات  وفرنا ورطانيا المتحدة الو

 عر فظة .احا١ فى س%رشها بثان
 وفى . اسة فى القائمة المدؤد

 'نتخن ف سع نها ف' )١ انتهاكها حالة
 ولكن ٠ ،ا هذا لمنع عاجلة اجراءات

عتداء وتوع يمنع لم التمريح هذا  ا

 ١٩٥٦ اكتوبر ٣٠ فى لالول الثالثى
عتداء ستعمارى الثالثى وا ه فى ا

 مع ٠ قاطعن ادارن ءلى - ٦
بحذوق الضرر احاق م ءلى ان٠ك

 مع اون—لتعيا تثجع وأن مالئمة
ها المشار اليذردرة الوكالة حثد ا

 فاسهلحن معركة انظر ) ١٩٦٧ يونيه
س المتصلة والمصطلحات ماء—وا

٠ آ ضوعيادو

( انتداب ) فلسعإن

دم ة عدد? مجلر أقر  صك ا
ظداب  بردظالى 4وضععن ألذى ا

 ١٩٢٢ ؛واب ٢٤ فى وإ~_ظبن دارة
: يأتى ما ها أهره بندا ٢٨ من لى ت و

 السلطة المنتدبة للدولة ءوذ ٠ ١
دارد التترع فى امه١ . وا

لمحواة٠م بة الممتد لة و الد ن ركز٠_ ٢
 سباسبة از دن’ ل الالد ونع عن

 ءانثا 'نذممن دنت' واقتى سمة وادار
..التوس'؛جهودى ذنابو

 دودغالنمة ;ركاذة ل ذ - <
 الى رذ المد، يداء ٠ءموبه "رشخه
 فى ا٠معه ن و مدا ا و ن-ظعن ادارن

فتعدية الى داعية أ  وا
دوز دن دلك وب نر قد اذى ا  فى د

 ارودى ايومى اتوطن الذاء
دشن فى ابيرن ''.دان وساب

لعبوذية١ خدمة لتة ب' ف ٠هلت ٠ ه

ر'ضاألسية.؛ فى 'ليهود  داألداخى ا
 صد عقا لمط_'ئبة١ ب ادوات

- مدة لعمه ١

سن فلطعن ادارة لى رخ — ٧

ئشة١ لحذسية١٠٠ ةئب١

 ولعطن .تحذون ابذين لليهود
٠ لهم دائما مقاما



واوربدا ٨٧٩

 حكومة أى ا البالد رذ١د١ بمكن ٠ ١١
نتداب  الوكالة هرع تدعق أن ١ ا

 ة’لوكا١ هذه تتوم أن ض اليهودية
 والمعالح لى ثف( ا 'سدر أو داساء

يافز٠م درزة و صئ.زي.ه١ فع٦٠وألمن ٠
 ٠ أوفياً تالد١

نحليزية تكون ٠ ٢٢ والعربية ا
 طبن لغد -يمية لر ١ اللفات ة والعب

نت من صنة ٢٦ بعد در—ا
 فررت كان على اشرطانى

 فى انتدابها تنهى ان فجأة بريطانيا
 ١٩٤٨ مابو ١٥ لة٠ك تتدع٠مذ

جراء هذا وض  الدولة قيام ا
 قضبة باحالة ١٩٤٧ عام فى األمتدله

مم هيه الى ولعبن  المتحدة ا
 أوفدت اش ا#دب لععسة ا.وار'تة١ -

 تورح الى انتهت 'تحقيق لجتة
 هذن وبدن ٠ -طمن—ن نكزب
نتداب لمطات -لممت التارس  ا

 ن الما* من لحددا بدنو دج: اع ار
 ى حيعا حها القاطيذب والمواقع

 وطبرية سد ن ١٩٤٨ أبريل ٢١

ولى ألدقائق وبعد الدولة تدلى من ا
 اعلن ا٠الذزاماتهل ءن المفقد؛؛

 باب ودية٠ي دو!؛ قيام لصبيونيون١
 من دية الدقائق وفى ٠ اسرائيل

مريكى الرب برق’ التارج ١هذ  ا
 مهنائ وورمان 'لدكتور ر١ 'رومان

٠ الج^ودلة بالدولة فا هرمترو

فسلى
 الغربية ا لماب؛ العائلة من فرخ

 وبكن ٠ الجرمانية اللغات عائبه أو
 راجيكا٠و ر—ورن شمال ز لغلمذك١

 النصف فى ا غلي-؛ بكونون حيث
قب من الشمالى ل . ا  وبعداستذ

 والذناوة اذلفة فرذر ا؛ ومحاو باجيكا

 لالحذناخذ ؛٢بدأتحر ءرمجا الفرش؛
غت رذ لغلؤلمكية ١ الذوب-؛ بمقومات

 ١٨٩٨ صام مراحلها من مرحلة
عتراف  تانو.؛’رسمية !ن؛ تكية بالف با

 الماق؛ ا-تخدمت وقد ٠ بلجيكا فى
 العناحعر ا'نازة فى اإءومية وج اذ هذه

 باءتار ج.ك٦ب١٠اد سد، اسدي؛
 وذلك ا دنى اجش١ من العسن ؛ن

 لعاية١لحرب١و العظمى ب اد حاذلى
 فى الفلمنكية ر٠ظاه٠٠ من ٠ الثائبة

ص ان بلجيكا  لن للدوله اورسمى ا
 ها٠٠١م و ئ لغإمنكدة ١ و ق؛ لعر ١ نلغبن با

 فى لعلحكية١ استخدام اردواح
 ربإغ و ذا—ه- . ة م: ئ أي ١ فة لمحا٠لد ١

 ذينه لرى اش زبع لذ؛ ١ متوط
 م ١ ر٢ لىلذلمنكية الحادرة 'اصدف

٠ م ٢ر ه زخ جمم نم

سى١ذحر فلهاًم
 احد ( غليوم ) وليم ئثارع أو

 ، الوسطى الرب برفكن شوارع
 الوزارة رباض؛ لربى به ذع كان

لماق؛  الحرب حتى .( المتثاربة ١ ا
سم؛ط)ق كان ذا ٠ ألثاب اكاق؛  أ

٠ ا لمانية الحكومة ءإى اصطالحا

ئورظ
يات حدى١ مريكية الو  المتحدة، ا

 'لنرنى 'اجذوى الطرف فى وتتع
 ين تفعل ة.برجز غبه وتحتل
 ، الكيك وخليج ' طلس المحيط
 هورية٠ج عن الجذوبى رذها .يغمل

شتراكية كوبا  عرضه يباخ بوغاز ا
ية ماحة تبلغ ، م ٩١  ه٨هر ادو

 سهلية ارض آكثرها . *!م لف’
 بلغ وبرك ؛حيرات نتخللها واطئة

 الغابان تغطى بينما ألفا، ٣٠ عددها
 نم تجاورا ، المساحن؛ تلثى نحو

يتا الشمال باما جورحيا و ٠ وأ

بة كان٠س عدد يباخ  ن٢ ٤ر٩ الو
 ن٢ ره٨ الى ارتفع ١٩٦٠ احصاء ا
 نحو بزيادة أى ( ١٩٦٠٥ تقد,بر ا

 وك ، جديد متوطن مليون
ت١مر أربع نحو سكانها عدد تضاعف



٨٨ فاداره

 تنفرد ظاهرة وهى ١٩٣٠ عام منذ
ية بها  لتطورها نتيجة جاءت الو

قتصادى نتاح دلى الذى ا  ا
 ، المسياحة ثم والمعدنى الزراس
ية عاصمة هى الو  ،٠ لغاأ ٤٨ ز تا

 وهى ، ألفا ٢٩١)' ميامى المدن أهم
 'ربا ٠ ا مريكية المشاتى شجر١
 ٢٠١٠ ليل جاممون الغا( ٢٧٥)

٠ ( ألفا

ية ميزانية بلفت  ، ١٩٦٢ ٠ الو
 الدخل معاذر وأهم ،د م ٧٧٤

 الحمضيات ورثنيزدل الزراعة القومى
 بلع د—وق ا ول المركر فى

 ذب لر٠اد١و البرتقالى ول٠محت
 منها نى و صئد ٠ م ١٤٩ فروت

 بذلك فهى ' البرتقال من ط م ٤ر١
 ت.١ ض عدة كارذزرنيا عر تقدمت قد

نتاح وينمل  ٤ر ١ .1 السكر قعب ا ا
 ٠ رطل ٠ م ٣٠ التمع ، ٢٠ ط م

ضافة ول الى با  الودانى ا
رض ماحة وتبلغ ٠ والذرة  ا

 الدحض وجملة فدان م ١ ره٣ المزروعة
 ق.مة ويبذح ٠ د م ٦٤٩ الزراعة من

سماك' صيد من الدخن  با ,ا
٣ ١ ؛ والتردمة والجمبرى زلمحار

 لى فأر المعدية الثرو؛ آما ٠ د م
بة تنتج اذ الفوسفات المقدمة  الو

 بلغت العالمى المحصول من بر ٣ ٠ نحو
 ى ٠ د م ١٩٠ ٠١٩٦٢ أ قيمتها
ية تعتمد  ألداحذة السياحة ط الو

 والمصابف المثاتى أهم تضم اذ
نة الزارين عدد ويقدر البحرية  للو

 نحو بنفقون زائر ٠ م ١هره بنحو
 تن.تهر كما ٠ -منويا’ د م ٣٠٠٠
 كيندى كيب نرال كانا كيب بوقوع

 للىا اسن لى الذر ساحلى؛ على

طلى المحبط  نناط كر نم ٠وهى ا
مريكية الفضاء رحالت ٠ ا

 ندة اب' مستعمرة ١فلوريد كانت
يات اشترتها  ١٨٢١ عام اتحدذ١ الو

تمى؛ الى واشمت ح ١٨٤٥ د ا

 عام صدر ؛ ية ا ر دنمذه يتفممدن و
 تألف يعىتثر مجلس قيام ( ١٨٨٥

 ، عضوا ٤٣١ شيوح مجلى من
 , ومجلب ٠ 'سمنوات ٤ لمدة منتخب

 إدة منتخب ( عضوا ١١٢ ) نواب
 لماندة الى* الدورد ومدد ٠ عامجن

 حاكم ينتحنب *ا—كم . '؛وما ٦٠
 فى ١بتلهلح ٠ نتوات ، ؛.دد د-ة لو ١
 ٦ ز ٠ ذم ء ١٢ و غيدان لكونجر.سن ا

٠ ب ١ لنو ١ بمجئر

فبهارة

 اقتصاديات د شائعا كان اصطالح
 عفحدة تحريف تالعلدارة ٠ المطن

 قصد٠و '، توسفإ ٠  ١) الفرطية
 رئ عع٠ ا ترن دل تم م ٢ ن حذن و ءن دع'ز أ ني،

 د ببن وم د لمى؛'نه أ تحت اته ر بذ و ا
 بفاعة 'ا دمم دا ر ممه.* ة ي لتمل ا

 د’ها د.-.-در آن صده كان كم_ا
 د-يئه و أ ينك من .شبغادد مع الغرارات

 د و>-ت ’—تثب ت،سة ر اي، ا لدى لة معم،
دخ_زن ر اليها المدار الكمية

ءإى ؛كا- . دم•- بحى

دن سع ؤلميت



تذويال ٨٨١

فنزويال

سم  ور دى رذيردكا : القوس ا
 رب'سيق جمهوره : : الحكم تعام

 ا ١٠١٦٣ : يرنى راؤب : اسولة دبى
ي ج ١هر ا. كاراكاس : المادهة

 ( ألصغيرة فينجا أى f فنزويال
 ألجنوبية أمريكا جمهوريات احدى

 وتقع الكاريبى أئبحر على المطلة
 زادى دحية؛ ٠اب إذنا مجاورة

ل١و العرى فى وكولوبا  صا
حتواء خد دمى ٠ ألجنوب فى  ا

 سافة الى تمتد اذ الجنوبى حدها
 والى اراشمال الجوب من م ٧٩٠

 ٠لغرب١لى١ الذرى من م٩١٨ مافة
 نحو وفروعه '#ورونوكو نهر بغطى و

ي ماحة زاسن٠ أربعة  وبع ٠ ا
 ٠ م ١٧٥٠ البحرى ل٠اح٠ال امتدأد

 إجا تابد.ه جزبرن ٧٢ نحو تجاورد
م م ألف ١٤ر٦ مساحب' وتبلع

لم : ا صات’'سف لعضها ١
ألفلم.م ٣ه٢ار ض ا ساحة تطغ
تتدس ' م-ت ٨ر٨ سكانه وعدد
حصاء ا فى ان ٧هر وكان ( ١٩٦٦

£ حصا ا ؛ خرى ا ألمدن أب ٠ ١٩٦١
أى ، ٤٢١ , ام ما' ؛ ١٩٦١
ماراكاى

لى
باركل

ت'ذ . فا'ط . غا ١٣٥ ’
٠ لحا” ٩٨ بال كرستو

 العجة الدول من فنرونأل تعتبر
 نباتية من ا'طبيعية واردها—بؤ.

 نتعادها أ ولكن ٠ ومعدنية وحيوانية
 فان ابذا استهالكى يأنه ب

 لداصمة ا فى ضجما المعيثة ستوى
 فنزوبال ن شت وتنعقد ٠ جدا مرتفع

فتصاد فى  دولة تالث بأنها انمار ا
 المصدرة واورالدول لبترول منتحة

نتاح هذا بدا فقد له  ١٩١٧ عام ا
 عام فى ارتفع ف ألف ١٨ جملن.ه با

وبلع ٠ حل م مليون ١٨٦ الى ١٩٦٢

نتاج  مامتدأره ١٩٦٦ ممىفىءااليو أ

٠ برميل مليون ٣ر٤٧

 متياز١أجذبية شركات عدة 'نتقاسم
 أهمها فنزوبال فى البترول انتاج

مريكية 'ستاندر خركة  /(٤٠١ ا
 للحكومة وليسر /٢٥ شل وشركة

 سبوى ألبترول أقتصاد فى دور
 مناطق فى ألطبيعى ألفاز أستغالل

 بحيرة فى تتمركز أش ألبذرول اناج
 /٦على. ألحكومة وتحصل ، ماراكيبو

رباح س  جانبا تستخدم أش أ
 من ألعمران أعمال فى منها كبيرأ
 وفضال ٠ ومطارأت وكبارى طرق

 فنزويال ثروة فان ألبترول عن
 بألح وقد بد أاحد 'نشمل ألمعدنية
نتاج  ارتفع ) ١٩٦٢ عام ١مط ١٣ر٣ أ

 جميعه (١٩٦٦ عام د م ١٥ الى
 الى تصدر ١ط م ١٠ر ٤ مته للتمدير
يات  به تستعيض ألتى أاتحدة الو

 تشمل كا ، المتقاص انتاجها عن
 أ!ف ٢٩ و الذهب : المعدش اإشروة

(، نيرأط ألف ١٣٤ ألماس) أوقية(،
حتياطى ٠ واأغو'*فات وألمنجنيز  أ

سيدوص والفحم ( د م ١٩  وأ
 دور فى وجميعها وألنحاسن وألنيكل

ستغالل ولى ا  المناعات أن كما ،ا
حتكارات أيدى فى بها المتصلة  أ
ي يات سيما ا  ألمتحدة الو

 المال رأس من /٨٠ 'نمثل اش
جنبى  عدد ؛غدر لهذأ ٠ المستغل ا

د أهل من باأصناعة المشغلين  ا
٠ فقط ألف ١٦٧ بذخدو

 كذلك فذزوبال اقتثاد وبعتمد
نتاج على  مماحة وتتدر ألزراعى أ

رض  ، ف م وه ه بنحو الزراية أ

 مجموع من ا ٤٠ عليها يعمل
 سدرقانون ١٩٦٠ عام وفى ،ألدان

صالح  الماكية حدد ألذى ألزرأعى أ
رض ووزعت ألزراعية صنار عاى ا



٨٨٢ مبوس

نناج ودمل ، الفالحين ف ) ا  بآ
طنان  ، ٣٢٣ يوكا ، ١٦٦٢ عام ا

 ، ٢٤٥ القعب سكر ، ٤٣٦ موز
 سمم ، ١٤ر٨ كاكاو ، ٤٩ بن.
 ألغابان النباتية الثروة وتشمل ، ٢٩

ستوائية  كبيرة نبة تغطى التى ا
قليم من  من نرعا ٦٠٠ نحو وتنتح ا

شجار  . -ستذل لم بكرا مازالت ا
 مليون٦ر٣ ذية١الثروةالحيو وتثمل

 من رأس م ١ر٤ و ألماشية من راس
 لصادرات ١قيمة جلة بلغت الخنازير،

 متابل م ٢٧٨٣ جده ما ١١٦٥ عام
٠ للواردات د م ١٢١٠

 ا'سى٠ على الحكم نظام يقوم
 يتضمن الذى ١٦٠٨ عام دستور
 كونجرس( ) تشريعى مجلى انتخاب

 ونواب شيوخ مجلس من يتالف
 يكون اًن م لشيو ١ عفو فى ١ومشترط

 ، سنة ٣٠ بالغا فنزويال مواليد من
ية كل وشل يات من و  الو

ثل عماى شسعيخان العشرين  ، ا
 يكون أن النواب عضو فى ويشترط

 سنة ٢ا بالغا فنزويال مواطنى من
 وحق ٠ السكان من ألفا ٥٠ ويمثل

نتخاب ناث للذكور اجارى ا  وا
 نتثار ونظرا ، سنة ١٨ البالغين

مية  فيجرى (١٩٥٠ عام بز٤٨ر٧) ا
ثتراع  ومدة ، وة1ا بالمالمات ا

 كما سنوات ه التشريعى الفصل
ثتراع الجمهورية رنيى ينتخب  با
 حئ وللرنير ، شها سدة اباشر
٠ الفيتو

فة سبانية : ا ا
.( د ١ = (ر ه ) اتفاربفيو : ساة ١

أحمر ٠ ازرق ٠ أمغر : العلم

ض نجرم ٧ ( أض )

توس هيئة

قذنيأوس
 آ دذرأء ورئيى يوتانى سياسى

ذيرة—يج دك . ف اليتريوس وهو

 أسا الى وانتقل ١٨٦٤ عام كريت
 البادة مثاكل فى وشارك ١٩٠٩

 اى آ, ١٩١. اكتوبر وفى الداخلية
ورذتغت للمرة رة١لوز١رياسة  ا

 حياته خالل لها عاش التى سياسته
 لذغوذ١ألقغا،ءلى لطويلة١ السياسية

 لمذطقةواذامةذظامحمؤورى١ فى التركى
 :ذم ١’ ٩١٢ عام فغى ٠ اليونان فى

 حرب فى تركيا خد البلقانى الحلف
ولى البلقان  العداف فى ائترك تب ا

 الثانية الباقان حرب فى بلغاربا غد
 ابان الحلف صف فى وقف .١٩١٣

الملك اضطره ؛العظمى المرب
_ المانية ميوله وكانت ٠ نطنطمن

ستقالة الى  ؛عمل ١٩١٥ مارس ٦ ا
 ءنسالونيك۶للدفا فرقة تأليف على

 وبعدتنازل ٠ ا'لحلفاء بمعاونة ١٩١٦
 فنربلوص الف التالية اكة فى الملك

 ليوذان١خمام١ واعلن الثانية وزارته
 اشترك ة نم؛ يونيه ٢٧١ لحلف'ء ١ الى

 استقال ؛ ١٩١٩ فرساى مؤتمر فى
. التالى العام فى

 ستيالء الحملة ننريلوير تزعم
ناضول ءلى اليونان  الى أدى ما ا

 كمال ممطفى بزعامة التحرير حرب
 - ، أبا بوذانمن١وطرد
 لتيام ودعا ١٩٢٤ عام الثالثة للمرة
 على الحمول فى ونجح جمهورى نظام

ستفتاء فى اغلبية  الذى التعبى ا
 وزارته شكل ٠ ابريل ١ ٤ 1 جرأه’

 ،١٩٣٣ لخامة1و١٩٢٨ ءام الرابعة
 بانقالب القيام فى ١٩٣٦ عام ننل

 ينما الخارج ألى نهرب عكرى
 وحكم الخيانة بدعوة للمحاكمة ندم
عدام عليه  ، عنه عفو صدر ولكن با
٠١٩٣٦ عام بمنفاه توفى

ول فؤاد ا
 يلقب نكا' •' مصرى ملك - ١
 الخس الستوات خالل طان باد!

ولى  فؤاد أحمد وهو ، حكمه من ا
بن صنر ا ولد ايماعيل للخديو ا



و يؤاد ا نر١٢

 دم :١٨٦٨ مارس ٢٦ فى لتاهرة با
 توديكوم بمدرسة ثم لخاصة١بالمدرسة

 فى وتخرج ، بجنيف لمسوبرية١
 ، ١٨٨٨ عام العليا الحربية المدرسة

 عبد اسات عينه ١٨٦١ عام وفى
 دسم نخربا باورا العثمانى الحميد

 وعاد غ بغينا لتركية١بالمغارة ملحقا
 عباس الخدبو حكم ابان ممر الى

٠ له خاصا باورا عينه الذى
 الترجمة صاحب سدرة اتصلت

نعراف الحكم تويه نبل  الى با
جتماعة الثقادية الحركة  لممر وا

 المعربة الجأمعة انثاء فى فاشترك
 مجامر رياسة وتولى ١٩٠٨ عام

تتخ جمعية ترأس كما ادارتها  'د—ا
 جمعية ثم ، ١٩٠٩ عام والتثريع
سعاف  لج ١٩١٠ عام بالقاهرة ا
 ثم ١٩١٥ عام الجغرافية الجمعية

حمر الهالل جمعية  النة فى ا
٠ اكالية

 حبن السلطان وفاة نبيل - ٢
خ أ كبر ا  فى ١ ة جم اتر ١ لصاحب ا
 ابنه على عرض ١٩١٧ اكتوبر ٩

 مصرليخلذ* عرش حسبن الدين كمال
مح أن ا بعده من عليه  عن اعتذر ا

 فى ابيه الى وجهها برسالة نبوله
 وفى ،السلطان لوفاة السابق' اليوم
 المامى المندون أرسل اليوم هذا

 اسكوسة من تبليغا البريطالى
مر الى البريطانية  فؤادحاء أحمد ا

 الخارجية وزير جناب بأمر ١) فيه
 الجاذلة صاحب لحكومة البرذطادة
 واننى رذا ٠٠٠ أتشرف البربطاردة

 ء احيط ن ب؟ نطه الوذت فى مكلف
 عر الوراثة نظام كان لما بأنه عظمتكم
 ؛وضع لج اض',ة اللطنه عرثر

 طبنة بعد عظمتكه وكنتم( ٠ لآلن
 لوراثة طبقا المتعين الوارث اتبنين

 لجاللة١ماحب حكومة فان ،العرش
 تبوء عظمتكم عإى تعرض البريطاية

 بكون أن عل ، السامى العرش هذا
النفط؛ بمب )ع.,هكم من لورثتكم

تفاق سيوضع الذى الوراثى  بدن با
 البريطانية الجاللة صاحب حكومة

٠ (( وعظمتكم
 الترجمة صاحب تنصرب 'نم

 ،1٩١٧اكتوبر مصرفى., على سلطانا
بذة١ذازلى تزوج ١٦١٦ مايو ٢٤ وفى
 وزيرالزراعة باشا صبرى الرحيم عبد

 ولد ١٩٢٠ فبراير ا ا وفى ،حينذاك
 على خلفه الذى فاروق عهده ولى ئه

 صاحب حكم ودام ، ذلك بعد العرش
 مرتخاللهاً عاما نحرعثرين الترجمة

 فى'ذاريخها هاطن تجياسية بمرطه مصر
 هذه خالل احكم ا توك ند و ٠ المعاصر
 الساطة عهد فى وزارات ت— الفترة

 وقيمايل عهدالملكية فى وزارة ١٣ و
: الوزارات بهذه بيان
 رثدى حبن“ ( الملطنة عهد فى ر

 باشا وهبة يوسف ، ١٩١٧ باشا
 باى نيم توفيق محمسد ٠ ١٩١٩
 ، ١٦٢١ باشا يكن عدلى ،١٩٢٠
 ، ١٩٢٢ باشا ثروت الخالق عبد

 الثانية باشا نسيم فيق تو محمد
٠ ١٩٢٢

 ابراهيم يحيى ( الملكية عهد فى )
 باشا زغلول سعد ، ١٩٢٣ باشا

 ،١٩٢٤ باشا زيور أحمد ،١٩٢٤
 عبد ٠ة ١٩٢٦ البانية باشا يكن عدلى

 ، ١٩٢٧ الثانية باشا ثروت الخالق
 مد٠معلذ ، ١٩٢٨ لساًسباشا ١معطغى
 باشا يكن عدلى ، ١٩٢٨ باشا محمود
 النحاس مصطفى ، ١٩٢٩ الثالثة

 صدقى سماعيلا ، ١٩٣ النانية♦ باشا
 باشا يحيى ععدالغتاح ، ١٩٣٠ باشا

 باشبا شيم توفيق محمد ،؛ ١٩٣٣
٠١٩٣٦ءلىماهرباشا ،٠ ١٩٣٤لثالذة١

حداث أهم ~ ٣  السياسية ا
العهسد هذا تضمنها التى المصرية

 ير١فبر١٣فى الوطنى الجهاد اعالن
 نذوب ، كرى١وتأليفالوذد ١٩١٨

١٩١٩ مارس ٩ فى الوطنية الثورة



٨هج شهاب فؤاد

 البريطارة ابرية وسكيرالمحاكم
 با و للندىمند ١ لجنرال ١تولية ، لقمعها
 ؤالعام ولجت جنرال خلفا ساميا
 الصاح مؤتمر اعتراف ، ذف.ه

 مصر علمى البريطانية بالحماية بباريسى
 لجنة "شكيل ، ١٦١٩ مايو ٧ فى

 وملت ااض للمغاوضجات طنز
 ومقاطعتها ديسمبر ٧ فى ممر الى

 زغلول سعد برياسة الوفد سفر ثم
 بمد المفاوضات وقطع لندن الى

 وشكيل ، ١٦٢٠ذوفمبر ٦فى سها
 بريامة للمفاوضات رس وند

 نوفمبر ١٦فى انتهت باشا يكن مدلى
كذلك. لفنل با ١١٢١

 رت٠ائ ١٩٢٢ فبراير ٢٨ فى
 برف، جائبهسا من تمريحا بريطانيا
 الذاء فيه اءالمت فبراير ٢٨ بتصريح
 دستورى لحكم واعدادالبالد الحماية

 مارس ١ ه وفى ة( معينة تحفظات هع
 ٠ منقلة ملكية ٠دو ممر اعلنت

 الدستور أعلن ١٩٢٣ ابريل ٦ وفى
سم بهنا عرف الذى  مارس ١ وفىه ، ا

 وسبي رى٠برلمانمص ول١فتتح١ ١٦٢(
 وزارة أول شكيل يناير ٢٨ فى ذلك

٠ زغلول سعد *ح’بربا دستورية

 وفاة لحبن ألتالية األهترة 'نميزت
 دبتورى بصراع الترجمة ماحب

ستئثار عا ومنافة  باللطة ا
 هر قوى مراكز ثالثة تتنازعها

غلبية وتمثله الثعب  اأوفدية ا
 اذدوى دار ثم الملكية والراى
 هذا وتضمن ، البريطانى المامى
 سياحمية احزاب عدة نشاة المراع

 عام الدستوريدن ر١حر١حزب اهمها
تحاد وحزب ١٦٢١  ثم ١٦٢٢ عام ا
٠ ١٩٣٠ عام الثعب حزب

 ضلل وزارات الحكم تداولت
ب  ١٩٢٧و ١٩٢٤ عام لةلى٠لوفد١ ا

ذة ووزأرات ١٩٢٩ و  أءوأم فى ائتا
 ت١ر١ووز ١٩٢٨ و ١٩٢٧ و ١٩٢٦
قلدة تدل عوام فى "شكك ا ا

زم ، بعدها وما ١٩٣٠ ،١٩٢٨  و
حزاب هذه قيام  ت١ر١لوز١و ا

ت  بريط^ذيا مع تفاق١ لعقد محاو
ستقالل الى الدعوة طار١ فى  ا

 هده جميع به نادت التى التام
حزاب  فىهذه ناشترك برامجها فى ا

 شمبرلى مع باشا ثروت المغاوغات
 سع زغلول وصعد ١٩٢٧ عام فى

 ومحمدمحمود ، ١٩٢٣ءام ماكدونالد
 ثم ة' ١٦٢٩ عام هندرسون مع باشا

 عام هندرسمرن مع باشا النحاس
تبعقد١ هذه واختتمت ١٦٣٠  لمحاو

 التى البريطانية الممرية المعاهدة
 الجبهة مفاوضاتها فى اشتركت
 عدا ) ب١حز١لجميع ة الممثل الوطب؛

 ٢٦ فى ووقعت ( الوطر الحزب
٠ ١٩٣٦ اغد
 بأربمة المعاهدة -نونيع فيل
 فى ذلك٠و د١فؤ لملك٦ -موفى سر

 ابته وخلفه ١٩٣٦ ابريل ٢٨
ول فاروق باسم فاروق الوحيد  ا

 سلمه’ لحدن للوصاية مجدن وأتيم
 نه ٠ي ’٢٩ فى الدستورية سلطاته
١٦٣٧ .

شهاب فؤاد
 ورئيس ا كرىواسلبذاش٠ء

مر ويرو ٠ جمهورية  فؤاد المواء١ ا
 كروان( قضاء ' ببلدةغز؛ر لد و شهاب

 لتحق١ ثم دروت وتعلم ١٩٠٣ عام
 وتخرج دمثنى فى الحربية بالمدرسة

 دراسته اتم ثم ١٦٢٣ عام فيها
 لبنان الى وعاد باريمى فى المعكربة

 لجيذر١فىمائسب وتدرج ١٩٣٨ عام
 الرتين اليه عهد ١٦٤٢ عام وفى

 التوات تنظيم اعادة الخورى بشارة
 وطنى اساس على وبناءها الملحة

 ت١هنوحد كانتتتالف ان بعد موحد
 تولى ر ذرشية فيادة -نحت نة متغدر

 ومنم 'ذميتها بمد ألقرات ٠هذ فيادة
 فلتآل فىماًه وآشترك ٠ ء١اإو١ رب
ل وفى ، ١٩٤٨ عام زمات خا  أ

عمل لبنان بها مز التى الياسية



فود ٨٨٥

 ءرالهزات بعيدا لجيثى ١ يقف أن على
٠ والطائفية الحزبية

 لبنان 'رار ١٩٥٨ دام صيف لى
 شمعون كميل الرئيى حكم ض

مريكية الذوات وتدخلت  لصالحه، ا
 مجلمر اجتمع أغتطس ٣ ١ وفى

 حب’مط ه ورشح اللبنانى النواب
 فتولى للحمشزر'ة رئيسا الترجمة
 أنتخب كما انتار الثير فى منعبه
 وفى ٠. ؛'وزارة رئيا كرأمى رب

مريكية١لقو١ اجالء تب اكتودر ٢٨  تا
 العالت تر'تيق على حكومته وعملت

 سيما  العربية وألدول نبنان بين
 تامنت التى المتحدة العربية الجمهورية
 ٠مع جمهوريتى باتحاذ حينذاك

 بدى٩ ١٩٦٠ -عام وفى ’ وريا—و
 اعتزال فى الرغبة الترجمة ماحب

 الشعبى التأييد أن ا المياسة
 وفى ٠ استقالته سحب عأى ارغمه

 ابحزب دبر ١٩٦١ ديسمبر ٣٠
 نظام نغلب امرة مذ السورى القومى

 الجمهورية رئيس واغتيال الحكم
 وقدم اكذشف امرها ولكن والحكومة

 زض١حلعه . لمحاكمة١لى١ المتهمون
٠١٩٦٤ عام حلو غارل

ب٠و٠ف
 مش.ل اختصارى اصطالح فوب
 رطيم“ به تقصد الخارجية بالتجارة
 ء١مف فى يمنتنة ظهر ءاى البضاعة
 ذتورد١أنءلى وبعنرذنك ، التلى.

 اكتراهءلى البضاعة بنذلى مدنو ان
 ىمات١ ذيم اأحس ميناء من حابه

ضافة١   بن١ثكابط الى لوصولبا
 طوبة بذنك وتنتهى ٠ والنذل
 الى ال.عحن ١راو٠أ وتإثو المصدر

 ٠ ٠اطغيدة ١فه اى التنورد ممثل
 صطالحية١ .ف٠كلممةذ فوب ويقابل

 اذوددول بناء فى لتسرما و'نعدى
٠ لمدمدرا مس%لية وحمت

روذذبرج - فوخى
 دحابها’ رة س. ,'نعك سماء’

 وذماء ١ ومحاولة الذربة البحوث بقصة
٠ أرارها

 • ٠ فوخممى كالريمر الدكتور ٠ ١
 التجاً اذذرة ءداء من لحذ-سة١ المانى
 لى ونى اذحلغاء الى ١٩٤٢ عام -دول

بحاث مركز فى حينا  الذرية ا
مريكية موس فى ا  انتقل ذم ، لوساً

 عام فى م—اده ، ١باكجلمتر هاردلى ألى
 بغثى١٩٤٢ عام كاًنمتذ بأنه ١٩٥٠
 الهيائت الى الذرية البحوث اسرار

 ١٤ بالسجن عه حكم ، ل,موفيتية١
٠ ١٩٥٠ مارس أول فى سنة

 وزوجته روذنبرج يوليوس ٠ ٢
 آخرين مع اتهما روزنرح أبل

 ( مور'ذونسوبيزودافيدجريتجالس ا
بحاث افشيا باًتهما  الخاصة أسرارا

مريكية الذرية لقطة يا  ارالهيائت ا
 حذكمبهما برلى١٩ وفى ’ السوفيتية

عدام  سنح سنج بسجن رغن الذى با
 رفضت أن بعد ١٦٥٣ يونية ١٩ فى

ت جميع خران أما ، لدفاع١محاو  ا
ول عر فقض  سنة ٣٠ أجنرا ا
٠ سدة ١ ه بالمجن الثادى وعر

قود
لغرسون ١اطاسة من 'نتين اسم

٠ ا هم
.جؤ.هوربة، رئي* ر فء فيلكم* — ١

 زارة٩تولى ا٠ ١٨٤١ء؛م ~ر ببار لد و
 رطة ألنماء ١٨٩٤ عام ابدرية
 باسة ؤر أ.ذىخأغه١ بيرده - كازس

 فافان ١٨٩٩ - ١٨٩٥ ورية الد
 وفى ، ذربا ء روس.؛ ٠م» اناد',ب

 ا رشى اشحااف عذلى حذكمه خالل
لمانى ٠ ١٨٩٩ ترلى ٠ ا

، وزراء ىراي- ، ذوى ازجار — ٢
 وحذدلى درسرالقاذون ١٩٠٨ عام وذلى
 دبلوم وض اذركدورأه درجة على

غتيز١ ، لشرقية١سات١لدر١ معهد فى



٨٨٦ فورستال

شتر  شتركفىءضوية١ ، كية١بميزلها
 لورمبرج’ات٠محاك فى الغرس الوفد

 المزب الى انضم ، ١٩٤٥ عام
شتراكى الراديكالى  ين من وكان ا

خ--.-.-ازات فى الحزب مرشحى  عام ا
 اشترك /٠ حوزا مقاطعة عن ١٩٤٦

 ١هلذ وشغل ١٩٤٩ عام بينو وزارة فى
 رياسة تولى ، مرات عدة المنصب
ور للمرة الوزارة  ١٩٥٢ يناش فى ا

 ثم. ، اسابيع بضعة سوى تدم ولم
 ١٩شهه١فبر لى فراض مدديس خاف

 اشدها المغربية ا زمة بلغت فترة فى
رهاب يسال  بها م يذو كان التى ا

 لعام١من نونيه فى فأعلرر المستوطنون
 rروق.م.'.أع ص العربية سيبانته ئغسه

 جرا، سدا تمهي ١٩١٢ عام معاهدة
 اكس فى حكومته بداتها مفاوضات

 محمد السلطان ة باعان وانتهت بان
 اتفاقية وبعقد عرشه الى الخاسى

 اعترفت التى ١٩٥٦ عام مارس ٢
 ثم.ءاد ، باستقالزالمغرب فرزا فيها

 عام فاطنن وزارة فى للمالية ١وزش
 ١عضو عبن المذلمذالتالية وفى ، ١٩٥٩

 ١٩٦٢ عام وفى ، الثيوخ بمجلس
 ديمو'نذ جامعة٠ للتانوب استاذا عبن
٠ التار العام فى القاهرة زار

فورستال

 ٠ مريكى’ ووزير رداس - ١
 بالذغية ونهايته سبرته انملت

 فننت ر—جيم وهو ، الغلطينية
 اشترك ١٨٩٢ عام ولد ، فورسذال

 البدات سالح فى العظس الحرب فى
 ف اندر حربهن٠ال فمم-لبن و ٠؛ البحرى

قتصادى التشاد الى  تغرء ص ا
 ١٩٤٠ عام فى وانتخب للميادة

 العام فى ن٠وءب بالكونجرش' عضوا
 روزفلت للرريس، متذدارا نفه
 ط ف وأد( ادحرة لوزارة ووكيال
نتام  ءش ١٩٤٤ ما؛و وفى البحرى ا
 نونمدى لوليم خلفا للبحر؛.ة وزير'ا
ساؤل من نوهل مريكى ا أكبر ا

 العالمية ا!حرب نهاية فى بحرية قوة
 مايو فى روزفلت وفاة وبمد ، الثانية
 بادرة فورستال واصل ١٩٤٥

 ر ولكن ترومان خلفه مع منمبه
 ستقالة١وحاول معه ختلف١أن يلبث

 ١٩٤٧سبتمبر ولى ،لتالية١لذة١ فى
 الوزارة وهى للدفاع وزيرا عثن

 القوات أسلحة ضمت التى الجديدة
٠ الثالث العسكرية

 تولى ءلمى دهر .بمض لم — ٢
 ألدفاع وزارة فى منعبه فورستال

 أمام وطبن مثكلة برزت حتى
مم  جمب.تها وضعت التى المتحدة ا

 فلمطبان بتشيم توصية العؤومية
 ضفد ندت !بود١و العرب بدن

كى اردس  ألديرنبة وزعماء ا
مريكية  الترجمة صاحب وعارض ، ا
 باروخ ول1وح السيادة هذه

مريكى للرئيس اليهودى المستثار  ا
صغر( فرانكرروزفلت حاول كما  )ا
 أصرعلبها ولكنه 'نه عذب ن٠ء يثنياه أن

 الصهيونية العناصر تهديد بعد حتى
 الحزب سياسة عارض وكذلك ئ له

 ، ليهود١أصوات كسب فى الديمقراطى
 لدوه تتجه تهام١أصابع ان ١١ له فقيدل
 العامة لجمعآه١ ليا.ة غمته بمماز
 الددخزح هذا وؤأمثاة « ا مم لهينة

مرش  ماحب عليه اعترض ألذى ا
 شركة مارسته الذى الضغط الترجمة

 حكومة على !لمطاط فايرستون
 ءر بعر فورحال وكان ت ليبريا

 ا!خارجية المجادة ترتفع أن
مرتجة  اعن ا در سرق مجة ا

٠ لحزبية١ الماومات
 فورستال م*قف لمن نتيب مرئ كان

 اومناصر غدد دارذى أن ألمنحط'ز غدر
 خروجه ار تهى١ مما الصهيونية

 لعحية١حالته س٠ى رةءلى١لوز١من
ذدءى تهودى وهو شمه وادس

 ه عصبى بانهيار معاب انه ميننجذر
 فورسال ظ ١٩٤٩مايو ٢٢ وفى
دذحويورك٠ شاهق طابق نافذة من



فورييه ٨٨٧

 اغتيل انه وقيل انتحر اذه فقيل
تهام أصاوع وتبر  من أءدائه الى ا

 هذا دبروا الذين الصهيونيين
 بعتوان مذكرات له ٠ الحادث

 دار نثرتها اً( فورستال يوميات ))
 فى تتع و يررك بتيو :ا بريس لهيكنج )
٠ صفحة ٠٨ ١

 ألمطارات حاملة عل اسهه أطلق
 يوليه ٢٩ لى -ام فح أهام احترقت

٠ ١٩٦٧

فورستر
 جمهورية وزراء ورئيين سياسى

 ن ج؛ ر١با'لذ؛ز وهو ، افريقيا جنوب
 عام وك ، بريرى أعل من فورستر

 اخرب يا تاون جيمين بة بقر ١٩١٨
 لحال١رقيتة أ*رة لى جوهانبرج من

 تعلم ي الفالحة لى تعمل العدد كثرة
 جوهانعبرج بجامعة ثم٠ث بمعتدرأسه

 الذى رفررت أساتذته من وكان
 الوزراء ى٠٠مذصبرئي تولى فى سبته

داب لى درب؛ على وحمل  عام ا
 عام الحقوق فى درجة على ثم ١٩٣٦
 يالمحاماه اشتغل تخرجه وبدد ١٩٣٨

. جوهابرح فى
 ة٠ لشالى ١لمن لعالى ١ ألدرى شوب عتد

 جدوب ندخول معارذب كة حر تيام و
 الدغاء ف صذو فى الحرب أفريقيا

 أنصارها من الترجمة صاحب كان
 عام وسجنه له اعتن؛ الى أدى مما
 ١٩٤٤ عام خروه وبعد ١٩٤١

 للبث وله. ث اماه٠فىاغح عما.ه اظ'دف
 وكانت اباسة الى انمرف أن

 عقيدته محور هم، زة العنه التغرقة
 ١٩٤٨ عام التخادات فى داه وبعد
 لذىجعل١ وم’ا الحزب الى انضم
 كييز١ رهىظا٠ جميع رشيق مبدأه

 عام وفى افر؛نيا ذوب فى العذحرى
نتدابات لى نجح ١٩٥٣  م ء؛ ولى ، ا
 رياسة رفورت أستاذه ذولى ١٩٥٨

 التعرم لوزبر ا—نائم فعينه الوزارة
فاث*تهر ١٩٦١ عام لمعدل وزيرا ثم

 على شرعية تضع( التى بتثريعاته
عتقال اجراءات نامة وتحديد ا  ا
 ح د-و كما ، البيضى لغر والجن

 البانتو تانون التربية وزارة فى وهو
لتحاق ابيضى ن على يحرم الذى  ا

 وزراء رئيسا انتخب ؛، بالجامعات
 ٦ فى أغتيل الذى لغيرفورت خلفا

٠ ١٩٦٦ سبتمبر
شيلوبى ذورو

 مال—المارش وهو ، روس عسكرى
 عام وند ، ف اًفريموفذذى كليمنتى

 لحزب١لى١ عامالوانضم شاً ، ١٨٨١
 حياته وتعرضت ١٩٠٣ عام اشيوعى
 اشترك ،مرات لغىءدة١و لالعتقال

 نومسبرا وكان ١٩١٧ عام ثورة لى
 وزارؤالحرب تولى ، د١لقطاعبتروغر

 فى عين حين ١٩٤٠ و ١٩٢٥ عام بين
خير؛رئيسا السنة  ،لدذاع١لمجدى ا

 د١ليننجذر فىجبهة لجيثى ١قيادة تولى
 مشح ة. الثانية العاب الحرب ابان
 عام اسمه وأطلق ، المارشال رتبة

 بأوكرانا أوجانسك بلدة على ١٩٣٥
 ثم فوروشيلوفجراد باسم فعرفت

 عام منذ ألقديم اسمها اليها أعيد
 بعد ( الغا ٣١السكان( عدد ا' ١٩٥٨

شخاص عبادة على الحملة  تولى ، ا
 فيتى «و ال ياسة ار مجلى رداسة

٠ ١٩٥٣٠ عام

فورييه
 ومعلح'جتماءى فرنى اشتراكى

 تنسب ذوربيه ماريه ١فرانسو وهو
 رفعت تعاونية اشتراكية نظرنه اارده
 من اشتقت (( لغوربزم١ ١) .م٠—با'س

 عام انمدون بي، دينة رم ولد ٠ رم-.ه ١
 ميسورة متو-ط؛ أدرة فى ١٧٧٢
 المحال فى لعؤل حياته وقفى الحال

 بأذحاء وااصناعية الجارولمن لمكا'ذب١و
 لثورة١قح.ام صر فرناوء؛ من مختلفة

 هذه كبته ن؛ ن نابليو ر ٠وظه
وذاع ة رخب لتجارب ١  حتماءية١ دا

قتصادية ضمنها التى السائدة وا



٨٨٨ يحوال

 الدركات زفاررة )) وتمنمل مؤلغا'نه
ربع  طة١لر١ عن الة—رس, )) ، (( ا

 الصناعة )) ئ ،( ءية١لزر١جتماءبةو١
 فورييه نظرية وتتضمن (( لزراعة ١و

 حالدا أو ة غ: , مجتمعات اقامة
 حذان ٠س ١ ،ا—لده ا يتقبم اجتماعية

 ١٦٠٠ رح-و ءإى خلية كل تثمتملل
 ياة"دطوذية تعيذر أفرادالمبتنمع من

 موضع بتهذظر توضع ،,ولم متكاماة
 المن و المحا ء ستثن؛ با العملى بب لتجر ا

يات فى عرفت التى الفردية  الو
 تؤفى كا( بروك مزرعة )) باسم المتحدة

٠ ١٨٣٧ عام
■دوك قوض

او الدرنى درهتاها ية—روسم كاغمة
٠ الضروف
 سمغن من حلة ن على يطلق اسم

 أول أطلقت الوويتية الفضاء
 وبلع ا ٩٦١ بريل’ ١٢ فى -تجا كنة
 I' ط ه نحو ١ رطال ١٠ر٤١٨ وزنها
 اطانا رحم.ل ناءى حس قمر أول وهى

 بداحصا كاي اذ الخارجى الفضاء الى
 ’ جارين جا يورى السوفييتى الرائد
 رعته ادل ألى مدمدن صاروج أط؛ذها

 امت٠و ، اكاكاعة فى م ألف ١٧
ردى حول بدور'ذها  ارتفاع على ا

 ة الواحاص دلدورا وأتمت ٠م ١٨٧ر٦
 ,كاعة الرحلة ودت ، ديدة ٨٩فى
٠ دقيقة ٤٨ و

ضاء ذةيسغ أطاقت  ٢ ذز~حوض ا
 مق' و لفه العام ن٠م أضطر ٦ فى

 ١٨ و كاعة ٢٥ دانرت التى بارحلة
 دورة ١٧ اً'ذم الذى ف تيتو ج دقيقة
.  رض’ حول

 ١٠ فى ٣ فوستولذ واًطلقت
 . / ’تقف أش ١٩٦٢ سسم?ر

 أنم٩ طنا ٨هر دجا ز و باح و بيعة  نمكو
رذر حذول دورة ٦٤ بها  طم-بمتو ا
 ودامت احدة افى للدورة دقيقة ٨٨هر

٠ نرخة ٢٥ و ساعة ٩٤ الرحلة

 ١١ فى٤ فوسدتوك طلقت و
 ٠ ب تحمل ١٩٦٢ أغسطس

 حول’ دورة ٤٨ الذىاًتم ، بوبوفتثن
رض  اءلمن—س ٧٠ ارحلة ودامت ا

♦ دقيقة ٥٩ و

 يوب ١٤ فى ه فوسدوك وأطلقت
 بيكوفمطر الفضاء رائد 'نحمل ١٩٦٣
 اطان قضاها مدة أطول قضى الذى

 ساعة ١١٩ وهى الخارجى الفضماء فى
 حول دورة ٨٢ فيها أنم دقائق ٦ و

رض .ا
 نيه دو ١٦ فى ٦ فوستوط وأطلقت

 الفضاء الى امرأة أول تحمل ١٩٦٣
 تيريشكوفا فالنتينا وهى ألخارجى

 ٧٠ فى دورة ٤٨ الفينة وأتمت
 هذه وكانمتا ٠ دقيقة ٢٠ و ساعة
 اسم تحمل فضاء '-غينة اًخر

٠ التاريخ هذا حتى ستوط ٠ف

فوسجين
 أهمية له سام 'رقيل غار

 كلمة والغوصحدن ٠ اتراتيحية
 كاكا الضوء صانع ١) بمعنى ونانيبة

 ٠ الكربقيل كلوريد اطلس اسه
نجليزى دأنى اكتثغه  ١٨١١ ءام ا

صباغ* صناعة فى ا٠1ا واتخدم  ا
 حمن لعظمى ١ لحرى ١ نابا -مه أ برز

 الغازات حرب فى ،انا اسحدرص
 بعد تعماله—ا وجاء ١٩١٥ جاى

 على يطلق- وكان الدور ساأئعبى
 غازية دب هيطة على الحلفاء خنادق

 ا'-تخدمه ط ٠ >اصة قنابدل ظة بوا
 ، نفسه للغرى ذلك بعد الحذاء

 وتأنم لة مقبه غدر رائحة وللفو-مجون
 حشاق١وئعغى !رضتوالقلب١ نم

٠ ارت الى منه ذرة غدر كمية

)*مخود فو

 بمعنى و-ميةر كلمه فو-حود
 على أطلئ اب ٠ اكمس درود

فيتية طمر ١ لفضاء ١ سفن من سدلة



فوش ٨٨٩

٠٠م ٠٠٧ أ رب، تحوب ا ب- ت ١ب جب م ذك الكنى
 سخدمت ١ كم_ا ا وادلى انان

٠ ء الغف؛ فى الساحة لفرض

١ د ',مححنه ف العذاء طينة أطلعت
من كن د ١٩٦؛ اكتوبر ١١ فى

نعد فى الذى و كوماروف فألدونم
الفضاء ,عفنة عانث ،فى ذلك
وبيجورف . ليا قائدا كان و بو.بون'

اضافى كوف٠وفيده ٠ اليف
اطال ان اء من وكان . ألطبيعى

العضاء فى ٠ه اأ تافى دراسة
ففال ا أعذاء ض ألخارجى

عدة تحمدفى ٠ غ«٠لم اسعتختدام تجرده عن
٢٤ الفضاء فى قضمت ئ صر شخا أ
٠ د ’ ا ٧و ساعة

 أطلقت ١٠^٦٥ مار'س ١٨ وفى
 تحمل ٢ د محد فو الفضاء سفينة

 . نيفبيال ب و ليوذوف ٠ ا من كل
 مماءة دامت اش الرحلة هذه وتميزت

 ئ منب أ#ول ,اولة— يمح يقعبن ود
 فى و'لذحة ا'خة من الخروج

سة'ء  دذاوذ■ ١٠ لمدن ا!خارجى ا
 فى رمثى ن أوفى ذلك فكان

٠ زن وال الجاذبية انعدام منطقه

قوسغمكا
ت  تطلق تعدبنية خامة الغر

 سغوربة فو ٠٠ مركبات عدة على اصطالحا
رااش- أههها  حاملض ما.ح ,

ت الغوسفور  ثالثى وفو
 ويستخدم ن والصودبوم الكالسيوم

 ءةوالطب١لزر١و الصناعة أغراض فى
 ن مناض ضمانية بعمليات تجهيزه بعد

 أذجاء فى الفوسفات يستعدن
 نلك ويثمل ، المافى من مختلفة

 على المظة العربى العافى دول أكثر
 يبان .بلى وذحا ، ا#يغى البحر

 : ١٩٦٢ عام الغوطات نم بانتاجها
 ويعتبر المغرب المقدمة فى تأتى

ولى طعة٠!ل١ الفوسفات  ا
قليم لصادرات بلغ وتد ا

 اتحاد انتاج دحو أى ن م ٨ر ا ٦
 ، مجت.الة فيته ا„و ١ بدررات جم.’ا

ردن ه طن م ٢ر٠٩٧ 'روس طيها٠و  ا
 الف ٥٩٤ م٠ع٠ح ’ ط نف١٦٨١

 ٣٩٠ الجزار ثم ( ١٩٦٥ وعام ض
٠ طن ألف

 هى للفوسفات المنتجة الدول أولى
يات  عام انتاجها وبلغ المتحدة الو

 نيمتها ) مهل ٢٦ر٤ حملته ما ١٩٦٥
تحاد ويليها ،' ( د٢ ١٩٤ نحو  ا

 الدول وس ، ١مط ٨ر٧١ الوفيش
فريقية  آلف ٣٦. توجو جمهورية ا

 وفيتنثام كمبوديا آ وفى ، طن
٠ الثمالبة

فوش
 الحرب أقطاب من فرنى قائد
 فرديناند المارشال وهو ٠ العظمى

 وتخرج ١٨٥١ م ء؛ ولد ٠ فوش
 والضاعات الفنون مدو فى

 بمالح التنحق' 'فى ١٨٧٣ بباريس
 لهادة أسنناذا عبدن ئ المدفعية

ت  طوم العالى بالمعهد 'فىجية١تر٠ا
رش  للمعهد قائدا ثم ؛ ( ١٨٩٨١ ا

 الحرب شوب وعدد ؛ ١٩٠٧
 ونجح ٢٠ للغرقة نائدا عمن العثمى

لمانى الهجوم صد فى  ، كاليه على ا
 الخطة وضع انه اليه ينب

 البرال نغذها اش العسكرية
 ؛١٩١٤ الهارت سركة فى حوفر
 وقاد ، اشمالية الجبهة فى عمل
 ريا تولى ؛ ١٩١٦ ألسوم معركة

 ، ١٩١٧ عام لال الحربى المجلس
لغاء لجيوش العامة القيادة تولى  ا

 الهجوم وقاد ١٩١٨ مارس ٢٦ فى
 وعقد المانيا تالم باسه انتهى الذى

 منح ، ١٩١٨ نوفمبر ١١ فى الهدنة
ل رتبة  ( مشير ) ’قر ملر

عام توفى ؛ ( ١٩١٨ أغسطس )



٨٩٠ به غمو فو

فوضوية
ناركه >) أو اغرضوية ١  مذهب (( ا

 مجتمع قيبام الى يهدف سياس
خبارى التعاقد على يقوم  'ى ا

 كانت ب فس ،للدودة فيها مكان 
 تمجد آلتى المداهب قمة الفوضوية

 نيمة ق؛طها اتكارا وتنكر الفردية
 انها باعتبار المذطغة جهزتيا١و الدولة

حقرا، دل نظام لساية ا 'ض لم  ا
 تهاجم لهذا فاد؛ على التاريخى
 اًصلكل أنها باعتبار لملكية ٦ الدونوية

 و١ خاصة ملكية أكانت سواء ناد
 ضن ية ألذول كانت ولهذا عامة

شتراب الرأسمالية  ء.١ءلىالو وا
 حاجة هناك 'سد لم الملكية وبالغاء

 تتمثل اتى الدولة سيادة مظاهر الى
 والمحاكم واللوائح القواس فى

 دوات’ رث ذلك وض والبوليى
 جميعا هذد ث ؛اتنفيذية ادلطة

 ضد يملك من ١) حماية على ل تعم
 الفوضوية هاجمت كما (( يملك  من

 اشكر على قيدا واعتبرته الدين

 لتخير المحب ;طيعته الطليق ا نانى
 اعتناق على ينجع الدرن .ا٠بيذ

الطائفية* الحرارات وبث الخرافات

 سمياسى هبكمن ضويةلغوا برزت

 به~دأن١٩ذذرن١مفىخالل١هد
 ارأسمالية الدقة يين الهوة اتسعت

ت ل فثله أن وبعد صالح محاو  ا
جتماعى  الملكيات اتبدان بب ا
 نمار بحن 'ننادرط التى واؤطوائف

 وتحولت ٠ ن ا وربان المالك
صالب ارجة  ؤإة الى ا

 ۶ وذما ا حنردع ننكر مةذ١هد
صالحية واكذق القاط ألسياسة  ا
 فى العنف وامذخدمت ، الخيساليه

 ذلك فى بما أهداذيا تحقيق سبيل
ت غتيا ٠ الساسة ا

 برودون(( # ، لدوزوبة١ زعماء من
ب الماب بأن دى٠ذا اذ الفرنى

 ؛ الغانون يحميها سرقة من اكثر
مريكى (( ثورو لل و  كان الذى ا

 المطلقة الحرية ترك بأن ينادى
 يدفعه الدولة ن٠م تدخل دون للغرد

نسانى الكمال تحقيق الى  غير ؛ ا
 هما الغودوية زعماء أ'شهر أن

 (( تكين كروبو ١) و {< ونجن—باد ))
 لممنهمابالمظا كل تأر وند الروسيان
 ■نحتها يبش كآى التى وألى'دى

 القيعرية ظل فى اروس هب—الش
 الداء الذرورى من أي الى ذب' لبذا
 فى بما لسياسا الحك أشكاز بع حم

ستبداد ن الديمقراطى الحك ذلك  ا

مجرد هو وبب لدوله١ ءر ج؛ فى دمن
٠ أعراضها من عرض

الصويا فول

 ابتية لغصبلة١ من عشبى تبات
 تعتبر التى حبوبه على !لححون يذرع
 حتوائها نظرا عالية غذائية قيمة ذات
 حت والز وتحمن لبب ؛ ٠ ٠م ة ٠كبب نبة على

غافة يتخدم الذى  فى با
 الصابون منها صناعات عنة

 الطباعة وحبر والمطاط ين والجلى
عوام فى زراعته انتذرت لهذا  ا
خيرة  العالم- من مختلفة أنحاء فى ا

سلى وارطن ، م منها  لغول ا
 الصين سجما شرفىاًسيا هو المويا

نتاج بلغ وند واليابان ومنغوليا  ا
 ٣٨٨ حملته ما ١٩٦٢ لعام اليابالى

 بمغة زراعته وانتثرت ٠' طن ألف
بأت فى خاصة  ارتفع فقد المتحدة الؤ
نتاج  ١٩٣٠ عام بوغل م ١( من ا

 وبلغت- ١٩٦٥ عام فى ب م ٨٤٣ ار
 ١٧٥ الصويا فول ن٠م المادر قبمة

ر مليون دو

سودانى ذول

 دض١الغول و١ الودانى الغول
 المناطق حاصالت من حولى نبات
رض فى يجود والخفيفة ارملية ا



اسب فولتا ٨٩١

 عمز دعنى بة ت١ تحث ئمارث وتنفح
بضعة

ممنى موطنه  ب الجدية ئ ار ا
 ادي اذات افريقيا رى الى انتقل

 ومتها ،:?ر—زغ ادى على ١٦
 ص’ ٠ أزى مذاطز عدة ابى انتثر
زت الى انتقل مرنكية ألمتحدة ابو  أ

ز زراعته، ونجحتا٠:٨از#مج ٠أرت

اذ يلبث ص وبكنه
دة ٠ ا

الى انصرف

ر:يشبل

 مر I ■ لج.رم ١عفو ٠٠يذذ ١بر ف أيتخب
 الديمقراطى المحزب ممثال الراب

ية عن  نم ١٩٤٢ عام اركاس و
 ١٩٤٤ عام الثيوخ بمجلس عذوا

 وءهرمش قدم عفوبته اتناء وفى
 مازال الذى الدرالى بالمنح الحاعر
 ١٩٤٩ عام وفى ٠ مه—با يعرف
(’الثد) نلحنة عف' انتخب

١٩٥٩ ،—ا'كمي ز تءنا ا ١٩٦١ ٠ ، اى 1

الحاره ر'ا٤٨ تالمتحدة٠الر ا ٠ '؛ مة معنة , ف ر٠

—ريا ٦٩٧ عالى ٢ ١٩٦٥ ى ز ى ٠ ١ط ٠ ٠٠ ملو

انتهت
٥٣. يا'.نبجو ١٩٣. ٠ءا رض الف
أك ٢٩؛ ط٠اًوك١ ٩٦٣ لى الف

ض معار ٢٧٤ التفال ؛ ١٩ ٥٥ عام فى ١ ا-١لى
,١ ي ٠ ت اد. ن*8 لى نف’ ٩٧ و لى الف

الهاوية افة
س ابتدعها انتى  وللحعار ، د

فتعادى  والحرب كوبا لى ا
 لالتحاد والعداء ، العتنالى

 حقاذق ز لى القاط. السوفيتى
 ارادة احترام الى والدعوة ٠ اذوالى

ندفا وعدم . اتشدوب  لتأيد ۶ا
 العالم 'ذول دد العرولى الدعوة

 لمعالى م.نمعارضة ذلك فى دا لىبى١
بات الذرق فى الحقيقلى المتحدة 'لو

نتعادى : ( ١٥٠٥١٠, ر ابف ١۴. مار  والحرب كوبا طى ا
 لالتحاد والعداء ي الذبنالى ١٦٦٢ ' طن لف’ ١٢١' الودان

ا;ا ٨٦ ٠، ٦٠٧١.٠٠٦ ل٠لفط’ ٨١ نت ول ج ه ديمها
بن. الدام فى ا.ذ٢٧٢ الدروت ا
 نم ١٩٥٨ ١

 و دل اد تتعر ١٦١٥ ا١٩٦٥١

 ٦. عام ذن اك ٣٥ وكانتاً
 ت. ك* . ن- لف’ ٢٤ ٠مدغد.ذ
نتاج  انغزلى افريا دول حعر ا
. مختلعه بنصه.ب

فوبرزت
 لحزب ١ رذ ذكى ١م ١ يمعيايى

 ٠ نربرايت ونيم ودن ٠ الديمقراطى
 ألداوم ودرس ١٩٠٥ عام ولد

 وتخرج -اركنا بجامعة ليامه ١
 منحة على وحداب ١٩٢٥ عام فيها

 بجامعة تعليمه ف'ب سية ١در
 حعمل حيث بانجلترا اوكمغؤرد

ستاذية درحة على فى عليا وشهادة أ
r , ر ي ني ٠٠ ي عودته بعد و قنمان  ١ و لسياسة ١

 مز وداهوس وتوجو وغانا 'لماح عام وفى بالتدرير فترة اشتغل
هضبا حرافيا تمثل . الجنوب اركتاس لجالى هديرا عدت ١٠٩.(

 .’فد
,١٠

 حونون يزعامة مرلكى
.١٩٦٧ يولى فى

اسيا فواتا

 ا  التوأد

ررادل حم

ئ نر — وت’ دى :ر..مربك سم اسوس ا
٠ سمةبأ ر رة حمهور : ,اهة,( نظام
٠ نا ١ ز٠ني ل غحز٠٠د ٠ الدولة ردس

٠٠( !لغا ٦٣ دوجو) :اواحا تة١اص - |و١

افردنية حمهورلة لدليا١ فولتا



٨٩٢ د١هوضجر

مطار شحيحة  ١ ٠٥ مساحتها 'نبلغ ا
 تفدير ا: سكانها وعاد م م ألف

٠من٤ر٨( ١٩٦٥
 ١٩١٩ عام اليا فولتا شأت

 استقطع اًن بعد فرنسية كمستعمرة
 باسمم يعرف كان مما اقليمها

 ، والنيجر العليا النفال مستعمرة
 ا٠ي١ فولتا منحت ١٩٥٨ عام وفى

 الجماعة نطاق فى داخليا استقال
 ١٩٦٠ أغمدى ٨ وفى ٠ القرشية

 وانضمت سيادة ذات دولة أعلنت
مم هيئة الى  نم ،سبتمبر ٢٠ فى ا

 الجماعة ض خروجها دلك بعد اعلنت
 ع الوف هذا وشتبدلت الغرشية
 فرناتر'تق مع 'شائية بمعاهدة
٠ بينهما العالقات

 مجلس قيام الحكم م نط؛ يتضمن
 عفوا ٧٠ من يتألف واحد تشريعى
يباخرذا لتذغيذية١له!طة١و ،منتخبا
 وعر وزيرا ١ ٢ من وزراء مجلى

 الذى الجمهوربة ى٠رئيم الدولة راس
 وفى ، الوزراء مجدى بدوره يرأس

 عسكرى انقالب م’ق ١٩٦٦ بناير ٤
 سنجول ١) كولونيل لغتيانت قاده

 لحدا١ على استور الذى « ميزانا
 يدن سكر ٧ تضم مؤقتة حكومة وأقام

٠ مدنيمن ه و
 على الكان من ا ٩٠ د—يعت
غذام الماب ورعاية الزراعة  وا

 ا ٥٠ وتمثل ( س٩ر ٠ م ٣ر٨ )
 الحاصالت اًما ٠ الصادرات جا.ة من

 ليام١نو٠لدء١و لذرة١فتثمل الزراب
رز ر, الودانى وغول  ٠لقطن١و ا

 وااذهب المنجإز بعدى يستددن كما
شاح ن٠م بز ٨٠ نحو ، واناس’  ا

٠ غانا الى يصدر
 زكية١ . محنية :-لهجات اللغة

د ١ ن اذريا غرب فرنك : لة٠س١
٠ ( ف ٢٤٦ر٨ =

 احمر ٠ أبيض ٠ أسود : لم—الم

٠ ( أفقيا )'

د١فولجومر
 نهر على 'نقع هامة روبة ينة مد

 أذرب عند النهر منحنى فى لجاالذو
 فمن الدون نهر لمجرى مجاورة ذخطة

 كمركز أسيتها المدية اكتبت ص
 لنهربة ١لحدبدبةو ١و ية ار واصالت

 !*,كانها ردد يبلغ ٠ روسيا غرفى فى
 كانت ( ١٩٦٣ حماء١ ١ ألفا ٦٦٣

 التى اد لينجر ستا باسم 'نعرف
 الثانية العاب الحرب فى اشتهرت

لمالى الغزو ضد البطولى بدفاعها  ا
 عام فى اسمها تفدر ١٩٤٣٠٤٢ بهن

 سماء ا جميع دحيت حدن ١٩٥٨
٠ لنجن سن؛ 'نمجد لتى ا

فوساج

 فى النواب مجدى على يطلق اسم
 تمييزا ئ الفيدرالية ألمانيا حمهورية

 المجدى وهو (( ات لكسر لغو ا ١١ عن له
 همنين ومن للمقاطمات لتمثيلى ١

 ٠ الفيدرالى المحلس يتألف اب
 اشفابا لكمتاح لغو ا أعضاء ينتخب

 العددية النبة راس على حرا
شايه للدوار  أربع لمدة وذ ا

 لكتام الذه ٠محإ* م نعه ه ٠ ات حذه
 )'ربة لى١الغيدر تذثار١ باخاًيار

 زحق لمجتى١ ولهذاً ٠٠ تكد٠

ن اصدار  واكن الفيدرالية الذو
 فى الفيتو حق له الفيدرالى المحدى
٠ معينة حدود

 ٢٩٩ المجلى اعضاء عدد يبلغ
يمثلون عضوا ٢٢ الى ضافة اصيا عفو

 حئ لهم يكوت ث’ دوت برلين
حزاب ؛ لتعوبت'  فى الممثلة وا

 (١٩٦١ بر٠سج انتخابات ١ المجلو

 ألميحى ألديمقراطى ألحزب : كا#ش
شترارالديمقراطى الحزب ،٢٤٢  ا

٦٧ ألحر ألديمقراطى ١٩.



براون فون ٨٩٣

فولكتج
 ٠دذاركل’١ البرلمان على يطلق أم

 ٠ذضج واحد مجلى من يتألف وهو
موزجن عضوأ ٤٠ منهم عفوا ١٧٩
حزاب على  ض 'د  اش ا

نتخابية الدوائر فى كاوية اغلبية  ا

غلبية وحزب ٠٦٣٥ أل ألذى هو ا
 بيان سى وفيمط' ٠ ألحكم يتولى

تانتخابا ٠؛ س.ية السب' بأحزبا
 الديمقراطى السزب.بت ؛ ١٩٦٤

شتراكى حرار ودب ا  ,( ٣٨ ر أ
 ألحزب بم ذا ٣٦ ) نفطو فالمحا

 وحزب ٠ ١٠ .٠ أليارى الراديكالى
شتراكى اكعب ثم ٠. ( أ ٠ ز, أ

 اذد ٠٠٠،; شد فوة!
من تتألف بريطانية متعمرة

 المحيط فى تقع جزيرة مائة نحو
طلس  م ٣٠٠ بعد وءلى الجنوبى ا

 الطرف فى ماجالن مضيق من
 تبلغ ، ة—الجنوبي مريكا لجنوبى١

 م م ٤٦١٦ الجزر هذه مساحة
 لحو ١٩٦٢ احصباء ر ويسكنها

 مجموعة تتبعها كما ة كم ٢١٤٠
 وماندوتثر جورجيا سوث جزر

 ؛ كمة ١٠٧٤ ستانلى مدنها واهم
 أهمية وتوابعها الجزر ولهنه

 قيمة ؛'غت ، ذيجية’١تر—وأد اقتصادية
 وتشمل ح ألف ٩٤٠ مادراتها

 ,( طن ٦٥٠٧ ) الحذوت وزيت الصوف
 دماونه بريطانى حاكم ودطتعمرة

 وهذا وتشريعى تنفيذى مجلس
خير  بينهم عضوا ١ ١ من يتألف ا

 لكلند فو م٠وحاك ٠ منتخبون ٤
 البريطانى انتركتا اقليم على يشرف

 لجذوبية١القطبية الدائرة فى يتع الذى
 على كتولت بربطانيطا٠ أن ومع

 من كال ان ا ١٨٣٤ ح المستعمرة
رجنتين  بأحقية ن تطاأم؛ يأى—ود ا

٠ امتالكها

براون فون
رخ١لعو١ضاءة ورائد الماتى عالم

 -نم أو ؤالمانيا برزشاطه . العاتم. فى
بات فى  ذرلر . د وءو . ادخ؛ اذو

رونماجذوس أبوه وكاى براون فون . 
 حكم ابان للزراعة وزبرا براون دون

 صاحب ولد ٠ هندنبرج الرئير
 مكا وعرف ١٩١٢ عام الترجمة
 هواية الى وانصرافه بثغغه حدا'نته
 تهادراتهاكد التى اريغ التد؛ دظاعة

 ١٩٣٢ عام وفى ٠ ذلك بعدد معية لجف ا
 العواريغ لتجارب لمحطة مدنرا ءجعن
ل اذخ$ومة اقامز؛ هت تم  فى نية ا

 يكن' لم اذ النازى الحكم؛ مستهدفى
ج هذا يتد؛رض  مع الجديد اد
 لم التى ) فرساى معاهدة دروط

 عام 'الفتها ان الذرية الحكومة تلتثه
 فون بن ١٩٣٧ عام وفى .، ١٩٣٥
 الصواريخ لمركز مديرا براوت

فابية بحر على ببموند قاعدة فى ا

 لمالى١لعاروخ١ وت١بر ذوت ذمم
 وكان ١ ف باص عرف الذى الرى

 ٢ ف الصاروخ 'ذم ٠ دتا ١ ر٨ ':زن
 اًطلق لدى١ ودو طا.١٢ يزن هرنمان
خرة اكهور فى 'رحرلى بعفة  ا

 شواشء من الدانية العابة للحرب
 جتوب اتجاه فى المحتلة هولندا
 ومنح ؛ م ٢ ٠ ٠ ه م-؟ وبلغ الحلترا

 الفدمة وسام براوت فوت هتلر
لمانى المتارة ٠ السبب لهذا ا

 *ام—, ١٩٤٥ عام المانيا بهزيمة
 السلطات الى نفه براوت فون

مربكية  فى مساعديه من عدد مع ا
 لتىكاذت١ الحربية الصواريح كاعة

 ،و-انتقل كله هالم مجهولة اسرارها
يات الى  وصل حيث الحدة الو

مريكي-.ة الحكومة خدمة فى ابحاثه  ا
 ١٩٥٥ عام جنسيتها منحته التى
 الخدمة وسام بدورها متحته كما

 الجديدة 'نجاربه وأثمرت ، زة الممن؛
 م عا روفيت ١ نجاح بعد سيما
 ساعى قمر أول اطالق فى ١٩٥٧

، المراحل متعدد صاروخ بواسطة



 جوبتر الصاروخ بتعميج<ا 'ذلك وكأن
مريكى نخاعى القمر حمل الذى  ا
ول  المتكثف أو {( ؛كبلورر )) ا

 'تطويرا واعتبر ١٩٥٨ يناير ٣١ فى
لمانى للصاروح  يتألف وكان ٢ ف ا
 مرأحل ٤ من جوبتر الصاروخ

 القمر ليذا ارتفاع أقمى وبلغ
ربع بمراحله ٠ م ١٥٧٣ ا

 رى—اخ ألواع ذلك بعد وتوالت
 الصناية قمدار وا الصواريخ من

مريكية  ءإى ف أبر أو صمميا التى ا
 مدبرا ءتبارد٠ب اونبر فون تصميمها

مرج الفضاء صواريخ ررامج  ة ردي ا
 برذغح •كبن على ادرافه وكذلك

 يلفت والدى القمر الى للودول ابولو
 خترلذا ٠ ♦ د ٠ م الف ٢٠ ميزانيته

 عقد الذى ساء الدولى المؤتمر فى
٠ ١٩٦٥ سبتمبر فى بأثينا

فولك

 وهو ٠ اذانى ذى قتما وا سياس
 نف١٠ ١٨٩٠ عام ولد ، فونك فالتر

 ولما تكرينه منذ النازى الحزب الى
 ١٩٣٣ ذم الحى على هتلر استولى

 ى عل فا مدفي الترجمة صاحب عدن
 ١٩٣٧ عام وفى ٠ والنذفي المحاقة

قتصاد ١الدكتورغاختوزير خلف  ا
 : الرايثربانك ),الدولة لبدك مديرا ثم
 بعد الحلفاء اعتقنه ، ١٩٣٩ ءام ل

 وقدم ١٩٤٥ عام المانيا سقوط
 التى. نورمبرج محكمة أمام للمحاكمة

 مدى اسجن با عليه بالحكم قضت
٠١٩٦٠ ماذو ٣١ فى توفى الحياة،

هورن ذون
 ته ب اتملت يدى ،٠س ى عممن
 وهو٠ في٠المعامم العربى العالم باحداث

مم فى عمله ’بد ، هورن فون كارل  ا
 داج مواشه تولى ابان المتحدة

مين منصب همرشولد  العام ا
١٩٥٨ ام٠ء وفى ، الدولية للمنظمة

اللدنة مراض ى منب -سولى

 الى نقل ١٩٦٠ وفى ٠ نلعبن فى
 الى عاد تم ئ؛ الكونغو فى عمله مثل

 المنه وفى ١٩٦٢ عام فلمطنن
 حدود عذى ه٠مذحر مثل الى التاليةنذل

 لجمهورى ١ لنظام ١ م ب بعد ليمن ١
 العمل الى اتالى العام فى وعاد ٠ ببا

ب هي.ئة بمعر  ، رنن وء بنجه المتحدة' ا
م جنود )) بمؤلفه اشتهر  آ( الد

 والنى ١٩٦٦ عام سدر الذى
 من -وأدن غ دف ة لقضية ءضا تضمن
 الدولية للمنظمة كممثل خبرته خاري

سرائيلية اعربية العحدود على  كماً ا
صابب وتفا تض-لمن زل واذو'ط ا

 واش الصهيونية زتحدهرها اش
 لذضن-اى واد ومنا ر -منهتا يا ن
حال  عذب أثار مما ٠ والدولة ذبة ا
٠ صصبة١ اصهيولىة١لجماات١ ثارة

فوهرر
 (، زعيم ١١ بمعنى ألمانية كلمة ر لى أو

لمالى ارئيس عر اطفت  أدولف ا
 عام فى نخشارية تولى الذى ذر

 وعرف ١٩٤٥ ءام فاته و لجن ١٩٣٤
 ازعيم عرف كما ’ النشب بهبذا

نفار  )الدوتثى( بام ليتى مركل ا
بمعنى ايطالية كلمة بدورها -وهى

ص ٠دب
 بعنى ؛ 'برلندى دسى حزب

 الزعيم اه 11 المتقل برد '١
يرلندى  ،وهو ١٩٢٧ عام فارا دى ا

ى الياو ا'تذث,ب  منشة خلف ا
 ذطلتبالذثاط١ اش "أرترت'-'

 ألعالمية الحرب بعد التدررى أرض
ولى  على العيانايل حرب حعل - '

غلبية  فارا دى فتور ١٩٣٢ عام ا
 ودامت مرة ول الحكومة رياسة
 ، ١٩٤٨ عام حتى الحزب اغلبية

 ق'مة١ فى 'نتباور الحزب فا١وأهم
 ,دة متخلع واحدة ايرلندية جمهورية

 ( ذثيما١ ايرلندا غمال بف. ى1 ؛
غلبية الحزب حعل أخرى مرة ءارا



دجل م٩ة

 مقعدا ٧٨ ا ١٩٥٧ عام انتحابان فى
 ألمال أدرحاى وب ٤٠ معاش

 فى ١د—مقد ٧٠ أغلبدة عذى حصا،ى و
ت١  .حزب٠ ؛٧ مذ؛ر ز ١٩٠١٦ كحا

 ١٦ ئ٠ااعها ح;ب به٦ ( ٠نم٠حاا الغدن
٠ مقعدا

فيتو
 أنا ح معنان تينى 'رعري بدو ٠ ١

 ذين١ىطقو اصطالحا يستخدم ب أمنع
 حز بمعنى نية و لد ا و ألدستورية

عذر  او رخص اعتراض ،تى ض ١ ا
 ٠ ج و مذ ذع فدر أر صد ا على هيئة

 ل و لد أ ء -ل ؤ ر منحت الدساتير فبعض
 ث مشافى ، حزالعيذو ألمدوك سدما 

نجليزى ألدسذور  حيث نم واش ا
نجليزى الملك ستخدم لم ألواقع  ا

 وفى ’ ١٧٠٧ عام منذ الحق هذا
 كفى يمنح ألمردوح ألبرلمانى. ألنظام

 كمجلس ألمجلين أحد أو I مجلس
 نجيزى ا البرلمان فى أللوردأت
 حق ,؛ المالية التشريعات باستثناء
عتراف  الجذى '؛تترح قد ما على ا

٠ ألذدريعات ١مز ارد اصد ا#خ*
طالح هذأ اصبح ، ٢  متداو ا
مدن مجد قيام منذ  لهيئة ألتابع ا

مجبر.  الدول منحت بت٠ح المتحدة ا
 الدائمة المذاعد ذات الخمس ألكبرى

غتراض حق  رد٠يصا ذرار أى ض ا
 ع—جمي أتغانى بعد حتى المجلس
عضاء  باسثتاء وألدائمدث المنتحبين أ
٠ الكبرى الخمس الدوفى أحدى

 مجذى ها يصدر ألتى أرأت لقر فا
من  دائل فى ألقرأرأت باستثناء ,٠ .أ

جرائية  مة—غلبي بأ نافذة تصبح ( أ
 ء ١٠ عف أ أت صو اً بينها من يكون

ء أحد ؛بدى فاذأ ئ ألدائمين  هؤ
 ر أ لقر شبة با سه أ اعتر لخمة ا

 فى أكى ألمجلس على امتنع معين
قتراع  ألعضو مارس وأذأ ، عليه ا

قتراع أجراء بعه ألفيتو حق  فات ا
جميع على حصل ولو يشد الترأر

صوات  ألمعترضة الدولة بأحناء ا
 حق على ب٠~-ينح ث أدخ ن لك و

 الكبرى الخسى اندول من دوله اه
 ذزاع فى ن٠م أ مجدو ض ذحم فى
 ويشق ٠ فيه قنة ل ا من أو ط

 أذأ العيتو ى ألكبرى الدولة حق
 ضه عر ب مظلو نزاء فى ذا طر نت نمى

دن محس على ٠ ا
يجان

 الجنرال وهو ٠ فرنى قائد
 وكلبر بمدينة اولد فيجان ب. ط

 سر سان كليه ل وتخرج ١٨٦٧ عام
 __ب٠مذص تولى ئ ١٨٨٨ به العكر

ركان مر رئي.  ألجنرال قيادة تحت ا
 متح ٠ ألعظمى رب—ك ١ خالفى فوش

 على أشرف ٠ ١٩١٦ جنرال رتبة
 لصد لندىأ!.بو الجيش تنظيم اعادة

 منمب تولى ٠ ١٩٢٠ البولثفيك
 سوريا فى ألفرنسى السامى ؛لمندوب

 شوب وعند ٠ ١٩٢٣ عام ولسات
 ١٩٣٩ عام الثانية العالمية الحرب

دنى، ألشرى فى ألعامة ألقيادة تولى  أ
 وقف فى فدل ولكنه فرشا الى عابي و

ستعالم  الى انحاز ٠ ١٩٤٠ عام ا
 عسكرنا قائدا وعثن ببوب خب حكومة

 يوبه وفى ، بلى؛ ؤر ١ شمال نى عاما
 لم ولكنه للجزائر عاما حاكما ١٩٤١
 أسر فى ووقع ، استقال ات يلبث

 ألى عودته وعند ١٩٤٥ عام '#لحات
 أطلق 'تم عليه ألقبض ألقى فرطا

 ير *ا ين ٢١ توفى. ، ١٩٤٦ سعرأحه
٠ العمر من لمائة١ طدو فى ١٩٦٥

فيجل
 ليبولد ٠د وهو ، شوى سياسى

 بعد أسمه برز ١٩٠٢ عام ولد فيجل
 تزعم حين ألثابه أسه ألدرب

 الوزأرة رياسة وتولى ألثعب حزب
 عام حتى حكومته أمت ود ١٩٤٥ ءام

 لى وتو ، 'رأب يوليوس وخلفه ١٩٥٣
 ١٩ذ٩ عام حتى ألخارجية وزأرة

حاكما ثم ، بالبرلمان عضوأ أنتخب حدن



٨٩٦ يحى

 ١٩٦٢ عام فى أسى انما تلبم
٠ ١٩٦٥ مايو ٦ توفى

فيجى
 س تتألف بربطانية متعمرة

 الحد فى يقع الجزر من أرخبيل
 الشرش لشمال١ وفى الجنوبى الهادى

 هذه عدد صدغ استراليا قارة من
 ١٠٦ لنها جزيون ٣٢٢ الجزر
 ٢م ٧٠٩٥ ماحتها وجملة مكونة

 ٤٦٤ ( ١٩٦٠ -خدير الكان) عدد
 اسود من الغا ٢٢٨ بينهم . ن الف

 رث لغا’ ١ ١ و ( ومطمدن هندوك )
وربيين  على اقتمادها يعتمد* ٠ ا

لتوائية الحاصالت من ثروتها  ا
 الصادرات وصل ،العادن وبعض
 ٨ر٢ا ط الف ٢٠.التعب سكر

 ن ا ١٨ر٢ الهند جوز زيت ، ( ج م
 الموز عن ففال ؛ ( ج م هرا )

ناناس رز .وا  بك . والكاكاو -وا
 ١٠ر٩ ( ١٩٦٢ ) المادرات جملة

 يعاونه بريطانى حاكم تمتعمرة

 وهذا يعى دسر تنبذى مجلن
خير  يغم عفرا ٤. من يتألف ا
 والهنود الفيجيين رن معينين ستة

خافة  . العينين ا وربيين الى با
 طى ( ألفا ٣٧ ) سوفا العاصمة

٤٠٥٣ مساحتها ا ليفو فيتى يرة حز

٠مم(

صراية
 اتحاد م ب نه د؛ من لسياسى نظام
 ت٠م مجموعة أو دوني بحين مركزى
 تكون  بحيث ، الدويالت أو الدول

 للمكومة ا الدولية الشخصية
 من وحدة كل ا-دتفاظى مع ، المركزية

 ببعض لالتحاد المكونة الوحدات
حتالل  كل تفتد بينما ،الداخلى ا

 التى الخارجية سيادتها متومات منها
تحادية لخةرمة١ بها تنفرد  كعند ، ا

فانات التمثيل أو والمعاهدات ا

 هذا رأس على ويكون ، السياسى
تحاد  واحد رئيى الفيدرالى ا
 المحيد فى يمثلها الذى هو للدولة
٠ الدور

 الفيدرالية الدولة رعايا افيتأ
 أو الدول رعايا وع—مخدم من
يات أو  واش ،لالتحاد المكونة الو

 توحدا  دستوريةد وحدات تعتبر
 ، لموحدة١كولة١فى كالمحاوظات اداربة

 ا مدس نفعا ددذوربة وحدن لكل ن ';كو و
ساس  سلطاتها يحدد الذى ا

 ، والقضائية والتنفيذية التشريعية
تحادى الدستور لكذن و  يفرض ا

 هذه رعايا جميع عار مبادرة وجوده
 افقة ص؛ الى حاجة .رض رات لوا

٠ المحلبة سلطاتها

غلب فى الفيدرالية الدولة تغثاً  ا
مارات أو الدول من عدد بانضمام  ا

 او دولى ضغط تحت تعلة—ال-
 وقد ٠ دىذا دب بدافع او عمسكرى
 لغة فى اشتراكها نيامها على ياعد
 لماتومثاالمقو رن ذلك ض أو واحدة
 النحر هذا على تألفت- اش الدولة

يات  الدولة تنشاً وقد - المتحدد الو
 الى موحدة دولة بتعكك الفيدرالية

يات  تربطها داخلى احتالل ذات و
 النوع هذا ومثال مركزية حكومة

البرازيل الفيدرالية الدول من

 لذظام١ءن الفيدرالى النظام يختلف
 اتحادا يعتبر الذى الكونغيدرالى

 بتحول قد انين ٠ خ ١و ال ف ضب
تحاد  التعاهدى( و١ز الكونغيدرالى ا

حداث ضغط تحت  لى١ابخية ا
 سويسرا أن ذلك رن ، فيدرالى اتحاد

 اتحاد فى قرون ستة عادت ان بعد
 التاسع القرن لى تحولت كونغيدزالى

 ركزى أو ١ فيدرالى اتحاد ار مثر
تحاد  كان الفيدرالى انونبتى وا

 باسم موحدة دولة ١٩١٧ عام حتى
مبراطورية  التجرية او الروسية ا

عام حتى كونفدرالى اتحاد الى تحول



عوذت٠م ٨٩٧

 فيدرالى؛ اتحاد الى ص ومن '١٩٢٢
خرى مثلة١وس  لالتحادالغبدرالى ا
 مند وائكراليا ١٨٦٧ عام منذ كندا

.١٩٠١ عام

فرفءرن

 حد و ا فربقيا ١ ب حنب حمهوردة
 ٠ ه إهددم ١ لتذرؤلذ ١ نيسة:ا رغ زعؤلى

 ٠ فررت فرر فرنثر بك هتر ٠ د ههه
 قيأ ا.دوه كاذ ٠ ل٠ص أ هولندى

 ١٩٠١ عام امتردام بمدزنة ولد
ول أءام١ وبعد  ار رزاه حر ه؛ أ
 لخدمعة انتعدن'. ٠ دا اف ن حذه

 ودرس ا ارانحر ١ بنة مد I الكاب
 عام وتخرج النعر وعلم الفلسفة

 سى٠صل فترة واغتذلي ١٩٢١
 بجامعة لتحق ١ ل ٠ نتحنالما هاتحن
 ائدكذوراه درجة على وذلي يرج

ت خ نر مو فى نعدا  دته عب إهد و ٠ ا
غتذلبالذررب١ 'فرتبا جنوب ر١

 ة ط جر نحربر’ وذوإى وا!صحافة
 ف ور ٠ ١٩٤٨ عام حتى كية افر
سياسة ار  زل ال- فى لواغتر ا

 ١كما ٠ خمد فيما ه عم رني الذى اازحنذى
 كا.' ه ٣ذ-.’ا نمحرس ا عضة انتخب

 ار ود—اب ا دخول *امة شد
٦فغيا١جذزب

 ن للثمن؛ ١ ٠وزب نزرت ي عبن ' ٢
ن وزارة فى الداخرة  لمشن٠ و-هو ما

 توفر ذلك خالل وفى *وات ٨ شعله
 ن المنعر الطرفة با*ة تنغر عر

 آزر ٠ ارعات من بنطة
 ١٩٥٨ ?ر نم—٠٠ فى الوزارة ريامة

 عندو ٠ سترجدوم ليوهان خإغا
 الى اسربة التعرقة مثكلة انتقاب

 هومذولث١دول وثورة الدواى لمحمط١
 المتخاذلة بر.طابا طا على

 عمل قب„,ا٠ اف ب اجنه بدالنسية
 لث لكومذه ١ من وج الذ> على رت فد فم

جمهوربة بثا اف ب حذ؛ واعانن

١ل

بارتيد ١ لعذعررة١ رياسته  التى ( ا
 أبيض رجل بد عاى باغتياله انتهت

 ١٩٦٦ سددبر ٦ فى نانى؛و احمل من
 ابرلمان زى داحول فى ووده أثناء

 وكان سترفور بالمازار وخلفه
٠ وزارته فى للعدل وزيرا

روت
يات احدى مريية '!و  'لسرى ا
ر ادني١ ماليا—ثم ذحى أ فى و'نفع

بد٠وزح ٠ كذرا !نردود جاورة م

بة ٠بز ى ج: ا~ا ٠'٠من ج دوزيت و؛ماسف وو

 نت هدو بر و ٠ الذرب من إزرك و —ل

يات اولى  ألى انغمت اش '!و
تحاد’’ يات بعد ؛ صلية ١٣ الو  ٠ ا

 رد—ء٩ ٠ م م ٩١٠٩ ممساحتها تولع
 مونبلييه العاصمة ٠ أاغا ٣٩٠ سكانها

حرى ن ايى-. ودلى ؛الغا ٨ر٧ ٠  ا
 ١٠ ) بار ٠ I الغا ۴٥ ؛ برالمجذون

٠ I ى آ

نتاج تشمل  الحووب الزراعى ا
 ارخل ا جما.ة وبذخت ، لتفاج وا

 د٢ ١١٢ بقايلها : د م ١٣ر٨ الزراعى
ندماج من  تمذل كا ؛ ادوار ا

 فدان اف’ ٢٣٢ تنعر التى الفادمات
ية ر هب و ، رخل هاسا مصدرا  الو
واى سيستوس لخام المنتجة ا  ، ا
 من بز ٧٠ والرخام الجرب ويمثل
نتاح ية المعدى ا  الدخل حة ا و

٠ ( د م ٢٤ التعدين درن

ية برلمان رتاًلف  مجأى من الو
 نوابوجلس عغدوا ٣ ٠ يضم خ ب.ه
 سنخذب وكالهما عذوا ٢٤٦ يغم

 العام الخداكم وكذإك حتين لمدة
دة  خب الذا ءر ويتمون ، للو

قما يؤدى أن للشروحك المسذوفى
٠ تا ى



٨٩٨ ا

يرا
 جواز به يقصد وهرب اصطالح

 خروج أو دول تأشيرة سفر,أو
 الدولة سلطات ا—ه تمنح مرور أو

 اروو أو اليها الدخول. المطلوب
 كانت اذا ، منها الخروج أو باقليمها

 واصدار ، ذلك تحتم تشريعاتها
 اختصاص من التامشرات هذه

 ،الذارح فى للدولة القنصلى التمثيل
 التأشرات هذه منح اجراءات وتنظم

 وتد ، القنصلية التعليمات مجموعة
 عذى دولتين بين ثنائية اتفاقات 'ننص
 تأشرات أو الغيزات اصدار الغاء

 العاملة اساس على والمرور الدخول
٠ اشخصية بالبطاقة اكتفاء بالمثل

فيثى

 الليبر بمقاطعة فرنسية *-دينة
 عند غ1يب ليون مدينة ص بالذرب تقع

 بمياهها اشتهرت ألف ٤١ سكانها
 الحرب ابان اسمها برز ، المعدنية
 فرنسا ٠سقوط بعد الثانية. العالمية

 ليها١ انتقلت حين ١٩٤٠ يونيه ه فى
 ادلك عرفت التى بيتات حكومة

 كانت التى 'وص فيشى حكومة باسم
 غر المنطقة على سيادتها انغرض
 بارير كانت حين ، فرنا من المحتلة

حتالل لحكومة مترا لمانية ا  ،ا
 الى الغرسة الحكومة منها انتقلت
٠١٩٤٤ عام باريس

ول يمل ا

بن - ا  بن حسين للملك الثالث. ا
 وانتقل ١٨٨٢ عام بالطائف ولد ، على

 الى أبيه صحبة فى الثامنة سن فى
 عام الحجاز الى وعاد اسطنبول

 عضوا ١٩١٣ عام انتخب ثم ١٩٠٩*
 دائرة عن لعثمانى ١ المبعوثان بمجلس

الثورة .ام—قي مع اسمه .برز ، جدة ’

 فى اوه ناده؛ اش التحررية العربية
تفاق التركى الحكم ضد الحجاز  وبا

نجليز مع المرى  ١٩١ ءامه فغى ، ا
 كان بينما دمشق الى أبوه أوفده

 السويى لحملة العدة وهد جمارباشا
 وعده ند حبن الشريف وكان

 المتطوعين من عربية فرقة بتجريد
 باأوطنبين سرا فيصل ناجتمع
 ذرا سطنبول زيارة وبعد السوريين

 عام أواخر وفى ، مكة الى عاد للرماد
 ادة٠قي الترجمة صاحب تولى ١٩١٦

 حتى شما زحف الذى الجيش
 أغسطس ١٩ فى العقبة الى وصل
 ٥٠٠—الح فهرع عليها واستولى ١٩١٧

ردن من المتطوعون  وفلطين ا
 على فار ليه ١ وانضموا والثام

 فى دمشق ودخل التوات هذه رأس
 نادى كتوبر١ ه وفى ،١٩١٨سبتمبر ٣٠
 سوريا على ملك!؛ الوريون به

 بيكو سايكس اتفاقية ان ا ٠، المستقلة
نتداب وتقرير  سوريا على الذرض ا

 دون حاكا ١٩٢٠ ابر؛لى ٢٣ فى
 نثل بمد ا!هرش هذا استقرار
 (( كلمثصو فيمل )) معاهدة مشروع

تفاق تم اش  باريى فى عليها ا
 الشعب ورفضها يشاير ٦ بتاريخ

حداث وتطورت ي الورى  اش ا
 الوطببن بين ميلون بمعركة انتهت

 غورو بقيادة الفرطى والجيش
 ، ١٦٢٠يولية ٢٤فى الوطنيين وهزيمة

 غورو الجنرال أنذره يوليه ٢٧ وفى
 ، الحال فى دمشق مغادرة بوجوب
 أوربا الى الترجمة صاحب فرحل
 منها وانتقل ايطاليا فى فترة وأتام

تفاق تم وهناك انجلترا الى  بعد ) ا
 برياسة القاهرة فى مؤتمر عقد

مح ترشيح عل ( تشرشل  رحل د ا
 حينذاك وضع الذى ق١العر على ملكا

نتداب تحت ٠ البريطالى ا

 ملكا الترحة بماحب نودى ٠ ٢
١٩٢١ أغطى ٢٣ فى العراق عل



السعودى فيصل ٨٩٩

 تلثورن حدا الملكية هذه ف'م فونع
 الذى المباشر 'البريطانى تغلم عز
 .١٩١٧ ءام العراق باحتالل مدا

 عمل سنة ١ ٢ فيعل حكم ذام وقد
 ملكى حكم قواعد ارساء ءش خالب

 صذرمى مجئمى فى 'نمتل ىدممذور
 لألعيان مجد بو١منمجلسللذو يتألف

 وءندت ، مس%لة برلمانية وحكومة
ثفانات من سلسلة حكمه خالل  ا

 اداهدة اهميا بريطانيا مع والمعاهدات
 وفى ، ١٩٣٠ عام يطابالبر العراقية

تراب أسقط ١٩٣٢ نوفمبر ٣  ا
مم ععبة دخذوله بعد ااهراق ءلى  ، ا
 برن بمدينة الترجمة صاحب 'نولى
 نقل و ١٩٣٣ سبتمبر ٨ فى ١ بمر بسو

 ♦ ابنهغازى وخلفه بعداد ار ؟ثمانه

الثانى فيصل

 مر 'نولى من لث ف' و عرافى ملك
 عل فع وءو ا٠ العرانى على الهاشميين

ول فيدل وحفيد غازى الماك ابن  . ا
 رن ءلى الثربف بنت عالية لمكة1١ مه١

 ردد ١٩٣٥ مابو ٢ فى ولد ، حبن
 '؛ربل ٤ وفى ، أبيه 'دولى من عابت
 انحرثر عش غه1فخ ايوه توفى ١٩٣٩
من خاله وصاية ندت له عبد ا  ا

 'نولت انجليزبة مربية له وعينت
شراف  ما؛ز ٢ وفى ثعليمه على ا

 ضراوتها ى العالمية والحرب ١٩٤٣
نحرزرة للغة د؛ حديثا مرة عالول١أذ  ا

يات ١ؤ بريطانيا لصالح ثأييدا  !و
 ازاربركداذا. ٩٤٦ وؤما ،انحدة

 بمدر,ة ق التة ااتالية الدهنة وفى
 مدينة من يذرب با ١ بد ساندرو

 الى انتقل عاس وبعد ( سالسبرى
 قد كان التى الخاصة هارو مدرسة

بدا وض و 1يه سة١للمدر أروه ؤ سقه

يات الترجمة صاحب زار  ااو
 وفى ، ١٩٥٢ عام فى خاله مع المتحدة

فى وذاك العرذى 'ذواى ١٩٥٣ مابو٠د

 حسبن عمه ابن تورفيه الذى اروم
ردن عرش على  هذا كت وقيل ، ا

 صا حد  نكون‘  أن به قصد قيتلتو أ
 لالمرة بانسبة أسعية ا#خر على

 )وب ١٤ لى قتيال ثوفى ٠ ألهاشمة
ن ء'نناأ ١٩٥٨ نذ  ءلى قفى الذى ا

٠ العراق فى اسلى ام١

السدودى فيصن
، ا!ممعودية العربية ملك _ ١
بن  اًل العزوز عبد للملك الثالى ا

 (١٩٠٦و١)١٩٠٤سدود،ولدءام
 خاصا تعليما وثعام الرياضى بمدينة

 فى ذرك—اثم ، مه جده كنف فى
 يقودها كان التى الحربية العمليات

 ا؛سعودية الدولة لقيام تمهيدا والده
 ١٩٣٠ عام الشمعة معرب منب؛
 زار ، ١٩٣٤ وتهامة ١٩٢٢ ودر

 هرة والف ١٩١٩ عام مرة ول اوربا
 ، ( 'مدود أخيه بصحبة ) ١٩٢٧ عام
 اتغيم أدوه افده ١٩٣٠ عام وفى

 باطاوم اسددة الدولة عالكات
 دى——، تمثيل واقامة الخارجى

 الى سبافر ١٩٣٩ دام وفى ’ معها
 فى اشترك حيث لندن الى ثم معر

 فى درةالسعو ومثل ؛' فلسطين ؤؤتمر
 وترأمى ١٩٤٥ لسكؤ٠سانفر مؤتمر

 للجؤمية اجتماع اول فى بالده وفد
مم لهيئة العامة ٠١٩٤٦ لندن فى ا

آل ا!*زيز عبد الملك توفى _ ٢
 وخلفه ١٩٥٣ نوفمبر ه فى سعود

 ولدا كان الذى سعود ا كبر ابنه
 كاى بنباء ١٩۴٣ عام منذ للعهد
 عليها وقع له البيعة تضمنت وثيقة

 اذوكالء مجلس رئيس مايو ١ ١ فى
 القضاة وكاثى الثورى ومجلى

 ، المذك وأقرها المجلسين وأعضاء
 تولى اأمرثى سدود ذوب بعد٩

ية الترجمة صاحب  كما العهد و
 وتال الخارحة الشذون وزارة تور
 فتولى للحكم بد ٠ح دنغليم وضع ذاك

رامث لم ولكنه اووزراء رياسة فيعل



بددس

 احتفاظه مع ١٩٦٠ عام استقال ان
 حدن ١٩٦٢ حتى الخارجية وزارة٠ب

 نعاد الملك صحة فى انهيار وضح
 رداسا 'نولى الى النترج، صاحب

 ع جهم ١٩٦٤ رصما ٠ومذل ، الءكومة
 خلف ص ، لططة١ لدد ا٠مذ ده د ب فى

 تذمه اعالن بعد لعرشل١ عدى اخاه
٠ ١٩٦٤ فبر دو ٢ فى

 وعدل الملك _ت٦-رألغ الغ- ب'ت : م ب نك ٢
 لكشة١ بدون راف عدم الخارجية

 رنطام ٢ذيا’ر١ ءدم اك كذ و قدة لندر ١
 ودو ن ابه ا فى الجمهورى الحكم
تجاه  تغاقدة١ عقد دمد وضح الذى ا

 وذل و ١٩٦٥ أعثى ٢٤ فى جدد
 داد وتغمنت ه حرض مؤتمر

 ل ء. 1م نامة ن الدعب اساسة
سالمى ساف١ ١١ راسم  د بس (( أ

 جرة اتز ١ ت ى.اح اها ج. ا ت١هد^ور
 وتال ١٩٦٥ ر٣دسم فى ادراب شاه مع

 دول٠١ هرن عدد بارة ؛ز ب-هه ذاك
سالمية  دكت ١٩٦٦ عام خالل ا

ردن  والمذرى وباكتان والسودان ا
 أول ذت١وى : وتوض ومالى وغينيا
 ودع ذء اى عر للذ.اهرة رسمدة زبارة

١٩٦٥ لمج،ب. ٩ فى زدن اتفاقية

 تممضءاحب زار ١٩٦٦ دونيه وفى
بات ص أسانيا الترجمة  كة١ اذو

مر  جان صدور ذاك ر“و ا

 اض،٠ر١ مالية و وحدة عن مشترك

قليمية  'ن ا٠كم ٠ ول اذف دع لجتم ا

 أكعودبة وددلنز ا'تفاقدة روقيع“
 مشاببة نية ا'رفا تلتيا بضة أمر سلحة باً

 ابو٠م وفى ٠ الر؛طاذبة الحكومة مع
 مة٠ر' زبارة ا—ل بربط. زار ١٩٦٧

 ’سر٠ -A. - ■بنم,ه. و جركا ص: بارة ز اعقبتها
ول ا سوع حالل فى وفرنسا  من ا

 أصدر نه بة ٧ وفى يوذثه شهر
يات عن البترول بمتح قرارا و  ا

 فى اروضن لذوادل بطال؛٠وبر المتحدة
٠.صبذ٠إرو١اإل,درالىا.لءإد العدوانى

فإلدليا
يت مدن رابع  دة—المتح ا)و

مريية ولى ا ية وا  اى'ب—بنس بو
وير دبر عذى تط'ل  يصاها ارى ن؛

طفى حيى با م ١ ٠ ٠ فه1س آر ا
ويودك—خي’ ربى—ألذ !جنوب’ فى تقح

 عاصمة كانت ٠٦مذ م ٧٩ ،١م،هداف وض
بات  عام استقاللها منذ المتحدة و

 ن٠فم أ ادلم ١٨٠٠ عام ح'ذى ١٧٨١
ستقالل قاعة التاربذية داهفها'٠  ا

 ١٧٣٥ عام الى ادوا يرجع إلتى
I **كانيا عدد كع

 وا#غذدة كضيج١ ا .رعاد—د 'دخدر
 عن فتال والطباعة واليمارات

 مخازن تضم بخدربة قاعدة ا—بب ن’
٠ الجرشو لالطوز

.يودى٠ل١ ألذاق
 صكرية وحدة على اطدق اسب

 !مباسة١ ابان 'لكاًوذت شوذ١ من
 عررغبة بناء ١٩٤۴ داح حوز كاذية١

 ;ن نزك وا حايرم لدكذور ا بدا 'نقدم
 ردى الى اليهودية الوكذلة رير

 دشر•نكل نونعتو بيط؛ذية١لحكءمة١
 " البريطانى بالجيثر تلحق أن ض

 من دوائف 'ددر؛ب لغرغى ونلك
عمال ءلى البود  اتدييد دحن العدني ا

 دو ق—انث فى النون غدا.
 اانحرى نهاية بعد دش-ى فى دية يبو
 شل م رحب ولد العءلغاء، ر لعن؛وا
 اضى اعتم من ذم ؟دا-دا'ن ا'. غذدا-د ا فى

على القائد ويفر دابالمر  للقوات ا
وط الثرق فى فىنيط.فىم١  خوفا ا

 على تثرثل ورد ٠ العرب اثارة من
عتراض عدا  مذكراته فى حاء ق.' ا

 لى و تحدت لقد ا,  ط اسورة
حتجاج يتحرككإبء-نيبى ولم  واحدد-ا
 الفيلق عنه وعمل « ذاك ءلى

شراك  فى الرطار الحى مم دا
بطاب اب وعاد .١٩٤٤ ء'م ا

خلة محتة .حيمج ر. _-د—رء_ انء أف
. شش ار !خغ_غة١ دعححب،



هيومى ١

ب٠|٠ما

سم :رددابا ملكة زوج فيليب ا
ئر ب ١مو دايب ٠وهز رية لدغ ١ ابيت ١لزا

ول جورح حفيد  ليونان١ ملك ا
 مزيطاًية لملكةفكذوريا٣ وحفيدحعيد

 وعاش كورفو بجزيره ١٩٢ ا عام ولد
 ثماك;بة والتحق بها وتعلم بانجلترا
 كاية١ الحرب فى واغترلذ ابعرة

 ذزوح ٠ الباسيفيك منطقة فى الثانية
 اش ١٩٤٧ ١ىص ارزابيث سمق١

دس ٢جور اباها خلفت  ٦ فى ا
 ٠ أدنبره دوفى الف'به من ٠١٩٥٢ فبرارر

 له ٠ فيليب واؤرضر مررزنت ايرل
 ٠ش العهد ولى غارلى هم ابناء اربعة

 ٠ ١٩٥٠ وتدت ، ١٩٤٨ ولد
١٩٦٤ ادوار ثم ١٩٦٠ اندرو تسبرانانا تمدر

مهود.دةتمورسسم أفريقى، لياس
 ١٩١٢ءام ولد .(مدغشقر ١ جاشى ما

 ١٩٠٨ عام استفتاء بعد اممه برز
تحاد ألى مدغشقر ضم اقر الذى  ا

نتخابات فى ، الغرس وراس ا  ا
 صاحب انتخب ١٩٥٩ مابو فى حرت

 ووزيرا للجفهورية ربا لترجمة١
 انضمت ١٩٦٠ بونية وفى ٠ للداخلية
جاغى جمهورية  عضوية الى ما

مجم هدئن، ئه سياشه كهمت١ ٠ ا  ;و
 بى٠تشوم لسياسة ومساندته لفرطا

 التحرر حركات فد الكونغو نى
فريقية والتجمع  ١٩٦٦ دولية وفى ٠ ا

 ءقرفباذقالب١ رئيزذريقى دونى كاًن
 من اكذو؛ر وفى ٠ نكروما ضد غانا

 فيه اشترك مؤتمرا نفدم نفد"ه العام
فريقية الدول رؤساء من ١٤  ا

 ميشاننا ووقعوا بااغرنية المتحدثة
 افرو )) باسم تعرف منظمة بانشاء
٠ (( ى٠مالجاث

الغيدوم
 المعرية، الصعيد محافظات احدى

سم طلق كما نلدم، عاصمة على ا ا

قليم ويمثل  يقع جغرافيا' منخفضا ا
 حذاء النيل مجرى من الغرب الى

 المنخفض ويتدرج سويف بنى اقليم
 وم—الغي مدينة عند مذرا ٢٥ من

 البحر سطح تحت ؛متار ١٠ الى
 عند مترا ٤٥ الى سنورس عند

قليم ذروى ٠ قارون بحيرة  الذرعة ا
 ج ٠تخ وكانت يوسف ببحر المدرونة
 فأصيحت النيل مجرى من اصال

براهيمية، الترعة من اليوم تخرج  ا
ذيم ويشتهر  حاصالت بجملة ا
 أهمها ايئية ظروف طرا متميزة

٠ والدواجن شن١و لعذب١

 نحو الغيوم محافظة ساحة تبلغ ■ر
 احصاء ) سكانها وعدد ٠ م كم اش

 ٩٣١ الى ارتفع ألفا) ٨٣٩ (١٩٦٠
 (، ١٩٦٦ لعام النوعى اتداد فى الغا

٠( ألفا ١٣٠ ) الروم مدينة العاصمة

 الى اداريا؛ الغيوم محافظة تنقسم
 الغيوم (١٩٦٦ احصاء ) هى مراكز ه

 ابشواى ، ( المدينة عدا و الغا ١٣٧
 الغا، ١٨٠ الغا،اى ٢١٣

الغا ١٠٧ طامية ،الغا ١٦٢ سنورس

فيوس

 باحداث ارتبطت يوغالفية ميناء
 الماب والحرب العظمى الحرب
 النسا أيدى وتبادلتها الثانية

 لجنوب١فى انقع ، ويوغسالفيا ,وايطاليا
 ميناء من م ٤ ٠ بعد وعلى الذرض

 تابعه ولرى—في. كانت ٠ انريمن؛
 ١٦١٩ ء؛م تىح الذسا سراطووة

يطا!ى الشاعر وام حدن  دابانزيو ا
 فيوس على بها 'ستواى فرقة بتياذة
 رف ء ١٩٢٤ ءام وفى ايطاليا بانم

 هذا ودام يطاليا نيو*-ى مية بت
 المالمية الحرب نهاية حذى الوضع
 ١٩٤٠ هام فى تقرر حين الثاب

 فبوءوسالب١شر١ ىتحت٠وه٢ف ضع و
 واطلقت اليها كمتها ان تلبث لم ثم

٠ ريجيكاا اب عليها



لتتام

فييتنام
 جغرافيا يطلق اسم ثييتنام ٠ ١
 بحر على المطل اكاحلى الشرد على

 شما يمتد والذى الجنوبى الصين
 الى الثبية الصين حدود من

 عند الجز؛رة لثبه الجنوبى الطرف
 لغرب ١ من وتجاورها ، سيام خليج

٠ وكمبوديا وس مملكتا
 من اسمها ثييتنام اشتقت

 هذا استوطن شعب وهو (( الفييت يأ
تليم  ن٠٠ قادما نرنا مدنعثرين ا
 ١٦ القرن ومنذ ، الوسطى الصين
قليم هذا تعرض  البرتغالى للغزو ا

 ابان ا!خر هذا وتمكن ، والقرض
 نفوند ؛ط من عثر التاسع الذرن

قليم واصبح  ثالث من يتألف ا
 تولكين ١ ا هى سياسية وحدات

 قرشية محمية وهى الشمال فى
 عتكزتك٠وض وقد الوسط فى أنام (٢'),

 ( ٣ ) ثم الفرنية الحماية تحت
 الجنوبى الطرف فى شين كوشين

 وعى ميكونح نهر دلتا وتحتل
٠ فرنسية مستعمرة

 البند اليابان غزت ١٩٤. عام فى
 وجدات احتلتها أن تلبث ولم الصينية

 ٠ الماليو الى للوصول منفذا منها
ل الغرشيين خزوج وصاحب  واحذ
 تزعمها تحرير حركة قيام اليابانيين

 شاطه بدأ الذى (( منه هوشى ))
 الثيوعى الحزب )) بتأليف الياسى

 عام كونح هودح فى (( الصينية للهند
 الدجوعيين ف حلفا الف 'تم ، ١٩٣٠

حتالل لمقاومة الوطنيين من وغيرهم  ا
 رية جمهه قامة الدعوة مع اليابانى
 وءى المعتقلة الديمقراطية ثييتنام
 ثييت >) باسم عر.فت التى الحركة
 أعلن ١٩٤٥ أغطى وفى (( منه

 باو )و إاك١ عزل (،' منه الفييت ))
 التى ثييتنام جمهورية وقيام (( داى

 الثالث اليارية الوحدات شملت
 عاصمة هانوى واختيار ، السابقة
فى الغرضين عودة ولكن ،لها

 الصراع جدد نفسه العام من سبتمبر
 ا٩ وفى منه الفييت وبين دنهم

 مشه الفييت استولى ١٩٤٦ ديمبر
 مع حربا داوا—رث هنانوى على

 تخللتها سنوات ٨ دامت الغرنسيبن
 هزيمة قمتها كانت المعارك من سلطة

 مابو (( فو بين ديان )) فى الغرشيين
تفاقات من سلسلة تلتها ١٩٥٤  ا
 النار وقف اتفاقية خاتمتها كانت

 ١٩٥٤ يوليه ٢١ فى بجنيف وقعت
 من عسكريا الفرنسيين اشحاب وتم

٠ ١٩٥٦ ابريل فى الصينية الهند

 جنيف اتفاقية تضمنت ٠ ٢
عذراف  شمالية الى فيتنام بتقيم ا
 هاى( ))بين نهر مجرى من وجنوبية

 أن على ، شما ١٧ عرض خط عند
 القطاعين بين السكان بتنقل يمح

 يجرى ان وعلى يوما ٣٠ خالل فى
د فى الحكم نظام لتقرير استفتاء  اذ
 لم ما وهو الذرشيين خروج بمد
 فقامت اشمال فى اما ، يتحقق

 هوشى برباسة اشتراكية جمهورية
تحاد بها اعترف منه  اشوفينى أ

 من عدد ذلك وتال ٠ الشعبية والعين
شتراكية الدول  لى اما ٠ والنامية ا

 عزل (( دييم دين نجو )) فان الجنوب
 اقامه الذى (( داى باو )) المنك

ول وأض الفرنيون  ٢٦فى نعه '
 فرئيا ندولة رئيا ١٩٥٥ أكذوبر

 نفه ومنح ذلك بعد للجمهورية
 ١٩٦١ اكتوبر فى دكتاتورية لمطات
 كان شينا استغال وأسرته استغل؛

 فى عسكرى انقالب ذام نتيجتها من
 بحكومته اطاح ١٩٦٣ نوفمبر ٢٠ ا

يات زرها١كاذتتؤ )أنتى  التحدة( الو
 ألحكومات قيام ذلك بعد وتوار

يات تؤيدها كانت التى العسكرية  الو
 منها حكومة فثلت كلما المتحدة

 القحاء وهى الرئيسية مهمتها فى
 'نذودها اش الشيوعية الحركة على

الرجت أو م فييتن؛ تحردر جبهة
٠ نح كو



اصالية فييححعام

 العييتنامدة لة المسح دخلت ٠ ٢
 باقحام ١٩٦٥ منذرورية ه٠حاسؤ مرحلة

يات  خمد شمها الحرب المتحدة الو
 بعد (( كونج الفييت )) التحرير جبهة

 فى مالجون حكومات فشل ثبت ما
دارة  للبالد والسكرية المدنية ا
ص المساعدات من وبالرغم  يكية ا

 غ والخبرة والعتاد بالمال السخية
مريكية التوات فتدفقت  برية من ا
 ااجنوبية عروييتنام وجرية وبحرية

 ٢٣ المعركة بدء فى نوامها كان اش
 نهابة فى ألفا ١٢٥ وبلغت مقاتل ألف

 فى الغا ٣٥٨ الى وارشت المام
 مبون نمف الى ثم ١٩٦٦ نونبر

 عدة وأقيمت ، التالى المام خالل
 فى سيما  امريكية عسكرية قواعد
. وكاماران دانانج
 حدث ١٩٦٥ عام منتصف وفى

 الفييتنامية المعالة فى جديد تطرر
مريكى الرئيس نرر حين جواسون ا
 لشاأية١ ثييتنام على تجرية١غار شن

 ١هذ ورز السكرية امكانيا لشل
 الذى ١٩٦٦ فبراير مشد النشاد

 المواصالت وطرق العامة ذق١لمر١شمل
 وكا:ت تمييز دون والترى المدن ثم

يات دعوى  توسيع فى المتحدة الو
 ديتنام الى ومدها الحرب نطانى

 اتهام أساس على تقوم الشمالية
 المازات بغرب كونح الغييع،

مريية  الجنوبية ثييتشام فى ا
مريكية الغارة على والهجوم  ا

هدادات تج يجذونبا  د٠أشال نم ا

 م قييتنا تقدمها التى والرجال
٠ كونح الهيدت الى الشمالية

حتجاجات من وبالرغم  الدولية ا
 على ( نرشا ذلك فى دما ) المتكررة

يات مواصلة  حربا المتحد-ة الو
 من رم وبا ا بنام ر عدوانية
ت  لعمليات١ لوقف صاح عقد محاو
 ماذد مؤتمر عقد ذلك فى بما الحربية

 القضية وعرض ٠ ١٩٦٦ أكذوبر فى
من عرمجلس الثييتنامية وباارغم ٠ ا

مريية التوات عدد عفةمفا من  ا
 فى بها منيت التى الباهظة والخالى

رواح  فاز البحر وفى الطارات وفى ا
ضارية زالت ما السكرية المعركه

٠ نمة متفا
الشمالية قييتنام

سم  هوى تونج تشو نام ب : القوس ا

 شعبية جمهورية : ألحكم نظام

 منه هوشى : الدولة رئيس

 دوتج فان فام : الحكومة رسى

( ألفا ٢٩٨ ) هانوى : العاسمة

 م فييتنا جمهورية تمتد
 خد من الشعبية لديمقراطية ۴أ

 المبن حدود الى ض ٥١٧ عرض
 الغرب فى وس لمملكة مجاورة

 الذىيغملهاً توتكئن خليج على ومطلة
 تبلغ ، العينية هينان جزيرة ء.

 وعدد م٠م ألف ٦٣ر٣ معاحتها
 ١٩٦٤ءام )تتدير ن م ١ره٩ سكانها

 اشكان كثافة وتبلغ ( ن م ١٧
 نحو اى١ ترتفع بينما للميل ١٩٧

حمر، النهر دلتا اقليم فى ١٠٠٠ ا
خرى المدن أهم  ( والموالى ) ا
٠ ( ألذ؛ ١٨٩ ) نح يتو ها

قايم. اقتعد,اديات تعتمد  على ا
رز مقدمتها وفى الزراعة  وعلى ا

 تبلغ ، الفحم مقدمته وفى التعدين
رض ماحة  م ٣ نحو لزراعية١ ا

 مخصصة ه م ٢ر٤ منهسا هكتار
رز لزراعة  النهر دنتا' فى سيما  ا
حمر نتاج بلغ وقد ، ا  ١٩٦٣لعام ا

 ذصب نلك وبلى ط م ره٧ جمله ما
 والذرة د( ألف ٧١٢ ) الكر
 والبن الشاى (،ثم طن أ;لف ٢٩٠١
 الحيوانية الثروة -وتشمل ،والتبغ

 المائى الجاموس من رأس م ١هد
نتاج آما ، خزير م ٤ئ٢ و  المعدنى ا

 فى مواطنه تقع الذى الفحم فينمل
هايتونج من بالقرب كوانجبن حوض

نتاج جلة بلغ وقد (١٩٦٣ )عام ا



ع الجنوبية’ فييتنام

 لغوخات١ ذلك ودلى ط٠م ٧ر٢٦
 قتداد ا يقوم ٠ لذهب ١و در لقصد ١و

 عام بدأت ثالثيه 'تنمية خطة على
 عام حتى خمسية خطة وتلتها ١٩٥٨
 الصبن تموبلها على ساعدت ,٠٩٦٦

لكتلة ١ دول ومجموعة الشعبية

 دستور على الحكم نظام يقوم
 فه—ديباجت فى يذص الذى ١٩٦٠ عام

 شعبية جمهورية فييتنام )) ان على
 تحالف عرآساس تقوم ديموقراطية

 الطبنفة وسددها والغالمن العال
 من الوطنى المجلى يتألى (( العاملة

 انتدبابا انتخابهم, بتم عضوا ٧٦٢
همع ويجس ٠ سدوات اً اده مباشرا
قل عر العام فى مرتين المجلس  ٠ ا
جنة  تدر حق للمجدى الدائمة و

 'وااخدد ، ا!لموائح ووضع لفوانونا
دنى  سنة ١٨ النساحب ن ا

مرشام  الجنبان ن٠م ا سذة ٢١ و
 ريى 'بانتخاب المجلس ويقوم

 س 1المج عذاء’ وردت ، الجمهورية
قدات يمذلون عفوا ٥٦ . ا

نة ن ٠ تدفئة ٠ ة٠نء١ . اللفة

( د = ٢ر٩٤ ٦ دوتج : ملة ا

دى لدداء خمامه نحمة : اسم
حمراء أرضية

الحذوذ قستنام

عرتء نج كة نام نسنن ٠ سم القوس ا
ية٠ درف حمهورلة ا الحكم نائم

ب ذاب نجوين وأ.جذرأل : ودن ربى ا

( ١٩٦٦ أ. كاور تجويد : الحكومة دسى
٠. ٠ ؛را : العاصمة

 اشر؛ط ا لجذوبية ا فييتنام تشغل
 عرض خط جنوب الممتد الساحلى

 البند برن جز شبه طرف الى ١٧
 ميكونح نهر دلذ.ا وتدل الصينية
 -ددونر تتصذل ا العدبدة وفروعها

 حلها ف وطال كمبودبا ب،لمكة الغربية
رقى ٠ اإجنوبى العبن وجر عر ا

 ويبلغ ئ م٢ لف1 ٦٦ر٢ 'ماحتها تبلع
 ١٤ر٢ ,( ١٩٦٢ احصاء ز السكان عدد

 من مهامذر الف ٨٠ ٠ نحو منهم ن٠م
 بداية عدد الشمالية ثييتنام من

— ابجون٠ت المدن همأ ♦ التف.يها
 ١٠٤ توران ٠ ع م'ن ١ر٧٩ ؛ شوبون

الغا. ١٠٣ هوى الغاء
 بالزراعة البكان ^ن /٩٠ يثتنل

رز با  دلتا وتعتبر والقعب ا
 ا!رز لزراعة مودن أكبر الميكونح

 ماحة بلغت وقد ٠ ودحدبره
رض  ، ١٩٦٣ احصاء ١ أررا المزروعة ا

 ٠ ط م ره٣ أنتجت هكتار م ٢هر٤
ب ذلك ويلى  كا. طن ألف ٨٧٢ '٠ ا

 ألف ١٤٢ المما وبلغت مطاط
 الشاى ئ ط المع ٧٦ انتاجها هكتار

 ط ا ٠٣٨ البن ن طن ٧٩٥٠٠ ١٩٦٢؛
 بعفر ويتعدن ٠ والفاض التبغ ر

 معون نح تو فى حر ألف ١٠٤ ا لال ا
٠ دانانح ميناء ن٠م بالقرب

 التصدير سغة المطاط يعتبر
ولى  ا ٨٦ بنحو قيمته تثدر اذ ا

 فرنما ار ' الصادرات مجموعة من
يات ٠ ٠ المتحدة والو

 ١٩٥٥ عام فى الملكية غوط ممن
 ألدكتاتورى يمل نجردبن حكم وقبام

 عدم بمرحلة تمر الجنوبية وفييتام
 سلسلة بسبب سياسى مستقرارا

نقالبات  وقيام, المتوالية العكرية ا
وط  حذى ولعت لتىا مات الط؛ و

 رةهتكمها وزارات تع ا!غارنغ هذا
 ٠ ،الثورية المجاض أو العكررن

 /٢ كاب ودة ح\ ت٩قام سبتمبر ١١ وفى
 ية٠٠٠٠٠٠ي٠س تأ ح.معية انتخاب اء ج. با

 مقاش__ة أث ا دار دعور لوضم
ر جبهة  حيرل ر.ات٠ذتد،ا١ !فهذه ذر ا
ن ولة ج ا  ٠ تمها وك ا

 وبة . راسة : اسة
ملة ( ن = ب ١ ١٨ حئر رب : ا

ض اختية دخفر ٣ : السام
اء صد رتغبة ب



منه فيت٩٠

كونج قييت

 فى بر التحر حرمة على عذق اس؛،
'نتالف منفذمة وعى بية لجدو ١ م نميتا

 متن نثاحلها ر ٠ب قد و * ي ■ت ء ه٠لثئ١ ٠٣م
 بدة دد ٩حكزم داح بعد ١٩٥٤ ءام

 لنعف ١ فى بيةلذر ١ لالميربانية
 روحا طى تمدان دذم من بى الجذو

مبراطور  الرلير ٦ب (( داى باو ١١ ا
 'لحام اطن الذى ٠جثد دين نحو

 لقوات واءن ’ ١٩٥٥ عام الجمهورى
 ريادربدا تبط ون من نح كة لثييت ا

 م1بح ساحة رش نحو على
 نهر دلتا اقص فى سيما  الجنوبية

٠ بالسكان المكتظ ميكونجو
بات لتدخل كان  فى ذ٠د٠التح الو
 اثره القييتناميدن بين لعف'ئدىا النزاع
حداث تطور فى الربع  فمن ٠ ا

دات عمدت ة—ناحر  حل١ المتحدة الو
نقالبات حكومات تأبيد  'امكردة ا

 ص خانه الجنرال حكومة ل٠ت )
 ادرى إواصلة ٠' كاوكئ ألحنرال

ح وبدهمو'نز لثيوعيدان ا ضد  بالمد
 دن ر١ وانتهت بالرجال نح٠ والعتاد

 لة الثمة لتنى'م على النازات
 ٠ كوذح الغددت ندة ئ نبا’ ر١راءذ.

 وذح٢لقييت١ -نظمت أخرى ناحية وس
 القيي-ت ؛١ بتأوبدؤوات دحعيذة اتها نى

 واذهتاد لالجبا 'نمدها التى « منه
 >ز المحابات حرب فى لخبرةوا

 ءر الهجوم الى الدفاع ص تحولت
مرء القوات مراكز  نى شجا ا

ادى ترخما ها وض ودانانح سابتجأؤن
در..كية الذوات عدن ا مضاءغة ا!ى

فى دلنت ذ١ ذ.ح ٥٢ أطت ا ند اسة
٠

'لى ألفا ٣٥٨ ظنه حذ ما ١٩٦٦.يونيه
فى ملدون نعف س كثر أ الى اررضت

ادتخدت كما ٠التاأى س'لعام لوطه
سلحة وذح٢ ا!غييت قتال لى  ا

 والدهواربغ لوحة والبكتراه٩الكيمالجة
هذه ن٠ولك ، وااداه ۶ اإزار واشمدم

 عن وذح٢ '!ذويت تقمد ص ب.يما
٠ بر التحر حرب دلة ١مو

منه قييت

 التمرير حركة على بطلق اسم
 حلف تذظيم تم ن٠١ منذ القييتدامية

 الوطنيون ص وغيرهم الشدوبين من
 ائر على ١٩٤. عام ابغينابن

حتالل  وكان العة للوخد الياباض ا
 الفرضى ن وم؛ حه غى هه بزعامة ذلك

 جمهورية ١١ اقامة لحلفا هذا س
 أو (( المستقلة الديمقراطية نييتتام

 (( هوى منه دونح ب دوك م صتنا '١
ختصار سبيل عر عرت والتى  ا
 استخدمت وا!تى هنه(( صت ١) باب
 أغراضها تحقيق فى المحابات حرب

 ضد ثم الغرنميون تم اليابابدن ضد
شقاق بعد العسينيين  مادوفهم فى ا

 دك كاى -شاس اردس واذفالب
 زلم لنهادمة ١ وفى ، الثيوعيدن على

مركج ٠ ا

 س ١لد.ر منه لغدثت ١ قوات باغت

 ١٩٤٥ عام فى مكنها والتنظيم !خوة١
 ااذى داى باو طور١مدر١ اغاط من

 م نصتنا ئ’ء ملكا اليابانيون نصيه
 منه دوذى أعدن التالية الدة وفى

 صتشلة١صذام دوؤة ذمام
 ا!غييت قوات دخلت أن اد—بعد

 أن بلبث لم ولكن هاذوى مددنة منه
ستعمارى ا!غرض اوحذود واجه  ا

 تنفرم اعادة الى ذلك فدعا أخرى مرة
 الصين س مؤيدة ) منه القييت ذوات

 ( ١٩٤٩ عام صال منذ الذهبية
 ضدالغرطيين لملحا الكفاح لمواصلة

 ثمانى دامت ضاربة حرب وهى
 النار اطالق وقف تم حتى سدوات

 ب بو ٢ ١ فى جنيف ض تفا صجة
٠ ١٩٥٤

 ذ٠مذ منه لعييتا١ نثاحلى تطور
 ااى ودننام رقس_جم و مدفع٠ج ه غ٠قزقا٠ا

مهمتها فأصيحت وحوبية شماأجة



بيئا

شتراكى الحكم نظام ميانة  الذى ا
 ماعد؛ دم الثمابة فييتتام فى نام

 عاى الجنو ئييتنام فى الوطتيثن
ستعمارى الوجود من التحرر  الذى ا

 تم حتى. فرنا فى يتمثل كان
 الصمدندة الهند من عكريا انحابها

يات فى ثم ١٩٥٦ عام فى  المتحدة الو
ستعمارى غ١ألفر ماذت التى  الغربى أ

دات حكومان بتأيدها  ثييتنام فى ا
 ر لخط’ب أسمته ما لوقف الجنوبية
 ٠ منه ألفييت فى ممثال الشيوعى

 التحرير جبهة بدورها ساندت التى
 ألتى وهى الجنوبية الغييتنامية

 وألتى (( نج كو ثييت )) باسم عرفت'
 ، ضوبين— „■.٠لش١ من بدورها تتألف

 ح٠لسبا تزويدها الماندة وشملت
 تا وهو والتدريب والرجال وألعتاد

يات اتخذته  التى ٠ المتحدة الو
 ثييتنام حكومة باسم تتحدث

 غاراتها لثمن ذريعة — الجنوبية
 منذ الشمالية ثييتنام على الجوية

٠ ١٩٦٥ يونيه
 ه٠٠مذ الفييت نشاحن خمل كما

 اش وس فى التحرير حركة ماندة
 يمثل وهو (( نجنو سوفانا )) يتزعمها
 ممبا فالمعرو اليارى الجناح

 لهذا مظهر أبرز وكان (( و باثيت ١)

 عام فى وس غزو محاولة التعاون
 الفييت س منتركة ,بقوات ١٩٥٣

 شيوعى حكم قامة و والباثيت منه

 يواتها لم المغامرة ولكن وس فى
. انجاح

 وتقمع ا٠٠٠لذ١ جمهورية عاصمة
 ، الدانوب لنهر اليمنى الضفة على
 وهى ن م ١ر٦٤ سكانها عدد يلغ

يات١حدى١ على يطلق اسم كذلك  لو
 ٠ النسا منها تتألف اش التع

 سياس انقالب لمحاولة سرحا كانت
شتراكيون اابه قام ١٩٣٤ عام فى  أ

 فيها وش ( ألنازيون ) الوطنيون
 ، مصرعه دولغرس وزرائها رش

 أش ١٩٣٨ عام المحاولة ونجحت
 ، المابا الى غصبا الذسا نست

 أحيائها أكثر خمل بتخريب أصيبت
 منها النازية لطرد الروس الغزو أبان

 لخلغاء٦ استيالء وبعد : ١٩٤٥ عام فى
 طق٤مذ أربع الى المدينة قمت عليها

 بر:طاذيا من كنى شرأف١ تحت دوية
تحادالسونيتى وفرنا  وفرنسا وا

حتالل ودام  ؛لرباعى الساكرى ا
٠ ١٩٥٥ عام حتى

 مصطلحات بعدة فيينا أسم ارتبط
 مؤتم-سر ، منها سياسية واحداث

 واش ١٨١٥ عام عقد الذى فيينا
 ، أوربا تقسيم واعاد نابليون حروب

 ٠ت٠اشوت فييتا ئحة أو وبروتوكول
 خاص تظام لوضع تفه العام فى

 ، الدباومامييئ المثلمين بترتيب
 المنظمة -١٩٦١ لعام فيينا واتفاقية

 فيينا' واتفاقية ، بلومايى الد للقانرن
 القنصلى، للقانون المنضة ١٩٦٣ لعام

 الطاقة لجنة مقر هى فيينا ومدينة
مم لهيئة التابعة الذرية  -ألمتحدة ا

.١٩٥٧ عام منذ



قازاستان ٧

ى
قاجاد

 حكمها دام دائكة ايرانية اسرة
 خيالء ب بدأت ٠ حة ١٣٠ نحو يران

 الحكم ءزى القاجارى خان محمد أغا
 الشاهات ض منها وبرز ١٧٩٤ عام

 ومظغر شاه الدين وناص على فتح
 الثاه منها تولى ذ٠م واًخر ٠ الدين

 أوربا الى هاجر ذذى١ ميرزا احمد
 المرنان اعالن ذلك وتال ١٩٢٣ عام

يرانى  ١٩٢٠ عام العرش عن نزوله ا
يرانى التاج وهدب  شاه رضا ار ا

 الحاكمة بهلوى سرةأ رؤسر٠ ىبهلو
٠ ة المعام

العالم قارات

 مليون ١٦ر٩ اداحة :آسيا ٠١
متداد ٠ م ٠ م  الى الثمال من ا

 الى الثرق من ٠ م ٥٣٠٠ الجنوب
 ١٦٦٥ العكان عدد ٠ م ٦٠٠٠ العرب

 اليابة الوحدات عدد ٠ ن ٠ م
٠ للكياومسر ٤٤ر٢ .الكثافة ٥٠ بؤا

 ١١هر المعاحة : افريقبا ٠٢
متداد ٠ م ٠ م مليون  الشمال من ا

 الى الشرق من م-، ٥٠٠ ارالجنوب♦
 ٢٤٤ السكان عدد ؛ ٤٧٠٠ الغرب

 ٠ ٦٢ اليابة الوحدات عدد ن٠م
٠٧ر٨ الكثافة

 ادحة ٠ ادالية ) ؟مركا - ٣
متداد م.٠م مليون ٩ر٣  من ا

 دن م ٥٣٠٠ الجذوب الى الشسمال
 عدد ٠ م ٤٠٠٠ الغرب الى الشرق
ا!وحدات عدد ن٠م ٢٦٥ السكان

 ٠ ٩ر٩ لككافة١ ٠ ٣ ادفيادية
٠ م م م ٦ر٨ المساحة ، الجنوبية
متداد  عدد ( ج ش ) م ٤٦٠٠ ا

 الوحدات عدد '؛ ن٠م ١٥٣ السكان
 ( الو'طى )' ٧ر٧ الكثافة .٠ ١٤

 السكان عدد م م ألف ٢٢٩ المساحة
 ٢٣ ةيالسداس ادوحدات ن٠م ١٣

 ٢ر٣ الكثافة ( المتعمرات ويبا بما .
 م٠م٠م ٣ر٧ادحةه :اوربا ٠٤

متداد  الجنوب الى الشمال من ا
 الغرب الى الشرفى من م ٢٤٠٠
 ن ٠ م ٤٢٧ السكان عدد ٠ م ٣٨٠٠

 ، ٣٦ السياسية حدات او، عدد
تحاد عدا ١ ٨٨ر٢ الكثافة  ا

٠ ا ن ٠ م ٢ ٠ ٤ فيتى الو
 ٢٩٥ المساحة : استراليا - ه

متداد م٠م٠م الى الشمال ا
الى الشرق من م ١٩٧. الحنوب
٣٦ر٤ --كان’ا وعدد ٢ ٤.. اكرب

الدومدولث ,ا مني يتألف ن٠ه
.١ر٦ الكثافة سترالى .ا

الجنوبية( القطبية )'كتا انترا-٦
-رن دجة ط؛ م ٠ م ٠ م ره٣ اداحة
. السكان

قاذاقتان
رفتمك—س كازاك : سم ألقوس أ

رسودليكاص موتيالتك

سوفييتية جمهورية : اسم نظام
ف شارسو غالى عسما ٠ الدولة ريس
( ألفا ٠٨. ) آطه 'عا : العاصمة

 جؤوريات احدى نازاقتان - ١
تحاد  منذ التأسيسية الوفيتى ا
 حيث من تلى وهى ١٩٣٦ عام
لماع  روسيا جمهورية والمساحة ا

 بحر من حدودها تمتد السوفيتية

 شرقا الصمين حدود الى غربا قزوين
 روميا جمهورية وتجاوره؛

 كما والشمال الغرب فى السوفيتية
 قرغيزيا جمهوريتا تجاورها
الجنوب فى ادوفيتيتان واوزبكستان



٨ الذهب قاعدة

 م ٠ م لدلدون ١ر٠ه مساحتها بلغ
 جهوريات مساحة مجدوع من أثبر )

 f معة٠مجت فيتية لسو ١ ستلىلو ١ اًسميا
 زب—اغ ا إى ا الثرى م.ن -د—زمت._٠و

 تها٠سك عدد راغ غ كم ١٥٠٠ فة لما
 ’ ى ٠ م ١١ر١٠ ١٩٦٣ عام فى
 م.ن / ٣٠ دحو الذازاف إف رو و

 بسالرو لف؛ؤ بينما السكان مجموع
وكران ذاب تصنيع منذ ) وا  ( ا

 التى القوميات وترتفع ، بر ٥١ نحو
قليم يصها  نومية مائة نحو الى ا

 ه لى وا 'نصدر بغة٠صح ٢١٨ رهن ز
 باخة در ٧١ خة٠٠ل م ٢هر وتوزع

٠ ( القازاق

 كوحدة الجمهورية هذه نشأت
 لجمهورية تادمة ١٩٢٠ عام سياسية
 يتجدع وذلك ألوفيتية روميا

ذا  الغولجا حوض فى تقع التى ليم ا
دلى  اليها ضمت ١٩٣٦ عام وفى ،ا
 اشازاق بها يكثر التركسنان من أنحاء

 أعلن نفسه العام من س٠دب ه وفى
 ة مدتقلة تأسيية كجمهورية قيامها
ءلى الوفييت مجلس يدألفج  من أ

 أشامن ٢٠ ا ١ عضوا) ٤٧٣
 ؛ سيدة ١٥٨ بينهم ( السكان
 مجذمر رلير هو ادولة ١ ورئيس

 الرئيسية والمناصب ،الرياسة
خرى  مجلرالوزراء رسى تثمل ا

ودللحزب والكرش ( اسف )  ا
٠ ( يوميوف أسمعيل ١ الشيوعى

 نازأنتان ميزانية بلغت ٠ ٢
 دايون ٣٩١٣ جملته ما ١٩٦٤ عام

 عام ٣٠٩٦ مقابل ) جدلى روبل
 على انتمادها يعتمد ؛ ( ١٩٦١
 لمعدذية،١ذيةو١والحيو الزراعية ثروتها

نتاج أما  ؛.التوسع فيتميز الزراعى ا
رض استزراع فى  ٠٢٢٣) البور ا

 ( ١٩٥٩ مام حتى اضيفت هكتار
 يشمل ، الزراعية العمليات وميكنة

نتاج')برن ١٩١٣ءام انتاح الى ا

قواس فى  ط ٠ م ١٢هر ذمح ا ؛ أ
 ؛ ( ٠ر٩ )' حل م ٣هر حبوب ؛ ا ١ ر٣ ر

 بيض ه ' سعر .١ ١ر٧_ السكر بنجر
 تعطى ا٠بيذم ( م ٢٣٣ أ ٠ م ٩٧٨

 ٠ هكتار ألف ٦٧ والبان الكروم
 رأس م راً ١ ذية١الحيو الثروة تثدض
 ٠م ٢ ر ٣ و آغثام ٠ م ٢٩ر ه و مانية

 لى ئذ كتا ا دب بر دع ما٢ : رر خنز
 •رن بنكاش وبحيرة وارأل بنقزو بعدر

٠ الهامة الدحى لدر۵م
نتاج أما  عدة فيثمل التعدينى أ

 بكميات تستعدن هامة ممادن
 ٣٨ر٣ أ ألى حدا ذرة اقتصادية

 ١ر٦ ) وألبترول (١ ١٩٦٣ عام ط٠م
 والزنك المدلى ثم ( ط ٠ م

 والنيكل والرصاص والنحاس
 وتشمل ، يت—والبوك والكروم
سمنت الصناعات  ؛ ( حل م ٣ر٢ ) ا
 وا!نجة ؛ ،( د م ٠هر والمصبات

 والصوفية ، ( متر م ٢٠ر٧١ القطنية
 العاصمة تعتبر كما ؛ ( متر م ٤ر٦ )
 ؛ السينما ساعة مركزا ( اًطه ألما ز

ذ خرى ا  ، كارأجندأ تسل أ
 دا٠وبترو ذممكنت ٠ ملئتن  اميبا٠ي

٠ فسلئ ؤذو
الذهب قاعدة

 اتخان بها يقمد الذهب قاعدة
 فى النقدى لنطام أساسا الذهب

 يمنع  ألنظام وهذأ ، الدولة
 الذهب ني أخرى ن مماد ز ا--تدل

 أن ءلى . اض النقود خاصة٠و
ملة دو ورده هب ال أ ن ا٠.ك  أ

 نم ادراء توة لى التى القانونية
ءرى القود وتعتبر ٠ محدودة  ا

٠ مماعدة عملة
قتصادية الظواهر س  لوحن ما ا

 بدت مباد ا تأثير حاك ان من
 فى السلع ذهان ء العامة الدركات

 ٠ لذهب١ قاعدة ءلمى سم التى الدول
 وضعت الذرض هذا أسععاس وعل

والتى رريكاردو١ لتىتذب١ لذطرية١



 ءار — — إر م‘اه- أ رى٠ثم٠لس١ أن 'غرر
 المحتلمة الدول ق التد.ذل الى يزيل

 لذهبى١لذقدى١ النظام -متبع كاغت ١اذ
ئمان بين ماد تأدا داك ان أى  أ

 قاعدة تع اش المحتلفة الدول فى

 فا'لد ع ؛ونبة 1 لحهب١ نند’ر
 الدولى لتفمن١ سدا شى - ب

٠ الحارج لى١سري٦٧؛لحتماي-
 واعتدن عن دولة خرجت ١واذ
 تبعا تتألى عملتها نيمة دان الذهب

 ١اذ ا الخارجية تجاري' ت لحركل
 ؤ التدحل على الحكومة عملت

'*عاز وتنغلى الصول وبعد ٠ ا

قانون
 لى مضا اهه فى التاذون - ا
 عة ٩لب.لم اصطالحا ذون‘والقا ؛٠ موء

 "تكذا رانتة عامة احكام أو قواعد
حتماغبة عالقاب فى النام  .ا

 حبة٠ا٠٠س الدولة وتنفذها تصدرها
 هر التذ المحاس فى ممثلة دة اللى
 'طب؛ اش والمحاكل ها خر الذى

 تتعين شلىاقب١ التنفيذية اسلطة١و
 المخالى ويجازى المحالى حكام١

٠ سمتمنا عقاب بتوقيع
 عاى ف -بر ئ ت لتدريف ا هذا
 تمدرها اش الودن القوانين

 لها تمييزا لمختىذ١ الدولة ملدات
 اتى وهى . الطبيعية القوأنين ض

 عن وتختلف . اتذون نظام فى تفطرد
حكام القوس  وهى الدينية وا
دهان على شوضة١ ألوأجبات  ا

 'روع برن عها والجزاء عقيدته بحكم
حكام هذه ٠ ا

فانغرلى الودعية نمن١لقو ١ أما

 المجتمع فى التنظيم من ذوع د ايم؛ مذ.با
 لهذا ، منها لحد او الذوض '-منع
 كثرا تستمد لين ١لقو ١ يءات ٠س> كانت

 بة ر٦اععات ا لذهاليم ١ من ولها—٠ص أ من
 ومن ا!.سائد جذطءى١ ف العج ومن

 مع الجماعة رحمن النائعة !ه'دات١

 .,..ذب ■'تدحن.ة.

 يذررها اش المختلعة العالفات غاس
 فى هذه فاناكالت .٠ حكاميا’ وش

 بالذواذبن هذه عرفت الدونة دادل
هلية  العالقات عن ب -بزا ا

 ف يدر ما ينديا التى الدوية
 الدبلوماسى والذاذون الدولى با!قاذون
 وش ؛ الخاص الدولى والقاذون
هية '!نواين  ، وخاصة عابرة الى ا

 التانون ، العامة لقولىن١ فروع .وش
 كل٠د يحدد الذى وهو الديذورى

 والذاذون ؛, فريا الحكم وذظام الدولة
ذارى خذام يعءلى الذى ا  'التئ ا

جوزة بها تذر.شد  فى الحذومبة ا
 '!حنالى '!نالون ن ، واجاش اداء

 تشمل و غ الجذنارات تحقيق وق'ذون
 وهو المدلى القاذون الخادلمن: القواين

فران والتزامات حذوق برر  من ا
 ، كالملكبة المادية العالقات بث

دوال وقاذون  الذى ا الشب ا
 ءاى ون ل٠———ء!! ر٠مت فى له_وم

سالمية الشرسة او—’  وش 1؛ ا
 بالمدامالت وبخذحر التجذارى انقاتؤن

 وكذلك ، ارة—بالب لمثذخلحن١ نحن
 الطيران وقواس ابدرى القاذون

 شتتطور١ ذودل٠لقا١ دزوخ من اهوفر
 ألمصالح ششماك\١و ألمجتمم ر رطء مم

♦ لجماعية١و لغردبة١
 ءلى الدستورية لنظم ١ تتفق - ٢

 اعتماد أو القواش اصدار أن
 لتشريدلى ١لمجاش١ حق من مثروءتها

 مجلس ، لؤطنكدح١ المجاسى ،ب ؟لبرلمان ؛'
مة  ملخمى بل وقيما الغ( ٠٠ ا

 الغاية الس٠للمم التشريعية واوظيفة
٠ ممر فى قامت التى



٩١ الفناة قاعدة

 ٢٧ مادة ، ١٨٧٩ دستور ( ١ ا
 بكون واللوائح الذوانبن وضع ان >)

 على 'نعرض ئم٠ النظار بمجلس ابتداء
 وذقدبمها فيها للذظر الذواب مجاسى

 و١ معتبرا القانون كوند  بث٠بح
 النواب بمجلسى يتل لم ما دستورا

 وبتجذرى القرار عنه وبعطى بندا بندا
(7 لة الخد؛ز ة الحضر من عليه لتصدلق ١

 ٢٥ مادن ٠ ١٨٨١ دستور ، ٢ ١
 تعمل والقوانبن اداوائح مشروعات )١

 ر’الذظ دمها—ويق ااحكودة بؤهرفة
 فيها والبحث لنظرها النواب لمجلى
الخ(( ٠٠ عب؛ الالزم القرار واعطاء

 ١٩١٣ ة٠ التثريعي. الجمعية ا ٣ ا
 تانون أى اصدار يجوز  ١١ ٩ مادة

 التشريعية للجمعية ابتداء يقدم لم ما
 ١٢ مادة ٠٠ (( ٠٠ فيه رايها خن

 قانواى ىمثروع١ تقبل ان للجمعية ١)
 أن أو هو كما الحكومة من لها يقدم

٠ (( ذرفضه أو 'نعدله

 ١٠٢ مادة ١٩٢٣ دستور ( ٤١

 متروع تقرير المجلسين ى يجوز ١١
 مادة فيه الرأى أخذ بعد ا فاذون

 دلى التدن* حق وللمجلمين مادة
 ن٠م يعرض وفيما المواد فى والتجزئة

 قاذون مدروع وكل كا( التعديالت
 المجابن احد بقرره (١٠٤ مادة )

خر ل-نجد١ الى رئيسه به يبعث' ٠ ا

 ٩٦ مادة ٠' ١٩٣٠ دستور ( ه ١
 عدا - ألقوانين مشروعات تعرض ))

عتمادات خاصا منها. كان ما  با
 القانون رجال من لجنة على ( المالية

 ودلك نهائيا عليها يقترع أن تبل
 وللذوفيق القانونية صجاعتها لضبط

(كا الح ٠ ٠ القال التشريع وبين بينها

 ٨٠٤ مادة ا ٩٥٦ دستور (٦)
 مجلس اذانرره ا قانون يصدر ))

صة  قانون ضروع تغيير يجوز و ا
(( مادة مادة فبه الرأى أخز م ا

 ٢٢ مادة ؛ ١٩٥٨ دسذور ( ٧١
٠ (( السابق النعى ))

عالن ( ٨ ١  'مام الدستورى ا
 ( السابق النعر ; ٦٨ مادة ؛ ١٩٦٤
 على الدمذورية النفد( تتفق - ٣

 مؤذع ووضمه.ها لينلقوا ١ اصدار ان
 ءب كصدلق١ ذد اً يتم 1 لتذغيذ١

ذا١ ر ٠كولة١ رئيسى- من  الذقر٦ ء
 والمادة ٠ للدولة ازرسمية الحريدة فى

 '١٩٢٣ لعام ادرى الدستور من ٣٤
 ءر يصدق الملك ١١ أن ءإنى تنمى

 ام اذا ١) و « ويقدرها القواش
 ض لتصدبق ١ ( ٣٥ مادة الملك بر

 اب رده البرلمان اقره قانون مذروع
 ٠ ه زخم ننفذر ١ عادة شهر مدى فى

 ٠ ب-اد١ هذا فى الذانون يرد د فاذا
-ه٠ش الملك من رعديقا’ لكن عد
٠ صدر وا

 من !۴٣, ١٣٢ ألماذن وش
 ١٩٥٦ !عام معر ن'-ة حميو ر د
 ح١اىحزرضاكولةفىاض١

عتراض او الذزاش وأشاد  لجا ا
 حى الجمهورية سلرئي ١١ يإى كما

عتراض القوانين اقتراح  عليها وا
 ءاى اعترض واذا ٠ ٠ واصدارها

مة مجاس الى رده قانون مذروع  ا
 ابالغ تارخ من يوما ٣ ٠ مدى فى

 مذروع براد د فاذا . اه١ المجاس
 قانونا ر اعب الميعاد هذا فى القارن
 دأن ١٣٦ المادة تفيد كما (, وأصدر
ت الجمهورية لرئيسى  ددذائية فىحاً

 ر١مد١المجلس من تفويض على وبناء
٠ القانون قوة لها قرارات

عالن تضمن وند  الدستورى ا
 بالنسبة القواعد هذه ١٩٦٤ لعام

٠ الجمهورية رئير لحقرق

التنان قاعدة

 ١٩٣٦ عام منذ أطلق اسم ٠١
السويس لقناة مجاورة منطقة على

دن كاكا٠٨ ))' المادة اليها أغارت



ن القاه. ١١

 اش الررطاب المصرة المعاهدة
على ونمت العام ذلك فى عقدت

: باش ما

 له،،•نف ا'..جال حب صط حقر ر ٠٠ ا؛
سور الملك الخاللة ممرلصاحب.  وا

راض فى ';ضع بأن  بجوار المعرية ا
 هده ملحق فى المدردة المنشة القناة

 ات الف مع تتعاون قوات المعاهدة
 ٠ ٠ القنان عن الدفاع لغمان الممرية

 صفة القوات تلك لوجود ؛كون و
ل.*.(( حذ ا

 بهذه التعريف إاحق١ تضمدنو
 ٠٠ ئ^١دضلت ٠ بها المنسذوالعبن

 ال١٠زمةأم فه ور؛ وجنيفة المعة.

 حديد سكة ملتقى الى القنطرة من
 هغذا_١ د١تد٠١ممة را٠جذو سماءتبة١

 ير صه ابو منطذ! وكذلك ئ الحد؛دى
راضى هرن يتبعها وما  ول ل المعدة ا

 اش القذاة غروى ومناطق ت١الطا؛ر
 زب والتد) العأفانرات لنزو)ط لذخدم

 دن ٠ ا الناز اطالق طى
 القواذ عدد يزيد ا ض الملحق

ف ا ٠ على اببريطانية  القوات من آ
 المستخدمين عدا طيار ٤ ٠ ٠ و البرية

عمال لالدارة المدجن  ثم الغنية وا
٠ الخ والعمال والصناع الكتبة

 ا٢د١ .٠م القناة ف'عدة كانت
 مفاوضات تضمنتها التى الرئيسة

 ابريل فى الثورة بعد بدأت اش الجالء
 الحين ذلك فى تثمل وكانت ١٩٥٣

 تحتوى بريطانية عسكرية منش"ت
ت حربية معدات طى  واجهزة وآ

 ونم ، لالمدادات ومخازن وسيأرأت
 اتفاقية ضممن خاص اتفاق بشأنها

 اكتوض ١٦ فى وتعت اقتى الجالء
٠ العسكرية صغتها عنها نغى ١٩٠(

 على المصرية المماطات استولت
عام الثالثى بعدالعدوان القاعدة هذه

 المعرية الحكومة واعتبرتها ٠ ١٩٥؛*
 جملة قيمتها تغطى حرب غنيمة

 أضرار عن لممر المستحقة التعويضات
 المدوان ببب لحقتها التى الحرب

 وياتها محن قيمة قدرت ٠ البريطانى
٠ جنيه مليون ٥٠ بنحو

شعبية قاعدة

ساس به يقمد اصطالحى تعبير  ا
 يقوم شعبى سياسى -شكيل أى فى

 وقد ، الهرس المستويات نظام على
صطالح هذا برر تحاد ))قيام مع ا  ا

تحاد )) نم (( القومى شتراش ا  ا
 المتحدة العربية لجمهورية١فى (( العربى

 تتمثل شعبية بقاعدة التنظيم يبدا اذ
تحاد أعضاء فى  يألفون الذين ا

ساسية الوحدات >)  بها ويقصد (( ا
 فى السياخات أو الريف فى القرى
 الجماهيرية المؤسات أو الهدن

 ، الحكومية والمصالح كاإصانع
عضاء جميع من ويتألف  العاملين ا

 ^ؤتمر (( الخلية أو )) الوحدة هذه فى
تحاد شتراكى ا  سدوى على ا

 اعضاء بحن من تتألف كما ، الوحدة
نتخاب ) ر٠لمؤت١ تحاد لجنة (با  ا

شتراكى  تمثل اش وهى ، وحدة ا
 الشعبية للقاعدة الياسية القيادة

، التنظيم فى

القاهرة

 الجمهورية عاصمة القاهرة ٠ ١
 جوهر اختطها أن منذ المتحدة العربية
 الثه١ لدين المعز الخليفة قائد الصقلى

 (م ٩٦٩ ')د ۴٥٨ عام الفاطمى
لفى العيد ١٩٦٩ عام يعتبر لهذا  ا

ول  ساحتها بلغ ٠ للقاهرة ا
 ضواحيها باستثناء ) م٠م٠ك ١٧٨

 ضفة على تقع ( والشمالية الجنوبية
 تبمد سافة وش الثرقية النيل

 وتصلها ،الدلتا رأس جنوب كم ٣٥
الواقعة والجزر للنيل الغربية بالضفة



٩١٢ لغاعوة١

 قدط أ )'كالرى ١ هدن سالة ه١مجر فى
 ءام نيم’ الذى ادل قم كوبرى
١٨٧١ .

عرة 'نبد  ءن ى ٢٠٨ ا
 دوردجد عن كم ٢٣٧ ، ومكذدرية١

< ٣٧٥ و .العرذش ض كم ٣٤٩ و
 ى٨مر ‘ى ٠ك ٥١٠ و ٠ أسيوط عن

٠ وان عن كم ٨٧٩٠ طروحم

و - ٢  خالل ن ني٠هلذ ١ حعاء ١ رر
 ضمافها نحذوأزرمة طع٠ ارعدور سنة اً ٠

 سكان حلة كانت ١٩٢٧ عام ض
 ال١ ارتفع ’ ن م ١ ر ٠٦٠ القاهرة

 ر١ ارتفع ٠١٩٣٧ منفىءام١ر٣١
 ر١ ارتفع ٠١٩٤٧ عام فى ن م ٢ر٩١
 و]ختتدبر١٩٦منفىءام.٣ر٣٤

 اساس عر ١٩٦٦ عام !ذاهرة١ سكان
 ن م ٤ر ١٩ لته جم ما لعينة ر؛ ححساء١

 سكار مجموع من '/ ٧ر٣ نحو أى
٠ -ألجمهورية

 ٢٢ ار اداريا القاهرة تال
 ٠ك فى الكان عدد ؛نيتبا تسما
 نح١ ذلك ويرجع كبيرا تباينا قم

حيالء زدحام١  اًو*ظ١ السانية ا
حياء فى. السكان عدد يقل بينما  ا

حياءالديدة أو التجارية  .اطرذة١ ا
 ٠ 'ذنىما٢ ل ب غ 'تكك وام أ وهذه

 ام ء ائء ن١حس كادها م٨ تذدير ا
 دبرى ١٩٦٠ عام باحد.-اء مقارنا ١٩٦٦

قواس : ( ا

 ؛ I لغا’ ٢٩٦! الغا ٤.٨ر٧ شرا
حل  ■( الغا ٣.٣ر٦ ؛ أ!غا ٣٧٦ر٦ ا
 ؛ ألفا; ٢١٤١ الذا ٣ه٩ر٢ الوار
 ؛ ٠ الغا ١ه٧ر٧ ا ألفا ٣١٢ر٧ المطرية
 ٢٦ره١ ا ألفا ٢٨٢ر٤ الفرج روض

 النا ٢٧٤ر٤ رذب اب؛ ؛ ( الغا
 القديمة م ؛ ( الغا ٢ه٢ر٦ )

 : ' !لها’ ٢١٢ر٣ I ألفا ٢ه٣ر٦
 ( الغا ١٦١ر٩ ا ألفا ٢٢ره٦ '!خليفة

'؛ الغا ٢٠٢ ١ الغا ٢٠١ر٧ ق

 ؛ I ألفا ٩٤ر٢ا ألها ٢٠ ارا حذوان
حمر الدرب  ١٤٨ر٦ا:خا) اراه' ا

 الغا ١٤٩ر٤ الشعر,.ة باب ؛ , الذ-'
الغا ا ٤٦ احمالية :؛ الها ١٥٣!

الها ا ٤ر.٢ ؛الهادى (الغا ا٤١ر٧
النا ١٣.ر ا اذزنذون ٠ ا الغا ٨٣

الها١.۴ر٧٠؛ا!ظاء , ألفا ١ر..٣
الغا ٩٨ر٣ ددذر. ظ ٠ لعا أ ٩٩ر٦
زبكية ; أله؛ ٦٢ر٦ ا الها أ ٩٤ر٩
ألدا ٦٢ر٨ النزعة : 1لع ' ٦٤.ر

أ!ها٤ظ,اا~ضهر. ٠ ألءا ٣٩
الغا ٣٦ر٢ الموش الغا ٤٣

' إفا ’ ٣٨ر٤

 حرات بدأت ١٩٦٤ عام مذن — ٢
 الكبرى القادرة مروع ■ذببن ز

لفة 1-.1 -أه- ن انقاد.  ' ه  ا
 اداور؛ الكنية والغواحذ اذكر

 دحافظات ددون فى ■نقم '.'نر لبا
 بخن"قاعرةعتماتىى٠وءذا٠'خرى
قد-،'دىأد٠الذ٠يئ  انم٠جذ١ ،اذا

 المئروع ئ ■،ثم خ ت ابذا لءذى و’
 ريةو'ءبارها١ذ١ درات أذق ٠ك ي

 ر٠!سا١ ءذا وعر ناعر؛ ا امتدادا
 حيف من الكورى هر؛ اقا ا .’تغذحرة م ؤ.'

 انثا، أو الدامة تق' لغر ا وربط مد
. لمخته١لمرافق١و’ا!_كب.ة المجمدات

 'ننفين ءند الكبرى القاهرة تن
 ءر لهال أغمة١ ذورا رم '!ناذون
 --كاذ عدد يبئن و بية الفئيه محافظة

قام و . ألفا ١٧٤ ربدة ا  ا!تية أ
 قم ٠" وعى '!جيزة محافظة مز نقال

 ١٣را٦ الدش ٠ الغا ١٩٤ر٣ الجيزة
ه ، اغاا  امبابة دع ٠ الغا ١ره٤ ام ا

 لعنا أساس وعر ٠ الذا ٢٢٧ر٦
حصار بر لتقد ا  ن ا سك عدد يعبح ا

 < ١٩٦٦ -يقدير I الكبرى القاهرة

٠مت٤ر٩٣٣



( مؤتمر ) القاهرة ٩١٢

القاهرة
 ثوب.,.,ه جريدة اسم التاهرة

ول لعدد ١ صدر سياسية  فى منها ا
 مجلى يتأنف كان ، ١٩٥۴ أكتوبر ١٢

 الرافص، الرحمن عبد ا من تحريرها
 منصور رالدكذو ، صادق فؤاد اؤإواء
 أسعد من ادارتها وتجلس ، فهمى
 لذ-نطى ١ هيمبراوا ( مؤسها ) داغر

 إتحر؛ر ١ رئيسى وءو محؤود وحافظ
 رفحات ٨ فى 'نصدر كانت ، المسوئل

 العالم يثغون خاصة عناية وتعنى
 القاهرة : الدائمة أبوابها من ،العربى

 ،العربى الموقى . مكان كل فى
 ٢٤ برصات ٠ الدولية اليامة

 جذمعنر ، القاهرة أخبار ، سباعة
 فى ناهرة ا ٠ اأطور رحين ، القاهرة
قايس  رى -نخصص كانت كما ة ا

 ’ دب وأ أاذت لثذون أسبوعيا
٠ اك ن بعد قذت تو

۴٠٠ القاهرة
 نفاثة رة ط؛ على أطلق اسس*

 لمن—سرء تحرعتها تذوفى مما معرية
 اروخدة ص■ طائرة وهى ٠ ت ٥٠الص-

 دذف ذمميمها٠ فى لعمل١بدىء ٠ مقاتلة
 ماح ا٠ت ١٩٦٤.وشءام ١٩٦.عام

 ذن’أعداد ة مرح٢ نفأدلمن تدريب طائرة
 .'رب—بنجن ائرة —اط ا هذه متوقا

 ك.ام١ من مارس دار نى ناجحة
 تررحذذ ذاك بعد إدات ص ، نفه

. فى بما - متاذنة طازرة انتاح  ذ
 ٠١هذ تماربة وتمت - الحرك انتاح

 ءبا اطلق التى الجديدة الطائرة
ل ٣٠٠ القاهرة أسم  و ؛ونم ر شه ز

 ول الطائرة انذركت ص ١٩٦٥٠
 حذفال١بمذاسبسة جوى عرض درذفى
 ‘رواب ٢٣ فى وذأك ١٤ الثورة بعيد
٠ ١٩٦٦

نوص( سرة
 ءلمى يطلق اسم القاهرة مؤتمر

 بالقاءرة عقدت دولية مؤتمرات عدة
: أشهرها الثانية العالمية الحرب -منذ

 لدول القاهرة مؤتمر - ١
 بالقاهرة المؤتمر هذا عتد ، الحلفاء

 ١٩٤٣ نوذسبر ٢٦ ، ٢٢ بين ما
ت رئيس من كل فيه واشترك  الو

 ، ( روزفلت فرانكلين ) المتحدة
 ونسبون ) ي؛ريطا وزراء ورئيس
 الوطنية الصحين ورئيس ، ( نثرشل

 سياسة وكانت ( شك كاى تشانج )
 اليابان مع اأحرب ن بذ*-؛ ألحإذاء

 التى المؤتمرين مباحثات مدوضوع هى
 التى وهى ، ا!تية النتائج ردحت

 فق ١و )) . وأى كما ندهوص-ط عن أءلن
 مباشرة ءلى الكبار الثالثة الحلفء
 لهمجيين ١ ئهمأعدا ضد ينى  ٠ضغط

رض على و’الحر فى  الجو فى او ا
 ان ٠ تزايد فى ء فتى ما ضغط وهو

 هذه يخوضون الكبار الثالثة الحفاء
 اليابانى للعدوان حد نوضع الحرب

 م—انه ، ابالغة العقوبة ولفرض
 كب على للحص-ول يسعون 

 الذوسع نية لدبهم وليمت نفسهم 
 ءن دزع ان ىه غا.دتهم ان ٠ ذبىا

 فى قعةااوا الجءزر ع—جمي ابابان
 أو عليها استولت ’التى اباشفيك

 عام فى العدى الحرب منذ احتلتها
 التى الممتلكات جميع ،وكذلك ١٩١٤

 مثل الصينيين من اليابان اختلستها
 ااى بس-كادور١و ذروزاو وربا٠مذذ.

 ٠ ٠ ا!صين جهوورية الى 'نعاد -*.-وف
 ع—جمم برن تطرد سوف اليابان ان

راض  الغنوة لق٠بطر اخذتبا الذى ا
 الثالث ااكبرى لدول١وأن ، الجشم أو

ن منها علما ر الد السالغه  يحا
ستعباد  الشعب يعانيها الذى ا

 فى كوريا منح على مصممة ا£ورى١
 الحرية المناسب الوتت

ستقالل ٠ « وا

 ألف—الس القاهرة دؤتمر عقد
 الحلفاء مإؤتمر انعقاد اثر على الذكر

 ١ ٤ بين ما' المدة فى البيضاء الدار فى
واشترك ، نفسه العام من يناير ٢٤ و



)٩١ سقام

 ، وتشرغسل روزفلت من كل فيه
 مؤتمر لعقد* القاهرة مؤتمر مهد بينما

 ديسمبر ٢٨ من الدة فى طهران
٠١٩٤٤ يناير اول الى ١٩٤٣

 عدم لدول القاهرة *ؤتمر ٠ ٢
نحياز  الثانى باأؤتمر ويعرف ، ا

نحياز عدم لدول  فى بالقاهرة عقد ا
 ،١٩٦٤ اكتوبر ١٠ ه، بين ما المدة
ول ا؛ؤتمر عقد سبقه وتد  بمدبنة ا

سيوع خالل بلجراد ول ا  من ا
 ر كم مؤ فى اشتركت ، ١٩٦١ سبتمبر
 الدول من أكثرها دولة ٤٦ القاهرة

فريقية سيوية ا  هذه وبعضى وا
 مثل دولية منظمات - فى اعضاء الدول

 الجماعة او البريطانى الكومنواث
 يحبو زال ما كان وبعضها الفرنسية

سذنال سبيل فى  امثلة من ) لا
ولى المجموعة  ٠ واوغندا يجيريا ا
 ( أدو والثالثة و٣ وتو لى ما والثانية

 ؛.ايفاد دول ١٠ اشتركت كما
 الدون هذه وأكثر يمثلوذمجا مراؤبهن

 ذيذي.نية لال ١ أمربكن؛ دول وءة٠مجذ|م ٠ من
 وبورغيا ارجنتين شملت وقد

 وترنيداد وجاميكا وشبلى والبرازيل
 لى فنلندا ثم وفذزويال واى واور

 تمدرت التى الدول ان غير ، اوروبا
 معر ’٠ 'نضم. كانت المؤتمر اعمال
 يا <٠٠٠, ندونيوا والهتد فيا وبوغوسال

 الذرارات ام ٠ وتتجنيتا والعراق
 ٠. ا؛ؤتمر هذا أعمال با تضمنن ا!ض

 التقلة غير الدول بر دحر على العمل
ستعمار عاى بالقضاء مبريالية ا  وا

فى الشدوب حق احترام اساس وعاى
 ٠* أتميح ١ على ء انضم؛ ا ٠ ها معح تقرير

 التمابثر -.يانمة و'تأبيد لعذصمرى١

حى  شازءات1ا حل اى والعؤل ا
تة بااوسائل الدولية  العمل ث ا

 ٩؛وتخدر -اش اأش- السالح نزع على
٠احهالذريه١

ئصيم
 رتبة اليوم تقابلها عسكرية رتبة

 الجيثى فى متعهزاً كانت ، عقيد
 بكباشى رتبة وص.ش والثرطة
ى وتبق  الحاكم عرف كما ، اميرا
دارى  '،. القائمقام باس للقضاء ا

نفية قسام هى وا دارية ا  وا، ا
 اوالمحافظ المتصرف للواء١راس وعلى

صطالح ومازال  بعض فى متعمال ا
٠ قوليبيا١كااهر الدودالعربية أذحاء

نحال اسئم با

ل التائم ٠ ١ صطالح فى با  ا
 ح، - ط رثير و——ه سىلدرإوما ١

هم.ة- الدرجة فى ى سبة إودا د؛  وا
وماسية لهيثات ١   را'* ى التى الد

 ووجه ٠ المغوضون والوزراء الغراء
 الدرجة هذه ممثلى أن فى الخالف

 ليسى و لخارجي.لمذ١ر ور لدى ن و بدخمد
 والوزراء كالغراء لدولة١لدىربر

عتاد هذا ويتم ، المفوضين  رمبتقد ا
 القال خارجية وزير من بصدر كتاب

ل  الدولة خارحية وزبر الى با
ل القائم ويتمتع ،لديها المعدن  با

 سيةوماالد ا١والمز لحصانات
 الخاهى الجانب مراءاة مع ■٠ كفرء

سبة كنظام لبروذوكول  كما ،ا
عمال ئم بس انه  لى ألحق با

تصال  الدواء برش ادام ا
٠ لد المعتمد

 عاى دولتين ن٠بب العالقة تنظم
ل القائم ستوى عؤ  كاذت اذا با

 جديدة بينهما القائمة ألعالقات
 ذاك ومثال ئ غرودبة كانت ١ذ١ او
 سية بازما ألد ألعالقات أشناف ان

 اسدة العرية الجمهورية بجن
 ١٩٥٩ د)سمر أول فى وبربطا

 ! يعر زو أ لتدرب نتيجة هانثد وعد ا'
عمال اتذاتم مذوى ض بدأت  با

لمدة ضعاو ١ هذا ءلى الحال وا'-تمر



 لدولبين ممثلىا درجة فعتحتىر عام
٠ السفراء مرتبة الى

عمال القائم ٠ ٢  هو ،بالنيابة با
عمال القار؛ ض  به والمقصود ، با

 البعثة رئيى مقام يقوم دبلوماسى
صلية  بصفة وظيفته مهام فى ا

صيل الرئيسى عودة لحين لنتة *ؤ  ا
 المنعب خلو ؤحالة له خلفا تعيبن أو

 خارجية وزارة تخطر الحالة هذه وفى
جراء بهذا اليها الموفد الدولة ٠ ا

دبأوهسة قائمة
لبعثة١ أعضاء أسماء تتضمن قائمة

 بعفة بعثة كل تعدها السياسية
 الخارجية وزأرة بها و'ذخطر دورية

 ماء—باس علم على تكرث حتى
 بعثة كل تضمهم الذين الدبلومابن

 درجاتبم ذكر مع البعثات هذه من
 ن وذلك ،الدباومايى الساك فى

 البعثات أعضاء بين النقل حركات
 فى الخارجية وزارة مهمة تجعل قد
٠ رة٠م٠مي غير بعتهادتا

 التى الدبلوماسية ة—وللقال
 حيث من اًهمية بعثة كل تصدرها
متيازات تالححانا  يتمتع الذى وا

 تكون وحتى الدبلوماسى السلك بها
 ض ' دوبس، ص ) المحلية الملطات

 شات هم جميع أعضاء بأسماء علم
قليم الياسى السلك  فضال ٠ با

 دمآدب باذاً ذلك أهمية عن
 وزارة ا—تقيب اش والحفالت

جبة العثات أو الخارجية  ا

فدرى  ءلى العرف جرى وقد ’ ا
 قارطة الذارجية وزارة 'نمدر أن

 البعثات بأسماء شامان دوربة
 ماء—وأس اقليمها فى الدباوماسمية

 يسر وبت وعناوينهم 'ذبهم١ومر أعضائها
فادة اليها الرجوع ٠ منها وا

ا—دبموكرأتي باكى كبير سم : القوس ا
قبرص.، ( نية نا رد با )

(■ بالتركية ) جمهوريتى
ريامة حمهورلة ٠ اسم نظام
ساقفة رئيى : مكاربوس. ا الدولة رئيس

( ١٩٠٩ ) انثالث

؛.١٩٦٦ تقدير سيا) :نعو العاصمة

ف ١٠٣ أ

من تتألف الشرصية الحمهوردة

برص

 واش نترس باسم المعروفة الجزيرة
بيض لبحر١ ذرفى فى تقع  المتوسط ا

نضول ساحل عن وتبعد  '٦ تركيا ) ا
 ، م ٦٠ سوريا ساحل وعن مئ٤٠

 ( اليونان ) كريت جزيرة وعن
 م م ٣٥٧٢ ساحتها تبلغ ، م ٣٦٠

 لى١لثرق١تمتدمن ( م كملف أ ٩ر٢ ؛
 الشمال. ومن م ١٤٠ فةلما الغرب

 يبلغ ٠ م ٦٠ لمافة الجنوب الى
 '٥٧٤ ( ١٩٦٠ احصاء )' سكانها عدد
 < الغا ٥٩٨نحو' ١٩٦٥ تقدبر ) الغا

 اليدونانبن من الغا ٤٤٢ منهم
رثوذكس ف ١٠وه ا تراك من آ  ا

 ١٦٢١٠ عام احماء كان ) اللمين
 ٦١ر٣ و اليونان ألعامن ٢٤٦ سؤل

تراك من سكان عدد ان أى ( ا  ا
 احتفان مع عاما ٣ ٠ خالل فى تصاعف

٠ بنبتها جالية كل

خرى المدن أهم  ول—ليما,- ،ا
 ،ألفا ٣٥ ستا جو فاما ٠ الغا ٤؛

ف ٩ بافوس ، ألفا ٢٠ ستاكا  آ
ف ٣هر كبرنيا  ن—م ل وتمثل ، آ
 اداربة دة —أوح ضرة د؛ المدن ءذه

٠ الجمهورية اامها تذتم
 لى—ء هىذبر دياتاقتما ذهتمد

نتاح  معدنية 'نروة وعلى الزراعى ا
 والنحاس اأنحدبد خامات تثمل

 ١٩٦٢ عام صادرتها قيمة باخت
نن أما ( ج م ٦ر٠ .تهقب ماً  اج—ا

ف المقادير ) فيثمل الزراعى بآ



٩١٦ حبرهى

طنان  ١١ ه وطاطس ، ١٢٥ عنب ( ا
 ،٥٥ خروب ،٦٠ قمح ،٩٠ شعير

 مل—ش.و كما ، زيتون طن ٦٠٠٠ ثم
 برتقال صندوق ٠ م ١ر٨ الوالح انتاج
 ألف ٤٠٠ ، يمون صئدوفى الف ٢٨١

 وتثمل ، فروت جريب صندوق
 ؟الون م ٧. انتاج الزراعية الصناعات

 ٣٠٦ ، جعة جالون م ١ر٠ و نبين
 هذه وأكثر 1، خمور جادون ألف

 ( ١٩٦٢ احصاء ) للتعد؛ر المنتجات
 برتتاز ح٢ ١ر٦ ،بطادى جم ٣ر٣

 ٤٢٤ ، وجرلب ليمون ج١ألف ٧٥٠
 ٠ خروب ح الف ٦٩٢ ،' عنب ج أاف

 ج !ف١٦١٨ ، رب ج الف ٤٨٦
 الدولة مدزاذة بلغت وقد ٠ نبين
 ح ٠ام٧ر٩ جده ما ١٩٦٣ عام

٠ دربطاندة اعانة جنيه ماوون نهدو منها

 التبعية من سنوات ٣٠٧ بعد - ٢
 فها اشرا انيا بربط ذرنت ، التركية

 ينها لرهاهدة على بناء الجزبرة على
 بالقسععه عقدت السخان وبين

 أونيه ه وفى ، ١٨٧٨ يوب ٤ فى
 اليها اأجزبرة بريطانيا ضمت ١٩١٤

 مؤعاكات من اعتورت ١٩٥٢ عام وفى
 من ة1سا وبعد .، ساج—الذ

ض-طر  عام منذ برزت التى بات١ا
 رب—الح بعد تجددت ثم ١٩٣١

 عام منذ سيما  ). ية’لثا١ لمية الذ؛
 .,اءة٠جم.,. ذتزءمعا٠ وكاذت ، ١٩٥٠

 ار الحزب؛ بغم المطالبة « Ifايو ))
حدة رغبة ذد اليونان  ( كية أزر ا

 ١٩٥٩ عام تسوية الى الوصول أمكن
 زيورخ بمدبنة جرت محادثات بعد

 معاهدة عقد الى وانتهت السوبمرية
 ١٩٥٩ فبراير ١٠ فى بلندن عقدت

 خارجية وزراء توقيعها فى اشترك
 واليونان وتركيا بريطانيا من كل

 والتركية اليونا'ية الجذاليتين وممثلى
 جمهورية قبرص أعلنت وبمقتضاها

تفاقية ووضمت ، رياسية موضع ا

 وفى ، ١٩٦٠ أغسطس ١٦ فى التنفيذ
 قبرص انضمت ١٩٦١ مارس ١٣

 ماى بناء نى البريط؛ الكومنولث الى
 ، فبراير ١٦ فى برلمانها به تقدم طلب

تفاقية تضمنت كما حتفاخل ا  ا
 من كل فى عمكريتين بقاعدتين

مساحتهما 'نولغ وديكليا اكروتيرى
٠ م م ٩د٩

 أن على ١٩٥٩ عام دستور ينص
 الجالية ض الجمهورية رئيس .بكون

تراك ض ونائبه اليونانية  البارهة ا
 واحد مجلى من البرلمان يتألف وأن

 منهم عضوا ه ٠ يغم منتخب
تراك من ١٥ و اليونانيين من ٣٥  ا

 يونانيين ٧ من مكون وزراء ومجدى
غلبية قراراته وتصدر أتراك ٣ و  با
 من 7 ٦٠ بنبة جيش و ، طلقة1١

تراك لمن٠و اليوناين  كما ٠ ا
 وتركية بونانية حابة ٠بوجود سمح

٠ الجزيرة فى

 كبر انتخب ديمبر ١٤ وفى
باقفة  للجمهورية مكاربوسرئياً ا

 ضد صوت الف ١٤٤ على حصل ١
 والدكتور (ألفا ٧٢ كيريدص منات
 ( بالتزكية ) له نائبا كوتدوك فازل

 تألف ١٩٦١ عام إبات——انتخ ولى
 عضوا ٣٠ من القبرص الوردان
 عضدوا ١٥ و الوطنية الجبهة رمثأؤن

ذراك من  من ه ثم البارصة ا
٠ عددن ؛م—لحثم. ١

ضطرابات تجددت  لى الداخلية ا
سانف محاولة بسبب ١٩٦٣ عام  ا

 زيورخ أتفاقبة تعطيل مكاريوس
 للجاليتين العددية بالنوة لتخامة ١
 ألبرلمان فى / ٣.مقاض / ٧. ('

 والوظائف البلدية والمجالى
 لىتدخالريطايا١ مماًأدى ( الرئيسية

 الجايين بين محايدة منطقة راقامة
مم لهيئة مبعوث وايغاد  يناير فى ا
نفسه الضهر فى مؤتمر وعقد ١٩٦٤



اسس ٩١٧

 وفى ٠ لدستورى ا لونع ا لبحث لندن فى
 القضية عرضت ١٩٦٥ أغسطس ١٤

س مجلس على القبرصية  الذى ا
لتجاء عدم الى الطرفين دعا  الى ا

 تجددت ثمم القوة استخدام
ضطرابات  أغسطس فى 'تانية مرة ا

 رياسة فترة مد طلب بسبب ١٩٦٦
 وجود بمبب وكذلك مكاريوس

 كيا ر حذق مع الجزيرة فى 'دركية حادية
تفافى ورم •' دوريا استبدالها فى  ا

 فيها تثذرك تودة 'نعقد أن ض
 ٠ والتركية اليونانية الحكومتان

خة  . الترين ، اليونانية : الردب ا

صلة  ٠ تبرمى :بيه ا
غر لقبرص ذهبية :خريفة وم٠٠—-—ا

٠ ء بيقا رتعة

قبة
 شمأل فى تقع فلسطينية قرية
 '-.ز در غ كدإز نخدو ة مس:ز وعأى الغذدخن

 اصز١ ، العرية المنطقة فى مدها

 ل-هيوذيون لتىدبرها١سمهابالمذبحة١
 غادر٢بهجو ١٩ه٣كتوبر١ ١؛ لمة ى

 كامل المشاة من جا ذه ده ١ستخدلرو١
نرية منازل نفوا كما ، التسطيح  ا

 بر تقر وتضمن لى فع؛واكدذاميت١بالمد
 الحذرال لدوبن١ اقبنالمر در

٠ لمنبحةا هذه تفاصيل ، بنيكه )

عهودى قنال

 الحرب بقانون تتمل اصطالح
 بحن الدولية التالذات وواعد الجوية
 القتالى به ويقعد ، الحاربة الدول
 العدو طائرات بدن رنثب الذى

 اقليم أرض ءلى المراطة والقوات
 الجوى ل الذط عند له ضييزا الدولة
فقى  أساحة فيه تشترك الذى ا

 والقتال ٠ الحانبين *ن الطيران
 نرب يتضمن الذى الدودى
هداف رب ا  أو بالقتادل ا
الحرب أساليب من اريخ٠اك،

 ( الدولى القانون عرف فى ) المشروعة
 تضمنها معينة شيروط مراعاة مع

 للحرب هاى اتفاقية مشروع
 تحريم اهمها ١٩٣٢ لمام الجوية
 تقوم  التى ) المفتوحة المدن غرب

 بحيث ( جوية دقاع منش"ت بها
هداف طى الهجوم يقتمر  الحرية ا

سلحة كممانع  التى المنش"ت أو ا
 كالتناطر الحربى بالمجهود عالقة لها

 عدم يراعى كما ، الحديدية والسكك
 تدميرها يمتد التى القذائف استخدام

هداف غير الى  لبذا ، العسكرية ا
 النوع من الذرية ,أشباة اعتبرت

 فى المقرر المبدا لهذا تطبيقا المحرم
٠ المدوية الدرب قاذون

القعس

 .م٦أوردل أو لمقدس١أوبيت القدس
 من الشرق الى تقع لى فلطين أصمة ء

بيض البعدر ساحل عن وعد يافا  ا
 زد بياقا بربطها ٠ م ٣٥ بنخدو

 الحدبدية البكة 'نقاطعه حديدى
 عند حيفا ااى المجدل من اربية

 صهي.ون جبل ويذع ، واالمد الرطة
 تذذ-ب ى اف ا وهو المديه جذوب فى

 هو هدفها أن ضوبد.اءتبار١ اب
 تكو'ن فلطين فى يهودية دولة فامة١
 وأن ا له هدب ا ء أورشاثم أو مدن اهد ١

 جد—ا؛ أرض عأى ن ليما٠س هدكل م ذنا
٠ وصى  ١

سالم فى -طثن٠فل دخك  ءام ا
 لح(كمالبيزذطى١م٠سش١ بعد ٢٦٣٧

 ٠ا٠لج ٦لط ا لى ا لقدس ا تيح مفا سليم٠و
 ا ا٨٧ و ١٠٩٩ عام بدن وفيما ،عمر

 ذر[ أدبدجحن ■ ص"اا أيدى فى وقعت
 عام وفى ، الدرن صالح استخلصها

 بحت٠أصو ،العثمانيون غمي.ا ١٥١٧
 خاحة١لد١ وزارة يتدع سسنجقا القدس

 اوى وشم ، .اشرة—>٠مب طبول باسعة
 ف وءزة بافأ ما-طقد؛ دى ٠القل ستمذق

 اطاذوذى سطيمأن ر؛طان م واة؛
والتى قائمة زالت ما التى روارها



٩١٨ قرصنة

 ودام ، بواباترئيسية ألربع تخترذيا
 سذةحتى٤٠ للقدس. العثمانى أتحكم

 طيها استولى حين ١٩١٧ دبسمبر ٩
 الجنرال بقيادة البريطانى الجيش

 التركى الحاكم اعالن وبعد اللدبى
مان  المدينة تراث على حفظا أ

٠ الروحى
 حاكم٠ل مقرا القدس أصبحت

 مقرا ثم ، البريطانى ؛امدرى
 دن لفلس البريطانى السامى للمندوب

ردن وخرق  ، يل٠مو—ص هربرت ) ا
 الكولونيل أقام الذى ١٩٢٠ عام منذ

 ٠ القدس لقطاع حاكم أول ستورز
نتداب وعمل  بلذور وعد علىتحقيق ا

 احالك ارهون ياجرين لل ر بمج
رض  ١حيش المدينة أسوار خارج ا
 بالقدس عرفت ضاحية أقاموا
 بها انشئت ١٩٢٥ عام وفى ، ردة الجد

٠ لبرية١ الجذاممة
 ١٩٤٨ عام فلطين نكسة وبعد
 حدود فى الجديدة القدس دحت

 لقدس١حتغطت١ بينما لمحتلة١فلسطين
 ل٠٠ ا صمت ثم روبتها——بم ة القديم
ردن ت فشلت أن بعد ، ا  محاو
 ءأم منذ بدأت التى المدينة تدويل
 العامة قرارالجمعية بعد وحتى ١٩٤٧
مم لهيئة  ا ١٩٤٩ ديسمبر ه فى ا

 تعز؛ز على جانبها من ئيل١س١ وعلت
 'تمهيدا الجديدة القدس فى وحددها

 وفى ،رائيل عاصمة القدس 'تجعل
 بالقدحى افتتح ١٩٦٦ سبتمبر
 البرلمان )' الكنيست مبنى الجدودة

سرائيلى  الهدف هذا نحو كخطوة ( ا
 ون اإ، هذه العربية الجامعة ونابلت

 دو ته اليايية اللجنة من بقرار
ردنية المملكة  سفل الهاشمية ا

 الذرس الى عمهان س عاصمتها
 القدس سكان عدد يقدر ٠ القديمة

 د٠زءا ف ألفا ١٧٠ بنحو العربية
١٤٨ بنحو الجديدة القدس سكان

 للغزو العربية القدس تعرضت
 ١٩٦٧ يونية شهر خالل الصهيونى
 على الضم هذا بية—قض وعرضت

مم لهيئة العامة الجمعة  اش ا
 ١٩٦٧ يونية فى قرارات أصدرت

 اسرائيل الى التدس ضم نرعية بعدم
 أن غدر ،الفورى بالجالء ومطالبته؛

 ك٠ذ وتلت غ ينفذ لم اذذرار هذا
* المدينة فى العربية المقاومة( ءهبت

صطالح فى القرسة  القانونى ا
 به يقوم مطح اعتداء هى ، الدولى

 على البحار أءلى فى سفينة طاقم
 ٠ لنهب وا اطلب بقعد أخرى سفينة

 آن. بذلك. د—يقص الحال وطبيعة
عتداء  أس دون الفينة به قامت ا

 ، الدول س دولة ن٠م تكليف أو
 أعمال شملت النقل وسائل وبتطور

 غد خاصة طارة اعتداء القرصنة
٠ البحار اعالى فى سفيه

 عالى جنيف اتفاقية حددت
فعال ١٩٥٨ عام البحار  تعذجر اش ا

 وضح كما ، القرصنة قبيل ن٠م
 لتحقيق قواعد جملة الدولى العرف

 ،القرصنة طولىءرمكافحة٦كطون١
 أن جنيف اتفاقية تضمنته ما وأهم

 أعمال ن٠م عمل أى تثمل القرصنة
 ارتكب اذا المثروع ض الضف

 أو ركابها أو سفينة طاقم بواطة
 أو أخرى سفينة ضد خاصة طائرة

 ظهرها على ممتلكات أو أشخاصر ضد
ستيالء لفرض  وقع اذا ، النهب أو ا

 ويدخل .البحار أعالى فى سل١ هذا
 أسال القرسدة أعدال طاق فى

 ارتكاب فى الماعدة أو التحريغر
فعال لفة ا  يعتزر كما ن الذكر ا

 طاقم به يقوم ما القرصنة أعمال ن٠م
 عر أفراده تم_رد عامة طينة
الفينة ءلى مالء—ا بعد اللطات

٠ تم ة الطال ط ٠



عام فرش ٩١٩

 درورة الدولى العرف ويقضى
 المختلفة الدول فى اللطات تعاون

 اقرطة أعمال مكافحة على
ستيالء  الطائرة أو السفينة على با

 الذرصنة أعمال بمباذرة تتهم التى
شخاص على والقبض  لموجدودينا ا

 ان على كمة للمحة رقديمهم عرجا
ستيالء م  أعالى فى والقدى ا

 طائرات أو سفن وبواطة البحار
فى ويرجع ٠ حكومدة أو حربية
 وفى القردان على العقوبة نحديد

 التى السفينة مصير 'نذرير
 الى القرصنة اعمال فى استخدمت

 عليها قبضت التى الدولة جو قوا
 وما السفينة بمصادرة 'نقضى وهى
 كانت اذا ا I بضائع من -أ - كذه

 بينما كا أصحابها الى فترد منهوبة
 ن٠١ب اإنريان على العئنوبة نتراوح

ءدا؟١ ٠ لذاة١ تغال١و '

'نجادى ض و
 المال من سلع دلعة١ أو القرض

 'نجارى بنك من نخد ئجه سل
 معينة زمنية فترة دحد الداد واجب

 قيمة الى 'خاف موئية نبة نقلم
. دالذائدة ف •دعر القرض

ق يعتبر  البنوك وظائف من اض ا
 والقروص ٠ لتم.ارية١ ؛ المعارف ,

 للربح ادرارا البنوك عميات أكثر
 عليها 'نحدل التى ثدة الف ن نظرا
 اكرفية العبات أرباح من أعلى

حرى  ادالقروض فى تختلف واكبا أ
ء اذواع أقل  للصعوبة ولة— ؛ل—ا

 استرداد فى البنوك تواجها ا!ض
 المقررة ة ا!لهتر نهاية نى القروض هذه
 أو يدعا نجد المقنرذر يطلب ؤدد

 جاب '!.داد ءر عحزه مبدى
٠ منظورة غب

نراض -نم  ايجاربة افوك من ا
 الحالة وفى ئ ضمان بدون أو همان٠رغ
عمالء من عادة ضالمذتر ن٠ركو د خيرا

 جارية حسابات لهم مس الممرف
 ٠ الطيبة بمعتهم المعروفين ومن

 ولفترة ١صغير القرضن مبلغ ويكون
 المصرفية القاعدة ولذت ،درة
 د١ضباشذر١قر١ اديكون هى ارامة

 ، كافيا المميرف يعتبره الذى أشمان
 الفائدة سعر يكون الحالة هذه وفى
 غ ضمان وجود عدم -دا فى منه أقل

 مذوقبع : يأتى ما الضمان ويشمل
عمال رذال أرد  لدى المدروفجن ا
 ، مالية أو تجارية أورافى ٠ البنك

 'نجاربة بضاعة ،منقول أو عقار
قطان ,  يكون او ( الحبوب أو ؛؛

 بعد حكومى مرتب صدورة فى الضمان
 اجرا. ءلى الرسمية الجهة دروأفقة

- خصب,١

 شخصى بضمانة القرض حالة فى
 أىا الرجوع يمكنه البنك فان

 ءن المقترض روقف ما اذا أشامن
 الميعاد فى اقترضه الذى المبلغ سداد
 هرع متضامن اشامن أن ذلك ،ألمحدد

 فان لهذا ٠ الدين رد لى المقترض
 الضامن بمركز يتأثر الفائدة سعر
 ؛ضالذر وبمدة ده٠ لبنك١ فة و ألمالى
 المخاطرة مندرجة ألقرض'نزلد فمدة
 تدويضر الفائدة معدل زرادة فان لهذأ

 قل المدة قميرت وكما أ؛طناطرة عن
 ، الفائدة سعر وقل المخاطرة عنصر

 الوق دلة الفائدة تتاثر كما
٠ المالة
وراق شمان بة٠—بالت أما  ا
 من 'نكون أن البنك فبثترط اأااية

وراق  فى بها المتعامل المعروفة أ
 تقأبيكثر  وألتى ألبورصة

٠ أسعارها

عام قرض
 ائتمانية أموال الدام القرض

شخاص أو الحذومة عق.ها تحصل  ا
دارية المعنوية  ( البلدية كالمجالس ) ا

 تتطلب استثنائية حاجات لمواجهة
الدواء ابرادات تغطيها  نفقات



 القروض هذه تؤول وقد ٠ العادية
 خن١فىد أوتتم مصادراجنبية بواسطة
 اذامة القروض تعرف لهذا ،١ الدولة
 ثر تتاو ، محلية او اجنبية بأنه-؛

زن: الفروض  بالعالقات ة ي ا
 والدائنة ألمدوخة سدولة السياب

 السياسى الضغط- تستخدم قد التى
جراء مقابلة او  كاغالق ) بالمثل ا

سواق  الحصار فردى أو المالية ا
 أما ، ديونها سترداد ( البحرى
 عن ز فتتمي. العامة الداخلية الديون
 عليها يحمدل التى التجارية الديون
فراد  بأنها الخاصة ;بغات لي ا أو ا

 فاء او ا عدم .داله فى ضدها 'نتخن 
 تطبق التى راءات  بالتعهدات

 ان اذ ، الشخصية ن )و للد بالنسبة
 ةيحكوم سندات تمدر مثال الدولة
٠ لديونها غامنة

قتراض الدولة تقوم  العادة لى با
نفاق لفرض اما  مسروءات على ا

 ظروف جهة إوا او استثمارية عؤرانية
وانى الحالة وفى /٠ استثنايه  ئذوم ا

 تمويل فى القرض باستغالل الدولة
 لكك ا رد استثمارية مشروعات

 ، ة د جد صناعة قامة ا أو بدية لحد ا
 ءإنى نى٠٠تحعس المن و ك ١ ان مالحنلة مع

 ألمدخرات من ءادة الداخل^ القروض
 ض لذو ١ ق د صنا ة عدد كأر العدامة

 ومن ، المختلفة التأمينات ارصدة أو
 ذران ا ول٠حص العامة القروض يا١مز

 للندات محققة بة سنو ئد ا فو على
 ٠ رواض نغدد يقتنونها التى الحكومية

 'سبلة و العامة القروض أن ءن فضال
شاب ائب الذر ء عب عن للتخفيف  ا

لمواجهة الحكومة اليها 'نلجأ قد اش
 ء إدج، ارح ث٠م ها وخ: ذها١ كماً ، .؛ؤي؛٠اًء.

حتياض !ىا ٠ ممتلة؛تبا بيع اإى أو ا

 تعقدها اش العامة القروض أما
أسذثمارية غدر غراض الحكومة

 استثنائية حالة لمواجهة ذلك فيكون
 وذلك النقدى العجز أو كالحرب

 ، الميزاية فى توازن احداث لفرض
 الحالة هذه لمواجهة الحكومة وتتخذ

 قصيرة قروض عقد ؛ منها وسائل عدة
جل)  البنك ٠سذة(مع من أقل اى ا
 جارى حداب فتح أو ، ا؛ركزى
 على سندات باصنار أو ة، بالمبلغ
 اذتى سند الخزانة وسند ) الخزانة

 بمته بدنع الحكومة فيه تتعهد
سمية  فى اسمه يعددن لمن أو لحامله ا
 وسندات ( معجن تاربغ فى الند

 بوك١ و د١لألفر تبع لتى١ ذة١الخز
 بطريقة ءرشها يجرى اكجذارية
جل زإةوط القروض أما ، المناقصة  ا

 الى استحقاقها مدة رمتد التى وهى
 فى لالستهالك قابإة نوتكو سنة ه ٠

٠ قبله اًو ستحقاقها ١ هروعد

قري
 لخدجوبه يزرع دولى يات القرض

بين نبة اعلى على تحتوى التى
 ، والزيوت البروت من الحبوب

 وعلفا لالنمان غذاء يتخدم لهذا
 فى زهوره تستخدم كمما ة شية.ما

 المذ؛طق فى زراعته وتجذود ٠ الصباغة
٠ واباردة المذلة

 أهرض١ من لم لما ا نتاح ا بلغ
 ،ط٢ ه٠ر٨ ,١٩٦٢٠١٩٦٢ ,احتداء

 المحمول له لمذتجة١ ارول واص
ظن؛ بمالي مقدرا بات : ٠ ن ا  ا

تحاد ؛ ٢.٧ر٦ كندا ؛ ١٤ر٨ المتحدة  ا
 ؛ ٢ر٧ بولندا : ره٦ فيتىالو

 ؛ ٢ر٣ ة بي اذر ا ألمال؛ ؛ ٢ر٦ فرنا
 ؛ ١ر٠ الويد ؛ ١ر٠ الشرب المانيا
وفاكيا‘ ذنك وتر  وارلمارك شيكو

وأسبال؛ وهولندا وايطايا وفنلندا

رجنتين وذركيا ٠ وا



القدم ٩٢١

(جمهورية )فرغيزيا
سم  سوفيتيك نرغير : ألفومى أ

ردوبليكاسى سوتيللتك

 مرفييتية جمهورية : ألحكم نظام
توف باى :تورة ألدولة رئيس  نو

:فرونزى ألعامهة

 هى السوفيتية قرغيزيا جمهورية
تحاد جمهوريات احدى  السوفيتى ا

 ، ١٩٣٦عأم منذ المستقلة التأميية
 مرتفعات من جذرافيا وانتكون

 الشرق من للصون المجاورة شان تيان
 جمهوريات ثالث بها تحيط بينما

 من قازانمتان هى أخرى سوبتية
 من أوزبكمتان ثم والغرب الشمال

٠ الجنوب من وتاجيئتان الغرب
 ألف ٧٦ر٦ قرغيزيا مساحة تبلغ

 اش المرأس اراخى من اكثرها ،م م
الثعوب من وهم القرض يعيشءصها

 عليهم تغلب ن٠مم التتارية ة٠المغر
 بدات حتى الرحل الرعاة طبيعة

 ننشأت والتدددن بالزراعة العناية
 تشمل حضرية وقرى مدن عدة

 تدرف كانت ) فرولزى العادمة
 ، (ا!غا ٩ ٠ ) أوش ثم ( يثبك باسم

 ، وتركماك ٠؛ كيزل-كبا ، لك رثا درز
 ( ١٩٦٣ اط ) السكان عدد يبلغ

 ، القرذز من بز (٠ منهم ن م ٢ر٤
 بز ١ر.٦ اوزبك ، بز ٣. روس

٠ / ٦ر٦ واوكران
 رعاية على نرغيزيا اقتصاد يعتمد

غنام  والماشية ( رأس م ٦ر٨ ) ا
 ،اخرر١و اءز1١ 'نم ألف(، ٨٠٠)

 الذى الياك حيوان برعاية و'نشتهر
 كما اباردة الجبة المناطق بر'ذاد

 منها نثأت التى بالخيل تشتهر
ت ثل مع بالتهحن جديدة سال  ا

 اما ؛ دضهاً الدون وخيل العرب
 بالميكتة ارتد التوسع نان الزراعة

 ويشمل اءية٠لج١رع١لمز١ اماس ء)ى
نتاج واللرة القح : الزراس ا

 والخفر الكر وبئجر والقطن
لبان ومتخرجات والفاكهة  ا

 اما ،الداخلى لالستهالك واكثرها
 ط م ٣ر٤ ) الفحم فيشمل التعدين

 ط م ر.٣ه والبترول ( ١٩٦٢ عام
 ان—ن تيان منحطة اصمتن كما

 (١٩٦٢ ت)ءم١مكو١هر لتوليد
 مراكزلعناعة عدة لتشنيل تتخدم

حذية و ( متر م١ر٦) القطن نيح  ا
م ره٨ ) دالحرير (حذاء م ٣ر٦ )

٠ وغيرها ( متر
 بعدة قرغيذزيا جمهورية قيام مر

 مقاطعة كانت ١٩٢١ عام قفى مرأحل.،
وتونومية لتركمتان ١ جمهورية فى  ا

 لجمهورية ة—تابد بدورها كانت ألتى
١٩٢٤ عام وفى ، ألسوفيتية روسيا

 ادا شكون قرغيزيا انفعات
 ، روسجا لجمهورية تابعا أوتونوميا

 جمهورية اصبحت ١٩٢٦ عام وفى
 ١٩٣٦ دسسمبر وفى '، أوتونومية

 ٠ مستقلة تأسبمددة جمهوربة أطنت
قتصادية سياسمتنها أما  ط:هلم فيئذوم ا

قتصاد مجلس  سجا ألوطنى أ
 اختدماصه بضم ألذى ألوسطى

 وتركمانسنان أوزبكمتان ٠ هوريات٠حم
 يتألف ٠ قرغيزبا ثم وتاجيئتان

على لسوفيت ١ مجأهمى  من بقر.نميزيا أ
 يئهم٠ه،٠٠٠:١ا) عيد ٣٣٩

القرم
 على نطل‘ جءزبرة شبه ألذرم - ١

سدود ابحر اضمالى١ الساحل ديخ ا
 وهى ٠ م م ألف ٩ر٧ نحو ساحتها

 أن أ ألمراءى أرأنى من جملتها فى
 دمناخ تتميز التى الجذوبة شواطئها

بيض ابحر  خصب مع لمتوضط١ أ
 حاصالت فيها نجحت فقد التربة

قاتو هدا  نغال الذاب سيما  ا
 مثاتى أهبحت موابها أن عن

 البترول اكتشاف أن كما ، روسية
شبه ) ألشرقى طرفها فى والحديد



٩٢٢ < دورة > القام

 صناعية نهضة خلق ( كبرنى جزيرة
 القرم كان ٠ القرم من الجزء هذا فى

قاليم من ١٩٤٦ عام مدن  التابعة ا
 ، ل-وفيتية١ روميا لجمهورية

 أوكرانيا جمؤورية الى ضمت أنها ا
 : المدن أهبب ؛ ١٩٥٤ فبرار ١٩ فى

 من وهى ( ألذا ١٦٩ ) سباستبول
تحاد فى الهامة البحرية القواعد ا

 ووؤدوسيا أوبا'نوريا ثم »• السوفيتى
 مؤتمر بيا عقد ااش ’ياك 'تم وكيرش
 عام لى باسمها المعروف الحلفاء
 ٢٠٣) سمغربول العاصة ٠ ١٩٤٥

- (ألفا

 دولة ١٥ القرن منذ بالتره قامت
 القرم خارات بدولة عرفت اسالمية

 قرون ثالثة من أكثر حكمها دام
ء وتدين  ث اسالى لكلطان بالو

 ١٧٧٧ دام فى الروش عليها قفى
 الجنس* دةباوا يد تثد عل وعملوا
 أغلبية يمدل كان الذى التترى
 المراجع فى ف ص ما وهو ئ السكان

سالمية ٠ القرم بمأساة ا
 ملح دراخ ح القرم حرب - ٢

 جانب فى القيصرية روسيا بين نشب
 دينيا ٠ني ه وفرنا وانجلترا وتركيا

 ١٨٥٣ عام ^ن ما آخر جانب فى
 خطر ا!ى الحرب أسبابه ترجع

 اللقان ب ص الروسى التوسسع
وسد والشرق  النفوذ حاب ءلى ا

 نجاح بعد والذرنى البريطالى
 نغون على القضاء فى الروس

 .العربى والثرق البلقان فى اسانيين
 بالتبة الحرب هذه تميزت
 به قام الذى ب'لدور العربى للتاريح
سطول الجيثر  سباندة فى ادرى وا

 س١٠ءب الوالى حم ابان اسانيين
ول باشا  سيما  باشا سعيد ثم ا

 عدد بلغ وقد ٠ رناواذوأو معركة فى
 فى اشترك الذى المصرى الجيثى

 بقيادة مقاتل ألف ٢٠ القرم معارك
فى امشهد الذى نتحى باشا ١لم

 ساهم كما ، أوباتوريا حصار
سطول  البحرية لعمليات١فى المعرى ا

سود بالبحر  عن؛ بنكبة أصيبو ا
 سن٠٠ح قالدء جداستد كدد؛ سينوب
سكندرالى باشا  حرب انتهت ٠ ا
٠ ١٨٥٦ ء.ام بارس بمعاهدة القرم
 للعم!ي.ات مسرحا الذرم كانت - ٣

 العاب ادرب ابان البرية العكرية
 بعد العمليات هذه بدأت ، الثانية

لمان استيالء  ١٩ فى كيف على ا
 منالثمي, ٢٥ فغى ٠ ١٩٤١ سبتمبر

لمايبة اطالت قزات أخذت  'نهبط- أ
ب ذلك حالل وفى القرم أرض على

وح حتتج. وف مهيا٦أود ل٠ء بالؤها’١
 وآخر’ وفى . ف أوذو حم’ ساحل على

سرذخذ١صر ٣دفى وب5خترفا
لمان م دوفمبربدأهب؛  ل سباستبه على ا

خيرة هذه ءلى واتولى وكيرش  فى ا
 و^^وم الرو.*ر ورد ث الشهر منتصف

 فى ونبذوا بااًوباتور فى فنزلوا مضاد
لمان اجالء  وجدد غ ض كم عن ا

نان  ١٩٤٢ صيف فى هجومه، ا
 ه - إب- به ١ فى ل ن مامستب فسقطت

 عن يا ب الروس جالء الى دى’ مما
 ض ا!لمان استيالء بعد القرم

 فى ذ-ع ا-ز ١ لتأدر ولم ي روستوف
 ذناء فى الروس مبالهجو القرم
 حفار نثل ولكن ت ١٩٤٣

 ااذير وصح ال رجوم ا سد اد -متاليندر
 يزراسبأت تب ١٩٤٤ صيف فى

رم ابنقات لى الحربة  أث ف؛ وا
لمان جالء رب حتى اسام ذى  ءن ا

رغى . كلها الروب ا

( نورة ) القمام

 الذورات ولى’ ,!قام ثورة - '
 ابان حن ؤ فى الملدة '!عربية

نتداب  الى 'ننب ، البريطانى ا
 وترجع ٠ القام الدين عز زعيمها
 محاولة اول لى!ذها الثورة هذ، اهمية
 التلل لمقاومة فلبية عربية

الم-لمعنة بالقوة ارفدعين الصهيولى



لطس ٩٢٣

اعلالن وندر ٠ عدد ترخويثدر حج -ه،؛!-*■،أذ١
حكومة وسقوف انفرنى ذتدب١

غسذط تحمت حفا الى انتذل ملشب

مسسحد اماسة و'رولى لى لذ.ا رهان أ
حلقات ١٩٢٠ عام ونظم ل حقالا

رزن -رولى كما واوزعط لدرس
ف وعدد ٠ رها ؛-لمممن ١ لشان ا ة٨حمع

نتداب ة٠يبام بغني ا ضحت د
الى اذشرف اليهودية لبجرة ١ أبواب

 فدشن حمورة ار قادت أنيا فى ني
 فبيا اعلن والتى ١٩٣٦ عام الكرى

. المدر ابععباث مرة وي

 ينده ١٨٨٢ يام العام وك
ذقية بالتر رة٠طةوث  ا 'بمنا!

يلى دلمن و ئ در ا٠ع٠ ا فى ه; ز سدا طي و

مدند مع فالف لبربطانيدن ١ جياد  تا
 جذجال فى نثاطيا بدأ مسلحة *-،ربة
 تبكت٠٠ئك١و ١٩٣٣ نوفمبر فى جذثن

 ألهبت معارك عدة فى البريطانيون مع
 عدد فذكا'تر مواطنتيه حماس

 اطاطات ذلك وأفزع الجاهدين
 ألسياسية القضية لتحول ألبربطانبة

 ٢٠ فى اضهد ، ملدلمن معركة الى
 لثيخآ(١١) رة بغل ودفن ١٩٣٤ ۴نوفمب

 ىمارمى٠'تذةلر'

 أتباع واصل فقد ١٩٣٦ عام -رورة
غتيال ١ستخدطو١لمعركةو١ القام  ا

 البريطانيون لحرب وسيلة ادهياسى
 ينعاوذون كانوا ممن والدونة

 وتطورت ٠ ود—اه مع أو معهم
حداث  بوقوع ١٩٣٦ ابريل فى ا
 ردون -هي؛ ال-و االمدرب بوح صدامات

 درما ا٠فىجاذبه لبربطافىون١ وقف الذين
 يافا فأعلنت الوطنية القوى كتيل

ضراب  وفى بأسرها فاسطون وتلتها ا
 دارو ٧ فى باإندس عقد الذى ؛لتمر١

 المدذئ العصيان باءلمالن قرار صدر
متناع  حذى الغرائب دفع عن وا

نتداب كومة٠ح نغر سياستها ا

 ، صهيونية—الص الهجرة وقف ؛٠ص-.يم
 حرب الى الثورة تحولت وهكنا

 لبريطانيونوا اأوطنيون بون ة زم I ع - - م
 وباب طولكرم فى المعارك وتعددت

 وبلما حيفا القدس وطريق الواد
 وها وادررل ث وغوره؛ وصفد

الماص سعيد العرب دالذوا من
س وفرهم القاودى وذوزى
 وجندت ، انىوالدر سوريا متطو.ءى
 ئيةاحثنا ذوات البريطارن الخدومة

٣ ) بلعا معركان فقى الثورة لمقاومة
ف ه نح-و اشترك ( ر مب بت ٠٠٠٠٠  اً

٠ وبفل ل١إجذر١ خيادة قبر.تطا

غراب دام  .ووما ١٧٦ الثامل ا
 الثورة من المرحلة هذه ذبت١و
 الملك ورساطة د—بير. أكتودر ٢٢ فى

 الملك يرن وكل عزد٨ص آل العز؛ز عبد
س غازى ٠ ات عبد وا

د٠ل
صطالح فى 'لقط سادى ا  ا

 دورية بطريغذلمن يدفع المال من مبلغ
 سدوى أو شهرى قسط- بأنه فيعرف

ى الرية الفترة اًشاس على  ا
 ، المقسط المبلغ دفع بيا ؛-تحق

 ه ١باكذسط اسردة هذه ف'نعرو
 من ممون لعدد لتقسيط ١ يكون وقد

 لمدى يكون و١ السنين أو الشهور
٠ الحياة

قساط نظام يستخدم ت فى ا  حا
 القروض نمديد’ منها مخذلغة

 وفى ) والعامة والتجارية لمن الشخصي.
 ضان الشخصية القروض حالة

 بخصم البذك يقوم الحكومى المرتب
 او ( الدددة مواعيده فى القسط

 التأمون لصى ١بو شراء فى تستخدم
 لمدى او معينة لفترة ذلك ويكاون
 بعفى شراء فى نستخدم’ ’كما ، الحياة

 الدى التجارى النظام وءو السلع)
♦ (( بالتقسيط ااجيع )) باب يدرف'



٩٢٤ ١٣ قسطنطين

 شروط ح٠لبي ١ أقسماحل فى وتراعى
 أدرى حد وضع : منها المشرع حددها

 او اشهرى ) الدورى للفعل
 لمدة أقحى حد ووضع ( لسنوى ١

 فى كتابة ذلك يبين أن على ألتقسيهل
 يشترط كما ؛ صورتين من محرر عقد

 أقامة ل دح فى قساط أ دودى أن
 وفى ة، ذلك غر على يتفق لم ما البائع
 أللمة تعذجر بالتقسيط ألبيع حالة

دل جميع سداد قبل  أى ) ط أ
 وأمانة للبائع ملكا ( بثمنها ألوفاء

 ف اك عاثه يحظر ى المشذ، لدى
١٢ سني ي'

 نمطنطين وهو ، اليونان ملك
ول بول الملك ابن عثر الثالث  ، أ

؛؛ زوجته من  ث لويز فردريكا نية ا
 أن يلبث ولم ١٩٤٠ بولية ٣ فى وك

 ألددام فى لبالده ألمحور غزو فاجأه
ول سرة مع فهاجر عمره من ا  أ
 ءودة حتى باسكتكدأ واسذتر المالكة

 أرونان ألى ( جده أخى ) جورج الملك
 وأشذجر أثينا بجامعة ألتحق وهناك

 ١٩٦٠ عام وفى ، ارياضية ببراعته
ولمبية ألدورة فى اشترك  بروما أ
 باسم ذهبية ميدالية على وحصل

 رفع ١٩٦٢ عام وفى اليونانى، الغربق
 ألف ١٣٧ من ألملكية النفقات البرلمان

 ، جنيه ألف ٢٠٢ الى سنوبا جنيه
 عاك، ذخلقه اوه توفى مارس ٦ وفى

 ألمام فى 'نزوح أن يلبث ولم ٠/٠ ألعرش
مرة من شه  مارى — اً.ن ا
سرة وهى ) الدنماركية  ى ننتم ألتى ا

٠ ( رح جلوكمدم بيت من أجدأده ليها ١

 ۶١صر شب ١٩٦٥ عام صيف فى
 جورح٠ وزرائه ربى وش ه—دن

 ألنعر دوار 'ذهمته١ ألذى باباندربو
 ألنظام أغاء تمهيدأ بساربة بذزعة
كى  فى باباندررو باستقالة وانتهت ا

 فدمت ألتالى م ألد؛ وفى ، يوليه ١٥
ألتى لمعد؛كمة١ ألى سسددأ جم_؛ءة

 حياة على بالمؤامرة دوأرألقصر اتهمت
 قام ١٩٦٧ ابريل ٢١ وفى باباندريو،

 الجذرال بقيادة يمينى عسكرى انقالب
 العمل اوقف القمر يؤيده باتاكوس

حزاب البرلمان وحل بالدمستور  وا
الزعماء واعتقل الوزارة واقال

٠داع
 اتفانية القسطنطينية معاهدة

 القسطنطينية بمدينة انعقدت دولية
 ١٨٨٨ أكتوبر ٢٩ فى ( اسطنبول ٠

 نشاة فى ألمالحة نظام قاعدة تعتبر
 كيا ٠ذ قيعها تو فى اشتركت ٠ بعر العو
 التى ألتبعية لعالقة نظرا لمصر ممثلة
 الخالفة ودولة ممر بين قائمة كانت

 وبرطانيا فرشا ثم ألحين ذلك فى
 وايطابا وأسبانيا وألما وألمانيا

معاهدة عفند زعدو ، وهلولندا وروسيا
 طيها ترب ش١و ١٩٢٣ عام لوزان
 لمصر انتقلت العثمانية ألسيادة زرأل

لتزامات الحقوق  كانت الذى وا
تفاقية كركيافى مذررة ٠ أ

 هرماهدة تضمنتها التى ألقواعد أهم
٠.-راى ما ألقطنطينية

 ألسويس قذاة فى المالحة حرية
 دون ألدول جميع لغن مكفولة
 بما ٠ نحراب أ و اللم ,٠٠زم فى تمييز

 أن على ز ألحربية ألغن ذلك فى
 مرور بل ألخارب وزأر؛ 'نخطر

ذة السفن هذه  على انام بعثرة ا
ش  المتعاقدة ألدول عذى ؛يمتنع أ

 أمتياز أى على ول—للحم العى
 نمتند كما ، ألقناة استعمال شأن
 ءرقلمه .أكها د. ن٠م اءحال أتيان عليها

 ضد بحرى حمر أمذراء أو ا, المالحة
 وز٠يج  ألحرب حالة ولى ، القناة
 حربية بأعمال ألقيام ألمحاربة للدول

 أو ضدها أو ألقناة فى عدوانية أو
 او حذربية مهمات أو ذخار انزأل
٠ موانيها أحد او القناة لى جذود



قصدير ٩٢

 -'خنا’ تبر أن دول وليى
 فى »ض القناة مباه داخل لها حربية

 التابعة للمذن يجوز و ٠ لسلم١ زمن
 القذاة من تمون ن١ محاربة لدول

٠ الضرورى الحد الى ا

تفاقية نعمت كما  دما )) أله على ا
 فى حة ١صر الموضحة لتزامات ١ ١عد

تفاق  ري سلطان حقوق تمس  ،ا
 والضمانات والحصانات الحقوق و

٠ (( الفرمانات بمقتضى للخدبو التى

لنطيئة

 دغع ،الجزائرية المدن ثالثة
 فى بيدر ا البحر احل—' على بعيدا
 فى عنابة مينائى ن متوسعلى موضع
 كانت لدا الغرب لى والجزائر الشرق
 ٠ لحديدية ١ صالت ١ للمه هاما مركزا

سم يطلق كما  الوحدات احدى على ا
دارية  جمهورية اليها تنقم التى ا
 ألف ١٩ر٨ مساحتها وتبلع الجزائر

 (١٩٦٠ )'احماء سكانها وعدد ة( م كم
 المديدة ننطينة أما ٠ ن م (را

 ٣٠٠ ١ ألفا ٢٢٣ سكانها عدد فيبلغ
٠ ( ١٩٦٥ عام تقدير ألف

التصاب

 وهو. العربية الثورة زعماء أحد
 بدمننى ولد القصاب كامل محمد
 ٠ بالفتوة صباه متن وعرف ١٨٧٣

 الغمة علوم على -يوفر شبابه وفى
 عرفت بدمشنى مدرسة وأس

 بعث عوامل من كانت باتكاملية
 جمعية الى وانضم غ العربه القومية

 لتنظيمات١ من وهى الفتاة(( ))العربية‘
 قبيل تأسيها راج التى الرية
ولى العالية الحرب  وانتدب ،ا
 لمباحثة ١٩١٤ عام ارالقاهرة للغر

 التحرر حركات تنسيق على التائمين‘
 انتدب ابتالية التة وفى ،العربية

 الملك لمباحثة الحجاز الى للسفر
حلقة وليكون الثأن هذا فى حسجن

 وألموريين ألهاشميين بين أنمال
ستقالل المطالبن  فتسرة وقضى با
 عند الثورة فى واشترك بالمدينة

٠ ١٩١٦ عام أعالنها

 الترجمة صاحب عاد ١٩١٧ عام فى
 اللجنة ى١١ وأنضم دمشق ألى

نتداب مكافحة فى واشترك الوطنية  ا
 المبلطات عليه وحكمت الفرنى
عدام الفرنية  بالملك واتصل ، با

 استيالئه ,بعد سعود اًل العز؛ز عبد
 ألممعارف مدبرا واقامه ألحجاز على
 حيفا ألى فرحل أستعفى أن الى فيها

 رفقائه من وكان فترة بها واستذر
 القسسام الدين عز المجاهد مواطنه

 ثورات احدى ه—الى 'ننسب الذى
نتداب ضد فلعين  ، ابربطانى ا

٠ ١٩٥٤ بدمشق دوفى

قصدير
 منذ معروف معدن القصدير - ا
زمنة أندم  على الطبي-هلة فى يوجد ’، ا
 وهو ( بريت قصد ) اوكسيد هيئة
 عامقة صذراء صلبة باورية مادة

 دالطفل مختلطة الصخور بين توجد
 و)إنصدبر ، المائية المجارى وطجحن
 طالء فى سيعا  اقتصادية أهمية

ت  التى لىات٠كالم الحديدية المثفو
 درجة ٠ الطمام حفن فى تسستخدم
 أو بالهواء يتأ'نر و ٥٢٣٠ انصهاره

جاخى  أو النباتية العصارات أو با
 فى القصدبر يدخل كما ، دوانية١

٠ مختلفة سبائك عمل

 العالم فى لقصدير١انتاج يقدر - ٢
 ويعتبر '٠ مترى طن ألف ١٢٠ بنحو
ول المصدر الماليو اتحاد  نتاج ا

 ؤ الف ٠٦ وقدبغ لعاام١فى القصدير
 فى هل ١٠٨ر٦ الى أرتفع ١٩٦١ عام

 أولى بريطانيا وتعتبر ، التابة النة
نتاج لهذا المحتكرة الدول  بلغ ) ا
 (١٩٦١) القصدير من مصانعها انتاج

٠ د الف ٢٦ر٤



٩٢٦ هولى قضاو

 التمدير انتاج فى اتحادالماليو دلمى
 ’بانج, أقاوذم فى ) اندونيسيا جمهورية
 ( ١٩٦٢ ) ١ط أ ٢٢ ( ورويو وبليتون

 و"نعتبر ، المؤممة الصناعات من وهو
 أنتاب .طغ ،الثالثة الدولة بوليفيا

 ويمثل ( د م ٥٤ قيمتها ) د ا ٢١ر٨
 البالدن صادرات من بر ٧٥ القمدبر

 ٤٠٠٠ نخدو ارتفاع عإى ويستعدن
 مناجمه فى بالسل يذوم  لهذا متر

 ٠ صليين ا الهنود من السكان سوى
بات وتحتكره ٠ المتحدة الو

 ٠١٥١ ا٠هد نيجيريا ذلك بلى
 ز أ ٩ر٠الكونغو-ه (؛١٩٦١١
 المثاكل مرب انخفض وقد (١٩٦٠١

 السنة فى ط I ٦هر الى الماسية
 ط م ٤ر٣ الشعبية الصبن ؛ التالية

 ئ مناجمه و'نتع ( ١٩٤٩ احصاء )
 المنتجة الدول ومن ، يونان اتلمم

 حنول رم’ ط أ ١ر٠٨ بورما اخصدرر’
ناج ة٠قيم وبوخت افربتى؛  ؛١٩٦٢ ؛' ا

٠ راند ن مليو ٣ر٣
دولى قضاء

 الفصل به يقعد الدولى القفاء
 اندول بثن 'ننشاً اش المنازعات فى
 الدواى القانون أشخاص بين او

نليمية الدولية بالهيأت  اك ن ٩ وا
 مسنؤدة قانونية بادىء٠ اساس على
 أوالعرف العامة الدولية ت’٠تغاة١س

 ااسامة القانون مبادقء او الدولى
نصاف العدل لممادقء وفقا وذلك وا

 الوحيدة ااطربقة ايمى والتقاغى
 فقد الدولية المنازعات فى الفصل فى

 الدبلوماسى الطريق الدول تستخدم
 الدول ممثلى نين مفاوضات فتجرى

 ف ٠بع ما م تخد ت** قد أو ٠ لمتذازءة١
 دة الحمي المماعى أو الودبة بالخدمات

 بتشكيل النزاع فض فى الوساطة أو
الذزأع حل لفرض للتوفيق لجان
. ودا

صور عدة الدولى القضاء يأخذ

 الدولى المجتمع تطور مع تطورت
قليميه الدولية المنظمات وقيام  ع وا
 صورذلجان أو الدولى القضاء فأخذ

 المتنازءون اليها بلجأ للتخي؛ تشكل
شمخاص على تفاق١ مع  الذين ا

 ومدى اللجان هذه منم تتألف
تجاه هذا وأبد سملطتم  مر٢مؤ ا

 النظام هذا وتطور ، ١٨٩٩ م ء؛ هاى
 مرر دد للتحكيم دالمة هيئة بانثاء

 الى تحولت الخاصة ذاتخي لجان
 (( الدائمة الدولى التخيم محكمة ١١

 ووضعت (١٩٠٧ لعام هاى اذغاقية‘
 دمنا من ادراءات المحكمة لهند

 ولر..رى اداريا—واختم 'نشكيلها
لتزام ته؛ وأصح ،بأحكامها أ  ه ا
لزامى التخي. تأيد نحو الدولى  أ

 أو العد-امة المعاهدات 'نتضمن بأن
 كل عرض غ-رورة الى اغارة الثنائية

٠ المحكمة هذه على ع١ل"
 وهى دولية منطمة أول بقيام
مم ئ  تدورت ١٩١٩ عام فى ا
 أساس اى الدولى القضاء وكرة

 على دولى نزاع كل طرح ضرورة
 الدول تلتزم عليا قضائية هيئة

 فألثئت منازعاتها فى ي’ا بالرجوع
 اش « الدولية العددل محكة ١١

 م.ن هي-ئة مبن قانونها بحب تتألف
 م.ن خاصة بثروط يختارون القضاة

شخاص  لخئقية١ الصفات ذوى أ
 للمؤهالت بالدهم لى الحائزين العانية

 ألمناصب فعأر فى للتعيين أوبة—المط
 ٠له المشهود المشرعين من أو القضائية

 وبحت ،الدولى ؤالقانون بالكفاية
مو هيئة قيام بعد المحكمة هذه  ا

٠ المنخصمة أجهزتها احدى
ضاء عن الدولى القضاء يختلف  ا

 القضاء الى اللخدوء أن فى الوطنى
رة نصت كا اختيارى الدور  ا
ولى ساسى قاذونها من ا  أن ءلى ا

ية 'نثمل ١١  انقف'را جميع المحكمة و
 بؤهنى ((' الخموم ارجا يرفعها التى

يتها أن ؛تفق ما لغير تمن-د  و



هام فلطاع ٩٢٧

 عند سواء اايدا احالته على الضوم
 ذلك عن خال قاه أو التزاء دام
 سة—اندولو العدل محكمة خان وان

 نزاع فى أحكام -امدل حنم ٠مف غي
 ءجيهما قرروا اذا ميم ما أ معرون

مرافعات أو انتندات لت كل ٦اش كم؛

ق ن٠حك ٠اذئقشذ٠ لمحاكبو١

 اعتبروا وا اسأمشب تعرغر قض.ه كلى
 ا٠كم ن المدالة انكار بمذريمة متهمون

 من ه كعور الدولى القضاء ان
 ما حد الى يتأثر ادادة التغيمات
 حدث ،ا—كم الكبرى الدول بيطرة

 وتمالى رفع بثان ؤاذزاخ بالنسبة
 ءن لى العنصر يقر؛ فر ا ب رلىجذه جمهت

 ٠ الجنوبية العرذلى اغية اور ة ستعد
 الدول ٠ت وجهة 'المخلة رفدت اذ
 وح٠معوغ ا!زءزى لعاحبة بقة ٠ؤ ا!

١ قييا احز١ جالب
خاص قطاع

 لتعبآلبنيات١ من الخاعر القطاع
راكى بالتطبيق المرتبطة  فى ا
قتماد  الدولة تضطلع ده العرمى ا

 اقتصادلى وعاتمثر وادارة رتمولى
 وتجارلى ومالية صناعية من كبرى

 فان ثم فر .؛ لدب ١ لمجموع وكة’مؤ
ت رعنى الخاص .'لقطاع  النشاط محا

قتصادى  من أفراد رمتلكها التى أ
 عاى دخونهم فى ويعتمدون لثعب

 ان سنا هذا ودعنى ٠ استثماراتها
شترام النعتام 'طبيق  فى 'را .:ا

 ة—الكي-ا. ١ العاء يستتبع  ؛م ٠ ع ٠ ج
 العربون ؛.ةالجمهور وفىحالة ث اغردلى

شدراكى الذخفتيم فان المتحدة  ا
 لرن نملكون  من لمن'نملو عر بشجع

٠ المواطزن
 ضوء فى الندادان الماكبلى فى خدورط

شتراكى النظام  طية -نكون ا ا
 وظيفة اسية ان باعتبار مستغلة

 لى بدورها تقوم ان يجب اجتماعية
قتصاد 'ننمية  ينبغى لوذا ،القومى ا

قتصادى النشاط سل ار الخاص ا

القطاع ورسالة لمهمة ومكمال متعاونا
 ،القوميلى الخطة ضوء وفى المام
 النشاط يين التوفيق التشريع ويكفل
 العام القطاع من كل يزاوله الذى

صول الهدف اًن باعتبار والخاص  ا
 المبثاق وتضمن ٠ الشعب رخاء هو

شارة م٠ع٠ج فى الوطنى  ارالتطاع ا
 خاص قطاع وجود ١١ له بف الخاص
 الخطة اطار فى التنمية فى نشارك

 على (ئ استغالل غدد من لها الشاملة
 القطاعبين ملة نا الشعب لمن رقاي *نكون أن

 وفى ٠ السواء على والعام الخاص
 مهمة الى الميثانى يشير آخر موضع
همية ان ))بقوله الخاص القطاع  ا
 العام القطاع دور على المعلقة الكبرى

 ألخاص. القطاع ود و أن'ذلض يمكن 
 فى الفعال دوره له الخاص القطاع ان

 بد و '!عقدم أجل من التنمية خطة
ادا، له تكفل اش الحماية من له

ئمعس "■٠درغ

 اندول فى بذوم اقتصادى تنظيم
شتراكون  الدوان سيعذر بمقتضاه ، أ

ت على  أدشاط ١ من معينة مجا
ئءحادى  وتجأرى دمالى صناعى من ا

ئتمانية المذروعات الدولة فتحدد  ا
ها التى  أغومى للصالح بشها تتو

 ولئؤ-٠٠لد م نذه الدولة أن ذلك يمنى و
 I, 'كبر١ هيب لنت با أو 'ناما بال 'نمو )\
 وض ٠ ستها حو؛ وتوجوك دار'ذها١و

 القطاع ينفى  الدام فالقطاع هذا
 عات أوجما أفرادا الشعب لدىبملكه١
 ١ شعب عامة ليست ماكبته أن أى )'

٠ الخاص لقط؛ع ١ ؛؛سم ويموز
 ادى——قتص ا الذكر يتضمن

شراكى  الراسمالية بأن الذول ا
 ن—لناج١ الدول فى سيما  الحرة
 القيسادة دهرور ألقيام عن عاجزة

قتصادلى  أفرادها مصالح لغلبة ا
دور كان ثم فم>ن اه؛مة١ المحتلحة على



٩٢٨ غزه صالع

قتصاد فى العام القطاع  ،القوس ا
 م٠ع٠ج فى اوطنى الميثاق حدد وقد

ت  القطاع فيها ينفرد اش المجا
ا 'شمل وهى بالعمل العام

 لة الرئيسية الهياكل ١
نتاج  والطرق الحديدية كالسكك ا
 ووسائل والممدود والمطارات والموالى

 والجوى والبرى البحرى النقل
 نطاق فى العامة المرافق من وغيرها
٠ للشعب العامة الملية

 والمذوسطة الثقيلة الصناعات - ٢
 يجب الذى الخفيفة الصناعات وبعض

حتكار عن نأى ,بم تكون أن ٠ ا

 التحدير ) لخارجية١التجارة - ٣
ستيراد  من نبة تترك أن على ( وا

 فى اخاص١ للقطاع الصادرات
٠ بز ٢٥ حدود

عمال - ٤  واعسال المصرفية ا
 صيالة شركات و دؤدات من التأمين

٠ القومية للمدخرات

 دور اباق هذا أحمل وقد
 سيطرة ان )) : بقسوله العام القطاع

نتاح أدوات كل على الشعب,  ا
نتاج كروسائل شتإزم  غى و ا - 

رث حق تمس و الخاصة الملكية  ا
 ذلك وبلى (( عليها المترتب الشرعى
 يلى كما العام لقظاع١مسذولية 'نحد؛د

 قادرا يكون أن ينبغى القطاع هذا ان ١)
ت جميع فى التقدم يئذود أن على  المجا

 خطة فى الرئيسية المسوئلية ويتحمل
٠ (( التنمية

غزة لطاع

 عام منذ أطلق اسم غزة تطاع
 فى يمتد ساحلى شرط على ١٩٤٩

 لحدود مجاورا فلطين جنوب
 الجنوبى السادل على ويطل سيناء

بيض للبحر الثرتى  ، المتوسط ا
عند المصرية' الحدود من طوله يبلغ

 ًا فى المحتلة المنطقة حدود الى رفح
٠ ٤ ه نحو حانون بيت عذر ففطين

 م كم ٣ ٠ ٢نحو مساحته وتبلغ ،م ك
 ويتراوح ، دونم ألف ٣٠١ر٢ نحو أو

٠ م٢ ٨ و ه يين القطاع عرض

 الجغرافية الناحية من غزة وقطاع
 الكثبان تتخللهسسا منبسطة مدن
 وتجود غزة؛ وادى شتخذرق١ الرملية

ت فيها  ا ؛كالشعير لبعله١المحصو
 أصبحت الزراعية التنمية خطة أن

 اإوالح زراعة تثجيع على "نعتمد
 عرف ما ؤوضع ( الحمغميات )

 الذى الزراعى سع للذو عامر بمنروع
 وتضمن ١٩٦١ عام فى تنفيذه بدا

رادى استصالح  وتوزبع ور—الب ا
رض  صفارألمالك، على المتملحة ا

 المخصصة المماحة عمجذمو بلغ وقد
 ، دونم ألف ٢٧ر٢ ؤأنحمغيات

 الشتوية للحاصالت والمخصصة
 ٢ ٤ منها وأطيفية ؛ دونم ألف ٠ ٠

 ١٢ ألمخفر نوالمخمدمد ؛ دونم ألف
 صادرات بلذت ر—ون ٠ دونم ألف

 مليون نصف نعدو للخارج الحمضيات
دارة ، صندوق  مزرعة القطاع و

 كما ؛ لبلح١ بدبر ؛'..موالح تجريبية
 الثروة على أذطاع١ اقتصاد يعتمد

 ؟انب الى ذية١لعبو١و المكية
٠ التجارى النثاط

 وهى غزة ميناء القطاع مدن اهم
دارى للحاكم ارسمى المقر  ا

 والمدن ، للقطاع التذريعى والمجلس
خرى  ( الفلسطينية ) رفح تشمل ا

 ومن ، الباح ودير يونر وخان
 وعبسان وخزاعة سهيال بنى : الترى

٠ حانون وبيت هيا وبيت وجباليا

لعتد نتيجة غزة تطاع نشا_ ٢
 فبراير ٢٤ فى رودس هدنة اتفاقية

 الجزء هذا وضع وتضمنت ١٩٤٩
رتابة تحت العربية زلطين من



 يسمبر د ١٢ وفى ٠ ية لمصر ١ ت ١ لقو ١
 بثماًن أرابى قانون صدر ١٩٥٣
ول اباب فى ض ،غزة قطاع ادارة  ا

 لدى غزة قطاع أهالى أن عل منه
 لثخصية١لحرية١ وان سواء القانون
٠ مكفولة

 القانون من الثانى اباب فى نعن
ها التنفيذية السلطات ان عل  ';تو

دارى الحاكم  مجلس مع المام ا
ها التشريعية والسلطة ئ تنفيذى  يتو

 الغطة وتدوأى ٠ تثربعى مجذى مع
 والحاط ٠ بقط'ع١ محاى, القضائية

 الوزر'، مجلى من بترار يعبن العام
 م ■ رق■■ و ، الحربية اوزير تابعا ويكون

 أمام خاسا قها ا',نحكم "رزب قبل

 فيه و:تعيد الجمهورية رئيس
ساس القاتون باحترام رانين ا  وا
خرى  ذتذعيذى١المجلس ما’ .اساخ ا
 ختلغة1١لمد؛رتت١ مديرى من فيتا'لف
 :اذرنية.والداخلة١ الثغون وتئمل

نتماد، من.والماية١و  والثوئن وا
جتماعية شفا .والالجئين ا  زوا

 والتعم ، والمواصالت العمومية
 مثن و .ألدذمة والثوئن ،والثقافة

ء وزير نم بترار لمد.بروت’ و
٠ اأحربية

 ۶ لعذطا بص شر ١ الجدى لف بذ؛
 التنفيذى المجلس ء أعف؛ من غزة

 آخرين عضوا ٢١و ر٣لذ١ السالى

 ابادبة المجالى ء أعف؛ بينهم من
 الالجبن، ؛مثدون وأعضاء ٠ والقروبة
 ومدة ، المختلفة المهن بمثلون وأعضاء

٠ سدوات ٣ العدوية

 المقيمون الالجبن عدد بقدر — ٢'
 ١ر١٧ ( ١٩٦٢ احدناء ) غزة بقطاع

 من عدد ءإى موزعون وهم ، ن م
 جباليا معسكر أهمها المعسكرازن
والنصسيرات وابريح ء والشاطى
يونس وخان أبلح ودير وألمغازى

فى والثانى ١٩٥٧ مارس ٧ حتى
١٩٦٧ نمه رو ٩

قطر

لعر.ى١لخليج١ امارات أحدى قطر
باسمها المسماة لجزيرة ا شه وتثغل

 الالجئهن غوث وكالة وانقدم ، ورفح
 ١ ٠ : أساس عل ء جرة لكل شهريا

 ؛جافة حبوب ٠ر٦ ؛ دق كجبك
 ٠ر٣٧ه ؛ أرن ١٠سكر؛هر ٠ر٦

 اسرائيل لغزو القطاع تعرض
ول مرض ودأم ١٩٥٦ أكتوبر فى أ

 بهن متوسط إوضع فى تقع والتى
 عند الخيسج وراس ستدم رأس

 من تطر ء شوأحلى خد نع ٠ الكوبهت
 عل الجنوب فى الحضيض خور
 خليج الى المعاهدة ء شماطى امتداد
 طى،شا د١متد١ءلى الشمال فى سلوى

حاء  طول وببلغ ، المودى ا
 ،كم ١٨٠ نحو الجزيرة دب ساحل

مارة وساحة ف ا ٠ ر٢ذ ا  م كم آ
 حرداء تالل اكثرها (٢م ٤ ٠ ٠ ٠ نعدو ,١

 ويقدر ،مرة بنى من قبائل تسمكنها
 يتجمعون ألفا ٥٠ بنحو السمكان عدد

 انتاج موانى وفى ،الدوحة العاصمة فى
مسسماك وصيد وتصديره البترول  ا

 ان غر ،السكان شاد كز ضر حيث
 لمهاحرين١من تتألف منهم كبيرة بة

 القريبة العربية المناطق نم القادس
 منذ والهند !؟؛كستان١و ابران ن٠وم

 باكتدناف قطر اقتصاددات ذطور٠
٠ بها ابذرول منابع

 ١٩٥٠ عام حتى قطر اقتصاد كان
 وتجفيفه الملثا صيد عل د يعتم
 انها عن فضال الشاطئء ن٢سغ وبناء
 الوو استخراج مراكز من كانت

 ١بمب٠بس نتكممست١ صذاعة وهى )لهامة
 لم ومن المناعى ؤلؤلدا فيمنة 1.1, دن

عمال الى السكان انصرف  اسة ا
شار اونظر ٠،البترول صناعة



سا!و

 فطرللمداه زه بما لخزيج١ أراخى
 للزراعة أو للثرب الضرورية الجارية

 الى العناية انصرفت فقد الثبدن
كثار بار حفر من ا  لتى١زية١رتو١ ا

 ٤٠٠نحو تعطى بئرا ١٢٤ عددها بلغ
 ٥٨٠ عن فضال يوميا جالون الف
 تقطير محطات 'نعطيها حالون الف
٠ البحر مياه

 عام قطر فى لبترول I اكتثسف
 ء]ى انتاجه يبدأ لم ولكن ١٩٤٠

 ١٩٥٠ عام حتى اقتصادى مستوى
هما لشركتين التنقيب امتياز ومنح
 من فرع وس ) 'قطر بترول شركة
 شل وشركة ( العرأفى بترول شركة

 شركةكوذتذذتال< منحت ١٩٦٣ءام وفى
 المنطقة فى للتنقيب امتيازا لبترول

 وتحعل ، شل شركة احتلتها التى
رباح من بز ٥٠ على قطر حكومة  ا

نتاج بلغ وقد  ١ر٦ و نح ١٩٥٠ عام ا
 ( د م ١ نحو منه قطر نصيب '>) ط م

 ١٩٥٤ عام ١ط م ٤ر٨ الى ارتفع
 رتغع١ثم ( د٢٢٧ نحو قطر نميب )

 منابع ؛وتقع١٩٦٣ عام د٢٩ر١ الى
 حل١ بقرب دخان عند البترول
 'ننقافه البحرين لدزر اإواجه الشمالى

 ميتاء الى كم ٨١ لمسافة أنابيب
 كما ، ا!خر ء الثاطى على سعيد ام

 المياه فى البترول عن التنقيب يحرى
 انتعشت وقد ٠ ا!قليميسة
 ثروتها بسبب قطر اقتصاديات

 الجهباز تنظيم وأعيد البترولية
 رئيسية ادارات ملثالث٠فث المركزى

 والشوئن العامة اأشغون ادارة ص
دارية  بينما ٠ مترولى’ا ودمغون ا
 عمدة الى الخدمات جهاز انقم
 واياه والتعليم للعتدة ادارات

 أضء ١٩٦٤ عام وفى ،الخ والهجرة
ح٠م ٤ر٦ قدره براًسمال وطنى بنك

 يتبع (( قضاء )) قطر كانت
اليادة تحت الحا (( شبق ))

دد د

 رمزية حامية يا1كاذتتمث التى التركية
 ١٨٨٢ عام ومنذ ؛ الدوحة بلدة فى

 سورة فى البريطانى التدخل بدأ
 شيوخ بعض مع عقدت حماية اتفاب'ت
 احتكرت ١٦١١ عام وفى ، القبائل
 نوفمبر ٣ وفى ، اللؤلؤ تجارة بريطانيا

 قطر شيخ مع بريطانيا عقدت ١٩١٦
 معاهدة بانى اًل حامم بن الله عبد

 عالنات اقامة عدم مقابل فى حماية
متناع ، أخرى دولة مع  بيع عن وا
 قليمية ١ امتيازات منح أو تأجير أو

 زالت وما ، بريطانيا موافقة بدون
 سارية المعاهدة هذه نصوص

 مقره سداس ممثل ولبريطانيا
٠ ( نى ماض ٠ ب ) الدوحة

 ويمثلها 'نانى اًل أسرة نطر تحكم
 بن احمد الثيخ الحاصر لوقت ١ فى

 والده خلى الذى ثانى اًل على
 بعد ثانى اًل الله عبد بن على خ٠الشي

٠١٩٦٠ أكتوبر ٢٤ لى تنعازله

الالئن قطع

 احدى هو اللمية العالقات قطع
 اذا الدول اليها تلجأ ند التى الطرق
 باجراء بينها نزاع تسوية فى فشلت

 وقطع ، 'نحكم أو مفاوضات
 ولكن ،حرب ار يعفى قد انحالقات

 حالة ليس ذاده حد فى انحالقات قطع
 انحالقات قطع يكون وقد ؛ حرب
 أخرى على الحرب دولة عالن نتيجة

 معت نا حربية عطيات لبدء نتيجة أو
 فان ومعهلك ، أخرى دولة ضد دهاً

 ند اخرى ناحية من انحالقات قطع
 الدولة من غضب مظهر مجرد يكون

 الى تنبيها يكون أو ٠ عليها المعتدى
 مما البذين وجن انحالقات خطورة
 تعويض او 'ذرضجة نقديم’ يتأزم

 سبرتها الى المالقات تعود حتى
٠ الطبيعية
 اناحية من العالنات قطع يعنى

: التطبيقية



 الدبلوماسى التمثيل ونف ٠ ١
 الدولتين ممثلى وعودة لقنصاى ١و

 ض ٠ منه. دل بالد الى والفاصل
 اصرف جرى كما ٠ يعهد أن

 برعاية محايدة دولة الى ٠ الدولى
 فى الموجود.دن الدولة ورعايا مصالح
قب ٠ ا

 يين التجارية العالنات وقف - ٢
 على التحريم ذلك وبثمل الدولتين

 انفاقات أية عقد الدولتين رعايا
٠ بينهم تجارية

تذاًقات اصمل وقف - ٣  أو با
 ٠ر ما البلدين بين المعقودة المعاهدات

 لةحا فى سهما لغوضع لة٠ منفذم تكن
 ألعالقات قطع -نطور اذا ، الترب

٠ الملحة الحذرب ندوب ار

 السالقات طم أمثلة وزن
 به قامت ما ماح لعدوان نتيجة

 ٣١ فى المتحدة اصربية لجمهوربة ١
 نيا’ناعال قطعت حين ١٩٥٦ اكتوبر

 ردا فراساو بريطانيا مع اللمية
نذار على  الذى العرس البربطالى ا
 أمثلة ومن ٠ المكرى للغزو مهد

 نتيجة باسيا ا زات العال قطع والة
 'نقدرم وضرورة اصالتات لخطورة

 دول به قامت ما الالزمة الترضية
 العالنات بقطع العربية الجامعة

 الغربية المتانيا مع بة—ماصبدوالد
 بالنمية العدالى موقفها بسيب
دابر العربى للنزاع  على ودكا، ا

 الدول ارجية٠خ وزراء مجاس توصية
٠ ١٩٦٥ حة مارس ١٥ فى اصرب

قطن
 حاصالت أهم التطن ٠ ١

 شجيرى حولى نبات وهو ، لياف ١
رض فى يجود  الخصبة الوداء ا
 ، المنتظم الرى بها يتوفر اش

 خطى بين ما تمتد زراعته ومناطق
رية١لمد١لمذاطق١ أى ٥٤٠ ٠٥٣٠ عرض

 من والفظن ٠ الدافنة المعتدلة
 فانه لذلك المتربة ,أجهدة اتباتات
 مع المتمر التسميد الى يحتاج

 حتى زراعته فى الدورى البادل
 كبا ، ردي" قليال محصو يعش 

 بأوراقه 'نفتك مراض اتبات يعرض
♦ المحصول تلف يبب مما لوزه أو

 فى القطن انواع اختالف يرجع
 ونعومتها تيلته طول الى المالم

 ، ونظافتها ولونها ومتانتها ولمعانها
 بوصة ١/٢ من التيلة طول و-نختلف

 اطالة و-نعتبر بوصة ٢ ١/٢ الى
 ١١/٨ من أقل طولها كان اذا كدرة
 ثالث الى القطن بقم لهذا بوصة

ولى ا مجموعات قطان 'نمثل ا  ا
 اأجزرى القطن وبمثلها التيلة طويلة

 والشانية ، المصرى والسكالربدس
 أمريكى نوع ودو الباة مذو,*-طه

 والثالثة ٠ الجنوبية أمريكا فى ينتثر
 ، الندى كالقطن التيلة ض؛

نتاج تتدير فى والوحدة ابالة* هى ا

 لمخمصة ١ المساحة 'نقدر - ٢
 احصاء ) العالم فى القطن أزراعة

 ٨١هر جملته ما ( ١٩٦٥٠٦٤
 منها ( ايكر ١ فدان ون—ملي
 ف م ١٤ر٠ ، بالهند ف م ١٩هر

بات  ف م ١١ر٠ ، المتحدة باذو
 ذحاد’مفبا ٦ر٢ ، الشعبية بالصين

 ، بالبرازيل ف م ٦ر٠ ، السوفيتى
 ف٢ ٢ر١ ، ن لباكسن؛ با ف٢ ٣ر٦

 ، بالمكسيك ف م ١ر٩ بأوغددا
 ، ومعر "دركيا ن٠م بكل ف م ١ر٦

ف م ١ر٠ ’ رجندين 1ب ف م ١اًر

حصاءات دلت  اختالف على را

 لصالحية 'تبعا الفدان غلة فى كبر
 فهى ، والعناية الخاًرة ومدى لتربة ١

دكر( للفدان رطال ٧٢ بين 'نتراوح  )ا
 ٦٦٥ و (٦٥٠٦٤ احصاء ) أوغندا فى

 ، المتحدة العربية الجمهورية فى رطال
فى ٦١٧ المتوسد هذا .طغ وك



٩٣٢ تجش

تحاد  فى ٥١٧ و ، السوفيتى ا
يات  ذالسودان ٣٢٦ و المتحدة الو

 فى ١٧٥ و الباكستان فى ٢٢٦ و
الهند. فى ١١٦ و البرازيل

 احماء ) العالم فى القطن انتاج بلغ
 ,بالة م ه١ر٢ جملته ما (١٩٦٥٠٦(

يات فى ب٢ ١ره٢ منها  المتحدة، الو
تحاد ٨ر٠  هره ، السوفيتى ا

 ٢ر٤ ، الهند ٤ر٧ ، الشعبية المبن

 ٢ر٢ ، ٠م٠ع٠ج ٢ر٣ ، المكسيك
 ١ر٣٠، الباكتان ١ر٧ ، البرازيل

 ٠ر٨ الوسطى أمريكا ١ر٢ ، تركيا
♦ السودان ر٧ه ، سوريا

 حيوية أهمية القطن يشغل ٠ ٣
قتصاد فى  سلعة ويعتبر المصرى ا

ول المقام لها تصديرية  ميزان فى ا
 سياسة وتضمنت ، المدفوعات
 أسعار ديد—تح القطنية الجمهورية

 موسم كل بداية تبل للتصدير البيع
سعار وذلك  لالتطان لعالمية١فىضوءا

 ريا.لكل لالتطان ،ووضعت المنافة
 ة—رتم ها بلغت أضافه من ضف
 تليها ، اكسترا رتبة من تبدأ وهى

 جود دولى ، ١/اكسترا*
 فولى ، ١/٤جرد+ فولى ، اكسترا

 فور جود ؛ ١/٤—جود فولى ،جود
 فولى ، جرد ، ١/٤جود+ ، جود
 ، فدني جود فولى ، فراجود جود
 ٠ فر جود ، در جرد لى فو فرا جود

، فدني فولى نم ، فيراجوفير فولى
طن من واطئة رتب وهناك  ا

 بورصة فى التعامل نطاق فى تدخل 
طن سكارزو ا ٠ كا

 وهى المصرى القطن أضاف أما
ت  من زراعتها ؟ادت اش الال

 المحصول كمية او الرتبة حيث
 تجاربه نجاح بعد استنبت وأكثرها

 وحزد الكذربدسر تشمل فكانت
قطان من ٧  وكنو اتيلة ألطويلة ا

شمولى . وافوفى والكرنك ا

 أصناف ذلك بعد استحدثت وقد
 ، اقتصادية ميزات لها جديدة

طن أصناف فأصبحت  المعرى ا
 منوفى ، ه( جيزة ٠ تثسمل المتداولة

 ، دندرة ، ٤٧ جيزة ، ٦٨ وجيزة
 ويتراوح ، ٦٦ جيزة ثم ٦٧ جيزة
صناف هذه من ضف كل سعر  ا

٠ تبته ر حميا

 سعر يتراوح المثال سبيل فعلى
 لرتبة را ١٤٨ رث ٤٥ جيزة التطن

 ، فر فول لرتبة ربا ٦٤ ؤ اكترا
 بحن دندرة تطن سعر يتراوح ينما

. ربا ٥٦ . ربا ٩٨

 خام من الصادرات قيمة بلغت
دن  ١٤٦ر٢ قيمته ما ١٩٦٥ عام ا

 عام فى ج٠م ١٢٦ر٤ مقابل ا' ح٠م
 م٣١ر٠٩طن١ غزل ^ا؛ومن ١٩٥٢
 ومن ، ( ج٠م ٣ر٤ مقابل ١ جنيه

قمشة طشة ا  مقابل ) ج٠م ١١ر٦ ا
٠ ج(٠م٠٩ر١

اسيطى

 عتبن سلط احدى ذى يطلق اب
شتراك ر منهما تتألف  ( مهرة مع با

 محميات أو حضرموت باسم مايعرف
 هى خرى١سة١ الثرقية عدن

 ميناء وهى ألمكال مدنها أفي ألكثرة
 لم ، الهندى المحيط على. تطل هام

 أهم والقعيطى ؛ الشحر ميناء
 صاحتها و'نباع ٠ زت حضرم أمدارات

 ن عد محميات ف ضما ٠ ة 'تال نحة
 :لدها حاص تشمل ٠ مهوخمعة الغربية

 والعطور والجلود واصموغ سر١
 ط ترتم ؛والمك لتبغ ١ سإ٠ الصمفية

 بمعاهدة بريطانبا مع لقعيطى١ ططنة
 فى عقدت خرى ق ١٩٣٨ شام عقدت
 تعيبن تتضمن ،التارة ا

 بلغت ؛المكال مقره نى بر؛ط منثار
 ( ١٩٦٣٠٦٢ عام ١ اداطنة ميزانية
٠ اسنرلينى جنيه ألف ٧١٢ ماقيمته



دح.٩٣٣

 السلطان التعيش على يتولى كاث
 التعيش غالب بن هالح بن عوض
 وخلفه :٠١٩٦٦ أكتوبر ١١ فى ؛.'نوق

 عام ولد ٠ عوخن رن غالب ابنه
١٩٤٨ .

ئدأ،
 اشعة فى 'شع فلطينية بلدة

ردن الغربية  من الغرب وازى أ
 رين البدنة خط- وعاى نابئر مدينة
ردنية المملكة  ٠ ألمحتاط وففطين ا
٠ الغا ٤٠ ينحو سكاب عدد يقدر
رابلى ن١سو١خالل ادبا 'وردد  ا

ول  ١٠ فى اليود هاحمبا حين ا
 المدافع 1واس-ةتحخدمو ١٩٥٦ اًكتوبر

 تردد ثم ٠ 'نخرببها محاولة فى لثقيدط١
 الصهيونى اامدوان خلالل رانية’ اسمها

رتم..مارى  فقاومت ؛ ١٩٦٧ بهبو ١ ا
 انيل ٠س١ قنانرت *-قوطها’ وبعد ببطولة

٠ أهلها وتثربد بتخريبها
( جمهورية ) العمق
 الوفيتية القلمق جمهورية

شتراكية  ٠ ذومية أو'ن؛ جدزرذة ٠ ا
ن اسوفيتية ا روسيا ؟^وربة طاق فى

 مرذ هاج_،ني ,-'خلى شعب والقلمق
 مرن يا—روح الى الغربة الصين

 ض بحز وتقر ا ٧ القرن ابان
دلى القولجا  هذءالجمهورية مرت ، ا

 ن٠بتكوب ١٩٢٠ عام بدأت مراحل بعدة
 ت٠تعوذ١٩٣٥ عام وفى ، اترنوءى اقليم

 ذ١٤٣ءام حلت أوتوذومية بة جمهور
 رهم ، ١٩٥٧ عام اقليم الى تحولت

 ذات ' مبه ولى ا وربة—جؤي الى
 ،التالية السدة فى ( داخلى استقالل

 ، م٢ ألف ٢٩ر٣ ساحتها’ تبلغ
 العاصمة ، القا ٢١٩ سكانها وعدد.

 اقتصادها بقوم ( القا ٣٤ ) ايلتا
سماك صيد على  ورعابة وتعليبها ا

غذم المداسة ٠ وا

القبوة
البحرى لىجه١ محافظات احدى

 لهرعى ملتقى حول وتتع ، الممرية
 خمس وتجاور ورنيد دمياحد

 والجيزة القاهرة هى محافظات
 تبلغ ، لشرنيةوا والمنوبيه والبحرة
 وعد :م كم لج تمأل ن

 ٦٨٨( ١٩٦٠ عام حعا،١ ؛سكانها
 عام تقدير حب ١ ارتفع ، القا

 عاصمة ٠ ن٢ ١ر٢١ الى ( ١٩٦٦
قليم)  ألفا ٦٣ر٨ بدها مدينة ا

 العاصمة وكانت ( ١٩٠١٠^ تقدير ز
 اشتقت التى وهى )' قليوب مدينة

١٨٥٠ عام حتى ادمجا( منها إحافثة١
 اداريا القليوبية تنف

 بنها : وهى مراكز جعة الى
 ، ألفا ١٥٥ ( المدينة باستثناء )

 القناطرالخيرية ،القا ٩٤ر٨ الخانكة
 ألفا، ١٥٣ القناطر لن ة ألقا ١٢٤

 اغا،١ ١٤٥ تدوب ن انغا ٢٠٦٣ط
 ١بذدرلىر ثم ،ألفا ٦ره٩ ردك كفر

 وحدة يعتبر الذى الغا ١٧٤ الخيمة
 عدة فيه تتجمع امة١ه صناعية

 الغزل تثمل رئيسية عات’صن.,
ثاث والزجاح  والمعلبات والفدر وأ

 كبيرا ممنعا ٣٥٠ نحو ٠و'ش
 ألف ٦٠ نحو بها جمل وصعرا

موال رءوس 'تقدر د شامل  المستغلة ا
 مج٣٠ ٠ حول الخيمة شبرا دائرة فى

 من القليوبية محافظة تعتبر كما
 والفاكهة للخضر المنتحة المناطق
٠ الموالج سيما

 الغذائية وب٣لح١ من القمح ٠ ١
كاًن ءرذها لتى١  زمذة١ آةدم٠من ا

 جرار فى القمهم حبوب وجدت وتد
 الفرعولى العمر منذ الفخار من

 الغذائية الحبوب أكثر والقمح ، بمصر
رز يليه ) المالم فى انتشارا  ا

 ينمو حثيشى نبات وهو ، ( فالذرة
 ويتم والياردة المعتدلة المناطق فى

 وتوجد ٠ يوما ٩٠ -خالل فى نضجه
الناحية من اهمها أنواع عدن مته



 لذىيذمو١ لثتوى١لقمح١ اإلقتصاددة
 الذى الدفيئة المعتدلة المناطق فى

 فى وينبت ، شتائها باعتدال تتميز
 ، الصيف فى ويحصد والربيع الشتاء

 المناطق فى وينمو الربيعى القمح ثم
 قبل بذوره تبذر و الباردة المعتدلة
 ، الشتاء برد موجة وانتهاء الربيع
 مناطق تاع نظرا - القمح ويتميز
رصة الكرة سطح عاى زراعته  ٠ ا

 السنة شهور جميع فى يقع انذاجه بأن
ثنى ٠ عثر ا

 لم١اتز١ لعالم١شعوب عتماد ونظرا
 ؛لعالم توسع فقد القمح استهالك على

 نمف خالل تضاعف حتى انتاجه فى
 ١دن بلغ اذ ٠ ا ١٥٠ إشهبة ترن

نتاج  ١٩١٣ ٢ط طن طيون ١٠٣ ا
 ،١٩٦٣ عام فى ط م ٢٦٣ الى ارتفع

 من ضاعفت التى الدول هذه ومن
تحاد القمح انتاج  ااذى الوفيتى ا

ول المركز ءلى حافظ ند كان وان  ا
نتاج كمية حيث من  ا النوية ا
 المدة خالل فى انتاجه ضاعف اله

 هذا بلغ وقد ^٣٠. الذكر ادالغة
نتاج  ارتغم ؛١٩١٣ اعام طل٢٢ .ر٦ ا

 ار٠ك .١٩٦٣ ؤعام ل٠م ٧ر.٧ الى
 وايتراب كندا من كل فى 'لنوسع هذا
نتاج نقفز  نفها المدة فى الكندى ا

 مط،وفى١ره٤لى١رهمد٤س
 .مهل ٨ر٣ الى ٠مط ٢هر استراب،ن

نتاج أن ويالحئلى  ٣. زاد الروسى ا
ولى حة التنة خطة منذ د٠م  عام ا

١٩٣٦ .

ت من يعتبر'القمح  حاد
 منها العار دول تن عدد لى التصدير

رجنتين واسترايا كئدا  فغى ، وا
 الدول هذه احتكرت ١٩٣٩ عام

 القسم صادرات من /٨.نحو الثالث
 تحتذ هامة دو ان ومع ،العادم فى

ول المكان  ستهالن١ أث ا ذتاج١فى ا
سيماذبعض١لد١ الحذات: خلى-

 لدول١٥هذ من ، أإلنتاج كميات يغطى
تحاد ألهند يات ألسوفيتى وأ  وأتو

 فى مستوردة دولة كانت )ألتى ألمنحدة
 المعا للحرب ألسابقة ألسنوأت
 ألدول من اصيحت ثم نية‘أى

٠ ( ذلك بعد ألممدرة

 العالم ن لتمح ألمنتجة الدول أهم
ش ( ١٩٦٣ عام أحماء ١٠ تحاد .٠ كا  أ

يات ، د٢٧٠ر٧ ألسوفيتى  الو
 بين ٢٢ر٤ كات ) طإم ٢٩ر٩ المتحدة

 (رها كددا (،١٩٣٨٠٣٤ عام
 الهدل* ، ١مط ١٤ر٠ فرنسا ، ٠مط

 ، مهل ٩هر ليا طا أ ، ١مط ١٢ر٠
 ٨ر٣ استراليا ، ١مط ٨هر أنحبانيا

رجنتين  انيا—ألم ، ، ط م ره٠ أ
 ، باكستان ، ٠مط ٤ر٦ ألغربية

 ،١مط ٣ر٩ بريطانيا ، ١مط ٤ر٠ رومانيا
 ٢ر٨ ايران ، ١مط ۴هر يوغوسالفيا

 ٢ر٠ بلغاريا ، ١مط ٢ر٧ بولندا . ١مط
١ر٧ ابونان ، ٠مط ١ر٩ ألمجر ٠١مط
، تثيكونحلوفاكيا ٠ م٠ع٠ج ٠ ١مط

 شبلى ئ المغرب ١مط رأ٦ ابابان
 رم ١مط ١ر٠ العراق ، ٠مط ١ر٢

٠ قنطار مليون أردا ألجزأئر

 نيقدر لشعبية١ الصين انتاتم أما
 ٠ ٣٤ م١أءو عن لتوى لمتوط١

ويقدر ، ٢٢ر٧ بنحو ١٩٤٨
 ١٩٦٢ أهام أجما الحبوب محمول

 ألقمح ويشمل ل ١مط ٢٥٠ ؛لمحو
٠ ( أساط والذرة وأ!رز

رض مساحة طورت“ - ٢  ا
 على القمح لزراعة ممر فى ألمخصمة

 ١٩٥٢ عام فدان م ١ر٤ ا!ش النحو
 ١٩٥٩ عام ف م ١ر ٤٧ تغمتار

 ، ١٩٦٤ عام ف م ١ ر٢٩ الى أنخفضت
 ومع ( ألذرة زراعة فى توسع يقابلها '

نخفاض هذأ  أن ا المساحة فى أ
نتاج  فكان ، فنية سياب أرتعع ا
طنان ) ١٩٥٢ عام القمح انتاج با



قمة ٩٣٠

 الى ارتفع ن حلى م ١ز٠٨ ( المترية
 الى ارتفع ١٩٥٩ دام ١مط ١ر٤٤

 انخفضى 'لى. ١٩٦٢ فأم حذ م ١هر٩
٠١٦٦٤ عام حلى م ١ر٤٩لى١

مناءى ؤص

 تحدث—اص ١ تعيبر عى لعنا ا الذمر
تحاد نحح ألى بعد ١٩٥٧ عام منذ  ا

 معدلى بم اطالق لى السوفيتى
 انضاء الى (( سبوتنيك )) باسم

 حول مدارا له ليتخذ الخارجى
 تابع (( سبوتباث )) ومعنى ،ا!رض
رض  الذى التمر مذل ه اًلى اى ا
رضر 'زوابع من يعبر  انتذر ٠نم ومن ا

صطالحى التعبير هذا ٠ أ

 صوره أبط فى عىالحدتا والقمر
 ل زحم- كروى شبه معدلى جسه

 ء!ى مركب ٠ مختلفة علمية ة٠٣أجه
 مراحل على 'طلق صاروخ رأسر

 اء—الفض الى ض؛ سرءة ويدفعه
 صاروج رأس ءلى فينفصل الخارجى

خح اذرحلة  حول مدارا له وبذخن ة ا
رض  ابعيا'نو من ا—تابد بج٠٩رصو ا
٠ كابمر

 الى ٠كحزني أح-ثءى ' 'دمرا طور٠
 كحءل أو أعدت وضائدة( مركبة١)

 لعد^ل فم’ التجريبية ذات١إمو١ بعفى
 أبحاث تحولت لى'’ ٠ أكثر أو انسات
رض حول الدوران من الغف؛،  الى ا

 النزول ومحاولة ا!قمر الى الومول
 هذء وزر عف *زدن 'لى فمن ٠ عليه

 ٠ ة كض أضعان؛ -ائية—الفضم المركبة
 أ س_؟وتنيك النمر وزن دجن يقارن'

 ١٨٤ ووزنه ١٩٥٧ عام اًطاق الذى
 ادوفيتية الفضاء ومركبة رطال

 ( ركاب بدون ) أطلقت التى بروتون
 ،طنا ١٢ر٢وكانت'ذزلى ١٩٦٥ عام

 وأسه.اء ص"بة أقمار مادة تراجع )
تمار ٠ ( المختلفة ا

 داعاى الراس على’ص ا-القة
 ذروة سميت نم فمن ٠ شوء كل

صطالح فى وارط ٠ قه 'اجبل  ا
 المستويات أعلى اجتؤ.اعءلى اليارى

جتماع ١هذ بعرف ١لهن  بمؤتمر ا
قطاب *ؤتمر أو لقمة١  تمر*ؤ أو ا

 فيه بشترلذ مؤتمر وهو ، الرؤساء
 سائل فى اناجز لذمت الدول رؤساء

تجاه بدأ وقد ،الدول هذه تعنى  ا
 الحرب متن المؤتؤرات هذه عتد نعدو

 للتمة مؤتمرات فعتدت الثانية العالمية
 الحلفاء لدول الممثلين وا!نطاب

،القاهرة ،البيضاء الدار : لى برى١
 ،وبوتسدام ،ويالتا ،وطهران
 مصائر اإؤتمرات هذه فى وتذررت

 كما ومعادية صديقة من العانم دول
 التى الصدح هعاهدات ذلك بعد أيدانها

 عامة اتمؤتؤر أهتد نتيجة قعنو’ لم
٠ قبل من الدولية التقاب حرت كما

 وجه ١٩٦٣ عام أواخر ولى — ٢
 ارعوة اناصر عد جمال ارئيسى

 ذه بثمذرك ءربى ة وم تمر ٠مؤ !عقد
 العربية الجامعة دول ورؤساء مأوك

سرار! العدوان مثكلة لبمث  عل ى ا
ردن نهر داه  مؤتمر عقد نم وقد ٠ ا

ول العربى القمة  ١٣ فى هرة١بااذ ا
 ا؛!ؤ'نمر هذا فى وتقرر ١٩٦٤ ينا؛ر
 عقد نم ،دورية قه دإتمرات عقد

 بمديدة الثاذى ااهربى ألذ*^ ذمر’مؤ
سكندرية  العام من سب.مبر شهر فى ا

 اهربى١ القمة دؤ'نمر عند نم ٠ نجه "نة
 المغربية البيضاء اادار بمدبنة الثااث

 ض وكان ، ١٩٦٥ سبر ١٣ فى
 ارابع اذسة١ ؤتمر٠ عقد المقرر

 أن ا ١٩٦٦ ستؤثر ه فى بالجزائر
 طلبت ااتحدة العربية الجمهورية

 التأجيل ءلى ووافقت انعقاده تأجيل
 العربية عليه واعذرضت دول ع دمم

ردن الدودية  أغسطس ه وفى ،وا
مانة أبلغت العربية للجامدة العامة ا



٩٣٦ نا

هضاء الدول,  هذا تأجيل بقرار ا
 ذلك بعد السودان دعا ثم ، اوتمر

 بالغذرطوم عربى قمة مؤتمر عقد الى
سرائيلى العدوان اً'تار لة١ز١ لبحث  ا
رض على وقخ الذى  خالل العربدة ا
٠ ١٩٦٧ يونيه شهر

فنا
المصرية، الصعيد محافظات احدى

 بمحافظة شما حدودها وتلتتى
 كما أسوان بمحافظة وجنوبا سوهاج

 وتتصل الشرقية الصحراء عبر تمئد
حمر البحر محافظة بحدود  تبلغ ، ا

 من وتعتبر ث م كم ١٨٢٢ ماحتها
 من عدد فى المتخصمة المحافظات
 مقدحها وفى الزراعية الحاصالت

 المحافظة انتاج يبلغ اذ السكر قصب
 الجمهورية، انتاج من بز ٥٥ نحو

 بز ١٣ نحو الرفيعة الذرة ذلك ويلى
٠ والعدس البصل ثم

 احصاء ر المحافظة سكان عدد يبلغ
 حب ارتفع ن م ١ر٣ه ( ١٩٦٠
 ،ن م ١ر٤٧ الى ١٩٦٦ عام تقدير

قليم عاصمة  ( ١٨٥١ عام متن ) ا
 نجبمب ٠٠٠٠ ح ' ندا ك٠س عدد بلغ ، قنا مدينة
 'ننقسم ،ألفا ٦٨ر٦ ( ١٩٦٦ تقدير

 :ص مراكز ثمانية الى اداريا المحافظة
 ،ألفا ١٨٤ ( المدينة باستثناء ) قنا
 ٨٦ أرمنت ، ألفا ١٦٦ طشت ابو

قعر ،ألفا ١١ ه اسنا ،الغا  ألفا ٩٨ ا
نصر مدينة باستثناء )  ، ، انفا ٧٧هر ا

 ألفا، ٢٢٨قوص ،ألفا ١٦٩هر دشنا
٠ ألفا ٢۴ره٦ حمادى نجع

السويسى قناة
 مائى متدرى الممرير قناة — أو

بيغر يمل صناعى  لمتوط ١ البحرا
حمر بالبحر  بره مخترقا ، ا
 ومكونا ، المرة والبحرات التساح

 ، وأفريقيا اًسيا ببن مائيا حاجزا
قليم وبين سيناء ومحافظة المدرى ا

 ١٨٠٩ءام منذ لحغر١اًءمال بدأت
 '، سنوات ه لمدة الصخرة امستخدبا

 كانوا اإذبن العمال عدد يتدر وكان
 ألف ٦٠ بنهدو دوريه بصفة بعؤلمون

 القناة افتتحت ، شهر كل عامل
 نوفمبر ١٧ رسميافى الدولية للمالحة
 دفعتها التى المبالغ جلة وبلغت ١٩٦٩

 لمثروع١فى ساهمة المعررة الحكومة
ضافة )  ومذ العمال الى.سخرة با

رض  ضعف نحو وهر ٠ ح م ١٧ ( أ
٠ كةالثر مال رأس

 م ٠ ل- ١٧٠٢ر٧٠ القناة طول يبلغ
 عند 1ءمقش وكان '( م ١٠٧ نحر )

نشاء  تدربجب؛ الوحق زاد ثم أمتار ٨ ا
 والتعميق سيم الزو عمال يجه ن

 '-حع مرحيرإكاذو ١٩٦ عام♦ فى تمت ؟قد

'قدى ٣٧ لى١غالكا صلذسغن

 لذظام ■ردعا القناة فى المالط تمرر
 أكافلة سرعة تزيد ءإدأ ، القوافل

 ، الماعة فى كا ١٤ عإى كا لبعد-ر ١
 مساعة ١د و—نتح عادة 'نمذخرق

 ده؛بغنو دد م* ةب'عد لقناةا لعبور
 بهذه وبعمل ٠ !خرل:قذاة١ المتغذ الى

 مرشدا ٢٢٢ ، ١٩٦.احصاء و القناة
٠ المصربين من روما أكثرهم

 بسلسلة ٠٥القنا ارتبطت ٠ ثانيا
حداث من  ألدولية تفاقات١و ا

 ، مه*ر فى الياس بالوضع ا؛خصلة
 كام ة٠الكفطح ةاهد—مع قدمبا?

 ن اواة ااذ٠ب دهت اش ١٨٨٨

 دارة كانت النى ت’المعاوف وى كما
 التارين لكن حتى بريطانياوترض بين

 تأمين عن ابند مرة كل لفى تضمنت
حداث وس : حمد’ا هذا  ذار ا
 بتاربة ارطت اش اكاكا اندالال
 ٠١انقنا فى معر سهجه.’ بيع القناة

 ، يمبلع هب. - ٠م ألف ٧٧ ومقداره؛
 ١٨٧د عام برتطانيا الى ده مالبن

 نسبة ٠٠م بز ١٥ ٠٠ء 'ننازلت كما
مذكاز عقد بمقدخى أرباحها وة ، ا



قب ٩٢٧

 ة ي... ألجمع رفضت ١٩١٠ ابرنل ٧
 دد ر١٠٠بخد ا حت عر معر فى ة ع دك م لدم ا

٠ القاة احياز

 ذرأت اش اشالء مذاونات را
 جميعها مذت٠تض فذا أ ٩١٩ردنز بعد

 ا.صص١بقذاة سةاخ ملقاتوبذودا
ا نر, ما٠ف ذجم!با

 محر تمدح ٠ ملنر مدروع — ١
 فى صكربة قزة أدقاء برذطاائحق

رض  صالتبا١مو لحبأحة المتدرنة ا
 ثك٠.احد١ ة أضاهد وتعحن ٩مردور١ا

 . قوذ٠١ هذه  ذعالر٠ ى.٠ا!
٠ ( ١٩?٠ ١

 *-عد بريادة لوزد١ مثروع — ٢
 أن لزوما رأت ن١ لبريطاب ا زغلول
وى لفقتها عاى *ننذوء  :دالشاطئءا
 عسارية شلة ادوعر لقناة

٠ هجوم أى رد للماعدة

 ا ١٩٢٢ فبراير ٢٨ 'زصريح - ٣
 مواصالت تاًمزن كحفظات أ تتغمر

٠ ( القناة بض ) طوريةلىممر١ر١

 ٠ ١٩٢٧٠' ثروت ١مثروع ٠٤
ذ نم الماحق ١ رنة .ه حس ألحي '  ا

راضى من شقة فوق الدران(  عرشها ا
 قناة ؟أنبى من كل رأى كم ٢.

 ءر نذا بدرى أن على ) السويس
 لهابارجود لبر-طاذيةاضرح١ت١لقو١

٠ ( ممر فى

 _حمد٠ ) ن رادو هند مدروع ٠ ه
 وضمانا وكبال—تس ٠ ٩ مادة ، ( محمود

ة ءلى ابريطانية حهأجال لمحاذظة  ز
 ضروريا طريقا نها بعفةكو السويس

 مبراطورية١ أجزاء بزن للمواصالت
 على لعى أن متدر ك1م جالؤه بجيز

راضى عل  يتفق مواقع ولى المعرية ا
 طول ٢٢ الدرجة شرتى بعد عاثها

 البريطانية جاللته براها التى القوات
٠ الفرض لهذا زمة
)النحاس( ذدرسون٠مشروعه — ٦

 قضاة كانت نا ٠. ٩ مادة ئ ١٩٣٥
ممر من .بتجزأ  جزءأ يى اد أ

 للمواصالت هطربقاعاما٠قتشذو وفى؛
لمة جوهرية وواطة  دجن للمو

جزاء مبراطورية لى المحتلفة ا  ا
 المحكومة يرخص الخ البريطانية

 التى الجنود وضع فى البريطانية‘
 الممرى الجيش ةناعد زمة تراعا

سماعيلية ةألقنا  ١حر على  بجوارا
رض ٠ الخ غربيها الواقعة وا
: ٨ المادة ة ١٩٣٦ معاهدة ٠٧

 ؛رخص ٠ ٠ الخ الويس قناة أن بما
مبر سى الجاللة أصاحب  طور١وا

راخى فى ضع بأن  بجوار المصربة ا
 المادة ق٠فىمل المحددة يالمنطقة القناة
 المصرية القوات مع 'نتعاون توات

٠ الخ ٠٠ القناة عن الدفاع لضمان

 تضمنت ، ١٩ه٣مغاوضات ٠٨
 ض البربطانية الذوات جالء تنظيم
 على بناء قامت النى ) القناة قاعدة

 اكام ء٠ذتهتباب١و ( ١٩٣٦ معاذرة
 ,بولية ٢٦ وفى ، ١٩٠٦ بل٠بر١٣ فى

 جمال اًلررسى نفسهاأعلن السنة من
 ادى مما ة القناة تأميم الناصر ب
وان ااو..  شهرنوفمبر، فى الثالر أ
 ديسمبر٢٣ تالمعتددةفى١لقو١ جذذء ر
عتداء تكرر ا كم ،نفسه العام ن٣م  ا
٠ ١٩٦٧ يوتيه لى للى١مر١

قب
 من شجيرى حولى نبات الذنب

لياف نبازات  ووزرع تبا اًسك- موطنه ا
 كما الماام من مختلفة أنحاء فى الوم

ته نتنوع’  أن ا وأستخداماته سال
 انتاج فى عامة بصفة تستغل أليافه

نسفجة وبمض ااحبال  السميكة ا
 القشب مواطن أشهر ومن ،كالكتان
 والمكدميلى 1؛ ( مانيال قنب ) الغيلبجن

 لقضب١ ومن ، ( ل—السيس قنب )
 المغدرة المادة تستخلص الهندى

 التاج باغ وقد ،كنزى بالحض المدرونة
تحاد روش ا بيص ما الفترة خالل ا



٩٢٨ ذرية قنبلة

 من طن الف ٣١١ جم؛ته ما' الحرس
 اد ١٥١ الى ت اذخفد !ةب١ الياف

 ، الثاذي_ة اعالمية١ لد_رب١ بدادة فى
خرى الدول وس  ايطاب ا
ب ، د اً ٦٦  . د أ ٣٢ بوغود

 . د أ ١١ بولندا ، د أ ا٩ كوريا
 لكن و ؛ ط- أ ٧ لجر١ ، د اً ٨ اليابان

ت ١ هذه  واضحا ختالفا ١ ختلغت ١ لمعد
٠ '!.حرب بعد

 تذب اكاح فان المكرك اما
 وحده بلغ ( ١٩٦. عام ) ابل

م من / ١٥ اى طن الف ١٥٠  ا
. التاريخ هذا فى العالمى

نرية قنبالن
نفجار شدبدة قنبا.ة  ردمءى ا

 جز، حول٦• نتيجة المنطاقة الطاقة
 اعض الذربة النوا؛ المادذبتحطيم من

 وبفدلىا!رطل ، كاليورانروم العناهر
 العذالذربة فى المادذالمتخدمة من

ولى  ر طن أك ٢. آ ١٩٤٥ عام 'ا
. فة المعرو المشبذرة 'أواد اقوى

 دخلة اب التجارب بدات
 و نيومكية معحراء فى الذرية

مريكية دو )) بقاعدة ا  بقرب لم( ردو؟و ا
موس لوس  أحد بها جددو اش ا

 . الذرية العانة طا الرائدة المعامل
 اغسذ. ٦ ؛' هزن العام صيف وفى

 انذرره ألقنبلة أستخدمت ( ١٩٤٥
 ءاى انتجت دن الحرب فى سالحا
 ۶رزفا١بلغ بارية را ١وخيما هير مدينة
 لقذلة١ ودمرت قدم ألف ٤٠ اللهب

 وقتلت فدان ٣٠٠٠ ساحته ما
 أرماف ب وأصح نخص ألف ١٠٠
 ٠وءاهاتمختلغة ٠خ١ر٠باًم دلعدد هذا
 قنبلة ألقيت ١٩٤٥ أغسطس ٩ وفى

 راجازاكى ميناء على ثار.ة أمريكية
٠ ألفا ٤٠ فقتلت اليائية

 بعد الزردة لة٠لح ١ تاررخ *نطور
 عناص على أجريب ا!تى التجأرب

يدروجعن شملت أخرى ثلى.مل كما ٠ ا

 السباق اًخرىفى اشذرالذدول لتطوير١
تحاد بريطانيا منها الذرؤ^  وا

 الشعبية، لعد^ن١و إسودتىوفرناا
 وزر امغى على لتجارب١ هذه وحذرت
 الدائرة وفى ،اجذوبى١ ايادى المحيط
 العحراء وفى للىماله١ اي

٠ الصينية جوبى اءوعدحر اتررى
 للقترلمة حية ربة٠تم أول >رت

ردروجيذب مرركية ا  ر٠جز ءلمى ا
 نوفمبر ١نى الهادى با,لححط اروتوك
 حية دجربة“ اول وجرت ، ١٩٥٢
يدروجينية لمن للتب!  ١٢فى الروسية ا

 مايو ١٩ ولى ، ١٩٥٣ عام اغش
 ا—قبلتي برطاب فجرت ١٩٥٧

يدروجينية ور ا  اكتوبر ٤ وفى ، ا
 انذرية قنبلتها فرنبا فجرت ١٩٦٦

 الجنوبى الهادى رالمحيط أخامة١
 تجرى أن على ) تاهيتى جزر عند
 خالل أردروحينية لقنبلة تحربة أول
 مرالعام أكتوبر ٢٧ ولى ٠٠ ١٩٦٧ عام

 قنبلذمجا الحزن فجرت نم ١٩٠١٠٦ ١ذطه
ور الذربة  صاروخا أطلقت كما ا

 ن٠المب فجرت ثم ح ذريا رأط ل رحم
يدروجيتية ؤنملتها اصبية ولى ا  ا

٠ ١٩٦٧ يونية ١٧ فى

 انى زوفد دمثة رصر بل٠ااقكح
 ذات رل لمبادرة أحنبية دولة
 عامة تهدف وادارى اقتصادى طابع
 درعاياه؛ الدولة مصالح رعاية ار

 انجام هذه ف وتعر ٠ الدولة هذه فى
 عر والعاصل ،الطعله بالوطاط

 المام القنصل قمنهجثم : درجات
 والقنصل ٠ ,!تنعل ونائب والقنعل
خرى  و مر'ذبا يمنح  ءادة ودو ا ا

٠( القنه.امة ألحصانات بجميع رمتع
 للتمثيل المنظمة الذواعد تنص
 يباشر البعثة رئيس عرأن اصى

جازة ءةتعرف١مذح.در اذا ا عمله  با
 البعثة متر تحدد القنصلية-التى

وداثرة ودرجتها بفتحها الممرح



قنصلية ٩٣٩

 البراءة هذء وتتضمن ن اختصاصها
عتراف؛كل  القذصلية البعثة اء٠أءص ا

 زب ويحمل ، البعثة لريس التابعة
 تعيدن خط'ب له ؤ د زب,* من البعثه

 داب زح دلم حد الى يبه تفويضى و١
عتماد ان ريى يحمله الذى ا

٠ الدبلوماسية
 اس-لك ١ وأعضاء ١ لقناسل ا يتمتع

 ة٠اشخم١ بالحصالة ( التنصاى

ءف'ء  والتغذثشى الضرائب من وا
 'ندامة القيود ومن الجمركى

جانب  ذإ.تفالء يخضعون ولكنهم با
 التنصل كان اذا ا والمدنى الجانى

 فى الدبلوما**-ب البعثة أعضاء من
٠ نفسه الوتت

قانون( سى)
ده يقصد الطراى القانون - ١

 ل التمش تحكم التى القواعد مجموع
 صه اختص-؛ حيث من القنصاى
 ’* الدونى الذوى على وتنظيمه

 عرف ن٠م أصولها تستمد التى و
 عديدة اجيال خالل تطبيقه وامتد ثبت

 اعنيفة١ القواعد هذه أصبحت حتى
 أ، ر الم- ا ؛.ه ظ رأ و نه رعم،‘ التزام مصدر

 و -ندول ض١الذارجة ذاتها عال فى
 : اتنعاى كشل١ اختصاصات

ضافة  العرسة الذوأعد اى١ وبا
 برن محادره -إى الغذذح نون الذ؛ يستمد

 ا أخي شتبأورت١ لحماءية١ المعاهدات
 الدورالتابعة لقاذون١لجذة مذروع فى

م ن—لهيئ العان للجمعية  ؤالذئ م ا
 عرنت اتفاقح صورة فى به تقدمت

 را ذيي بمدينة عقد دولى مؤتمر على
 ابر.بل ٢٤ فى اقرارها وتم ١٩٦٣ عام
٠ نفه العام من

 عاميها ؛ذوم التى المبادى* من - ٢
قات اشاء ان : القنصى القانون  اد

 'ناهر.ة اإدول بهن مذكون القنصاحة
 لمن با!شمم خاصأ و.دشروط السيادة

 أن ويجوز ، السيادة ناقصة للدول
 ليس دولتبن بين قنملى تبادل يعوم

دجتم أن على ،دبلوماسى تمثيل بينهما

 من أساسى على اطعأى ا البادل
تعاق ٠ والرضا الودى ا

 بمه بط؛ القنصلى الذمثيل يتوز
 مقر من أكثر انشاء لهذا؛حور طحلى

 ئرة١مذهد لكل الدولة اقليم فى قنعاى
 البعثة تباثر  أن على ، اختصاصى
 لحصولءلى١ بعد ١مهامها القنصلية

 لمختصة١اللطات من قنعلية اجازة
 'صنت كما اليها، الموفدة الدولة لى

تفاقية  تطاق فى تدخل اش المهام ا
 عامة بصفة وهى التنصدى العمل
 لتجارية١صاديةو لعالقات١تشمل

دارية  لهذافالبعثات ، الدول بين وا
 التمبه بالصفة 'نتمتع  القنملية

 ا الدبلوماسة بالحصانات تم ومرن
 أداءوسماتها لتأمين معينة حدود فى

٠ بالمثل المعاملة قواعد ضوء ولى
قثمية

تباش بعثة مقر القنصلية_ ١
ختصاصات  نطاق فى تدخل التى ا

عمال  رأس-يما على ويكون القنصلية ا
 السلك وظائف احدى يدغل مبعوث

 انها رنال باسمه وتعدرف القنداى
 رأسها ءاى كان اذا عامة قنصلية
 على تان اذا قنصاية أو ،عام قنصل
 ذكون٠ أن تجوز ا كم ، قنصل رأسها
 تل٠وبش ؛قنصل نائب بددةا ريس

 قذصايين لدوظفين ء]ى جهازاطصلية
 ويخدم ،مله٠ء فى البعثة ردسى لمعاونة

 ونواب ى-للذ.ناا اءدى٠مس ااًحعاز هذا
 ذخال لتربن ١ حقيون ا؛,ا و القناصل

 والرجمين وظات٠لمحذ١ -أء أدع- عرر
 رخاف ذا—له ، اأكادبن ،ظغين1١و

 ابعثة حتياجات 'نبعا لذرأب١ححم
٠ القنصاية

عمال تتضمن - ٢  ح القنصلية ا
شراف  التابعة الدولة مصابم ءلمى ا

 فى المقيؤى رعاياها مصالح وعأى لها
 المل ، القرية اختصاص دائرة

قتصادية المالقات تنمية على  ا
 لسةر١ جوازات اصدار ،والتجارية
المواطنبن وترحيل الدخول وتأشيرات



٩(٠ دنداز

 أسماء قيد ، مواطنيها من المعوزين
 ، دائرتها فى المتيمون الرعايا

 ، الوفياتو د—المواب أسماء قيد
 ت ١ا،أستند يم.د—'نق » ود—الدن ذوثيق

 تمثيل ، التنفيذبةو القفعارذ
 ٠ وطاطات الحاكم امام الدول رعايا

 ارسال القنصلية الواجبات من ان كما
روال عن 'ذيارير قتصادية ا  فى ا

 اسومات اساس ض كولة١
حماءات  اش ألفائدة ذات وا

٠ ,ية القنصا تجمعها
 ١٩٦٣ لعام فينا اتفاقية أقرت — ٣
 لقنصاثة١ مبانى بحربة الخاص المبدأ
 المكفولة الحرية من أش حرية وهى

 أقرت كما ، الدبلوماسية البعثة لمقر
تفاقية  من القنصلية مقر اعفاء ا

 ، البلدية والرسوم الضرائب جميع
 اش القنصلية الحقيبة تمنح سا٢
 الرسمية المراسالت ءلى رحتوى“

 حجزها، أو فتحها جواز تمنع حصانة
 القنصلية البعثة أعضاء يتمتع كما

عفاء و الشخمية بالحصانة  بعضى من ا
جارب الذامة التيود  وكذلك يا

 الجمركى والتفتيشى الضرائب من
 الجنائى للقانون يخضعون ولكنهم
 ، ا—رب يتيمون التى للدولة والمدنى

لتتمبة٠ء1د٠ ون٠انالتائ٢ اذا اما  ا
 ماسية الدبلة العثة أعضاء بين من

متيازات يتمتعون فانهم  الممنوحة با
٠ الدبلوماسى للسلك

قنطار
وزان مقاييس من القنطار  اش ا

 بعضى رقديى فى متعملة زاات ما
 الدول من عدد لى الزراعية المحاصيل

 كما أ المدرى النظام تعميم’ بعد حتى
 أمريكا ودول واسبانيا ممر فى

 ١٠٠ لمصرى=١لقذطار'١٠ الالتينية(
 كيلو٤٤ر٩٣٨ او انة( ٣٦ او ) رطل

 = المترى الطن فان هذا وعلى جراما
 التطن ننطار سما ) قنطارا ٢٢ر٢٦

 المحلوح وغبر رطل ١٠٠ = المحلوج
اطآل(.٣١ه

*رابعن قوات

 قوات ءى ممر فى يطلق كان اسم
 بمرسوم انشئت ماعدة عكرية

 اعالن ؛هنايبة ١٩٣٩ اغطى ٣١ فى
 على ذه ونص الثانية العالمية الحرب
 جهات فى موزعة محلية قوات انغاء
 (( المراطة القوات )١ تمى القطر

ك ويكون ٠،بالجبدى وتلحق  لقائد١ا
على . التوات لهيئة ا

 وكالت ١ الفذوات هذه مهمة
 ( عالمية حرب حالة على مقبلة البالد

 والتيام ،١لحر١ بأعمال التيام -شمل
 ميادين وراء كرية اط بالخدمات

. وانجادالجيثرعندالحاجة ،القذال

 القوات هذه اعداد على يقوم كاذ
 نباط او العامل الجيش من خباط

حتباش الجيش  تجادن ’ على ا
 ويجوز أشهر ٦ بب لندر ١ فترة
 مدة ذلك بعد القوات هذه أفراد جمع
 السنة فى أسابيع ٦ على تزيد 

 القوات مهمة وغملت ، الواحدة
 الحراسة بأسال القيام ألرابطة

 ميادين وراء أمسكرية١ وبالخدمات
٠ القتال

سلحة قوات

 تشكيالت المسلحة القوات - ١
 وتنظمها الدولة تنشئها عسكرية
ها عليها وتثرف  وتألف ؛ وتتو
 وحدف الجنود من الماجة القوات
 ، إرتب١ بمختلف وااضباط الضباط
 رسية مجموعات ثالث الى وتقم

 ابعرية والقوات البرية القوات هى
 كل رأس وعلى الجوية والقوات

 فى فريق برتبة ) نائد مجموعة
 الفرعية القوات عدا ( م٠ع٠ح

ضافية  الحدود سالح تشمل اش وا
حتياط والواحل  والحرس وا

 طوئن على ويشرف ٠ وغيرها الوطنى
 وزارة ( م٠ع٠ج فى ) الملحة التوات
لتقواه العامة والقيادة الحربية



اجنبية لوأعد ٩٤١

 الدفاع مجلس ويتولى ، اداحة
 الجمهورية رئيس لرياسة الوطنى

 بوصائل الخاصة اشوئن فى النظر
٠ ويالمتها البالد تأمين

 ءلى الدستورى 'العرف جرى - ٢
على القائد هو الدولة رئيس أن  ا

 ديتور لمى وقد ٠ الملحة للقوات
 القائد هو المنك ١) ان على ١٩٢٣
على  د ١ والحرية البرية للقوات ا

 ذلك فى قوات.جوية هناك تكن
 فذم الماحة القوات عن را (التاريخ

 نم ١٤٤ مادة ١ الدحور هذا لى يرد
 تقرر الجيش قوات ان توله سوى

 ١٩٥٦ عام دمتور أكد بينما ، بقالون
 زده الجيثر ثورة ظل فى الصادر

 فى المصحة القوات أن ( ١٦٩
 ، لئشعب ملك المتدرية الجمهورية

 وسالمة البالد دة ب حماية ومهمتها
 المادة فى وأشار ، وأمنها أراضيها
 هى وحدها الدولة أن الى التالية

 ، المساحة القوات ء تنشى التى
 الثاء جماعة أو هيئة ية يجوز و

 عسكرية شبه أو عسكرية تثكيالت
 دستور فى تكرر الذى النمى وهو )

 هذا ض ى' ;)١٩٦٤ و ١٩٥٨
 رئيس أن عذى (تاله وما ١ الدستور

على القاتد هو الجمهورية  للقوات ا
٠ الملحة

اجنبية اواعد

 أو برية من اسنتراتيجية مواقع
 فى الكبرى الدول تتيمها ساحلية

قليمية المدود داخل  للدول ا
خرى  متابل حكوماتها مع باتفاق ا
 مالية اعانات أو أومنح سنوية ايجارة

 الممتوى رفع فى مساهمتها نظير فى
تتعادى  نغد فى أو ابالد لهذه ا

 لتتوية الحربية بالممدات تزويدها
٠ فاعها د

جنبية التواعد تتوم  المادة فى ا
الدولة بثن ثنائية اتفاقات أساس ءإى

 ويعتبر ،أخرى دولة وحكومة الكبرى
 استعمارية وسيلة ل٠لهم١ هذا

 السياسى النفوذ وبسط للسيطرة
 أساليب دطررت أن منذ وألعسكرى
ستعمار بات كانت لهذا ، أ  الو
 باشر ام دولة وهى ،المتمسدة
ستعمار  الكبرى الدول أولى ألقديم أ

 السكرية القواعد اتخذت التى
 السياسة وهى نفوذها لبط وسيلة

 لثاذية١لعالمية١الحرب بعد عرفت ألتى
مبرياب تمد ة الجديدة با  الدول و

تفاقات هذه عقد فى الكبرى  الثنائية ا
عراءات على قتصادية ا  فحسب ا
 لبث السيكإوجية العوامل على بل

 اخطار من والفزع الخوف روح
 الحكم واظم الدول هذه 'نهدد محتملة

حتفاظ ويعتبر ، فيها  بالقواعد ١ا
 الدفاع اتفاقيات من جزءا المكرية

٠ المشترك

 التى العسكرية القواعد تثمل — ٢
 من مجموعة المربى بالعار, تحيط

مريكية ألقوأعد  ه وألبريطانية ا
ولى-شمل  الشرة القاعدذالجوية وأ

 طرابلس من بالقرب زببيا ؤهويلوس
 المالحة فى أخرى عسكرية وتوأعد
 وبنغازى درنة ثم )بطرابلر( وسرامة

 وقاعدة ، ( ١٩٥٤ استأجرتها )ببرقة
 بالسععودية الجوية الظهران

 والقاعدة ، ( ١٩٠١ ستأجرتها١ )
 ساحل على لقذطرة١فى لجوية١ البحرية
طلى المحيط  لتى١وهى ،بالمغرب ا

 عسكرية قواعد ثالث محل حلت
 القاعدة ثم ، ١٩٥٧ عام اخليت جوية

مريكية  تونس فى ببنزرت الجديدة ا
يات بها حلت التى  )عد المتحدة الو
٠١٩٦٣ عام عنها الفرنسيين جالء

 البريطانية العسكرية التواعد اما
 فى البريطانية القاعدة المقدمة فى فتأتى
 الحكومة ومدت التى وهى عدن

ثالث ، ١٩٦٨ عام بنقلها البريطابة



٩ع٢ جمهورية رح هوتاذيا

 عند قبرصى بجزيرة ساحلدة تواعد
 ٩٩ وسماحتها تبلغ وديكيال اكروتيرى

 أش لدبيا فى البربطانية القواعد ئ ٢م
 ٠ ١٩٥٣ ٢ءليمعاهدةءا بناء أنشئت

ردن الجودة القواعد ومنها  كل فى با
تفاقية على بناء والمغرق عمان من  ا

ردنية ٠ ١٩٤٨ لعام البربطانية ا

( هورية٠ج ) قوقازيا

 فيتية البر قوقاربا جمهبررية
شتراكية إثة١لغيدر١  ة٠جمهزر ، ا

 القوقاز اقليم فى ١٩٢٢ عام تكونت
مبراطورية من جزءا كان الذى  ا

 لهند ووغع ٠ القيصرية الروسية
 ينادر ١ V فى .تور—دسس ! الجمهورل

 فى الوفيتى المؤتمر أن ا ،١٩٢٣
 هذء تقيم ءزى وافق ١٩٣٦ عام

 سيامية وحدات 'نالث الى الجمهورية
 ’ وارربجان وأرمينيا جورجيا : هى

 هذء من واحدة كل واعتبرت
 !٠سوفييتي جمهورية الوحدات
 اختفت فبذلك متقلة تأسيمبية

٠ سوفييتية كجمهور'بة توقازبا

( حزب ) سورى قوس

 حزب ألورى ألذرس ألحزب
 أسه 'تورى طابع ذو سياس

 ١٩٠٤ ) سعادة أنطون درية كجماعة
 ولكن ١٩٣٣ هام بيروت (١٩٤٩-
 عام وفى ’ وؤسمه اعتقل أن يلبث لم

 حدد سياس -شكيل أس ١٩٤٤'
جتماعى القومى ألحزب )) باسم  م أ
 بعد هادة انطون رباسته 'نولى

رجنتين من عودته  ١٩٤٧ عام فى ا
٠ سوريا الى فروعه امتدت

 : يأتى ما الحزب مبادقء تضمنت
مة ، للسوربين سوريا  الورية ا

 اذوطن ، واحدة اجتماعية هيئة
 فى طوروس جبال من يمتد ابورى
ؤالجنوب الريى نناة الى الشمال

 فى الصحراء الى غربا البحر ومن
لتقاء حتى اخرق بدجلة* ا

 انقالبا الحزب نبغل ١٩٤٩ عام فى
 فهرب انكثف أن بلبث ل با عسكر
 قبض حيث دمشق الى '*عادة انطون

 وحكم بيروت فى للمحاكمة وتقدم عليه
عدام عليه ٠ با

 ٠لحزب١ أهداف ذلك بعد 'طورت
طار عن 'رحرح  ولكنها  العام أ
 دولة انداء فكرة عر وتقوم. لمبادئه

 ولبنان سوريا تثمل سورية
ردن وفدطجآن  سيناء وصحراء وا

 باعتبار ( العرار تشمل قد كما هم
على ١ءذ سكات ٧١ لر١من أ

 غيره عن متميزا شسعبا ٠ ن اًمثاو
عتراف عدم نلث ونعنى  بالقومية ا

 تجاهات١لحزب١ حارب لهنا ألعربية
 الصالت تورق الى 'نهدف التى

 منها ■لف—زت 'لتى 'لددل يجآن
 تعس كعا ٠ شمرية الدول جامعة

 بالحدود اف عن ١ عدم الحزب ة٠نجيا
 وريا—د لبنان يدن *ا 'نفعل اش

ردت فلعين و  عدم وبالتالى وا
عتراف قليمية باابادة ا  لكل ا

٠ منها

 برياسة نثاطه ألحزب تابع
 ١٩٦١ديسمبر ٣٠،وفىسعادة عبدأننه

 جديدة مؤامرة لبنان فى اكتشفت
 واغتصاب لحى,١ذثام قئب 'نتهدف

 لبالد١فى أهلية حرب واتارن السلطة
 اغتيال المؤامرة خطة تضمنت كما

 وقدم شهاب فؤاد يةر الجمهه رئير
 قضتو الحاكمة الى المتآمرون

* حزب١١ وحل انتههد ب؛

قوبغ

 السياسى صطالح١فى القومية ٠ ١
 التى المعنوية العوامل جملة بها بقصد
 فى وتضمها انانية جماعة ترلى
القومية بالوحدة 'نعرف وحدة اطار



أسودارية اساع قوة ٩٤٣

 مة؛(١)) ما٠باص لجماءلمق١ هذه وتعرف
ق كانت ثم دن  القومية بح، ةالد

مة  هى آلتى ٠ ة٠مةوالدوإ١ وبدن ٠ وأ
 وحدة ذا شعب؛ تغتل سياس تنغر,
. ٧معب اقليم فى .بثى قومية

 مقومات من تعتبر التى العوامل من
 اشترامذ أى الجنر. وحدة ٠ القومية
 بفتح ا خلقية صفات ز الجماعة

 اللغة وحدة ومنها ٠ ممينة 1 الخاء
 الجماعة بدن التخاطب صدمة وهى

 المنبثقة والتقافة آدابها اللغة وتثمل
 والتقاليد المعتقدات وحدة ص ، عنها

د والعرف ضافة .بينها ا  الى ؛أ
 الماذى باحداث الجماعة ه ط ارتباط

 السعى فى واشتراكها والتاريخ
 ولكن ٠ .تقبله٠مس وامال امالى لتحقيق

 جميع 'نتفاعل ث’ ألضرورى من لير
 فى متماوية بنب العوامل هذه

طف\ وح ز تكوين  تسود الش ذتع
 فد بعضبا أن اذ ٠ القومية الحياة

'ثر دايف ن٠ يكم٠  كعام،ل معدوما' أو ا
 كعامل ه ض محله فيحل الجنس

٠ المئتركة المانى ذكرات أو اللغة

 أوائل منذ العال اجتاحت ٠ ٢
 أوربا فى سيما - عذر التاسع القرن

 الفرنسية الثورة تأدر وتحت
 ميةوق حركات ٠ .ذاءية٠لح١ وأئثورة

 الروح استثارة الى تهدف كانت
 التى الندوب هرن عدد عند الوطنية

ستقالل فى طامحة اما كانت  مثردول ا
 ;..اسية اك لوحدة١فى اوطامحة أن الة
 هذا أن باعتبار ، واطاليا الماذثا مثل

 بدد ا يتحذق  .*ى لسيا ا الهدف
 ا لهن ٠ هبة لذو ا الوحدة اس تثبيت

 القومية اللذ.ة نذر وسائلها من كان
 حينذاك فنثا الفكرى وتراثها

 فات إشقا ا حرب م٠باس عرف ما
 التقاليد واحياء (( كامف كولتور ١)

شادة الشعبية والغنون . الموروثة  وا
ذع ور ومرها ها حلو التاريخ ياًحداث

مجاد والتغنى الشعارات  الوطنية با
 فى ألمرأحل بهذه ألعربى ألعالم رم وقد

 القومية الوحدة الى أ'ا.ءوذ طرق
 الدول هذه ش 'نتحقق ان بدد

٠ السيامى استعالب'

ابراء قوة

 مطالح١ ، قاذونية ابراء نوة
 يملح شي" آن به يقصد تتمددى ١

 عليه ددن من مدين ذمة براء نانوثا
 وباستخدام ، الدائن يرفخه بحيث

نسان  النفيسة المعادن من للنقود ا
 قوة ذات النقود آصبحت النادرة

 وظائف من أن بمعى قانونية ء١بر١
 للذمة، ابراء قوة ذات تكون أن النقود
 ض غيره دون الذهب حفلى وئد
 ابراء بقوة النفيسة والمعادن ااسلع

 سورة فى أكان 'سواء محدودة غدد
 نظر؛ ، نقدية ممكوكات٠م ؛و سبائك

 كير حد الى الثرائية ذو'ده لثبات

 للتيمة ثايتا معيارا أسبح ى فمن
ح ل٢ دمة اب ضب“ خرى* ا ا

 مودب الدفاع وة٠ة

منذ 'تألفت سودانية سكرية قرة
ف ه من 'نتكون وكالت ١٩٢٥ عام  اً

 تقوم ممر وكانت' ، ونا.ط جندى
 الفرئة هذه نفقات لى نصيبها بدفع

 عام حتى ٠ ج م ٢٨ تبلغ وكانت
 ألقالد منصب يذولى كاث . ١٩٤١
 بربطالى ضاط الغرنة لهذه العام

 ياعده ، ( لواء ) جنرال ماجور ذبة٠بر
 وكانت ٠ !واء برتبة مدودانى ناط

 القوات هذه فى ا!ممكرية الخدمة
 المتطوع وكان ، التطوع بطرق تتم

 ٠ سدة ١ ٨ خدمة بعد معاشا يمنح
 الحرب فى القوات هذه اشذركت

 الغربية الصحراء فى الثانية العالمية
الجيزة منطقة فى مسكر لها وكان



٩ن الدويه الطوارى، هوة

اموية الواى لوة
 بأعمال 'نقوم دوب حكرلغن قوة

د٠ل ١ بجرن، لحدود ١ ءاى ضععت، و *ية٠٠بوليم - 
 ليفها'ناً اقذرحت ، واسرائيل العربية

مم هيدة  نوفمبر ١ ٠ فى المتحدة ا
عتداء هشاقشة أثر ءلمى ١٩٥٦  ا

 الحكومة ووافقت ٠ مصر على الثالثى
 وحلت ، وجودها ءلمى المصرية
 مع اردنة خطوط مرافبة مهؤتها

مدادات بأعمال التيام زمة١ ا  ’ ا
 لها قائدا الكندى بيرش الجنرال وعين

 ر. الدذدى رالى الجنرال وخلفه
٠ أضا الهندى رش الجنرال

 أث ١٩٥٩ 'م٠ء ء احفد؛ من يتبين
٦٨'- هذ٦ن ٥٤٤٥ كاث الذوات مجموع

 دق دول ٩ .بمثاون وقم ،ضابطا ٤٢٦
 البرازدلو فيا غوسالوبو وكندا الهند

 "ا——وكوع.ب و,بد—والد* والنرولح
 وبذعت ٠ ندونييا ١و والدنمارك

ول انام فى ,!نوة هذه نفقات  ا
 ١٤ ألى انخفضت ٠ د م ٣٠ لتأليفها

ى له ل، اد فى٠مد  وذ
 محير طبت ٠ ذلك إمد انخفاضها
 نت وكا ١٩٦٧ ما؛و ١٨ فى سحبها

 د—وجت ضابطا ٣٣٩٣ من 'نتألف
 ٠ ٩٧٨ ايند ا هى دول ٧ .بمثلون
 ٠ ٥٨٠ إوغوسالفيا ، ٨٠٠ كندا

 ٠ ٤٣٢ اشش'.ل ، ٥٢٨ الويد
٠ ٢ الدنمارك ث ٧٢ النروج

شرابة قوة

صطالح فى الشرابة التوة  ا
قتصادى  البادية القيمة تعنى ا

نان استحدم وقد ، للعقى،  النتود ا
 التبادل هذا جراء وسيطة سلعة
 يمتلك الذى الشخص تمكن بحيث
 من متابل على الحصول من النقود

ح  كان ثم نمن ، والخدمات ا
 للقيمة كمسستودع النقود استخدام

النقود أن أى لها ثابت اثم..مقياس

 ، سستقرة غرابة ذوة لها أصبحت
 تأثير تحت النقود أن الحقيقة ولكن

 فى تغيير أرن فال،م ب مخذلمغة عرامل
 وره؛بد ألشرابة قوتها أن أى قيمتها

 استحداوثا بعد متقرة غير أهبحت
ت  أو الغضية كالنذود ألنائبة ا
وراق  شبكات١؛ذبةو١لالئةز ا

درجة فى ف'نختا التى المصربة،

ة٢لزئل٢تةبة
 التبادلية ماية تأر ٠غ ى

 ف.ان ت هذا وط . ائ لهن؛

 ره ورن ءارة !;;.ه ن ب' !رة٠ذ المذهب
. ة م د.ة٠دا قوة

 اماطة الثعب قوى

صر مدا ل أ كه بتدلى حىسطالا غ-.-
طذدة اذوحدة هنبا 'نتألف اش  فى ا
 تن-.منت وقد ٠ كية ١غدو  ١ واك، الد

ثارة عالن من ٣ الماد؛ فى ايه ا  ا
 تص اش ١٩٦٤ لمام ابى.تورى

 دها 'اذى -ة ود ا !زحدة٦؛' ث’ عر
 .عبإلذ ألمهذلمة الذب ذوى 'نحاإف
 واسال الفالجبن وهى .انعاش

 وا!.يمالية والمئقفن وابخود
تحاد تقيو اش عى , الوب  ا

شتراكى  -ائ’١ يتذون اشى ا

 لى.لم-ات 'ا فعة ١ لد ٦ و المشعب لممتالمنا
 .٣-ب طى ة٠و'اهار الءذدة

. ع البة اتبة اتدية

( ؤتمر ه ) الشعبية القوى

لؤرمر١ أو الشعبية القوى مؤتمر
 تمثيلى مؤتمر ؟طن اثمد ا للقوى الوطى

 ١٩٦٢ مايو ٢١ فى بالقاهرة عتد
 ردأ امة٠ء نتخابات نتيجة 'شكل
 نفه العام من ررابر ه فى اجراؤها
 بها عل جرت التى اعد الذ؛ ووضعت

 ء دى مبس؛ 'نضمنت ) نتخاب ر ١ عملية
زل يامى ا  ير؛ة٠ذحق  < ا

 الذوى مؤتمر وافتتح ، ؛ؤتؤر١ نهذا
دم—و'ذن ' ألجمهوربة ربمس انثعبية
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 ميثانى بمشروع ألمؤتمر ء أعضتا ألى
 مقومات فيه ستعرضرأ ألوطنى ألعمل

 ،دد■■--ر فصل كما ١٩٥٢ عام ثورة
 للمجتمع ة ٠مع-ي أب .لمظ.ربة’أ

شتراكى  لجنة اغت نى 'رجم ٠ بد إجد أ أ
 سان رت ألى تفرعت عضو ما،ة من

 أقرأر ألى مناقشتها أنتمت دأخلية
 ذش٠وألتصا أزوطنى ألميثانى مثروخ

٠ وأعالله عليه

 الموحدة الدرية العبادة

أر ؤفي على بناء قامت عسكرية هيئة
ول العربى اأغمة مؤتمر محن. ؛ أ
: لحامعةأغربذ١دول ورؤساء مأزك

 ١٩٦٤ يناير ١٣ فى باغاهرة ألمنعقد
 مجاهر أدراف تحت تعمل أن على

عر ألدفاع  أللجنة فر وهو ) أ
 زكانحءرب١ لمماى الدائمة المكربة
 رهابدو ألتابعة ألعربية ألم.يوش

عر ألدفاع لمحدب ٠ ، أ

 حدة المة ة غيدان أ ء نثا أ من ضر والغر
 حماية ألعأزبة أسطط وضع

 نهج مياه لتحويل ألعربية ألمذروعات
ردن  دد ۶الدفا خطط وتنسيق أ

 أمقرب عرألمدى أدرأئيلى أضعدوأن
 أ.أزحدة ألدرش وللقيادة ث ألبدش أو

 نم عامر عل على ألفرش دو ١ قائدعام
 ب ٠لءأ ن٠يجألعسكر من عدد يساعده

 منب بحكم م ألد؛ ألقائد ويشترك
ءلى ألدفاع محر فى  يقدم ألذى أ

غائد ئ ه-دقارير أب  اًنبوحه ألعام و
على مجلر عقد ألى ألدءوة  ألدفا؛أ

 ، تريةألدأئمة١ أللجنة عقد وألى
على ألدفا؛ تمجلس١ر١قر وتصبح  ا

٠ لها المجلى أءتماد د يمجر نافذة

 _دة٠لموح١ ألغرادة نثاط برز وقد
 ألثالث ألعربى أغمة جذلماعلرؤتمر١ فى

ر سبتم ١ ٣فى بالدأرألبيضاء ألمنعقد
 سيادة أغام القائد عرض أن ١٩٤١١٩٦٦

ولى وللمرة — ألموحدة  ل—وجم — أ
مشروعات لحماية ألعسكرية ألخطط

 تحرك ’وعمليات ألعربية ألتحويل
 وأدمودية ألدرأقية ألدعم قوأت

ردن ارانى الى  هذأ برز كه؛ ٠ ا
 وجهها ألتى ألدرزة فى لنثاط أ

ولى وكمرة ) العام أغائد  لعقد ( أ
عل ألدفاع مجلى  دبسمبر ٧ فى أ
 أعتدأءأغوأت حادث أثر على ١٩٦٦

سرأئيأ-ية  أغمموع قرية عل الملحة ا
ردنية جتماع هذأ وفى ا  شرح أ

 لقيادة١فى ألعمل مرأحل ألعام القائد
 فى وقفت ألتى قات وألمعو ة أإوحد

٠ طريقها

بة

 دبة ما قتت أ ألمصطلحات من لقيمة أ
سان حياة فى المتداولة  ، ألعامة أ

قتصاديون ويحدد  على مفهومها ا
 هى أغيهمة أن داعتبار علمى سر أسا

 لعة٠س أو ء غى لنفدمة فبى مقياس
 أتخذذذا فاذأ . عليقا الطلب ومدى
 دأعأ قيم اليه تنب ثابتا معيارا

 ألمعيار هذأ ءرف كالنقود المحاهة
 سلعة أى قيمة أى (( ادب ١) طسب٠

ة.ة١قامت ثب دن ف مقومةبالذقود  لد
ثمان اغيم رجن  كلتاد؛ واعتبرت وا

حذق بدخر فى ٠ وأحدأ شيئ، ن ا

قتصاد يميز  لقيما أ ن٠اج نبو أ
ستعمالية غيمة١لللعةو التادلية  ا

سستعمابة فاغيمة ، لها  تقدربمدى أ
 نعوأمل اعتبار دون الكلية نفعيتها
 قذوتها رجءدد التى وألطلب الدرغر

 أهبة مع مشال وألملح فالماء ٠ ألثرأئية
 ،كببرة أستعمالية قيمة ذو متهما كل

 وبالتالى ضعيفة أئيةلذرا قيمته ا بيتم
٠ ضئيلة ألتبادأب قيمته فان

 بجملة تتأثر ألتبادلية فالقيمة
ضافة تشمل عوأمل  مدى الى با

 سدها مدى أى ١ا ألحدية نفعيتها
نان لحأجات  أسب اساس على أ

سوأنى فى عليها نذحها i تكاليف ( أ
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 لذى١ الممل كمية على يعتمد الذى
نتاج فى يبذل نتاج هذا ونفقات ا  ا
 هذا كمية بالتالى تحدد التى وهى

نتاج  الساعة ندرة ردى ثم ومن ا
٠ الوق فى

اسمية قيمة

سمية التيمة صطالح فى ا  ا
قتصادى  المدونة القيمة بها يقحد ا

 على أو (( بنكنوت )) مالية ورقة على
 حالة نغى ،الخ كمبيالة أو سك
بنك الى الكمبيالة هذه مثل تقديم

 الذى الثمن فان لخصمها تجارى
 يساوى هذدالورنة البنك به يشترى
سية قيمتها  التى الفائدة ناقصا ا

 العمالة عن فضال البنك يحددها
 القيمة ونابل ؛ انتحعيل وتكاليف
سمية  ،الونية التيمة للشء ا

 ، الوق فى الجارى سعرها أى
 قيمتها عليها تدون الماب فالورقة
سمية  قد السوقية قيمتها بينما ا

 الرنم من بكثير أقل او أزيد تكون
 قيمة يمثل الذى وهو عليها المدون
سمية الوزنة ٠ ا



سدل ٩٤٧

الكاب

 '!رجاء داس او ألرأس أو ''.كاب
 اردى على يطلق اسم ’ الح—لص ١

يات ربع الو  منها تتألف لتى ١ ا
 نعونى’و ، فربقيا ١ جنوب بة جمهور

 أماحات م م الف ٢٧٨'هز مساحتها
بات خرى ألثالث الو  ،جمعة ا
 ياسوتولند محمية مدها أقتطعت

 'نطل ٠ ٢م ألف ١١ر٦ وساحتها
بة  الهندى لمحيطمن١ على الكاب و

طلى ٠ الجنوبى وا

قليم هذا مار٠است بدأ  على ا
 وبعد ١٦٥٦ عام الهولنديين أبدى

 بؤن’بربطا١ استلبؤ-ا ونصف قرن نحو
ت وبعد ١٧٩٥ عام  لهم ني محاو

ستقرار  عام مدمتعمرة واعالنها بها ا
 جنوب اتحاد الى ضمت 'نم ١٨٥٠

حصاء تطور ٠ ١٩١٠ عام افربقيا  ا
بة الكانى  ١ءذ فتفاعف الكاب لو
 ٢ر٧٨ فكان ١٩٢١ عام مدن العدد

 ابر,, دن ألفا ٦٥٠ بينهم ت م
فربين من واباقى  ارتفع ، ا

 ١٩٦٠ دمام ن م ره٧٦ الى
 اما ٠ فقط البيض س مامون بينهم

دبان ئدة ا  ادو-ب فشمل ا
 اللين من أاغا ٨٩ و واليحية

اليهود♦ من ٤٨٠٠ و

 مد؛ث ) تاون كيب ا المدن أهم
بة١ عاصمة وهى ، ( الكاب  وتطل أو

طلس المحيط على عدد الجذوبى ا

 ٨٠٧ سكانها عدد بلغ القارة طرف
 ألفا ٥٠٢ بينهم (١٩٦٠ عام الغا)

 تحاد١فى الثانية وهى لبيض١ غير من
 مقر كذلك وهى جوهانعبرج بعد

ية،1والتذغيذىل التشريعى المجلى  و
 ألفا ١١٦ لندن ابست ميناء تليها
٠ البيدى غير من الغا ٦٧ منهم

سولاك
لق كان سم الكايتول  عنى ذ

 أحد على أقيم جوبتر لالله معبد
 بمدينة -نحيط التى البعة التالل
 الرومان كان المعبد هذا وفى روما

 كما ، ,!رسمية بالوثائق بحتفظون
 الذواد الكابيتول فى يتقبل كان

٠ منتصرين عودتهم بعد الرومانيون

صطالح فى وادكابيتول  المعامر ا
 مجلى مذر العادة فى به بقصد

مريكى ااكرنجرس  واشنجتون فى ا
 الكونجذرص مبنى تدييد بدأ وقد
مر  هده ونمت ١٧٩٣ عام فى بكىا

نشاءات  ثالثة وبعد ، ١٨٠٠ عام ا
 فأعيد البربطارون احرقه أصوام

 جديدة أجنحة اليه وأضيفت بناؤه
 أفدنة أربعة لدو ساحته فبلغت

 من وارتفاعه مترا ٢٥٠ طوله وبلغ
 امتدان يبلغ ٠, مذرا ٩٥ نحو قاعد'نه

 وعرضها مترا ٣٨ الشيوخ مجلى قاعة
 ٤٦ النواب مجلس وقاعة ، مذرا ٢٧

 ، العرض فى مترا ٢ ١ و طو مترا
♦ بالرخام مكسوة الداخلية والجدران

 ,دبد—الح من قبة المبنى تعلو
 لمك-بو١ ب—الخش من كاتت

 الخارجى قطرها يبلغ ( بالنحاس
 ويعاو ، نافذة ١٠٨ ولها مترا ٤٥

 أصال نحت الذى الحرية تمثال القبة
 ويبلغ البرذز من و—وه روما فى

 نعدو ووزنه أمتار سبعة نحو ارتفاعه
 ٨٨ على المبنى ويحتوى ،طنا ١٥

الجمهورية رؤساء لبعض تمثا
مربين مشاهير من وغيرهم ٠ ا



٩٤٨ لودج كابوت

 ب  الكاببول اسم يطلق ى
مريكية الجمهوريات فى يات ا  وألو

مريكية  التشريعية لمجالى١ءىمقار ا
٠ عادة

لودج كادؤت

 ذحزب١ من أمريكى سياس
 كا؛وت هنرى وهو ، !جبورى ١

 ناهانت ببلدة ١٩٠٢ عام وولى ، لودج
ية  فى أبوه وتوفى ماسادوزيذس و
دب مدتغال ' وكان ه صبا  ه وعن ، با

م بهذأ بءرف وكان جده به  ا
 !شدوب ٦رمجلى٠ عدوا وكان ٠ نفسه

ية هذه عن  معارضته وكانت } الو
يات اختراك عدم أسباب من  الو

مم عصية عذورة فى المتحدة  توفى ، ا
٠ ( ١٩٢٤

 املوم١ الترجمة صاحب درس
دب السياسية  فارد ئ بجامعة وا
 فاشتعل ، ١٩٢٣ مدمجا وتخرج

 بومذى دجريدة محررا بااصحافة
 دويورخ )) جربدة فى ثم ترانسكربت

 زيارة بأول م ون؛ (( يوتتر هيراك
وسط الشرق ااى اه  عام ولى ، ا

 بالمحلر ععوا انتخب ١٩٣٣
ية—لل التشريعى  ٧٩٣٦ وفى ، و

 ممثال ٣ ه الشعي" بمجلى وا٠ءض انذخب
 إحرب١ فى ترك—واش سادوزبتر

 وعاد ١٩٤٢ عام الثانية العالمية
 م. ١٠ذج بالك؛ عضوا ثاثية مرة ايتخب

 الجبهة فى أخرى فذرة خدم ثم
بطالية  مرة انتخب ة والغرنسية ا

 مجذ. ٠ بالكوذجرض عضوا ثالثة’
 انتخب كما ١٩٤٦ عام ( الشيوح

٠ الخارجة العالقات بلجنة عذوا

 ءام الدبلوماسية جاته درأت

تات ممثال باختياره ١٩٥٠  و
م لهيئة العاصة الجمعية فى ا؛تحدة  م٠ا

 عذرمدوات نحو بالده وفد رأس ثم
١٩٦٠ وفى ، ادوبة١ المنظمة أمام

 الجمهورى الحزب مرشح كان
 ورية——الجمؤ رئيى نائب لمنصب

 كنيدى أمام ( لنيكون نائبا ),
 ١٩٦٣ وفى ٠ فثل ولكنه وجودون

 فى مريكا سفيرا كدندى اختاره
 التالية السنة وفى ، الجنوبية فيتنام

 لرشيحات”فى وولنر أجولد نمذافا١كا
 ناستقال رياسة الجمهورى لحزب ١

 وخلفه 'ضه الدام من يرنية فى
 فعمل ، "ديلور هراكويل الجنرال

 لثوئن جوندون ى—للرئي مد.ارا
قدى الثرق  فى منعبه الى أعيد ، ا
٠١٩٦٥ ليه ذو فييتنام

كابول

 كعا اففانتان عاصمة .كارلى او
ك يفلق يات احدى على ا  الو

 أفغانستان، اليها تنقسم التى السمع
 اللظان اتخنهاعاصمة من أول كان
 عددسكان يبلغ ٠ ١٦ نالقر ابان يابر

ية  ن م ١ر٦ا ١٩٦٢ تقدير الو
 ومع ؛ ألفا ٢٢٤ المدينة سكان وعدد

 حديدى خط عر ليست كاوول أت
رية لدواصالت هام مركز أنها ١  ا

 باكستان مع يرطيا اذ ارجية1. الخة
 بمدينلمن بعلها رئيى برى نربق

 كما ٠ خيبر مم» طربتى ٠ء بشاور
يارات طرق س شدة تربعها  مع ا
يات عواصد خرى ازو  أقيمت ٠ ا

٠ ١٩٣٢ عام جاممتها

سه٦ك

 اتيبن وهو ؛ فرنى شذران’
 ودرس ١٧٨٨ ،ام—ء واد يبه كا

 حافة واك با؛حاماه واشحذفلى ن نع لف' ٦
 وض ١٨٣. عام دورة فى غاشحر ي

 بانجلترا بقائه -تناء’ ولى .نا ذ ن٠
شتراكية.؛حل اوبن بتعاب -در  ا

عذراكية كايبه  التدتخيلها المثاب ا
الملكيات فيه تنتقى مجتمع صورة فى



 ٠ ابكاريا اسج ده أطلق الحاصة
 دب راسرى فرد كل فيه ويذوم
 ننكاج ارج م.ن وحصل وقدرانه مدوإه
 أشنير ٠ حابذ.ه بحب اءى٠٠الج

 تناليه نشيق بها قام اش بالمحاولة
شتر  على بكا ازعرر هجرته بعدب١ا

 انكارى هرجتمع واقامة اتباعه نفقة
دة أنحاء بعض فى  ٠ الئيدواس و

 وتوفى . فثات سد-ربة١ ؤ!ش
 سنت بمدينة الترجمة :،ب-اح رنج.

٠ ١٨٥٦ عام بسر لو

كاألنجا

يرتداد ل٠بمث يب قلم ١  الجنوبي ا
 أصد وكان ، الكونغو وربةهلحم

قاب دارة ا  كان ش١ ال_تة ا
 ناع ٠ با١ مقد.' !£وذغو١

 د عر و ٠ كج أذف ٤٩٧ ه٠ير-..اخذ
 ذر خخم٠ ’ ن م ٢ر١٦ كانه—ي

دنقالز ور بر ٨٩٠٠ ، ا  هن٠' ا
 أكثر وكان اكاجشن ن٠م ب

ء  ٠رى٠٠ا'ت.". دركات لى عملون٠ ءؤ
لكاتانحا ب٠دك١ دركة ١١ بما

 '٠ آذذيذاً وة5ا١ متذر دن

ائالن ز٠٠مذ_ كاتانحا اسج رز
 ١٩٦٠ .باح •٣ ١ فى نفوالالو اذخالل

ذب زء^؛ء أحد رلت :م اذ  هءه ا
 اب و ١ ٢ فى أعذن ان تدومبى موسر

نفصال  تقذحذ—م دولة واقامة ا
 فى ذلك وتال دل اليزابب ءاهجتها

مجم تدخل أغسعإر ٩  باسم ااتهددة ا
 هذه ولى ٠ إركزية١ الكوذخو >كومة

 الحكومة هدد رئيس اغترفى 'ذذاء١
 من بتحريغر ذولرولدما باترير وهو

نغصاليثن  تدولد-ى م4—رأس- ة وط، ا
ى  ، الحارح الى ذلك .,هد فر ا
 وأب ن ١٩٦٢ فبرابر ١٢ فى وذلك

 وفى ، أقاب عدة الى كا'ذاذجا دقسيم
الرئيس حالومة ألفت ١٩٦٦ اكتوبر

 وأطلقت ثيل اليزابيث سجأ١ ذو’م'وبو
 اذكرى تخليدا ذى اودرم؛ اسم ١٠.عام
٠ مما لومة

كاناياما
 وهو ، مسيحى يابالى '*باس

 ، ١٨٨٧ عام ولد ، كاتاياما تيتو
 العمالى لنداحلبا سررته اتصلت

 وتزعم الثاب العارن الحرب قبل
شتراكى الديمقراطى الحزب  الدى ا
ول حعل  أوأى فى اغلبية على مرة أ

 فى اامابان استالم بعد ذتخا.طت١
 وزارة فألف ١٩٤٧ ابريل ٢٠

 خلفتما أشهر عدة عاشت ائتالب
 ادر ٠ف ٢١ فى أشيدا برياسة وزارة
٠ ١٩٤٨

كاذرو
 وه.و ن فرنسى وسياسى عكرى
 لمام واد ذرو’كا حءززح الجنرال

 لد--م ن.ا—س كلية٠ فى وتخرح ١٨٧٩

 اإساب الحدرب فى اشذرك ٠بة٠ا.عسكر١
فى تذاب ئ ١أبر وأخذ ح حذرو االواى

 فى واداربة ة٠ءنزرل هبب دنا ءدذ
ربة استعؤرات  حدن او ا قاد ئ ا

 ١٩ واذوحدة ١٩٢٦ عام مداه ١٤
 مشق ف ا٠حاكؤ ن ء كما اذر إم' با

 ذواب’ ، ن١فيجا الجنرتم نيه دا ر دحت

 ا٠فردس٦ردوط وبعدا- ١٩٣٠٩ زب نر ١

 ددى حد£ومة برع التعاون رذض
 ،الحرة فرسا حركة الى واب

 ١٩٤٠ عام ديجول الجذرافى ٩ءيذ
ورط الثرف فى لحالومته مؤثال  ا

٠ ولبنان سوريا فى ساميا ضا و و
 طائرات ؤامث ١٩٤١ يوب ٨ فى

 م—باس ت١ور٠مشذ وألفت اطناء ا
 ورية٠ اا*-( المدن على كاترو الالجنر

 الحكومة ا4ف تعونرف واللبناب
ر  با!شاء ا—يمثل كان اش سيةا

نتداب ل ا  ، ولبنان سوريا واستغذ
حكوم; انمسحبمت يوإيه ١ ٤ وفى



١٠ كمورا

 مفاوضات أجراء ذلك وتال ، فيدى
 واللبنانية السورية الحكومتين مع

 السيامة هذه معاهدتينتؤيدان لعقد
 خالل وفى ، تعثرت المفاوضات ولكن
 الترجمة صاحب نقل ( ١٩٤٣ ) ذلك

سالمية الطوائف لشوئن مديرا  لى ا
 لثمال فوزبرا ، ديجول حكومة
 ققتة١لغرذسية١ الحكومة فى أفريقيا

 سفيرا عين ثم ، ١٩٤٤ تألفت اش
 ، ( ١٩٤٨ -٤٥) موداو فى بالده

 ؛١٩٥٦) الجذزائر فى مقيما وزيرا ثم
 دهد الموقف لمعالجة دوستيل خلفا

 ٠ الملحة أ!وطذية الثورة اشتعال

كاتسورا

 رسى يابأدف. وسياسى عسكرى
مير ودو ، وزراء  ، ١كا"سزر تارو ا

 فى الحربية العلوم ودرس ١٨٤٧ ولد
 لحرب١فى اشترك ، ( المانيا ) دروسيا

 اءادة دع وعمل ة !ب'بانية ١ الصينية
سى ض 'يابانى الحبش تنغيم  ا

وربية  وزارذالحربة تواى الحديثة ا
 رياسة إدتو رم ١٩٠٠ — ١٨٩٨ دين

 وفى ١٩٠٦-١٩٠١ بين الوزارة
 اأف—التح دة٠معااح وقع الفترة هفه

تم ، ١٩٠٢ ءام ؛طانية اب اليابا
 حذى ١٩٠٨ عام رة١اوز١ الى اد—ء

١٩١٣ عام توفى ،١٩١١

كتشنر
 وهو ، بريطالى وسياسى قائد

 روبرت ءورشيو مارشال فيلد
 ٠ خرطوم أوف ( وورد ) ايرل
 واكدق ١٨٥٠ عام ؛راشدا١٠؛ ولد

 عام وزخرح العسكرية وولتعثى بكلية
 ، المهندسين سالح فى وعؤلى ١٨٧١
حتالل بجيذى التحق  ص معر فى ا
 ٠١٨٨٤ غردون نقان وولزلى بحملة

 جيش دردارا عين ١٨٩٢ وفى
 وفى غ ن١لزد عاما وحاكما المصرى

 ش١ الحمان قاد الفترة هذه خالل
فاشودة عن الغرنميعن لرد أرسلت

 الجيش ناد عامين وبعد ، ١٨٩٦ عام
 سترداد نه دردارا بصفته المعرى

 نوات على قفى ان بعد السمودان
٠ التعايثى

 صاحب عين ١٨٩٩ عام ولى
 روبرتس لدورد ممساعدا الترجمة

 حرب فى البريطانى العام القائد
 عين ثم ، افريقيا بجنوب 'يوبر
 فاض التالية انة لى عاما نائدا
 عل نقل ، ١٩٠٢ عام الحرب هذه

 البريطانية للقوات عاما قائدا أثرها
 رتبة ومنح ١٩٠٩ حتى الهند فى

 عام فى عين ثم ( الغريق ا. المارشال
 وفى ، محر فى ساميا مندوبا ١٩١١
جازة وكان ) ١٩١٤ صيف  فى با

 ،وخلفه للحربية وزيرا ء^ن ( بر؛طانيا
 سامجا مندوبا مكماهون هذرى المر

 'نوفى ٠ ممير على الحماية اعالن بعد
 الطرادة مع غريقا الترجمة صاحب

 البلطيق' بحر فى هاض البريطانية
 مست وقد روسيا ار طريقه فى وهو

 يونيه ه لى وذلك ،المانيا لذما '.طرادذ١
٠ ١٩١٦

كادار
، وزراء ورش مجرى سياسى

 ١٩١٢ عام ولد ، كادار ياذوسر وهو
 عر تقيم ۵۶الفال من أسرة فى

 الى ١٩ سن فى أشم ، الحدود
 ، الشيوص للحزب الدباب رابطة
 الشانية العالمية الحرب قيام وعند
 ، هرب ولكنه و الجمتاب. عليه قبغر
 ااحزب وسيطرة المجر تحرير وبعد
 عفوا انتخب اأمالد على وء الب

 ىرردك نائبا ثم اكياس رالمكت
 وزيرا ء^ن ما٢ ١٩٤٦ عام 'أحرب
 ١٩٤٩ م ء؛ ركوزى حكومة فى للداخلية

 الجؤجوردة دسذور ظل فى قامت اش
 ١٩٥١ عام عليه لقبضى١ ألقى٠لثعبية١

 ومناهضةتعالدم نحوتيتو مميوله متهما
 بيذدول تفرض كانت التى سدتالبن

شتراكى العال لى قفى ،لموسكو ا



كادلكاس ٩٠١

ث الجن  فيها لقى سنوات ث
 سراحه أطلق ، التعذيب صنوف

 لجنة لى عضوا انتخابه وأعيد ١٩٥٤
 الياسى المكتب فى وعضوا الحزب

 الوزراء لرسى ونائبا ١٩٥٦ عام
 رب خلفه ثم (( ناجى امرى ))

 بعد ذوفمبر منتصف فى للحكومة
 ٢٩ وز ٠ اكتوبر ثورة على القضاء

 ماحب انتخب ١٩٥٧ يونية
 الثيوعى للحزب رئيسا الترجمة

 ’المركزية للجنة أول ١لمجرىوسكرب١
 رياسة عن تخلى ١٩٦٥ يونية وفى

ل حيوال لنابه الحكومة  مع ك
 اشترك ئ الحزبى بمنصبه احتفاظه

 اننى االشتراكية الدول مؤتمر فى
 موقف بحث ١٩٦٧ يوبة فى انعقد
 الدرق أحداث من الدول هذه

قات قطع واعلن ئ ا وسط ده ع  ب
٠ باسرابل

كاراشايذو

 اسمود( بمعنى اقره شايغو قره أو
 اقب ١) راسج ف يدر سموفييتى اقليم

 « االوتونومى حركى — كارانايغو
 القرم حزيرة ثبه فى يقع

 االقليم هذا مر ، ول—ساس حول
 عام منذ سياسية تطورات بعدة

 مم٤هه٢ حته ما تبلغ ، ١٩٥٧
 االقب. و؛ضم ٠ ن م ٣ر٨ سكانه وعدد

 اقتعاديات تعذ.مد ، جربة أكثررة
 الحدبد ويثمل التصنيع عر االذليم
٠ الكر وانتاج

كارافودو

 الجزءالجذوبى عاى بطلق كان اسمم
 اسعذولت الذى هماخاش جزبرة من

 ١٩٠٥ عام فى روسيا من ايابان ءبه
 الحرب بعد ( بورتعموث معاهدة )

 ١٩٤٥ عام وفى ، ايابابة الروسية
العالمية الحرب فى يابان١هزيمة وبعد

 مع الصلح اتفاقية تضمنت الثابة
 وجزر ) كارافوتو اعادة ايابان

 مساحته تبلغ ، روسيا الى ( كوريل
ت ثروته وتثمل ، م٢ ألف ١٣  حام

 ابحرى والصيد الباردة الغابات
 ن٠ الروس الجزء وكان ، والفحم

 القيصرى الحكم ابان الحريرة
 عليهن. لمحكوم ١ للنساء منفى يمتخدم
٠ الشاقة باالخفال

بك١ك ٠ كازا
 جمهورية ، قلبق — قره أو

 الكامل اسمها ، سوفييتية
 لسوفيه١كالباك ٠ كارا حمؤورية ))

 فى وتقع (( االوتونومية االشتراكية
 عام منذ أوزبكستان جموورية طاق

 م،٢ ألف ٦٤ ماحتها تبلغ ، ١٩٣٦
 والعاممة ، الغا ٥٧٣ ط'نها وعدد

 ١٦٤ يمبا (، الغا ٤٦ .٠ ذوكوس
 يعتمد ٠ سيدة ٥٦ بينهم نائبا

 ءة١ازر١و الرص ءإن اقتصادها
 ١٩٦٢ االطن من طن الف ٢١٠)

 وعى (١٩١٢ عام آالف ٨ وكان
 كاالثاث المزة اسناعبات

واأتعرب

كازاكاس
 وتقع ، فنزوب جمهورية عاصمة

 ببى ااكار ابدر ساحل من لذرب با
 مينائها من مي ١٢ بعد وعلى

 االستعمار مع انشئت ،كاك الجوارا ))
 مدن من وهى ، ١٥٦٧ عام أ!سانى

تينه أمريكا  ١'ذطور ~طورت اض١ ال
 لى امترول ا انتاج اًطور منذ سريعا
 من سكانها عدد فارتفع فنزوي

 ١الىههر ١٩٤١ عام لى الف ٢٦٩
 يزتمت كما ٠ ١٩٦٥ عام فى ندرون

 ذللع فى بدا رثة ااجد دالمتشذات
 والكادق الداب ناطحات

 ٠ دولى ر ومط؛ الفاخرة السياحية
 مون٠٨س الزعيم ت رن؛ لمددنة ١ تضم

تنية ١ أندريكا محرر بوليغار ٠ ل



٩٠٢ كادبنتر

د. ار أ اركزبة ى ا ا ' اب
٠م ن الف لتحذذا ة ماذ ة ده؛ ا ني.

:ل’؛ ار اء رام
ف'مه م.ن الغرض الكارتل خذق’

عر اماة٢ ة لج._اظ ء. ق, تءح ١ ٠ ر ر
♦ منش، ئى ط'—>*_٠ و دعدة — ب ء - أ ١
ذعثمين’ءلمى لحار'رل١ أعضاء ددن تفاق ا

نداح آلسعار ددرك بذى١ ا ع دد
عذن سلت٠٠لم هذه وفى ٠ ء ا از١ ؤده

ذرل ان م ى يجون  ألتدا
تعاذعر كركو أو '!ءر. با ا ١نهذ٠ء

'نعدى فال ددذها فيما ج’اتول ١ مناطق
ء اهف المحتثة هق إ١ ى ءل شح مذ

تفاق وسبا ،لكار'ذل١ عذى ا !خرفى
نتاح يةمك كعار تدب  حتى ا  ا

 ,.لم ومذه. ٠ المذتردن فة للمنا جة
نتاعذى حذ اك؛ تحديد عدى 'ذغاق١  ا

 بتذخيل ما١ ذاك وبكون ا ضاء
ت هرن معدذة نبة ؤث ء كل فى ا

كاربنتر
 مالكولم وهر غ امريكى فغماء رائد
 ئ ١٩٢٥ عام ولد ، كابنتر دءوت

 و—ماي ٢٤ فى مدارية برحلة قام
 ٠جوف فى كانافرال كيب من ١٩٦٢
 أطلقها التى ٧ أورورا الفضاء سفية

 ءة دسم يم .*ىأطد طراز من صاروح
 رحلته اتم ٠ الءة١ فى م الف ١٧هر

لها دار ساعة ١ ه فى ث خ  دورات 'ت
 رادع بنتركار فكان ، االرض حول

انخارص. الفقا، ا!ى يرسل امرش

كأدل
ح  ره ود—المقع اقتعادى اددط

 الذتاجية١؛ؤسسات١ بدن قت مء اتحاد
 ذم، ة٠ف اذا١ لرن الحد زه ا!ذرض

 عدى كامد.ة طرة٨س ٠ؤرغ هرع ٠ ذها٨ب
تحاد هذا وذوم ه قم,و ال  على اما ا

.٠؛ ,ة مكذؤ غم ودبة تف' تفا ١جسادر
، ى نذل ا'&د__اذ ص أسد؛ ءإى بءوم

 زس، <ل اكدا!تجنتحتلعش وفى'؛إشا
 لنا->مقن ١ نرب ا ج : - زر - -ب ب كاحية١
ذاردة عذجة’١ -دردر د٠ض٠ و وا

أذف

 فذرة ل—خ ١جممم بتثمغيدبا أو
 هذه تسؤل كما ٦٠ معينة ن منم ز

تفاذإت  المنتحين بجحن العقود ذوزيع ا
 تتعدم رحمث٠ الكارتل أعفاء م،ن

 بأدمعار العطاءات تقديم فى المنافسة
٠ عليه يتفق مما أعدى

 تأخذصورة التى االتحادات تتميز
 ة—وقتي اتحادات بأنها (( الكارتل ))

 صفة 'خذتا اذا اما ن دائه ض
 داسم تدرف فانهما الدوام

٠ (( الترست ))

مارض كارل

 نى أ؛؛ اغتراكى ورائد مفكر ٠ ١
شذراكيا المدرسة اب سب  ا

 ها؛غرنى ارل٢٠د وهر ٠ ركيةالما
لماية ترنثز ةيلد ولد ٠ ماركس  فى ا

 وكان. ددودة اسرة فى ١٨١٨ ماد٠
 اءغذق ١٨٢٤ عام ولى ث محاسا أروه

تة رته و' هب على ا ا
 بن١اض أن وبعد ٠ لروكتاذغى١
 راسه يمغط ذوى لثا ا لتدب ا ن٠م

 ذم٠ دون بجاد.ة ١٨۴٥ عام التدق
 دراناريخ حيث برين الى انتقل

 ءاى حصل ١٨٤١ وز ا.غلفة و
 وفى ’ ائذكسعة ز ألدكترراه دل ر د

 تجماعة اتعمر ببران ذراممته حالل
 كانوا الذر اآلحرا ١أ'_ش

 اهد ه ٠ حلة٠١ااش الذلمغة ' .ءت.ءذ
 هة جام فى برللتدر شه عد ' أي

 والتحنى فة السدفا الى انتفى ^ور
 نح^ ت ا ااا؟ ■■ 'ه. ٠٩٨ ن ا؛دد ر ة د نح ,جت ى .كح ب

 عطلت ١٨٤٣ عام ولى ، دقالية١أار
 ، الثورية دعوتها بعيب يدة!جرا

 ماركس -دوح التار ا؛سام ولى
 اش (( فتناين ذرى حبنى ٠١

 إحجين التقدمة مرته أحداث زاملت
 بها كحق 'تم. ئ ١٨٨١ عام وفاتها

٠ وفاتها ن١م شهور بعد



مارض كارل ٩٥٣

 بارب لى ١ وزوجنه ماركس ه'جذر
 درفي_ق ا:تتى وضاك ١٨٤٤ عام
 ى أن ١ ' ٠ذحلز ١ ث فردر ٠١ ا'نهبح

 زي' دؤلغاته من عدن فى ممه اشترك
 ألمدالية ٠) و '، المقدية العائلة ))

لمانية  ذى صايالحدك" كهاسق . «ا
 ابادان جرن لال منظمة وهو وءى٠لشي١

 وزميله ماركس ذلث ولج ٠ فرنا فى
 الى فا:حذأل بارير من طردا أن

 تهما صال '"نقت تة حيهثلم أل مك.-برو
 مجنة وأصدرا راملة١ بالطبقة

 ردة دابتم ا٠أحاذي أزمودبه
 ١٨٤٧ عام وفى ٠ آلااذية١ دروزل

 دا؛؟شذذ ا ١١ !امتم ف ت. دا أصدرا
' شوءى١ ا!سان » أو (٠' الدوءى

 عام منذ لندن لى ماركس عاش
 اصدار بع 'ن؛ وفبا نوذ؛ته٠٩ح٠ا ١٨٤٩

 ١٨٦٤ عام وفى ٠ بمانها األتى مؤلفاته
 ج كوبة١ ل العى رابطة ١١ رسن

ننرطوناش طرت;ط١ التى  ''ا
 زغككت٠ أن -ذلت لم واي,' األول

 ن٧ اغزضه٦مر'ات١ س?بع• ١٨٦٢ عام
 اوذر مذر اننءل ت ٠ باكوبغ نزعامة

 ١٨٧٦فىءام لبابا وحل بوبورك لل١
 بينما ث ؛غيالد!غيا عقد اجتماع بعد
 يستكمل لندن فى ماركن كان

 زحالة ودو المال رأس عن ته دركا
عياء من  ١دهر ١٥ ودعدد ، رض وا؛ ا
 امارس ٤ لى بها زوجتهلحق وفاة من

٠ ١٨٨٢

 دراساته ماركس ضمن — ٢
 والفلسفة* التاربخ فى وذظرداته

 التى العديدة مؤلغا'نه واالقتصاد
 أنجاز مع باالشتراك بعضها وضع

 انجاز قام أو انفراد ض أو
 ، ماركس وفاة بعد للذخر باعدادها

المائل هذه بعض ماركس عالج كما

لة مأ ٠ ته ف منعا اشحط.ة ا مهنا
عر ردا ) جتماعية اب دللبدو ا

هذه أن ى ير: وكان 1 بادر ألفيدوف
تحرر اذا ا تحقير.' ذمكى  !حرية’
٣الرو م-ن أى اليهودية عن ',احتمم

يان .بى ’وب . انجارية المادية

 بعضها أن اذ ، أصدورها لتاربخىا
 صدرت لكذفى و بق ف بخ تار فى وضع

٠ ها ء عن متأخر ربجارا فى
 « المقدسة العادلة )) صدور بعد
لماذة١ )) و ث ١٨٤٤  ١٨٤٦ (( لمثاليةا

 نم( العفة فقر )). ماركر أصدر
 ( ول د و بر ا أستاذه ءلى ردا ١٨٤٧

 فى احراعدش )) تر ١٨٤٩ ولى
 ضر او و ؛روم; ١٨ ١) ب '( نا ذر

 'نورذعام أثر على ١٨٥٢ فى (( برت بزنا
 ١٨٥ عام وفى ٠ ا—فرس فى ١٨٥١

قته؛د ))نقد كتابه ت  ا~-فىس١ا
 ور ااذو اى١ ف اذم رخ ادار ا ١ط وبعد
 !تى١ راف اشدة١ ابهداثه ءاى
 ال— ت٢ وهه ره لعأ و م ر٠ؤ٠٠أذ فى ئ ب !ض

 )ء—اءد١ ددر ى اف ا <( ادل را- و١
 ة،'ن٠ ودبا ٠ ١٨٦٧ ءام منه األول
ول اعرزء ا 'مد  ءام ل در٠ه ؛ ٠ مذ.ه ا
 نوكمي ءن دفء؛ ة١سار ١٨٧١ عام
 ذى األطبة ااحذرب ١١ ج٠لح ؛؛ عر بار
 ث٠ك؛ا١و الثانى الجزءان امأ 0 1ك ذ
 حلز’ا ودام أل٠--1١ راس ب٠كتا فم

 له ثم د’و نار' الة ا ودات—مس اوبم—رجني
٠ اترحمة١ احب٠٠ه ة فا و ر اه ها ند

 ماركس كارل ادم ارط - ٢
 فى نفى منة؛ لها أصبح حات ممط؛ بعدة

قتصادى !غةر١و والتاريخ الغاطة  ا
شذراكم مابدرف مع وتجمعها  ط با

 ، ل ال؛ رأس ٠ منها الماركية
ل١و ،والرأسمالية  ارأسمااى١الستغ

 البروليتاربا ومنها ، ألتيمة فائض
 تاربا البروا ودكتامذوربة والبرجوازية

 والمادية ، الجدلية المادبة ومنها
 ، رخ الذ اددى التفسر أو التاررخية

الطبقى والصراع اطبقيسة ومنها



٩٠٤ كادموتا

 هذه الى يرجع ) لطبتى ١ والتنويب
 عناوينها تحت وغيرها المصطلحات

٠ ( القاموس فى

كرونا
 /’ برتغالى وسياسى سكرى

 دود الف ارتبطت ، جمهورية رئيس
 فى عاصره الذى ساالزار بمواطنه

 أوسكار انطونيو ودو ئ البرتغال حكم
 التحق ١٨٦٩ وذة٣بلث ولد ، كارمونا

 مناصبه فى وتدرج ١٨٨٨ بالجيش
 وزارة تولى ن ١٩٢١ جنرال رتبة منح

 عام وفى ،التالية السدة فى الحربية
ب قام ١٩٢٦  وذولى عكرى بانق

د فحكم ن !طومة١ رياسة  حكما الب
 انتخابه تم ١٩٢٨ وفى ئ دبتاتوريا

 استفذ'، بعد للجمؤورية رئيسا
ل وفى 1؛ شمبى  قام رياسته خ

به ساالزار  وتولى المسارى بانق
 حكما بدوره وفرض لطومة١ رياسة

 ،اليوم حتى قائما زال ما دكتاتوريا
 رئيسا الترجمة صاحب انتخاب أعيد

 ١٩٤٢ و ١٩٣٥ عام فى للجمهورية
 وفاته لحبن رياسته ودامت ١٩٤٩ و

الرئيس وخلفه ١٩٥١ ابريل ١٨ فى

،,،م "

ن قبل رومانيا ملك  الجمهورية اع
 عام منذ اب وبا كان ١٨٩٣ ولد

 حقوقه عن للتنازل واغط* ١٩٢٥
 مدام تدعى بيهودية اتصاله بسبب

ق بعد أوبكو  االميرة زوجته ط
 بباريس، عشيقته مع وعاش هيلينا،
 تولى ١٩٢٧ ذردناند الملك أبده وبوخاة

 ميشرل االمير الترجمة صاحب ابن
 كارول تمكن ١٩٣٠ وفى ، العرش ض
 نفسه ونعب رومانيا الى الرجوع من

 ١٩٣٨ عام وفى ،ابنه مكان فى ملكا
 ليوائم الرومالى الدحور عدل

د حكم فى أهدانه وفى ٠،دكتاتوريا الب

 الحرب نثوب وبمد ١٩٤٠ عام
 على المانيا وسيطرة الثانية العالمية
 عن ثانية مرة للتنازل اضطر البلقان
 مع فر ، ميشيل الملك البنه العرش

 ( ١٩٤٧ عام تزوجها التى ) عشيقته
 كوبا الى ثم وس اسبانيا الى

٠ ١٩٥٣ توفى ،فالمكيك

كلولى
 ،جمهورية رئيس ،مجرى سياسى

 ولد ، كارولى ميهالى الكونت وهو
 عام بثن الوزارة رياسة ذولى ١٨٧٥
 متوحد اثر وعلى ١٩١٩. ١٩١٨

 أول رياسة تولى طزرية١المبر١
 ومارس يناير بثن مجرية حمدورية

 هورتى حكم قياح وبعد ٠ ١٩١٩
 فى وعاش المجر غادر الدكتاتورى

 المجريين حركة وتزعم الخارج
ده الى عاد ، ا حرار  تحريرها بعد ب

 للمجئين سفيرا ن٠ءي ، ١٩٤٦ عام
 هذا حول وتوفى ١٩٤٩٠١٩٤٧ءلى

٠ التاريخ

كعدويتا
 امريكيتين واليتبن على يطاق اسم

ن“  فى وكانتا االطلى المحيد على ط
 تعرف بريطانية ممتدرة االصل

 من اسمها اشتقت كارولينا باسم
 الشالى جورج زوجة كارولينا الملكة

 ذلك بعد انقسمتا ثم ئ البرطاش
 اثناء وفى ، وجنوبية شمالية ار

 االتحاد عن انفصلتا التحرير حرب
٠ ١٨٦٨ عام اليه عادتا ثم ١٨٦١ عام

 يمثل ،الشمالية كارولينا - ١
 الثرقى حدها االطلى المحيط
 وتقع ، تنيمى والية ءربا وتجاوره؛
 كارولينا ووالية شمالها فى ثرجينيا
 مساحتها تبلغ ، جنوبها فى الجنوبية

 مجارى عدة وتشقها ٠ مم ألف ه ٢ر٧
 ألمحيط فى تصب قعيرة نهرية

 مرتفعاتها الغابات وتغلم ئ■ االطلى؛
٦ر٦ علو الى تصن التى الغربية



كارويائ ٩٠٠

 بانتاج ارتبطت لهذا قدم أ!ف
. ا ثاث ضاعة وبقيام ا خثاب

 ؛ ن ٠ م ٤ ر ه لكان ١ عدد يبلغ
 نحوثلث أى الزنوج من م ١ر١ بينهم

 تثمل المدن وأهم ’ الوالية سكان
 شارلوت ، ألفا( ١٠٦١ رالى العاصمة

 ١٣١ (،جرينذورو) ألفا ٢٠١)
١١١ ) ساال, ٠ ونتون ثجي ( ألفا
٠ (الغا

 اسات الوالية أقتحادات تعونمد
 تقوم التى والحناعات الزراعة ءاى

 حيت ص االولى الوالية فهى عليها.
 مليون ٧٢٤هر ) التبغ وتعنيع اذناج
 الغرل انتاج فى الثانية وص ( رطل

 وكذلك ( ؟ورجيا بعد ) السودانى
 وتعتبر ، .( لويزيانا بعد ا البطاطا
 حيث ن٠م الخامة الريكية الوالية
 ١٩٦٥ عام د٠م ٧٥٢ اذزراعى دخاها

 االنتاح من د٠م ٣٤٩ الى باالضافة
 الواليات فى االولى وتعتبر الحيواذى،

 الغزل صناعة حيث من المتحدة
 بليون ٣ نحو قيمته تبلغ اذ والتيح

 الولى١ لوالية١ ذها١ ى ٠٠؛ياوت دوالر
 انتاجها فى معتمدة ا ثاث ضاعة فى

 L ثرو تثمل ، الخشب على
 ؛ والميكا والغفبار الليثيوم المعدنية
 د ٠ م ٨٣ بنحو قيمتها وتتدر

 اقتحادها يعتمد كما ، ( ١٩٦٥ ■)
 باعتبارها الداخلية السياحة على

 ذلك حصيلة وبلغت بحريا مشتى
٠ نفسه العام فى د٠م ٤٠٠ نحو

 أساس على الحكم نظام يقوم
 ويتكإون ، المعدل ١٨٦٨ دستور

 شيوخ مجلس من التشريعى المماسى
 مرئ نواب ومجلس عفوا ٥٠ من

هما ١٢٠  بينما ءأمجحرئ لمدة منتخب ك
 ٤ لمدة العام الحاكم انتخاب يتم

 لدورة انتخابه يعاد أال على سنوات
 مجلس فى عضوا ١ ١ يمثلها ، تاية

٠ الكونجرس نواب

 يمتد : الجنوبية كارولينا — ٢
 على م ١٩٠ !والية١ هذه ساحل

 الشمال فى وتجاورها ا طلى المحيط
 الجنوب وفى الثماب كارولينا

 امتدادا ومتبر ، جورجيا والية
 التكوين حيث من الشماية لكارولينا
 الساحل من يجعل الذى الجذرافى

 الوسطى الهضاب ومن داف" مثتى
 التببغ زراعة فيها د تجء مناطق

 ؟أرتفعات الغابات تغطى بينما' والقطن
 ٠ م م ٣١ر٠ الماحة تالح ،الذربية

 ( ١٩٦٠ احصاء ) ن ااطد؛ وعدد
 زنجى ٠م ١ر٨٣ بينهم ن م ٢ر٣٨
 نحن من أن اذ خ النصف ن٠م أكثر أى
 الوالية الدها تنقم ادارية وحدة ٤٦

 السكان فيها يزيد وحدة ٢١ توجد
 المدن وأهم ٠ النصف على الزنوج

 ؛ ( ألفا ٩٧ ) كولمبيا العاصمة
 التجارة هام مي-لماء وهى خارأعون

 جرين ثم ؛ ( لغا أ ٧ ه ا. لخارجية ا
٠ ، ألفا ٦٦ ) ثيل

 الزراعية االرض ماحة تبلغ
 ف ١١٧ بمتوسط فدان م ٩ر١

 من الدخل بلغ وقد ٠ المزرعة
 ( ١٩٦٢ احماء ) الزراعى االنتاج
 بز ٢٥ التبغ مقدمته وفى د٠م ٤١٨

 بز ٦ر٧ الصويا فول بز، ١٩ القطن
 ف م ١١ر٩ الغابات ساحة تبلغ كما
 الكاوين فتشمل المعدنية الثروة اما

 اذ ) واالسمنت الخزفية والطينة
٠ ( المعادن من الوالية تخلو

 اساس عاى الحكم نظام يذوم
 مجلس من مكون تثريعى سى محجل

 ٤ لمدة منتخبا عضوا ٤٦ شيوخ
 ( سنتين كل نصفهم يسقط ) سذوات

 ، سنتين لمدة ١٢٤ ذواب ومجلس
 سنوات ٤ لمدة منتخب اعام١ والتحاكم
 وفى ، نواب ٦ الكونجرس فى وذلها

 كيندى بين ) ١٩٦٠ انتفادات
 الناخبين أصوات تزد لم ( ونيكسون

ت١لكلىالصو١ المجموع دن بز ٢ ه على



٩٠٦ الكاديبى

الكاديبى
 هو ألكاريى ألبحر أو ألكاريى

 للمحيط ١د١متد١ يأدخبر مغذ,زح بحر
 أمريكا ساحل س٠ يقع أالطلسى

 ( ألجنوب من ١ لى لثما ١ لجذ|وبية١
 اجنوب ١ ن٠م ) لوسطى ١ امريكا وساحل
 ألهند جزر به تحيط بينما ( وألذرب

 من دأئرة نصف هيئة على لغربية ١
 نحو طوله يبلغ ، وألذرق ألثمال

 ٤٠٠ الت يتراوح وعرضه م ١٥٠٠
 نحو مساحته وتبلغ ، م ٧٠٠ و

 قدم ٨٦٠ ٠ عمقه ومتوسط م م مليون
 ٤٨٠٠ أالبيغر لبحر ١ عمق متوسد ١

حة بذاما قناة فتح ومنذ ( قدم  للم
 اسذراتيجية أهمية للكاريبى بلحت٠أص
 ألواليات ألى بالنسة سجما ال

- أسدة
كاريا

 ف وتعر ٠ فيتية سو جمهور؛^
 كاريا حدورة ١) ألكامل باسمها

 (( رومية أالوزه اكم.ة أالشن ألسوفيتية
 داب تعرف ١٩١٧ عام فل كانت

 م لتخد نت ك.او لونتز و أ مقاطعة
 تقع ؛ وغورض الدياسيجن منفى

 اصبحت ٠ فنلندأ حدود من ب بالف
 داخل أوتونومية جه-ءورية ١٩٤٦ منذ

 ئ ألوفيتية روسيا جمهورية نطانى
 وعدد م كم لذط أ ١٧٢ مساحتها تباخ

 بتروزا ألعاصمة ،ألفا ٦٧٣ سكانها
 ءلى أقتصادياتها تعتمد ٠ فودسك
 ألذابات تفعلى أن ألخثبية ثروتها

 تثمل كما مساحتها من ا ٧٠
 وألزنك وألرخام ألميكا ألمعدب ثروتها

 وألنحاس وألقصدير وألرصاص
 أالتحاد فى أ ولى وهى ن وألحديد

 ٠ للميكا ألمنتبه أدوفيتى
اقتصادى مجلى وللجن.مهورية

W هد•
 ر١لد١ )) بمعنى نية ب كلمة
االولى المغرية ابء وهى «الببغا،

 المواتى اومع من ميناؤها يتب-ر و
 بهذا ذكرها يرد ،واحد'نها العالمية
 ففأل ا جنبية المراجع لى االسم

نكا دؤتمر ))  بمعنى (( االول كازاب
٠ البيضاء الدار دؤتمر

كازوبو
 لجمهورية رئيس وأول سياسى

 ، كازأفورو جوزيف وهو ؛؛ نفو ألكه
أب من بدل ليوبولد باقليم ولد

 مكونشوية١و العمال من صيرمهاجر
 مدأرس أحدى فى تعلى.مه بدأ

 لكى ألحيكية التبن أرماليات
 أنه أال .ة—ألكني فى الهمل تعده

 فاشتغل ألتعب( ألى اتجه فترة بعد
 ة—أالبتدأد. المدارس باحدى مدرسا
 التعاج هجر أن يلبث ولع لها ف"غرا
 لبلجيكية١ الريد بادارة موظن؛ ليعؤلى

 المالية وظيفة؛.ادارة الى انتقلمبا ص
 نحو ربا العمل فى وقفى البإجيبة.

 من ه كدر يتجه وأخذ ٠ لمة ١٦
 ٠ءر ل—حع الذى وذغر٤ا١ ب دا.

 اهامة ١ لثوئن ا ر ا لتعليع ١ من ما درجة
 متأثرة كانت ألتى االحزاب تر: ز تكو

 االباكر ب٠حز فاسس القية ة داك
 وهو ث ودجنز٢البا اًحاد١ زب٠حذ أى

 مقاعد أ ٠ عر حبى الذى ألحزب
I عقدت انتخاسات أول لى '( ١٣٧ من 

ل بعد ٠ ١٩٦٠ عام الكونذو استق

 كارافزبو حيان فى مرحلة بدأت
 ؛وو ٢٤ لى للدولة رئيا دلداره

رئيا با٠لىموم انتخب كما ١٩٠^٠
ده وك وتراس ؛ الوذارة  الى ب
 االمم لهيئة العامة الجمعية اجتماع

 بينما ، نفه العام من نوفمبر فى
 ناحية من اوموسا مع اخذ'ط

 الحركة تزعم الذى وتثوبى
 ناحية من تانحا كا لى االنفعالية

 فى لومومبا اغتيال وبمد ، خرى’
 مكانه لى أدوال انام ١٩٦١ فبراير

 ( لومومبا خليفة ل جيزنجا شكل ينما
لم ولكنه ثيل سانلى فى حكومة



كاسترو ١٠٧

 تشومبى هرب كما اشد أن يلبثا
 ١٩٦( يوتبه ٢.وفى ..الالد من

 وأذاعه االخر هذا كازافوبو استدعى
 واقاله معه اختك 'نم للوزارة رئيا

 وأقام ١٩٦٥ اكتوبر ١٣ لى -'دانية مرة
 ولى . مكانه اوزارة ريا كيمبا

 كازافوذد تعرض الفترة هذه خالل
ختطاف لالغيال مرتوب  ول .وا
 الموج عن كازاقوبو أزيح أز يلبث
 ذا'ذ دبره لذى١ ذثالب١ ا-تر عز

١٩٦٦ فى موبو-دذ جضيف جيئى”
 وكيمبا كازافوبو ث٠ع بكل طاح’ الذى

 لجميزره ١ سةيار موبوتؤ فتوإى
٠ للوزارة ريسا *والمبا وأقام

كاساى
 ش١ ا  أ قايم أحد

 منذ الكونغو جمهورية اليها انقمت
 ا٠قلي١ غماز فى وينع ١٩٥٩ عام

 الجنوبى الحد يمثل الذى كاتانجا
 ألف ٣٢٣ ماحته تبلغ ٠ نفو للكو

 بنحو سكانه عدد ويقدر ة م كم
 االوربيين ث٠م به ت وك، مك،٢ر١ه

 ، أوربى ٨٩٠٠ نحو التاريغ هذا فى
 ١٩٦٢ عام ولى ، لواالبوزح العاصمة

 قئيما بم فف الءزنفو تقميم أعيد
 ا هى مقاطعات 'ذألث الى كاسا'ى
كاساى ب يجنى—كاس ، لواالبورج

٠ يهك ب الحذو
كاسترو

 ٠ وزراء رئيس ا بى و٢ داس
 ١٣ ولد ٠ كاسترو فيدل ٠د وهو

 ٠ أصباذى أصل من ١٩٢٧ أغسطس‘
 . لقمب١ ءة١فىزر تعمل ثرية أسرة فى

 هافانا فى لجزويت بمدرسة التحق
 وتذر معتدا جا فى الحقوق درس ثم

 ٦و ، ابالمحاماة واشتغل ١٩٤٥ عام
 سياسية مغامرة فى اشترك ١٩٤٧

 رفى. تروجيلو الدكتاتور حكم ضد
 الى عاد ثم ، لدوبءيكان١ جمهورلة
 اوم— واوم االقتصاد ودرس الجامعة
 درجة عأى وحصل ميةاليا

الى وانصرف ١٩٥٠ عام الدكتوراه

 العمال قضايا بننى واشتهر المدامان
ك ضد واتأجرين  انتخب الم

نىاب عضوا ٠ ١٩٥٢ عام لر
 ١٩٥٣ ذوب ٢٦ ى كقال ١ بعد

 ءه١صر حروكا ;د، با-ت( وعددن
 قبضى ولكن الدكتاتورية مته ط: ضد
 سنة ١٥ بالجن ءنيه وحف عليه

 منفيا فهاجر ١٩٥٥ ءام عنه عفى ر
 لى١ فر را ثم ومن امك لى١

 ألمهاجرين حوله جمع حيت رك لويو
 رتتا حكومة على ٠_لى لثاز ١و

 عاد ١٩٥٦ ديسمبر ٢ وفى ٠ الرجعية
 تغرقوا الثوار من ثمانين مع كوبا الى

 باسم عرف ما وألفوا الألد أنحاء فى
 4لحرك كده (( ليه يؤ ٢٦ جماعة ١)

 ١٩٥٩ عام متهل ومع ٠ ١٩٥٣ عام
 ا فغى ، ا٠الحك نطام قلب فى نجحت

د من باتتا ف يذاير  وأقيمت الب
 وفى أوزونا برياسة حكومة االذر على

٠ هافانا كاسترو دخل التالى اروم
 الحكومة رياسة كاسترو لى ته

 قرارات عدة الغور ءى فأصدر
 ؛,ؤسسات١ تأميم .٠ تضمنت اشتراكية

 تقسيم ، أمريكا رولها التى العامة
 ومصادرة الكبرى القصب مزارع

 بطرق حيازتها تمت التى االراش
 المام من أغطى ولى ن فايدة
 نظام لقلب مضادة ثورة قامت نفه
 ضد قواته كاسترو فقاد الحف
سى الس فى الثوار  ، عليها ونفى في

 بعض تام ١٩٦١ ابريل ١٧ ولى
 على بعدرى بغزو الكويين المهاجرين

 المتحدة الواليات من بتدبع باوك
 ولكن ( كيندى رياسة متهل رفى

 فعرفت الخنازير خليج فى عليها قفى
 دورة فى اشترك اً باسمه الحملة

 ٢ ولى ،١٩٦. عام فى المتحدة االدم
 على برنامجا أعلن ١٩٦١ دسمبر
 لتطوير البينية - المارب ا!س

د اقتعاددات  بنابر وفى ، الب
ث القارات مؤتمر افتتم ١٩٦٦  الث
ء طاب كما ، بهانانا االمريكيين بج



٩٠٨ عارى

 ذوفمبر وفى ، جوتتاذامو قاعدة عن
الشمالية فيتنام زار نفسه العام من

كافرى
 جيفرسون دهو ، امريكى سياس

 ث١ببعغىأحد سيرته اتصلت ٠، كافرى
 عام ولد ، ممر فى ١٩٥٢ يوليه ٢٣

 والية فى الفايت بمدينة ١٨٨٦
 والتحق القانون درس ، لويزيانا
 ، ١٩١١ عام منذ الياس بالسلك

 االمريكية بالسفارة سكرتيرا ععن
 عين ١٩٣٧ وفى ، ١٩١٦ بطهران

ده سفيرا  فغرا ، البرازيل فى لب
 ؛.القاهرة سفيرا ثم ، ١٩٤٤ بباريس

 عند اسمه تردد ١٩٤٩ سبتمبر فى
 رافؤالملك أنه ذلك من ،الثورة قيام

د مغادرته عند السابق  ماء فى الب
 فى اشترك أنه كما ، يوليه ٢٦ يوم

ل  الذاصة الوساطة مرحلة خ
ء بمباحثات  الذورة حكومة بين الج
 الدبلوماس العمل اعتزل ٠ ’وبريطانيا

٠ ذلك بعد
كاكاو

 تجود الخضرة دائمة شجرة - ١
 ٥٢٠ خد حتى ئية١الستو١المناطق لى

 االمزون غاباتحهى االصلى موطنها
 تتغل الجنوبية بأمريكا وا ورينوكو

 فى أو شرابا تستخدم التى لحبوبها
ته صناعة  االسبان نقلها ، الشوك

 فاننثرت أوربا الى ١٦ الدرن ابان
 جزر وفى افريقيا غرب فى زراعتها
 ادوطى وآمريكا الغربية الهند

 يلغ ٠ الهادى المحيط وجزر وجاوة
 ويثمر امذار ٧ يحو النبات ارتفاع

 يتم المحصول ان اال النة تدار على
ث او مرتين جنيه  كانت العادة، فى ث

 افريقيا محصول على تسيطر بريطانيا
 احتكرت كما الكاكاو من الغربية

 المحصول شراء البريطانية الحكومة
ل  وبعدها الثانية العالمية الحرب خ
ل ءالن١حتى  المستعمرات، هذه استق
 اكثر المتحدة الواليات تستهلك بينما
من والجنوبية الوسطى امريكا انثاج

 االوربية الدول ومن ،الكاكاو
 فى الستخدامه للكاكاو المتوردة

ته صناعة  كانت ) سويرا الشوك
ته انتاج تحتكر  من المصنوعة الشوك

 تعتمد وكانت ) هولندا ثم ( اللبن
 ( الشرقية الهند فى مستعمراتها على

 عاى ل ب-ل:٠٢ وكانت ) وبلجيكا
٠ ( الكونذو فى مستعمراتها

 الكاكاو من الدالم انتاج بلغ ٠ ٢
 الثاب العالمية الحرب قيام عند

 أهم وكاذت طن ألف ٧٣٠ جملته ما
 ساحل تثمل له المنتجة االنايم
 نيجيرنا ، اإلرازيل٠ ( غانا ١ الذهب

 االنتاج تطور كما ٠ العاج ساحل ثم
 الدون من كبيرا عددا شمل بحيث

 بعضر وانذاج ، وا مريكية االفريقية
 ( ١٩٦١٢ حصاء١ ا. ىكا!ت هذه"الدول

 ا ولى الدوال وس ١ غانا .٠ افريقيا فى
 ، ط آلف ٢٥٧ ( للكاكاو المنتحة

 الماج ساحل ، ط ا ١٩٥ ,لريا۴ذي
 نفو ل£و ١٠ ط أ ٦٧ الكمرون ، ط أ ٦٣

 ٠؛ ( هكتار الف ١٨ المزروعة الماحة )
، ط أ ه سيرارون ، ط أ ٨ تومذو
 البرازيل : الجنوبية امريكا لى

 ، ط ا ١٦٧ ( العالم فى الثانية ١
 أط،ثم ه بيرو اط، ٣١ اكوادور

٠ وفنزوي نا غيا
 كوستاريكا ،الوطى أمريكا وز

 كوبا ثم ،اط ٢ر٤ هايتى ة أط ١١
٠ ١جو١وذيكار ما وبنا

روذر۶كالتذ
 أرنت وهو ، نموى سياسى
 اسمه برز ١٩٠٢ ولد ، كالتنبرونر

 ١٩٣٩ عام المانيا الى النما غم بعد
 وال٠بمي واشتهر ( االنشاوسى أى ١

 رأس على همالمر مع واشترك النازية
 منذ بأنه اتهم ،الداخلى االمن جهاز
 جنود قتل عن مسوئال كان ١٩٤٣

 وعلى ، اليؤود من وآالف الحلفاء
 محكمة الى ندم االتهام هذا أساسى

 شنتا باالعدام عليه وحكم نورمبرج
٠١١٩٤٦ اكتوى ١ فى
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الجديدة كاكونيا
 المحيط فى تقع الجزر من مجموعة

 ساحل عن وتبعد الجنوبى الهادى
 م ١١١٥ بنحو الشرقى اضرابا

 ؛' نيوزيلندا دن أفة—اط هذه وبنحو
 أحد ابيية الناحية ع:.درمن7و

الحار وزاء فيما الفرنسية االقايم
 ألجزر !بذء الكلدة المساحة تبلغ

 تمذ،ل م م ألف ٦هر منها ٢٠م ألف ٧ر٢
 الجديدة كالدونيا جزيرة ساحة

 أشا ٨٦ السكان عدن ويذ نفسها
 من ألذا ٣٠ بينهم ( ١٦٩٦ تقدير ٠،

 يوذتمدت— أ!م من والبقية االوربيين
 فرنا تعمرلت٠س١ ٠ والبوبنزيئن

 واتخذت ١٨٥٤. عام منذ ألجزر هذء
 العاصمة ٠ للمجرمين منفى بعضها من

 / ٨٠ ببا ويتجمع ألذا ٣٢ نوديا
٠ االوربيين من

 دروتها على تبا١اقتصاديا تعتمد
 الزراعية االرض أن ذلك ي المعدبة

 تغطى كما ماحتها من بر ٦ تعدو ال
 تثمل ٠ منها م٢ ٥٠٠ نعحذو الغابات

ت  الهند وجوز بن١ الحاص
 التى المعدنية ا!ضوة أما ٠ واالناناس

 االوربيين من العدد هذا جذبت
 >٠٠م ه 'ه٠بخ ز٠ويتمح النيكل فتشمل
 ( ١٩٦٦ عام ) انتاجه ويبلغ الزرنيخ

 فى انتاح أعلى وهو ط ألف ١ ره٤
 ثلث نحو ) الحسديد ثم ، المالم

 والكوبالت والزئبق ( حذ مليون
 والفضه والرصاص واالنجدوبا

٠ والذهب
 >اكم االقليم ادارة عأى ؛قوم

 ذى٠٣تذذ س٠مجل جاوه فرنسى عام
م، وذتخ اريغ I — ث نم - صا مجتد ينذخبه

 عضو االفنبم ويمثل ؛٠ عضوا ٣٠ من
 الفرنسى موخ٠اش ا مجلس فى واحد

٠ واب عفوبمجفرا وكذلك بباريس
كأدغورسا

ث اتحدة الواليات احدى  الث
الهادى المحيد على المطلة

 الشرنى مواجهة ( اباسبغبك ؛
 االروع الواليات واحدى ، االض

 دول احدى حدودها تجاور التى
تينية أمريكا  يبلغ ، المكسيك وهى ال

 الجءب لى١ الثمال من ا٠طولساحل
 عى ؛زيد ؤه,و لهذا م ١٢٠٠ نعدو

 وهما ريون اال الواليشون ساحل
٠ مجتمعتدن وواننجذون أوزيجذون
 مكسيكية والية كاليريا كاط

 عام فى االسبان ا٠ا'*تعمرء آن منذ
 لمتحدة١ الواليات ضمتها حتى ١٧٦٩
 ٢ فى ب ادا، ج، مماهدة بحد ابها

 سادتها تباغ ٠ ١٨٤٨ فبراير
 الوالبة كااًت ثم ةفي م م ألف ١٠٨ر٦
 ولكنها ، اتاحة حدث دن لثاا.خة١

 عدد حيث من االولى وم—اب تعتبر
 ١٩٥٠ عام متن عفىتضاالذ السكان

 عام فى فاًصبح ن م ٩ر٢ه فكان
 وفى ،' ن م ١٨ر٦ جملته ما ١٩١٥
ث النوات ذالل  فقط االذرة الث

ثة نحو اذوالية سدان عدد زاد  ث
٠ كمة يبآن م

 الشدال مبن كاليغورنيا تتجاور
ث والشرق  أوريجون هى واليات ث
 من طوبا يبا.غ ، واردزونا وبغادا

 ويتراوح م ٧٩.الجنوب الى هال الذ
 ونظرا م، ٣٦٠ و ١٥. بدئ عرشها

 تباين ونظرا ا ولى المتدادها
 ارر عدة واستخدامها -طحها
 "فيها لرى١ لتذظيم مابة ومتجار

 تطوير حيث من أهمية كتسبت١ فقد
 تثمل التى الزراعية اقتصادياتها

 وتبلغ ، بأذواعها واأغاكئبة ى الحد،
 ف ٣٦ر٩ الزرب ا رض ماط

 زح.و الى ى ( ١٩٥٩ احصاء )
 قيمة باخت ، هرزرعة أاف ١٠٠

 ءام ) الزراعية ألمحاصيل من االنداح
 ومن دوالر بل'ون ٢ر٢ه نحو ( ١٩٦٥

 ٠ دوالر درون ١هر الحيوابة ااخروة
 القمح الحقل محاصيل وتشمل

 ويلى واالرز والقطن واسير
والعنب الموالح وتشمل الفاكهة ذلك



٩٦٠ كالينين

 رذوف—واب والكمثرى والمشمش
 تم’ والجون وابإح والز.بتون والتين
 ازدهار ذلك ويتبع ئ بأنواعها الخضر
 الزراعة اساعات من كثير

٠ والغذاية
 اوال ١ انم كاليفورنيا ءلى يطلق

 اذهببىا١ ف، كتشا١ ن ذلك إذدية ا
 اجماب١ لهجرق١ ثم ومن ١٨٤٨ عام

 ولكن ن نحميرها أسباب من كان الدها
 ذلك بعد كثيرا انخفضن االنتاج هذا

 ( ١٩٦٢ عام فى أوب الف ١٠٦)
 فى االول المركل أبترول ذاحفل

 اذوالية صحت فأ المعدنية ذروتها
 االنتاح قيمة ورلغت له المنتجة ااثالثة

 ل د ٠ م ٧٩٦ جملته ما ١٩٦٥ عام
 الزئبق ٢ذتا١ فى ا ولى الوالية ونحتبر

 ى١٠ رط ٦٧ زنة لينة الف ١٦ )
 وشمل '( الواليات انتاج من /٦٠

 واكنجمتن ااجيير ا!خرى المعادن
 والعضة اكلوم١و والنحاس والزنك
 الكلية االنتا- قيمة بلغت ) والتلك
٢(١٩٦١مدلىءام١٤٢٠

 اشتهرت التى الصداعات 'نثماى
 واحواربح الطائرات : الوالبة ردا

 وتعليب وا!لية الكهربائية ا جهزة
 عالمية عاصمة تعتبر كما ه ا غنبة
 دحل بلغ وقد ، لسينما١ لصناعة
 ٠ د برون ١ر١٧ السياحة من الوال 
 ٠ خارحها من سائح م٦ر٨ 'أنفقها

 ( ألفا ٢٣٧ ) امنتو ساكل العاصمة
 ز ادفى. إوس 'نشمل االخرى والمدن

 فرنسسكو وسان ( ن م ٢ر٧ )
 ٦٢٨١ باجو٠د وسان ( ألفا ٧٥٥ )

 وبحرى حربى مركز وهى ( ألفا
صناعة لرركل دوليوود ثم ، هام

٠ لسينما ١
كابين

 ئ سوفيتى وذعيجثم روس سياس
 ٠؛ ليبان كا ايفانوفتش ميخاييل وهوا
 أسرة فى ١٨٧٥ عام تغدر ؛.اقليم ولد
حين من  بأحد ١٨٩٣ التحق ،الب

الى انضم ١٨٩٨ وفى ،المصانع

 الديمقراطى االشتراكى الحزب
 ابان الثورية الحركة فى واشذرل
 سيبيريا الى نغى ، افى,  ورحلتي؛

 فى بارز بنعيرب اغمطلع ٠ ١٩٠٤
 ١٩١٩ وفى ٠١٩١٧.عام أحداث

 المركزذ  للج-.شة رئيسا انتخب
 وسبيا ر رية لجمه؛ بة اذ-غين ا

 ١٩٢٣ وفى ، الغيدرابة اروفيتية
 ال'ذحاد ا على ألرياسة سلحإ ريسا

 المنصب وهو السوفيتية جمهوريات’ا
 رئين يقابل ١٩٣٧ منذ أصيح الذى

 وأطلق ١٩٤٦ دؤلى“ ؛ الجمهور 
 اذى ا تغير رأسه معف على اسمه

 ودى كا( كالينين ١) بارم اادوم ف نح>
ت هام مركز  'نهر ىط الماب للمواص

 ألفا ٢٩٢ سكانها عدد (( لحا الفه ))
٠.اثم ٩٦٣ ؛احصاء

كامازاج
 حزب زئير ٠ هندى سياس

 موامىكاماراج. مارا ٠٠٣ وه، ، تم ألم؛
ية ذرى باحدى ١٩٠٣ ولدعام  و
حصفار من اوة فى مدراس  .ن٠الغ
بتداية بالمدرسة التحق  والثانوية ا
ول 'شيابه ومنذ ٠ مدراى بمدينة  ا
 كان التى الوطنية بالحركة اغتفل
 حذكم ١٩٢١ عام ولى غاندى يتزعمه؛

 انغم خروجه بدلى A ، بالجدر عليه
 ١٩٣٩ وفى التاميل مؤتمر حزب الى

 خالل وفى ٠ للحزب ريسا أنتخب
نتخابات فى شترك١ذلك_  انتخب ٠ ا
فى ى٠بع٠لتثر ١ درف ١مدر ٦| ٦- |ج] ح و ١ عغسه

 فى د ١ ١٢٤٢ وفى ؛ ٠١٩٣٧ م عط
 الما ١) المدية المقاومة حركة

 غاندى ذودها كان التثم. (( اها ٠ح
ارالجن. طهمرتمن’'ت به ٠ وانته

ن ل وباع  ١٩٤٧ءام الهند استق
 التأسيس المجلسى انتخابات فى نجح
 كمانجح نفه امام ا فى أحررت االت
 ؛رلماث أول انتخابات فى ذلك بعد

 شاطه أما ة. ١٩٥١ عام ركزىللهذد٠
 فى عضوا اختياره فتضمن' الحزبى
عام المؤتمر لحزب التنفيذية اللجنة



كاك ٩٦١

 ١٩٥٤ عام للحرب فردا ١٩٢٩
 رئيسالوزر أختير لتاريخنفسه١ وفى

 انتخابه وأعيد مدراس والية
 عام فى ٠ب ١٩٥٧ عام الحزب لريامة
 تدعيم فى الرغبة أت اال ، ١٩٦٤

 انتخابات احتماالت لمواجهة الحزب
 الذين زعمائه بعض دعت ١٩٦٦ عام

 ارالتخلى تنفيذية وظائف يشذاون
 الذى البرز'مح وهو مناصبهم عن

 عام اسعتقاى لهنا ٠ بداسمه اتترن
 مدراس وزارة را-ة من ١٩٦٣

٠ؤر1ا حزن ت شذ الى. للتفرغ
كامانو

 ٠ دومينكالى ومياسى عسكرى
 كاماز نرتثيسكو الكولونيل وهو
 ءام ت’الدومينيك نورة ادانى ممه ا برز

 حكومة اسقاحف فى ونجح ٠' ١٩٦٥
 ذحدة١للواليات الريركارال-الموالية

 ٣٠ لى التدزلى را به حدا ببما

 تولى ن٠٠لوكيح١ الرعماء اتفاق وبعد
 انجمهوربة رياسة الترجمة صاحب

 للواليات انذارا نوحه ماير ٦ فى
 الدومنيكان. من باالفحان المتحدة

 للوالزت موالية حكومة تشكلت بدتما
 ٠ بارترا ى١اخذر برياسة المتحدة

 حتى اطة رحرب١الوئرة وتحولت
 رلي-؛' جودل تولية ءاى االتفاق تم
 ادرا، لجن سيكان ا٠ودل٠م

 بشولى 'نتبت دستورية انتخابدأت
 وليه ز للجمب،رسمة رئيسا باالكم
٠ ١٩٦٦

كامسف
 ليف وهر ٠ روس سياسى ٠ ١

سم ع’يعرف كأنى ؛ بوريوفتش  :,ا
 بمويكو ولد تج روزنفلت االلمالى
 فى اغترك ’ يهودية أسرة من ١٨٨٣

 ١٩.١لدجقراطى١ االشتراكى الحزب
 ضد لدعوته ١٩١٥ سيبريا الى لغى

 الحكومة تًا'-ف فى اشترك ئ الحرب
 رياسة تولى ٠ االولى السوفيتية

لتدنى زار ٠ ١٩١٨ مو'سكو سونيت

 البريطانية الحكومة أن غدر ١٩٢٠
 جريدة اعانة محاولته يسبب أبعدته
 بعد تولى ، العمابة هرالد الديلى
 وزينوفيف ستاين مع لحدن وفاة

 االتماد رئيس نواب منعب
 وظائف شغل كما * ١٩٢٤ السورض

 نزعته ببب ولكن ٠ أخرى رئيية
 عسدة الحزب ن٠م أبعد ستغالية١

 مع نزاعه فى تروتسكى ناى ٠ لت ١مر
 ، االول اخت 'نزوج الذى ت'لن

 وحكم االلمان مع ١س زلتآب ٠ب١
عدام عليه ٠ ١٩٣٦ عام با
 سيرجى وهو ، مغرىروس٠ء ٠ ٢

 التحق ، ١٨٨١بكييف ولد كامينيف
 الثورة فى اشترك ٠ ١٩٠٠ بالجيش

 الحرب فى البولشفيك قيادة وتولى
 توررياسة ١٩٢٠ ٠١٩١٩ االهلية

 وريدة ،١٩٢-(١٩٢٠ الكان
٠ ١٩٣٦ وفاته لجن الجوية التوات

كانبرا
 أى ، االسترالى. !ثمنو الكه عاصمة
تحادة العاصمة  وتقع سذراليا ا

 (( الجنوبية الجديدة ويأز ١١ والية فى
 عام االسترالى االتحاد نيام ومدن
 االتحاد حكاومة اقتطعت ١٩١١

 ويلزالجديدة والية من منطقهداخلية
 اقليما مذي-ا جعلتو بيتة الجنة

 فى بدأت ١٩٢٣ عام ومنذ ويدرالز
 افتتح ١٩٢٧ وفى نبراكا مدبنة اقامة

تحادى لمانازر بها  يتبع كما ، ا
 منطقة ايجدرالى كاسرا اقش

 عام منذ جارفيز خليج على .احلية
قدس ماحة تبلع ١٩١٥  م٢٩٣٩ ا
 احصاء ١) ألفا ٧٢ سكانه وعدد
١٩٦٣ I ف ١٠ وكان  عام ك_مة آ
٠ ١٩٣٧

كحساس
لوسطى١االمريكية الواليات احدى

 ،النارة االوط الهل فى وتقع
 كاناس نهر من اسمنا اشتت

 نهر برى٠ دلقى و شةتها٠ اذى ا
ستى اس——كانس. عند ورى—ال



٩٦٢ كاوسئلى

 سراعا والية تجاورها (اغا’ ١٢٢ ,
هوما الشمال فى  ألجنوب فى وأوك

 'لغرب ومن مورى الثرق وفى
٠ كولورادو

 ٨٢ر٢ كاذبى,.اس مساحة تبلغ
 الجنوب الى الثمال من وتمتد rr ألف

 الى الشرق وس م (١١ دافة
 مساحة وتقدر م٢٠٨ لمافة الغرب
 من بز ٩٥ بنحو الزراعية االرض

 مليون ٥٠ نحو أى الكلية الماحة
 ير حد الى اعتمادها كان لهذا فدان

 عدد بلغ ٠ الزراس االنتاج على
 ( ١٩٦٠ احصاء ) نم ٢ر١٧السكان.

 .٠ ١٩٦٥ عام ن٢ ٢ر٢٣ الى ر'ذغع١
 ( ألفا ١١٩ ١ توبكا مدبنة العاصمة

 ٢٥٤ ويشيتا 'نثمل االخرى والمدن
 هذه وتثتهر ألفا ٦ر٧ بيلين١و ،ألذا

 الرئيس* رأس مفنط بأنها ا خيرة
٠ باسمه "متحف وبها ابزنهاور
 على الوالية اتتصاديات تعتمد

 ثم الحبوب مقدمتها وفى الزراعة
 محصول خمس تنتح فهى .٠ البترول
 ٢٤٣١٠ القسح من المتحدة الواليات

 وهى /'٠ ( ١٩٦٥ عام بوشل مليون
 اشاج حيث من السابعة الوالية
ت وشمل ، الدر؛  االخرى اتحاص

 الصوياوتبلغ وفول والنعير الترطم
 نحر سنويا الزراعى االنتاج نيمة

 الى باالضافة ،دوالر بليون ١ر٣
 احصاء يقدر ذ١ ،الحيوانى االشاج

'(١٩٦٦١ رأس ره٧ بنحو بها الماسة
 الوالية فتعتبر المعدنى االم أما

 فض البترول حيث من السادسة
 الطبيعى الغاذ من اشاجها عن

 هدأ تيمة بلغت وند ،والهليوم
 وتنتهر ،١٩٦٥ عام د م٣٠ه االنتاج
 لخاصةالتى١ الطارات بانتاج الوالياً
 وكيسا والبيتش البدؤرنج تشمل
 الثالث المركان وثيتا مدينة وتعتبر

٠ المتحدة الواليات فى الصناعة لهذه
 أساس على الحكم نظام يقوم
نيام ويتضمن ١٨٦١ عام دستور

 إ مجلس من يتالف تتريس مجلى
 لمدة منتخبا عضوا ٤٠ يضم شيوخ

 ١٢٥ يضم نواب ومجلس سنوات ٤
 حاكم وينتخب ٠٠، سنتبن لمدة عضوا

 يضل ،كذلك سخن لمدة الوالية
 فى نواب ه و شيفان الوالية

الكونجرس

سلم كاو
 كارديوهان وهو ، كىألماذى١شتر١

 ،١٨٥٤ براغ بمدينة ولد ، كاوتكى
 االشتراكى الحزب الى انضم

 انتقل ثم ./ ١٨٧٨ بغينا الديمقراطى
 لغردريك سكرتيرا وعمل لندن الى

 بمدينة أصدر ، ١٨٨١ عام انجلز
 المجلة ( وشدن ' ورجارت٠حت

 أو (( الجديد العمر » االشتراكية
 مسدورها١لتىد١ ( تسايت نوى دى ا.

 أنعار أبرر من ، ١٩١٧ عام حتى
 ستخدام ١يعارض يةولكتهكان٠الماركس
 قيام عارض لهذا ، الملحة الثورة

 أن برى كان ، العظمى الحرب
 تحقيتها بمكن أالشتراكية أالهداف
 تتبلور أنها اذ ديمقراطية بأصاليب

 فى ال كاملة ديمقراطية بام فى
 اختلف لهذا ٠ لبروليتاريا١دكتاتورية
 الثورة زعما، من كش مع كاوشكى

 ولينس برننتاين مثل االشتراكية
 وفينا براح بين تتل ت وكى وتر

 عام االذرة بهذه ذوفى٠ ، وامسذردام
٠ ١٩٣٨

كئدش
، فيتنامى وسياسى عكرى

 ألجر مارشال وهو ، وزراء رتيس
 ١٩ فى احمه برز ٠ كاوركى نجوين
بءكرى نام حون ١٩٦٥ يونيه  باًذت
 الذى خانه الجنرال دومة اطاج
ن الحكم ترلى أن سق  ٠تاد بانق

 سحت١دذلك ٠ ١٩٦٤ياير ٢٠ فى
 مقود مدن التاسعة كاوكى حكومة

 كابقه وهو ، دييم جوين—نح
فى زار ،التدخراالمريكى انمار من



٩٩٣

ذدوفرموزا٠اغ ١٠  دالمين طستاي
حول محادثات الجراء ( الوطنية

 ولءليها٠لحع١ تمكن اش المساعدات
 ١ ١ ولى كوتح الفييت ضد حربه فى

 لجنة "شكيل أعلن ١٩٦٦ سبتمبر
 اال جديد دستور ضع لو تأسيسية

 كما ٠ تاطعتها التحرير جبهة ان
 لعامذغسه١ درن اكذوبر ٢٢ لى اشترك

٠ ماني ذمر’مؤ لى

كادما
 لجمهورية رش واول سياس

 كاوندا. كينيث دافيد وهو ، زامبيا
 االرسالية كنية لى ١٩٢( عام ولد

 وكان ٠ يا٠بش-مالرودي االسكتإخدية
 من معلمة وامه أفريقيا فميا أبوه

 صباه لى أ:روء 'ذولى ٠ راسالندى صلى١
 خدمة لى الترجمة صاحب نعمل

 ذحح١٩٤١وفىءام والحدائق المنازل
 وعمل ثاذوية يمدرخة االلتحاق فى

 فى اجتماعيا حثا و؛؛ وناظرا مدرسا
 يدوها اش المناجم شركات احدى

 يبرستيوارت عينه ١٩٤٩ البيغروفى
لذالبيغى أحدكمار » براون كور  ٠ ألم

♦ له مترجما

 باالشتراك السياسى تثاطه بدا
 غمازروديميا ر٠حزبمؤت تأليف فى

 سءرتيرا انتخب الذى الفرضالوطذى١
ل وفى ١٩٥٣ عام له  رار ذاك خ

 لى الشتراكه واعتقل والهند انجلترا
 ، حصرة1ا التغرقة ضمد مظاهرات

 مؤتمر ١١ حزب اس ١٩٠٨ وفى
 وانذخب (٢ الوطنى االفرض زامبيا
 سياسة شعاره وجعل له رئيا
 مؤتمر فى حزبه مثل 1؛ اللمية غاندى
 ١٩٦٣مارس وفى١٩٦١ نرار لندن

 بحل انتهت ش١لمحادثات١ فى اشترك
 الذى ونيادالند روديسيا اتحاد

 انتخا؛؛ت وفى ،المداية منذ هاجمه
 ٥١ على حزبه حصل ١٩٦( يناير

 وزارة اول نشكل ضدا ٧٥ من
أهامذغمها١ من دناو ٢٣ فى وطنية

كاس

لرود١اًءين اكتوبر ٢ ( وفى  سيا٠ستق
 زامبيسا جمهورية باسم الشمالية
 ، لها, رئيس اول كاوندا وانتخب

 اعترافه عدم اعلن ١٩٦٥ مايو وفى
 وأغاق العنمرية روديسيا بحكومة
٠ زامبيا وبعن بينها الحدود

كاسل
 ،النازى الحكم ابان لمار’ نائد

 ولد ،' كابتل فلهلم المرشال وهو
 رفى ١٩٠١ لجيش با لتحق ١ و ١٨٨١

 لحرب١بان١( نعبب و كابتن رتة الى
 ا ٩٣ غام( جنرال وبلعرتبة ٠ العظمى

 الحربية بوزارة التنظيم ادارة تور
 هتلر واله لم ، ١٩٣٨٠ ١٩٣٥

 اللماذية١لسلحة١ للقوات العليا القيادة
 ١٩٣٩ اغلس ٣١ منذ وامب

 شرود اعلن ، لحربافىمجلس عفوا
 تولى ، ١٩٤. فرنا مع الهدنة
 ،١٩٤ا عام لجبهةالروة١فى القيادة

م على الموافقة اعدن  المانيا اح
 هلى ووقع شرط أو قيد ب الطغاء

م وردقة  مايو ٨ فى بب*رلدن االس
 تبخى آث ,بب !م واش ي ١٩٤٥
 وذددوه دو م؛ ٨ فى غاء اط ءلما
 محدلمن ٢أما حذرب كؤجرم ة كم 1للمح

 ؛؛العدام عليه حكؤت اش ذورمبرح
٠١٩٤٠١ أكتودر ١٦ فى شتا به ٠وذعذ

دورس كاى
 طىء ينع ب'ريس أباء م'ث حى
 'نقوم لبسن١ اذهر اليرى ااخفة

،٠وبعغر الفرنسية جيةرالخا وزارة ره
خرى لحكومة،١ المعمااح  أصبح ، ا

حا ا ق بطل  _كومة - اغو- ا دمضى٠ ص-ط
 داورنح اسدم بطإق كؤ.ا ، ااذرذب

 الى االشارة فى لندن فى متربت
٠ رطانية ااس حكومة اا

كاص
 لنشأة ١استرالى بربطانى سياسى

 وك ، يى كا ذر جارد د رذشار ر وءؤ
 فى اشترك ، ١٨٩٠ مدجورن بمدينة

الفرنية ألجبهة فى ألعظمى الحرب



٩٦٤ ابيض تمتاب

 مفوضا وزيرا عين ، ليبولى وى
 عام ألمتحدة الواليات فى الستراليا

 )بعد ١٩٤٢ مارس ٢٠ وفى ،١٩٤٠
 للدولة عوذوزيرا 1؛ ٠: فبراير٤ حادث

 ،القاهرة ومقره االوسط الشرق فى
 الحرب وزارة فى عضوا كان 'كما

 حار منصب ترلى ،البريطانية
٠١٩٤٥-١٩٤٣ البنغال

ابيض كتاب
حى اسم  عامة بصفة بطلق اصط

 الدولة تذرعا رسمية وثيقة على
 ٠ جيه لخار أ ن إكمو ١ هرن ن بذ؛ وتتعلق
 ١هذ بطلق المتخععر وبالمعنى

صطالح  الذى البرلمانى التقرى على ا
 البز:طازلمن لتارجيها وزارة تصدره
 نيةالمرلما التقارير عز له لمييزا

خرى  دلك ٠ اآلررق العالف ذات ا
 عذا بدون رصد بد االبيغر اذكتاب ان

ف ٠ الغ

 ت١ على ش!دماى١ العرف جرى
 اش الوثائق على الدول بعض تطلق

 فالكناب . ة—خاص الوانا تصدرها
زرق دارة سقت الذى ا  اليه ا
 ننصاى او برلمانى تقربر به يقصد

 غالف له ر_طاذية ا مة الط، تصدره
 على يحمل اث للجمهور و ؛. ازرق
 او الردف'، الرسمة التقارير هذه

غتراك و’ بالثراء I ارخاء  يا
 الرسمية الطبوعات وكذلك الذوى

 عام منذ م النط، هذا بدا وند للدولة
.١٨٣ .

 يعرف المتعءلم؛ لوال؛؛ت' وفى
 من مجموعة ض الذى الجل

وما-ة المكاسات  بالكتاب الد
حمر  الوثائق على طلق بينا ،ا

 وابدرية االدارر بالثوئث الخاد*
. االزرق الكتات اسم

 رائق ا',, على الرتطلق الدول وس
 الكتاب ٠١ تتدرها التى الرسمية
وتطلق .وأبرتذال الماب األببض

 مما الوثائق ههذ على نافر
 تعرف الت٢ كما (( االصغر لكتاب١١١
 الوثائق اما ؛ العينية الوثائق به

 والمكبكية االيطالية الريمية
 كما ؛ االخض بالكتاب يتعرف

 الرمادى اللوث واليابان اتخذتد)لحيكا
 اش الرسمية للرائئق شعارا

٠ ها ر تعد

ادود كتاب
حى تعبير  يجل على :طلق اصط

 و مىيا - كحزب لمة٠ها ه معدر
 العماز نقدا ثم; و وطنية جماعة

ل الحاكمة اللغة  ص فترة ح
 معر تاريخ فى ا مثلة وس . الفترات
 السود٢الكتات شر زش

 الكتلة حزب رتبر صدره’ الذى
 نقدا وتفءن ١٩٤٢ عدام الوودية

 هذه وشمات الرفد وزارة عمدال
متثناءات المحدية اآلخذ  وا

 وند اال-نبدادو النفوذ ايتغاللو
 ١٩٤٤ عام النوات محدب شكل

حزاب من يتالى كان الذى  ا
 فى'التهامات للتحقيق لخة .المعارضة

 ولكن األسود انكتاب تغمنبا اش
 المعرية ما!درقانت متعلة كاب

حنة؛ عما’ توقك اش؛ئته  ا
 الذى ا!ود الكتاب ذلك وس

 انيةالود ت الهين حدى ١ هدرته ’
 اب الفظ بذخمر يج" رج م وكاث
متعمار ارتكها اش ن البذيطانى ا

ب تل انردان . االستع

حبر اهتاب ا
 يغد كتاب على يطلن' ٠ا

 الزعيم وكتابات انوافى س مختارات
 مجل ن٠تذض ترنح ماوتى العينى
 المراحل الى 'كذض وبرجع . تعاليمه
ولى  ، المين فى الوطنية للحركة ا

حمر الكذان :١ ٠ا دد ر  ابان ')( ا
 نامت اش الثقافية بالثورة ف ء ١٠٠

عدة وامتدت ١٩٦٦ مان ر نه خالفى
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، فيا—دغر . المحر . الدرنة
٠ مال' و ر 1. ف تلقار ٠ فاكا تشكو.صلو

ولتوانبا اضونيا . فنلندا , .أوكرانيا

الوطنية اسة
ر جلد م قا رى 'ل-ه و حزب

الذى طئة ال كة العد. فى وبعى
وبرن ٠ العرنر نتداى ٠١ ضلت نا

والمطالبة ١٩۴٦ تورة خالل تاطه
التى العنف 'عهال ٠ف»اج ر دالدت

 ة تقي- الى تهدف وكانت شهور
 تعاليم ضوء فى العينية الحركة
 الثورة شباب اتخن ٠ تونح ماوتى
 ميثانا ،( ا حمر الكتاى )) الثقافية

نمن منه ونثرت فطبعت لهم  م
 على وكل'ت رمزى عثمن تباخ النسخ

 كفة جيبه فى يحمل أن مواطن كل
 بة٠مف كل لى فقرات ليتلو منه
 المصت. أو الحاسة فى اكان سواء

 زام االذاعة وكال ٠. القطار او
ون برامجها  من مختارة فقرات بت
 هذا الصحافة ونهجت ، الكتاب
 ٠ منه يومية مختارات بنشر النهح
 ذلك وراء بمدت الذى الهدى وكان

 القيادى ياندور انثعب تذكر هو كله
 لثاة فى تونح ماوتى به ذام الذى

٠ .الشعبية المون جمهورية

حرين كذاه
 الدرب رت!د اطلق سياسى اسم

 محموعة على الثانية العالمية
دراكية الدولى  أكر تذق وهى ا
 انقارة غرق فى تعع اش الدول

ح كان ى ومن االوربية  ٠ االصط
 روصيا جمهررية ا هذه وتثمل

لماذيا١ .بولندا .الرشة

نتداب حكومة استخدمتها  نمع فى ا
غراب نثورة١  واشترك ،الثامل وا

تاب هاذسم ))' ا ئ روب■-  فى V ا

 رنيع ال؟،، اذبت التى المفاوضات
 يمتوانن ث سعًاق الف السوردة المعاهدة
 لذوتلى؛(١ى )اد,£. ار الدزب ريال

مع مذاونات لى اشترك الذى

 ولكنها ١٩٤٣ عام كاترو الجنرال
 فيها أحرق دامية باضطرابات انتهت

 لثانية ١ للمرة دمشق الغرنسيون
 تدخل حتى االضطرابات ودامت
 فرنسا بموافتة وانتهت االمن مجلن

ء على  الحزب رش وتولى ، الج
 سورية جمهورية أول ريامة

٠ متقلة

ا الوطنية اكتلة١ حزب زعماء من
غ مردم, يلموج ٠ اخو,رى ا فارمى

٠ ىااجابر ابته عد٠ؤي

الوقدية سة١
 مكرم ألفه معرى سياسى حزب

 ١٢فى استقالته بعد ١٩٤٢ ى'م عبيد
 الذى الممرى الوند حزب من يوليو

 فى واشترك ، له عاما سكرترا كان
 لنواب١و لشصيوخ١ من ١٦ تأليفه

 ، ممه ١ستقالو١ الذين لوفديون١
 ،٠ له حال لسان الكتلة جريدة وأصدر

 قانون صدور حتى الحزب نيام دام
 ، ١٩٥٣ يناير ١٨ فى االحزاب حنى
 ١٩٤٤ عام الكتلة جريدة ندرت وند
 ١٩٥. عام حتى عدورها ودام

٠ صباحية ؛؟مية وكانت

السكان كثافة

 تعبر السكان كشافة - ١
 التجمع مذوط به 'شد اصطالحى

معساحية وحدة ار منوبا كار٠ع٠ال
 متر اليو د’اب كارل االرض من
 اهمية لها اتذأن وكثافة . بم اد

 ظواهر عدة دراسة لى كعذرة
 البيئة كتفدول' واحتماعية انذسادتة

 صناعى مجتمع الى زراعى مجتمع من
 الهجرة هروجات على للتمرف أو

٠ والخارجية الداخلية

 عوامل بعدة ن الة؛ كثافة تتاً'ل
 لمذاخممايجعل١ ف كتطر طبيعى بعضها
 ان ،رذلك مستحه الحاذ دام
القطبية المناطق فى السكان كثافة



٩٦٦ السكان 1'

 الصحراوات فى بينما مغرا تعتبر
 فى ١ الى ترتفع الوادات نمئ الخابة

 العوامل هذه وس ، المربع الميل
 كالمناطق المعيشية الحياة صعوبة
 والك"فة ؛المراعى سهول أو الجبلية

 فى منها الحفر فى أعلى عامة بصقة
 النشاط 'ت١ذ المدن وفى الربف

 عذى’ كالعوادم المتعدد االقتمادى
 فان ؛لهذا االذليمية المدن فى مندا

 ايكان كثافة على ديدل الذ' الرنم
 ة كبي ييةيا٠ل ة وحد بمثل نليم ا فى
 الكاش التحمع حقيقة عن يعبر ال
 وحداته الى االقليم انقم اذا اال

. الداخلية

 الكان كثافة تقدر ممر نغى
١هذ ولكن ، م كم فى ٢٦ بنحو

فا يختاف ٩ المتوم...ط  ١كبير أخت
 بون وراوح االقليم الى بالتبة

 ١٢٩١٠ الى الغربية ء١لصهر١ ق ١
 الكان كثافة بينما ٠ االسكندرية فى
 .؛ ١١٧٠٤ بنحو تتسدر القاهرة فى

 فظ.ات محا فى المنوط هذا ويختلف
 ياس’على والتبر البحرى ألوجه
 رى المحافظة بعد أو قرب

 طبيعة الى باالضافة الصحرا،
 فغى : االقب لى االنتمادى النشاد

 بنحر الكثافة تتدر البحرى الوجه
 ترتفع بينما ؛البحم, محافظة .فى٢٦٩

 ولى . المنوفية محافظة فى ٧٣٤ الى
 جرجا فى ٨۴٣ بحن تتراوح المعيد

أسران. فى ٣٣١,الى

 تتبابن حيث المتحدة الواليات وفى
 جفرابا وتختلف لو!بات٢ طبيعة

 نفها الظاهرة تتكرر وانتعاديا
 الواليات متوى ءلى الكان فكثافة

 للميل ه٠هر بنحو تقدر الخمحن
 شديدا تذبذبا تتذبذب ولكنها ، المربع

الى وترتفع االسكا والية فى د.٤ فهى

 فى ٦٤٢د٣ الى ديومنج والية فى ٣ر٤
 دالية فى ٨١٢ر٤ الى بوجرس والية
٠ ايلند رود

 يكثافة بيان يلى 1٠في و ٠ ٢
 على الدالم دول اهم فى الكان
 العربى( لىبع.)'العالم١الميل أساس

 ؛ ٣٩هر االردن ؛ ٣٦دا١ لبنان
 ؛ ١را٣ السعودية ؛ ٣ر.٣ العراق
 توذر ، را٦ ليبيا ٠ رهه٦ المذرب

 ؛ ( كم ) ه الودان ؛ كم,، ) ٢٤ر١
 ترتفع ينما ؛ '( كم ن ه الجزائر

 متل دالية فى ٧ا الى الكثافة
 مثل دالية فى ٤٦. والى ننطينة

. الجزائر

 نبة اقمى تبلغ ( أوربا فى )
 بنحو تتدر اذ هولندا فى للكثانة

 بلجيكا لليها المربع الميل فى ٨٧٧ر٨
 إسا١ ؛ ه٤٧ار بريطانيا . ٧ه٩ر٩

 ؛ ٤هرها ايطاليا ح ه٣٤ر٢ الذرية
 سويسرا ؛ ٣٩٨ر٧ الشرقية المانيا

 ؛ ٢٧. الدنمارك . ٣١٨ر۴
 النما ؛ ٢٦٧ر٩ تشيكوسلوفاكيا

 اليونان ، ٢ره.٩ فرنا . ٢١٠ر٧
. ١٠٦ر٩

 نبة زك تدم آي فى

 بنعءو وتقدر ن ليا١فى '_كان١ اكثافة

 ذلك ويل ؛المربع للميل ٦۴ر.٤
ن  ؛ ٣.١ر٦ الهند . ٣ه٢هر سب

 ا٠ر.٩ العد ؛ ٢٢٩ر٢ باكتان
 فى العحراوى االمتداد  حظ ؛

 تركيا . ١٤٧ .ا اندوي؛ . , ا!ذ-رب
 افنانتان ؛ ه٧ر٨ دوردا ؛ ٨٣ز٧
. ۴۴ر٢ه؛'يران١ر٨
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 كندا (٠ وتراليا امريكا فى )
حظ ١ ٤هر  I' ألتطببة االمتدادات ي

 كوبا : ١٨ :أرجثنجحن١٨ر٣ ريل١بر١
٠ ٣ر٢ استراليا ٠ ١٣ر١

تحاد ؤ  للميل ٣٢ر٢ ا٠ السوفيتى ا
 بنحه لكثافتة ١ رقدرهذد بينما ن لمربع ١

٠ اوكرائيا جمهوربة فى ٢٠٠

كراتشى
 وتقع الباكتان بجمهوربة ميناء

 -يبدأعندها نهرالند دلتا شمال فى
 عند يتفرع الذى الحديدى الخط

 در القرربة <(٠الند أباد ددر٠)
 ودرنا الباكذان مخرنا شماال

 ، دلهى الى الهد شمال مخترقا
 عام منذ السياسلى أهميتها تطورت

 محمد الزعيجثم اختازها حدن ١٩٤٧
 الباكان لدولة عاصمة حناج على

 حناج رأس ظ وهى : الحديدة
 طورا -كاذبا عدد ر ط درج فمن

 ١٩٤١ ألعاعام ٣٥٩ دكان كس

 ١٩٥٧ عام ن م ١ر١٢٦ ار ارتعع
 وفى .. ١٩٦٥ م١ه ن م ١ر٩ا٢ الى ل

ص اساكستان١عاصمة نقل بدأ ١٩٥٩

ص ١هذ وش روابدى لى١ راص
 اقتد-ادبا ادته أهمية 'طور بمنع

 شبه درق لى اإنالى ابء باعتبارها
 ، رومياى د—بم اليندبة اسزبرة
 نقل بعد ١٩٥٢ عام جامعتها انشئت
٠ أباد حيدر الى السند جامعة

مراقشنكو

اكب ردس ودب مهندس
 هاحر ر؛٠ كذ٠ح-ناا ياسية٠س رذ٠د

حكم ظل نى ودية٠٠س ١ ا)حياة لى

 فكتور وهو ؛ رىلدكتاذوا ستالثن
 ١٩٠٥ عام ولد ٠ لذ اندرييغتش

ل وفى ،ا!لى الهندسة ودرس  خ
 بعثة فى اوفد الثالى العالمية الحرب

 طلب وهناك ئ المتحدة الواليات الى
 كتابه واحسدر ، ترزع ا دمض: ١ ء ألمجبه ١ حف

 الى ترجم الذى (( الدربة تآنر ١)

 توفى ، ١٩٤٦ عام العرلى اللغة
يات ٠ ١٩٦٦ فبراير المتحدة ؛.الو

كراس

 ،اتازى الحكم ن1؛١ لمار’ سياس
 عليه نبضى ي كرامر جوزيف وهو

 تشيكوسلوفاكيا تحرير بعد الحلفاء
 بربطانية ااممح:كمة الححاكمة ٢١قد و

 ز.,د فظائع بارتكاب متهما عسكرية
 معسكر على اشرافه فىأ'ذذاء االطالى
 عليه وحكم بلن بمدينة االعتقال
 ١٩٤٥ أغطن ١٤ فى شد؛ باالعدام
 اسم الحلفاء دعابة عليه وأطلقت

٠ (( بلسن حثى و )ا

كراس
 وهو ، لبناش سياس .. كرامة او

 ولد ٠ كرامة رثيد بن الحميد عبد

 أسره فى ١٨٨٨ عام الندام بطرادإس
فتاء ذولى ٠ معروذة  بلرئم١طر فى ا

 )وطذلى١اأحركة ا٠وترءؤ إه' حاكمإ ءثن

 لذريونءلىم١ الذى مس ت٠وكا بها
 بثارة مع ١٩٤٣ 'لى فى ض القنب

 عام الوزارة رداية ترر ؛ الخورى
 ٠ استقال أن يلبث ل ولكنه ١٩٤٥

 تولى الذى مى١ر۶ رشيد والد وهو
 توفى ٠ مرات خمس رة١!وز١ رياسة

٠ ١٩٥٠ عام الترجمة صاحب



٩٦٨ كرستآن

كردستان

 اش المنطقة بثمل جبل اقليم
 والفرأت هجلة نهرى رعلمعا تحيد
 ٠ أرمينيا وهضبة صزجرو وجبال

 وهوشعب لكرد١ أو د١الكر١ ويسكنه-؛
 , نحو أفراده عدد يباغ
 ويستوطن االغنام برعاية كثره يعيثى,
 وتفدر ، الزراعية السهول بعضه

 ٠ م لى الف ٢٠٠ بنحو االقليم. ماحة
 التى الجسية الوحدة من ,وبالرغم

 ونوع أن اال لشعب ١ ١هذ بين تردد
 الكبرى الدول من عدد بين االقليم

وايرات تركيا بجن ب الى ادى
 * ة فيتمالو وأرمينيا المراقو

 من عدد فى يتجمعون العراق وأكراد
ثم السليمانية أهمها لثممال١ مدن

 المدن أهم ومن .وكركوك الموسل
 تروم اد الكردى الطابع ذات التركية

امد من واالكراد ، بكر ودبار
٠ النيثن

 من تجدمنة الكرد تاريغ يتضمن
 العثمانى الحكم ضد التحرير ثورات

 ١٩١٩ عام دى ٠ والدراض وااليراش
 الى اشارة فرساى معاهدة تضمنت

قلى سذةأل"ل١ عذى المفاودة  وفى . ا
 ’لى تر و الحلفاء بين سيغر معاهدة

 منح ء'.ى نعر . ١٩٢٠ أغسطس )'
 عامين لمدة ذاتيا استغال كردستان

ب تمهيدا تركيا اف الى تحت  الع
ل؛  اوران معاهدة أي ا ٠ التام استق

 أية تتضمن ص ١٩٢٢ , ذلك بعد
 ثورة وكانت ٠ الغضة الى اشارة
 العراقية لحمهورية١ءالن١ منذ االكراد

 العراق مشاكزي أبرز من ١٩٥٨ عام
 :ملم١ألحركة هذه وتزءج ٠ الداخرة

 انغال ن’كرنت منح الى ترمى
٠ البررالى مسكغى الم ذاتيا

راد
 العراق '( محافظات ؤ ألوية أحد

عز ب . زرفا يطلق كما الشمالية

 ت مند ءرد 'د نر اف عمد'، شه
 ويدور انورى ب,’- ادم, ■ت-مز
 وبعلى. وكذالى حف مذ و ى اد
م مدالى  فى وكان ٠ لقتلى١ ة ا

منذ يلم٠أى رج عب. أ مق. لى لم،١

لحدود مجاورة وتقع ، اللواء عاصمة
 ألف ٢٠ اللواء ماحة زاغ‘ ٠ 'ذرزق

،الفا ٣٨٨ سكانه وعدد م كم
 مركز وهى الغا ٧٠ لىكوك والعاصمة

 تاًلعتءام التى العراق بترول ركة
 نقل ذايب١ى -تتدر مذهاو ١٠٩٢١/

 السورية بانياسى ددنا، الى البترول
حذن م ٣٥ يشحو ه٠تذف دا و؛خدر
وه ما على كرك كر 'رقع ٠ با سدو

, انثورد بعيد ا
نطرابات  تلرنبا نالثيوعير ا

 عدد وبلغ العرب والترميوت التركمان
. قتيال ١٢١ اسابا

الكرميت
 بالعة مبلى١ او الكرش

القإهة 'و اندحن عى اروسية
الروسية 'ادى من مدية تحرس اش

 القالع هذ؛ من ذمة وانبن ٠ الكبح,؛
,كآ مه بنة ٠لصلم ن٩٠٠٠م ٠.ك ١ ؤ ا حم■' — هى
 مجرذابقعد ٧٩،-؛ 'اك اغنن ذم., ذانا

رئع٠غذعالضئ

ف غو لى٠ لىى١ نعة

اتلىمغن دني ١لى نة المد ءذده تفؤ
 ءذدهيئة واكرثن . سكووم س:ة

 ١ ١ /,٢له طه نجثر٨ ذه ١لحصظ مسط؟
 ١٨ ردت>ه حرما ١د ءهارتدا و لى

 ٠ابدات د •رده رت 'لى و.نثن خ ٦
 الحال هو كما اكرندن لى

مبات ءرة ة ادام ببعة نبح ف

 'اربكد!صس٦٨٦;

.ه—>-طاتت مم مه١ت'هئتخد



 ضم ابح بمده ومن ٠ وحرسه
 سرب لرعماء اربية المكاتب

ح فى والكرملين ٠ والحكومة  االصط
 فيتية العممو مه لحح، ا معياسة به يقصد
ت ا'سج ؛طلق كما  فى يغرا ا

شارة محال ’  االدبدة الى ا
٠ بكيةاالمر

رواب
 'نتأإف التى الجمهوريات احدى

فيا جمهورية مذدا  االتحادية يوغوس
 وسالى لسافا ا نهر ندئ ما تمتد

درباتيك  فى جاتة منطقة وهى ا
ر١من زشقيا٠ الجمإة  لجتوب١شا
 فى تباوره' ة٦لدينار ١ االلب جبال

 الجنوب وفى فينا 'طو الشمال
 كروانيا ساحة مص تبلغ ٠ ابوسنة

 مد٠ب الثانية ؛ م كم الف ه٦هر
 احصاء ' سمكالى' وعدد < الصرب
 الذهب من اكثرهم ن٢ ار؛ ( ١١٦١

 للكيلو ٧٣ر٦ الكافة و'ذبلغ الكرواتى
 بالزراعة بثتغل ، الواحد متر

 ٠بعف ار، باالخفاتة السكان اكثر
 ؛هدنيةا ةو الثن وتثمل ئ التعدرن

 وكيت وا _ادرد—والحس الفحم
٠ والذحار والمذجبز

 لغا’ ٤٥٧ زغرب الماممة
 د—بد الثانية وءف ( ١٩٦١ احداء ١

 واذرن ٠ طعراد الفيدرالية المادب
 ألف ١٦١ رييا ا تشمل االحذرى

 ياسم اص تعرف كانت ٠٠٠نتو١ وهى )
 ٠ ألفا ٩٣ سبلت ، كا االيطالية فيوس
 هامة موالى وجميعها الغا ٥٩ بوال
٠ االدرياتيك عر

 ١ ١ القرن منذ كروا'ذيا كانت
ل ذات امارة  نطاق فى ذاتى استق

 و'ذحت النمسويةالمجذرية االمبراطورية
 ا؛يجر وزراء لرئيس المباخر االخراف

 أمير بقيل أو بدش أن له كان الذى
 لغة المربية الكرواتية وكاذت االقليم
ضمت العشى الحرب ومنذ ، التعليم

فيا الى  ١٩٤١ وذعام ،مملكةيوع
 من بتأييد متقلة مملكة بها قامت

 لم انها اال ايطاليا فى الغاشية الحكومة
 واعيد ١٩٤٤ عام سقطت ان تلبث

فيا الى االقليم ٠ يوغوس

روب
 كبرى مؤسمة على يطلق اسم

 من والصلب الحديد لصناعات
 اسن يمديتة قالرت ومدبتة حربية
 الى تنسب ١٨٤٧ عام منذ بالمانيا

 توفى ل كروب فردريك ها—مؤس
ل '.تكر الذى ( ١٨٢٦  ياته خ

 انتاجه طريقة جعل الصلب من نوعا
 كروب الغرد ابنه خلفه بيته، فى سرا

 الصاب انتاج تابع الذى { ١٨٨٧ 'نوفى
 فى وبدأ كروب سها١ به اشتهر الذى

 حتكر١بذدقية وابتكر الحربى االنتاج
 مند روسى٠الب خر ااجح مها ١-تخد ١

 جديدا مدفعا انتج ص ١٨٦١ عام
 تماقدت دولة أول مصر دانت’

 والية ) ١٨٥٦ عام عب سول
 روسيا ثم كا بلجب وشتها '( باشا سعيد

 ة^مت ١٨٧٣ عام ومدن ٠ ١٨٦٣ عام
 االمبراطورية بتزوبد المعانع هلمه

لمادة  ذات ميدان بمدفعية احدددةا ا
 حينذاك مءروقة 'نكن لم درة أعرة

 انتاج الى الحربى العمل ادره كما
٠ بأنواعها ئف١اقذ١و القنابل

 عام كروب الغرد فردريش ترلى
 على فعمل المصانع هذه ادارة ١٨٨٧

 الحديد مناجم من عدد احتكار
 اشترى كما اعصابه والفحم

 التجارب الجراء شاسعة مساحات
 التى والقذائف االساحة واختبار
 ١٢٠ من العاملين عدد وارتفع ينتجها

 عام ألفا ٨٠ الى ( ١٨٤٧ عام ■)
 صل االنتاج ووسع ، ١٩١٣

٠ المقن وبناء المصفحات
 ولم ١٩٠٢ عام كروب ٠أ٠ف توفى

 اسمها أطلق ) رتا٠ب اشه سوى ذجب٠د
فى استخدم المدى بعيد مدفع على



٩٧٠ كردبومن

 ( لندن لضرب العظمى لحرب١
 جذو.ضاف )) لدعى دياومامى نزوجذت‘

بعد ه — زن. عذبى أطذق ’ « بوين ذون
 " بوك فوث كرون » اب ذاك

 ب العدم 'حداث ن بالزو وء.اسر
 اله ءهال أرتفع لها١خا وفى العشى
 تع كانت و , الغا ١ ١ ه الى المعانع

. بوميا مدفع قنبلة الذ-ا لم ٠

 الحرب بعد كروب ممانع مرت
 نتيجة انكمادي بمرحلة العظمى
 فاتجدالعمل العلع معاهدن لثروط

 عدد المدتذوهبط االنتاج الى بها
 ٤٥ الى ارتفع الغا ٣٢ الى العمال

 االنتاج وشمل ، ١٩٢١ م ء ألف؛
 الحديدية انكك وعربات ناطرات

 والبترول انبح ممانع وآالت
 المدركات كذلك و ها غبر و وال-كر

 انحبن واالجهزة حارات—وال
 رار وهبط ٠ الززاءحة واالدوات

٠ بيه مليون ١٢هر الى المال
 فرساى معاهدة من بالرغم ولكن

 النتاح١تباشر كانت ذعكروبمما نان
 الحزب نيام وعند ، مرا الحربى
١٩٣٣ عام الحد وتوليه النازى

 ؤدى ار بويت فوث كروب انغم
 الممانع الى فعادت النازية الحركة
 االنتاج حيث من الياسية أصيتها
 ألمات تكالم وبعد ،الكبر الحربى
 الممانع هذه على الحلفاء. 'اكولى

 تحت ١٦٤٥ عام فى وضمت اش
٠ بريطانى اعراف

 ١٦٥. عام بوين ذوث كروب توفى
 عام الذى الغردكروب ابنه وخلفه

 الفدرالية، االلمانية الجمهورية نيام
 ١٩٤٨ عام للمحاكمة ندم ند وكاى

 عليه وحد حرب مجرم باعباره
ث الى خفف ثم سنة ١٢ بالجن  ث
 بعد ممتلكاته اليه وردت شوات

 أخرلى مرة االنتاج واتجه ، مصادرتها
 ل٠و-ش المدب االح الى

واالجهزة النقل وسيارات الكبارى.

 ، بأنواعها الزراعية واالدوات وا!الت
 المؤسسة هذه مال رأس نذع‘وار

 ٠ ح٢٥٦٠ الى ؛١٩٦٦ ؛عام وفروعها
٠١٩٦٧يوب ٣١ فى٠ كروب العرد توفى

بوص كرو
 يتر االمبر وهو ’ ردس فوخوى
 موركو بمدينة ولد ٠ لذ ألكميقتثر

 وتوفر ض بالجح التحق ١٨٤٢ عام
 فية١لحعر١لدراات١ من لحلة على

 قام التى والمساحة الكندت باعمال
 ومشوريا وفنلندا *يبريا فى بها
 انضم ، ١٨٧٣٠ ١٨٧١ عام بجن ما

 اليارى الجناج الى ١٨٧٢ عام
 أدى مما الدولية العمالية للحماعة

 الى هرب ولكنه ١٨٧٤ اعتقاله الى
 وبعد ، ا سوى الى ومنها انجاً-ترا

 حيث فرنا الى انتذل منها طرده
 دكرات بالسجن ليون فى عليه حكم.

 واصداز الفوضوى نثاطه لمزاولة
 االفراج أثر وعل ه ثورة منثورات

 انجلترا ار نزج ١٨٨٦ عام عنه
 الحرب نشرب حتى بها واكقر
ل وفى ٠ انطمى  ات الوال زار ذلك خ
 تكدن بو و ر٢ عاد ثم ،١٩٠٠ ءا'م المتحدة

 بها واكتر ١٩١٧ عام روسيا الى
٠ ١٩٢١ عام وفاته لحدن

 الغاء كروبوتكدن مذهب نتضمن
 محتمع .نقام أنقاضها وعر الدولة
 طريق' عن تتكون جماعات من نتألف

 وتد ٠ أفرادها بدن الحر التعاقد
 عل ألفوضوى المذهب هذا بنى

أنذاذو'ن االول ئ مزد علمى أساس
اسمحاولة١أذطور١  بىقومءل

 وتكيلجا نعها ط'بقة الدائنات
 ولير التعاون أن والثالى ،للبيئة

 هذه نحمى الذى هو المخرب ااحرالخ
 بنبض الحقيقة وهذه ٠ الكائنات
 فى االنالى المجتمم عذى تعليقها

 اش ,'لقبات■ بازالة وذلك ،. ذطرره
العوائق, وهذه ، التطور هذا تعترض



رور ٩٧١

 تلط سننعس كروبوتكبن نظر فى
 المنيف واعترافبا ٠ بقوانيدبا الدولة

 اندية اشاش عن ففال .الغاصة
 تتبرين ذالدولة . الكنية فى ممثلة

 على  انقبر شى قام اجتماعى
 الدونة وغت وقد ؛الحر التعاون

 وحلقت وجوددا لحمانة انبن القه
 بعفهأ بدارب االحتمه العلقات
 الشقة ة فاند سبيل فى العذب

 عملية فبى المنكبة ما’ .ئالحا
 دات على اقلبة استولت بواسطتها

كثرية  المذكة الذا، يجب نبذا ا
غوتى لغوأ المجتمع هذا ٧ظ فى الخاصة

 عدد فى نظرياته كروبوتكين نمن
 ؛ ا'م, انتهار : تل المؤلفات من

 االشتراكية الثورة لى الفوضوية مكان
 اشيوعية ،التطور ق عامل التعاون

 ئ هاادو وم؟ لجاt غوضوذة1 ١
٠ فوضوى مدكرات

ردص
 *مسيرته’ اتملت’ ’بريطانى ساس

 ، المعاصر المصرى التاريخ يأحداث
 وعرف ٠ بارتح هنرفى يغلين١ وهو

 ( اورد ؟و ايرل كفه ذلك بعد
 كرومر يبلدة ولد ، كرومر أوف

 ؟يوه وكان ١٨٤١ عام االنحيزية
 العموم بمجلس عفوا بارنح هنرى

 نعجة لمد١بمدرسة التحق ، البريطانى
 الى سافر تخرجه وبعد ، ١٨٥٨ عام

لورد لقريبه سكرتيرا وعمل الهند
’ تورثروك

 اتمان ول’ كان ١٨٧٧ عام فى
 عدن حدن بمصر الترجمة لصاحب

 الدين ضدوق فى انجليزيا عضوا
 ولى ( رومين االنجليزى المراقب مع )

 لجنة فى عضوا ممن التالية الدة
 لفحصايزانية شكلت اش التحقيق

 فى اشترك ان يلبث لم ولكنه المصربة
 ماى احتجاجا الجماعية لةاالستا
 برياسة الوطنية الوزارة تأليف
١٨٨٠ الهند الى وعاد ، باشا خريف

 اشابة اللجنة فى عضوا مبن حيث
 مصر الى عاد ثم ،الملك لناتب التابعة

 ومعتمدا عاما وصنم ١٨٨٣ءام
 لقيام التابة اال فى وذلك ماسيا
ل  المنصب. وهو البريطالى االحت

ل وفى سنة، ٢٤ نفله الذى  هذه خ
 الفعلى الحاكم كان أكثرها أو الفترة
د ٠ للب

 االولى المرحلة كرومر اللورد عاصر
ل  فكاالومهمته البريطالى لآلحت

ل هذا دعال. تثبيت  وشملت ، االحت
 الخديو حكم ممن سنة ا ه الفترة هذه

 منهما كل ة م ارتبطت ١لهن عباسى
 شجمةدور١ لصاحب فكا'ن ٠ با!خر
 ذات االحداث جميع تحريك فى مبادر

ل ادالى  كذلك ومدها ،الفرة هذه ح
 الخدلو حكم ابان نوات ١ ٠ نحو

م فترة وكاال ق٠توفي  استس
 الثاب ابنه تولى فلما تام ع وخذ-ا

 االطة على النزاع من مرحلة ددؤت
 الخدبو صف فى الوطنيون وقف ١٠:.لم٠ل
 فى المهادنة سياال الى تحول ن١ ر١

 الحكومة وقفت كما ، ١٩٠٤ عام
 السامى مندوبها تظاهر ابرنطابة

 لذوبة الثالى العام منذ حدث1م وهذا
 بربس غاق حين عباس لخدبو١

 وولى فأقاله فهمى دعطعى وزرائه
 استثارة دون باشا فخرى مكانه

 الحكومة من كان فما كرومر
 الى انذارا ارطت- أن اال االنحليزية
 الترجمة صاحب بد على الخدنو

 اضطره مما العواقب أخطر تحمله
. ألتراجع الى

 لممرية١لشوئن١ على شرفكرومر١
 جميع فى ممثليه اسعلة بع الدأخلية
 نعين الكبرى والمصالح الوزارات

 وزارات فى بريطانيين مستشارين
 ووكي والحقانية والمعارف المالية

 ومغتشا االشغال لوزارة بريطانيا
 عاما( )قائدا ودردارا للبوبى عاما

 موابة صحافة بالمال وشجع للجيثى
ل ح تابم بزيارات وقام ، ل ل



٩٧٢ ممرونا

 لحن ءرنا "دراس أن ض ودرج
ل د عيد بهذاسبة االحت  الملكة مي

 ميدان فى I الملك نم I الرطاب
 تقرير اصدار على درج كما ، عابدين
 البريطانية لح£ومة١الى يرفعه سذوى

 المستعمرات حكام تقارير نق على
حذ!ل المواش الوزراء ذرب 1كم  م.ذ ل

٠ باشا فهمى ممطفى ؟مثال
 لورد لقب التزجمة صاحب منح

 ١٩٠١ عام ؛رل١ ولقب ١٨٩٢ عام
 احقالنه قدم ١٩٠٧ ابريل ١١ وفى

 أحاطت التى االحداث ض«.ظ تحت
 تخليه عزا انه ولو دشواى بمأنحاة

 ٤ وفى * صحته لسوء منمبه عن
 ه شع وداخ حفلة له انيمت مايو
 لخدماته باشا فهمى مصطفى فيتا

 الترجمة صاحب ورد لمصر ها١لتىاًد١
 ونكران بالتعصب المصريين رمى بأن

 االحذ ر دوام وأكد الحيل
 : منها مؤلفات له .٠ لمعر البريطانى

 االمبريالية ، > ١٩٠٨ ■٠ الحدرثة مصر
 ثم ب- ١٩١٠ I والجديدة القديمة

 البرش اليه قدم ٠ ٠ الثانى عباسر )
 ألف ٥٠ قدرها منحة البريطانى

 ٢ ٠١* ترفى ، الجليلة لخدماته جنيه
 بورموث ببلدة ودفن ١٩١٧ يناير

 ٠بدي لوحة باسمه ووعف
 بايب ا العظماء مدف. ا وستمنسمر

٠ الحديثة ممر مجدد

كرونا

 فى العملة وحدة به تعرف اسم
 وهى؛ النمالبة ؟وربا دول من عدد

 والدنمارك والنزونح انويد
 العمنه وحدة ف ٠تع كما ؛ وايلندا

؛( كورونا )١ داسب فاكيا تشكاو فى
 وتنقم ، ألمصويدية الكرونا - ا
ت منها تتداول أور ا ٠ ٠ الى  عم

 ،١٠٠ ن ٥٠ ة ١٠، ه ت١ورتيةذ
 لكروذا١وتذن كرونا ١٠ر٠ ٠٠، ١٠٠٠

 غدر : الجرام من ٠ر١٧١ الذب
١٩ر٣ الكرونا وتعادل ، ( متداولة

 ألجنيه أن أى امريكى سعنتيج-
٠ كرونا ١ ر ٩ يساوى ربى—اال.

 وتنقم النرويجية, الكرونا - ٢
ت منها وتتداول أور ١٠٠ ألى عم

وتعادل ، كرونا ١ ٠ ٠ . — ه من ودليه
ان ى١ دير ه - ١؛ الرول
. كرونا ٧ر١٤ ياوى ألدوالر

-ر . اندنماركبة ادونا - ٣
منها وتغرى ٠ اور ١٠. ار كذاك

ت كذلك فنات من معدنية ة م عم
لعادل ٠ كرونات ه د وأحد؛ كرونا

كردنا ١٩ر٤٣ بر االت الحنبه
١ دراً ■ساوى’الرول ت’اى

 تعادل ،االلجدب ادونا - ٤
 ى’ دكى ’ حب ٢ر٣ نحد دونا”
٠ كردنا ٤٣ ياوى الدوالر اذ

 و'ننعم " نتثيكية ٦ الكزرون - ه
 الورقية والعملة .هافى ار

 ٢٥. ١٠٠٠٠٣ ف"ت من 'ألمداونة
 رول نكو ١ و ٠ كورونا ١٠٠ ٠ ٥٠

 ، الجرام من ار. ٢٤ رن الذمية
كوددنات ٨ اروس اتو عادل و

كرسى
 سي وهو ، بريطانى سبايى

 ١٨٨٩ دام ولد يمى كر حرافوزد
 الحرب فى اش ٠ الغانون ودرر
 المياسة الى انصرف ر العظمى

 عدة العموم بمجلس عضوا فانتخب
 عام متن ، ل لممدا ا لحزب ممث مرات
 االشتراكية اب ترص ١٩۴١

 فى أالبر الجناح -ح كانت ابتى
 عام منه أبمد والذى العمال حزب
 جبهة تأليف تأيبده ببب ١٩٣٩

 التى التهدئة سياسة ضد متحدة
 المطالب معالجه فى تثمبر!.ن اتبعها

عام الحزب الى عاد ا٠ث ، االلمانية



مينون كر.شنا ٩٧٣

 الالدع سدر' ءب ١٩٤٠ عام فى
نات ترنبق' على سل موسكو فى  لع

عودته وبعد ، انونبيتبة البربطانية
 وزعيما خشاموال وزيرا صئ ١٩٤٢

راس على اوفد ثم الععوم لجلى
 إبدت ىرمه٠ ءزفت البدد ار بعثة

 انتاج وزارة تور ٠' الهندية القفية
 تولى كما. .ألحرب نيابة حتى الطيرات
 دئ ى انلى وزارة فى التجادة ورارة

 ط و مثه فى١ بدورء٠ كشر ١٥١٦ نه ١٠للحز

 ٠ءا توفى . الحداه اي حل
١٩٥٢ .

 فى كما ائرنغش او .كريد 'و - ١
 حزيرة ■٠ الغدتمة العربية المراحع
 بحنجنوب تتع البيضالشرفى١ بالبحر
 تلع ، االغرل وساحل اليونان

 االو* وتعتبر ٣م ٢١٦٣ ساحتها
 معها تتأنى النى الواليات افيدى
 احصاء ؛ سكانها عدد بلغ ، اليونان
 من —كثره’ ن ألف ٤٨٣٠؛ ١٩٦١

 ٠ االتراك هن أقبة سم اليونان
 وهى ١ لغا٩١٣١ ؛ ا ت:• 1خ الماممة

 وألمدن اكمالى عرساحلها تقع باء
 العاصمة شدنا تنمل االخرى
 أال' ٧؛ ،الستى ألفا٢٠٧ .٠ التديمة

 تعتمة ، 1لغ أ ٧ ٠ ن بتمنو لم
 ميما  الفاكهة عر انتمادياتها

 رذ فلحمنا ١و لعنب ١و الحمضيات
٠ م غذا ا رعاية ب بها المتصلة

 كريت جزيرة عر تركيا استولت
 ٢٤٠ نحو حكمها ودام ١٦٤٥ هام

 تحت وضعت ١٨٩٨ عام وفى ، سنة
 االوربية الدول من عدد اشراف
 التوات الحبت ١٩١١ وفى الكبرى

 مذإت التاب اال وفى االحية
ذلك اليونانى الرلمان فى الجزيرة  وت
 ١٩١٣ عام ولى ، سياسيا ضمها
♦ الرضع ١بهن لندن معاهدة اعترفت

لحرب١بان١ كريعت اسم تردد - ٢

 ١٩٤١بريل١٢٣لثاذية،ض١لمابة١
 ليونانية١الحكومة ارالجزيرة انتقلت

 اليونان، عر المانيا استولت ان بعد
 هبطت نفه العام من مايو ٢ ٠ وفى
ت حبش من لوة  عل االلمانى المظ

 الجزيرة حامية مع واشتبكت لجزيرة ١
 يونانية قوات ص تتألف كانت اش

 ل١لجذر١بقيادة ونيوزيلندية ودريطانبة
نحاسمة بها وألحقت فرايبرح  هزب

 القوات هذه اراد كثر’ فيها ش
 واعتبر ٠ مصر الى وفرالبقية ممرعه*

ء  قوات بواسطة كربت عر التي
 ذلك٠ ابان ’د المثج ث ١حد ١۶٦ م.ن رره ج

ل دام ٠؛ الحرب  للجزيرة االلمان احت
 الحكم الى عادت حين ١٩٤٠ حتى

٠ انبونانى

ميثوه كريشنا
 فنجاليل وهو ٠ هندى سياس
 ببلدة ١٨٩٨ عام ولد ، كريثنان

 عام انجلترا الى سافر ، تكاليكو
 واشتغل القانون ودرس ١٩٢٤

 االشتراكية بالحركة تمل١بالمحاماهكما
 رسل، راند و؛ر السكى بتعاب, نأبرو

 لرابطة سكرتيرا اختير ١٩٢٦ءام وفى
 سكرتيرا وكان بريطانيا فى الهنود

 عام وخذ اتهند فى ا؛ؤتمر لحزب
ل .وفى ١٩٢٠  عتد االتناء هذه خ
 هذه ودامت رو٠ذه بالزعيم صلته

 وفى االحير. هذا والة حس الزمالة
ل منشارا انم ١٩٣٤  أحى للع
٠ ن لجنة ني ١ ٠ذكبا ذت

 الهند الى الترجمة صاحب عاد
 وتد التالية اننة وق ٠؛ ١٩٤٦ عام

ل عل الشد حصلت  عين االستق
 لىبربطاذيا، للهند سامى مندوب اول
 الهند وفد رياسة تولي ١٩٥٢ وفى
 وفى ، لهيئذاالمم العامة الجمعية امام

 مجدب فى عفوا انتخب التالية النة
 خاض ١٩٥٧ وفى ، الهندى الوالدات

 ؛ومباى دائرة عن االنذخابية المعركة
انتخابه وأعيد المؤتمر لحزب ممث



٩٧٤ ( بعثة ) كرين

 عام للدولة وزيرا عين ٠ ١٩٠٦٢ عام
 ١٩٥٧ عام للدفاع وزيرا نم ١٩٥٦

 وقع حتى ١٩٦٢ عام الحربى واالنتاج
 ا خير العام هذا فى العينى االعتداء

 ه٠بذف نهرو وتوالها اتهاستتا فتدم
 بمثل كان مينون ان لكن ، بعده من

 وكان الحزب فى ا!.يمارى الجناح
 ا مم لشيوءيه١ على يدطف بأنه بتهم
 دواة ءزو سبب حرجا مركزه جعل

 دذدد وراح ٠ دالده سيوبة١ شيوعية
 تربة١ دات١اللسعد١ ضعف
 ق كخطيب شهرته برزت ٠ لبألده

 ءدد السيم-؛ االمم هيئة اجتماعات
٠ كشعمير قضية طرح

 وزاريابعد منعبا تقلده عدم ومع
 حزب فى بارزا عضوا ظل انه اال ذلك

 عاد ١٩٦٥ ديسمبر وفى ئ المؤتمر
 والصين الهند بين تأزمه الى الموتف

 — لباكستان ١ بينو وبينها ناحية من
 فأوفد - طشقند مؤتمر عقد تبل

 الى الترجمسة صاحب ىشاستتر
 هذا فى محادثات الجراء التاهر؛
 استقال ا ٩٦٦ديمبر وفى ، الشأن

ف سبب المؤتمر حزب من  االخت
 دائرة ءن ترشيحه اعادة حعول
 مؤتمرالتضامن فى اشترك ، بومباى

 ف الذى ى اال االفرض
 لمنانثة' ١٩٦٧ بونية لى بالقاهرة
 ، االستعمارى االسرائيلى العدوان

فيا زار التالى الشهر وفى ٠ يوغوس

لجة( رن)

 الرئيس اوندها بعثة كرين لجنة
 الى ١٩١٩ عام وبلون االش
 الستفتا، ولبنان وسوريا فلسطين

 السيما مصيرهم تعرير يقأن اهلها
 رهن سياس ننافس دب أن بعد

 االنتداب تتيم على بريطانياوفرنسا
د *فى بينهما النفوذ ومناطق  هذوالب

بيكو مايكى اتفاقية من بالرغم

 تشارلى رئيسو؛ لى ١ اللجنة تضب
 رجال من وكان ( ١٨٥٨ ولد ) كرين

 ، بالسياسة اشتغل نم الصناعة
 النتاج كرين لثركة مديرأ كان اذ

 ١٩١*:( ١٩١٢ واالجهزة ا!الت
 بالرئي-ى شخمية ملة عقد ص

 اللجنة ضمن ه—قعدن ويلون
 ارروسيا أوندها اش الدبلوماسية

 االوسط ادق ألى د. . ١٩١٧ عام
 وبروت ألقدس وزأر ١٩١٦ عام

 • دمشق نم لبنان وجبل وطرابلس
ل وعملت  على زيارته فرساخ
 وتبر فى النصاربالمال ١ أصوات كسب

 بلس١طر أهل أسم بينما ،وألجذل
ل ش  أهل طالب كما ٠ أشام االستق

ل سوريا  ألحكومة ظل لى باالشق
 تقريرد وتضمن ٠ العربة يملجة١

 االرثوذكسى تلبطريرك 'ب؛
 نحن ١) فيه يقول حدأد غربغوربو*ر

 البلد هذا فى االرثوذكس النصارى
 لنكون عروبتن؛ نا تدعع سنةغما عرب

 الدولة ومع أبناءقومنا مع وأحدة يدا

 ارتضيناها ألتى ألشربغية العربيتة
 التقرير ماحب وعقب (( ونآنأها

ارالربرديلوت برزة ذلك عر
 لعريةبت1القغبة ان )١ فيها جاء

مية قضية  كليمنمو كمايصورها اس
٠ (( وطنية قضية هى بل

د مغوضا وزيرا كرين عبين  هب
 مذحا قدم ٠١٩٢١ _ ١٩٢٠ اش لى

 نملولوجية١ احاث ا لمعيد سخية
 بوالية دودذهولى فى بحرية’

٠ ١٩٣٨ نوفى’ ٠ ماساذوزتر

ع مثرو غر كسب
كل به يقصد المشروع غدر الكب

 وظيفة يشغل شخمى عليه مل حت مط'ل
 صفة له أو عامة بخدمة مكلفا أو عامة

 أوظروف نغون أو أعمال بسبب نيابية
؛ بسبب أو مركره وليغته.أو. استغ



مصخكمعض ٩٧٠

ها يتبدن
اقرار م لرند ز عج

.كدلك

 ى'ي دب '؛خ—م زر كدا يعبر
'عبارى او طبيعى ذام حمل

 عإد لذعى 'ى مع اطئه طرى من
. مركرء 'و وظيفته أستعاللى

١٩٥٢ غد’ ١٤ و مدر
المثروع ا غر ار __كل قانوى

'.ى ن اً ن٠م ؛' دخانون لعرف ’ما دعو
كل ت الولى١لمده١٠إمت١ا ؟ هذا

احد فى عفو !س عام فف ارو
لس محا و لماث التمثلة.'كال المحال

 اقرارا يقدم اث ,ا ها وي المديريات
 وأوالده زوجته وذمة الماإدة ذمته عن

 اموال ن١م له ما بيان يتخمن ر—القع
 القانون ارم كما .منقولة او نابعة

 ويه رحن اقرارا يقدم ان شخعر كل
 ذى تهييد من المالية ذمته على ١ني٠ذم ما

ل شان  للتاريخ التالى يناير شهر خ
 حانه وفى ٠ التغيير فيه حدل الذى
 هذا علي-ها ينطبق الواقعة أن تحذز

 المحاكمة الى المتهم يفدم القانون
 مع الموظف بعزل تحكم ان وللمحكمة

 ان ولها عليه حمدل ما برد الحك*
 ، المعاشر او المكافاة من بحرمانه تحك*,

 تقدب عدم ببب دعاقب كما
٠ المطلوبة وايانات االقرارات

 اإتعدبألت بعض نلك بعد صدرت
 ١٩٦٧ و ١٩٦٦ و ١٩٥٣ عام فى
 اعنيار التشريعى ؛ه—االنجذ رنمن و

 جذابة المثروم غي الكب واقعة
 دن ذضد  والمحمادرة ن٠لم١ .عقوبتها
 دن الموظف عاميه حدل ما برد االازام

 تعتمن وكإنت ’ المشروخ الطربق’غدر
 تجه١ كما ٠ جنحة ذلك قبل ااواقعة
 ستود مدة اعتبار الى التنربع

 ٣ المذروع غرر الكسب جريمة
 شمل كما ، منة من بدال شوات
 الحكومة فى الماملين جميع التانون

 وأعضاء ورؤساء العام والقطاع
والجمعيات الشركات ادارة مجالس

 والمنشات النيابية والهي"ت التعاونية
 فى التذريع يتجه كما . الشعبية

 من كل تطبيقذعلى يمد بحيث تعدبله
 وعاى زراددا أو نجارط’ نشاط؛ ؛زاول

ك  ص االشن؛ ىط وكذاك العذارات م
 وانثار معروفا عم اليزاولون الذن
غير ندياط ولة١مز كوك—'غ دول*

ى خ■ذم
 سهااسب- ، صباحية يومية يدن ج

 ١٩٢٧ عام عبود احمد المهندس
 المعتقلة المحررة النظر وض لتمثيل
 كما ، الحزبية المنازعات ن٠ء يعيدا
 وبالصورة القتصادية١بالمباحث عنيت

٠ التالى العام فى تونفت ٠ الصحفية

كشير
 شمال فى تقع والية كثمير — ١
 أحضان وفى الهندية الجزيرة غبه
 السند ندر ا—ويرويه- هيمااليا ل1ج

 ٤٨٠.الى ارتفاع.بل عر االعلى

 *تفعن~ديذهما ننيمين" ١ لى١٠فيا’١حر

 من تمتد التى لعظمى ١ هيماالبا سللة
 لجذوبالغربى،١ الى الذرتى النمال
 لغربىاكثرها١ الجنوبى االتلبم ويعتبر

 كشمير وادى ويضم ازدحام؛
 بينما ، لطبيعية ١ بروعته لمثهور ١

 الدرقىحعال الشمالى باالقليم 'نحف
٠ بالثإوج المتوجة كوروم ذره

 وتعرف ) الوالبة ماحة تبلغ
 ٨٦ ( وكثمير جامو بامم سياسيا

 'نحت م م 1 ٣١ر٢ منها ■١ م٢ الف
 جامو وتعتبر ( الباكستان سيطرة

 لواليات ١ حدى ١ سياسيا كثمير و
 عام الوالية' سكان عدد كان ، الهندية
 م ٤ر٠ البريطانى( الحكم ابان )١٩٤١

 من ألفا ٨٨ ٠ يذم لممين الم*"" من ن
 سكان عدد وبلغ ، والسيغ الهندوك

 يسع الذى القسم ( ١٩٦١ احماء ؤ
 مدينة العاصمة ، من. ٣هز٦ الهند

٠ ( ألفا ٢٨٥ ) سرنجار



٩٧٦ ص

 استراتيجيا موقعا بر كشع تحقل
 الجنوبية فحدودها القارة وسد فى

 والتربية وألباكتان بالهدد متصلة
 وصاية وافغاتان بالباكستان

الدعبية، والصين بالتبت الشرقيةو
 عئى الموفيتى االتحاد حدود وتقع

 الغربى شمالها فى ميال’ بضعة بعد
 د االقلح اهميا كانت ثم فس

 للهند بالشبة االستراتيجية
االدرات عن ال٠ش وباكستان

٠ إهذاك ا و الجنسية نورشي ا
دلنى- الوالية اقتصاديات تعتمد

 ٠١٩٦٣ تشمل،.احهاء اش الزراعة
د،٩٢٤١ الذرة اد، ٢٤٢  رز

 ريح-ة حبوب اد، ١٠٧ القمح
ت ثم د 1 ١٧  اش الغابات حاص

 يعتمد كما االقب، ساحة ١/٨تغطى
 الحيوانية شوة٩ على اتتمادها

 أغنام م ١ر٧ ، ماشية راس م ١ر٨
 من ميون نصف تحو ثم وماعز

٠- الجاموس
 انضمت ١٥٨٦ عام *فى ٢

 اسان امبراطورية الى صير
 عام منذ االفغان حكمها ثم اكبر

 ١٨٢٠ ٠ىا متن السيغ ثم ١٧٠٦
 ١٨٤٦ امريتار معاهدة وتعت

 سجكج غوالب والمهراجا بريطانيا بخن
 االشراف تحت الذاتى الحكم تظام

,٩٤٧ أكتوبر ٢٧ وفى البريطانى،
 سميذخ رى ه؛ كشمبر ٤مهراج أعلن

 الجديدة الهند دولة الى انضمامه
 ام بادل المام هذا فى تامت اش

 الهند الى الهندية االمبراطورية
 انمام لراكم١ وإكن ٠ وابانمتان

 د اشذب '(٠ موش"ذن ؤورد )) البريطالى
 اتبتتباب بعد شعبى استفتاء اجراء
 وذلك نهائيا الضم يصبح حتى  س

ضارابات نتيجة  كانتزقودها اش ل
 حزب واهمها الداخلية  حزاب

 محمد الشيغ بزعامة الوطنى المؤتمر
 استذالز الى يهدف لذىكان١ الله عد

المى—االس اوتمر وحذزب ، كثمير

الى _مام—باالنض .ذاك الذى
_ر٠ ب ابيبذن

 وسرعان ١٩٤٧ منذعام االمن مجلى
 سياس نزاع من القضية تعدولت ما

 مدى ل٠ح، تدور نانونية مشكلة الى
 تصادر على لكثمح الهند ٩ض. عية د

 اعشاء دون الوالتة حاك رضة
 ، مميره تقرير ز الرال'.ة شعب
 اجراءات ’دحى رم داكتاب ا وحجة
 ها ا بمقتف غمت نهند ا يها ٠قامت

يى  ءلى عاد وجوانا د٠ردرال و
ضعى ء دسعت المدان رنن

ئككوسن٦ئ ذذمبا شرءيش٠٠ص٦

اجيأ قادءلى تفاقيةأش١
لهذد١دوش الى اسدية االمبراطورية

 انغمام ن ٩ على نمت وباكستاب
 حكام بمشيئة ردن االخرى ابواليات
 الحسية أن عن قف الواليات

 ق الهند ؟نامتها اش التأسية
 االدماتم هذا على صدتت كنمير

٠ ١٩٠٤ فرش ٦ فى نم الذى

 مجلس ءلى كشمير قضية عرغت
 ١٩٤٨ ابريل - بغا دورة ف االمن

 رقابة اة ليف بتأ ز١لى الى وانتهى
ثية  ءن عحزها ررت اللحنة وش ث

 ا، ٩٤٩ديسمبر دل الى ألوعول
 تعيثن االمن مح:س ذرر ١٩٥٠ وفى

 أغطس ٢٠ ولى ٠ دولى وسيط
 وبانمتان ألهند ؟علنت ١٩٥٣

 باجراء القضية ه٦سو على مرافقتها
 نقضته أن 'يشب لم شعبى احتفتاء

 دادذكشمير ١٩٥٤ فبراير لى الهند
 ٢٩٥٧ فراح — شاير ولى ئ اليها
 تدولية١ذر ارسال  من سير ترو
 ، يتغذ ر القرار وش المنطقة الى
 البانمتان طالبت ١٩٦٢ يناير ولى

 ى٠فىءا ذ'درة١؛جاسر١ت١ر١قر ذيتتذغ
 يش٠ك١ ع١ش١وتدخز ٠ ١٩٤٩ و ٤٨

 قدام ض وساعد القضية فى الهندى
اتحولت ٦٦٣ عام طائفية اضطرابات



كفاحى ٩٧٧

 وتوتغت ١٩٦٥ عام ملح نزاع الى
 اجتماع بعد العسكرية العمليات

 وزبروذراء الباكتان دولة رئيس
الرئيس من بدعوة طثقند فى الهند
ن  يذابر٠ ١ ٠٠ ئ ص-در لذى١ خغغذ“اء

١٩٦٦

٠ يماا ئ ندرها ١٠ . .ا ٠. زه ز لعد
ذت—انخ لكنبا و ا 'ه ' ؛ ء'* فوذى

مر ’ى لحن ،أ ٦ وتحى صحف' طايعا
٢رةحدشةز؛ صن فى ه' . مدور

أللد اش ه—: ا؛ ٠ فى ١٩٢ ا ص'نز
كن ر مذفى اند ر تما٦ ا ٠ - 1 ذيبا

 (- ائرذدام رداى : كنج حاكم

بغ— ۶١ نم-ر ج دي و٦

ذدق د محم غأل* : الوزرا، رثيس

ازاد كثمز
 ٠ ق الة. نمم; أو ٠ 'راد كدم
قلح ذلك ب يقسد تة من م أ  و

د-دود م.نى نذرب ن' فقع ىألذ كشهدر
دذم رذذ والذى أكادان  ا

ق.لب ١٩٤٧ ءا.. فى البذ ار .سكنأ
ش'درتلى١ داتباذر انبوض نباش
ادح٠ق يكا وسمت الداج ذلك ييد

لر.' ن نيم. ٠٠١ ب ن نى لحى' ٨ر.ك ١ ٦١ ل ٨>م
 ودفعت كذمر وغزت اب'كسب'ب

 ذغ٣ عارى ايراج: ا ذات٠ؤ مامهاأ
 ط ه٠ البند بالغوأت اخنجد الذى
 واش ٠ اب ٠١ اشمامه اعالب

 الفء عن عجزت البنذسه القوات
 ذ'لدءا ألتى د١ار نمر ذوات على

 ردع ار اب دعا مه' الباكتان
من مجسر ر ١ لتفية ١  ى ى دوزأله أ
 م~كحة 'دا.؛ . لمه٠حم ح. بدة اى ا

 ممن * * ألف ٣١ر۴ أزان كذم^
 ٨٦ وعر ي كشبه راحة محموع

جبما اران ش وذان ’ ألفا
٠ المسلمون من

الكشكول
 اعست . دة -ن حمس-ة ب محذ-ة

رم لى زبى 'ح٦ ٠خ١بعاعال;ش١ددر

 هذه كانت لتى١ ٠ سياسته وتمثإت
 ارومية ة٠٠االياس. ربدة٣ لرح اأجلة
 حزب مناءضة فى - له حال ن ل؛

 وكانت ، ١٩١٨ عام تاًإف الذى ألوفد
 عنصرا الملونة الكاريكاتورية العورة

 عام توقفت ، تحريرما فى بارزا
٠ ١٩٣٤

سهى
 اللماذى١لزءيم١ وضعه مؤلف اسم
 (( مف’ك ماين ١) بام هتلر أدولف
 لذازية١للحركة الوطى ي"ذ١وصح
 قبل بها نادى التى المبادى، وتضمن

 النازية واستيالء لحركة ١ هذه نجاج
٠ ص ف لحكم١ءلى

 م’ء-. الكتاب هذا وضع هتلر بدأ
 فى بالجن ءب حكم حمن ١٩٢٤
 مؤامرة بمب بافاربا كد-رج قلعة

 الثار الجزء أتم وقد ٠ الغاغلة ميونغ
 واهم ١٦٢٧ و ١٩٢٥ عام ماش منه

ا ياى كما ٠ آراء من ~ضمذه ما
 ب االدن النعوب أن هتلر يرى
 لععلية١ استعداداتها حيث من تختلف

 ا!رى اًجكىا أن وذءرر ، .ة٦ والحدسه
 جم لر والح.ه الندوب هذه اص ه،

 ذساضة،١لحغارة ١ انتشار فى لذخل ١
 مواطن أعذم هى ألمانيا أن ر ين كما

٠ ا!رض
 تذ؛هض قوة هداك أن هتلر ودرى

 كها٦وتف اضعافي؛ ءلمى وتعمل اآلرية
 طرة لح ١٠تتط.يع لكى عليي؛ والقضاء

 هكه - تامة نيكرة بة اليد على
 ك.رب١ اثاروا الذبن داريو هر الذوة

 ، الماذش سقوط علر وعماوا العظمى
 الذى )■ روب؛ لى بااشفية ونادوا

 هم فىد٠وابه '، .ة .زد ري لة ح. ا در 1م
 حما؛دىء1د؛ ؤرط-إ -لىوا٠أك أنرن١

 ذيالدر الدم طلحذذا ١ خ٠حتر وده ن؛ ارج
 حال د ٥٠ ا يخأق اش أزرجذى١ بالدم

٠ ءلمح^ ة حطر٠اه ا مكنا دب؛ ١و ؤرنسيا
 االلمانية السياسة ناحة من أما
حزاب الغاء هتلر ق لمانية ا ا



٩٧٨ كفعاق

 معاهدة داغى أن ألمانيا وعلى ،المتعددة
 لتسام ١ على تعمل وأن ، فرساى
 الشعوب تتجمع وأن ، السريع

 ، واحدة سية ب خلحدود١د ؛اللمانية١
 الرها ص توثيق على ألمانيا تعمل وأن

 ( ألمانيا اى ) تط؛لب ف ببريط؛نيا
 استوأت التى »ة االفردقم بمتعمرايحا

 مذ؛طق مد على أ؛.انيا تعؤل وان ، ءليها
 روسيا على فتقفى شرقا نفوذها

 ٠ أوكرانيا على وتتولى ة٠البلشغم
كغًاف

 االقتصادى االصدأالح فى الكفاف
 الذى للدخل االدأى الحد به يقصد
 م اسشدرارحياب وأسرته للعامل يكفل

 الد يكفى الذى القدر أى ،المعيدية
 نم الحياة ضروريات من حاجتهم

 االتتمماديبن وبعفى ، مكن وس. مأكل
 ٠حل أن يرى ريكاردو مثل اأندامى
 علم-ه يكون أن ينبغى ما هو اتؤلهاف
 تحت العمال ور٣أ تقددر فى المقياس
 ٠ فيها يعماون اش البيبة ظروف

 لمدم مستقر غدر مقياس انه ولو
 أن كما ئ الحاجيات أالن اسذترار

 .'ة — ألعدم بد ور ور—تتذط كامل١ حي؛ة
 بالحاجب'ت يعرف ما وان ،االجتماعية
 مكان؛ اووط هكان مرئ تخنلف ااضروردة
 ر تعتم ال قد مذال التبة أو ذ؛لثذ؛ال

 . هتخاشة كة لى الحياة ضروريات من
 الذرورى'ت الن أن باعتبار وذلك

 الكذاف مذوى ار الودمول ,االزمة
 انتاج ف لتكاا ودا مد؛ يكون

٠ االلى
 القدامم ن٠ذتحدادلب١ برغى ر ب)

 فى ف ااالذ؛ حد نظررة نحة—ص
 رفم أن أساس على ور االم تحددد

 أالكدار عر العمال شجع الحد هذا
 مشثمكدة رخلؤ^ بدوره ودو النسل مرئ

 تحذط أالور هذه خفضى اني( تنتهم(
 فى العرنر.. زرادة بسط ف الكة؛ حد

 االزأئد ان غر ئ اسالة سوق
 ده دتبز الذى االكان فى االتمر

هذه تحة٠٠ص ينفى اًعادر١ العالم

 مع تتنافى انها عن ال فف ، النظرية
نانية النظرية ر ا ٠ كية١وا

ن كفا
 التى المصطلحات من الكفالة

 ، قانونية فروع عدة فى لستخدم
 ، مالى أو شخعى ضمان بها ويقصد

 الكفالة تعتبر التجارى القانون وفى
 فى وهو والمكفول الكفيل بين عقد

 يقدم ألكفيل الن مدنى عقد أ صل
 بدون المدين وهو للمكفول خدمة

 من ٧٧٩ الحادة تنمى لهذا مقابل
 كفاون )) أن على المصرى المدفي القانون

 كان ولو مدنية تعتبر لتجارى ١ لدين ١
 الكفاال كانت اذا اال (( تاجرا الكفيل
 لتحارا ا وراق ن١ضما ءن ناذال؛؛
 اكعيل أواذاكان حتمفي؛١ ؛٠ذسا
دوك أحد  الحمإة٠و .التجارية أ

 كان اذا تجاريا عم الكفالة فتعتبر
 تجارته لمعلحة وباشرها الكفيلتاجرا

 الشهامة كنجى منها لهدف١ أن أى
٠ التجارية المعاأنم رعاية بل

انتاحة كفادة
 مرئ االبتاجية الكفن؛ية - ١

 الحدرثة االقتصادال ات المصطلح.
 من مذوى اعلى تحقيق وتعنى
 الحد التزام مع وذوعا كما االنتاح
 م الط وبتوى ،انفتات نم االدر

 ءاه أو أنتاج- سسة م: عفي لك ن ٠١٠؛
 ة—أالنتا.*:* ن؛لكفاال ، معذال ذدة

 المثالى اراووذهع الوحدول تستهدف
 أسممى على ة٠جي انن؛ عملية الى

 أش تعنى أنبا ؛أى كمة اقتصادية
٠ نفقة قل باً أنتاج

 عدة ض االنتاجية الكفاية قف تتو
 يينله الذى الجهد منها أمل عه

 وتنظيم االنذاج ش لقاشن١ الدحال
 اختم؛ر و ٠ احة وال ااهمل داعات

ل٢١  لتددأدأتهم اس—آس لط عم
 ص الدحل ١بهذ ألرام فى ألشخعية

 مم ث ٠ ألفتم مسذوأهم فع لر تدرسهج
 الخامات فى االسراف زن الحد ءاة١هز

التخدمة ة واال ا!الت وصياتة



كالدس ٩٧٩

 وتحتيق ،' فترة اطرل الى االنتاج, فى
 للدول بالبة سيما ال الهدف هذا

 مايها طورت اش النامية
 تحولت اش او الزراعة فى التكتيكية

 ،حتو بائ أهمية له التمنيع الى
 المنافة موق تدخل ان ستطيع

٠ عالمى متوى على

 والتدريب االنتاجية الكفاية ))٠٢
 حدى ١ عأى اطلق س-با ١ (( لمهنى ١

 المناعة بوزارة الرئيسية االدارات
 ١٩٥٨ عام تكونت اش م٠ع٠ج فى

 هرن وتتألف وزارة ا هذه شاء١ مع
 الغنى المكتب تشمل مراقبات عدة

 لتتبع ١ ، التدريب مراكز ، والبرامح
 ت١ار٠٠الخش١ ، الخارجى واالشراف
 ، االحتماعى واالشراف اش

 وعات اش ٠ نجن اش تدرب
 ، المناعية التكاليف ة، النموذحية

س  ٠ التغتيدى ه الصناعى ا
مات نات الفية االستع  والع

٠ الصناعية

 هذه اشاء من الهدف يحدد
دارة  زيادة ءر العمل‘) بأنه العامة ا

 االرداح فى التخدمة العناصر كفاءة
 بأذل منه ثدر اكبر على للحصول
 وبأرخص وقت اسرع وفى جهد
 ب تعب ظرق عن وذإك ، ممكنه 'نكاليف

 العناب اوسات وتخطيط
دارة زمى أ ق٠وتطبي  وضبط- اظمية ا ا

 ظروف وتحبن االنتاح ومرانجه
 ودرايتها قياسها بعد العمل

 تدريبا نجن المثرو العمال وتدريب
٠ (( فيا ١اشرو مهنيا

الشيخ كفر
، ألمصررة الدلتا ففات محا احدى

 ، االقليم عاعسمة على االسم يطلق كما'
 تألل ، م م لذ ٣٦٩٨ ماحتها نبلغ
 ببن ف يغر ا البحر حل ت-؛ د١متد١ءلى

 شش١ بحرة لك٠فىذ بما الدلتا فرعى
فرع البجرة محافظة عن ويفصلها

 مديرية من جزءا كانت ؛ رسيد
 اعتبرت حين ١٩٣ ا عام حتى الغربية
 تضم الغربية لمديرية تابعة مأمورية

 ودسوق وفوة الشيخ كفر مراكز
 تهدولت ١٩٤( عام وفى ٠٤ والبرلس

 ستعالمن مد؛رية الى المأمورية هذه
 ذى به اريحا وندت الفؤادية باسم

 االسم هذا الغى ثم المجاورة المراكز
 مدبرية باسم ١٩٥٢ ذورة’ بعد ؤت ٠وء

٠ شبط ١ كذر ,( فظ^ محا ثم ؛

 ١٩٦٠ عام المحافظة تعداد بلغ
 التقدير فى ارتفع ، ألفا ٩٧٣ جماه١٠م

 ن٢ ١ر١٢ لى١ ١٩٦٦ لعام االحصائى
 ه١ر٤ ) الشيخ كذر مدينة صمةالدا
 مراكز ٧ الى اداريا تنقسم ؛ ( ألفا
 غبر ) ألفا ٢٢٧ اشيخ كفر : ص

 بي ؛ألفا ٣٤ شر١ ؛ نم المدرنة
 ألفا؛ ٢١٨ دسوق ألفا؛ ١٨١

 ١٥٦ ذوة ؛ الغا ١٤٢ سال سددى
٠ ألفا ٢١٢ نلين ألفا؛

قاسم كفر

 فى تفع ءربية قرية قاسم كفر
 كانت المحتلة يفلطحن اللد شمال

 ا . به قاست بربرية لمذبحة سرحا
 اكذو؛ر ٢٨ فى وده—ابه اسات

 عربيامنهم ٥٧ توا ضمخي وراح ١٩٥٦
 سربة باً؛دى وا طفال اشقاء من ١٧

 لررءل قطيرت شود١ من سلحة
 من العائدين ت الف على القرية

 عليهم وأظانت المساء فى حذولهم
٠ إرشاشة ١ مدأفديا ان نب

كالوس
 بافشاء المتهمين الذرة علماء من
دوذدت الى الذررلمذ ألبحاث١ زرار  ،ا

وسرحكترالد وهه  )لهذا فوخمى رك
 ألمالى ؛ ذوخدر( بادم نيررف ها ا كثي

 ١انحذر فى ءبه حكم :ة - اجذم-أ
 المانيا الى نزح ثم ١٩٥٠ عام بالسجر.(
٠ جنسيتها واكتسمب الثرقية



كاليست
 النازى الحكم ابان المانى عسكرى

لمانى لذوسع ١ عمليات فى دورا لعب  ا
 الثانية العالمية الحرب خالل أوربا فى

 ؤون فج اود بول الجنرال وهو
 عند عجن ، ١٨٨١ ولد ئ كاليمت

 الدبابات لغرنة نائدا الحرب دام
ولى ج فى حبر ادص وكان ا  د

٠ زان در جع الجدرال ر٠بع ألدبابات
 ١٩٣٩ بواندا غزو خطة وضع

 فردا غزو فى الغرق احدى وقاد
 )وذوسالفيا ذرو لى •رم ٠ ١٩٤٠
 ١٩٤١.ابريز لى ظراد ءاى اى وأسذذ
 العددود يجتاز المانى قائد اول وكان

 المامذفمه٧٠مر ندهرو ٢٢ لى دة٠س و لر ا
 حوض واذليه اوكراب؛ فاخرق

 ٠قاز اشد١ اته ذء باغت حتى ن و ذلى ا
I درا خرو رددت ( ١٩٤٢ - ٤١ 
 ب٠ستم لى مدرعه خر لحاغاء ا

 الطفء أءان ت ٠ اد در وشه ١٩٤٢
٠ ١٩٤٥ عام فى ط، القبض

كلكتا
 ى اكثم ١ مدندا ورانية هندرة مدبنة

 ٠ ا اذ ا بغال ا رة و صمة وعا
 اآلد الفرع ودو الهوجلى ءا-ى تقع

 ممال ٨٠ رعد وعلى الكنج نهر لدلتا
 اخفان' ح زخ الهندى ط المحن من

 دة و ١ رمق ١٩١٢ عام حى كانت
 بعد انتقلت التى الهند فى بطانية الر
 سكانها عدد بللم ٠ اجى د نيو اى ا ذلك

 ٠١٩٤١ عام من٢ر١ اكان. من٣ر٠
٠مز درد زبا’ومإحقا ذة ٠لمد ١ ومدكان

 را اقتتماد ا ٦مرك ا٠كلكذ تعتمر
 ايند ابء فهر، ٠ ما ورقاى

 داعت وقد اخارجية١ قرللتحا لثاذية١
 ت و أحد ١ دمشا۴و ا تبا ز د با >ملمة

رز والثاى  مط٤ز٧ ٠ والخشب وا
 عاد فى اذواردات ط م هره دل مفا

 م.طف١زه٠٠غا؛ب٠ا(٩٦١
 كتااك ه ٠ ٠أخارح١ ااد^؛رة بومى'ىمز

فى الحددددة الكك شبكة مركز

 ٦ أطوالها وتبلغ الهند شرقى جذوب
ف  المطارات احدى ودها ، ميل أ
ءرى ) الهند فى الثالتة اذدو  ا

 تعتبر ٠ أ وبومباى ودلهى—دي فى
 عدد فى ام لعا ١ جامعات أكبر جامعتها
ألن  ١٣٩ و كليات ٦ من اف تتأ ا
طالب ٩٨ نحو وتفه عال معهد ا

٠ وطاب

الس كلمة
ين بتخدم 'طالحى سم
 جملة او كلمة به بقتد ريمن العال.
فضاء بثنرط علين:' متنق  بها ا
 ا٠ ى 'شخا أل ا سممعم ه حذ س ا خد

 !ن بذ وؤون خدرمة١ لمذ'طق١ فى ر;ر”ن٠

-يه ص-دلى ءإى أل د و ا  ٠ <( فدد 'ا)'ا
لم فى لعامالن٦ كل ن'ن ا إب  فى او ا

 كلمة علما ~ شحاطو العسكر اب
 ءةد'ب ءذ>د ليا .تعمدا —.’١

 ومن ٠ ى 'دخذنبا لبه بسسمحًا ' ودوذبا
قت ٠ض٠م رتغب ا ١ كلمة ن ’ حبى لبد ا
تعذلى ا >ت، ليوم سذج ترر او ٠٠.آخ٠٠

 التى ا'ب دني اب دوفة

 فال بة اس- ا ت لتنغرخر: ١ فى ح تتخد
حتماع أمكنة '.ل١ ز لددو مج—٠  ا

 تذباتأا فى ه. تتحد كما . ذبادو
 ٠ رة٠ءء اقالبات الى تددف: ألمذى

 ;٢ ثمعذ٦ ةءتا ؛ ا٠بت د٠ بقع حمر,ن٠١
دن أوءد٠ا اى ذيذألب كذب ا  .٠ ا

 —إي د ب دع اأ.كلممه ث ن—زب حاظة٦ف
 فى ن٠٩ك لمكتر١ اآلتمخ.اع. ددو ءز

نذألب  ٠١اغغ أ-ن ذف، ,— ا وور ٠ أ
 ؛ء:’ ئ ادم ه—م نمك ٠اذ٢ ذدر »)

٠ ١٩٥٢ ه ٢٣
حمو كا

وزن ،م ف جوع سما

 ٠ ١٨٤١ سه ب اد ٠ اخر
ذ-ت-'ل ياته٠ح ’دلى  ء ستد,اذ١ فى د؛

اآلهلية الحرب اران مندو عمل





٩٨٢ كمبيالة

 ، ( ريال م ٥١٤ قيمتها ) ط لف١
 قيمة ) ط ألف ٤١هر ألمغاط
 وقيمة ألذرة ، ( ر م ٧٢ ٠ صادراته

 الخشب ثم ، ر٢ ٢٧٥ صادراتها
 وألتبغ ألفلفل ذلك ويلى ،٠مر٤٤

 وتثمل ، الزيت وحبوب والحرير
 السماك انتاج أعلى المائية الثروة

آسيا درقى جنوب لى العذبة المياه

ء ب ١٩٥٣ م عدا وفى ، اغرنية أ  و
 ذلك بعد ٠ ألحتة العرنية ألذرأت

ل اءان ال كمبوديا استق  تاما، اش
 يدا قتعاد أ يا د كمدو ذغعاز١د١٩وفىهه

 أعضاء من أنها ص وس فرنا عن
 وفى ٠ أضأبقة ألفرنية ألجماعة

ل  ألملك فها تاد اش هذدألغترة خ
ده سيهاذوك ل نحو ب  كان أالستق

 ونظام اقتصادياتها 'نطوير على يعمل
العرش عن فتنازل فيها ألحكم

 الثروة اما ، ( ط الف ١٢٠ نحو )
 وألذهب ألحديد تشمل ألتى المعدنية
 فمازالت ألكريمة أالحجار وبعض

٠ أولة استغالل مرحلة فى

 ذات ملكية دولة كمبوديا
 الخمير بدولة عرفت قديمة حضارة

 عدد فى ممثلة كانت أاللهة ألملوك أو
 ألمعمارية بطرزها تميزت ألمدن من
 أعيد حتى ألغابات أبتلعتها ثم

 بداتاريخ ،ألماخى ألقرن فى اكتشافها
 ألذى بالحمابة ألمعاهر كمبوديا

 ، ١٨٦٣ عام فرناعليها فرضتها
 وطنية حركة بدأت ١٩٣٠ عام ومنذ

 ألفرنسيبن خد العنف ألى تحولت
 . ألثابة ألعا,اجة الحرب بدأية عم

 اليابان أسذؤلت ١٩٤٥ مارس وفى
 نوردوم لملك١ وءلن ل-اطة أ على

لى سيهاذوك  أكدودر ولى ’ أاليتق
 ’كمدودب ة—ل نطا لبر أ ت١ا!ذو ذزت

ل وأعادت  ماو ٦ ولى الفرادى أالحت
 .الجدبد كتور١ ألمذك طن١ ١٩٤٧

 فردسا اعترفت ١٩٤٩ عام وفى
ل ألجماعة حدود فى زديا كب باستق

 بعد للدولة رئيا فأصبح ، المه
 حزبه ونجح ، شمبى أستفتاء اجراء

 {( ألشعبية أالشتراكية ألجماعة ))
 المجلس مقاعد جميع على ألحصول فى

 مقعدأ ٧٧ من يتألف ألذى ألوطنى
 نظام تضمن كما ، سنوات ٤ لمدة

( غبوخ ) دولة مجق قيام اربكم

 تاريخ ألكمبيالة تتضمن لهذأ
 أو عليه ألمسحوب وأسم تحريرها

ن المرأوالذن٠١أدفعو ١١ حملة  ،(ف
 بخ وتار فده د ب لو لمط أ .'سلع أ ورط
٠ الساحب توقيع ■ب ألدفع

 هوألشذص ألكمبيالة فى أد'حب
 امرا يصدر وبموجبها يحررها ألذى

 قيمة بدفع عليه ألحوب ألى
 والمسحوب ، أ؛حددد ألموعد !كمبيالةفى١

، لدفعرا أدر يتلقى لذى ١ هه عليه

 ألتحررية كمبوديا سياسة تميزت
 أألمر أألمريكى، ألتدخل بالعيرعد

 عالقاتها تقطع أن الى بها انتهى الذى
 ^بالواليات والمسكرية أالقتصادية

 تم٠ ، ١٩٦٣ نوذمر ٢٠ فى المتحدة
قتها قطعت  فى معها ألسياسية ع

 أخترأقها ببب ١٩٦٥ مابو
 ألحرب عمليات أثناء كمبودية' حدود

يات وأتهام ألغييتنامية  ة ألمتحد. ألو
 ٠ كونج ألفييت جماعات بايوأء لها

كجةالغر )ادرأ رابودة اللفة

( أب ) أزرق أحمر :أزرق اسم
ازرق تقيدى رمز مع

د ٣٢ = د ١ : :ارال العملة

ا ي>ل إ ٠. و’ عى—ر ب
 القانونى التعريف فى الكبيانة

 من أمرأ يتضمن مكتوب صك )١
 آخر ألى أحب—ألس يمى شخعر
 فعيد بان عليه ألمسحوب يمى

 بمجرد أو معين تاريخ فى معينا مبلغا
ع  ثالث شخص المر او الذن أالط
(( لحامله أو لتفيد ١ يمى



 ألذى ألثخعى هو لستفيد ١ بينما
 الدأئن وهو لصالحه أالمر يصدر
 لساحب فا ،لكمبيالة١فى لثابت١بالحق
 للمعدوب مدينا صل أال فى يكون
 يرم أ خي ١وهذ للممتفيد أو عليه
 ألكمبيالة حررت أجله من ألذى

 ٠ عليه ألمسحوب من ألدين ليقبض
٠ ألتجارية ألعقود من ألكمبيالة تعتبر

لكمرون’
سم  دى فيارالى :ريبوبنيك القوس أ

 فيدرالية :جمهوريغذت الحكم نظام

 ؛ ١٩٦. ي يجوهد :احمدو الدو ذئيس
( ابذا ٩٠ ) ياوندى : العاصمة

 أعلن أفريقية جمهورية ألكمرون
 ١٩٦٠ يناير من االول فى لهاأستال
 نثرا الفيدرالى النظام على وتقرم

 فى ■■ع 'رق ٠ ولذاتها تكوينها لظروف
 .ساحليا ودل ا وسط ألقارة غرب

 خلدح ز أ طلو ألمحيط على ألقعير
 ألثمال فى ليجريا حدود بدن ( غالة

 ' ز هرت ة مستعمر و ؛ نوجا؛و الغربى

سبانية  ل ألش-، من تحاورها ٠ أ
 افريقية ألشرفى ومن تثاد جمهورية
٠ برازافيل وألكولغو ألوسطى
أئن؛ ٤٧٤ دح، ألكدرون ساحة تاخ

 ٤٣١ مذ-ها '( ٢٧ لف اً ١٨٣ أو )) م كم
قليم فى ألفا  فى الغا ٤٢و ألغرش أ

قليم  سكانها عدد يقدر ت. ألفردى أ
 ذحو بينهم '( ١٩٦٥ آ ن رهم٢ بنحو

من ين(لغوت الثرض االنيم لى ن م ٤
 ٠ولع.ز يدمالنرد ١و و'رنمة قبائل عدد

 ١رىدذ ١ ألمدن أهم ’ المسيحيين
 وألميناء ألمدن اكبر وهى ،الغا ١٥٠ ١

 ة ألخارجي تجارتها حجم ويبلغ أالول
 حظها٠و ط م ١ر٣ذفدو ( ١٩٦٣ءام )

 لحدندى ١ ألخط- ى ند و ز؛ صمة باله؛
د  المدن ويدن { كج, ٥٢٠ ) ألوحيدبالب

 وزعام ، الغا ٦٠ ذكولجاما أالخرى
 ؛,اولدى دمة له؛ دا ألثثت ١٩٦٣

كإدات دن تتألف بثة حد جامعة

آمرون ٩٨٣

 ألعلوم ،أ!داب ،القتعاد١ألحقوقو
٠ طالبا ٥٢٨ وبها

 كفرها لكدرون ١ قتصاديات ١ تعتمد
 على الغربية أفريقيا جمهوريات من

 اما ، الزراعية الحادالت من عدد
ك سته  ٣٣٦ ) كالدخن أندأخلى ل

 (؛,وألبطاطا ط أ١٧٤) والذرة أط؛
 وأما (،٠اط١٢٥, وأليام اط( ١٦٦؛

 ذلك من الجزئى أو الكامل التصدير
 أط ٧٣ متها مور( ) أط ١٢٨

قليم فى اكاكاو( ط أ ٧٦ ،ألعربى أ
قليم ضن ط ٧ أ نرنها  بمثل و ذى لنر أ أ

 أط٢٣٨ صادراته، جملة من ثمر٢٧ر٦
 أالقليم من ط 1 ١٨٠ منها ( خشب ١

؛طط،١ !طمن ٨ر ه نعدو 'نم ٠ قى انشر
 مل فتك المعدنية ألكمرون ثروة فى.'

لمنيوم  ١٩٦٣ مناعام ألمصدر ويبلع ا
 أالقرم من جب(؛ أط ٥٢ نحو

 لصأدرأتأ قيمة وتبلغ ٠ أنثرقى
 وكذاك ١ سدويا د م ١٠٠ ؤ—نح

فرنسا من أكثرها '( اذوأردأت
٠ و'ر_طذيا

 ممذهمرة ون لكمر أ كانت ٠ ٢
 ألعظمى ألحرب بعد وضحت نية أ؛

قليم ؛ فرنا من بكل١ذتد١ تحت  أ
( لذربى١قليم١ ١ وأنحلترأ ( ألدرقى

نتداب تعدول ثم  أما ، ؛ية٠وص الى ا
 استقال ذحم فقد انغرضى الف

 م٠أقس١ ما١و ، ١٩٥٩ ذر زنا ١ فى أتب' ن
 بدوره انقم فقد الغربى نى ~ط ألبر
 شعبى استفتاء سد اقليمين الى

ول ارمم فطالب ١٩٦١ واد ,  ا
ذضمام  دا ردج; وراه—ح،، إى ا ؛؛

 ( بى ألجو ألصربى '٠ أكانى وطاف
"ض ، ا!كمرون جدذؤرفى اإى مام٠را

 ذضمتجمهوربة١ ١٩٦١در٠أكذو ١ وفى
قف الى ( ألغرب ١ ألكمرون  أ

 جمهورية لتكوين ذبىنس١ الذربى
. الحابة الغدراية الكمرون
 س٠اساسمجل لحك,اءاى١ذظام يقوم

 عضوأ ٥٠ من يتألف فيدرالى وطنى
من ٤ ٠ بينهم مباشرأ انتخابا ونشخذب



٩٨٤ شمعون يل٠ك

وفى ٠ ذرويورك ثم لندن فى ١٩٤٦ ذليماشضو. قزالعربى رن ١ا أ
وزأرة ). الخارجية توروزارة ١٩٤٨ فى مرة دل هذاسلس احتمع وقد
اذاستقال يلبث ولم ( الثالثة 'اطح راسرالدولة وعلى ، ١٩٦برى١ ٢٦
الوطنية المهة حزب الى وانضم ط انعد هذو لحبورلة١ ورس ا

شتراكية 1. ٠برياسةكمالجذبالط ز ا ه إدة وتحا المساحة للذسدات
٠ الحذورى نامةر ضد آلرردس نائب ه٠وذ وسا أت

رلحا الترحمة صاحب انتخت هرن ن ز نك أ شنرط ء ١ وزر متدر و
ضارة لحستم خلفا لححمه«رذة 1سذم ٠ ندى الذن* المحا.* اء أءن-

ة—ارناس ١ من انسحب اأنى لحذؤرى’ طنتم اد١ سحره قد١ كل طرد
كمل وكان ٠ ١٩٥٢ متمر ١٩ فى ١من.. قى اك-, ف وت 'اخاص

انتخارات فى للرناصة مرلد: شمعون ورل ءضدوا ٣٧ زن والعرنى عقدو
الحنرال ممثلها ؛ نرنطاف' ندنتأ ١٩٤٣ رئرسه ن٩ذم وزراء محاسب افر
مرشحا اده أب كان كما ٠ درر ٠ لة ور ه احم ا ردس

( لىا'ذرو١لحذر١ ا١رهاش ا٠٠فرك ث -د لى '' ١٠ ا ٠ امج ١ أ |رك٠غيية’١٠.لهجاتب٠ اسة غغط رحت ر لحد.ل" نطر لكنه و
، ' ٠ ٠٠ ' - ٠ نحيز ٠ ة ا

لة٠س

لمم
ف ٢٠١٥ ت د ج

رك مع ج "٠

ى ا٠عب '

سمدون كميل
 ٠ به ر و٠جمئ سر ر و ٠ نى لدا سابى

 م عب الى و ٠ ٧ ممعو٠ت ٠رمر رن يلمك ٠هه و
 ت'حلى صلج٠ .اضر١ ؛رد ح:اد ١٩٠٠

 رألححق ^وت الذرب رس١ألى١
 ١٩٢٤عداه بها لحذؤقو'ذخرح١ بكلية

 اشتغاله وبدأ باندا. كغل١و
 !حجة ١ ا، ١ لذ* أ ن أ بعد ة٠ با!سيا

لمسقال لمطالحة١ ة٠تور٠لدم١  تل’٦و ٧دا
 اب ٠ يتزءجاضازنالخوزى كان

 ى'* ولى . ١٩٣٤ عام رالردن عضوا
 ١وذ'ر رج ؛لحة٠لحم وزرا عجن ١٩٣٨

ررلىى٠لح ١٩٤٠١ ?عام شغال لال
٠ لناى 'تمنى لغب مة حكه

 ارش ،اذر شكى ١٩٤٣ عام فى
 الخورى شاره رباصة وزارته

 الحداب ا وز؛ جمة صابالذتض
 تألمتحدة٠لجالذا١ رار !تاية١لسذة١وفى
 المدنى ان اش١ تمر ح فى لح"ده ممدأل

 شمن ١٩٤٦ - ١٩٤وبىند ن شداجءد
 ومنل لحدن فى ليذان مفودا وزيرا
عام ا لهيئة احذماع اول فى بالده

 شمعوز بدأ ٠ انوحذلمية
ا!زطنية اإذارح هرع لرذئول' ٩٠١٠٠٨ا٠ ر

 بدئة دام دذك ل—خ وفى
 بان عالقات لحز'ذيق ت١لرطر١ من

ا٠وبح ومد واالمدراز بة لعزد ط؛
 كما ٠٠ ١٩٥٥٠ انقرة ل ٠١٩٥٣

 نفسه العام فى الحنوبية أمرعا زار
 مع اقنشاذبة قيات؛ئ-١ عدة وعقد

 مع '؛تاون اى ا ٠ 'زده 'دوي
 تفكك ان غث '* اتوب 'اناه,
نف يباه ب  ا!ج فى ادة ا
ص اشفاب وروة  اش بكية وا

 ١٩٥٨ د ءلم عر؛ ' د ح-ذى
 العرازواعالن لى اب غوط م

 لك ن وكان رذ؛ ون؛ مد يدن حدد ن
 بنان فى وطنية :ور؛ نثوب رازا ا

 ءدش 'اند.-'ة ن، دو دم :ميز٢ ي و ح؛

 رغىرللذاته١ ععى٦كخشهىانت

حداث تغور ار ادى ا٠٠  ار ا
 وى .أءبة ورورن داب رات ادد
 ف وذو م—') ادادة ء:ى --؛ءد

 قذا دو شباب اذ ذ! خذدادق ا!ش
 البطريك تعاون وكذلك محايدا
رور  ا٠مه جن ا!ود الزعم؛، هزم ا
عن للتخاى الترجمة د-،'حب اغذر



الصينى الكميون ٩٨٠

 ب دي أد ف، ى ٠س٠١ت إر ١ حدفه و ه ٠١ م نش م
٠ نيحت تنا ١ خ 1جم را

باديى كمدون
دعنى’ يبة ف كلمة كميون _ ١

 من وحدد ىر1ص١ و..,عالح٦ فى
داروه حدات اذو  البدا نف اش ا

فاتخ  ها٠ رأ طى ب نكو و ففنه المحط' ! ا
 منتف, كدية محف نه د اسمعا عمدن
 قغًاع١ طى ككمذذ تذثق ذ٠ك ى
وراي داخى ادارى اعدو شه له

ة٠ممدا شمت’ فد و سمطى ال ون إغر ١
 ر٠ذزى ةت٠كميو١ رئلكشجوتءلش١

٠ ه المرر الماك سإطة
اصطالح بابر كمرن - ٢

مم-؛'نجثم ٧م دن حد عر ’اطمن تارخى
وو جرى اسر ذف ور داررح ا

 مرت الذى مية١لد١ !عذرات ا ن٠م افره
إها خال ضه نعر’ اغرذمي-.ة ١ لعاصمة با

خد;

 خالب نعرنست’ إعرذمي-.ه ضمهبالعا
 المذابح عن فضال ب الذخر من لالنم

ررت لذى ١  حكومة استيالء بمد نا
 بد بمز فالتقمت المداع دذى فرساى

 ها ر؛ضحا عدد باع حنى المذابح من
المؤرخين خر بع يعتير ٠ أإغا ٢ ٠ دئدو
 اشتراكبة حاومة أول الحازمة هذه

 يعتبرى كما ٠ الحدث اطارح فى
ف هد بدوان بة ٠هح 1جم د ر 'لو '-لمون. ا

أسحى الكميون
وم نى و ث يج٠تح اهيالل ١ ه٠٠ءلي ؛

نتعادى فى ب اب ا
طا أزراف ا  صفة ؛رز ٠ اخدرفى١ جوا

 عام أواخر فى نعلبيقه’ بدأ منذ لمن رم
الصارم هذا مذ-ذ ومر ١٩٥٨

طار ١هط فى ن لكميو دا المقصرد ا
٦ ١ي لم ١ ص ت ٦٨٨٩ همت لمفب-غد: رج

ى سمد أ على نمالءطذ؛رسمر رعد م :

ك ر وحدة شر متكامز تمع٠مج ٠ ١٨٧١ سهذء،'م ادرو'■
راسم أصال لعرف كان ما تماكل دل -ئبار كبرن ب. ا زل

لحصاطر تتميز ط لط و ؛( نح كيا )ا ٠تشلر_ الذى اب-?, الدب
فى التعاونى لشاط١آن منها معينة* ءلم, وشش ١٧٩٢ ط اء ١ ا٠ فى

الزراعة شئون دنحل الكميون اننو', وقد !؛ب١ المط الهاط
والتعلم والتحارة والهتاعة أب عرف الذى لحر.,-,التقدس ١ مده
التدرلى عن فضال والخدمات طىلجات١ الى وب " ذلى ١ ؛'^١ ,١

حة- ه-مارى ا سدرت ئ ؛رى—ا ٠ 1ب.غ ٠ل٠_ ، غ بو حة ن م رم تد ى ذ٠م٠عكم ا ١هط
بام اعءخلمه اطرارات فى ا!كم-ونات إ نمد- ه ر ه '■ داط؛ صرا ذن’ 'غه ٠. ط وعن

لصهن١ ساان۶ووز ا ٩٥٨- أطط.ب ٧ ز ا عن ف ٠ف ف م.ذ و ’ اأزعامه ر ٠ ١ ٠ أ ١ ٠ار-
٥٠٠ رنحذو عدده*( ترر الذذن ذف ر ا فى ذشهت١و الدامية دكتاتورب ب ا
نقدر و ؛ ودا—كم ٢ ؛٥٧٨ ءإى نى م ٠ ١٧٩٤ م ء؛ ذوطه الحاذمة هزه

مه ألف ٦٤ '.ننحذو ف-ون’ا احة—٠مبس فدطإز اداذى .٠.باز كمدون ا أد.

على وتعيثر ( هكدار ٤٢٠٠ نحو أى ’ اطت تًا إتى ١ دة لحم--'ه ا مة خكه ا طى.
ر لعد و

 الحصارالبروسى ورفع نابزوذالثالث
 الذورى العف., هذا ودام باردر عن

 ؛'١٨٧١ عام مايو٢٨مارسرو ١٨ ما؛ذن
 تضخ,كانت التى الحازمة هذه تًالذت

شتركت "ض  ردأ وابارين ا
*اجاسر١و ؤرم-♦اى حازمة وحاوات عار

 انه ظن جدرد دستذور وضع ااوطنى
د سود هذه وتعتبر ، الملكية الى بالب

 هكتار ٤٢٠ ♦ نحو ق ’
اد ٤٦٠♦ نحو الكميون
 فى العاملة األيادى عدد مذزط

 بفمم و ، ف آ ١ ٠ بذئدو -ون٠لكمي ١
 الذى و التد؛ المزارع عيجم ااكميون

٠ حدوده فى نقع’
 المينى الكميون ط ند؛ تضممن
 السيما التصنيع عمليات شجع
 اعتبرت الذى والعلب الحدبد صناعة
االتتمادبة وانهضة اساسية صناعة



٩٨٦ كنتكى

 كل فى يمت١رذا اشعبية١ لصين١ فى
 مروزءك ة ود.ي دددوررتطة أذران ن٠ذميؤ

 ج دن لصد ١ لربف١من ٠مختلغة طق1طلح
 داع إم انتا؟فى ن١ عها ورهاب

٠ اجزدة١ ترن أدهار المسدوى

كنتكى
ترج بات او ا احذى  ٠ بيه لدر أ بكيه ا

يه ام عليها ويدق  ض لحف ١ و
 ألحاء بعض نى نشارها الزرقاء
ية  نهر مبذرى شما يحدها ، ألو
يه عن ويفصها أوهابؤ  ٠ أنديانا و

بة أ!جذوب ددن هاو'نجاور  رني،،-ى و
 نمو الغردة زرجينيا الشرفى وس

 مساد، 'نبلغ : سى١ض١ رب—ادخ
يه  وشدد ٠ م م الف ٤٠ر٣ الو

 العاصمة ؛ ن م ٣ر٠ سكانها
 ودر ( ن :ع، أ ١٨ ا ت ر اكفو فرأ

 فين ازيز ٠ تثمل أإكبرى ألمدن
٠ لغا.ا ١٦٠ I فنجتون ،ر ألفا( ٣٨٩)

يةءلى١ اقتعاد يعتمد  أدرعة ؤؤ
نتاج  ٠ التعدين دم الحيوانى وأ

رض ماط تباخ  ١٧ الزراعية ا
 لف ١٥٠ نحرو ألى مقمة ف ٠ ا١

 حزراءف ذتاج١لدخلس١ وبلغ مزرعة
ية وتعتبر ٠مد ٣٢٩( ١٩٦٥)  الو

 { الشمالية كارولينا بعد ١ الثانية
 رطل هدوت ٤٤٨ ). التبغ انتاج فى

 الذرة ندك وبر ث ( ١٩٦٥ عام
 من لدخل أ -رغ عما بح احدورا؛ أ ل ذه و

نتاج  _ان ا ومنتحات ادوار ا
ية١.وشهرة د م ٠٣٦٦  متعقدة لو

 روس ٢هر عدا ' اشتاق رول ح بانن؛
 اوأ ٠ ، خذزنر يند-أ م ا ر٣ و ماشية

 الثانية فتعب الممدنية ثروتها
 انتاج فى ( الغربية فرجي_ذيا ن بش ا

حم  انناج ولى ا( ط م ٧٧ر٣ ) ا
 الداز مط(ر١٩ر٠) الترول
 تشؤل ؛.الخزفية والطينات الطبعى

غنبة مناعاتها بس والتعغ ا  وا
دوات الجاهزة ٠ المنزلية وا

 مجلس من الوالية مجلس يتااًلط
 لمده ينتخب ع عضوا ٣٨ ) لذشيوح

١٠٠ ) لذءوأب ومجلس سنوات ٤
 يتم بينما ، ستين لمدة ع عضو

ية كم٦ح انتخاب سنوات* ! لمده ادو

كنتون
 يطلق ام كانتون او كنتون - ١

ره األد الوحدات ويعنى فرنا فى
م لتى ا ذب الب' بذ ى ا ف يعر ا

 رني حدة١ر عكدا ١نويثر ى كنتوت

 منها تتًالف التى ٢ ٢ المقاطعات
 ٠ درابة—الني وحسرا—س ومدزره
 الوبرى الكنتون مساحة وتتراوج

 رم ٦٨٨٧ و ١ ذرل : رم ٣٧ ;-ني
 من تالكنتونا تختلف كما ؛ برن )

 عدد ٣و ١يترو الكان دعد حيث
ف ا٣ر٤ ؛دني ون٠اكذذ ئدن  آ

. برن( ٠ ألفا ٨٠٢ و ضيال١ا
 ذاتلكنتو ا فى الحكم ظ'م ؛ذوم

 لس مج دماس ١ على الويرية
ى ومجاهر منتخب وطنى  تنفي

 أهمية بحب عفاذكا عدد يترواج
 وكل ن عضوا ١١ ار ه رجحن الكنذون
 مط'لم ااخوانزن اصدار حق كنتون

 المجلس اختصاهر مع تتعارض
 كنذون كل وثل ٠ انغيدرالى

يدرالى لثيوجا مجلر فى انعضو  ا
 المجل فى األعضاء م.ن دعا--سب وعدد

.'اوطى
 عدد عر كنتون اسم يطاق ٠ ٢

 مدينة ابرزها ؛ لد،'لما فى المدن ث٣م
 بام اروم وتعرف العينية كنتون

 ١ر٨٤ كانيا— عدد رخ هو؛( ))كوانج
 حيث من السادسة وتعتبرالمدرنة ن م

٠ العبن فى الكان عدد
 من مديه عر كنتون ٣١ ويطلق
 اوهايو والية فى العناعة مراكل
 وطى؛لمدة الغا(، ١١٦٠٠• االمربكية

٠ ( آالف ره٠ ) يورك رو بوالية



كندا ٩٨٧

( لجنة ر كرين - كتج
 امريكية بذا* . كرين لجنة أو

 ويذكذث سير١ رئت١’ ’'وندد
 ورنا— ك'ي الظا، ١٥، ١٩ مام

 ممدرهم تقرير فى وفلطين ولبنان
ت ،كة الذ ا"__شة ء يعد

عدى ى من لر٠ أمن از يمهًا ١
 تثارا : وعدا ولجون الرين

 لجار ما ا لج و ’ كنج ن وج كرين
عنا راعتبار ٠٠ كر لجنة ٠٠٠٠■ ٦ اببا

الظ؛.ا:ةاذ االب
صا
:كدا القوس مم

وعفو -ادة اتح■ :'-ولة اسم نظام
الجردى ررن ألكر

٠٠٠ ا٠حاك . ولع :حررح الدولة ربى
'ردى 'ك'ح مت*

ى م ٠- شتر ت الحكومة رئيس
ألدا ٢٠٠٨ و وكرا’؛ العامهة

متقنة نة ن تتدا ا ذه و د كندا — ١
تمش ابرذز ست الكو نداق فى

كا٠مرح١ مداحة نعف من أكد
اددذلجر كتالة وسغ الدية

 انة الثال خالل وتضاعف
 ، المتزايدة الهجرة بب ة االخرص
 ،ارتفع ١٩٣١ ٢فىءا ن٢ ١ ر«٢ فكان

 ١٤ر٠ ؛الى١٩٤١منطم١١د٠الى
 عام ن٢ ١٨ر٢ الى ، ١٩٠١ عام م'ن

 عام الكان عدد ويقدر ٠ 1 ٩٦١
 ويمثل . ن٢ ١٩ر٢ ؛.تحو ١٩٦٤

 بين المالبة النبة األوربيون
 ه ١٩٦١ احماء ) هؤالء ض الكاذ

 ٠ر٠ و برإطانى أمل من ن م ٧ر٩
 ن م ١.ر و فرس انل سم ث ج

’ المانى أمل من

g كع **’ م، ٠١٨ ١٠ ير درع نحذ: ط الواحد أ( ذت٠٠ ر نتخت’■ -ات ال فى الكدافة
يدن 'فى الدونة وعى , دل ٢١

نًا; ; —وا أذار؛ فى تجاوره' التى
ئ اثم ا كند مت' تتالف التى

فترات ن ا -طاكس-- ز- ؛-١ ير٠ا;غ
ءن ١٦٢٨ عام مند محلفة

لجعمار الفتعم طردق والف, وا
نظمت ,عالت ٠تث عدة هدردت و

عام فانون اب ايا.و وضعها
د عن ن ى ١٨٦٧ أتحاذا ‘اذا ا

غرار عن* قاب دوحد كيان ز ا
٠ اذهدة للملكة الياس الكيان

 الى الذين ا!ش األناب آخر وكان
تحاد  بام فى نيوذوندلند برنحز ا
دك ٩-/٩١لي٠٦ر١با٩٠ ٠ ١٩٤٩
 ليونمم٠٣ر٨ه٢ كندا ماحة تبلغ

كبيرا تطورا تطور ففن السكان اماعدد

 ١٠ الى اداريا كندا تشم
 مسماحة تختلف ومقاطعتبن ذات وأج
 فمثال السكان عدد فى -نحتك كما

 التى الفرية الثسالية الوالية
 الكلية المماحة -تلث نحو رعش
 جليدية صحراء -نعتبر 'كدا
 وفيما تقريبا'؛ السكان من خالية

 وساحاتها الواليات دلجنه بيان نلى
ف ر  وعدد ( المربعة أالميال با

ف *.كانها ح باآل
 ؛ ( م.ن ٦ر٢ )٣٤٤ وناريو’

 ؛ ( ن م ٠ر٢ ا ٥٢٤ كوين
 برس ؛ ألفا( ٤٥٨) ١٤٣ نلتد ثمر ذي-و

 نوفا ؛ الذاً( ١٠٥ و ٢ر١ ادوارد
 ؛ ( الغا ٧٣٧ ) ٢٠ر٤ سكويا

؛ ( اخا١ ٥٩٨ ) ٢٧ر٨ دوبرنزويك
 كولومبيا ؛ ( ن م ١ ر٣ ؤ ٢٤٩ لبرتا ١

 يوكون ؛ ن(٢ ١ر٦أ ٣٥٩ البريطانية
 الشمالية الوالية أ!غا؛١٤ر٦ا ٢٠٥

 ٢٢ر٩ )' م٢ مليون ١ر٢ه الغربية
 زيد’ مدرنة ا ٢ كندا تفعم ؛ الغا

 ١ منها الغا ١٠٠ على '.*كانها عدد
 ،الغا ٦٧٢ تورنتو م'ن ١ر٢ منتر,بال
 ١٧١ كويبك نم الغا ٣٨٥ فا؟وفر

٠ الغا
 مصادر على كندا اقتصاد يقوم ٢

 ا)زراعة شمل وفيرة متعددة
 والتعدين لمصابدوا والمراعى والغابات
كاتم  ميزانية بلغت العناءى،وقد وا

ماجخه )ايرادات( ١٩٦٣ - ٦٢ عام



٩٨٨ كندا

ر مليون ٥٨٧٨  وبزخت ، كندى دو
( ١٩٦٥ عام ( ادومى الدخل جه

ر برون ٥٢ عام ب ٤٧ كان ), دو
الحادرات جملة وبلغت ٠ ع ١٩٦٥ ' د ٠١ ؟

 كان ا د ب ١٧ر٤ ه٠ذف ا!مام عن
 اد ه ره ٢ هذه درن ؛ ١٩٦٤ عام ١ ره٨

يات  برالى١٣ر٤لمتح-ردو١الىأو
٠ نيا طا بر

 المخصصة األزدى مساحة باخت
 د ز ند هض ذى كما ية٠س٦لرل١ للمد.'صيل

فدذ^ ردن باد  i ١٩٦٢ احماء ا
 ٦ر ٢ دجر ؛ ٩ ر ه فرحد : ٢٧ر٦ فمح
: ٠ر٦ه دوفان : ١ر٧ كتان بذر
 لها را "ت٠لغاب ا أما ٠ ٠ ر ٢٨ حدب بطا

 رلغ٠ وقد ٠ م ج ميو'ن ١ر٧ تغطى٠
 مليون ٩٣٠٠ ملةح مع' ١٩٦٣ اداح
: ادواذده ادرون بيذ.ما'ذشؤلل ٠ قدم

 خزبر م ره ٢٠ غية ن راخر م ١٢ر١٠
 ٠ واحذند م ٧٣ر٧٠ اغنام م ١ر٣

ذدح ؤدر دا ١٩٦٣ دام اكدددش ا
ر مذئبون ٣٠٠٣ تملة٠لم  ون~دب دو

 ٠مر ١٠در ٠ بد حد م^ ٣٠ر١ ذلك
 ت !ذرول بلمبر م ٢٥٩ 'نحتم ج—وح-
 رش م ٤١١’ نحاس رطل م ٩١٧

 ٠ زذك رطل م ٩١٥ ٠ ودىنج,-ب,ار ر
 أوق-ة م٤٣٧ ص نيكل رطل م٤٣٧
 ٠ ذة اوقية م ٣٠ر٧ ٠ زن بال
٠ ذهب أودلما م ٣ر٩

 فى نعبة الشر ادلطة خمثل ' ٣
 نم بتكون ادى العيدراى إساان١

 ..جلر٠وبتألف ئ اواب و -يوخ٠ث ۶٣٠٠لرجا
٠عيذش عضوا ١٠٢ من الشيوح
 كاح١ يثل ادى م اها ا الحاكم

 لى ا؛إكة ءن مدوب هدهو ابريعاش
 ر ش._ت؛ ذ -ددود لى سلعاتها هرجا,درة

 لى ط وبذب ٠ ادربثالى اكؤمذولث
ون أن لشوح١ عضو  دا كا٠ماا ؛

ف ٤ ه٠قبمت ر آ  عدد و'خذلف ٠ دو
با١ باخذألف الشيوح يتا ت’لو  فو

 ا زعم كال ٠بمتل يك و و دو نتار و ١
ى بشمسا دحا ٢٤  و

الجديددمثل وبرنزويك ذوفاسكوشيا

يات ويمثل ش.ولح ١ ٠ منهما كال  الو
 ، شيوح ٤ ، ٦ بزن ئ أآلخرى

 ٢٦٥ من ننواب ١ مجاسى نف ب؛ رحو
 يمثلون ٨٥ منهم متنخبا ءضوا
 ذحررنع بثل ما يم ١كوبيلث ٧٥ و ردو اورذ
ذ.ب  ؛.وكون ,لصواقد١ لثمار١ ا

٠ منهما لكل واحد نائب
 وعدد ٩ لكند ١لمذ اسياسي. ١ األحزاب

اذتحابات ) كءليها٠حع اكى دخاعد
ورار حزب : كاآلتى ١٩٦٥ .ضاذر ا
 ٠٠٩٦ ادندهرى ؟ث٠دزبالمحافظ٠٠ ١٢٩

خترادون  طى١ادزبا!رءغر : ٢٢ ا
 الحزب ادرارة وبؤلف : ١٨ الجدبد
عبية دى الحائز  عده-، رمنح ٠ ا

 ١٢ر٢ ندره .نوبا ب٠ م المرلمان
ر *—ألذ  ألف ١٥ اإوزبر ويمنح ٠ دو

ر ضاولمن ٠ دو ر أش ألى با  دو
 ر~لى'لرر'ء ومرتب - ٠ انتقال بدل

 ضمة لمعار ١ زعدب رمنج بينما ٠د بف ٢ ه
وفى افا’ ١٥ ان اذن مجد فى

ذدىلماثبمحكى١ت؛جفكل٠ل و

 وزراء ۶۴٠٠٠ومجل دوات ه ناد واحد
 الدمنك السعن رذل ردس له

ك  ٠ ادام الحاى. .;هينه اكتم٠ح ولزو
ية لمان ببر و  1فيم داملة ططات الو

 ادروز دعدد ئب١٦اش١ غى٠ؤر٧ذلذ

 البدرالى رالدئز عم هر يتعار مًا ا
ية ذلك من -ستثنى  الش وبيك و

 , مجذم► ن٠م ن مالو ح و د ز م لمان ؛ر ."متلها’
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(طاقة )كهربايه٩٨٩

 البردين السامح الدوبجن آخر
 هزو ٠ لتقيم١ دل دعإجى على

ذ بر١لى١الجذر  ٠كذذحهام جوردن أ
١٩٠٦ عام تحرح . ١٨٨٧ ءام ولد

ور اذته١ كرب١ فى وترك ا
 ١٩٣/١ عام ء١ ',إ؛١ رتبة منح ٠ والثانية

 ازل وذريق ١٩٤۴ عام والعريق
 هدد وفى ٠ ١٩٤٥ عام ٠ جنرال ١

 ١وق'ئد ب'ميا 1؛مندو عجبن النة
 ٠حورت 'إورن حا للداجن فى عاما
 فدض ابواب فذ.دت عهدد ولى

 '.ة كا '.ه ١ منحت و مدة نكا رة د ربة د لهحجدر
حححومب_ه ب ت٠طعللم اليهودى

 ستخدامجا الدول اقتصاديات فى
 الصصناعة فى ب'شر بق بط اما

I سمدة كادذبج  غي ؛طرق أو ( ا
٠ الحركة أو خدرارة مشدر٢ بات٠٠م

 لنوي ة بسي ار ا المعادر تعتبر
زة يرباء’١ الحجذرى الفحم ا هى ر

 ادون ئ . أدلل١ واذوذؤد ٠
 » واامجواء ؛ اسبدرود I '؛؛ئيه
 من عدد فى رال و الفحم وذان

 فى سدما  القديمة العناب الدول
 باء ٧أله١ لذواب ممدر أهم أوربا
 داه كان ا اي .الماب و طادا كبر
٠مذل ولكن ٠ الفدم تددين تأميم الى

 ادوف العصابات ونظمت
ره؛  ٠م الذ*' فى ألد؛ رر و'دأت ٠ ا

ءات مع  'زنسبثم على المذحدن ااو
 له د قامة ١د تروب. ٠ طن٠ئ

*.زعدنها وزل ذذاعالذمجا انيرادل
تحاب فى يفش ع.ت وا نذران ا

- ١٩٤٨ ط, ١٥ !يمذ

ت !دك؛ ٦ دو و ٠ ندرى قائد ٢-
١٨٨٣ ولد كشحدام 'ندرو !ورد 1

فى ئتر!ث١ ٠ حمته 'ض ادة٠ ال- وأذو
ن دح ١ ر نثة وءند نى م عقت ا ,,. ال

ماط قائدا ءد الغاية ة ا-اا١
م بض ا اذ—" ذاد و ا طول

١٩٤٢ افردا لمهان طى البدرية
لى الظ'-, '!ماهة القاذة •نى تو ر
.رنائداعاعا ١٩٤٣ يد األ الحر

نت ده ز ر مذلمم ٠ لحرى ا -٦ا 11
٦٩٤٦.

( طاقة ) ة٠كرباب
 قة اظا ١ ت١-تخدالن ا تثمل

ب  سان اروب ن اك-؛ لى األمجر
ضاءذوالتد . ض٠المعاص  والتبره فذ ا
ت اكتل لومائل المحركة والقوة  وأ

 ذ -؛—ااط وأصبخدت ، الممسانع
 ددى مقياس,؛ ذعتبر٠ الكهربائية

 مجت-ع لكل ؛رى—الحض ا!ذطور
 م؛ت١فاستخد ذلك جانب والى

كذرى أهمية ذات الكهربائية الطاقة

ئية لماقد١دخالل بدا  بذ األبوح. ا
د لى ! ؛ادرانات ' احساب أو  تو

 المركز الماب األون اد الدرباء
ول  ى الكهربائية ؛قة١ ذوب فى ا

لداد ور؛؛ت—٠جؤ فى ك؛ل١ ءه  ا
 األمجرباب إط؛ة١ وتقدر . ى .-وو’ا

دب ارك؛ لى  وات لوببالك ا
 بيازل ذى فيما و ٠ راعة وات ألباه ١ و

دول لدن عدد فى بايال أدر ١ ؛؛طاقة

 اكهرباب١ ط؛قة الم٠قررذةجك

 ٧٣٤ حملته يما ١٩٦٥ در ازل فى
 باثون ٣٠٢٢ أو وات كاو بمدون

ى نروزعة ٠ ماعة وات كباؤ  كا
 المراجع فى الواردة ناييانات سما’

هررزب حصاءات ة قل وهرع ا ءز ا
 ا تم األرب األد ذول

ت لذ م ٢٤٠ المتحدة الو
تحاد ؛ الوفيتى ا ا .مر .امل٨٤.
طانا ى ٠ 1 نثم لنم م ٤٣٥ ١مك ١٠٣

ارأبان دفى: ا ٧٢ ١ لذ م ٤ره٨
ألماب مكس(ا ١٧٣ ا' لذ م ٢٨

. ■ ( سى لذ م ١٥٣ ا لذ م ٣٦ ٨٠الغر
ص(؛ لذ م ٩ ١ 1 لذ م ٢٦هر فرط
س( م٧١ر٦١ملذ ٢٣ر٧ طالب١

؟ لذ م ١٢ر٩لثه١ .. ا-١
ن م ١١ ر ه لد الب ، ؛ دال؟ ٣٤١

كرتة ١ أما يى(؛ مك٤٤ر٧١
اسمانا !؛سى لذ م ٤٨. ر٤مك)٩ر٨



.٩٩ كببع)خاقة(ج.ع.

 ١مكس(؛بولذد٢٨ر٦مك)٩ر٧
 النرويج ؛ كس(٢٣٦ر٧١ ك م ٩ر٣
 الهند ٤مكس( ٤٣ر٩ ) ٩ر١
 مكس،؛٣را٩مكا٨ر١

 ؛ ,( لدس م ٢٢ر ٠١ ك م ٧ر٣ سويسرا
 يووات مليون ١١٤ لعالجا١دول بتية

 ( طاقة ) كهرراسة
م٠٤٠فىج

 ادر٠مص كانت ١٩٦٠ عام حتى
 معر لى اذاب١ الكهربائية 'الطانة
 وكات الحرارية المولدات على سد

 االحتياجات على دامرة استخداماتها
 كبات الي وب كأالضاءة المدنية

 وا!الت االلحبزة وبعض الكهروائية
 الطاقة هذه تقدر وكانت ٠ الصغيرة

 كان كما ٠ وات كيلو الف ٢٩٠ بنحو
 الطاخنة هذه من الغرد نصيب يقدر
 ذانل٠ ٠ ساعة وات كيإو ٦٠ يتحر
بنحو سويرا فى د الف نصيب ذلك

  اذة١ ذتاح١ ن بتم بد؟
 على عف، لج بتكوبن د٠مص ز الكنربانية

 م الجراء الجمهورية ستوى
 المامة الطاقة انتاج لمسادر

د واحتياجات  وألعناعية المدنية اب
 هذداالحماءات، ضوء لى وضعخطة٠و

 مذروع وضع االور لخطوة١ وكانت
 طاوب؛ تتنن عامة كهربائية شبكة

 وفى ، الحرارية المحطات ض عدد ص
 تم اش الطاقة ارضت ١٩٥٨ عام

 ٢١٢٥) لذ ألف ٨٢٧ الى -وليدها
٠( سن ليرو الف

 تفجرت ١٩٦٠ لجاير ١١ وفى
 مصدر اول من الكهربائية الطانة

 لكفين ن١سمو١ خزان وهو هيدرولكى
 مرحلة ار الكهراء انتاج انتقل

 الغانة استخدامات وانتقت جديدة
 الى المدر المحيط من الكهربائية

 التاريخ هذا ومنذ ٠ الصناعى المحيط
 انتاج على الدالة االرقام -طورت
 ، محسوسا تطورا ممر فى الكهربا،

االنتاج هذا بلغ ١٩٦٠ عام لغى

 عام فى ١ر٣٣ الى ارتفع ك٠م ١ر٢ ا
 ١٩٦٥ لىءام١ر٦١ الى ارتفع ١٩٦٤
ل نتيجة كان التوسع وهذا  الستغ

 خزان كهرباء لمحعلة السيع التربينات
 محطتين الى باالضانة ) أسوان

 الف ١ ٣ مندما كل تنتح اضافيتين
قة١ اطاح نتقدل أما ( لذ  ل

 بتشغيل رهن فهو مصر فى الكهربائية
 اش العالى الد كهرباء محعة

 ؛ل قدرن تربينة ١٢ ض 'سل
 تركيب بدأ وقد ٠ لذ ألف ١٧٥ منها

 على ١٩٦٧ يناير فى االولى اترسة
ل ها جمح ذكذيلها٠ رتم أن  عام خ

٠ ١٩٧٠
الكومى

 الرحمن عبد وهو ، سورى مفكر
 عام بحلب ولد ، الكواكبى أحمد ابن

 الى ۶وذز بالمحافة واشتغل ١٨٤٩
ح  الى والدعوة االحتماعى االص

مية العربية اندول وحدة  واالس
 فتعرض االستعمار ومهاجمة

غطه.؛ ت نام ؛ اسجن وا د ل  برح
لها فى زار  أ;حاء وبعضر الهند خ

 له ؛بالقاهرة اض -نم افريقيا
حية آراءه ضمذض لغان ول  االس

 أى (( القرى أم ١) هما والياسية
 مؤتمر ومقررات مفاوضات ضيط ١)

مية النهضة  ٠ ((بمكة المنعقد االس
 االتحاد الى الدعوة به والمقصود

ج  طبائع ١) كتابه ثم ،واالم
 وهو ((' االستعباد وتصارع االستداد

 بالقاهرة توفى ،الظلم ضد صيحة
٠ ١٩٠٢ عام

عبور كوا
 وهى ، مارزيا اتحاد ءاصمة

رو اتحاد عاصمة  كذلك وهى الم
ذ^ور مارة ١ عاصمة  احدى سي
 اتحاد منها يتألف اش ١ ١ الواليات

بو  ألفا ٣١٦ سكانها عدد سلغ ، ألم
 منذ عددها تضاعف وقد ( ١٩٦٥ )

البرلمان مقر وكوااللمبور ، ١٩٣٩ عام



كلوبا ٩٩١

جامعة بها اقيمت ا٠كم .. لى ١اغددر ٦ إ
يو . الجديدة ية النو وأعلية الم

هو ؛وانج
 الذى االتم وءو ’ عينية مدرنة

 الصين مة حكء نسام بعد أطاق
عاصمة '1)■كندون' ة خ رد٠ نى عل ١.

 قارم ا أحد ؛ توزج زح١كز ب. أذلي
 لوسط١ ئيب١ لفحها٠ذتىت١ استة١

'( ن ؛كنن هع ا■ج ع٢ دقع“ ؛ بى الجذن؛
 وعذى زجكدا 'شه ب معب من اذرب با

 كنب - جزارة من م ٧٥ ؛ظ
 كازتح٠س عدن دلع ٠ ( برطاش حكم )

 كز١مر د—ح١ ر—و'نعب ن م ١ر٨٤
 امة٠لب١ لخ..'رجية١ !تجارةوا العناعة

. ن٦لص١ فى
كواندا

 ودو ٠ زامبيا رتة جمهه رب
 ١٩٢٤ ءام لد و ٠ ندا ا كو كينيث ره دا
 فى االسكتلندىة االرسالية كرسة فى

 هبؤأ وكان رودبميا بشمال لوبوا
 أصل س معلمة وأمه بقيا اف ب

 سن فى وهو ابره توفى ٠ نبانجالنى
 ألمنازل خدمة فى فعمل أنانية

 بةردااو سةبمدر حق لذ ا رع لحدا؟ق ١و
 المدارس باحدى للتدرس ه—اهلن

 باحثا عملى 'تر ١٩٤٢ عام لى ة٠ؤوطب١
 المناجم دركات ؛؛حدى اجذدعيا

 فدرترا ١٩٤٨ عام لمدرسة فناظرا
ك كبار الحد ٠ البيض الم

 فى باالشتراك اب'نحى نشاطه بدأ
 غمال تمر مء ١) حزب تأسير
 !ذى١ (( الوطنى االفربقى يا—رودس
 وفى ١٩٥٨ — ٥٣ له سأرترا صج
ل  بريطانبا زار كما الهند رار ذلك خ

 ٠لعنعربة ١التفرقة لمهاجدته اعتقل كم؛
 مؤتمر )) حزب اسس ١٩٥٨ ولى

 له رب واشذب «االذرض زب
 الحزى و^ل اعتقل أن يبث ولم

 ١٩٦٠ وفى '٠ دالند ب؛’ اآحاد لمهاجمته
ل )١ لحزب ربا انتخب  االستق
مؤتمر فى ومثله (( المتحد الوطنى

 مارس وفى ( ١٩٦١ فبرابر ) لندن
ل محادثات فى استرك ١٩٦٣  استق

 انتخابات وفى ث الشمالية رودبسيا
 ٥٥ على حزبه حمل ١٩٦٤ بنابر

 الول ررسما ن.اختير ٧٥ من مقعدا
ل بدلى وزارة  ربا ئم ٠ االستق

٠ ١٩٦٤ أكذوبر فى للجمهورية

 مع سياشه فى كواندا اتخن
 المقاومة شعار البرطاش االستعمار
عتداء وءرم اب  بتعارم متأدرا ا

 قيام البعيد هدفه جدل كما ، غاندى
 جذوب دول 'ض ة٠ؤرئك ا وحدن

 حالة أعلن ؛ القارة ودرق ووسد
ن بمد زامبيا فى رىء١'طو١  اع
 من الجذوب رودب؛ قالل٨س١

 المتحدة الوالدات زار . واحد حاب
 ذاك رم رار امك ١٩٦٦ نوفمبر فى

 ، -•اىدو ياذا٠وغ دبداوذر جاميكا
٠ لقا'ذيكان١ زار در د'،سم ٣ ولى

ي

سم  كوبا دى -؛:ودكا ا القومى ا
 دعبية جمهورذة : الحكم ذظام

 كاسترو بدل ت الحكومة بىى
( ألفا ٧٨٧ ), هانانا : العاسة

 أمربكا وربات—جمؤ احدى با كو
تينية الوسعرط  جزر أكبر وتشغل ال

 إهد على وهى مساحة اإغرردة لهتد ١
 جزبرة لثبه الجنوبى !طرف١ دن م٩ ٠

 كوبا عاشت ، االمربكية فلوربدا
 حذى شة ٥٠٠ باذية٠أس متعمرة

 ١٨٩٨ عام فى مستقلة جمهوربة شت أءإ
 التحذ.مارة تحت عاشت ذلك مم ولكنها

 ذرضدي؛ ش١ واالقتصادية باب١
 تارخ بمثل و ٠، لمتحدة١ لوالبات١ ءب؛

 الذورات نم سدلدمؤط صر لمما ١ با ٠ك
 االستعمار دلى ناوطنيو١ بها قام التى

بعد االمريكى االسذهمار ثم االسبانى
٠ ذلك

الى الشرق من كوبا جزبرة تمتد



٩٩٢ روبا

 يأخ بينما م ٧٥٠ لمسافة لغرب ١
 لجزبرةا ؤاوذر هم٠ عرنها متوسط

 اقلدمجز يمثالن والذرب الذرق فى
رتفاع مذوسط وكغ جبليون  وهما ا

 فزة تعسل بدشا قدم آالف ٣ نحو
 ار تى الثر الغربى فى ررينو
 الغابات وتغطى مؤد ٦٥٧٨ ارتفاع

 الشربون ان-جار ا سيم المرتفعات هذه
 اذرا—اخش ن٠م تحدنع التى ( األرز )

٠ ر الب؛ هافانا دعي..جار علب
 كوبا جمهورية مساحة تبلغ

غافة وشمل )  بنيومر جزيرة با
 ء١حغ وتقع *(م ١١٨٠ احتها٠٩وم

 ٤٤ر٢ ( الغرذى الجذوبى ماحإيا
 ٦ ار اداررا وتف, ٠ م م ألف

فى ر-ة دل بينار ا هى .ات—مقاطع
 ٠ .انا—هان- ٠ رب——الذ أقم

 ،حيل اما٢ ٠ رثيال د. ٠ ماتانزوس
 'نقد؛. ادكان ا عدد يلغ ئ ينت ور أ ثم

 وتتراوح ني٠م ٧ر٠٢ ( ١٩٦٢ يونيه
 كاى' اقإدب لى ٦٦ بون السكان كافة
 ومجموع ٠ هاوانا قليم١فى ٦٣٣و ئلى

 ٦م او أدانى أصل مز السكان
تز أو الزنوج  أت. ٠ خلرطة .صال

 ٠ ألفا ٢٣٠ :ماريانو اآلخرى المدن
 ١٩١ جاى كاش؛ ٠ اخا أ ٢٢٧ بن دواجو

 ٠ أنفا ١٦٦ كودا دى سانتياحو ث ألفا
را سانتا ١ ب٤ ذامو حوانتا ٠١٤٢ ك

 الزراعة على كوط اقتعاد يعتمد
 قب هما رييون محصولون وعلى

 مجموع وخدر ٠ والتبغ الكر
 م ١ر٦ مجدو الزراعية ا رض ماحة

 ولى ٠; فدان م ٢ر٦٤ تحو او ١ هكتار
ب قانون صدر ١٩٥٩ مادو  االص

 الممتلكان حب أمم الذى الزراعى
 وتحولت فدان ألف على 'نزرد التى
 الحد 'نقرر كا مية حكاه مزارع الى

 أكذوبر ١ الشخصية حيازة األءلى
 ه أى فدانان ١٦٦ بذحو م ١٩٦٣

 لت تكاو ١٩٦٠ عام ومنذ م كابالريا
 ١٩٦٣ عام ولى تعاونية مزرعة ٧٦(

لنحو مدة الحكو ۶ ار الم; مساحة للغت

 ٠ الكلية المساحة من بر ٧٠

األولى الدولة مذوبا تعر - ٢
يمثل ى القعب لءر ا اسة
كالعز خرى خرحاته— 1 ا ى- مع

ع محم-، من ر ٨٥ ' والكهدول ورود.
عام طح: ؛ ذع وقد . ون٢ ت ا صادران

’'نتا 1 ط م ٣ر٨ حملته ما ١٩٦٣
اسذه يى يات ا  واذو

٠ ، النحر بزر
٩-,-^ا١

مانى٠ك٠ني
همية لى اخب *كر ونى  ا

قتت'دبة  فى دود الذى اإيم ا
 ٠ -ةالذربر رو دل ;ذار مرتفعات

 ا١٩'ف رعا رودة ٠٠لم١ المساحة نفت و
 حيا انتا نلم فدان ألى ١٦٠ نحت

 مرون ٤٦ ئب' قطار ألى ٩ربره٧
 والكاكاو البز ذلك دلى ٠ يزو
رن وابذرة  بعنر ت واألنانا وا

 ترتبط الذى الطية تارذتا نواع’
٠ السع بتجارة ا اءان
 المقام لى المدنية الذروة ;،•رى

 التحدير حاصالت حدث مز -الدالى
 من / ٦ تثمدي فبى السال بعد

 بر( ه النبع ’لحب اشادرات مجموع
ذتاج ودل  ى زلى وما I المعدنى ا

عداد دور  والنحاس الحديد أ
 وبعض وميت والنيكالوابكا والمنجنيز

٠ والبترول والعفة الذهب
 ثورة حذى كوبا اداد كاى

دمية و ذر كا  على قارا ا
حتكارات مريية ا  توجهه التى ا

نت داحنو-ا حسب ذت و-  ا!و
 نم / ٧٢ عر تحصل المتحدة

 ن٠م ا ٦٧ مقابل صادراتها م-جموع
 اب هذه وتمثل الواردات

ر ح ٥٥٦  هبطت ( ١٩٥٨ عام ٦ دو
 بيذما ١٩٦٥ عام فى ء شى  نحو الى

سذرامجة الدول مجؤوعة احذلمت  ا
 من نصيبها بلغ اذ األولى لمكانة
ضاذط ثمر ٨٥ زحية ا'.ط لزوبا تجارة  با

 نيا طبر منها الفرية الدول د ء; الى
تحادرة وألماب' ٠ ا



للوبرولو ٩٩٣

 والمانيا بريطانيا معها الغربية الدول
. االتحادية

 نعت و ١٨٩٨ ر سمج د ١٠ -فى٣
 انتبى را ويمعتن' بى ر٦٠ب مماهدة
تعمار عج؛ ا  كوبا زعانت نى ا

 لرن لمة٠سلس ع._د٦ تقله٠٠مس رية جمهفي

 حكومة واش ٠ الودا ادورات
 حماية ى ى تدخلت؛لى المتحدة الواليات

سفال هذا  ح<م ا٠طيي واذمت ى ا
 نع و ١٩٠٠ زام وفى ٠يي' أمر عسكرنا
ت تحت دستور ص اف أ  منح كى ا
ئات رش  التدحل حز المتحدة الو

 كوا؛ضد حكومة ،ام—ي حا فى
 تعتجرها احسية ذو مم اتفاقية

مثااعلى غذا المتحدة االت  ٠ .مع
نات ذامت’ نر ا هذا وعلى  ألو

 بجن وجودها غت بى حكومة المتحدة
 ودع امن ١٩٠٩ و ١٩٠٦ عام

 النفوذ نتن وتحت ٠ جدند دستور
مرنكى نات كوبا تعت ا  المتحدة الو

 والنما ب غ عنى الد ابالن فى

 يدر ةام،ا ت ت ‘تئب . أذت اية٠لما١

 ٠ذ' ١ذ’٦ ترنغال- ى التد رغ؛
ذت المذعصه او المؤندة  ألمتحدة نو

 غيدب رة رذ فى وحدسا بذخت واإتى
 ف٠ى؛ك اب 'لجد دخ، حكة د فنيع و ٠س٠كاس

 '.وده ٢٠, ق يدات لمن؛ض الدكتاتور
 .. ب ح 'نترمى ٦كوى عبد ١٩٥٣

 '٩٥٩ ر ئ ا فى حجاج وانتهت
 ٠ د ٠ك ' ر نغر ١ وطى . -اتن يهرب

I' كئ داله ا٧’فى٠ذو١’-؛ر'ر خغغه: 

'حكلمة.٦ ذظة ذدلىكابد„ تور

 ئرا ءر ذوح الحد نظام كاث
 ;ه اعش ■رش 'ذى١ ١٩٤٤ ر دست

I لى  و ها'ر ١٠ ٧-- تذا يا حكم خ
 ب ٠ ١٩٥٥ برار ٢٤ و ١٩٥٢

الذ؛ ٠ • ٩ ت ٦ منذ ب، ت: أوقف
 ع٠نوغ٠لح ل نتن' ' د م بف اب' ،اباحذ ؛٢ *نمر

١٩٦١ دسبى ب وفى ، ذاال دستور

 على ذومى برنامج وضع كاسترو أعلن
 يناسب اللينينية الماركسية االس

 تكوين وأعيد ٠ كوبا احتياجات
باتستا حله الذى ليوعى ا أجزب١

 ادعر الى كوبا اشام 'اثار
شتراكى  اكحدة الواليات حفيفه ا

 سيراد الخامة اتفاقيتها لغت فذ
 جميع أوقفت 'ثم ألكوبى البكر
 ، معها والمالية اكجارية العمليات
 لحكم المناهين بيغن لذو ا وشجست

 ؛؟.هم بتدر لك ون الثورة على ومدر كا
 غزو الموميات واعدادهما با عسكر
 الخنازير خديج غارة ها .شير أ خ،ارجى

انتهت .التى ١٩٦٩ اب-رنل ١٧ لى
 صدرو’كا ارديى ٦ وافق ن’ ’ بادب

 فى سجرا ١١١٣ سراح اطالق عر
 اب االجهزة هرث د م ٥٣ -نابل

 المحاولة هذه 'نكررت ا كم ٠ ' و ادأد و
 ، ١٩٦٧ يولية شهر حالل نعدل با
 : السياسية أالحداث أهبم شمتت’ز

 الرئيس فرغه الذى اجحرىا الححار
رش  ١٩٦٢ اكتودر ٢٢ فى ليندى ا

 دغنا تغذجذم حق حذوفلى محرج دع
 اربس١ أءاى اى , كوبا الى ائذاب

مر ق ات ر ا صنإروح الى كوبا اذ
تحذا م,ن عذناء ١ عنكم  وفيتىلعد ١ دا
 ٠ بالرد وتقابل ادة الوالالت دلى

هلة و :ب : ا
ت :..ة . أ. ا

ت ٣ .٠ ف٠٠ا١ نطاع ٢ و زرقاء قطا
( انقيا بالتبادل ١; رأبين
مثلث على بيتا'ء لتوت م؛

كوبرولو
 فؤاد محمد وهو * تركى يى سب'

 عمل ١٨٩٠ عام ولد ٠ اوو بركو
 واسطنبول انقره يجامعتى ناأ*متا

 وزارة كجل و منعب شغل كما
 التاريخية لجمعية ١ ورئيس االعارف
 عام طنىااو بالمجنس ءخدوا وانتخب

مرات عدة انتخابه وأعدد ١٩٣٥



٩٩٤ جن كوبنها

 وزيرا عبن ، قارص دائرة عن
 لحزب ١ بجاح د٠بعل للخارجية

 ، ١٩٥٠ عام مرة الول الديمقراطى
 حلف فى ^ركيا اشترأك على وعمل
٠ االطلنطى شمال

كوبتهأجى
 ١٤٤٣ءام منذ لدنمارك١ءاسمة -١
ند جز؛رتى على تقع  ٠ رواماجا ز.ب

الجزيرتثن بين المائى المجرى ويكون
 من أكثر على تستحوذ التى الميناء
 ، الخارجية الدنمارك تجارة نصف

 صناعات لعدة مركز انها عن فض
 المعروف الخزف تثمل بها تشتهر
 الغذائية والصناعات والسكر باسمها

 االلماب القوات احتلتها وا!الت*
ل ودام ١٩٤٠ ابريل ٩ فى  االحت

 ١٩٤٥ مايو ه حتى للمدينة االلمانى
 التاريخ هذا فى سكانها همدد بلغ

 الى ١٩٦٥ عام فى ارتفع ألفا ٩٢٧
٠من١ر٣

 معركة بنهاجنكو مدركة ٠ ٢
 ١٨٠١ ا؛ريل اول فى تثبت بحرية

 تى البربط؛ االسسطول دمر ودبا
٠ المدونة هذد نيلون بقيادة

( "ركة ) كوت
 أحك،ر على يطلق اسم كوت — ١

 تنقم التى ( المحافظات ) االلوية
 يقع ، اداريا العراق جمهورية اليها

 مساحته وتبلغ بغداد لواء جنوب فى
 سنكانه وعدد م كم ألف ١٦هر

 كما الغا، ٢٩٠ (١٩٦١ )احصاء
 االقايم عاصمة على كوت اسم يطلق
 سافة وعلى دجلة نهر على وتقع
 هذه ومذل البترة شمال فى م ٢٠٠

 وتعتبر ، جنوبا بغداد من ا؛سافة
 !با١ على بجبا١ ستر ١ موقعا كوت
 كما ح حلقة شبه لى حولها ركى الذى

 أقم ٠ الحبوب لتجارة مركز انها
 اك٠باسمه لذىيعرف١ الخزان بجوارها
 المراق تاريخ فى شهرة اكتسبت
 حولها شبت التى بالمعركة الحديث

٠ العظمى الحرب ابان

 معركةكوت أو ، وت٣معركة ٠ ٢
 الحاسمة االعارك ى ادلى ، العمارة ٠
 الحرب ابان االدنى الثرق جبهة فى

 سار ا احا ق■ رن دان و ٠ العدى
 ووضع العراق من التركى الحكم

ل تحت االقليم  االنتداب ثم االحت
 كوت معركة )) نبت ، '!.بريطانى

 سبتمبر ٢٨ و ٢٦ بي (( أالولى
 تركية ؤوات فيها واشتركت ١٩١٥

 بريطانية وذوات جانب فى وعربية
 هذه وقاد آخر جانب فى وهندية
 زرا ؛ تاوفذ.ذر الحرال االخيرة
 برية بقوات المدينة نحو الزحف
 الى وصات اًغدى ١ فى ونهردة
 من ٢٦ فى وت٣ من أميال ٤ مافة
ء للبريطانيش ودم الشهر  على االستي
 ١٢٢٣ خسائرهم بلغت وقد ، الموقع

 من ربعهم ا تراك من ٤ ٠ ٠ ٠ مقاول فى
 بسلسلة اشتال تجدد ثم ، المساحين

 اجذنحة بها قامت الهجمات من
لها فقدوا البريطانيين  نحو خ

 فقدوا ثم ، يناير فى مقاتل ٤٠٠٠
الشهر. من ٢١ حتى ٢٧٤١

 كوت حول حصارا االتراك ضرب
 احاول من يعتبر ' يوما' ١٤٣ دام

 وبعد ( البرى الدمار عمليات
 الجنرال أء'ن ءا-يدة مناوشات

ستالم تاوطهند  من ٩٠٠* مع ا

 كفىسبيئ١٩١٦ كر٦٩ فى وذك

 ذر خسسا جملة بلغت .ذاذد٠١ باذ مهداو
٠ ألعط ٢٠ و نثد كدت ذا بر ا

 فى (( الثانية كوت )١ معركة بدات
 اعادة لفرض ١٩١٦ ديمبر ١٤

ء  البريطانيون لها فأعد عليها االستي
 خط اقامة ذلك فى بما ضخما اعدادا

 نحو الى سعد نيخ م*ن حديدى
V أالحة١ذعت كما ٠ لززت ترن خال 

 ألجنرال و'؛زلى ابعرة من التهرية
 دامت التى العمليات قيادة مول
 استعاد حدن ١٩١٧ فبراير ٢٣ حتى

٠ الموقع هذا البريطانيون



كودين- ٩٩٠

 أسيرا تاونسهند الجنرال أخذ
 اسطنبول الى ونذل انحركة هذه نى

 . ز٦ئش ٠ب بره رج; لرضذل لرج١ ومنيا
 ورج ا تركدا لرع لح١ عقد وبعد
ألخب ح_مث برط'ب لى١ وعاد عنه

٠ م ي دعم ١ >٠٠٠٠ دمجل وا٠ءض

كوتى
 بىجمهىرة،رو فرنس سياس

 ولد ، كوتى جوستاف رينيه وهو
 درص ا ٨٨٢ عام لهافر ١ دينة—بم

 انمرف ثم بالمحاماه واشتغل القانون
 مذضما١٩٢٣ عام منذ السياسة الى
 للحزب رى١اب الجناح الى

 بالبرلمان عضدوا انتخب ٠؛ الجة*هورى
دلى لن٦ مقاطعة عن  ءذ.وا ي ا

 عام وفى ت ١٩٣٥ الشيوخ بمجدى
 برياسة مستثارا عجن ١٩٤٦

 فى للخارجية وزيرا ثم الجمهورية
 يدكر١٧ وفى . ١٩٤٧ شومان حكومة
 رياسة فى أوريول خلف ١٩٥٤

 ادة٠الء فميد ، الرابعة لجؤب.ورية١
 ونرن ١٩٥٨ ام ء الحكم, الى بجذول د

٠ الحاسة الج<وورة قيام ذم

V كودى

حا به يقعد فرنى تعبير  اصط
ب ))  الحرفى وبعداء (( ثورى انق
 ول ال استخدم (( لمن حكرمي. شربة ))

 نابذون قام عندئ ١٧٩٩ عام فى مرة
 الثورة مجلر باسقاط االول

 ١ذ٠ه وذم ، بالحكم واالستئثار
نقالب  لمدشحكوم جاز وواسطة ا

 لماذحة١الذوات من قطاع سطلة١بو و١
 بعئ,أل.رااق'جًاة لحالتجنيتمحز١ فى وهو

 'تحقيقه، فى لجماوا اشتراك وعدم
تينية يكا أهب جمبدوريات ر٠وتعتب  ال

 لهذه تعرسا العا!م دول أكثر
بات  ب رجورنى كما ، الثورية االنق

 مذف المتحررة أقربقيا دول من عدد
با ويجير عانا ذبا ١٩٦٠ عام

 م١ذعد١'ذورى انقالب دام يعنى 
 ظل فى للدولة الدوله الشخصية

 اًنيتماالعذراف الى لجديدنمه١حكومتها
 الدولى الكيبان ان بل دوليا بها

 الءتراف١يلزم قائماوانما يظل للدونة
 انها باعتبار دوليا الجدودة باا.صئةومة

٠ الدولة لهذه الثرعية الممثلة

ب فشل حالة وفى  الثورى االنق
 الحركة هذه القائمة لحكزمة١ تعتبر

 ويقدم العظمى ارخيازلم، أعمال من
 او فيها واالشذراك بقيادتها المذيؤون
٠ ال*ئحاكمة عليها التستر

غ(٠مورال)ب
 المعارك احدى كورال مدركة
 ,، الثانية العاب ألحرب فى ألبحرية
 ثم وس ) ل١كلر بحر فى شبت
 الجنوب فى اقعا!و ( سمها١ اشتقت

 مغربة وءلى اصادى خ٨للمح اذربى ١
 زها كاشذر ، فرك٠ب أرخبيل من

 ودامت يباشواالمربكى١ االسعاؤالن
 ق١واذتؤتباغر ١٩٤٢ما؛و ٧ و ٣ بجن

 ذات تعتبر ، الجانبجن سفن من ءدد
ح أن حيث من خاصة أءبة  الس

 ومن ،االودفيها العامل كان ادوى
 ذطر٠اد٠بع١ المباشرة نجتها لى أن حيث
٠ اسذراليا عن اليابالى الغزو

كوديز
 المجلى ءلى يطلق اسم كورتيز

 وفىظل االساتى ( البرلمان ) النيابى
 لكاورتيز١ بتأأف ١٩٤٢ عام د'-ذور

 ومعيناونلك منتخبا عضدوا ٤٤١ من
: ا!تى النم على

١٨ الوزراء - ا
 ١٠٣ الوطنى المجلس أعضاء - ٢
الوطنى المجلى رؤساء - ٣

 ٣ العليا والعسكرية العليا' والمحكمة
اليزيد بحيث ائنقابات ممثلو - ٤

 اعضاء مجموع ثلت عن عددهم
٠ ١٤٢ الكورتيز



٩٩٦ هل ادل

 الكبرى المدن ممانغلو " ه
١٠٢ والقاطعات

١٢ ألجامعات مديرو _ ٦

العليا ألمعاهد رؤساء ٧
٧ وأالكاديميات

 أطب ١و ألمحاماذ مهن ممثلو — ٨
٦ وألممارة وألحيدلة

ألدولة نيمىر يعينهم أعضاء - ٩
٠٥٠

 لتذريعة١االطة ألكورتيز يعتبر
 ٠ أنون ألقه وتصدر تقترح ألتى ألعليا

 الرتشمل أالساسية لتثريعات١أما
 م ألتط؛ وقوأعد ألمرش ورأنة قانون

 لشريد؛ت١ من ها وش لى لما ألبر
 موافقة بعد فيها جع بر ألهاو-ة
دعتاء الى الكورتيز ٠ اصى ا

هل كوددل
خ'رحج، وورير أمريكى باس

؛ى ولد  وحدز ١٨١/١ ١۶عا تنيى بو
 . ١٨٩١ ألحقوق فى درجة على

 انخى ٠ فالقضاء بالمحاماد واشتغل
 ى 'حدس ءن ا. أب أك بمجف أ عضو
 -٢٣ ود ١٩٢١ و ١٩٠٧ يين

 آلحبرأذتحب١بع التار هذا وفى٠ ١٩٣١
ألدفيء عز ألثيوخ بمجلس عضوأ

 للخارجية أ وزبر عحن ١٩٣٣ وفى
 ؛ن. ألى روزفعت ذرق فمتثعارأ

 عدة أليه تنسب ٠١٩٤٤ عام أستقال
 ذون منداق' أقذعاد'.ة دفة نأت أعمال

 ١٩١٣ءام ألفيدراليةلالذراد الغريبة
 .١٩١٦ أأليلوله بة١لعيدر١وأأضرية
 دوب مع ' ألطيب ألحار )ا وسيامة

ددندة مر؛بكا١  ان له مباد ويرن ٠ أ
قدتعاده الحواجز ذرد فى أ  أ

 الى بة٠ا—النه و ص ألحارحية
 للالد دل ند د ٠جاذ هتج ، اخدرب ا

٠١٩٥٥ .زو ١٩٤٤ عام

 فى وتدرج بالحيثى التحق ١٨١/٣
 لعظمى ١ لحرب ١ نهادة حتى صبهحاد

 تولى الجمهرربة وبقيسدام ٠ ١٩١٨
 اسن؛ ألذوات دنبج اعادة دحوي

 الثض٢١ءضو عدغر'زسماش١

 ربا ص ١٩٢٤ و ١٩٢۴ عا* بجحن
لمدينة ءدة ألتخب ١٩٤٥ فى٠ ٠ له

اكا؛١٩٥١

كورحبللم
 تثفل فرلمية هعاطعة ٠ كورس أو

بيض البحر فى جز؛رة  ألمتوسد ا
 وتبعد أيطاأحا -صاحل مز ألعرن ألى

 بى ألجن* فرنما 'ماحل ٠٠٠ء م ١١٥
بطالية يردينيا عزجزبرة وبفعلها  أ

 تباح ’ ألضيق نيفان؟؛بو ؛وغاز
 وعدد م م ٣٣٦١/ احتها—مس

ذ٠احع ؛ ى ٢٧٥ ',*كانيا
٣٧ ; اجاكسيو الراسة ٠, ١٩٦٢

 وهى ل_،ل٠ل;آلا راص سعط , انغا
والمدن . الذربى ،'حفي' على ب'ء

 أخا( ١ ٥٠), بذيا ء بكا آلخرىتشمذل١
 لت أستو ٠ أكرش حل1٩ ض

يطالية القوات عليها  يقوط بعه ا
 فى منها وأنحبت ١٩٤٢ عط'م فرن

٠ أنتاش ألعام

كورنر
ورئيرجمهورية لجرى ساب
عام ولد ٠ كورنر تيودور ٠ ن وهو

يه ر ء تجمي- ن ق-ط'ر ن١رمح أ ب ٠ فددتا

كوروسو
 سابورو وهر ٠ .الى -ياو

 أالحداث خالل أحه نردن’ كورومه
طت١ ي٠ددحو أحدت أش  ألمتحدة لى

 ١٨٤٧ عام ولد د المتحور ند ألتدرن
 منذعام لدذوسمى١ أط( وذخل
 عون ٠ مناصبه ببن وتنذل ١٩١٠
 ١٩٣٩ عاد. ألمانيا فى بالده ١مب
 ار بالده انضمام ةيق أرغ..,. فوذح

فى أودد ' ١٩٤٠ بتمًاب اعدور ا



مموديا ٩٩٧

يات الى ١٩٤١ نوفمبر  المتحد؛ الو
 ابرتير ونابال تومورا االميرال مع

 بحث نوذبر من ١٧ فى روزفلت
يات١اليابابو بنن القائمة المثاكل  لو
 هذه ولذذ ٠ 'لحميا وحلها المتحدة

 ديسمبر ٧ فى ارعشت المحادثات
 ، هادبور لى دد على اليابالى بالفزو

 .ى’١ الترجمة صاحب عان ص ومن
٠ بالده

كوريا
 يطلق ب ابب شوزت او ؛ كوريا
 فى نمقع جزيرة شيه على حراب'

 آ.سا لقارة السرش الثماز أض
 الحرراليابانية عن اليابان بعد يفعلها

صغر البحرو  وتمتد ٠ العنن عن ا
 ٠غيالح ٠ء -عن ومذو م ١٠٠ فة لما
 الذممال فى هبة بححن تتكون م ١٣٥

 مماحلبا تحانى إرتفعات ١ من لمنة—و
 ب لف ١ لذ؛ نمدر';جيا وتذخددر الشرش

 ذب ما ارى٠ومج ألهار عدة نها تختر و
 الجنوبى نحلبا د ويضم ، مريمة
 تاف بضع ه ز و نمحا التد،اربئم بكثرة

 جم_لمة تبلغ : التغبرة لج-زر١ ن٠م
ت\ ر ٠٠ ا م م ألف ٨ره٢ ساحتها
 احدى -خيا 'ذار زريا تمثل

 عدة تممد التى القديمة الحضارات
 كعمدا وتميز . الميالد قبل ترون
 بحشاض لحولى ج’ من وهو

 اذه جب عن 'ذخرقه وحضارلذ جنسية
 كالت ن١٠ والدحينون اليابانيين من

بينو* كة منذ لمعة الث؛ الديانات
'-ة ز والو 'ثمة نف انكع وم حمععا

قام ا دقتد"ا ١ د ردم ٠ واإناوسدمة
احسونا ١ ول—ون رز ا زراط عل

خرى والحبوب اال*اك مبد ٠؛ا
ذن؛ ة٠دال١ )ة ورعا عن ذن- م وا

ادكان عدد يقدر ٠ المعادن ض له
 , سحو كورى أمل من

ستذر الموقع كان بالالور 'شجى١ا
 ءاًم كترى طؤرب'ت١زر الث٠ بحن

وهذه ، الياس ميرها تطوير فى

 القيصرية وروسجا اليابان هى القوى
 الكورية (( نى )) كاذتأسرة٠و٠لصنن١ط٠

 تكوريا٠حك يى١لوطذية١ االسم آخر
 ففتحت ، االجنبى التدخل بدأ حتى

 يرن بلسلة لألجانب أبوابها كوريا
 عام فى اليابان مع بدأتا االتفاقات

 ل١٨٨٢فى المتحدة لواليات١ومع ١٨٧٦
 من غيرها ع—م- 'ب ١٨٨٣ رطادا بر ر

 ١٨٩٤ عام وفى ، االوربية الدول
 واليابان الححن من كل كوريا غزت
 ساحقة بهزيمة منيت الصن ولكن

 معاهدة بعقد النزاع وانتهى

 التى ١٨٩٥ عام ■دش '■ مسسيمونو
ل فيها ف اعتر  مع كوريا باستق

 ودفع فورموزا جزيرة عن التنازل
 ، اليابان الى ج م ١٠ قدره تعويض
 الصينية الحرب بعد الوضع وتطور

 معاهدة بعقد انتهت التى اليابانية
 االعتراف تضمنت والتى بورتؤوث

 يناير ٢ ) كوررا ير ط اليابانية بالحماية
 ضغطها بان’ب١ وتابعت ( ١٩٠٥

 اعلن حتى لحرى واله الياس
مه كوريا امبراطور  وتنازله استس

 ١٠ , اليابان المبراطور 'غطاته عن
 صبحت ذلك؛ على و. ، ١٩١٠ اغد

 االمبراطورية من أقليما تمثل كوريا
 ٠ شو )) اسم عليها وأطلق اليابانية

 لحرب١حذى اوضع١ هذا ودام (( زبن
 لحلغاء١ت١وتد^كذو ،الثانية انعالمية
م أنر عر يرهايحر  لياطن١ استس
 ختلغت١أن يلبث لم ولكن . ١٩٤ءامه

 السوفيتى ال'ذحاد١و المتحدة الواليات
 الى أدى **.ما كوريا مستقبل بنان

 ١٩٤٦ما؛و فى بينهما المفاوضات قعإع
 يم ركم الى انتهى الذى الوضع وهو

 فان ض سياسيتين لىوحدنميث١ الورط
 والوربا العواً الور؛؛ مهدوريتى بم

 ماعرف الىنثوب وكذلك ، الوطنية
٠ الكورية بالحرب



٩٩٨ الجنوبية كودي

كوربراالجنوبية
سم  جمهورية ١) منكوك دايمان : القومى ا

٠ ئ الوطنية كوريا

 ٠ برلمانية جمهورية : المكم نعام

 ( ١٩٦٣ ) بارك هى تثونج : الدولة رئيس

 ( ١٩٦٤ ) كوون ال تثونج : الحادمة رئيس

٠ ( ن٠م ٣ر٣٧ ) سيول : المسة

 الشم الوطية كوريا تثمل
 كوديا جزيرة شبه من الجنوبى

 وتقدرماحته د ٣٨عرض خط جنوب
 زررا٢مساحة مجءوع من بز ٤٤ بنحو
 بية لجن؟ ١ كوربأ سكان عدد ويبلغ

 .ن م ٢٧ر١ .( ١٩٦٣ احصاء )
 . حد١إؤ١ للميل ٢٣٥ بكثاذة اى

 ءلى االقليم قتصاد١ ويقوم
 وابلة ندان م ٢٢اًر وس الزراعة
 نحو المنزرعة الماحة تبلغ للزراعة

 المحاصيل مقدمة ق ويأش ن ف م ه
 المزروعة المماحة وتبئغ االرز الحقلية

 مام ) انتجت هكتار م ١ر٣ ارزا
 تعتبر فبذلك د م ٣ر١٢( ١٩٦٣
 االرزولكن انتاج حيث من ١ ١ الدولة
 فى إب ٠ متحلمدا ~ستهلك أكثره

 والغول لقمح ١و الشعير االهبة
 ٣٥ االخير هذا بلغ وند والتبغ

 الحيوانية الثروة وتثمل ، د الف
 وبلغت ماغية م ١ر٣ و خنزير م ١هر

 الحيتان ذلك فى بما االسماك حصيلة
٠ ط الف ٤٥٠ جملته ما

 اطن اكثرمة الجنوبية كوريا فقدت
 ٢٨ خط شمالى تقع التى التعدين
 ٨ر٨ الفتدم اتمدنى االنتاج وشمل

 نحاص ه ط ١٥٠٤ حديد ، خ م
 ثم ؛د ١ ٤٢ كاوين ، د ١ ١٧ر٠

 ١٩٦٢ عام حل ٩٧٦٥ التنجستن
 عن ه' غ بس مع لكمية ١ هذه وتعتبر

 المعدن هذا من كله ا!مالم ينتجه ما
٠ ( وولغرم باسم كذلك يعرف )

 المتصدة االمم هي"ت ندمت
مابية وماعدات اعانات المتخصصة

 جميع فى الجنوبية لكوريا وفنية
 قيمة وبلغت ، االقتصادية المجاالت
 السكرية والمساعدات المتح

 الواليات قدمتها التى واالقتصادية
 مامجموعه ١٩٥٤ م٤ء منذ لها المتحدة

 ١٩٦٢ يناير وفى ،دوالر بليون ٢ر٢
 رفع لفرض خمسبدة خطة وضعت
 هذه ولكن بز ٤٠ .ضبة االنتاج
 تحت ١٩٦٤ عام فى خفضت النسبة

٠ لذطبيق ١ ف و ؤد

 والدول المتحدة الواليات اعترفت
 فى الجنوبية وريا٣ ،ورية٠بج الحليفة

 لكوريا باعتبارهاممثلة١٩٤٨ اسدى
 الرفيتى االتحاد ولكن ، المتحدة

 وقف االختراكية لدول ١ مجموعة ومعه
 ءترفبمغام١ أن بعد المعارضة موقف

 شمال فى شعبية كورية جمهورية
 نفسه المام من مايو ١ فى االقليم

 المتحدة؛ لكوريا ممثلة ءتبرتبدورها١
ن أش وعلى  فى الجمهورى النظام اع
 انتخب يوليه ١٢ فى الجنوبية كوريا

 ه نهن رثيما ة رى ضجمان ))
 وبعد ، الضهر من ٢ ٠ فى ألجمهورية

 امتدت التى الكورية الحرب فترة
 ١٩٥٣ أكتوبر الى ١٩٥٠ يرنيه من

 رياسة تحت الحكم نظام فاد تبثن
 انتخابه أعيد الذى ) رى منجمان

 (١٩٦٠و١٩ه٦ زعامى ن ١٩٥٢ عام
 يقودها وطنية ثورة قيام الى أدى مما

 مقوط الى أدت الجامعى الشباب
 برياسة حكومة وخلفتها رى حكومة

٠ شونج هو الخارجية وزير

 تعديل رى حكومة سقوط ت
 ارياسوقيام١ الذظام بابغاء ادسذور

 دئيى وتجريد مغولة وزارة
 ، ألتنفيذية سلطاته رن أزب-يورية

 د♦ميون انتخب االساس هذا وعلى
 (١٩٦٠ )يوليه اللوزارة رط تثانح

ب١ ,ستة ن١ ينبث وكنكم  ذق
الجنرال من بتدبير مايو ١ ٦ فى مكرى



الشمالية كوريا ٩٩٩

 المجلس حاى الذى بارك هى تنسونج
 وفى ، االحزاب وألغى انوطنى

 زعبم انتخب ١٩٦٣ أكتوبر ١٥
ب  أن بعد للجمهورية رسل االنق
 العام فى جذرت انتخابدات فى حعل
 < جديد دستور أساس ض شه

 هذا يتضمن ٠ مقرد ١٠٠ أغلبية على
الجمهورية رئي-**ى منح الدستور

محلس وقيام استثنائه سلطات
١٧٥ من رتًالف واحد تشريعى

٠ عضوا
والمجنية اكورنة ١ اداخة

وايابانية

تادى ودت ٢٧٠ ) :وون اسال

( ١ ال, به
وسطها ى بيضا* :رتعة العلم

هع وذرتا، ،١حمر دائرة
ركان١فى سردا* خطود

الشمعية كوريا
سم  ثرى — مكشو شوذون : ألثوس ا

جوك - كونجوا اضم
 كوربا وربة٠حعه

<، الشعبية *الديمقراطية
شدجية جمهورية : لحكم١ نئام

كون يرنح نحوا : الدولة رئيس

 سوذح - ال ص ماددال : الحكومة دبس
( ؛نف ٩٤٠ ) نح بيونجي-' ٠ : العاصمة

الديمقراطية با٠كذز تشال ~ ١
 جزيرة دجه من الشمالى القسسم
 الذى ٣٨ عرض خط عند كوريا

 وتطل ، الجنوبية وريا٣ عن يفصلها
وابحر ق الش من ابابان بحر على

 الصبن رهاوذحاؤ الذرب من األصغر
 تتصل كما ، اذدهال فى الشعبية

 باالتحاد قعيرة لمسافة حدودها
 كوريا مماحة تبلع ٠ فيتى اطو

 نحو اى ٠ م م ألف ٤٦ر٨ الشمالية
 كوريا سباحة مجموع من ا ٥٥

 ، سكانية كثافة منها أقل ولكذبى
 ن٢١١ر٧و٩ بذحو ادكان عدد ؛قدر

٠(١٩٦٢ ,عام

 الى اداريا الشمالية كوريا تقم
 هما مدينتان منها محافظة ١١

 وكيمرذج،وأهم بي"وذجياذج ألعاصمة
 ( افأ ٢٠٠ ) تشونجذن الموانى

 ثم السوفيتية الحدود من بالقرب
 على وكلتاهما ( الغا ١٥٠ ) هينجنام

 الخطوط طول يبلغ ٠ اليابان بحر
قليم الحديدية  كم ٦٣٠٠ لحو با

حها تم أالوط ه لحذو منها  منذ اص
٠ الكورية الحرب

 كوريا اقتصاديات تعتمد — ٢
 لمقام١فى المعدنية ثروتها على الشمالية

 فى التعدين مراكز أذاب أن أن أالول
 اقليمها، حدود فى تقع الجزيرة شجه
 االولى الخمس الدول .بين من فهى

 والجرافيت للتنجستن المنتجة
 انتاجما ويثمل ، وألماجنيزب

 ( ط ألف ٦٧ ) البيريت المعدنى
 أرصاص١و ( وفيرة بكميات -) والحديد

 والغوسفات والنحاس والزنك
 ، والبترول والعار والذهب
 عام ) االنتاج ١هز قبة وقدرت

 مد،وكان٤(٠ ،بنمو ١٩٦٤
 فة الط؛ الستنباط مصادر !وجود

 الهائية المساقط من الكهربائية
 عملية دفع فى كبرى أهمية االقليم فى

 القليم،١قتماديات١ وتطوير التصنيع
 كبرة محطات خمس هذه وتشمل

 على انشاؤها جاري ضخمة محطة ثم
 المنش"ت أكبر من تعتبر يالو نهر
٠ العالم فى نوعها من

 فى الزراعية االرض ساحة بلغت
 هكتاز م ٣ جملة ما ١٩٦٣ مام

 الرى على تعتمد ( فدان م ٧ر٠ )
ح قانون تضمن وقد ،المنتظم  االص

 ١٦٤٦ عام فى الهادر الزراعى
،  اليابانية الممتلكات على االسي
 على ماحتها تزيد التى والمزارع

لذالجدد عدد دذلك فبالج فدانا ١٥  الم
 االنشاج -طور وقد ؛- الغا ٧٢٤ تحو

 نتيجة سريعا تطورا .الزراعى
ستخدام الحدية والطرق ا!لى ل



١ سرق

 من ) الحبوب فانتاج' ، الزراعة فى
 ط م ٣ر٨ من رفع قد ( ؤ م ٢ر٣
 عام فى م ه نحو الى ١٩٦٠ عام فى

 من بر ٥٨ نحو ا رز يمثل ١٩٦۴
 ا سؤاك صيد يعتبر كما ، كله االنتاج

 صيما ال الهامة الدخل مصادر من
 الحديذن الصيد سفن استخدام بعد

 عام فى الغا ٦٠ . من االنتاج فارتفع
ثة اى ،ط م ١ر٣ الى ١٩٦٠  نحوث

٠ الجنوبية كوربا انتاح اضعاف
 الجاسية أالحداث تطورت - ٣

 .٠ ا!ش النحو على الشمالية كوريا فى
 من يومين بعد د ١٩٤٥ اسئلن ٨ فى

 , هيروشيما على الذرية القنبلة القاء
 كوريا نيتية السب القوات دخلت

 من تماما شهر نبل اى ز الشمالية
 من كوريا االمريكية القوات دخول

 حكومة أقيمت الغور وعلى ( الجنوب
 وءية٠ت—الذ المناصر 'نوجهها نتة مؤ.

باسنم سياسى تنظيم فى 'نجمعت التى
 يرليه وفى {< الكورى الممالى- حزب ))

 الهي"ت مع الحزب هذا اتحد ١٩٤٦
 الجبهة )١ لتكوين االخرى السياسية

 وفى « المنحدة الديمقراطية الوطنية
 جريتاذتخابات٩ ١٩٤٨ اغدي ٢٥.

 اب على اعر وطس مجر لتأليف
 ا٠لش١ءن ٢١٢ :كوريا شطرى يمثل

 تحت الواقع الجضوب عن ٣٦٠و
ل  الوالءات ولكن ٠' االمريكى االحت

 ب٠ النتيجة هذه رفغت ة المتحد,
 بل . الثماب بالجمهورية 'نعترف
 ;،ات اندغ باجراء العكر على قادت

اخهت ياكور شطرى كذلك تمثل )
ن الى  اد فى جمهورية نيام اع

 اغطس ١٥ فى كوريا من الجنوبى
 ٠أكذ؛ب ١٢ وفى ٠ نفسه المام دن

 جهبورةا فيتى ا«و ١ االتحاد اعترف
 سحب ١هذ وعلى الثعبية كوربا
له قوات  من دبؤجر ٢٥ فى احت

٠ االقلب,
الشعبية كوريا فى الحكم نظام يقوم

 دستور اساس على ، الشمالية ؛,
مجموعه فى وهو ١٩٤٨ سبتمبر ٨

 يعتبر اذ ، الوفيتى الديتور يثبه
 عضوا ١ ه من لفاؤ ا اليا*ى المكتب

وهذا ، الدولة فى السلطات أعلى
 اللجنة أعضاء بحن من منتخب المكتب

 وهؤالء ( عفرا ٨٥ ) للحزب المركزية
 الوطنى المجلس أعفاء ص منتخبون

 ٠ ابه االشارة سلفت الذى
 المبنية- :اتكوربة- اللفه

ل,٧د٢ك.٨ ,نع

كوديل
 يمتد الصغيرة الجزر من ارخبيل

 وحزيرذ ابابانية كيداهو ة ؟ز- بحن
 ةجزبر ٤ ٧ من .>*وبتًالذ كمتثكد

 استولت ( م كم ألف ١ ٠ر٢ ) بركابة
 عام وفى ئ ١٨٧٥ صام اليابان عليه

 تمر هل فى الحلفاء انفاق ب ١٩٤٥
الوفيتى االتحاد الى ءلىغ*ه يالتا

كدده
 رسولى -معنى ل■،غر كلمة كورب

 االنمار حد ٠ على أطلق مبعوث او
*—با وعرف ألرية االعريعة

 أكتونم- ٤ فى اطلق " دب كودين '١
 فلع لدء.ةاحدا وخز ا١٠ا.

 م ٧٤٣ .٦١١ ارتفاع عنى مدأر،
 ويمتد دنيقة ١٠٦ر٣ فى دورذه ويتم
٠ سنوات عدة اى ه عد

كوذاوس
 بمعنى ناتية ۶٠ مة؛ك ٠٠٠زم٠ك
حا طلق٠ اسه .نى ازك على اصط
بك '!.,;ته ضاد اال مز !؛—:٠٠

 ’بد معينة *’بأرق :عرف ’ ق ٣.
 يناير ٧ ض ١٦٦٦ عام مند اطالتما

 واخذ ١٠؛ روكزم ".عم_.ني ،ب .'حذ
رذو ني حو ه٠ب ١٢٧ ارتفاع ى ء! ٠ا

 دنيقة، ٩٠ر٢فى وادذورته *٢٤٩
 فبراير ٢٢ فى ١كوزموس.ا طلق’?*

لىأالرض(١ .,اعيدا (اج، يمز وكات



كوستاريكا ١..١

 وأطلق ٠ ن ٩ره٣ فى دورته وأق
 وءز 'ى—زي  ٢٥ فى ١٢٢ ى٠٠كوزمو'

قه شاه روس قعر أول  زار اط
 الرال الفرنى الربى وهو اجنبى
قه من الغرض أت ويل • دجول  اط
٠ جؤبة أالرصاد مجموعة اجراء

كوذدلوف
 فرول وهو ٠ سوفيتى باى

 !حو وئد ٠ ف أ..ة كوزو فتن رومادو
 اندانحين االعذاء ارد ٠١٩٠٨
 منذ فيتى انز انرت--ة رمجشر

 انتاندا اال وفى ٠ ١٩٥٧ عام
 عام حتى للمجدر اول ناتبا اذف
 انزصا، اهد جشر كات ٠ ١٩٦٣

 ٠ ف ن، ذرو حكم ابات الوفيين
٠ ١٩ ه^ ذوفى

كوستاريكا
 ٦كهر’رظ٢ ذى ريوية؛ : االوس االم

 ر،اسة بررة٠ج : العكم نظام

 رند،ى7 حواال حوال : الدولة دئيى

اد' ١٦٧ ' جوزن.* ن لح : العاصمة

٠ العنى ساق و’ كويتارئكا

 الوطى نكا'مر جمهوريات احدى
تينية  وال الحذوى أنعر فى وتتع ال

 ى رو ة١بي لجنو ١ يكا امر ٠ ١ء بفعلها
 ٧ألكما لى و-نجاورها « بنام؛ جهورية

 الثرق لى وتطل ، نيكاراجوا جمهورية
 لغرب١وفى الكاريى اكدني ساحل على
 وتتميز ٠ الهادى لمحيط ١ ساحل على

 واى سهول النه الدرقى الساحل
 لرسش١لمذطقة١ بينما حار مناج ذات

 ارتفاعها دحل هغبة تمثل والغربية
 الوراكين بها تكذر قدم ٤٠٠٠ الى

 ذات كارت بذا’ املة—واله الخاملة
 اختلفت ثم ومن ث معتدل مناخ

ت ٠ الزراعية االقليم حاص
 ٢٣ز٤ كوستاريكا احة٠مس تبلغ

 عام ) سكانها عدد ويقدر ، م م ألف
وكان من،١لمر٣ عر (١٦٦٥

 ألفاعام ٤٧١ و ١٩٥٠ عام ألعا٨٠٠
 مرأت ست تصاعد أله أى ١٩٢٧
ز  من السكان وأغلب ط منة ٤٠ خ

 االجناس من أو أسانى سل٠
 جوزبه سان العاصمة -نقع ، الخليطة

 فهى االحين بين مترط موقع فى
 ٢٦٣ و الكاريبى من م ا . ٣ بعد على
 على الموانى دأهم ،الهادى المحيط من

 وعلى ليمون بورتو االدل ادادن
. بانتاردناس الهادى احيعل

 على كوستاريكا انتماد يمتمد
 مماحة تقدر اذ والغابات الزراعة
 فدان مليون بنحو الزراعية االرض

 ف م ٩ر٨ نحو الغابات تغطى بينما
 وألورد المهاجونى خشب وصل
 الزراعى االنتاج أما ،والبلرط
 ٦١ ) لبن١ ( ط م ربع آ الموذ فيثمل

 الكاكاو ، أد( ٨٠١ الكر ( ط ألى
 مقدمة فى البن وأتى ن ( ط أ ١ ١ '

ت  ( د م ٤٨ر٤ ) التصدير حاص
والوز ، الغربية المانيا الى واكثره
٢١ hr الواليات الى جميعه 

 والسكر ( د٢٤ر٦١ الكاكاو ٠ المتحدة
 لة—جه بلغت وند ؛ د م ٢ر٨ ا

 جملنه ما ١٩٦٢ لعام الحادرات
 الواليات الى د م ٤٨ ١ د م ٨٧

 مد ١١٣ الواردات وجملة كا المتحدة
 وفى ، ( المتحدة' الواليات من د٢ ٥٣ )

 من كبير؛ ماحات تلفت ١٩٦٤ عام
 بركا'ن ثوران بسبب البن وزارع
 وتتغممن ، المامسمة بترب ابرازو

 المشروعات اعفاء القتصادية١لياسة١
١٠ لمدة ألغرائب من ة ؛’ايسد

 كوستاريكا فى الحكم ظام بغوم
 الذى ١٩٤٩ دسذور أساس على

 الغا* منها خصائص بجملة لتميز
 بتوات واالكتفاء العامل الجيثن

من  منفرد تثريعى مجلس وقيام ، ل
 -اربع لمد؛ عضوا ٥٧ من بتألف

 ع لجم مقرر االنتخاب سذوات،وحق
للمتعلمين أو ٢٠ سن من المواطنين



١ كوسيعص

 من وللمرأة ا٨ سن من والمتزوجين
 لجمهورية١ربس وينتخب ، ٢١ سن

 نيحعل1 على العام لرى١باالتتراع
 فى االصوات مجموع من /٤٠ على

 دورة فى نبة باية او االولى الدورة
 سنوات ٤ الرياسة ومدة ، االعادة

 دورزن بعدد أال اننخاده اليعاد ان على
 اختيار حز •'والرذس انتخابيتين

 بعاد ال اذه ى ،او.زارة١ أعضاء
 مرور بعد اال لمانر ا و٠ءغ انتخاب

 ركون أن وبشنذرش ئ سنوات ٤
 وكان ٠ يعى٠س لحزب م|مث المرنح
 *إلفا ١٥١٦٢ انتخابات فى المجاس

 الرزب ٠ ٢٩ بر أتحرا حزب ا من
 االحاد حزب ٠ ١٨ الجمهورى

أالخرى أالحزاب من١ا٩ الوطنى

.-انبة اال : اسلة

٠ أحر ٠ أبيض ٠ أذرق : الملم
( انقيا ) أزرق أبيض

كولون : اسلة
كوسجين

 وذرأء ورئيس سوفيتى، سياس
كوسيجين نيكواليغتش ألكاى وهو
 ( ليننجراد ) بطرسبرج بمدينة ولد

 أسرة لى وشاً ١٩٠٤ فبراير ٢٠ فى
 اشترك ،خراطا أووه وكان العمال من

 االهلية والحرب االحمر الجيش. فى
 نهاية بعد تعليمه .بدأ .، ١٩٢٠١ عام

 المدارس باحدى ك=ق١ حجن الحرب.
 ١٩٢٧ عام وتخرج لعيج التعاونية

 بالحزب نتحق ١ لتاريخ ؛ هذا وفى
 فرئيسسا للنيح عام عين الشيوعى،

 فى النسيج لمصنع فمديرا للعمال
 التنة وفى ، ١٩٣٨ عام ليننجراد

 المركربة باللجنة ضوا ذتخب١٠لتافىذ١
٠ للحزب

 حدن كوسيجين حياة تطورت
 توسرا ١٩٣٩ عام فى ن٩ستاي عينه

 فنائبا النسيح ٠ لصناعة ( وزيرا )
 فرئيسا القوسيرات مجلس لرئيمس

— ١٩٤٣ عام يين ألمجلس لهسذأ

 الوزرا، لريس ناتبا ثم ١٩٤٦
 وزير منعب شغل كما ( ستاين ر

 الخفيفة ءا'ت وألمنا (١٩٤٨١ ألمدالية
 وتميز ( ١٩٠٣ ) ستا!^ن وفاة حتى

ل  الى بانصرافه الفترة هذه خ
 أن دون البحتة االقتصادية الثغون

 لهذا اية ألم اقذ"فات فى ٠حغسر٠
 التى لتطهير ١ لمحاكمات يتعرض لم

 فترة ابعادح باستثناء متاي.ن أقامها
٠ المركزية الدية عن

 راقةشخصية٠بص كوسجدن ارتبط
 ن،٠ستاي خلف الذى خروشوف مع

 عضوية الى الترجمة صاحب فأعاد
 لرئيس نادئ عينه ص المركزية الجذة١

 ابماحتى رئيسا ألمييا التخطيط |جذة
ت قام ،١٩٥٩ عام  خارية بعدذرح

 دول ن٠م عدد الى رحلة منها هامة
تينية وامريكا واًفريقيا اوربا  ال

 وفى ، ١٩٦٠ عام ميكويان بصحبة
 فى خروشرف سحبه نفسه العام
 منشب تذلى ؛س ي .كالذ زال'رة

 هدما ء١لوزر لرئيس الول ال#ب
 ءلى ه،المذى، هذا لذوله ١تمبيد اب

 ١٥ فى نعد؛ تم ما وحو خروشوف
 فام غ:ف أز وتذى ٠ ١٩٦؛ ودر٠أكذ

 عزاب ن٠م دا ث نيبا زار برحنة

 وهى االدوية أالشتراكية الدول
 الثمالية وتنام الذهبية لدبن١

٠ الشمالية وكوربا

 جاد بدور كوسيجآن اذطذع
 الباكستانى لهذدى١ع١لذز١ تسوية فى

 لىءمليات١ تحول ى٠ؤز١ كثمير بثان
 ك فدعا ١٩٦٥ ديمبر فى عسكرية

 وشاسترى خان٠ اًيوب الرئيبن من
 عنه تمخض طثقند فى اجتماخ لعقد

ن عرف ما  يناير ١ ٠ فى طثمقند باع
 فى واشترك ذرنا زار ثم ، ١٩٦٦

 ١ فى ديجول الرئيس م؛، مباحثات
 زيارة بأول قام كما ، ١٩٦٦ دببمر
من ٢♦ فى تركيا الى سوفيتى لرئيس



< جزد ز كوع ا

 يطانيا ب زار ثم ٠ نفه لثهر١
 اسباح ج س. درات مئدا وأجرى

 هاروند اوزرك ركى مع
 ، ١٦ ار فه منج  ف ٠ فى ب ؛إم و

 ف زدتم ،٠ ع .رن ل I ن٢يج٠٠- ح٢ أثم ٠ت
حتماخ دمم أطارقءبئه ا  المتحدة ا

١٧ ؤ ■اكراش السدواي شأن
 ادالر دالحتمم ٠ ١٩٠١١/ يزنية

 ٢٣ ل ورو?II ■٠٠٠ج ببلدة جونسون
 جول٠د برثمر ب' اجتمع كما دونيه

 ثمة به ١٢ وفى ٠ يرثمة ١ فى بباريس
 الترنية وربا’دول مؤتمر فى اشترك

 مد-كزة بحث ببرداست المنعقد
 أدلى شت.’ قد ودن اآلود الشرق

عتد،وكراً. الذى االول االحتماء

موديل دى كوف
 ٠ ؤ درحب ذير و ،فرنى سياسى

رفبل۶ دى كرف مورش ٠د وهو
 ا المارن بمذأطعة ) ريمز بمدينة ولد
 بروتستانتية أسرة فى ١٩٠٧ عام

 وغنائى ذشآ١منأذر كدر دولى عريقة
 صيذزى حمدر لع-* ز ٠ بارزة حكؤمة

 الحقوق درس ر والثانوية االبتدابة
 ١٩٣٠ عام و-رخرج بارس بجامعة
 ضه درا رايع ثم ثمة بلمة' مفتثا ليعمل

 فى الدكتوراه درجة على وحمل
العلوم معهد ودبلوم القانون
٠ السيادية
 الترجمة صاحب سبرة اتملت

 عدى حجن ١٩٤٠ عام الخارجية بوزارة
 التجارية النثون الدارة مديرا

 وبعد العام هذا وفى ، بالوزأرة
 مفاوضات فى اشترك فرنسا ستوحل
 بمدينة االلمابة الفرنسية الهدنة

 فرنا الى عودته وبعد ، فيزبادن
 وفى المرية المقاومة أعمال فى اشترك
 أسبابا الى الهرب فى نجح ١٩٤٢
 الى وانضم افريقيا شمال الى ومنها

 رنا حكومة فى الوطنية اللجنة
 ءام ديجول برياسة الجزائر فى الحرة
 وبعد التالية الة وفى ، ١٩٤٣

م لفرطا ممث عجن ايطابا استس

 طالياالذى٠ال االحارى المجلس فى
 التاب السدة وفى ، الحلفاء أقامه

 فى لغرنا سفع اول عين ( ١٩٤٥)
 الى نقل شه العام وفى ،ايطاليا
 الياسية لثوئن ١ مدير )) منصب
٠ باريس لى (( الخارجية برزارة

 مورفيل دي كوف سرة اتعلت
 ١حينسسغير ١٩٥٠ عام منذ بمعر
ده  ثورة بم وعاهر الغناهرة فى ب

 سفارته ودامت ١٩٥٢ يوبه ٢٣
 دائما ممث عون حون ١٩٥٤ عام حتى

ده  شمال حلف مجدس فى ب
 اننة وفى ، ( الناتو ) االطلنطى

 لواليات١فى لغرنما سفرا عين التالبة
 هذا وفى ، ١٩٥٦٣ءا حتى ) المتحدة

 ،الغربية المانيا فى سفيرا عين العام
 الرئيس عينه ١٩٥٨ يوبة وفى

 وهوالمنمب للخارجية وزيرا ديجول
 ومازال انقطاع دون شغله الذى

 فترة وهى ستوات تسع يشفله
الوزارية للمناب بالبسبة ضريبة

 ة٠دبلوماسم ر^ت لمة٠بإ قام ’

 اكتوبر ٢٨ فى لموسكو زيا'رة منها
 ديجول لزيارة تمهيدا ١٩٦٥

 وزار االطلنطى حلف من وللخروح
 ، ١١٦٦ ابر.بل فى وغاريا تيا روما

 الرئيس بصحبة ) بريطانيا ر١ز ص
 تن*يكوسلوفاكيا وكذلك ( مبيدو به

فيا ثم ر اك؛ يوبه فى  ١٣ فى يوغس
 منصبه فى تعييده أعيد » متمبر

 الفرنسية الوزارة تشكيل اعادة بعد
٠ ١٩٦٧ ابريل ٨فى بومبيدو برياسة

< *ؤد ر اص
 المحيد فى تتع الجزر من مجموعة

 سواحل هن بالترب الجوبى الهادى
 م م ٢٠٠ مماحتها يلخ‘ ث نيوزيلندا
 بأر أهمها كبيرة جزر ٧ وتذكل
 لها االخيرة وهذه ١ ونيو وتونجا

 أهم ( مستذل بربطالى حالى
 ، والموالح والموز الهند جوز منتجاتها
منذ حمايتها تحت بريطانيا وضعتها



١٠٠٤ الثرى كوكب

 رة١الد١ حدث من ضمت ، ١٨٨٨ عام
 ءسدد ، ١بلن.د نيوز لوح١ والجنسية

 ه ذهب I ألفا ٢ر(٣ و نح سكانها
٠ ( نيو جزبرة فى أالف

الثرى كوي
 انثاها مواحية يومية جريدة

 اهدد ا وصدر عوض حافن احمد
 سبتمبر ٢١ فى بالقاهرة منها أالول
ألوند حزب لمياسة ممثلة ، ١٩٢٤
 لمه ئم' بنور وجور؛ دن ع ءبا>*ى

 زب—حذ ءآ« روجه٠خ بعد ) حبن
 فى ءدإت ١ بون ر لدسب١ ر١الحر١

 السف ١٩٣١ عام فى ثم ١٩٢٩ عام
 لتحذى١موتف ونفت كما ، سياسية
غ لجريدة نها بعد الب  عن استق
 طى إ،١ الحزب وهاجمت الوند

 بالممادل تعنى كانت ، ورثيه
ب١  :.المباحث و قدا لشر١ ٠ الك

 ١٩٢٩ عام صدورها 'نوقف ، ا"دبية
ن كو* كلوص-ك

 '.كباق أم, جم.عية على بعدلفلى ١سب ١
 وأهداف ارهابية أساأئب ذات سرية

 حرمان االولى ألمقام فى تتغمن عنمربة
 المدنيه قهم حنو. من الزنوج

من ندب ما'حر وكذلك ئ والسياسية
 عكرية من الي.ادية المناصب تورح

 دن عنئ بات لعقو ١ قيم ورو ومدنية
 ذاذا الحمعية راه بما منمه, يتهم

 أو االيض'كالتزاوج الرحل لكرامة
٠ والزنوح ط البين. بجن االتصال

_ كاوكس ' كر ة—جدعي تكونت
ن ل——اص د,-, سم وهى ) ك

ت٠با—اس القة بمطى يوناش..
 ة ال دد بوالج; بلدة ( دائرة فى

 ل_ة 'جذو ' بكا أمر والبات من تنيى
 انائؤها وبب ن ١٨٦٥ عام فى

 ست ذور. ناثان الجنرال الى
 هضبن المنا االءلية ب الحر نباط من

 التنشم وتميز ٠' الزنوج لتحر.بر
 الس،اطب١ اءبباح لجمعية١٥لهن السرى

التى انحر واعمالى والخرافات

 بالع تأثر ذات أذيا حينذاك اعتبرت
 اقذحر أيذا ، الزذوج عقولى ءلى

ق١ ءز اطها٠ذث  ،لحذوب١ ل
 شاطي.ا هديدان اى—ء اق ا

(( النثورة غدر طوربة١الر١ ))
 السا>ر ١) ءإىذطهاسم با٠وأرازرئيس

 سم١كلوالية على أطلق 1كم .االءي
 لتتين ١١١ منها كل وءررأس - المماكة'( ٠١

 اسم مقاطعة كل وعذى . نم( االور
 لرداإكبر١٠١ مرها’ادومشونا,وبذور١

 اآلخرين )ازعماء ألقاب ذلك وش
 ، والغول واليكلوب نلتتياا منهم
 اب المحلية الذب على يطلق كما

٠ (( اكهف ،١
 شاطها تباشر الجمعية كانت
جماعة تخرج حين الليل فى البرى

 ملثمة فرقة هيئة على أعضال؛ من
 ن٠لتعج فتحات م.ن اال العرسان ري

 رادها—أن وبرتدى والغم واالنف
 فغغاضة بيضاء ثييابا

 لهيب يثع بثرية جماجم ويحدلون
 العصابة ونتقدم ٠ فتحاب' من الخحم

 الزنوج أبوأب يطرق الذى ذثدها
 والتخويف ة بالغن؛ المتهو منبا ٦ وط

 ورب 1 لى١ و-تاقه ٠ذ-وق ره ودن
 بالغتل او بالجلد عئيه ويغنم، ة شجى
٠ نفسها الثجرة على خنقا

 ٠هد ارغسها التى العثائع كانت
 سيما ال معادرتها فى صب' الجمعية

 ذف١بعضطو الى نشاطها امتد أن ج
 الحقوق عبن المدادن من البيض
 اهأذ كسا ٠ة وأمثالهم ح نو الز المدينة

 كاليابانيون يين االبء الى امددت
 لواليات ١ فى لقيمون ١ والعينيون

 الكاثوليك الى وكذلك المتحدة
 تجدد ركود فترة وبعد ، واليهود
 بعد وكذلك ، ١٩١٥ عام نشاطها
 وازدهار الثاب العالمية الحرب
 المدب الحقوق بمب لبة المط؛ حركة

 ساليب١ وتعورذ ئ ١٩٦٥ عنم
 القشابل متفا*تخد لجمعبةا

عاى بالقتل معتدية والمتفجرات



كولردج ١

 ٠ إحركة ١ لهنه لمؤيدبن ١ البيض
 حقهم ممار-صمة لزنوج ١ على وحرمت

 ٠ القاذون يحكم لهج المكفون االنتخابى
 محار;ة درنامجها من ان اعتبرت كما

 ٠ !طب١ عذى تقفى النها الشيوعية

االدن
ادوفيتى االتحاد فى يطلق ص

 نح"'زيا مدن لجماءيد ١ المزارع على
 درت وقذ ١٩١٧ نوردحام’ بعد االولى

 ب حتي التجارب من بمرحلة
 ٠١٩٥٠ عام مدن النظام هذا وانتثر

 ءى نجماب ا المزرعة وتقوم
 ملكيات تجميع اساس

حمن١  كبرة واحدة مزرعة فى لغ
لها ١ فى رثتركون  بينمط نيارعاو’ متف

 من ة صن بقطعة ررة كل تحتففن
 حيوانات من عليها وما االرض

لها تزب  ؛الشحعى التغ
 الجماعية المزرعة ماحة وتتراوح

 و؛ضعة مائت بضعة بدن الكولخوز أو
 ة ندب بحسب فدنة اال من ف أال

٠ االقليم
 بعدة الجماعية المزرعة تتميز

 فى مساني كل ان مدها خصائص
 من نعجبه ءإبم يحصاى الكولخوز

 ادارة وان عمله بحب المزرعة عائد
 المزارعين ن٠م هيئة بها تقوم المزرعة
 نيينالخعا ١و ء ١لحبرا ن٠م عدد يعاونه-

 ضب١فى ادلى خطة تقرر التى وهى
شاح العامة الخطة غوء فى  ل

 تتمير نما ٠ االب لى الزراس
 المية فى المتطورة باالساليب

 على اصارا وتقوم االنتاجية
 تقدمها انتى الحدبثة واالجهزة' االالت

 اثمانها وتحصل المزارع لهذه الدولة
٠ المزرعة عائد من

 مع يتعارض ال الكولخوز ونظام
 الحكوية المزارع أو السوفخوز نظام
 الدولة وتدبرها تملكها التى وهى
 تعرض الندامين نك ذلك ومع

والوائح القوانين تعرغت كما ، للنقد

 ,بكل وأخذ ،للتعد؛لى بهما المتعلقة
 اال الثيوعية الدول اكثر ألنظامين

 عن اختلفت .هامذ كل فى التجربة ان
 بولندا لذلك مثال واوضح ا"خرى

 فى الذوسع عن تذحرف اخذت 'تى١
 عددها فأنقص الجماعية المزارع نذاد,

 الى ١٩٥٦ يوب فى ١٠٦٠٠ ص
 ١٩٦٣ -عام نهاية فى ١٢٣٨

 زراعية ت’بجمعيا عنها ت نمتعا٠واس
فيا فى -ضاعت كالتى ;نيةتى'و  يوغس

 لمزارع١ )' ت١ونذوز٠لك ١احة٠دارمذزم

 ىالمسوفين 'د٠ذتد’اال فى ؛ اجماءية١
 وهى ا!خاصة الملكيات من / ٩٩ر٧

 الحزوب محول من ا ه ٠ تنتح
 بنجر من بز ٩٢ و القطن من / ٨١ و
بز٣٦برمن'لدىو٢٨دةرو١

٠ الخضر من
 انخفض ١٩٦٤ و ١٩٥٣ عام وين
 االتحاد فى الجماعية المزارع عدد

 وحدات الى المزارع هذه غم بسبب
 الى تحويلها بعيب و٢ مساحة أكبر

 ( سوفخوزات أ حكومية مزارع
 الغا ٩٣ر٣ من عددها هبد فبذلك

 اداحة وهبطت الغا ٣٩هر الى
 الى هكتار ٠٢١٣٢ من لها المملوكة

٠١اامه٤

ثون وارئيس امريكى زياحم  الث
 كلفن جون وهو ، ة ظذنا للوالبات

 فيرمونت بوالية ١٨٧٢ ولد . لردح كو
 ، بافءاماة واشتغل لقانون ١ ودرسى
 لوالية حاكما ١٩١٩ عام انتخب

 الفترة هذه فى واشتهر ماساشوزتمى
 انتخب البوليس، ب١ض١ على باإغضاء

 الحزب عرن الجمؤوربة لرراسة نائبا
 انتخب تم ، ١٩٢١ م ء؛ لجميورى١

 وفاة أتر على وربة٠—الجؤ.ه رليما
 أعيد ، ١٩٢٣ ه؛ردذج الريى

 وتميزت ، ١٩٢٤ عام انتخابه
 باالزدهار رياسته فترة

بنحو العام الدين فخغض االقتصادى



ل د م ٢...  ورفض سوات ٣ خ
ت أسعار تحديد سيامة  الحاص

 القروض تخفيض رفض كما الزراعية
 فترن انقضا، وبعد .الوربا االمريكية
 مؤمات يعض مديرا عمل رياحه

٠١٩٣٣ توفى التأمين،
بيثار كولمب

 مدينة 'ا بثار أو ز يثار اعب
 الجنوب قعىأ فى تقع جزائرية

 لقرببا،’الصحر طلر’ القليم الغربى
 تعرف واحة فى المغربية الحدود من

 الغا ٢٧ .كاب عدد بلغ ، بايعها
 مركز بأنها تنتهر ( آالف ٧ كان )

 بالكة ينقل الذى الفح*. لتعدين
 الى بجرارها تنادة من الحديدية

 . التروب بها اكتثف كعا ،وهران
 ولعل ٠ وغارى’ حديد مناجم ويقربها

 عر النزاع سياب’ من مجتمعة هذه
 رقع . والمغرب الجزالى ردت الحدود

 سراوى "ضق على يثار كولمب
 ألى اآلدفى البحر سادل من ,إمتد

. السنغال

كولودادو
 الوبر االمريكية الواليات احدى

 دو١كولور نهر من اسمها اشتقت
 يعد عميق أخدود ز يخترنها الذى

تقع ،الغريدة الدبعية المشاهد من
 فى ايبى حوض بس كولورادو

 اذق فى الروكى وجعال الغرب
 تتخللها هضبة جملتها فى وتعتبر

 الى قممها من ٥٤ تصل مرتفعات
 تعد ١لهذ ندم ألف ١٤ من اكثر
 والية تفصلها ، ارتفاعا الواليات اطى

عرالمكمبك. الجنوب فى نيومكسيكو

 م م الف ا ٠ ٤ مناحتها تباغ
 الفيدرالية الحكومة تملكه ما ويقدر

 الماحة هذه مجموع من بز ۴٦ بنحو
 عدد وبلغ ( ندان م ٢٤ نحو ز

 ن٢١ر٧٠ f ١٩٦٠ احماء ) السكان
٠( ١٩١٠ اًلغافىءام ٧٩٩ )كان

 والمدن ؛الغا ٤٩٤ دينغر العاصمة
 ، الغا ٩١ بيبلو تشمل االخرى

 أورورا ’ ألفا ٧٠ سبرتجز كولوزادو
٠ ألفا ٤٨

 ءة١لزر١ءلى اذوالية اقتصاد يعتمد
 وكان ، دين—والذم االغنام ورعى

 هجرة اسباب من الذهب عن البجث
 االقليم الى الغاحدرين من ترة اعذاد
 الذهب محل حات أخرى معادن ولكن

 المولبديوم معدن وخاصة االهمية فى
 / ٧٢ وحو وحدها الوالية تنتج أن

 رطل٠م أ٨ ) العالمى االنتاج من
 االخرى وارادن (د م ٦٧ بتيا
 المسابعة ) د م ٢ر٦ الضي .٠ تشمل

 ١مط ١ ر ٠١ م ليو ورا اال ٠ يات لوال١بيت
 م ٣٨ البترول ٠ د م ١ زه٨ ا٠قيمته
 والغاز والفضة الذهب نم ٠ برميل

 والرصاص واذذحاسوالز;ك الطبيعى
 التعدينى االشاج جدلة بلغت وقد
٠ ( ١٩٦٣ عام د٢١٧

 بز ٥٨ بنهدو الزراعية االرض تقدر
 منها الوالية ساحة مجموع من
 ،يشمل للحبوب مخصمة ف م ره٨

 ،القمح بوغل م ١ ٠ر٢ الذرة االنتاج
 البطاطس، ٠ ب’م ١٢ الشبر ٠ مب٣١

 البطاطا تو’ ٠ ط م ٢ر ٠ الكر بنجر
 ذية١ضو١ المثروة وشملت ٠ والعرض

 راس م ١ر٧ و راخية رأس م ٢ر٦
 االنتاج من الدخل وبلغ ،اغشام
 ( ١٩٦٥ ) والحيواش الزراعى

. د م ٧٢٧ جملتا. ما

 مجلس قيام الحكم نظام يتغمن
 شيوخ مجلس من يتألفا تذريعى
 سنوات ٤ لمدة عضوا ٣٥ يضم.

( ;دن * م ص كل يعلط نعفهم
 لمدة عضوا “١٠٥ من نواب ومجلى
 الوالية حاكم ينتخبو ’ ثمتين

 المام والنائب العسكرى وااحاى
سنوات ٤ لمدة الوالية م’٠ء وسكرض



سا٠كدلو ١٠٠٧

( مثروع ن كولومبو
 ؛مجدف مشروع متولرمبو مثروع

 جنوب دونى أت اقتصا'د ننميه’ انى
 ى مصا فه, ؤر ف، -أ ١ رذا ئ مدن و ا دهي اً

 المنضمة اندونى وتعرف ، فيها المعيثة
 مشروع دول » باسم المشروع الى

 دولية منظمة تمثل وص (( كوإومبو
م رض ى' االقليم داحل من دوال تضم

 فى كوؤودز ۶مترو منفتة وقتى ى

ن، : اآلدة الدول من ١٩٦٥ عام سي
٠ ■■■إن اى ٦- ؛ورنى ٠ اب

٠ را د .? ٠ ؛؛نأن ٠ أففاضذان
 ٠ يا إبآ ئ ٠ م، و رج ٠ يا ر دو ٠ نييا د ند ا

 سجر١ ’ ند ؛ال تا V نيدان ٠ ماالديف
٠ ويندم

 ؛ اال*سيوية اندول غير من وتضم
 ، كندا ، بريطانيا ، المتحدة الواليات
٠-' ونيوزدلندا استراليا

 كولومبو مدينة المنغلمه هذه مقر
ن* عاصمة  اب اشتق ومنها سي

 استشارية لجنة وللمنظمة ، المثروع
 يشتر*ن و يا سه أ١اجتماعا'ذه تعقد
 فيها كيشتر كما االعفاء جميع فيها

 الدولية المتغنمات بعض من مراقبون
 والمجلى والتسر االنشاء لبنك

 االض والشرق آلسيا االقتصادى
 المعودات ومحلس االمم لهيذلمذ التابع
٠ للهيئة اكاح الغنية

 هروضع المشروع هذا ونع فى لدىء٠
 بعد ١٩٥١ يوليه ١ فى التنفيذ

 والمثاورات االجتماعات من سلسلة
ل عقدت  من كل فى ١٩٥٠ عام خ
 تكون ان على وسيدنى وماؤلومبو لندن
 فى تنتهى سنوات ٦ تطبيقه فترة

 حتى رت٠م ولكنها ١٩٥٧ يونيه ٣٠
 مفتوحة المنظمة وعضوية ، ١٩٧١ عام

 تنفيذ فى المشاركة فى الراغبة للدول
 تمثل الدول وهذه ، المشروع

 النامية الدول االولى مجموعبن
ابقة—المد المممستعؤرات من واكثرها

 المتقدمة الدول مجموعة والثانية
 الواليات ثم لقار؛١من اليابان وتمثلها
 الشمالية امريكا من وكندا المتحدة

 أحراب 'تم اوربا من وبريطانيا
 من المدول هذه وجميع ، ونيوزلندا

 التى الغربية الراسمالية الدول
 االشتراكية المذاهب النشار نحارب’

 التغلغل ثم ومن الناميعة الدول بحن
 االتحاد يمشله الذى وءى٣الذ

٠ ألشعبية العون و فيتى اذو
 اتفاقات يعقد النامية الدول تقوم

 فى ة—لنامي١ المنظمة دول مع ثنائية
 اللجنة تقرها التى المتروعات ضوء

 االتفاقات وهذه ، االستشارية
 او مالية مساعدات تقديم تتضمن

 داشاد فشة مساعدات او عينية
شراف والغنيحن الخبراء  وتوجيه ل

الدول هذه فى االخصائيين ولتدريب
 التى المساعدات مجموع بلغ وذلى
 لذكل١الغة٠ال المتقدمة الدون قدمتها

ل  جملته ما ١٩٦٠٤-١٩٦٣ غام خ
 مجموع بلغ نتدلك ،دوالر م ٢١٦٥

 لدودالمثروع قدمت التى ت١’دخلمدد،ا١
 جملته ما ١٩٥١ عام فى الشائه منذ

 الى باالض_اذة ٠مد ١٤٨٦٤
 اعضاء يتبادلها التى الماعدات

 مجموع وكان ؛ بينهم فيما المعظمة
 بربطانياحتى ؤدمتها التى الماعدات

٠ جنيه ٠ م ٢٩٤ التاريخ هذا
كولومبيا

 كولو.دبيا دى ر؛؟و؛يكا ا القوس االسم

 رياسية جمهورية : الحكم نظام

دسريبو كارلوس ٠ ئ : الدولة رئيس
( ١٩٦٦ )

 ( ن م ١ر٤٨ ) بوجو-دا : العاصمة
امريكا جهوريات احدى كولومبيا
 الركن وتحتل ا"التينية الجنوبية

 وتنفرد' القارة من الغربى الثمالى
 القارذبأن جمهوريات من غيرها دون
 الهادى ط المحي. على تطل حلها١ضو

( الكاريبى انبحر ) االطلس والمحيط



١٠٠٨ /أوبنا

 ض اً متاما جمهورية تجاور وهى
 جنوبا الوطى امريكا جمهوريات

 اقليم من جزءا تمثل كانت والتى
كما .١٩٠٣ عام حتى كولومبيا
 ز.ل١نمالر الشرق فى باودفنزوئ

. الجنوب فى وأكوادور ويرو
 كولومبيا جمبورذة مساحة تبلغ

 أالدمم هيئة '؛ر تقد ) م م ألفا ٤٥٥
 اجادى أ لمحيط أ على سفاحلها ويمتد
 م ١٠٩٤ ولمسافة ٠٢٩١٣ لسافة

 جفراقب وتمثل ٠ الكاريى غلى'لبحر
 اكرق فى االول مختلغ^ن اقليمين
ث من ويتألف  نجال "ل 'ت
 حدود من بالقرب تلتحم االنديز

 صتد٠ سهول بينها وتفصل اكوادور
 .واشربى الدالى االحبن الى

 ب’ابتة. أكثر المنطقة هذه فى ويتجمع
 دن غ ل; ٠م من الطبيعية لثرواتها

 اعتدالى عن فف وزراعية وحيوانية
 حتى ٠ ۶ أالرنفا شدن بمبا الجو

 'نقع بالثلوج ألمتوجة الجبال بعض ان
 اتا ٠٠ تنوأء—أالس خط على تقريبا

 وأبئة سهول واكثره الثرض االقليم
 نهر وفروع ألمستنقعات تتخللها
 التماسيح ويها وتتكاش العليا االمزون

 لجوئدها 'نماد التى االمريكية
حفاو  'شاد ألتى المائية لس

 بدأبذ قبائل بها وتعيش الصدافها
٠ االطيوب السكان من

 ن م ١ره٤ الكات عدد يبلغ
 دفى م ٩ر٨ وكان (١٩٦٤ )احما

 لى١ .عزىاالرتفاع وهذا ١٩٤٤ عام
لثرو تطور بسبب الهجرة  ت١دتغ
 روال رءوس تحتكرها التى االقليم
 ا ٦٨ من ألسكان يتألف ٠ اجنبية

٠ I ألخرط ألجنر ) أطيزو من
 مزانهنود / ٧ ٠ البيض من بر ٣٠

 ويعيثر ئ الزذوح من بز ه ا"صليين
 بترأوج طق مذ؛ فى السكان أكثر

٠ قدم ٩٠٠٠ و ٤٠٠٠ بين ارتفاعها
 وتعتبر البن الزراعى االنتاج يشمل
رخم فى لائة١ لدوآل١ كونومب^

وألنى للبن المصدرة 1 البرازيل )لعد
صادرات رن ز ٧٢ نحو تا د ذمل

زنة جواز م ٦ز١ بلع ار .. االش
ذاك حذى و - ، ١٩٦٣ عام ح نير ٦.

العام فى عرجون م .١'،.٥ ' المرر
ط ألى ٨٠ ألعطن اناح وبلع ذلهه

ذذك ودى ٠ التصدر ط أ ١٩ منيا؛
٠ لشذاغة ا خذاد وأ وألسب أ"رر
الحفرة االواندة ا٠ ولئ-' ب ورس

خنزتر م ٢ر٦ ه٠٠ماش زري م ١٢ر٦
أغنام ٢ر١ ص 'ننال ا ر

نم .."ي ١ ١ ر ه
٠ وماء'
بثروتها ب كولوميا 'نعتبر
فضاولىدول'مريكاالجذوية - المعدب

 انتاجه بلع وند للنءب لمن ألمنتم
 أوقية ألف ٣٢٤دز I ١٩٦٣ عام '

 فى تعدينه أت ر متيا ا رن ٦ك ٦٠ ؤ'ض
 ويمثل : االحسيه االحتكارات ردى
 أت نشادر أ مجموع رن ١٣ ي وو البتر
 أي ض برميل د ٦٠ر٣ اشاجه وكع

 بر ٨٥ أجنبية أبدى فى له استغ

 بر ١ ه و بكية أر ذكات تمثل منها

 كولوض 'نعتبر طا شكا'تبرطاذية
 لححر اطحه ألعال فى ا"ولى ألدوامة
 أالنتاج من / ٩٥ أض الزمرد
 لمعدن ألمنتجة أالولى وهى : ألعالمى

مجن  ، ٠, أوقية آلف ٣٢ ٠. اشين أل

 على الحدن الوالبات وتتحوز
 بز ٥٠ و الواردات تجازن رن /• ٥٩
٠ الحادرات -نحارن من

 لكوأوسيا ألياسى التازج تى٠٦
 ١٨١٩ عام لها سخ ا بعد

 نثورات أ رن متملة سالمن
بات و االهلية والحروب  النق
انغملت ١٨٣٠ فغى ٠ ألمكرية

 م عسا وفى ’ واكواذور فذزوي عنيا
 وأدى ٠ بناما عنها أنفات ١٩٠٣

 الى ديرو٠ مع الحدود حول اعها ش
 حتى ١٩٣١ عام فى ملحة حرب

 ١٩٤٨ م١ى وفى ٠ االمم عصبة خلت 'ند
 ذلك وتلت حيتال الرئير غبلى١

عام وفى ، ألعاصمة فى تخريبية ثورة



كواونيا ١٠٠٩

'بد ١٩٥١
 وتكن ٠ ١٩٥١ عام هربه بعد منعسه

 تءى اغاالب قطه٢ أئ يث ر
 االى يسل روجاس الجنرال قاده
 .لث وس ١٩٥٤ عاد الرباحة ترتى

ب اغطه ري غه هو  ءاد ئق انق
 يى خما ئزرة مجر وخلعه ١٩٥٧

سادي اي دنه من ذطام أب ص

 ينتخب ؤ ٠ صبئ ة لمد منتخوا ا عضو
 لمدة عط'م ء باستف؛ الجمهورية راين

 اال انتخابه ال؛ماد أئ عر. ,*سوات ٤
 ة ال بعد كاملة .ذوات ٤ مضى بعد

٠ رياسته
ادذج : اللغة

ال'ا’٠اد٤:يزو'د= العملة
..ب مدي ٠ نى عر نذاخ : لعدم ١

 اسار بدول االساسه قاتبا علن
عام ل شها ي’ ب..د ض الثر

 أساس ض الح طام يوم

 المحقر ص ويتألف ١٩٦٢ دحور
ي من الكونجرس االرش  مح

 ندة منتخبا عضوا ٩٨ منجب شيرج
١٨٤ ب شم دواب ٠.-ومجا ات منه ٤

( قيم١ ) كواومبيا
 المقاطعة به يقعد كولومبيا اقليم

 رها توحد اش االمرئية الفيدرالية
 ٠ واخنجتوئ االمريكية العاصمة

 وحدة مبياكولو نليم ١ يعتبر لهذا
 ركة اال. الرات الو عور مستقلة ٠اداررة

 تلطة يخضع وهو ، الخنين
 وحده له الذى الفيدرالى الكونجرس

 عل الحمول و’ دعات التذي امدار
زمة االموال  االش مرافق الدارة ال
 كولودجيا اش ماحة تبإغ

انتطت وقد م م ٦٩ر٢ الفيدرالى

 دالية من ١٧٩’ ءام فى الماحة هذه
 س تجاوره كما المجاورة الند٠مار

 عنها ويفعله فرجينيا والية الجذوب
 ة——مدين ندخل و ٠ البونومالذ نبر

 هذا حدود ,نذرلى واثتجذون
 الفيدرالية الحكومة وتعتلك االش
 ٠ الماحة هذه من ا اج نحو

 الغا ٦٦٣ دجياكواو .-كاذ عدد بلع
 الغا ٨٣٩ الى ؛.ارتفع ١٦٤. عام

 الغا ٧٦٤ الى انخفض ر .ا ١٩٠٦,
 ض ألفا ٤ ا ١ر٧ ينهم ,٠١٩٦. ;عام

 عدد نصف من أكذي اى جنو اذي
 بلغ ١٩٦٤ عام تعرير ' ن '؛كا
. آ ألفا ٧٩٨ اركان حملة

 الول العيدرالى الكونحرس احتمع
 كولومبيا باقليم واغنجتون فى مرة
 اصبح التالى العام وفى ١٨٠٠ دام

 الحكومة الظة تحت االقب
 يدير ١٨٧٨ عام ومنذ ، الفيدرالية

 وائنجذون مدينة فيه بما االقليم
 ن٠'ذب ١ عن يع 'ئةت من بتألف مجلن

 بموافقة !أجبوردة١ رليو مذبى
 الثانى ويختار الشيوح محلر
ح مهندس بين دن البر  س

 . الملحة القوات لى ايدى
 . د م ٣١٣ االش ميزانية -بلغ

. ( ١٩٥٦ عام مه ١٨٥ 'كان

يون
 اسلة وحدة الكولون

 لسلفادور ١ و بكا ستار كه '؛*ى جمه-ور
 نان.ادور نو٠او٢و ٠ لوغى ا ياًمريكا
 ومحتواه فو سنتا ١٠٠ ل٠ا مذمم

 وباوى جرام ٠ر٣هه الذهبى
 وكولون ، امريدى '*-نتجه, ٤٠
 سنتيم ١ ه يساوى بكا ستار كو

 الذهبى ومحتواه ( لذ ٦ز٦ = د )'
٠ حرام ٠ر١٣٤

كولونيا
 مدن رابعة كلن أو كواون او
 الراين نهر على تقع االتحادية ألمانيا

 بون مدينتى بجن متوسط موضع ف
الشمال فى ودوسلدرف الجنوب فى



١٠١ كوما'روف

 وبالقرب ألفا ٨٣٦ سكانها عدد يبلغ
 وتعلها العناب الرور منطقة ض
 عابرن الهن الراين طريق عن

 غارات أنناء لتخربب١شمل ، البحار
 احتلها ٠منشائ'نها اًكذر عليها الحلفاء

 العظمى الحرب بعد البريطانيون
(١٩٢٦٠١٩١٨*)

كوجاروف
 وهو ، سوفيتى فضاء راند
ديمير كولونيل  ولد ، كوماروف ف

 وتدرب الهندسة ودرس ١٩٢٧ عام
 الى وانف؛ ألفضاء أعمال على

 عام انمه برز ، الشيوعى الحزب
 الفضاء الى برحلة قام حجن ١٩٦٤

 ١ فوسخود السفينة فى الخارجى
 فى وض اكتوبر ١٢ و ١٢ يوس فى

 دنيقة ١٧ و ساعة ٢٤ رحلته
 فيوكتتوف العال؛ معه اشترك )

 عودته وبعد ئ بيجورف والدكتور
 الدوفيتى اكاتحاد بطل لقب منح

 وزار ٠ الفضاء شوئن فى خورا وعين
 فى بلغط أصيب ئ ١٩٦٥ عام ألمانيا

 أن كادت جراحة له فأجريت القلب
ت مواصلة من تمنعه  ٠ الفضاء رح
 أبريل فى الثانية للمرة اسمه وبرز

 سفينة فى برحلة قام حين ١٩٦٧
 ٢ ه رحله وأمذرت ١ سويوز الفضاء
 مدرءه لغذى ولكنه 'ندقة ١ ه و ساعة
 فكان . الزنة هبوط عملية اثناء
 قام تى٠سوفث فضاء راند أوبى ن بذا؛

 غزو صحارا وأول فضائيتين )حلتين
 الذهبية النجمة وسام منح ، الفضاء

ن أثر على الثانيه للمرة ممرعه. اع
كومصو

 شاعت ٠ االصل ايطالية كلمة
حا  الثانية العالمية الحرب منذ اصط

 أستحدث ٠ ألفدائيين فرف بمعنى
 البربطانية القوات بجبن النظام هذا
 دنكرك من االنسحاب بعد مرة الول

 ذواة فتألغت ١٩٤٠ عام صيف فى
 مختارة مجؤوعة من فرقة أول
للقيام اداحة - القوات من-

 واالكراكيين ألشيوعيين ومم
وفى ، ألحطر هذأ لمواحهة واالحرار

٠ الكومنترن حل ١٩٣٤ عام
كومنعددم

اًبالمغامرة٠تتس بحربة   برية باًعمال
 ومن ، العصابات حروب نسق على
 من كبيرة قوة تألفت البداية هذه
 عمليات فى اشتركت الكوماندو فرق

 لوفوس وجزر النرويج على االغارة
 ( فرطا ا' ديب وعلى ١٩٤١ عام
 شمال فى اشتركت كما ، ١٩٤٢ عام

 ، ١٩٤١ ل ر قوالت ضد أفريقيا
 هقلية ساحل على النزول وفى

 الغزو عمليات فى ثم ، ١٩٤٣ وابطاليا
 عام نورمانديا ساحل على الكبير
 الكوماندو فرق حلت وند ، ١٩٤٤

 مهمتها وأصبحت الحرب نهاية بعد
٠ البحرية القوات واجبات من

حى١ ثم٠س١  لماً ختمار١ ثو ٠صط

 أو ألشيوعية بالحكومة يمرف
 فى تألف الذى الثالث االنترناسونال

 النظام قيام بعد ١ ١٩١٩ عام موسكو
 كيعن١الشتر١(من روسيا فى الشيوعى
 االسارب رفضوا الذين الثوريين
 سيابة تضمنتها التى اللمية

 لذىءقد١ وهو الثانى االنترنادونال
٠ جنيف ثم امتردام فى

 االول الكرمشرن مؤتمر عكد
 ١٩٢٠ ء'م يوليو ٢١ فى بموساو
 دولة لعشرين ممثلون فيه وأشرك

 والعون وفرنسا ايطاليا ينها ن٠م
 ذو'نضمن وكوربا والمكسيك واليابان

 على العمل الكومنترن برنامج
 بابتخدام العالمية الشيوعية نذر

 نجحت وعندما' ئ الثورية الوبائل
 مقاليد وتسلمت ألمانيا فى النازية
 خطرا وأصبحت ١٩٣٣ عام الحكم

 أوص الشيوعية الحركة على
 جبهة )١ بتنظيه ألكومنترن *ؤتمر

والغاشية النازلة ضد (( شعبية

حى اسم االومنغورم  هو اصط
مكتب )) باسم يعرف كان لما اختصار



كو|حوؤث ١٠١١

 فى انتى، الذى ،(اسبوعية ا"نبا،
 لمعش اجتماع ائر على ١٩٤٧ اكتوبر

 و وارس■ بمدينة الشيوعية االحزاب
 االتحاد االحزاب هذه وشملت

 ورومانيا وبلغاريا وبولندا السوفيتى
فيا  والمجر فاكيا وتثيكوط ويوغس

 كل فى الثيوعية االحزاب وكذلك
 يقرم ان على واطاليا ورنا من

 حلت التى الكومشرن منظمة مقام
 مهمة واصبحت ١٩٣٤ عام

 شر تنسيق اال-أسية الكومنغورم
 بس والمعلومات بذات١و االنباء

 ،الدودالمختلعة لثيوءيةفى١ الحزاب٦
 ؛تشاحذ ارتبطعت التى االحداث ومن

 فى أمدره الذى القرار الكومنعورم
 ,الفيا يوغر :برد ١٦٤٨ يونيه ٢٨
 زفضها بب لثيوعى ١ المعكر من

 فرنها اذى المركز'نية دياسة
 الدولى مجموعة عر عالت ني-

. اكبة وأال ألثبوعية
 ب الكوسفررم متر كان

 النة ;دوفى 'ه٥٣ئ،' فى 'بدور'،

. .ذاين يهدا 'نوفى ألتى

كومنولث
 نجرزيةا كنمة كومنولثد — أ

 بيا شد و انعاع الخو بمعنى
حا  يه لذ نثن واش تنغر أهط

 ا!ى -هدف 'ت وال او دولى عدة
 وطلق ٠ كة 'نئتر :عب' معا -لحقيق

الكومذولف أر االق؛ فى عادة
البريطانى
 االسرار

أن - ٢
د عة محمد

طى .طو كا

أد ,يطانى -لد مو

 ايطاب ي ٦اا “ز ا.٦ -
عآ نمزن االفىاطورية"'افىياتية

البريطانى أطرش عر ألحاش من

 ألدول من عة مجمو به ابقعد و ١٩٤٧
 ا"قاليم بعد وكذلك ٠ ■:قإة أد

جعات رأ؛حنة اط ى ٠ ألبادة قعة نا
عفى

 لهذا أطى رئيا ثم ومن لها رمزا
٠ لسياسى ١ التنظيم

 الكومنولث دول مجموعة تثمل
 االعضاء من رئيسيتين طائفتين

ال المستقلة الدول االولى  تاما استق
 رؤساؤها لها جمهوريات وبعضها

 نباشر الدول وهذه المنتخبون
 وخارجية داخلية من الكاملة سيادتها
 ضوء فى العامة سياستها وانتنى

 الكومنولث دول مؤتمر توهيات
 وصلة ، دورية فترات فى يعقد الذى
 المملكة وهى االم بالدولة ألدول هذه

 شوئن وزارة طريق عن المتحدة
 تعرف كانت التى وهى الكومنولث

 شذون وزارة )) باسم أص
 هذه تثمل ٠ (( الدومنيون

 المملكة ا اآلتية الدول المجموعة
 ، استراليا ، كندا ،المتحدة

 ، باكستان ، الهند ، نيوزيلندا
ن  ، قبرص ، نيجحربا ، غانا ’ مي

 داد——ترني ، حاميكا ، سيراليون
 ،ماليزيا ، كينيا ئ أوغندا ٠ وتوباجو
 ،زامبيا ،مالطه ي ماالوى ،تنزانيا
 فى البربعدانى أوتاج يمثل ٠ غمبيا

 بقابله عام حاكم الدول هذه عداهم
٠ يطاندة البر نمة العا فى سام مندوب

 لدول الثانية المجدوعة تشدل
 ألمستعمرات ا البريطانى الكومنولث

 ،ثم لمحميات ١ ، التاح مستعمرات و٦
 ، الوصاية تحث الموضوءة أالفاليو
قتها فى ذاليم٠ال١ هذه وترحع  ع

 المتعمرات وزارة الى ببريطانيا
 الوضع حيث من فها٠خت١ مع وهى

 أقاليم أنها فى تشترك المياس
 الحكومة وتعتبر السيادة ناقحة
 ادارتها لةءنمثو نفها ب البريط؛

 حكومية أجهزة وجود مع حمايتها أو
 هذه اكثر فى وتتفيدرة رعجبة تحدر

٠ بدر؛طانى حاكم رياسة 'نحت الذاودم٦

 يضمها التى االقارم هذه
فى ) تشمل البريطانى الكومنولث



١٠١ كومودو

 ٠ ■ه - رت- الجنو روديعميا ٠ ( افريقيا
ند  برمودأ ( أمريكا فى ) سوازي

 ، البريطانية الغربية الهند وجزر
 فى آ البريطاندة هندوراس ، بهاما

 جزر مبدوعة ( االطلى الحدد
 'ن .-.-م --له ئ -L.-J ١ و ن ستا 'نر و هيلينا سفت

 محميات و عدن ( الهندى المحيد فى )
 الخرج محميات ، العربى الجنوب

 ت منيخا و قطر و بن لبحر ا تضم و
 شل جزر و الهدنة ساحل

 ا لهادى’ المحيط فى r وموريس
 وسو!ون وترنجا فيجى جزر مجموعة
 فى ( ةالجددد .وهبردبز وجلبرت
ند فولكلند حزر ( االنتاركا  وخت
 I 'النمى 'ذق فى ) واوركنى

٠ وبروتى كتج منح

لورو كو
 العربية نمر كلمة تحريف كومورو

 من أريل على يطلق اسم وهو
 الهندى المحيد فى يقع الجزر

 حزيرن من الثمال واز الحذوبى
 احد يا٠سيا يمثل ، مدغشقر

 البحار- وراء فيما اذخرنسية االقاليم
 م د ٢١٧٠ االرخبيل مساحة تبلغ

 القمر : جزيرة ويشمل ا م م ٨٣٨ )
 كم*. ١١٤٨٠ حراندمجذومورو )' الكبرى
 موهير ٠٢٧٤ مايوت - ٤٩٤ انجوان

 بنحو السكان عدد ويقدر ٠ ٢٩٠
 فى نصخهم السإمدن من ألفا ٢٠٦

 عليها تقع التى االولى الجزيرة
٠ I ااًلف ١٠ مورولى العاصمة

 مدة ح الرخبل١ منتجات تشمل
ت  : همها’ فريدة استوانية حاص

 النباتات ٠ القرنفل ٠ الغانيليا

ت بدنكادا العطرية  والحو;ج
 نية -بلغت والكاكاو والبن السمسم

 ض اذر فرنك م ١١٦٢ صادراتها
٠ وحدى' الغانبا قيمة ف م ٦١٢منها

 لهذه الفرنى االستعمار بدأ
الحاق ن وكا؛ ٠ ١٨٤٣ م ء منذ الجزر

 تمتد مدغشقر فى الفرنى العام
 عام وفى ئ االرخبيل هذا الى واليته
ال منح ١٩٦١  وأصبح ذاتيا استق
ديم  هنرى ) فرنى سام مندوب ل
 وزراء مجلس يماونه ،١ برنارد

 محمود الثيغ الوزراء رش ا
 مجلس أمام مغوال يعتبر ، ميد٠س

 منتخبا عضوا ٣ ١ من يتألف تشريعى
 االنيم ويمثل ٠ العام باالنتراع

 الغرض الوطنى المجلس فى عضوان
 ٠ بباريمر لح الشيم ن٠مطجا فى وعضو

لكوميكون١

حى اسم الكوميكون  يطلق اصط
 'نغمم التى االقتصادية المنظمة على

 دول مجموعة ى٢ االشتراكية الدول
 هذه فبام أعلن غ الدرقية الكتلة

 وكانت ١٩٤٩ عام فى المنظمة
 الرفيتى االتحاد من تتألى

 وبولندا والمجر فاكيا سماو وتثمبكر
 ميثاق وحدد ، بلغاريا ثم وروما'نيا

فى قيامها من انعام. العزضر المنظمة
واقد ٠ ذظمة١ وز د بدن ا؛قتصاًدة٠

ن معاهرا الكرميكون نيام كان  الع
 .حقيقلذ "مرلى١ كار'ثمال وخ مذم

 واعادة العربية الدول بحن التعاون
 دواة تقدمه بما نتحادياتها١ بناء

 كالية اعانات من المتحدة كا!والرات
 حية١الش١كهوز١٠ ئشمذ ث٠دةميكو

 ورويا’ حارح دل ا ورد’ فى االخرى
 حضور فى المرانبن بنظام سمح كما

٠ الدورة االجتماعات
 مهمته لى ون——'-ىميك١ لحح

 قه مد؛ الى اغار التى تسرة ال
 بين االتتمادى لتادل ا أن دلى دد

ث 'نفاعف لىذلى١ ائ١ دول  ث
 متالنجن حكبك ة نها حتى ت ١ ٠م

 المنشة اعترغر ما مع ١٩٥٣ عام لى
 ستالب-ن سمياسمة ببب عقبات من

 ضتنر كانت اش الدكتاتورية
عمايات ز فيتى الو النموذج



وذجرسك ١٠١

 الدول صنه االقتصادى اتحولا
ف مم  رول٠ل ١ هذه وفظر اخت

 يعتبر لهذا ٠ واالجتماعية قتعادية٦ ا
 شاطه يبدا ر ادزميكون أي المض

 وفاة د—بد. اال عار متوى على
 قيا نوغزس انضدام وبعد سالين
 وبكتام اشعبية وابن وألبانيا

 أو كاعضاء اليه ياوكوز ومنذوليا
 دؤالء لعر صمح كما مراقبين
 ي١لحتا حتماءأت١ فى ك١با؛شتر
٠ المنضة

 االجهزة مبكون لكو ١ ميثاق يحذد
 : تشمل وهى ساطه دد ا ت اش

 ۶—لذى.سمحتم١ الكوميكوب ٧مب
 وفود فيه ولبترك العام فى مرين
االضاء أو الممشة أعضاء تمثل

ئ شة١ ذوت دبة" الئب١

 كفين بد غوم“و -ه إ لتنلمب ا آلحدة ا و
 اك والياصة المجاس توسيدات
 دائمين ذن٠ممثل ذ٠م لف وين نر,ميا

 اللحنة هذه وتحتمع االعصاء الدول
 اذارت االمانة . العام فى مرات ست

 العمدال يا م تعو و مو'بكو ها مغر و
 عن وص هدا ٠ واالداة اشبة

 الخاصة ومنها المتخححة ا؛لمجاي
 الدارجة ة إتجار ا و حصداء باال

النووية والطانة الحركة والذوى
٠ ورها

 االوزبية السوق قيام وبعد
 ن ميكه لكه ١ مهمدة عفتتدا كة المنتن

قات باشة جسما ال  ادول خ
 إحدذة١ النامية بالدول االشتراكية

 ذب اسحب اش وأل افرنقيا فى
 محبا اح ار االستعمار

 ت٠نا اكره ءر يغدوم استعمار
ية 1—ت II. زت ٠.؛ تبذ ن ميذ؛ نكو ١ “ مة٠مه

 ا.ضاء ا ر: رقد اش الممونات
٠ ارابت ادول هذء الى الكوميكون

كوناكرى
 اهم و غينيا ية جبهور عانمة

س اب. عر '"لى موانيها  االه
 الداخل فى كاذك'ن رجدرذ.,.ة وبرذبا

 -طور ؛ I. م ٦٦٢ ز حديدى خط
 العالمية الحرب منذ نها همة؛ عدد

 احصا، ) الغا ١١٢ فبلع الثانية
 عدد بلع ، الغا ١٧ وذان ' ١٩٦.

 العام فى المينا، دخلت اش اطغن
 احد بكوناكرى و ٠ سفينة ٨ . ٧ نفه

 فى االخر ) غينيا فى الدويين المطارين
 محطات احد ب 'ن كما . I كانكان

سلكية ال—االر  غرب فى الهامة ال
٠ افريقيا

؛ونجرس’
انجلحذزية كلمة كرنجرسر _ ١

 على كذلك وتطلق مؤتمدر بمعنى
دوش هغة ذى اع—احت أى

 على االمم نعلق كما ٠ هادة
وبصفة ، والنيابية التمثيلية الهيائت

 فى يعى اتئر المجلس على أخص
 المجالس عإى وكذلك المحدة 'تالوال؛
 اش االخرى االمريكية ب الذ

شيوخوا للنواب متدلين دن '.لمب تن؛

ن الذرإ؛ أو الكودرسر لف ت٠ _ ٢
 من المتحدة الواليات فى الفيدرالى

 أشيولح مجلن ؛ االول أ مجشبين
 الواليات يمثل وهو لينات ١ أو

 باعتبار الماواة قدم عل الخمين
 ،والثانى ٠ والية كل عن ثح
 ٤٣٥ مدت ويتألف النواب مطر
 انتخابية دوائر أماس عل عضوا

 ٢٥٠ بين فيها المواطنين عدد يتراوح
 ، خبين لذ؛ ١ من ثلثاهم ألفا ٤٥٠ و أ-لغا

 الذين النواب عدد يتراوح ليذا
 بين الكودرسن الى ا!واليات ترش

 الصغرى الواليات فى كما واحد نائب
 ، وأالسكا ووبومذم فبرموذت مثل

 ٣٨ و بساغاي والية عن ذواب ٧ و
٠ نيو,بودك عن ٤ ١ د كايغودتيا عن



)١٠١ ابعجيش الكونغو

 من — الكونجرس عفو يمنح
 - الوأء على ألثيوخ أو ألنوأب

 دوالر ألف ٢٢هر قدره شويا مرتبا'
 بدالت لمنح كما الضرائب من خالية

نتقال  التى الكتابية ولألعمال ل
 عشو عذى ويحرم ، اليها يحتاج

 أى شغل نيابته أثناء الكونجرس
٠ حكومى منصب

 ألكونجرس انتخابات فى لتصوبت ١
من المواشن لجميع حق

 منها معينة انتراطات مع الجنسين
 ١٨ بين ويتراوج لسز١ حد
 ١٩ (و جورجيا فى كما ) ستة

 '( هاواى ١ ٢ ٠ و ( أالسكا فى )
 يشترحذ كما ئ الوالدات أكثر فى ٢ ١و
 عادة ؛ القراءة فة مدر والية ٢٠ لى

 كما ؛ الدستور ,نمر من فقرات
 اختبار الوالنات بعفى تشترط

 انسراد أو يقرأ ما معنى لى المواطن
 معارضنه يفيد بما قم تأدية

 كان الشروط هذه وبعض آذ "شيوعية
 ر الحم الهنود حرران بها حدود المة

 لكان ٠ التصويت حق من والزنوج
 رن ١١ فى المتيمبن الزنوج عدد

 حذ' لهه مؤن الجنوبية الوالبات
 ١٩٤٧ عام فى ألقا ٥٩٥ االنتخاب

 بينما ١٩٦٠ ءأم لى ١ر٤ الى ارتفع
 نهابة ز الزنوج من الناخبين عدد إلمغ
 م ٢ ا٠مذه ناخب م ٦ نحو ١٩٦٤ عام

٠ الحنوبية الواليات لى
 بكون أن خالثير عضو فى ط يشتر

ل مربكيا مواحلنا  ٠ لذوات ٩ ح
 ؟مدن ٠ شة ٣٠ العمر مز. بالغا

 ٠ ائت ني—دع ١* المجل, فى العغمهوبة
 المجلى أعضاء ثلث باالعادة ورقط

 مجذ. طات لث و'نتضمن ه عامون كل
الدوانين اقترل زح الشيوج

الخامة بعات التثر £باستلتا _
 محدب فى احها اقذ مدأ٠لم١ بالدخل
 أو الموالتة حق والمجلى ، الذواب

 نخارحية ا ت ١لمعاهدا و ذات اال'نفا فغم ر
الجمهورية رئسى يشدها التى

 اقرار حق وله الثلثين بأغلبية
 العليا الوظائف فى التعيينات رفض أو

 بالترشيح الجمهورية رريى يقوم التى
 أن كما ٠، الغراء ذلك فى بما لها

 عليا محكمة لف يؤ ح الشيو مجلس
 حدمة لى موظفا أى ؛هزل واغض

 حق يقتمر بيتما المتحدة الوالدات
٠ التهمة 'ذوجيه عذى النواب مجلر

 النواب مجلى عضو فى ويشرط
 أمريكيا مواطنا يكون أن الفيدرالى

ل  .دالفا ٠ االقل على ضوات ٧ ح
 بالوالدة ومقيدا ضة ٢ ه العمر ن٠م

 والفعل ، للترنيح منها يتقدم اش
 ذتان٠س ب١ دكنو ١ ى—لمجل. يعى كش ١
٠ ( ينايرالتالى ٢ يوم ظهر فى ينتهى ؛'

 واشنجتون بنة مد ٠الكونجرس مقر
 منذ الكابتول بمبنى مجلساه ويجتمع

 ٠ ١٩٦٦ عام ولى ’ ١٨٠٠ عام
 ، ٨٩ جتؤ؛ءه١ الكرنجرس عقد ١٨٦١/

 فيه الممثلة السياسية واالحزان
 الديمقراحلى بون لحز ا 'نف

 فى ٦٨ بمثله ول واال ، والجموورى
 ؛ اذواب فى ٢٩٥ و الببوخ محلر
 الدوخ مجلى فى٣٢ يمثله والثانى

 ويضم ٠ النواب مجلس لى ١ ؟ ٠ و
 مجلس فى سيدات ١٠ الكونجرس

 كما ، الدوخ فى وسيدتين النواب
 الزنوج من أعضاء ٦ لجلى١ ٠يغ

 ة المتحد. ات٠لواللح١ فى الزنوج عدد )
 فى م ١٧٩ر٣ محمو؛ من م ١٨ر٨

فى امهن الح دجة تلغ ٠ ١٩١٠ ءام
 مجؤوع من ا ٧٦ ب الد؛ محلو(

٠ ا ده الذواب وردن االعفاء
اباجش مدفو

 الكونذو والبة أو ابلحش الكونغو
ق كاني الذى االد الحرة  ١م بع

 بلجيكية ة ٠متدم عز ١٩٦٠ عام
 جمهورية ن'سه اروم ف ض ما هم

 اسمها انتقبت ٠ الديمقراطية الكونغو
 تشغل كانت الذى وذغو٤ا١ )ر ٠.س.

نهر و ،٠ -ه—ذه- حر من االش ',جزء ا



ألبئر مغو١

 بعد افريي؛ أنهار ثانى يعتبر الكونغو
 سلغ ذ١ صالدا انهار وسادس النيل
 حوضه وماحة م ٣٠٠٠ طوله

 ز سيما ال ؤتغطيه٠مليوىمم ١ر ٤
 الواتية المابات االدنى ضمه
 العيا أحراءه تثق بينما الكثيفة
 قدم ١٠٠٠ نحج ألى *نرتفع هضبة

 تحمل انجيال من سلسلة وتتبعها
 بمجرى تكثر لهذا ٠ قدم الف ١٦ الى

الت النهر حة تموق التى اك  الم
 فى مصبه ون ميل الف نحر حتى

 اشاع وبباغ ، االطلى المحيط
 وسمم أميال ٦ نحو المصب
٠ المحيط عابرة المغن بدخول

 البلجيكى الكونغو ماحة تبلغ
 ب'حله طول ويبلغ م الف ٩٠ ٠ نحو
 الحكومة نامت لهذا ،فقط م ٢٥

 باستدال ١٩٢٧ عام فى البلجيكية
 مقابل ماحته من م كو ٢٥٠٠
ثة طوله ساحلى شرط  اميال ث

 انجوال متعمرة من ه٠ءي استولت
 ١٩١٨ عام وفى ، المجاورة لبر'ذغالية١

 الذى أوروندى رواندا اقليم وضع
 االنتداب تحت المانية متعمرة كان

 حكومة الى بذلك ٠فض البلجبكى
٠ الكونغو

 منذ للكونفو بلجيكا استعمار بدا
 راسم عرف مأ بتأسير ١٨٧٨ عام

 التى كا< االفريقة الدولية معية٠لح١ ))
 تحت الثانى لد ليوبه الملك وضعها
 منها الظاهرى الفرض وحمدل رعارته

 وتمددن الرقيق تجارة محاربة ))
 اعذرف ١٨٨٥ عام وفى اك افرييا

 بلجيكا ملك بحق برلجعن نؤر‘مؤ
 الذى االقي, هذا 'نملك فى الثخعى

 نف اى ا والبة )١ باص ف رعدر اصبح
ار ب ٠.■اً نح-اال واستخدم (( الحرة

ل فى الءجدكى  اخوذ١ عترة ا هذه ح
 الذى أالد ن الش ازاحة فى االملحة

الى اشارة شرق من يتغلغل أخذ

 أو ) صاحب تيبو بزعامة الكونغو
 المحطات وأحرق ( المرحى حميد

 العرب أقامها التى العدبدة لتجاربة ١
 كما ، االقليم من مختلفة انحاء فى

 فى( االبادة حرب االستعمار اتخدم
 عدد أن حتى أقدامه تثبيت سبيل

 التصف نحو لى ١ هبط الكونفو سكان
ل فى  من االولى سنة االربين خ

٠ الكونغو فى وجوده

 فى ثالثة بمرحلة نذو الكة تارق مر
 االقي ملكية انتقلت حجعن ١٩٠٨ عام
 مستعمرة واصبح الكونغو حكاومة الى

 مقرها للمستعمرات وزارة تتبع
 من وعدد عام حلم وبمثلها بروكل

 واعتد * البلجيكيين االناليم حكام
 باالخافة ١ الكونغو رة١د١فى االسار

 على ( الرس الحكومى الجهاز ار
 البلجيكية الثركات من سوعة

ل واالجنبية  اهمها موارده الحف
 وشركة ،,الماط البلجيكية الشركة

 ،العليا لكاتانجا المتحدة المناب
 والصتاعة للتجارة الكونغو وشركة
 ٠ وغيرها الحاس فورض وركة
ل -طور فذلك  االقتعادى االخ
قليم  وزبت المطاط مزارع فثمل ل
 اصبح كما ،والبن والكاكاو اتخيل
ل هامجا مصدرا التعدين متف  ل

 كان أن بعد والماس اثنحاس سيما ال
 يكتفى االولى مراحله فى االستعمار

 الغايات كخثب الطيعية باإثروة
 عام وفى ، ازرى والمطاط والماح
 نحو االقليم ادرات—ص بلغت ١٩٢٧
 منها / ٧٥ كى—بلجح زرنك م ٦٠٠

٠ بلجيكا الى

 على كذلك االستعمار اعتمد
 فى المسيحية التبرية أالرساليات

 للثنون باإشبة مختإطه تنفيذ
 بمح ال بحيث وا!تعليمية االجتماءحة

 ذوى ض الوطنيين ض جيل باعداد
ت  الدا والغنية الدرب المؤه
د بادارة االستئثار يستطيع اب



-١٠١٦ برازافيل ألكوندو

ل و١  من متحررا مواردها استغ
 من هذا وكان . االحبية الوصاية

 به تميزت اثنى التخبط سباب
ن بعد االولى الموات ل ات  است

٠ ١٩٦٠ عام فى الكوذخو
 ابان البلجيكية الحكومة مقر كان

اش بوما مديمة للكولغو استعمارها
نقل ثم. ٠ االحل من م ٦٠ .تبعد
 ذ_ة٠ما الى ١٩٢٩ عام فى المقر هذا

 لكن بعد فت عر التى فيل ليوبولد

٠ سا كينثا باسم

 الكونغو-برازافيل
 كوبر دى ج-ه٠ر : اسوس االدم
شعبية جمهورية : الحكم تنام

 دب - مات ابعرض : الدوال رئيس
نبن أذا ر : العاصمة

 على برازافيل الكوتفو اس بطلق
 حتى كالت افر,غية جمهوربة

لها داسم ف-دعر ١٩٦٠ عام فى استق
عن لبا تمزا '، ( الوطى الكونغو ١)

تعرلى ار " !طحبكىا مذعو١ »

ر حمهه م—٠س ط الوم

تحذذ وأش " كنثاط الكوسو
ن'د لعد ا وعه غ الكوش نهر حوض

الى ازان د نف لكها 'خم دتما
٠ له ٠. ’ >|—ثم ٠٠’ا مج_رلى شمال
على نيق ىح ; م* من وتمتد

بح خلمي ننولى ،١ 'الطلى المحيط
الوطى ارف' ة ر حجى الى ٠' غانا

فى االدو'، دن وغطعها الشمال لى
ب الف من ,ى؛ ولع'ور ط از، نحو

. كروت ١و .ريج' جمدوربتا
يى-راذالل الكو ماحة تلغ

ذمنا الج ه ازان ور )
ذية١الستو١ذفطت ١ تفظى م أالم ١٣٩

غرد غدر و ث اب فد٠د. ٥٤ الو منها
١۴٥ نييم لى' ٨٨٠ و نخد مكانها
االحرى المدن د وأ العاصمة. فى ألفا

ج٠خي على لى' ’ ٥٧ ' ذار نتدوا ١١
'.الال ظنة ى'مة ء١وهىميذ غانة

طوله حد'بدى خط ال اال دا لرطها
التى الذن عدن بلغ وند كم ٥١٦

 البضائع وحمولة ٧٩٠ الميناء دخلت
 برازانين مطار ويعتبر ٠،ط ألف ٧٩٣

ت شكة فى هامة محطة  المواص
٠ افريقيا غرب لى الجوية

 على يم االقل اقتعاد يعتمد.
ت  الخشب وأهمها الغابات حاص

 للتصدير الزراعى االناج يثمل كما
 والغول والموز والكاكاو الدخيل زيت

 المعدنية ثروتها وتشمل ٠ الودالى
 (١٦٦٠ دعام ٤٧٤١, ارصاص

 كما ، أوقية ٢٩٣١ الذهب وبعضى
 ص ن ل احبانات اكشفت

٠ االقليم فى وى ك١

ل أعلن  فى لىش١ز١بر الكوش احق
 هذا نباى وكالت ١٩٦٠ اش ١٥

 تمشل مقاطعات أربع احدلى الذارح
 افريقيا )ؤ باص ف يعر كان ما

 عرقت نح ٢، الذرنية التوائية
 ٢٨ وفى ي االوسظ الكونفو سمبا
 فى ١عضو أصبحتا ١٩٥٨ فمبر نو

 التالى يناير ولى ٠ نية الذ الجاعة
 المقاطعات شمل اتحاد الى .خممت’ا

ث الفرنية  ٢٠ وفى ئ اآليقة الث
 هنة الى انضمت ١٩٦٠ سمبتمب*

- المتحدة االم*

 فى شالية١ االحداث "ورت
 منذ دريعا 'نطورا بورية الجه هذه

لها  ١١٥٩ نوومر ٢١ نز ن. استق
 ،1 لها رنيما يولولو لبرت ف انخب

 منعبه د، نخدر ١٩٦٣ اط ولى
ى نر’ ض  وخلفه حر اغ

 ١٩٦٥ ابريل وفى دسا - ماتجأ
 دا كينا الكرننو ار لولوير هرب
 فى عليه وحكم ميا غيا للمخداكمة وقدم

 الرئيس اعان بينما باالعدام نيوذو ٦
ده ن’ مانسا  االشتراكية اتخذت ب

 والحياد فيدا للحد نظاما اشة١
 ،الخارحية شاستها عدةن االجارم

 االشتراكى اه٠التم١ غا"هذا من وذان
 سزرها المتحدة الوالدات سحت لى

بدورها هطعت التى ازاليدل ثم من



كدنداسا الكوندو ١٠١٧

ناتها  فى بريطانيا مع ألسياسية ع
 ٠ئ رودييا بأزمة٢س ديمبرألتار

 ماسامبا زأر أخرى ناحية ومن
نته ووثق باريس  ألعون و بغرنا ع

 ت معوذ') ءلمى ئ ذه زج٠٠وحح أكعيدة
 ح٠خ٠ج قديرت ما٢ وذذية ة دوتعسا ١

 ٠ ١٩٦٦ داللى براذاذدل قرص__ا
 فذدإت سه زك أنعام مح در كذت۶ وفى

 االطاحة ى عند أند"ى محاولة
 ألحد. ذظام يذوم ’ طامبا رححدزمة

 منتخبة وطنية جمعية ساس’ على
 ٠ عضوا ٥٥ ن٠م تتالف

 ادكة . محنبة .هجدات’ : اسة
افريقيا غرب :نرنك سنة

 بن١ من دمر /خغ : اسم
 أنركن أش اسى ابر
ث۵ مع اكادق االب،
 *"حمر وكث عنوى أخفر

سفلى

يزحاسا لكئةو١
اددوس االم

 لئ,م١ ذظام

االولة رى

 يطإق أسم كينشاسا ألكونغو - ١
 كانت أنتى و—ألكونغ جمهورية على

 ١٩٦٠ عام فى اجا أستغ متن تعرف
 ألى سبة٠ يولدفيل ألكونغو باص

 االزب هذا ؤرلى أالؤل عاصمة
 بوده ١ لى كدذددا ٠ أذوحنذ؛ باسمبا
 ة٠جمهور دود—ح "نطا؛ق ٠ ١٩٦٦

 ة ٠محعم د ددو اده اح' أ لذونذو ١
 أذب باكشاء ، بلحيك’أ أالونذو
 ت٠١ت كدان ألذى أوروندى رزاذدا

 ر';ة٠٠جمب وأءان لمجيكى٠أل أالكداب
٠ ١٩٦٢ ءم لى سعلة
 ألكونغو جمهورية ماحة راغ

، م كم م ٢ر٣٤ نحر ) أم٠ ألف ٨٩٥

 أالعلى ثلثها فى أالكوأء خط ويثقها
 فريقية ١ جمهوريات ٦ ورها تجا و

ل حديدة  الكونغو هى أالستق
 الوطى اذريقيا ،لغرب١من برازافيل

 ،ألشمال من والودان االستوادة
 زامبيا ثم ،ألشرق وتنزانيامن أوغندا

 مستعمرة تجاورها كما ، الجنوب من
 ألجكوب من البرتغالية أنجوال

٠ الغربى والجذوب

 ١٩٦٢ أكتوبر حتى الكونغو كانت
 أدأربة وددأت زت ألى شم،ه

 وعوأصمها سكانها عدد مع هى كبرى
 ن م ٣ر٢ ليبولدبل : يلى كما

االقليم ؛ ( كينشاسا اًو ليبولدفيل )
 ؛ ( كوكيهاتغيل ر ن م ١ر٨ االستوائى

 ستانلى ) ن م ٤هر ألدرقى أالذام
 ن٢٢ر٣كيفو ؛ ( أوكيتانجالى دل

 ن م ١ر٦ كاتانبا .(؛ بوكافو )
 ؛ ( لومبومباثى أو فيل أليزيد ج

 ثم ٠ ( لواالبورج ا ن٢ ٢ر١ كاساى
 الوحدات فا'ببحت ألذتسيم أعيد

أنيما. ١٢ من تتألف أالدأرية

 أحصاء ) ألكونغو سكان عدد دخدر
 منهم ن م ١٣ر٦٤ بنحو :١٩٥٩

 الذين االفريقيبن من ١٢هر٤
ثة ألى نشمون  ؛جسدة أصول ث

 ودأن—والس لبتتو١ ويشؤلمون الزنوج
 ثم يجى اًو م١التز١ ٠ ق١ز
 الء دو وينقسم ة ق ادر ١ فى لحاميثرو أ

 اسية وأللفات ن طائل عدة ألى
 ألشرق، وأحيرفى—أل تشمل الذ.ائمة
 فى أللينجاال ، ألجنوب فى ألكيإويو

 نجو لكيكو أ و ، أالوسط ألنمر ض, ح؛
 لسكا؛ن١ءدد بقدر و ،االداى الكولذو فى

٠ ن م ١ره٦ بنحر ١٩٦٥ دام

 على ألكونغو اقتعاد يعتمد " ٢
 والزراعية ألطبيعيان ألنباتية ثروته
 الثروة تشمل ٠ ألتعد.دين واى

 اسة 'إلهادات حان اناة
والتاكة والمؤ.ا؟ولى أالدوس واًهمها



١٠١٨ لكونفوكيئشاسا أ

ت وتشمل  احمساء ) الزراعية الحاص
 الف ١٣٥ ز النخيل زيت ( ١٩٥٩.

 القطن ، ( د ١ ٨؛ ر البن ؛ ( 'هكتار
 ، ( د ١٤٨ ) طاط’٠١ اش(؛ ٣٦٨ )

 مذه وجميع ؛ ( د ا ١٧) الكاكاو
وربيثن مملوكة كانت الساحات  ٠ ل

 باآلف ) نفه لذهام لصادرات ١ وبلغت
 حيو'اذية ودهون ذبا'تية زيوت االطنان(

 ٠ ٥٢ قطن ؛ ١٦٢ أخشاب ؛ ٢٦٠
 ٠٣١ موز -؛٤٠ ؛مطاط ٩٣ .دن

٠ ٥٠ مانيوكا

 من مجموعة المعدنية الثروة تثمل
 ابيانات بعض ان اال ،الدامة المعادن

 تحتكره مئ'زاك الذى باالنتاج الخاصة
 بها يحيط وأجنبية بلجيكية شركات
 بعضها ان بل سياسمية الغراض االبهام

 من ذلك باعتيار بنثره يبح ال
 الراديوم كانتاج االستراتيجية االدرار

هد،؛ واالورانيوم  فى د.-تعدن وك
 االخرى والمعادن ٠ شيكولواوا منطقة
 عام ٠ ط ألف ٢٧٠ النحاس .٠ تشمل
 الزنك اط؛ ٣١٦ المنجنيز ( ١٩٦٣
 ي أودة ألف ٢١٣ الذهب ؛ ط ١٩٥

 م ١٤ الماس ئ اوقية ٠ م ١ر٢ الفضة
 أكجنن ذلك ويلى فراد

 ٠ وااكوباات والفحص والكادميوم
 ١٩٦٢ عام لى اصادرات قيمة باخت

٠ كونغولى فرنك ٠٢٢٢١٥ جملته ما

 مركز أهم ماتادى ميناء تعتبر
 ك٠حج دإغ وقد ٠ الخارجية للمتت،جتارة

 ١٩٥٩ عام )' بوا مرت التى الصادرات
ل زلى أى  ٠ ط ألى ٧٥٩ ( االستق

 بيتهولو .دوما ل'نده- االخرى والموالى
 الكك أطوال بلغت ٠ انجو انجو رم

 الخدمن وأهمها كم ١٥٧٤بة الحددلى
 از I لوبومباش ' لهيل .ث١ليز١

 ار ماتادى ميذا، ومن لهراش بورت
٠ كينثاسا

 مؤض عقد ١٩٦٠ يناير فى-٣
’بروكل رمدذه المعتديرة الدائرة

 الحكومة واتفقت بلجيكا عاصمة
 ٢٧ فى الوطنيين الزعماء مع البلجيكية

 فى عامة انتخابات اجراء علي يناير
 سة"اللكوذعو١ اءلمنن وتم التار ما؛و

 ٣١ وفى ٠ نفسه العام من يونيه ٣٠ فى
 لواروض باتريس حزب حصل ماير

 ( بالكونفو الوطنية الحركة حزب ١
 انتخابات فى ١٣٧ من مقعدا ٣٥ على
 الوزير وانر كونغور برلمان أدل

 ذيا اختيار، ٠المب ابلحبكى
فية ;وزارة  كما ، يويه ٢١ فى ات
 حزب زعيم مزازاذوبو جوزيف انتخب
 ٢٤ فى اتحديدة ألمدولة رئيا االباكو

 الملك أعلن يونيه ٣٠ وفى ، ربه بو
ادال ليوبولدفيل زمدينة بردوان

ل١ ١ذ٠٠ه عر يمض دفى  الستق

 تشوبى مر.'*ر اءلن حتى يوما ا ا
 عن االصال كاتانجا اقض زءيم

 قيام الى ادى مام المركزية ألحكومة
 االمم هيئة ل٠وتدخ اهلية حرب

 ٢٠ من مؤلفة قوة لباريا المتحدة
 يةواالسير االفريقية اندول من ألذا

لى ونى الوشية أالحدة العادة  ذالك خ
 ء١الرر١ربر أغتيل ١٩٦١ فبراير

 اقام ااذى جيزنجا ن١ ه٠ذط١ خلة.هو
 اعترذت بينما ول راىحمعنا فى مة حكه

 ١٩٦١ أغسطس ١٥ فى المتحدة االمم
 المركزية ألمحكومة رئيا أدوال يريل

 االمم قوات وغزت I ليوبولدفيل '٠
 مقاومة وحشت كاتانجا اقليم المتحد؛

تانجاكا واحتشت عدادت ثم ٠ مبى تشب
 الى مبى "ض نهرب ١٩١٣ ينانر فى

 االمم ذواتت انحاب ذلك وت ٠ اوربا
 وفى ٠ ١٩٦٤ يونيه ٣٠ فى المتحدة
 'نفامنه نج' جب* تى أخد نفه ألرقت

 :لمث٠! واش ٠ له نانا وعدت 'دوال مع
 المركزية الحكومة عر انثورة ض’ان

 قام’ ١٩٦٤ به ير١. ناطل.وفى
 الذى نثومبى 'ا كازالها-بو ' ارتيس

 خالها للوزراء ررن منفا، مرى عاد
أستقال. الدوال'ازى



ل
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كونغيدرابت ١٠١٩

 استولى ١٩٦٤ سبتمبر ٧ وفى
 بل شاش على جببنا كرستوفر

 بها؛ (( شعبية جمهورية )) قيام واعلن
 المرتزقة من قوات له فتمدت

 المتحدة الواليات بؤهاونة االجانب
ضاء  ،اليسارية الحركة هذه على ل

 كازافوبو((١ءزل) ١٩٦أكتوبره ١٣ وفى

أغرست وانام الوزارة هن تثوهبى
 الى تشومبى وهرب ، له خلفا كيمبا

ب قام ان يلبث لم ولكن . الخارج  انق
 جوزيف الجنرال بقيادة عكرى

 وعزل ١٩٦٥ نوفمبر ٢٥ فى *موبودو
 ورئيس الجمهورية رسى من ك

 للدولة رئيا نفه واض الوزراء
 رتيما موالمبا الكولونيل وعين

 مشح ١٩٦٦ مارس وفى ، 'للوزأرة
 استثنائية سلطات نفسه موبوتر
التشريعية الملطات جميع و'نولى

 الثورة اخضاع على فعمل والتنفيذية ..
 ح الكونغو انحاء بعض اجتاحت التى

 الوزراء رئيس على باالعدام وحكم
 ( ؛ونيه ٢ ) كيمبا ايغرست البق١

 واعاد ، الضن١ ء١لوزر١ ن٠م ٣ ومعه
قات  التقدمية الدول من عدد مع الع
 ٠م٠ع٠ح ومنها م|-ة٠كيواالشترا

 سدرت ١٩٦٧ مارس١ اً ون

باعدام غيابيا حكما السكرية المحكمة
 ٠ االطمى الخيانة بتهمة تشومبى

 اتغرب. : محلية لهجات . اسة

٠: د ) تكردلى١ الفرنك : سئق١

٠ ( لى ١٨.
 ءطوط مع زرنا، :رنة امالم

. هيية ن و ء١وحمر ذهبية

يغيدراية
 نظام التعاهدية او الكونفيدرالية

 أو دولتان تدخل بمقتضاه سياس
 ممالح تحقيق لفرض اتحاد فى أكثر

االتحاد هذا ن١ ءلى ،يجهما مشتركة

 جديدة دولة يخلق ال التماهدى
 الدولية بالثشخصية لها يعترف
 ، لياسىا التمثيل بحق وانتمتع

 االتحاد هذا يلغى ال وبالتالى
 االتحاد العضاء الدولية الشخصيات

 السياس الذحيل ممارض^ كحق
قات فى الدخول وحق المتقل  ع

 ثم فس ، االخرى الدول مع دولية
 اتحاديا نظاما الكونغيدرالية تعتبر

ف ستنوى على فضفاضا  االح
 تنظمها ألتى والعسكرية السياسية

 من عدد بين جماعية او سابة اتفاقات
٠ الدول

 االونغيدرالى االتحاد يذوم
 ساهدخ اساس على ( التعاهدى أ

 فيما ينص أكثر أو دولتين بين دولية
 االتحاد نيمام من االغراض على

 وهنء ، سلطاته ومدى ختصاهساته١و
 الى االدة فى تهمدف ا"غراض
ل على المحافظة  االعفاء الدول استق

 فيما الدقاع خطط تنسيق وعلى
ب توثيق الى باالددافة بينها  الص

 يتميز كما ، واالقتصادية الياسية
 دولة اى بحق الكونغيدرالى االتحاد

 بقوم ، االنفصال فى االتحاد دول من
 اطى مجلى االتحاد أهداف بتنغيذ
 دولهم تخارهم ممثلين من تتألف

 وللمجلس ( عادة الوزراء مرتبة من ١
 ااى ترفع توءميات يصدر أن

 اذ ، للنظر االصاد دولى >كومات
بموافة^ اال التنفيذ مودع توبع ال

 التعاهدية أو الكونفيدرالية تختاف
 المركزية االتحادية أى الفيدرالية عن

 طى نطى اتحاد االخير هذا ان فى
 شخصسية ذات واحدة حكو»بة رأسه
 االعضاء الدول شخصيات تلفى دولية

قاتها فى وتمثلها  وس ، الخارجية ع
 ))اتحاد الكونثيدرالية االتتحادات أمثلة

 تام الذى (( المتعددة العربية الدول
٨ فى بدمشق وقع ميثاق أساس على



١ ٠كوذكتءغت

 عربيتين دولتين بين ١٩٥٨ مارس
 ة لعررب ا الجمهورية هما مستقلتين
 زذا ا٢ دواتان 1هم و بمن٠ل ا و ة ا؛تحد

 عذلك٠و« اكباسى نظامؤك فى ن'نتخذتأخا
ف فهذا  بام رن ؛منع ا٠ل االخت

 رتله ن٠وم ’ ا سهم كونغيدرالى ذحاد٠١
 الجميورة )) الفيدرالى االتحاد
 على ناوت التى (( المتحدة العربية
 م ر م و سوريا جمهورتى اتحاد أساس

٠ نفسه العام من فبراير فى
 لى ١نكرنفيدر ١ االتحاد البعض يعتبر

 ، حقيقى فيدرالى اتحاد لتيام تمهيدا
 ئ مس ا سح ع ٠٠٨■ تحذول ذلك ألدخلة ومن

 لى١ لى١ا'!£وشدر اكعاهدى النظام
 ١٩١ الذرن زن ىفعل اى را فيد ا'ذحاد

 نر االم. الكونعدرالى االتحاد وكذإك
 'لى تحون 'لذى ■سه القرن ن١؛١

. فيدرالى اتحاد
كونكيكت

 وتعتص االمريكية الواليات احدى
 نرتثفاء٠ بظ-.إحه الواليات أمغر

وير ايلند رود واليتى  لى تقع ٠ ودي
 الحط عل مطلة الدرنى الثمال
فى حادوزحس٠مخا ها ر و و'نجا االطكى

 ى٠٠و٠ * الغرب فى ونيويورك الشمال
 الى اشمت التى الواليات خامة

 --برتها 'نرتبط لهذا ١٧٨٨ءام ال'ذحاد١
. االمريكى التاريخ بأحداث
 وند ئ ٢م ٥٠٠٩ ماحتها تبلغ

 ا نظ ريعا تطورا سكانيط' عدد تطور
 مدرنة من ونردها ياتهااقتصاد لتقدم

 التة اإه نحاء’ يعفر تبر تع الذى أثودورك
 ١٩٥٠ عداه يين ذ١ ٠ جب.ها١ضو من

 ٢ر٠ من المكان عدد ارتفع ١٩٦٠ و
 /٣٦ر۴ ة—ح أى رني ٢هر٣ الى ث٠م

 ٠مذ٢ر٧٧الى ١٩٦( عام ارتغم رم
 والمدن .لغا’ ١٦٣ هرتذؤرد ألعاصمة
 غ الذ؛ ١ ٥٧ بردجبورت "شمل أالخرى

 ١١٥ ووتربرى ئ ألفا ١٥١ تيوهيفن
اغا.’ ١٠٠ ستمغورد ة الغا

يرادات الوالية ميزاب بلغت  ل
مد٩,دمدها.٠٦١(ه١٩٦٤)ءام

 وبإخ ،الفيدرالية المدومة اعانة
 فى د ٣١٨٥ الفردى الدخل متوسط

 لواليات١فى دخل آعلى ثالث وهو العام
 عل الوالية اقتصاد يعتمد ، المتحدة
 من وعدد المتخصص الزراعى االنتاج

 دمة—A وفى ٠ الدرنة نعذاعات ا
 رطل م ١٢؛, التبع الررب المحاميل

 الدخل مجموع وبلع ، ؛ ١٩٦٣ عام
 الحيوانية والثروة الزرامة من

 المعدنية ثروتها وتشمل ٠ د م ١٤٣
 بينما ، الخزفية والطينات الميكا

 من مجموعة الصناعى االنتداح يشمل
 وأالت كاشاعات الدب اشاع

واالشحة* واالنعال ضاطة١و الكتاب

 الواليات اولى كرنكتيكت تعبر
 ر يتو ن ليا وضع اش االمريكية

 يتكون ٠١٦٣٩ دام الى يرجع مكتوب
 للثيوخ مجكر من التثريعى 1مجشه

 ٢٩٤ للتواب ومجلى ’ عفوا ٣٦٠
 ن٠سذب دلمد منتخب هماكأل ١عضو
 لمدة لرالية ١ ٠حاك انتخاب يتم بينما

 مجدى نى يمثلها ٠ س-ضوات ٤
 ٦ و اشيوح فى عضوان الكونجذرس

الفيدرالى* النواب مجلس فى

كونوى
 االمبر وهو ٠ يابانى ياسى— شم

 بمدينة.طوكبو ولد ، كونوى ميماروفو
ء فى ١٨٩١ عام أبوه ) النح

 عام ز -مهر برز ا و د ما رو’ ا االمح
 االس مع ٦٠ اشرك حدي ١٩١٩

 t ٠—بباري يلح الت مؤتمر فى ' سيونجى
 الثوولح بمجكى ا عض* التدب

 ردة تولى ٠ ١٩۴٣ عاد له ب ذ
 وبين ١٩٣٩٠٣٧ عام بين الوزراء

 شوئن تور كما ١٩٤١ — ٤٠ عام
 عن سوئال ويعتبر الخارجية وزارة

 لعبن١ لى مية—التو, البايان سياسة
ل وفى ٠ ١٩٣٧ ى'م  رياسته فترة خ

 اذيا1١ مع المحور اتفانية وقع الثانية
 بمد ١ الحلفاء اعتبره - وايظاليا
م د ، ب ٠ح مجرم م الجابان است



كديبك ١٠٢١

 بداء ا دنى نتخدر ١ ئ ا يلبث لم أنه
♦ ١٥١ اً ه ز7م—٦د ١ لم فى ،داس العبنر

/نيحرف
 ال—ومارش ’ روسى سكرى

 *تفانوفتثر انثاب وهو ’ فييتى بر
 الحرب ؛ط'ى١ ادمه برز كوبن

 ١٩٤١ صبتمبر ض .ألذاتية العالمية
س٠ لروعز به٠لحب عاما قائدا ممن

 دل - ادرر ار نقاطه انتقل
 فى عاما ناك' الى ١٩٤٢ اغط

ر واحرر اوكرانيا جبهة  حاجم_ما١اكت
 فراد دفى الدنيبر نؤذ دوران ند

 ورال . المارثالبة رتبة منح التار
 الذى فييذىاذو للجير رادته ذلك

 تحرص وبعد ٠ زوالنيا عذى ر ت ١
 ساخ عسكريا حاكما ئدى النما

 ١٩٤؛" نوفمر دفى . بها الوصيتى
 حب لى روكوف 'إرانى خلف
انوسبة للفوات العام الفاك

كبة\ كوبث ٠٠ بر"

 احدى عذى _ظق ا* كويبك — ا
 اتحاد منها يتألف اش ١٢ الواليات

 احد عر ق بظ كمدا الفيدرالى كندا
 . .الدا ١٧١ اصامة الوالية مدن

 ب من االكبر الظ. الوالية وتععر
 وجرب ،ال فى برادود جزيرة

و'ص لورانس ى'ث نهر مجرى
 وعذى االشى المحرط عذى واحلها—

 والزة ها ر و .ا—تج و هدت.ون ح خلي
٠ ألغرب ن٠م أونتاريو

 م م لف١ ٥٩٥ الوالدة ماحة تبلغ
 نمية ن١ غدر ٦ م د طيون ١ذر )

 تغطدها احة—ل ١ هذه من كبيرة
 الرض١ساحة ن ف؛ ذلك ومع ٠ الثاؤج

 تبلغ للدرأعى وألمخصمة الزريه
 مكان عدد وببأخ ٠ ذرأن مليون ٧ر٢

 { ١٩٦١ احدتاء ا ن م ره٢ ألوالدة
 ، ١٩٦٤ ءام ن م ره٦ ار أرتفع

 ألعند* بتذاب بذ أوال ١ سءان بتميز و
أللفة بتخدم ألذى الفرنى

 ان عن ش العرسية والثقافة
 وقد لبك الكاش من العرب ا"كترية

نرنى أددلى من الكنديزن عدد بلغ
عام و ن٢ ١٨ر٢ مجموع من ن٢ درد

 ألصحف دد٠ء وبلع ٠ ع ١٩٠١١
٠ محيفة ١١ نعرنية’با الصادرة
 ءة١ذزر١ءلى كويبك اقتصاد يعتمد

 االنتاح من القوس الدخل بلع وقد
 م ٥٢٥ جملته ما ١٩٦٣ عام انزراعى

 الترطم : االشاح ويسل ٠ دوالر
 ٣٨ر٧ قيمتها بوشعل مرون هره؛

 وحثائش اشعدر وا البطاش 'نح ٠ د م
 د م ١٨٤ االلبان ومنتجات ٠ العف

 أنتاجها أن دا ٠ د م ١٤٩ وأللحوم
 ألتى ألباردة ألغابات اب—اخد من

 ماحتها من م م الف ٢٢٠ تعطى
حثان المنتجة االولى الوالية حلتها  ل

 بلغت ١٩٦٢ وفى ٠ الورق وعجبة
 انتجتها التى بانواعه الورق كمية

 ، ٠ د٢ ه ٢ ه قيمتها ط م ٣ر٨ ألوالية
 المعدنية ثروتها من ١دخلها بلغ بينما

 ٥٥٩ ) الرقم هذا حو٠ذ ١٩٦٣ عام فى
 ٣٥ ١ أننهب ذلك ونثمل اً د م
 وألفضة والزنك والنحاس ٦ ن م

 من زاد ومما ٠ والحديد والكروم
 والنثاط ألمناءى أالنداح تطوير

 كبيرة كهربائية طاقة توليد أ-لعمرألى
ك فبلع ألمائية ستحدرأتها من  أالسته
 ون٠طي ٤٤ر٧ جملته دا ١٩٦٣ عام

٠ ,اعه وأت كبلو

 خاصة مذويبك والية تاريغ يرتبط
 فرنس--ا بزن أالستعمارى ع١بالحدر

 ،أالمريكية ألتارة شمال فى ودريطاب
 ١٥٣٥ عام منذ كويبك نكانت

 فركا ))' داسم فرنية مستعمرة
 عليها أسننوذت حتى (( ألجدبدة

 قرتع وأصبحت ١٧٦٣ عام بريطانيا
 ١٧٧٤ عام وفى ، كويبك بوالية

 أالحتفان فى ألحق ألوالية أهل منح
 وطكياًتهم وعادأتهم وعقائدهم بلغتهم

٠ قوانينهم ضوء فى



١٠٢٢ الكويت

 لممثلى !بتا عددا التانون عين كما
 الفيدرالى النواب محدب فى كويبك

 ١٩٦٢ انتخابات وفى عضوا ٦٥ وهو
 ٧٥ الردان نى كويبك ممثلى كان

 الواليات اكبر كانت وبذلك عضوا
٠ ع عضوا ٨٥ اونتاريو بعد تمثي

 الفرنسية السحءب توكيد كان
 التى المحاوالت اصباى من لكويبك

ال الوالتة متح الى ب-دف  احق
 عن نسانبا ى اسابه أو .داخليا
 الذى االتجاه وهو الكمدى االلتحاد

 .لدد دنجذوز سمرج از زبارة بعد برز
 يمدا-د الية لو ا صمه عا ل يا منتر

 وليه فى رالعا معرغمها افتتاح
 ازمة وقوع الى ادى مما ١٩٦٧

كوبح ح وا كا ف دبن سياب.ة
 ل از قف ئ مظاش ٠٠م الكندية

٠ لكندا زيارته الفرنسى

اصيت
ب.ت١دوبه :

r’٠٥i ٦ اد',( ض ",:

 التوس االسم
 ادعءم تعام
الدوال ديي

{ ١٠٠٥ '
.بح :،;كل

اسوئ ربى

......غط٦٦ئ;
الماممة

اى رادات حدى أ الكويت
 أرذي وشم، المنقلة العربى

 لويمتد٠ب اند لنخليح الغربى الشمالى
 كلم وه، ٠ م ٢٠٠ فة لما ساحلها

 او-ح الكويت خلبح ويمثن التعارج
 مألامه١ وتقع انالى فجوات

 تقترب بينما الصفرة فيلكه جزيرة
 ٠ لى لثمدا ا الحل١ من بوبيان جزيرة
 الساب نى العراق ألكويت تجاور

 الشمالية حدودها وتبعد والغرب
 ٠ كم ٧٠ بنحو البصرة ميناء عن

 المنطقة الودية عن وتفصلها
 اش الكان من الخالية المحايدة

 االدارة وتنظم ٢م ٣٥٦٠ ساحتها تبلغ
٠ ١٩٤٠ معاهدة نيها الثنائية

 م٠م ٩٣٧٥ الكويت ماحة تبلغ
 وتتاًلف { م. كم ااف ٢٤ر٣ ندو ؛.

 منخفض ساحلى شريط ص جغرافيا
 لغرب \ نحو االرتفاع فى يتدرج

 نعتمد‘ لهذا االقليم الجفاف ويسود
 وعلى االرتوازية عراآلبار المياه موارد

 امارة شمم. ٠ التقطر عميات
ث‘ الى الكويت  هى محافظات ت

 ، والدوالى واالحمدى الكويت
 االدارى المركز هو االحمدى وميند
 والضاحية الكويت نعط لثركة

 معاذع احد وبها للثركة الكنية
 ان ٠كما لبترول'الحديثة١ تكرب

ت باستقبال يسمح ميناءها  ناق
 اركان عدد يقدر ٠ الكبرة البترول

 ٣٢٢ وكان الغا ٤٦٨ بنحو ٠ ١٩٦٥؛
٠( ١٩٦١ عام , الغا

 المقام فى الكويت انتصناد يعتمد
 فهى ٠ ابتروبة ثروتها ر االول

 ،لبترول المتبة اتراب ألدولة
 اقتصادها وكان له المصدرة والثانية

 أنشطة عدة عر يقوم ١٩٤٦ ءام دل
 اللؤداً على الغوص م,ل ■ تت محلية

 الدو مغن وتء االحاك وديد
 مشيخات بين انميت اض .ارن—وتح

 وداخل والعراق وايران الحيج
 الكوبت منحت ٠ العربية ألجزيرة

 كةرت الى ءرالبترول النقيب امتيار
 تتقاسمها اش المتحدة الكويت نغط

 ودركة البريطانية البترول ثرك(
 ولم ،االمريكية الخرح اتحاد بترول

 اقتصادى متوى ض االنداج يبدا
 فى الثانية العالمية الحرب تهايه حتى

٠ يرغان زطقة فى ١٩٤٦ عام

 العام فى البترول انتاج تطرر
 ١٩٥٠ عام ذفى مرات عدة نتضاعف

 ارتفع ط م ١٧ر٢ االرتاج هذا بلغ
 الى -تم ن ط م ٥٥ الى ١٩٥٦ عام فى

 ٩٢ الى ثم ،١٩٥٩ عام فى ط م ٧٠
 االنتاج هذا ورقدر ١٩٦٢ عام فى- ط م

مليوة ٧٩٢ بنتو ١٩٦٥ عام فى



يت أدلمو ١٠٢٣

ويعدر جالون ٤٢ سمه ع إرميل ر
لحارج ا لى ا ج االذى هذا من / ٦٩ نحو

 بترول هوره فى منه بر ٨٠ ومحو
لى بردل١ مدض يعوم ينما حا.م

 برمدن أف ١٩٠ نحر بتكرير االحمدى

منحت فغد أحادة ١ المنطقة فى "ما١
 ألبترون عن كنقيب١ متياز١ الكويت

 سكقه٠ئ١ االمريكيه ابرون تهدر
 ه د عو—ص ا منحت بينما ١٩٤٨ عام
 وقد للبترولى جيمى لشركة لحق١ هدا

 المحايدة احطقة نى البترول اكشف
 عذى تصديره وبدأ ١٦٥٣ مارس فى

 العام نهاية فى اقتصادى ستوى
 ادتنله ا"مريكية النرته انتاح وبلغ

 منحت كما . ١٩٦٣ عام فى ط م ره٢
 ن—ء التنقيب امتياز الكويت -وكومة

 عام الداخلية المنطقة فى البترول
 / ٥٧ نغرر فى يابانية لثركة ١٩٥٨

لها وبدأ الدخل من  ١٩٦١ عام استغ
م ٤٨ جمكه ما ١٩٦٣ عام .وانتاجها

 ت١ءائد من لكويمت١ دخنى يقدر
 بما ١٩٦٥ عام فى بأنواعها البترول

 ا ٩٨ يمثل وهر ٠ د م ٥٦٠ جملته
 االسا.-ر هذا وعلى العام الدخل نم

 الترمى الدخل من الغرد نعيب يتدر
 اعر من ويعتبر دوالر االف ٣ بنحر

٠ العار فى الدخول اعذى أو
 ط'م المعروفات ميزانية بلفت

 م ٢٠٤ر٩ حملته ما ١٩٦٥-٦٤
اطأم فى د م ١٧٩ر٨ مقابل ) دينار

 الخدمات ميزانية وتحتل ، ( اكابق
 وتدصمل الدخل هذا من نصيب أكبر

 والصحبة التعليمية الخدسات
 ، الثرب مياه السيما العامة والمرافق

 (١٩٦٣ اعام الواردات ميزانية وتباغ
 ادنيدارات وتشمل ج م ١١ ره٦
 ٤ر٤ ) المنسوجات ، ( ج٠م ٩٦ر )

ذس م.ج(، ،ا ج٠م ٤د٠ ) الم
 حتياجالت١ ، ( ج٠م ٢ر٩ ) االسمنت

، ح( ٠ م ٢ر٨ ') البترول صناعة

 ويحرم ، ( م.ج ٢هر و وخفر فاكهة
المشروبات استيراد او انتاج القانون
 المعار.ر الياس لتاريخ ١٠٠ “يبداً

 ١٠ها وير'نبط ، ١٨٩٩ عام فى للكويهت
 حديد ركة خط ذامة ا ببدء العام
 يمثل كان الذى بفداد — برش

 بريطانيا بين االستعمارية المنافه
 ، االوسط الثرق فى وروسيا والمانيا

 .بكون أن أإى يهدف المشروع وكان
 نظرا الخط هذا نهابة الكويت ميناء

 وناهضمت ، االستراتيجى لموقعها
 فى وعذرت المشروع هذا بردانيا
 ع—هر صداقة معاهدة نفسه التاريخ
 نسبق عان ٣الصبا مبارك اشيخ

 مع قبل من عقدب التى المعاهدات
 عصدم وتدممتمت ، الخليج خات مش

 لدوإذ الجمية حذوق أبة عن التنازل
 ;رطانيا اعذراف نذر فى أدرى
لها  حمابتها وفرض الداخان واستق

 وذظمت ، أجنبى تدخل أى غمد
 االتفاقات هرن سلسلة المعاهدة هذه
 هذه وفى١٩١٣و١٩١١و ١٩٠٤ عام

 روعمعاهدة٠هش وضع االخيرة النة
 اعتراف نضمتت’العثمانى للطان١مع

 االسمية التركية باليادة بريطانيا
 أم ولكنها لبريطانيا الممتاز والمركز

 ادظمى، الحرب نشوب بمبب توقع
 الكوبت تاريخ ارتبط ١٩٠١ عام وفى

 سعود وآل رخيد ابن بين بالمراع
 سيغ ض يوفا— ض نزلو' 'لذين

 هذا فى رب ابن وحاول ، الكويت
 الكويت غزو االتراك بماعدة العام
 قبائل وارتدت نثلت المحاولة وكن

 ذلك وت ،مواطنها الئ شمر بنى
 الجز؛رة العودى الغزو بداية

 اعذرفت ١٩١٤ عام وفى ، العربية
ل ا٠بر~طلج  تمت الكويمت' باستق
 بونيه ١٩ وفى ، البريطانية الحماية
 البريطاد المعاهدة وقعمت ١٩٦١

 ليا٠ط'٠بر فيها اعترفت التى الكويتية
ل ال الكويت باسشق ٠تاما-, استق



١٠٢٤ كوينج

 على لكزخت١ فى الحكم 'طام ميتو
 يتاًلذط واحد تشريعى معجلى اساس

 نتراخ داال منتخبا عضوا ٥٠ من
 االولى االنتخابات جرت وند ،العام
 ١٩٦٣ ضاير ٢٣ لى آللمج'س ١لبذ

 ٢٨ فى منقلة وزارة أول وتألفت
٠١٩٦٣ يناير

 طليعى بدور الكوبت تقوم
 ٠ العربى لتفاسمن ١ تأكيد فى

 التنمية صندوق ءاطا ذلك من
 . االقتصادية داعدات العروى

 ات رم.. ئيا م. عدن 'نه رالكه عقد كما
 تج;رثة ا الغرف تمر ه: منها العربية
ه المرب واالدباء  انعربى واالع

 اذرى ددذدا، انعرر والترول
 ونف نى 'اكرت -ازخ كما .ألعرب

 زدت ;'م٠و ٦دت٩٦٧ يزءام١ال١

 اش العربيح الدول اقتمانيات
 لترارات ٦تنفيذ للعدوان تعرت

 فى بالخرطوم المنعقد امة مؤتمر
 ٠ ١٩٦٧ ستبر ا

٠ خفر’ ؛ فتية’ نفاخات ٣ : المالم

' :اكح ,سه

كج كوع
 فبدكون وهو نرويجى سياس

 ام٠ء سدال بقر ولد ، كويلنح
 االيامى اللك دخل ئ ١٨٨٧

 ;روردا .١٩١٨ءام منذ النرويجى
 ١٩٣٣ءام ،استذال١٩٣١ءام ابدفاع

 ٠ ٠ ارطنى االتحاد حزب )) والف
 الشيوعية لمناهضة يدعو كان الذى

 اسالية االتحادات نغون من والتحرر
 ٠ث نمن النازبة بميوله جاهر كما

 ا"لمالى الغزو عاون بأنه الحلفاء اتهمه
ل عر  التءبثة بتعوذق النرويج احت

عن ٠ الشعبية والمقاومة العامة

ل ظل فى للوزرأء رئيا  االلمالى االحت
 اى١ الحلفاء دعاية وعمدت ١٩٤٢ عام

 اممه وقرنت خيانة سياسته اعتبار
لقعر ١ اغى ١ ٠ لمن اوطق ١ الخيانة باسم؛

واعدم ١٩٤٥ عام عليه

كحزس
 احدى .( الملكة ارض او , كرينزلند

 الذومنرلث. منها يتألف اش الواليات
 الدمالى الروث وسل- االمترار

 سادلمها ويطل القارة ص الغرش
 الجنوبى ايادى المحيط على الشرش

 خليج عر والشمالى لم كورال بحر ،
الهند جزر عن يفعلها الذى كاربنتر

 وهى , اندونييا
 اكبر الغربية استراليا والية باحئناء
. ماحة االسترالية الواليات
 الف ٦٦٧ كوينزلند ماط تبلغ

 i رم الف ۴٨٦ر١ م۶ح ماحة م٢
 ٠ م ٣٢٣٦ اساذه واحلبا— وتمتد

 ١٩٢١ عام منذ انكان عدد تفاعف
 ا ٩٦٠ ؤعام دارتعع 'نفا ٧٥٦ كان اذ

 لبد١منمو١ر٤٠منمذه١ر٦لىا١
 موايد من الف ١٠. و الوالية

 من المهاجرين من دالباش بريطانيا
 عارمة . العاد. من رى’ ند.'،’

 وددن ؛ 'نف ٦٤٩ ' بن—؛ر ابوالية
 ،الغا ٥٤ بل تاونز تثمل االخرى
 الغا، ٥١ ايسويذش ٠ نف’٥٢'نووب'

. الغا ٤٥ روكهامتون
 _٦٤ ' الوالية اي-لمنميز بلغت

 ها نتماد ١ تعتمد ود. ١٣٦؛ ١٩٦٥
 باع وند الزراعة على االول' المحل فى

 عام ١ الرراعى االنتاح من اندخل
 وسمل ح٢ ١٢٦ جملته ما '، ١٩٦٢

ت  ١١هر ا الكر نعب الحام
 ، ( بوشل م ٢٢رI' ۴ القمح . ؛ ».ط

 ره٢١ الثجير ، ( ب م ٦ر٦ ؛التطن
 الغول ؛ ( ب م ٤د٤ الذر؛ ؛ .: ب م

 التبغ ، f رطل م ٤٨ ا الودانى
م٦ر٢لعذب)١مرطل(،١ا'ئر^



سطحى1لغ١ لكياث١ ١٠٢٥

 المعددة -الثروة من ادحى١ ويقدر
 م ٣ر٢ ستتم١ و؛ضماى (مج٩ بنحو

 ٠ - ذن اف ٨٧ ٠ النحاس . ' ض
الزنث , احذ ٦٦ر٧ اارساى

. ار ٢٨٧ زد؟ت٦ح. ٠ •■ن ٢٧
دب .ذ ا زب :ووده -٠ ١ر١ لةضه١

 من 'ددي -.تع دا - ٠بفىواالو
 وم; ح ه ٤١ والدوادب لرادى
ت  صيد وترن ۶ م ٨ العابدات حاص

٠ ج م ٢ر١ ماك٠أ"'س

 عطى الوال ى اج١ نظام ,غرم
 وأحد محاس من برلمان اساس

 , ١٩٢٢ عام الدانى المحدي العى و
 ۴ لمدة منتخبا ١ءفو ٧٨ من يتألف

 مرتما البردان عدو ويمنح سنوات
 بدالت عدا ح ٢٦٥٠ قدره سنويا

 وآلبريد االنتفاز دظير ‘اضافيا
 r *٠٠ 'الز راو-و—ن و—'ذبد ' و
 داى ;ة ز ل و ’ م اهط؛ ا فى ج ١٥٢٥ و

 ساونه ؛طانىالبر التاح :منه عام
 ته ترر ا نيعن ر من ئ ءز وزراء مجلس

 تب بمر ١وزر١٢هح'و٤٠٠
 االب'، وأالحزاب ادام ق ح٤ ٠ ٠ ٠

 ٠٢٠ ار االدر ٠٢٦ ا"مة حزب صل
 ىل١ ، ٤ المستفذون ، ٢٦ العمال

 زخ، ر١صرى ر-;مب مذح٠ ٢ ى ادو.ذني ا
فى حب' ٠ ٣ ١٥٠ درد—و مربا

 ضعف و ثم ثيو ١٠ اى١لغيدر١ المجفر
٠ اتوماً من العدد

 "ش ال الكدان

به شد اص ياني١
لذ*عوب اليايبى ن اذوب؛ تجميد
اب'دة لها امة ؛ذأف الذى فدطن

 فى ردا ف المدر' بدروده اقلب.يما لىا٠ء

 ى والدى ٠ الدواح االتشاقات
 مند المماح الصهيونى الغزو بلبب

٠١٩٤٨ عام

 الصددذلى الغزو اتيجة من كان
نجيم’ ازى أ طن٠فلس قلب

ل آ ١ '؛درى احت الدولى نم ء'رد
أكثر وطرد االب كبر الدزء ٠م ا

ذه أحدبة عذات* ف- دن شهنكا ر ر
لمتحدحبالتذغذ٦ الخب١ رذ، اعترف د

هذا أرذ* على اقامته اندى وأر
دة و لد ١ .ة١لخص مذحته

٠ دل ا .راذا
١

.٨٨ ١ ،٠٨ د 'ر;؛ اردم ع ي د
لمملكة١ الى االدن.* ن م دن؛ ٨ذ ى؛

لعرف م؛ ءو و لدات.ه ا بده;عر أ
وضع ردن احط( ل رية لعر ١ لضنفه دأ
اشراف ا تحت قببتم اال  ٠م. ء ح'

١ى اي

 وهو المعرنة ااحكومة صايه و و
 ١٠لهل رتيجة٠ و ٠ د غذ غظاع٠ ف ٠بع م؛

 لذدطينى١ عبملت١ أصاًج ذمذو١
ا"نة اقطاءات١ مذه دن دحتا

 لجأت التى الذرة االعداد عن فف
 للعيثن المجاورة الدريية الدولى الى

٠ .سكاني؛ على وفا ى؟ فيها

 هذا ابران الضرورى من كان وال
 يكون حذى الفلسعيذى الشعب ^ثان١

 ؛حذوقه لب بطا و باسخرا ينظق لمانا
 حذكومة اقاح نت ى؛ ولما ٠ المغتصبة

 سات اختص-؛ تمارس فلم,ظيذية
 اعذراف؛ تعوبر ؤد واذليؤ^ة سية’سدا

 الذهميم بمدا ون.ثم.^.ا رملهد؛١ضم باله
ت عدة قادرت ابدا  طيقهذه٠ز' حاو

 بتجذوهر ر ١االضر م ءا مع تجة لدط ١
 حكومة ١) اقامة ذلك من ٠ القضية

 كاذت و ١٩٤٩ م ء؛ ({ ذنسعن عموم
 لحكومة١ هذه تكن لم اذ رمز؛؛ رنظيما
 او دضداسبه اختصاصات 'راز-ى
 اصدار على مهمتها واقتصرت اقلمدة

٠ السفدر وجوازات لجديةا و'تالق

 أثر على التالية الخعإوة وجاءت
 ا"ول العربى القمة *-ؤتمر انعقاد
 انعقاد نم ١٩٦٤ .رناير ١٣ فى بالقاهرة

 اذمام من مايو ٢٨ لى القدس رمؤتم
 لة.ومى١ للعمل بثان؛ أقر الذى نقه

 شبى تنظيم أقرقيام ى؛ الفدعنى
 'هذ ك،غيذ ادة٠بو—١م ؤ^؛دة نؤشاي

منظمة ١) باسم عرف ما ويرو : أرشاق



١٠٢٦ كببندى يب

 د لميثا ١ ووش_.ج ا( فلقلدن تحرير
 ن، ١فم ٠ لغلسمطي.كى ١ ن لي؛ ١ ءية ما
 لرح رجم.عه’ ءررى وطر راره؛ ممطحبن٠فل

 شت،٠١ر خرى١ رداإهر١ ،دوب اله.١
 هى إقليمت-ا حدود -وأن ة—القومي

 االكذداب وقت فى قائمة كالحت ش١
 شخبةا ا ف عر كم؛ ٠ رجزاً ال وحدة

 ظتين١لمز١ تثمل بانوا اسطينية
 ١ د—ه د و حد فى ن خيمو ١كاذو ين از ١

 من كل د ١٩٤٧ ء؛م حتى االقليم
٠ اكارج هذاً ليخىبعد٠فا ولدالب

كيندى كيب
ممج ب' ف -دعر كانتو ىكيند كيب

 موقع ١٥١٦٣ ءام حتى كانافيرالى كيب
زرد——ذل ٩٠١۴رو بارز احإى—سد

ا"طلى المحيط عر طل االمرركية
اال' ٣٧ ر يدس دابذونا حنوب فى

ا. اط ا أبحاث مركز دأنها اشتهرت
٠قم_ أود لحق انط ومدبا االمرركة

وي و ١ ٩٥٨ نر رنا ٣١ فى صناعى
؛..’أ. , طلق ٠ ١٩٦١ مانو ه فى فضاء سفنة

للرن 'نكرنما الم هذا عليها
لى وفاته بعد لى-ذدى جون االمرلكى
 التى للخدمات وذلك ١٩٦٣ يونيه

 زرر٠;ح مطا٠تش_ يلى٠—خم فى أداه؛

- ألشاه

الوس فى التقدمية الحركة ومناهضة

البدية الورات ادس ب

ح

 ألف .ردأ الية ا زحه 'سئع
 ن م ١٦ر٩ كاب ■٠٠ وعدد ٠ م.

 د الر بغمت وقد ١٩٦١ احصاء
رابقة اص، '.اد"، ۴١ آل' نعن ى ا

خزم عم ن

كيتيكادورن
ندى وسياس عسكرى  ٠ 'ناب

 ٠ ي ر -و ث ايتيك م تو كدا المارشال وهو
 المتاتب فى وتدرج ١٩١١ عام ولد

 مبر د فى ه رم برز ، العسكرية
 خلفا الورارة رباهمة تولى حين ١٩٦٣

 رز ،إة٠دش بدد ناذرات’ ل ال.مارد؛
دات  زوج تولى كما ، السكرية االخ

 الحيش قائد براماص الجدرال ابنته
 ووزب* الوزارة رئير نائب منصب

 لرنندة حكومته جعالى لرما الداخلية
 االنذاليات من مأمن وفى الجيش من

 ره ٦-.--دا•ال تتضعمن ٠ _رةالمعكر

االمريكى التحالى تأيد الخارجية

اد : يثز رى ج’ دادي

'.:ا'اذا’ ١

 ء امب ب

>«١٨زع٠

I م٠ ٠١ هع *نذ ٦

ثرندء د

داالن

ألتف

< - --دردر ٠١٠ ٠٠٠٠٢ ٠٠٠٠ ٧ر١نم

 انكاب  كثا بلعت ۴ دمن / راب

 فى الكادة متوط خمش ١١٣١,
السكان وني . ٣٠٢ الينن نحاء

٣ز٠٢دذوكىو ا٠لىآر١ززط'
ص ٠٦لح١رع٩لحذم١٩ خما٠

.دحى' ' ر ن ^-٠٠ مت دع م ج دى ى
 االنتاج بشمذلو . ءله١ارر١ >با

 االحة ١٩٦٣ احدد أزرار
 . ف م ١ر٣ اين در ح ' بابفدر

 ؛الغا ٥٤٧ -نابيوكا .ف ٠ ١ر٩ا"رر
 د دئ ١ هز ن ن . اله،' ٤١٠ ا ١ . ■ ;■ -
 .-,عو ن أال ٢٤ 'الكاح ال ' ٣٤ د

 I كله الهند التاح من ٥٠٨ عاذلى
' ٣٤ . مطاط  بز ٩٥ اى ن ٨٣٤٧ I ا

الباى دبك ويب( ٠٠ ب١ذتاحا١ ر



روسين ١٠٢٧

 بينما ، ( ف الف ٩٠ الهيبان ؛ الهان
 الثمينة االخشاب ذات اخابات تغطى

 مىبنو ال ١ وتثمل تةالوال ماحة ثلث
 ميناؤها يعتبر ٠ والتاكه وألعندل

 الست الهندية المو'نى احدى شبمن كع
 التجارة فى المتحقعة الكرى

 ابناء شغرب '-ندير رذأ الحارب
 اذسعر عدن لع ٠ لمركزبة٦ الحكوء

 ١٥١٩۴-١٩٩٢٠ ابء دحلت اش
 ارن دني ا تجارة وحجم سفه ١٣٣٠

٠ الغا ٤٠٠ والصادر ط م ١ر٩٦
 الوالية فى الحكم نظام يتوم. - ٢
 مظر من منتخب برلمان أساس عر

 وتمثل عفرا ١٢٩ من يتالف واحد
 وعة مجه مقدمنها فى اب حر ٠ ٨ فيه

 ارب نهذا ٠ لشوءية١ االحراب
 مقرونا ١٩٠٩ عام حذ كراال ٠٠س١ برز

 اصام مع الياب ىت١باالضطر
 فى و ٠ عى نير ه ’تب يا' ة لحلي ١ متبا حذو
 مونف كان ١٩٦٥ مارس ٤ بات الغدا

 النيوعى الحزت : يلى كما االحزات
 ٠ا؛ؤتم حزب ،٤٠ اليارى الجناح

 حزب ، ٢٣ راال مؤتمر حزت ٠٣٩
 الرابطة ، ١٣ االشتراكى خناسامو

مية  ألشيوءى الحزت ٠ ٦ االم
 . ١ السواتراشا ٠ ٣ ليميذى١ الجناح

 ن٠ءح يزى اب ١٣ وفى ٠ ١١ ن مستقة
 للوالية حاى البند حمبورية رئيى

لى الفدر؛ الحاذم تحت تتمر حدد

كلدزوت
 ٠كب اد وهو ٠ طانى ب سياسى

 ١٨٥٩ ولد ٠ رزون نيل ناى جررح
 بجامعة تعلم ٠ قير ابن وهو

 انتخب ١٨٨٥ عام ولى ٠ اكفورد
 حزب عن العموم جلى بم عضوا

 لباحة١ الى ارف ٠ احاوطن
 اًكبه ما م تا سنه عدة اًسيا فى

 لحكومة سكرتيرا۵۶ ٠ سيا*مية خبرة
 ين اًلطك ا—وشاى ١٨٩١ د٠صذ١

ح'ت١ ٠وغذار,عده ١٩٠٥٠١٨٩٩  صط
ادالوم، اته لتغا٠ ذبت١واذارى ماادة

،  والعسكريين كشنر الجنرال مع
 ,٩٠٧ اكسفورد لجامعة محاوط عين

 ١٩٠٠٨٠ لذوردات ا ؛"مجار عفوا نم
 مركيز لغب نم ١٩١١ ايرل لغب منح

 الحرب وزارة فى عضوا كان ٠ ١٩٢١
 تولى ، جورح لريد برياسمة الرباعية

 ٠١٩٢٤ و ١٩١٩ الذارحة ورارة
 ١٩٢١ عام فى بمعر ته سمم اتحات

 فى البريطانى انب العد منز حين
 مع بلندن اجراها التى المغاوضارت

 عدلى برياسة المعرى الرسمى الرفد
 ١٩ و يوب ١٢ يين باشاما يكن

 يسبب فشدت لكنها و ر٠ذول.ب
 الجانب عليها اص التى الفه.انات

 مجلى ريامة تولى . البريطانى
 ،١٩٢٥ عام وفاته نبيل الى اللوردات

 اًسيا فى روسيا ا١ منها لفات لى له
 الدرق مشاكل ١ا و ،( الوسطى

٠ ،( االض

كب!-وسين
مشتقات احد على يطلق اسم
 كما وقودا ويدخدم الخام البترول

 ف بدر ما ودو االضاءة فى يستخدم
 دكا أهرر وفى ٠ از—الج باض* م فى

 س_تخاص ٠ '!جارو باب
 -نتقارت٠ش٠« م" د كفبم دن I ولج» لكبم ا

 ونطير •نكررر ات—بعمنم البترول
 ودرحات ضذوط 'نعدت بم—رك’و

 كبروسون ا ولمثل ، مخف.ذكلغة حرارد
 من ■بلم، رب- ى أء المازوت با'.*تثناء

 ديل ردد- فعلى ٠ بة و تتر ا. ا اتجن.ات ١
 اابذرول خام جماة بأخت لمف؛ل١

 مد٠ر٨٨ معر فى ١٩٦٤ عام المعنع
 الستخرجة سببن و الكبم كمية يلنت
 ٧٩٨ ادوالر يليها ،ط الف ٩٠٨

 بينما ط ألف ٧٥٣ فاأمنزبن ن ظ’أ
 ، حل م ٣ر٨ اطازوت ه٠كمي باغت

ك الخفض  فى ين—لكبروس١ استه
 ببب ( المالم وفى ) م٠ع٠ح

 ( الروتاجاز ١ نموتين١ غاز استخدام
٠ المنزلية الثغون فى والكهرباء



١٠٢٨ ريشلم

/؛تسش
 الكندر وهو ، رورمى سياسى

 وانضم ؛١٨٨١ ولد ، لذ فيدروفتثن
 ١٩١٢ عام وفى العمال، حزب الى

 وكان الدوما بمجلس عضوا انتخب
 وزيرا ءحين .لمعددلها االرابة يمثل

و ١ فى للتدربية وزيرا 'نم للعدل  .ة٠ لح
 "رورق داح• بعد 'ناًلغت التى المؤقتة
 مهوالحك رب اختير ثم ، ١٩١٧

 ٠ لفوف أ"مر حإعا الثاب المؤقتة
 ٠ الجمهورية أءإن ١٩١١/ سبتمبر وفى

 فى اجارت أن بث ص, حكومته ولكن
 الثورة نجاح أمام التالى الشهر

 فثله أرباب من وكان البلشفية
 نمع فى المهادنة واستخدام تردده

الى بتروغراد من هرب ، النورة
 بامدار اشتغل حيث باريى

 ئم االشتراكية « ؛ذفى ١) محيفة
.ترايا—١ الى ذلك بعد انتقل

. المتحدة نالوالبات

 عام سراحه اطلق ، المؤبد بالسجن
٠ ١٩٥٢

كيسنجر
 المانى سياس ٦ اويزذجر

 كورت ٠ د وهو ٠ وزراء ورير
 ١٩٠٤ عام ولد ٠ .ستجر

٠ اةمبالحا وكتذل القاذون

نج كير
 اتعالمية الحرب ابان الماش نائد
 البرت الجو مارشال وهو ، الثانية

 ءإى تولى ١٨٨٥ ولد ٠ كيسرلذج
 ٠١٩۴٦ عام, االقبية الجو قرق احدى

ج قيادة رولى ثم ذانى لحدى١ أد  ا
 وهولندا ١٩٣٦ بولندا غزو فى

 قاد شه المام وفى ، ١٩٤٠
 غزن فى اوثاى الجرى الطول١

 ربة منح 'إ بوده - ير م؛ ١ فرنما
قاد ٠١٩٤٠ يوبه مارشال فيلد

_ أغسطس الجودة بريطانيا معركة
ح قاد ن ١٩٤٠ أكتوبر  الحوى الس

 ١٦٤١ الومز الروسية الجبهة فى
 تحت افريقيا شمال الى انتقل ئم

 ت١لب لدا د عج تجم ٠ روميل قيادة
 ٠ ١٩٤٢ ايطاليا فى االلماب الجوية

 فى داما زائدا عبن ١٩٤٥ مارس وفى
 عليه ألفضى أش ٠ ألغربية الجهة
 كمحرم ١٩٤٧ ى'م فى للمحاشذ وقدم
خف ر عدأمبا عاته وحكر حرب

مماى

 نررى ٠ د وهو ٠ وررء ورب،
 ١٩٠٤ عام ولد ٠ بنجر جرورح

 ٠ ذ١بالحاما واالنى القاذون ودرس
 الوطئ أالسترالى الحزب انى اخد

 ال الن ول ١٩۴۴ الد السارى ).
 االرن ىحأل وفى ٠ ذزملمح نناط
 ادارة فى صا ■ذرى ازاز العاب

الت  االزجة بورارة آالصع
 عام '!حلفاء ه عني ب ٠ اآلزب

٠ عنه ح أف أن ث—د وج ١٩٤٥

 المرحلة الترحمة صاحب بدأ
 الم ب اب سرته فى ب تن؛ ١

 الحزب الى اب حدن ١٩٤٨
 انعام وفى امحى الديمقراطى

 لمحلى انتحاالت أول لى نحح التار
 ( الفيدرالى الداى ؛ ٣ندستا اب
ل وفى . ربن اشابه أعيد ر  خ

نات لحنة راسة تولى ذلك  الع
 عضوا انتحب كما بالمجن الحارجة

 التولى ٠ للحزب التنفيذية اللجنة فى
’بادن اذب وزراء س ؟٠٠ م'-

 كانت ه ١٩٥٨ ح ء، ز—مص ح ؟.٠٠١' ر ،.
'ن *ن تتاًلف االقب حكومة  ا

واتحزن نراكى—د٠١١ ;ر دب؛:

 (الفيدرالية الماب ورراء رب =
 قدم الدى زرءارت اودب ودا

 ١٩٦٦ نوفمبر ۴٠ فى لته طغا
فية ورارة بتجر نشكنى  من ائت

ابحى الى الدب الربا
 االشتراكى' حلر١الرمتء*١٠واوى

 تولى 'ازى ازت ير ذلى .رضه
 ووزارة نوزراة'١ رزس وب ئ «ا،٠٠كذت٦

 اا- حه٨مسا ١٠ب__دول ٠ المدارج
االشة-اال االالزت الال



( سافى ) - بريان - يوج ١٠٢٩

 بالجنرال واجتمع فرنا نزار
 ■ص كما . ١٩٦٧ يتانر ١٣ فى ل دببو
 التوات دا، على البلدين يبن 'تفاق

 بعد ة—الغرب المانيا فى لغرنية’
 غمال حلف من فرنا انحاب
 المتحدة اواليات زار ٠ االطلنطى
 ١٧ فى ؟ونون ئبى لر با واجتمع

. ١٩٦٧ اغطى

يرت
٠ .رطاى ذضى كيلرن لورد

 مايلز 'معر معممبا يعرف كان
 ن٠ج حتى نو—سال ( ودربيرن آ

 سبرره أتصلت * وأدتن ألثالثة
 بان ١ المعيما لمعاحعر ١ محر بغبتار

 صاحب ولد .ألذات ألعالمية ألحرني
 أالك ودخل ١٨٨٠ عام الترجمة
 أ معكرتر وعبن ١٩٠٣ عام الياس

 ١٩٠٦ عام اليابان ألى كارتر لمعثة
 أالرطاب الخارة ثانيا سكرتيرأ ثم
 ■.ثم ١٩١٠ ٠١٩٠٨١ طوكيو فى
 أول ١فكىر ٠ ١٩١١ صوفيا فى
 فى مذوضما ١ فون؛. ١٩١٦ بزن فى

 االال وفى . ١٩٣٣ - ١٩٢٦ العثن
 حون ر٠بمع دته - أتصلت أتالية

 ٠ القاهرة فى ميا'٠٠. مندوبا عدن
 ونثعاورات االوالت ز شترالوا

 البريطانية المعاهدة لعقد مهدت اش
 فى تودها فى أالك دا االرية

الم,..'ال ن٠—بر ١٩١٠٦ االطر ٢٦
هذه أساسى وعلى ، ألبرإطانى

 أول ترصة أ صاحب كان المعاهدة
 ء -اأال بعد ر مش فى لبربعا'ب' سف

البريطانى اتامى المندوب منصب
 بحادث ف يم بما ته ب٠س أرتبطت

 الذى النازح ودو ١٩٤٢ فرار ٤
 للملك انذارا حكومذك دس٠ فيه قدم

 ورد فى على ارا اد. ٠ ٠ه٠٠يتغ رول ف
 بريالمة يدد جه وزارة تشكيل

 وحددسانات شا فى ألنحاس مصطفى
ستجابة  يندل لملك و؛ وأال التذاره ل

أنذاره وألد ، ليحدث كان ما تبعة

 مدرعة .رطانية ذرقة باريال
٠ ';ن عابد قصر حاذرت

 ٠٠١٩٤١ عام فى ملكيا ١تثار٠ءجنم
 يناير ١ فى دية ر للو أ رتبة منح و

 لقاهرة١فى منصبه من أخلى ، ١٩٤٣
 فى مقيما وزيرا عين حجن ١٩٤٦ عام

 --.-د ل- خلفه و آسيا درقى جنوب
 'ذخذ١ ه عد 'نقا وردد ٠ كامبل رونالد
 فأيد أت رد للو أ مجلى فى ه مقعد

ثى االعتدأء  ١٩٥٦ ممر على ألث
 للحركات أالرضة موقى وقف كما

 أالرق فى اعربية والوحدة تحررية أ
٠ ذال يعدد ئ 'نو ٠ صغ-’ و فى '

يدج
وهو ،'ر.ش.،١ ووزير سياس

 رلذبذثويو ولد ن كيإوح ب'لمح فراال
 اشتغلو ألذارون درس ٠ ١٨٥٦ عدام

 ءسل نما ١٨٧٧ عام ال با.لحاتاة
 أالقتعادية االش فى الزا
 وألبترول رفى أله '-الت ال ال

ذنو  عضوأ أ.تخب ٠ ;.ة ,,د ألحد ات
 ، ١٩١٧ أتيدزألى ادوح بمحإر

ده سعرأ عين  ، ١٩٢٤ الن فى ب
 ارش١ ءثنه أالب أال وفى
 ، الخارجية للشوئن وررا لردحكو

 لوزبر١مع دعقد ألذى بالميثاق أالر
ق ببثا )) باذم وعرف ن ر االرش

بباريس ووقعه (( بان ي _ حكيلو
 جائزة مدح ، ١٩٢٨ أالى ٢-٧ فى

م تويل  ر، اكالية أال١ فى لل
 العدل بمحكمة قاضيا أنتخب

٠ ١٩٣٧ رفى ، ١٩٣٠ الدولية

( يرحاق ) .بان ٠٠: ٠ موا.ؤج
تفاقية ١ ن فى بر — ٢كيلو ميثاف

 أغسطس ٢٧ فى ير رببا قعت و دولية
 الى ه الذلى ألدءوة شب“ ١٩٢٨

 حينذاك كدة أآلم, ألخاربة وزب
 ارستيدبريان وزمدله كجإوتم فرأال

 الف ٠ نية الز أ لخ>ارجيه١ بر وز
ن عدم ألى ءلميه أأوقدة ألدول أع



 كوسيلة الدرب بمشروعية االعتراف
 ٠ الدولية المنازعات لفض

 !والالت١ ذمؤلمت دولة ١٥ اتجذاق
 الدومذئبون ودول ا ودربطاني المتحدة

 وبلجيكا والمانيا وفرنا ألمستقلة
 ويوكدا وايابان وايطايا

 له انفسمعت ٠ت فاكيا سلو جك~ غ ■■ع1 و
٠ الدول من غيرها

 على الثاية مادته فى ايثافى يذحر
فات جميع ان ١)  والمنازعات الخ

 كانت أيا بينها تقوم أن بمكن التى
 أن رجوز ال ؛حملها كان وأيا طبيعتها

 وند a السلمية بالوسائل اال تعالج
 اش الدمعة االور المادة تغمنت

 الدول ان وص الميناق عليها نام
 استنكارها تعلن فيه تركة—المش

 لتوية الحرب الى االلتجاء
فات  فى اياها ونبذها الدوية الخ

ناتها  لدياسة كأدان المتبادلة ع
٠ التومية

 هذه عقد من الغرض كان وند
 نى النقص تمأل أن الدامة االتفاقية

 سح٢كان لذى١ .٠الم١ ععسة ميثاق
 تحت الحرب ار االلتجاء للدول

 ذلك ودع . معدذة اجراءات استنفاد
 غ٠<ا ى بريان - كيلوح ميثاق فان

 أو أبرمته اش الدول لفدر ملزما
 يقرر لم أنه كما ، ابه انضمت
 الدوية المجموعة ضعهاتغر عقوبات

 الميثاق ء بمبادى تخل اش ألدول غد
 يحرمها التى الحرب ن٢ عن فض

 االءتداء حرب ب.را كان الميثاق
 ج ب وز االب .٠ء. ۶االفا حدرى ال

 واش للتأويل رابا الميثاق فتح
 حالة فى الكبرى الدول 'طه

٠ ها ض على الدرب حط'لة فرضها

سونج ٠ ال كيم
وهو ئ كورى سياصو سكرى

 برزامه ث رونح — ال كدب المارشال
كوريا فى الشيوعية الحكومة قيام بمد

ء الشمالية  السوفيتية القرات وج
 الركزية لجذةا رش-اا انتخب ح عنها

 ريما ثم الكورى الشيوعى للحزب
 انتخب كما ١٩٤٨ عام منذ الوزارة

 ا.لمجمهطوربة ريا ووبونح ش
 صاحب وتولى ا ن و٢ ايونح خو خاغه ؛

 القائد منعب باال!فة الترجمة
 كوريا فى الملحة القوات االعر

٠ الشمابة

كيندى
االمريكيئن انامة .٠م عدد اجحم

 ولد ٠ ى تجند يك تر با زيف جو - ١
 حياته بدأ ١٨٨٨ بوحتن. بمدبنة
 فى عمل ر. ١٩١٤ المعرفية با"عمال
 انتقل ن ١٩١٧ الدن بناء دناعة

 ار ■ذع ١٩١٩ االبة المغاريات ار
م نع توز تجارن  بطابة٠ل١ االف

 ٠ ضخمة رون ذاك من فجديمع ١٩٢٦
 الشوئن لحنة ريا، ذلك بعد تولى

 انتذر اتام هذا وفى ١٩۴٧ ألبحرية
 ١ ة_- ءن حدن الدبلوماسة ار

 عام حتى لتدب فى المتحدة الوالالت
٠ ذلك بعد توفى ن ١٩٤٠

 والية وتجن اب بمدتة ولد جمته ٠ت
 . ١٩١٧ ماو ٢٩ ماضورتر

 قفوفترة كما فازد دار بجامعة ألتحق
 ؛.حامرة االالصة االو رهدرح

 هارفارد ’عادا ب ١٩۴٧ءام فى دي’
 ادومءام فى درجة ءل حترل دن
 العالمية الحرى االى حدم . ١٩٤٠
ج فى الثانية  ومنح االحرى الع

 ذارن لعادته البحرية ميدأجة
 ح ألودولرون جزر مدركة فى حلوربد

حدىشكات١ ومذل فة لعتدا ا تحز١



 وسان م١زدبو مؤتمر فى االنباء
٠١٩٤٦ فكو ور

 ١٩٤٧ عام ألسياب داته بدأ
 الذواب . بمتميرلى ١عدو ا-خب حين

 ٠ ما-اشوزتر والية عن الفيدرالى
 ١٩٥٢ الثسيوح بمجلس عفوا ا٠ئ

 ٠ دح ل كابوت ه٠مذاف عزم أن بمد
 الحذى رشحه ١٩٦. بونيه ١٤ ولى

 ليندون مع اصة ال لديمقراحتلى ١
 ر ط ٦٠ورج للنياإلمن ى -ث ل* ب؛
 ولحدن نيكسون ورى١لجهي١ نهمذ-ا

 داحب فتشا " ذ.ئش غابش ناً
 الف ٢٢٧و مليون ٣٤ عر الذرجمة

 اًلف'ءإومذافه ١١٨هر ة د را بز صوت
 لمن انتخابح ءلمن مهدو ٣٠٣ عر ل٠وحص
٠ ن نيكو .عاثيا حصل ٢١٩ مقابل

ث سحت يلحى٢ رياسة امتدت  ث
 اش االحداث واي ٠ ت١سجو

 الذى العاش كوبا غزو ن تغمنتبا
 فى اضارب >ذج ذرارح ف ء

 المخادرات نملح٠س٠و در ١٩٦١ ابررل
 ذبى لسمت ٠ - رح، ا اده ددا ٠ زكية ٢٠اال

ل  اذذواءن دني كو،ا ارس باح
١٩٦٢ اكذوب ٢٢ فى اشاروخه

تحدآى ثم٠ نة حو ' واه٦و ي جحزذت١ ١

وفدت؛ تحاد١  ئ رحاولته ؤ ا
ت  أما . الفرش دمن بر ءذ المواص
 الب فثملت ث الذاذا سياسته

 منع ٠ المدنية لحتوز ١ تادون احتددار
ل, ر مرى والصف الحدور شركات

الخفراء ث٠تححيا آكحسم ٣ ها مار—أ
لى فى اذ ٠ رل١ه1١ دالت واذر خ

 ذحمى٠ بمض٠غ٠٠٠يب، '؟ل ت اطئف راسنله
 له ٠ اخارحى الفساء الى انسانا

 حالية تؤر ا١ منها لغات بم م
 '( ١الجدر معت ن؛ لماذا ن ثم للذتداه

 داالس سمنة لمد زيارته أثناء اغتيل
I ذوفمب ٢٢ ز .امى—تكس والدة 

 ذاعدة ءلى اسممه أطلق ، ١٩٦٣
ق  كيب باد فدرفت اربح الصه اط

عن لغالت مؤ ة عد صممتو ٠ كيندى

 *-وت ١) أشؤرها من اغتياله قعة
 أحيطت ، منثستر ليم لو كا( نير ر
 مما اذاترذى ا واالتهام جام واال ريمته ٠خ

 معرعه فى التحقيق اعادة الى أدى
 فى اتن*كيك ا و رز دروأورلح؛ ة - د بمد
 ؛ر—اعتب قدر ور واررن لجذل برتقر

 دفن ،الحقيقى القاش اوروث هارفى

 الح١ ،كيندى ٠ رورذدز ;ك٣غ ٠

 كيندى دون المرش١الرش الناس
 ١٩٢٥ عام ولد ٠ ترجمته لغة اف'

 ١٩٥١ عام تضرح٩ القاذون ودرس
 اشوئن السدل ارةتو. ق وعدن

 جذة1ل ارا٠٠ممرت ر.٠ ٠ الضراذب
 'نوش بعد لذسحوخ١ ى٠رمجد ا.ذحقحق ا
 فى ءججن رم ٠ لمن بدا ار ١ لرنتدب ده خ’

 م اه؛ ا المدعمون ٠) ذذ.ى ؤ. ١٩٦٣ عام
 خاصا مسشارا واء.ذمر '( ركك االب

 ١٩٦٤ ر٣سبتم فى نغالى ا . آلذده
 رمجلى٠ ١و—عد- ذتخ_اره٠ال ,:,-,را رخر

 ذدورورالت لىءنوالل١ل.تر١ ادوح
 اخارححلمذ١ لىد"'ت١ نم س'.اة٠ داح
 وحذوب السابات الالل—د رار

 زار كما وأروبيا وتجاش؛ أفرنا
 يدعواراقامة ، ئيل١فام ب القاعرة
قات  الذسعبية العون امع بة تجءار ع

 ويهاجم ا ية نمذعر ١ قة لتف والتننيدن؛
٠ ون٠جوسم حكومة طط؛ء٠أ

 وصاحب ١ط.از ر ؛دى٠.٠وء١
المعاصر ذذذ.طادىاال الفأر رفى مدرمة

وهوأ.وردج.ونميتارد ٠ بات 'ندرف



١٠٢٢ صا كلشدا

 االفتصاد ودرس ١٨٨٣ ولد كينز
 احدى فى وءسل كمبردج بجامعة
 ، ألبريطانية ذة١لخز١ وزارة وظائف

 لعلتم ١ مؤتمر فى الوزارة هذه ومثل
 اطال ولطه ١٩١٩ ببارس

 الماهدة بنود بعفر على احتجاجا
 عقوبات فرض تتغمن التى المالية

 المغلوبة والدول الماب على صادية
 منها الفرض تحقق ال انها باعتيار

 لعامة١ية ٠لذط.١ ١) مؤلفه فى وأ'ئبتذلك
 وضممتها (( ود التةو والغائدة للشغيل

 البطالة بممالجة الداصة نظريته
 منعب لىتر ٠ا القتماددة١الزمات١و

ز انجلترا بنك مدير  الحرى خ
 الوزد ومراسى .الثانية العالمية

 مؤتمربريتون محادثات فى البريطانى
 المعاوغات أدار كما ١٩٤٤ وودز
 لمتحدة١والواليات بردانيا بين المالية

 بارون رتبة مدح ٠ التالية السنة فى
٠ ١٩٤٦ ذوفى ٠١٩٤٢ عام )لورد(

يشاسا
 الكوند ريةجمهو عاصممة

 ،١٩٦٦ يزب أول منذ الديمقراطية
 ليبولد ١١ „.ب راس قب تدرف وكالت

 بلدة االمز فى وكيناسا (( فيل
 لنهر الغربية الضفة على تقع وطنية

 نلى صنا ؛'ركة حافة وعاى لكاوذذو١
 بجوارعا م’ف " ٠ بول ستانلى )

 ليبولد باس* محه ستانلى الرحالة
 عاسمة أصحت ١٨٨٢ عام فيل

 بن ب: ١٩٢١ عام مغ-ذ لةوذغو١
 وطابعها سمها بدا كينشاط احتفظت

 ا ثمم لم٠٠كيك مدكان عدد يبلغ ٠ لوطنى ١
 نحو ا ة يد والجد القديمة ) لعاصمة اً

 اأضفة ءاى تقابذبا ، نسمة ملؤون
 عاصمة ل٠برازافي للنؤرمدبنة اليمنى
 ميناء عن وتبعد ٠ االوسط الكونذؤ
 بيا ويردطهبا م ٢٣٥ النهرى ماتاق

حة لععوبة نظرا حديدى خط  الم
٠ النهرية

كينيا
:دا القومى االسم

لكوتلت١شاق ر وره٠٠ج : الحكم نظام

ى ما لبر ا
 ،٠ ١٩٦٤ ٠) ددائ ى حرمو : الدوال ديس

( أنفا ٢٦ ز نبرروبى : العاسة

 االفريقية الجمهوريات احدى كينياً
ل اتعهد الحديثة  بعدهراع باالصتق

 ، ١٩٦٣ عام نهاية مع توقف دموى
 بها وتحيط الهندى المحيط على تطل

 لعومالفى١ هى محاورة دول خص
 رسميوبباوالودأن ٠ بقى١اطل١

 الثرذوتنزانيا من١لذطبووذد١ ز

 ٢٢٥ ماحتها تبلم الجنوب من
 الحاب ا حدودء تعينت ٠ م* ألف
 الثنابة االتفاقات من .لحلة بدد

ل،١ءالن١بهابرطذياقبل نامت  الط
 ١٩٤٤ عام اب ابط مع اتفاقية منبا

 عذى بمقتضا'ها ؛مال—العس ا.ستوط

 ب٠معأبو وأتعاب ٠ با ج؛ ني. ض ح؛
 الثماليه الحدود عينت ١٩٤٧ عام

 ها جقتفا زنجبار ن لحط.ا مم واتذاقية
حلى شريف١ يب نمت  لذى١ال

 عام منذ بر_طبا حما'ية تحت دن
٠ ١٨٩٥

 ن م ٨ر ١ كينيا *كان عدد بلم
ألدا ٢٧٠ بيتهم , ١٩٦٢ احتماء

يثطون الء وئ االفريقيين ض من
 اوربى، اك د وه روى تف’ ١٧٦
 الواحلبة واللغة .عربى اك ٣٢
 االطية المناطق لى االئدة هى

 تود بينها ا"مية االكثر-ة حدث
 الغلبية١حيث خلى١■ا'د لى ابانتو تغط
الميحية دا’ . .ء— ...١ا التبار ر

 ماحتيا وقدرت ٠ ألبين. رمشكدا
ن ذلى  اهم .ودان م٧ بتحو االنق

االحل على مباسا االدى المدن



كيومتانح ١٠٣٣

 'نورى صراع الى كةلحر١ و'نحولت
 ارخن بطاش ألبر القائد فاك

 وسإبل متخدما لقوة أ و ب'احدة
-عكدد بلغ حتى وألتنكيل بط ط—رها

٦٠ نحو ألوطنيين من إهب ١*ألمحكو
سدوات ٨ ۶ا اأح* هدأ ودأم ؛اها

طارئ رر وافقت ١٩ ٦٣ نوتيه ١ وفى
ال - داخليا اط ا كدا ١مذ ءلى

ب 'علن فى انق صر د ١٢ ولى
وانتعف ش٩الرط ألكومنولث نطاق

رنما ماو الماو زعم نارا ى مو حم
١٩٦٤ مر دس. ا ا ٢ وف ٠ ن للوزار

؛ق—نط فى حمهوررة ودا أعلنت
ذ؛٠كاطا مه 4ح نتخطأ * ك مد؛ لهذه أ ٠٠ ر ر٠ ٠ ر ني ر

قت لو؛ ذى وهو ٠ لها رن ول’
االور.بذى كينيا ن حز *"*—ئم ر نفه

المحذدر متألف ٠ ( ا!_كاذو .. إزش’

يا  ألدوى بدا شر .رف
 عام منذ أالذيم هدأ فى ألبرطاش

سحت’ ١٨٩٥ ء؛م وفى ١٨٨٨
 ١٩٢٠, م ء فى ج ٠ تية ا بط ب ة متعمر
 .تاح’١ت١ستدمر حدتى١ أر لندوك
 باب اب- أل- ١ءلذ درن فعرفت

 مل , ئ٢ وهى 'لم كيي متعمرة ١)
 ايا ٠ أالقب من الداخلية المنطقة

 وشمعه فقد ألماحل لثربط١
 ط'ندا ٠ب حمانة تحت زنجبار سلطان

 محمية '١ باب وءرف١٨٩ءامه منذ
 نهاب كإطان١ عذفه تنازل سا٠ a كدذدا

 ردأت ٠ ١٩٦٣ ٠اب ه فى اب-؛
 منذ كي؛ فى ا!وطه لتدرر ١ حءركة
 ))ماوض؛و(( ٠جماءة مها١ذو وكان ١٩٥٣

 نباش عدة ألى تدب الذى اؤوب
و واالمم لكيكويو*ويرو ا ةتثمل٠أفريقي

 .لضم 'ثيوح مجلى ص يعى '!-ن,
 العام باالقتراع منتن؛ عنوا ٤١

 ءخوا ١١٧ من بتألف لواب ومجنن
 ٠ ن—المجن '؛هينهم عفوا ١ ٢و مذ.تخما

* لباض ا ٠ حيذى ١نو ١ ’ لنفه ١

ب,:.:,.’.. ٠٠

 ا)م ' أحمر . :اسرد المام
 درع مع '،م يا—رأس ا١

اوسد

متناج كيو
 تعبم « نح تا ~ من - كيو ))

 الثعب حزب م بمعنى ختمارى
 أسسه ثورى حزب وهو لم( ألوطنى
 سن — يات - س*ن الصينى الزعيم؛

 لقضاء I الى يهدف وكان ١٩٠٥ عام
 وراب االجنب ايطرن على

 رورة٠فى الحزب هم وس-؛ ، االستبدادية
 بة٠دكتا'ذور صد٩١٢ طفىثورة١٩١١

 الحزب وتابع كاى نى المارشادبوان
 حتى ن—الجنوبي الواليات فى نثاطه

 منذ نشاطه تجدد ثم ، ١٩١٦ م ء؛
 اأروس الشيوعيين من بذيد ١٩٢٣

اردوتجتى سائر وبساعدن
يج\ا



١٠٣٤ كييف

ل نك وكن ( خ ١٩٣٧ ا' باذئ أيا
إعام حتى -ة—الثان البة ا الدرب

٠ ١٩٤٥

تارلخ فى حارة مرحلة بدات
رل.ه غذ.ها التى لحرن را الحزب

٢حة^ رض—ؤ و ٠ لشوءحت١ طى
على معتمدا الصن i على دكتاتورا

 باتسث٠سن وذاة وبعد ، .دورودين
 زعامة (( شيك كاى تدداذح ')) تواى

 بات٠لوال١ الى ئذوذه مد الذى الحزب
 العذالف من فترة وبعد ، الثماب

 داأذارح ذ.ك لى'ى 1خ'الله استبد
 التحالف عاد ، الدزب فى ايارية

الغزو ضد قومية جبهة القامة

 ومناهرة االمريكية المساعدات
 *ارثدت واال والمحالح االعمال رجال

 بسما' .ألقداس الموظفون وطبقة
ج الشيوعى الحزب اعتمد  ث٠٠عرالغ

 ان وما ا الجامعات وطلبة والشباب
 الواليات أخذت حتى١٩٤٩ عام حل

 ددودى ١ للمد ابهاأرو تفتحم الصيب.ه
 اى ا غك كاى بتنانح اتتهى مع٠ع

المركزشن الحكومة ونقل االستقالة

اوكرايا در_ة—مي حز صمة ء؛

وتعتي ٠ ا ٩٣٤ .٠ء،' مدد االشراكة

ؤددى لر ا نحاد اال' مدن ثالثة

عتد ٠٠٠٠٨; د ١ ذرى طى وتفج ٠ الكرى
ا'نعدى اح، واخ م؛ ن ئ ن ى١٠٨٠٠بالد االقائه

الت——لنمواد ز٢ر٠, ف٠ؤى ٠ دام

 إى ١ 'ب 'نونح ح٠ ه- الى نانكنح
الكدوذداذح وحزب ٠ بواى' ورلروزا

 دهورة فى لحزبالحآكم١ ادبوم هو
 "شانج دررها التى الوطنية العجن

 نف.ه إوقت ا لى ءو الذى بثك لمى٢
٠ ب الح*' ١هذ —١٠ روي

ف٦ي

نعدد شهر ن .. واكر_ه البرية
شحر ا سكر يا مذرعذ ق ت نناط

والمنوحات واآلالت والكيماويات
ا٠طيم لى ا.تو .اتفذائية واالح
١حتععو١و١٩٤١ ت١٩لى "دان’

ءام من ا"ولى المبور حتى -ها
 هاء احق )' 'ذها٤ عدد كع ٠ ١٩٤٤
٠ ت ه' ١ر٢ ١٩٦٤



الزا ١٠٢٥

يان

 و دهن كحات ا ودنس لد-صمة ا
 نحتمم ’دج و ١٨٩٨ *عا منذ يعيا بو

 ٦تاذح٠كثم٠٠تا:رخ ن؛٠اص;ل
 شل’٠ار در ٠ بمحه العاسة

 أرتفاب ض اذ الذ'.* فى عاصمه
 . أصح .ف لى- ند* كف ١٢ ٠ذح

 المحيط بم،'ح، قند حذ خط يربتدلها
 حمذزره مر درى، نحنكه الهاذى

ل . ع ٠ ت ‘'-.>٠' -مر.٠ ت د لى د م ت ع ر ٠ ٠ نم ر

-ع - . اى و ت ٦ ها ر’مط .٠ بحلية ا
اد بف’ "*دج سكاب عدن
 تم ر ال..’ ت مما . العا

 ب . 'مماتفه د آلتى المقاطعة
وعدن ٠١ ى ابف ١٣لم ;!|حذ{. .٠م

. .,ن ١ار٦ سكانها

الزان

أذغذومى .ج٠؛

 اس اخام
 اددلة ٧رئس

ل؛'ه..مد ١

 اتفاقية زي ٠’ال معاهدة — ٢
 ١ ١ فى ، ذم اداف با!تدص وقعت
اح االط؛ ح ابحة؛ بين ١٩٢٩ فراض

 ٠—رفى فى-.ل ؤ—. م؛ ر الذب ؛حليا و
 -مذح ١١ ب؛-ر '!وزراء.واشابا

 هذ، ؤاًطد جاسبرى الكردنال
 االطاب الحكومة فت اعذر االتفاقية

 مذبة على الزمنية ؛؛لبادة فى لف
عز منق اقليما حبارها فى مماب.اث١

 االتحاد حهبورفىت احدى ال-شا
 عام متن ،مية٠ألتاًس ينى أز

»ات ر ألجمي؛ أحدى. كذأك دك ه ١٩٤.

 ن’ط -أ ؤ :'،:ذه؛ ...- ذ٠ ' ء !-ح؛ ؛ س٠ك
ن- ';‘’إ.-’ ا '-.ا

 ا!_بادذا؛ ندن دد'.. م؛ك .٠ .دورة”•

ؤوسط انابة ":'درى 'دالنى .-،غى
تثمل الداخلية وابيان؛ , اطاب

فى واسل ح ن''ى زة١د١ حق
 الخعية واالوا لمدسمه’ شافى
 نحو : أمماتبان دوبه ؛؛؛ نحاته

الخارحية ادة
ادل 1 دف حف سما ي تكع ص. ١ ل،

 عفة ذات اتفاقات ٠١ وا؛ ال'ض
تمنح ال االتذاب لهان ب' . ج

رؤما، مع و-ة ،.تا ذا حف
ال انته وب سوا، .تداما استق

تدوط ؛.,دن:

 بوبة اب؛ تذارلى نية نحمزأالط؛ ى
ألتى الممتاكات فى قها حذو حميع -دي
أضوبة١ ألدونة ذفى ى يا تاى

 نوأ سعا بيت ابى اًأت أض وأ أدرة
ذلك نغدر وفى . ' لرن طا ا ك سو

 دفع ض أالطالية احكومة واقتت
 قد مدن ند ما نفح ماالة ت ط 'آلي

٠ ١٨٧٠ عام منذ أصابوبة نتذان'*

ابأ

ث فكيه أصر  بحر على ألمطاء الث
 سه حفرأويب؛ و'نحذفى : ..ق٢أصكع

 .ا٠أهم ’ أالذيار تتخلله ترصذنا
 ( اه،اط١ وءلى-ه ى رودا ا

 *ذم وقد تذهات— وأط أت دب١ ت
 ألى أشيذت مندا د م ١ر٤ رج.غيف

، ه م را٦ أ أذزرأععسة أ"رض



١٠٢٦ الجوس

 فى م ١ ر٧ ت أخاد ١ تذطى بينما وألمرأعى
٢ هره تبلغ التى ألكلية ألماحة من

٠ م م لذ١

 بة جمهور ألثمال من التلددا تجاور
 روب؛ الشرق ومن لعبية أ أسدونيا

 اليا أوك. الجنوب ومن فييتية و٠ل١
عدد جلغ ؤ ٠ ه ٠٦ ب ift I ٠ أم*؛أ ولتوأنيا

 ن م ٢ر٢ آ ١٩٦٤ أحا أدكان
ش ۶ااض من /٦٢ منها  ألذى أل

 دطيق١ لوح ألسكان ادة يمثل
 المدن .ل الروس هن بز ٢٧ ثم
 او—!ب- ي العاسة ريجا لى١ش١و

ث الموأنى ولهند ووندأو  أهمية ألث
'نداد لبة زا ة٠١تيج أ أستر  ل

زتجمد٠ ) مطهب،ا الن ١ذظر ادوفيدى

 ألى ادحول ئ التفيا أقتصاد ز بتمح
 ألمطلق أالعتماد كان أن بعد التصنيع

 'جذلى ال رف ر٠ا ١ ح7ص فأ الزراعة عأى
 شملى ٠ دكان١مجموع ن٠م ا ٤ ٠ سوى

حألزر  د ملدون نئدو روزبع ءى١أالص
حون صسفار ءلى  نؤلغون لذرنأ ألف

 ألى باالضافة ' ؤماعدة مزرعة ٨٧٥
 بها ولعمز ( حكومية مزرعة ١٦٠
 ١٩٦٤ ومنذ ٠/ حرأر ألف ٢٤ نحو

 جماعية من ألمزأرع جميع أصبحت
 لكيربائيةا١ ألطاقة تتخدم وحكومية

 : ن م ١ ر٣ بط؛ش : أالنتاج يشمل
 ٢٣٨ ألكر بنجر ن حد ١٤٤٩ حبوب

 ، ط أ ٢٧٣ وفاكنة خضر ،ط 1
 أالأجان ألمرأعى أنتاج ويشمل

 ٠ لصوفأو ث وألبيخى للءوم و
 م٤ر٨ ا أالخشاب ألصادرات وتشمل

٠ أاللبان منتجات نم ( ندم
 لى الصناعى لتطور١ مدى يتضح

 ألماب أكدرن نهاية منذ أالقليم
 ألجوورمة التعا أمبحت ن٨ح الذإنية
 ألمنتحة ألرض أالتحاد فى االولى

 ألكهربائية الحدبدنم اداك در؛؛ت
 فى والرابعة ئ االسة وا"جهزة

 الصوب والمنوجات ازورق أنتاج
ألعمارة خشب فى وألخاسة

 ، المخصات أنتاح لى دية وأد؛
 عام ) ألكهربائية أطاؤط أ أنتاج .ولغ

 ميأووأت-اءةة ١٦٠٠ (١٩٦٣
 ألفا ٩٢١ ز الرأد اًجبزة ن۴م واننأجهأ

 ادوال ولجت أط ٨٨ 'ورل١ ٠ومز
 ،نم ٢٨٩٠ ألمكهربة ألهد.بدية سككه؛

 ( ١٩٦٥ دام ا ا—بث١ميز غدر
٠ .بدجد رودنى م ٥٦٣

 الذزرة ذىح الي كانت
 عام ومنذ ٠ روب؛ اقليما ألذسيوعية

 أحداث عدة بها ذوالت ١٩١٧
أحتذيحا تكه ادام فغى ٠ ب؛'مسية

 دفى كردى ئ السدن االلمات
 متفلة جمهوربة بها أودمت ١٩١٩

 ١٩٣٤ عام دكتاتورية ار تحوك
 االلمانية االتفاقية تغمت ١٩٣٩ وفى

 لى١ التفيا غم الرذة فيتيةالو
 انذار وبعد ق الروسية ن لنذز ١ منطقه

 ت اعان :-ونيه ١٦ نى وفيبش—
 الوببتى االتحاد الى التفيا

 نيا ط؛بر وأعترفت تأ-؛سبة جمهزرية
 ذلك ورفضت أرافع در عر بها

 تعترف مازألت ألتى ألمتحدة ألواليات
فى يتيم التفيا لحكومة |مضل

 الطى١ طونمت١ يتألغألمجر٠

 ( آالف ١٠ ا ١ ) عضوأ ٣١٠ من
 وللجاحهورية ٠ سجدة ١٠٢ ٠مذه

٠ مستقل قزمى اقتصادى مجلس

الؤس
 االتحادية نيجيريا جمهورية عاصمة

 طبيعية موالى اذالتوجد موانيها واب
 ١٠٠٠ نحو نافة الحل١ عر
 أوجون نهر مصب عند تقع ’ مجل

 يطلق وكان ، الداهومى حدود ب بذ
على ١٨٨٦ عام منذ االسب, هذا

 اش ( الجوس ومحمية متعمرة
 جنوب مع ١٩٠٨ دم لى أخمت
 متعمرة بدد فيما لتكون دجيريا

 نم ( ١٩١٨ أ. نيجيريا حميلة وم
 يبلغ ، أالتحادية يا جير ني ربة جم-بو

احماء ) ألفا ٤٥٠ سكانها عدد



الكوست ١٠٣٧

١٩٤٥ عام الغا ١٧٤ وكان .، ١٩٦٣
 ٦٠♦ ن حيدأ أ مدبنة بعد الثانية وم
 بمدنة حدبدى خط- يصلها ( ألفا
طوله ياخ الشمال أقعى فى كانو
م.٧..

 عام حدثة دمعة بها أنشئت
 والى الطوق ي'ت تشمل ١٩٦٢

 خ رؤس، ذمر٠مز ت' عقد ٠ لى,.ارة١و
 فى خ,اى ب١ الكومنولث حكومات
 فه واشتركت ١٩٦٦ يناير ١٣٠١١

 أحمدو الحاج المؤتمر وافتتح دولة ١ ٩
 ش٠ آدى١ ءكا١وال رئيس شو
ثة بعد ته معم; ب أثر عنى :يام ث  انق

٠ عسكرى

سكى
 ذى ؛ربط واقتصادى سيايمى مفكر

 وهو االشتراكية ابادى ذوى من
 مشتر ولدبمدينة ، ركىال هارولد
 أكذورد جامعة فى وتخرج ١٨٩٣

ساذأ ألتدبر فى وعمل ١٩١٤ عام
 دقذشا اال بمدرة انمياسلى للعوئم

 كما ١٩٢٦ عام منذ نندن جامعة فى
 ا.جامىات ا بدخر فى ير لتدر با نام

 الى اشج ٠ واالمريكية الكندبة
 منعب دولى“و الغابية الجمعية

 الى ١٩٣٦ عام الى كما السأرتارية
 ذطر؛.'ت اليه تسب ٠ اهمال١ حزن

 ذه لذا ترل ف.مذها رية ولى ديةقذ.صا ا
 I' سمة لى ا عد أصول ا'ا ا منها

 الحديثة؛' الدوال فى لمية١)ا : ١٩٢٧
 ،' االمريكية بامة ازر »■ ٠ ١٩٣٠
٠١٩٥٠ ذوفى ا, ١٩٤٠

فال
 ، وذراء ورش فرش سياسى

 ١٨٨٣ ام٠ء ولد ني القال بر وهو
، بالمحاماة انتذلو القانون ودرس
 منذ اب لتة ١ بمجل* ١عضو انتخب
 ولى ،١٩٢٥ عام وزيرا عين ،١٩١٤
 الوزارة رياسة تور ١٩٣١ - ١٩٣٠

 زيارته ذلك وت الخارحية ووزارة
،للعمل وزبر عدن ١٩٣٢ وفى '،■ لبربن

 فوزيرا ، ١٩٣٤ ت١للستدر فوزيرا
 وشكل ، ١٩٣٥ - ٣٤ الخارجية

 ذلك و'ذال ١٩٣٦ -٣٥ الثاذلى وزارته
٠ رت استنا ومتاب.لته كو٠س او ده دار ز

 وإجبهة هدلى منا -سنه 'لى اذت٣
 االشتراكيون الى اش المتحدة

 ، دلى لغا أ و ؛لمن‘الناز ذسد بازم اسة٦بر
 فى بينو وزارة اقاط عر وعسدل

 نسا فر م مذس— وبا ٠ ١٩٤٠ لى حوج
 لرئيس ناب ن٦ء فجثى حكومة وقيام

 ثم '؛ ( ديسمبر — يوالى ر الوزارة
 وفى ١٩٤٢ ابريل الثالثة وزارته دكنى

 االلماذى بالتشار اجتمع يتاير ٩
 االلمالى، الفرنى التعاون لتنغلى هتلر
 علده الذلى أش ألمالى ذوف وبعد

 العام من اكتوبر وفى ١٩٤٥ عام
 بالتعاون متهما للمحاكمة ندم نفه

 العمال نقل وتشجيع االداء مع
 عليه وحكم ة المالى الى الفرطيين

نى باالعدام ♦ الرصاص بداط

كوست
 اتمنت ، فرنمى وزب و يى لى

 عام ولد ، الجزائر رةبذو ته ? ذم
 فى وعمل القانون ودرس ١٨٩٨

 فى واشترك ألمالية ورارة وطائى
 بالحركة. اتصل كما ٠ ألعظمى ألحرب

 الحزب فى عضوا وانتخب إلى ألعمك؛
ل وؤ ٠ العرنى أالختراش  فترة خ

ل  أعمال فى كاشذر االلمانى االحت
 برلمان بأول عضوا أنتخب ، المذاومة
 ٠ة ١٩٤٦ عام الحرب - فرشى

 والتجارة العناءلمن وزأرات تولى
 عين ، واالنتاج االقتصادية وألثذزن

 فبراير ٩ فى ئر١لجز١ فى مقيما وزيرا
 خلفا (موليه حى وزارة و ١٩٥٦

 المستعمرين ثورة بعد كاترو جنراللز
 محاوال أى غد لذحيلوال الذرشيعن

ج  الكوسهت سياسة تسمتف' ٠ لألص
 فمنع الحريات وكبت بالشلدة

 الجزائر الى والدخول الخروج
رقابة فرض كما خاصة بتصاريح اال



٣٨ هركزية ال

 ى، تبر ,علمن أحل ١ على دشدبد
لهة  ب ■ندت م٠م أأودا:بن ا,ل ١ ا

د ت١لق١  -حسى٠ ' رني قز;'.ب ٠بغ ار
 رن’ ألهزرن حرنح ٧حال فى ه ٠ الغركى

 حادت حرق ر لهن؛ ١ ٢٣ ا -دكمه
 ق٠٠.. الى. قرآق.رق١ اركى١ حئطال١
 ٠ ى ٠٠٠٠٠ 'وز فى أ ح ز اش را ٠غرث ء 'ردا أ

٠ئ -ج; نى ؛؛—؛.ر* ٠١ ورء تعبيزه ؛عيد

د’ا٠’د١٩ذ٠١ حوذة ٠١٠٢٠ ئذ٠جىوموله

(( رب٠ح » زكزة٠اق

 حزب م1 العثمانى

 ١٩١٣ عام القادرن

اذر نى الئلنم ظام
لالمركرذق١ ًاساسى

محنات ؛ب ب

•■١٠٠'د.اتاحذا ص

'اذوف

دارة أن  دواظ فى المحلية ا

والدويات -ادت ٠أ^١

ان نذا -خ;—د من العقائدو

 فى أ-داك مذوق لرفع اكزهدادا

 االخار لدفع كفاءة وأم االقليم
 صيما ال ا.داجة وقت اق و ند ب طة المخد

 فى زي -يا حدت الدى الهزار ؛عد

ه—'؛اش الحرب وفى االذان حرن

 ،•ن له ‘ن االرب ا اد ؛انت
 ؛.ذم ءفى لتدود' من و دة ءمه ءة، جح

 حرمنى و ١ ابذكرو ' ثغرردن ئب١وذ

 الدا الهكة وتعقد للصذدوق
ب القاهرة- لى انوى أحتماعها  ح

 ن و ب'ن و ٠ ٠عا ردفى رذ فمبر ره شهر
 " ؛طب ١ بك ربز ؛١ لهدزب رئيس

 نحائ لى احزب وع ن. تاًست كما
٠ داسور ض مختلفة

 اذ.لم الى ,-دب كاب الحزب ۶'
العثمان المبعوثان محلر اعفاء

الحزب از اك ص ٦ *ادة

 لكل مفتودق الحزب عضدورق كانت
 درى مقدزرذ 'رذن ب أى و ضمانى ))

االداحى اصدف أن باعتبار العرب

ع حمه ا٠ خم رع ن لحق ١ ىه٠ نم بدىم بذ ا
٠ ٩ر نمس' '' * د ق * ق أ ؤ

٠٠ م ; f ب -نياس٠ر.د ر و ٠١١... ر

دب، تع لجى ٠٠وغ دا٩لج خ أ. ا لهبد ا ض
٠ ان د 'عراكتاف ىذقًاىا اذجعذ

لحكومة ا إطان ته اعزز بذا
طت ه ا اشاأ نا >.■ .ه تتدد أ

د.

واحفى والهدن صات٦تالح
أ

ح ت كظ

-ذمالمؤ ن مد١ ■■ أ.-- ى ٠ ر ا د ■■■■if 'رع ا ١٠ حما ل
..ه ؛ن..-. العام فى عقد لدى أ 'ادربى

٠ ر ت

 الحزب قانون من اثانة١ وأذادة
تنت ذ١ :مقاصدد رك اعدا كج ى
١ق٠فت بيف ٠ت ن ءشذ ' آن رى٠ت

ن١
؛١ 1إت.،ل٠ ه م. ؛رام

 'درن ه لدات * حداب ت د ٠٠ءلبت رن
 بكل واسابة محزإهه وعادات

 ذواعد على رؤسى بحكومة 'فى٠؛ز.١
درن رح الألمر :.ات حيج فى ا  و

الضالة..'. اة اند

 ت, االذا، الثالثة اذاد-- كد وذئ
 بقوله اتحزب زبت فى ارية

 به وبر حبا ل '-جزا ذنأ بر ا'
رار نم، ط دا  متصد؛ ذم فشر ا

 كرية مر ش المذابة عز أشى
. ا' وعألبة حبرا ءلمن ا انو

 لتنفيك.ن صمعبم ٠ فى مأ بك> نعة ى
لرن فى—جع ٠ س لمب.١ فى ;ا؛.ب ٠ب

 اننرام وحده' طا١ ق أل.١ حز
 اتتى وانلوائح اخررن متروعات

 لذى١ الالمركزية نغام ءلهها خذوم
ه ١٩ مادة قواعده وامة ١ ر ١ تة,ى



( اتاويات ) الهاى ١٠٢٩

الهاى المية

. لندا ه، مدن لنه 'ر. '، دح دن 'ا أو لغة طا تعذ ..نة ن عقدة مجة ن ازا
ر دق- و رح/ة اذن. ا صمإل - ,. ص عا٠ ١ وهى فذة'كت٠اذد ع• ددتة

مقر رم ومن لة الهولند الحكومة .''و٠و أره د١ فى طن١دف ل
من لقرندا تقم سة لددلوما ١ تلعن.' ١ اآللهة وشيل الروحى االعر اتربى

بعد وعلى الثمال بحر ب'حن فى ■،—ج لح، تنة رمد ٠ءش فى ٠ اسهك* و
ألذربى ألجنوب وألى ب منه م ٢ ١/٢ ى 'و .-ب,' ا'.'." وب - ا|-

■د ض وع. وعلى العاصمة دام أمن ممن دخئت . ادر ٠■.،،• ه . دان ال
اواللة١ صمة1ء والعاى . منيا م ٧٧ مة هة داء فى الذت فى ال

ألفا ٧٣٦ سكانها عدد ال .الحذوبية ١٩٥١ عام منذ ة االدني اشيوعية
االقتصادرة أهمتها ٠ء فض هى ج وناهض البند ار الدالدالما ب ر

ة—عالم احداث نعدة 'نطنر -بباآ فان فى ;*ا المدر انحد. الم ,'دالرون
م أصبا روالثا االول ور؛اس دات ذلك كانف'، االجتماعية االص
التحكيم نلجا وكنتك بدا سدا اللدان . الرقيق

م هدهامنا دن .الدولية  قعرال
ومحدث ١٩١٣ عام بناؤه تم الذى

البر

القانون ومنة .. الدولية العدل غ االنحة المقاطعات احدى
١ ١/٢ كارض منحبا ألتى الدور

٠ اشاؤها ٠لت حتى ح م

( اتفاقيات ) الهاى

 الطعة الن .-'ا -ال . كاتا— وازحمبا
 ذذدى٠اال ووحر دق فى دورك

 لكثرة نماحلها نتمز و الغرر فى
الموالى من لعدن ص ومن القارلح

 شدد .إغ ذم-. : لسبة١ يف والمدد؛
 احذاء ) ن م اره النكبر -دكان
الموذن ,ر تزح. رج كذبر . ١٩٦٠

 .ج I صه.٠و غزل لحناءات التقليدى
 رطوبة ذلك عار ونحاعدها القطن
 د"تاالمو من غبكة د ووجه جوها
 زب عن ش والحديدثة المائية

 مصانعها وكانت ٠ الفحب, مناجه
 ن القط محمول من ا ٩٠ تستهاك
 كانت ١ءما فف اخيلة ا طويل المدرى

 والهند المتحدة الواليات من تسذورده
 ٠ ا"حرى ا"قطان من والسودان

 عدد على وززعة الصناعة ومراكز
 منثتر همها والقرى المدن من كبير

لذنبوو ( العارب القطن بورصة وبها )
كبرث وبرش  فف ؛ ووجاث وب

 ؛ والحريرية الصوفية المتوجات عن
 تختص التى ليفربول موانيها اهم

 ا—بربطاي 'نجارة من طبة بأكبر
 مدينة المقاطعة عاصمة ٠ الخارجية

٠ النكستر

 الهاى مداهدة أو اله>اى ذقاقية٠١
 على .طلق اسم الهاى الئحة أو

 ىالت االوية االفاقيات نم ■شاة
 عقدت ؤتمرات٠ عنها تمخضت

 اهدجا ١٨٩٩ م ء؛ منذ الهاى بمدينة
 وتدور وألثانى أالول الهاى مؤتمر

تات االتفاقات هذه  الدولية حورالع
 المنازعات وحل ودرب االي لى

 لهذه وتمييزا ٠ فة الود بااطرق
 بأرتام اليها يشبار االتفاقيات

ة  االولى الهاى الهاب فيقال م
 وهى ، وهكذا عشر والثالثة والثانية

 أو ا"ول المؤتمر توصيات تشمل
 لألواى أحدلة الثانى المؤتمر قرارات

 االتفاقيات لهذه ملحق وضع كم؛
ئحة عرف  أهم يلى وقيما ، الهاى ب
: االتفاقيات هذ،

 تشمل : الولى١الهاى اتفاقية ٠ ١
 المنازعات بتسوية لخاصة١لتوصيات١

وتتضمن السسلمية قبالطر الدولية



)١٠ ( الئحة > الهاى

 التحكيم عليها يقوم الى القواعد
 دائه هدئة دكورن ادى !رأى١ وانتهى
 اسيم بمحكمة أوال عرفت للتحكيم

 الى تطورت الذى وص الدولية
 شملت كما الدولية اؤمدل محكم.ة

 :اجراءات ااخامة اعد الذه تجبة اال'زفا

 : الرابعة الهاى اتعاقب "ت٢ "

 با الحرية الحرب قواعد وتتفس
 بمماملة الخامة القواعد ذلك فى

٠ الحرب ومرض جرحى.
 : الحاسة الهاى اتفاقية - ٣

 المحايدين وواجبات بحذوق وخاصة
٠ البرية الحرب فى

 دسة١ال الهاى اتعاقبة ٠ ٤
 اءلىالذز و'نداب ١٩٠٧ لستة المعدلة
 ومعاماة البحرية للدرب المنعة
 واقامة للعدو التجارية السفن

٠ الختار محاكمو مجالى
 ٠٠ التاسعة الهاى اتفاقية ~ ه

 اأخاصة والتوميات الذواعد وتثمل
 ومنشا'نه العدو موانى بضرب

٠ البحرية الحرب فى الساحلية
 وهى ا العاشرة الهاى اتفاقية - ٦

 فى والمرضى الجرض بمعاملة خامة
 غن٠ وكذلك البحرية اخرب

والمرض الجرحى الغاثة المتثفيات
 ٠٠ عذرة خادية١آلهاى اتفاقية ٠ ٧

 بمعاملة الخامة القواعد وتتفمن
 البحرية اخرب فى المقاض غي

 والمسافرين والحارة الغن كعبان
٠ الغن بأسر اخامة وكذلك

 :عذرة الثالثة الهاى اتفاقية ٠ ٨
 وواجيات بحفوق خاصة وهى

٠ البحرية الحرب فى المحايدين

النه( الهاى)

 على يطلق اسم الهاى التحة
 تضمنها الدولية القواعد من مجموعة

 بين المعتودة الهاى ؛اتفاقيات ملحق
بالحرب والخاصة أ، ١٩٠٧-١٨٩٩

خة وتدل البر'؛-ة  مبادى، عدة ال
 استخدام شع ا منهدا نبة ف'نو

 أو الدم ه دد ألذى اسرات
 ساس ر مغل -صالحر آالم فى تزيد

كما؛شمل ,؛ أشابا'*. ۶٦فا و .دمدم

خة تضمنت و  يف 'ص ال
 لتجر ا ل عمط' ’ د وتتحد ب لجاسر ١

 اعد لف ١ وكذلك ٠ الجداب ومعاملة
 فى 'اشعب اد اذ داملة الحاعة

 ،ألدفاع عماي’ ز اغتراكه حانة
خة وتضمدت  ’شملت هامة بنودا ال

 ومعاملتهم ب خ*ا ى *< بذوخ مو
 اح االف وشروط وعقوباته♦ وتشغيلهم

٠ العدو رى’ مع تبادلبى أو عنهم.
ئحه١و  ءد١طىالغز الهاى دتمت

ب المطمة حت  القليم العسكرى ل
 من ككانه مهومعا و واذره المدو

 وقوانيذم .٠تؤ١ممعتقد١حتر١و نبر لا
 ، نهبها أو مواله*أ ةمشاذر ر,*٠وتح

خه تدن كما  القواعد على أل
 على واالتفاق ألقتار يونف أخامة

٠ الهدنة عقد

( اؤبمر ) هاى
 على طلق ٠١ الهاى مؤتمر
 الهاى نتةبمد عقدأ ولرب ه مؤتمرين

 يوغر 'ذر هزيعر قعر فى أرولندرة
 ١٨٩٩ ؛وب ٢٧ فى ٠ ا"ولى الملكى
 روصييا قيصر ألثار ليقوال من بدعرة

 التى ا"سلحة تخفينر لفرض )ا
 (( لشعوب ١ جميع ترهز أصبحت
 من عدد لمؤتمر١ ١هل فى واشترتن

 لوالالت١وكذلك البارزة الدودا"ورية
 بعتدلمؤتمرا وأنتهى أالمريكية المتحدة

ث  الهاى ءرفتبا'ذغافيات اتفاقيات ث
 التحكيم بموضوع خامة أالولى

 ذثبن١يقو خامة والثانبة ، الدولى
ا ألدرية باخرب والثالمثة ٠ اخرب



الدس ١٠٤١

عة  المؤتمر اليها انتهى التى والخ
م اذرار الى توهياتتهدف هى  ال

 الدولية انازعات وحل الدولى
 تحقق لم نم فس الودية يالطرف

 االى االدى در العر االغاصات هذه
٠ أجل< من ى االزن* عقد

 عقد 'الى االزق هر I الثانى I و
 ١٩٠٧ 'ك,-دبر ١٨ - ١٥ ض ما

 لتى ١ لبريفانية ؛ ة٠الحكو من بدعون
 خ و بمذر ي—زم j لم ا الى كذلك 'نقدمت
وخ ألمذتم ولكز نتخفيخرادالح محدد
 ه—زاب من لمنى"دمر١ ى’ غر ٠ رفض
 '؛وصيات فى كما اك اءالد اخرى

 بحثه ذ-هى ومما ٠ ا"ول ذم ا؛ؤ
 ابان المحايدة للدول القاذوذى الونع
 او دونتين لدن !دج — م خ لزا شوب

 !ندن باك~ة !وخع١ وكدك ؟كثر
 كما ٠ البحرذال الحرب فى التجارية

 نوا؛’بعض استخدام درعية تعرض
 آروح مع تتذافى اتى تلحة٠ا"ت

 لمعامة باى وكذلك االنانية
 ومهد لمقاتلين١ من وألجرحى ماسرى
 إنم ت ار المؤتمر هذا

 'دسدر االى ؛ ١٩٠٩٠١٩٠٨ '
. ا' ن لذه '؛حج ا'ا راسي عرف ما

هود
 احد على انقع بباكنان مدفنة

 مغ٠ءاص كا'نت ا لعلب أ ذد٠ا! فروع
 لوالية سة٠ءاص ص المغبوبة للدولة

ل انان أبنجاب  ١٥ حالى أالحت
 بعدمدينة أباكنان مدن ثابة وهى

 أحصاء ا سكانها عدد يبلغ ، كرأتثى
 ومازالت وكاى ٠من١ر٢٩( ١٩٦١
ت هاما *كزا  برية—ال للموام

 وحيدز شى١نمر تمأ.ها والحديدية
 بكة—ئ خرى٠ال١ الهند وبأنحاء أباد

 ألمددلمة ألى *ننقسم وهى ، حديدية
 مسجد ؟'تارها ومن أدورة ألقديمة

 اجدبثة١٠ ة—ألمدبذ نم ٠ ن1خ وزإر
 ألصناب المنشائت س 'شمه وما

٠ أبنحاب بنية وكذلك المختلفة

 أحشدى على الهور دم يطلق
 بها١ 'شو تى’١ ألعذر أواليات

 قلهامساحة أ وهى ألغربية أباكتان
ها  تبلغ أن ، الكان عدد فى وأع
 سكابا وعدد ، م٢ ٩١١٩ حتها ى
 ألميل فى ٥٨٦ يكثافه أى ن رهام٣٤

 أباكعتان فى الكثافة متوسد ؛
٠(٢٣٠

الدس

- .الدس أالوس االسم
٠ دسنوررة :ملكية ألحكم نعام
’نازان سانادح سرى ,الملك اددوله رئيس

١٩٥٩١)‘

» فوما ,سرنانا الحذومة رئس

دج.(برايا انحواورا يدشر '٠ العاس،

 تقع نديمة أسيو؛.ة مملكة الوس
 ألحسينية د٠ت٠لؤ١ جزيرة شبه قلب فى
 ٠ للقارة الثرلى ألجنوبى ألطرن فى

ن حتى كانت  عام لهاأستق أعس
 ام٠٠ء متن فرنية ه٠محمي ١٩٤٩
 م١فيذذذا ذيها’جار يرع لذت ؤن’ ١٨٩٣

 ية٠الغرس__ طوزبة١البر١ وكوودبا
 دولة والوس * االذدى 'اخرق فى

 ست دمجا شيتح لدا حل١سو ال قارية
 فى دبورما الشجية ألعين : هى دول

 وألجنوبية الثمابة فيتنام ص ألثمال
 ، ألجنوب فى وكمبوديا . ألذرق فى

ند  ان فى عهام دتحد“و ألذرب فى وتاي
و ألتاى من سكانها  من وغيرهم وأل

 جزيرة ذب فى المنتثرة أالجناس
ف أن أال ،ألصينية ألهدد  اخت

 السدول هذه فى ألباس ألوضع
ل أسربثة  عدى أنعكس قد أالستق
 أثر مما الوس فى ألمياس ألوضع

 نهبا فجعلها فيها أالحداث نطور‘ عدى
 التوى يناصر ألذى ألتتبدى لليمعن

 ؛ ( أوم بون االمير وبمثله ؛ ألذربية
 تناصره ألذى االمرق وأبارى
 المابة لصينوفيتذام١فى ادوعية

( نمونج سوفانا االمبر ويمثله ١



١٠٤٢ الى

 االمير ويمثله ) البادى والوسد
 فى اثره لهذا وكان ( فوما سرفانا
٠ الوس اقتصاديات تدهور

 اًلفمم ٨٨ر٧ الوس ساحة تبلغ
 ٢ر٢ ( ١٩٦٢ تقدير ) اركان وعدد

 حول الكثافة متوسد أن أى ن م
 المماحة هذه وأكثر ، متر للكينو ٨

 المفطا؛ الصعبة الجبلية المر-نفعات من
 مأوى زالت ما اش البكر بالغابات

الغيلة سيما ال اب ذات١.و٠لحي
 راسج قديما فتعر الوس وكالت )

 وارؤد ر !ذموا ( ول المرون مملكة
 الغابات لهذه االقتصادية االهمية ومع
لها أن اال  . محدودا رال ما استغ

 ٠ألف ١٠. ذذبن٠ح٢ف االدارية اله؛سمة
 ٨ برابانح نحروا ة—الماكل ااهاصمة

٠ خت ن؛فا وسا باكسيه كل ٠ آالف

 فى االحادى الوس نثاطصل
 أكذر أن ز ز الزراعة االول المكان

 االرز ويشمل • محليا يتهلك االنتاح
 الذرة كل آ 'ا د ألف ٤٥٠ نحو )

 ائهان حب ا. ر واًلب؛ والثاى والتبغ
 ومع ؛ فيرن واال الكينا وخشب

 فى النادرة الممادن من عدد وجود
 التعدينى النشاد اًن اال االقليم

 التصدبر معادن واهم محددودا زال ما
 '(،١٩٦٣ عام د ٦٦٠ القصدير)

 االقتصاد ضعف على ساعد ومما
وى ت صعوبة ال  ، والنقل المواص

 البرية الطرز بعض فباسمتثناء
 'ن عن ذض حدبدبة سكك ر'نو ال

 تعوقه الميكونح على النهرى النقل
الت  نفتات فان ذلك ومع ،الش

 ذية١لميز١من كبرة نسبة تبتلع الدفاع
 تثترك نقدية معوئة توازنها التى
 اب' بط بر و ة المتحد نات لوال ا ض كل فيها

٠ ليا ١استر و فرنسا و

 الوس فى لحركةالوطية١ تاربح بدأ
 ١٩٤٥ عام اليابانيين انسحاب بعد

الو )) جماعة الحركة وتزعمت

 رأسها على خذومة وأقامت (( اساراك
 ان تلبت لم انها اال بتسارات االك

 ارحة فى الفرنسيين بعودة انهارت
 الى الحركة زعماء وهرب التالية
ند  حكومة ناست ١٩٤٧ عام وفى ،'ناي
 لوانج أسرة ,من ) دستورية ملكية

 يوليه ١٩ وفى ( القدش برابانح
 فى مستقلة دولة الوس أعلنت ١٩٤٩
 واخذ الغرنسية دماعة١ نطاق

 الى المودة فى المهاجرون الوطنيون
 البارت ١) ا'ءة٠جما باستثناء الوس

 االمير يتزعمها التى اليسارية (( الو
 غزو حاولمت والتى, فونح سوفانا

 شيوعيو ) منه لغييمت ١ ة باعد , الوس
 ١٩٥٣ عام فى ( الشمالية فيتنام

 ١٩٥٥ عام وفى ة فذلمت المحاولة ونكن
 عقد بعد العسكرية العمليات توففت

ن جنيف اتفاقية  الوس حياد واع
 االشذراك على الو(الباثيت١١ وموافقة

 االك شنة بر ائتألوية مةدحك فى
 فالمنازعات ذاك ومع ث ذوما .وفانا

بات  واليساريين لحياديين١بين واالنق
ق وتيى وقرارات  فتئت ما النار أط

 المتصارعين الى اشم ثم . تترالى
 الوالذات هم ند تا ,'.شن )'ابيبون؟

ب فقاموا المتحدة  فى فاشل باش
 فيه دمت ١٩٦٠ عام اوالى

 مواتع غرب فى االمربغية الطاثرات
 فيتنام حدود على « الو اباب ))

. الشمالية
 :االدوية. ادلفة
 كيب، ٢١٠ .ي دوالر ز كيب . الساة
لبل لم٠مب ٠ا٠>م :رزة الديم

ثة ذو أبيض رذدس. ث

الى
 ة1لعما وحدد (( لى ٦١ و (( الى )د

 بنف ، الشعبية رومانيا رية فىجمي،
ى ى كان وتد بالى، ١٠.الى■ ال  ال
 سر ابات زروماب الرب اكمله
ى اسبى المحتوى باع ؛الملكى  ل

ر.١؟٨( ١٩٥( فبراير ١ منذ ١



سيعى الص!١٠٤٢

 فر الر القم فعر حدد . جذرام
 روبل ١ = الى ١ ١/٢ أساس على

 ؛)دوالر يادى هذا دعلى روس
 الجنبه وياوى . الى ٦ االمريكى

 أما ٠ الى ١٦ر٨ لبىرر اال
 وألعمليات الجادة بالجة العر

 الى ٥. الى يعز فقد التجارب
٠ االنترلينر للجنيه

ى
 ٠ النازى الحكم اباز ألمالى سياس

 ئ ١٨٩٠ ولد ٠ الى روبرت ٠ د وهو
 واخذ العشى الحرى فى اغترك

 '(ة١٩٢٠٠١٩١٧١ فرنا فى همرا
 ينه تكل منذ اغازى ا الحزب الى أنضم

 عام ميونخ قطاع 'رنم ٠ ١٩٢٤ عام
 جبهة منطمة ريامة تولى ا ١٩٣١
 التى وهى ١٩٣٣ عام االلمانية الدلى
 اتحادات محل النازية قيام بعد حنت

 ميزانية 'نبلع وكانت ،الملماة الممال
 م ٥٠ ٠ نحو االشتراكات من الجبة

 نيمن م الذ؛ النظام الى نرض ’ مارك
 ءبه بض ٠ المانيا فى العمال طوائف

للمحاكمة وقدم١٩٤ه مانو الحاءفى
م١منهؤ؛ياسمتخد ٢نورمبر اًماممحةف

 العمال من ملدبحن تهجر فى العذف
 انتحر ، فيها للممل المانيا الى االجانب

 أكموبر فى المحاكمة ائناء سجنه فى
٠ شه العام من

سياس ء الحى
ح ١  ’ساذورالدواى١-فىالط

جى  هجر شخص ز ه السياسى ء ال
 بوسائل عنه أبعد أو االصاى موطنه

 االغطهاد أو واالرهاب التخويف
 أو عنصرية أو سياسية السباب

 أخرى دولة اقليم, الى ولجأ مذهبية
 من لحرمانه العيش أو للحماية طلبا

٠ ا"صلى وطنه ار العودة

 يحكم الذى الظال للوضع ونظرا
حى االعتبارات كانت ،السياسى ء ال

 دفدث التى العوامل من االشانية
 نهاية زد العالى المام اراى

 الدفاع ٠لى١ االولى العابة الحرب
جئين حقوق عن  وتقديم ال

دبية المادية المساعدات  االختيارية ول
 سبب الحاثة هذه 'نفاقم أن ض . لهم

 'تم االولى العاب الحرب أحداث
يين حولت التى الثانية  البشر من م

 هذه من جعل سياسيعن جئبن ال الى
 االمن تهدد -دولية مشعة ا!ظاهرة
م  مأزمة بتذريعات تعالج لم ما وان

٠ الدولى المتوى على
 لمعالجة دوتجة محاولة أول كانت

جئين مشكلة  لشوئن مكتب اقامة ال
جئين  بجنيف االمم لعصبة تابع ال

 الدولى نانن مكتسب دح باسم عرف
جرن  السامى للمندوب نبة (( ل

 المشكلة لمعالجة العفجة عينته فى١
 آ ناسن فريجون ألنرويجى وهو

 من هربو' الذين البيغن الروس وكان
 البلشفية الثورة قيام بعد روسيا
 الإلجئين هؤالء من طائعة اير شاون

-دئن ٣ انحو  االرمن وتجهم الجىءاً م
 فى مواطنهم هجروا اك.بن وابوناتجين

 وفيما ٠ السلطنة انهيار بعد تركيا
 مشعة برزت العالميتين الحردش لعن٠

جئين  أنحاء فى الحدات نتيجة ال
 الخرب منها ٠ المالم ص متغرقة
 كا ١٩٣٩ - ١٩٣٦ ) االسبانية االهلية

 أسباذى مرزن تلث. شدو شردت التى
 وا!حرب ١ز فرف الى أكثرهم هاجر

 التى ( ١٩٣٧١ الصينية اليابانية
يذن عدة الجأت  الحرلميين دن م
٠ الحدود وراء فيما للهرب

جئين مشعة تطورت ٠ ٢  مدن ال
 تطورت كما الثانية العالمية الحرب

حها وسائل  الغزو كان فقد ٠ ع
 أوربا دول أكثر اكشح الذى االلمالى

 فى سبا ١٩٢٢ و ١٩٣٩ عام بين
ين تشريد  خارح الى ا"ورسبن من م

اليهود ذلك لى بما االصلية مواطنهم



)١٠٤ اسنون ,والجوئن

 ألحياة على 'نسلطهم ببمب ا"لمان
 هؤالء لجأ وقد ،العامة االلمانية
 الواليات الى خاصة غة٠بع المهاجرون

 تعمراتها وبريطانياوسى. وكندا ألمتحدة
 ولدت.المثكلة ،البحار وراء ويما
 نرن فدى أ مة٠ءا قفية الى لتا 'نحدى

 طل فى د'كثربع أجنها معا ألضرورى
 ئ؛ ل سم و ٠ الدوقة زهاقدات٠ال١
 اد ا"فر قبعحذو االعذراف ' ١ ز : لجبود١

م بة٠والحر لحياة١ فى  ورن كم،ا واك

ن ا. من مواد عدة فى  ألعالى االع
 حق جأء وك ٠ ج ان—أالذ** لحذوف

 هذأ من ١٤ ألمسادة ل سا أللجوء
ن  ۶١ فى الحق ورن اكل ١١ بقوله أالع

 وفى‘.'—بح ؛و اخرى ؛الد ااى رإج
 ٠ ،7 أالضطهاد ت٠م دربا يها١ !تجاء أال

 حقوق ية بحما' خاصة عقداتاقية اب؛
جوئن  فى ا"مم هيئة ف ا دس أ تحب أل

 رم وعم عن' . ١٩٥١ ءام '.دا رز
 ؛"حذى؛ أحذوق من ذىاالد ه—الح

 ادلىواهبوحر.^١.>ق : الياس
 او حنية ءلمى والحصول العقيان

 مكتن اثشاء ب؛ ٠ مي ردغ وثائق

جئ لشوئب ألسامى اندوب ن٩أل
 دن سغل٠ م 'الو ؤ "مب١ لعد!، وها ’'ف

 هذا ٠ الذكر اراللعة االتفاقية
جر ث ذو وكالة ألى باالضافة  ثال

٠ الفلسطينرت

 انثاًت ١٩٥٠ ديسمبر ١٤فى٠٣
 الساس اندوب مكتب ١١ ا"مم هيئة

 ة—مدين ومقره 0 جرت ل ا لشوئن
 السامى ولب المند ) ا بعسويعمد جنيف
 نانب و ن ى بعد حمو ٠ بدر دنا فيلكر

 ألدرت ر حده االب أنامى ا؛خدوب
 مهمته من ينتهى ن١ على ( خان اغا

 بر٠دس٣١ حض متدت١ت١ ٣ فى
 االعانات عر ميزانيته نوم و ، ١٩٦٨

 فى د م ١١٠ بلغت وقد والتبرعات
حظ ، ١٩٦٤ - ١٩٥٠ بححن المدة  وي

الدول من االعانات هذه أكثر ان

جرت ا ءلمى وتنفق الغربية  لنازحن ا ل
 ا ؤالءه من ، االشتراكية اذول من

جوئن >وبون—الص  كنج هنح الى ال
 ( تعالية ألمبر ١ مكاو والى البرذطاندة

 ، نيبال الى التبت ومهاجرو
 والكونذو بوروندى لرن نو؟روالمها

 ألى ادا من ت والمهاح. ٠ واوغشرا
ب امريكا  هذا ضح ٠ وغيرهم ال
م' نوبل جائزة المكت  لمام للس
٠ ١٩٥٤

الفلسطينيون الالجئون
 ألقلطينيون الجنون ا يمثل ٠ ١

 تحت وطشه من طرد بأسره شعبا
 أغتمبت ثم الملح االرهاب وطأة

 تختلف لهدا ’ وأمواله هرعنكاته
جرن قفرلمن  عن طينيين—القلس ال

 ، السياسى اللجوء مشاكل من هدا غح
 أن جعة أخا ١ يثاعة ت٠م ضداعف وممدا

 عرب من المواطنين الء حرى تحويل
 خطف’، 'ننفينا ت جرنال االى نسددن
الدواء وهى بريطانيا فيه تعاونت

الموذكن االرهاء مع دبه—ألمن
ء يرض وألقرى بدن ١٠ اج

 '٠٠ ٠ ٠ د نبو ١ ا لقذازحيت ٠وغديمها

العربية الهجرة موجات بدأت
 منذ العهيولى االرهاب ضغط تحت

 نثل بعد قمتها وبلغت ١٩٤٧ عام
 وءذه ١٩٤٨ عام فاطين ئ
 التة فى ادنة اتفاقيات ن٠م طلة
 عدد بلغ ألفترة هذه ض ٠ الدالية

جئين  - عربى مواطن م ارا نحو ال
 ألمجاورة لعربية ١ الدول بين تشنرا

 أخدجن ابال؛و ات معكد وأقي،ت
 ضوء فى عادال ح قضيتهم تحل أن

 الدولى القانون يكعلها التى الحقوق
جرت  ذا—تنفي ثم ، السياسيين ل
 التى المتحدة ا"مم؛ هيئة لترارات

 ذ٠٠م-- ا د٠م -سلسالماً رذ تتعمدر أ
بسبب تجمدت ولكنها ١٩٤٨ عام



داخبذ الئحة ١٠٤٥

 نبده اليهودية الدولة تنفيذ عدم
 المتحدة الواليات من مؤيدة القرارات

 ه..قه اءي رذى 1وليم ٠ بخاصة
٠ القرارات

ديمبر ١١ لى ٣/١٦٤ ترار
 رهدنة الدامة الجمعية أصدرته ١٩٤٨

 دورةثتقرر ٠٠١ قد أنه نطى٣و'ك االمم
ض من ٠فىذس نرغب لمن الماح  ال

 ونت أقرب فى بيوتهم الى العودة فى
م والعيش ممكن  جيرانهم مع .س

 اموال عن تعوينات دفع ووجوب
 الى العودة عدم يقررون الذين

 ااخوفين' لجنة أعاذت وقد ٠ « بدوتهم
ثية  كفين الجدمعدة العتو؛ اش الث

 عدى الضغط فى فثلها ااخرار هذا
جئين باعادة اثيل ام 'نعويفوم أو ال

 ١٩٥٢ يناير ٢٦ فى ٠١٣ رقم قرار
حط )ز  لم التوش لجنة أن باط ن

 الجمعية قرارات بمقتضى مهمتها تتم
 لم اليها المثار القرارات وأن العامة
 الى بالنسسبة سيما وال بعد تنفذ
جئين اعادة  الى العودة فى الراغبين ال

 التعويض الىتقدير وبالنسبة دورهم
جئين لممتلكات المناسب المادل  ال

٠ (( العودة فى يرغبون ال الذين

 نودر ٢٨ فى ١٠١٨ رقم زرار
حظ )) ١٩٥٧  ءودة بذراءات ان ن

جئين بعد(( 'ننفذ لخم تدويضاتوم أو ال
 ديمبر ٢٠ فى ١٦٠٤ رقم قرار

 انه االدف وزند مع يدرك )١ ١٩٦١
جئين اعادة تتم لم دهم الى ال  أو ب

 القرار هذا و'سبق '(( ٠ 'ندويضوم
 ننتهى’ مشابهة سنوية ؤرارات وتلته
 من مزبد 'نقددم الى ا"م*( بدعوة عادة

 ئ غو وكالة لصندوق المساعدات
٠ الفليبين اللذجئين

 االمم لهيئة العثرين الدورة وفى
 ١٩٦٠ ديسمبر - نوفمبر فى المنعقدة
 حارسى بتعيين العربية الدول طابت

مدت كما ، الفلسطيشين ممتلكات عر

جئين غوث وكالة عمل الجمعية  ال
٠١٩٦٩ يونيه حتى

 تقدمت ١٩٦٦ نوفمبر ٢ وفى
 وماليزيا وباكستان الصومال
 االفريقية لدول١ءن نيابة وأففانستان

 بتعيين يقفى قرار بمثروع االبوية١
 ممتلكات على المتحدة االمم من حارس
 رفض ولكنه ، فلطين فى العرب
 فدست كما فقد ٣٦ : ٣٨ بأغلبية

 يدعو قرار مثروع المتحدة الواليات
 الى واسرائيل العربية الدول من ك

جئين اعادة عى التعاون  ال
 تعويضهم او وطنهم الى الفلسطينيين

 عن امتنعت العربية الدول ولكن
 بادانة يطاب ال النه التصويت

 ذرارات تنفيذ برففها اسرائيل
٠ ١٩٤٨ عام منذ االمم عيئة

 اسرائيل دبرت ١٩٦٧ يوتيه ه وفى
 عدوانا وبريطانيا المتحدة الواليات مع

 من كان العربية االرض على مفاجائ
 لنهر الغربية الضفة احتلت ان أثاره

 مثكلة ناعف مما غزة ونطاع االردن
جئين  نزحوا الذين اسبيين ال
 المجاورة العربية الدول الى بدورهم

 وتدخلت ، وممر االردن -ما ال
 الدوية االحمر الصبب هيئة

شراف  هؤالء من جانب اعادة على ل
جئين  ولكن الغربية الضفة الى ال
هذا تعويق بدورها حاولت اسرائيل

،٠٠،االه
ح فى — ١  ، الدستورى االصط

ئحة  بها يقصد البرلمانية الداخلية ال
 للمجلس بالنسجة االجراءات قانون

 من مجموعة انها بمعنى ، التشريعى
 الدستور لنصوص مكملة االحكام

 المجنس ق العمل بنظام يتعلق فيما
 تيام كيفية تبين انها اذ ، التشريعى

 مكان ال تفعيل وهو بوظيفته المجلس
يتضمن ١لهن ، الدمازي صاب فى له



١٥٤٦ اليكا

 هذا يفيد نصا عادة المكتوب الدستور
٠ المعنى

 ١٩٢٣ لعام المعرى الدحور ض.
 كل يضع )) ن١ على ١١٩ المادة تنص

 طريقة مبينا الداخلية الئحته مجلس
 تنص كما ، (( اعماله تأدية فى السير

ن من ٦٠ المادة  لعام الدحورى االع
 االمه مجدب يضع )) ان على ١٩٦٤
 ادائه كيفية لتتذم الداخلية الئحته
٠ (("عماله

 تدحل التى االعمال تتفس ٠ ٢
ئمة نطاق فى  للمجدب الداخلية ال

 مكتب تشكيل : يلى ما التشريعى
ء الرئيس أى المجلس  والوك

 واختصاص والمرافين والسكرتيريين
 الجدات انعقاد ئظام ئ منهم كل

 تحر؛ر ونظام والربة العلنبعطة
م نظام ، مضابطها  * الجدات لى الك
 ارزانية كلجنة الدائمة للجان١تثكيل

 والتعليم لدناع١التشريعيةو والشوئن
 تتضمن كما ٠ ادارتها وكيفية ٠ الخ

ئحة  عرض طرذغة الداخلية ال
 ٠ قشتها ومتا التوانبن مشروعات

 بحث و العدامة الميزانية نظر وطريقة
 وكذلك ٠ باقرارها الخاصة القرارات

 . ٠ء وبياناتهدا الحكومة إرامج قشة منا
 تتغمن كما ٠ للدولة آلعامة لمياسه ا

ئحة  االسئلة فى انر طريقة ال
 قشة المتا وطليات واالستجوابات

 المفدمة العرائض فحص وكيفية
 . بالحكومة الثقة فى والنظر ، للمجلس

 وحن العد*ولة سحة بحت وكنالمث
 على ال#نحة تشتمل كما استاطهانم

 حدود المجدرلى. فى النظام حفن طرق
٠ الدستور بنص له لة اذو الحقوق

 ساتر أكثر فى العمل -يجرى ٣
 التشريعى المجلس ان ىط الديمقراطية

 الئحته ضع بو يقوم الذى هو
 مجابن من مؤلفا كان واذاً ، الداخلية

مجلس فكلى اً وألثيوخ كانواب )

 بعض ان اال ٠ الحق هذا له متهما
 الحكومة اشرالى ضرورة ترى لدساتر ا

ئحة تكون ال حتى وسعها فى  اداة ال
 السياسية ا"حزاب أيدى فى خطرة

 ١٩٣٠ عدام دستور به قضى ما وهذا ؛'
 المبدأ هذا على يداب ولكن ؛ مصر فى
ل لحرية انتقاصا فيه أن  واستق

 ، الشعب الرادة الممثل ألمجلس
ئحة دامت ما  نصوصا تتضمن ال ال

٠ ستور لد ا مواد تخالف
ئحة  يرى قاذون الداخلية ال

 المجفر عضاء ع جمي على يطبيقه
 عاب يوافقوا م الذين االعفاء حتى
 قانون لكنه و ٠ انراره فى النظر عند

 على يرى ال ذه١ اذ الصفة محدون
 اثناء ونى المحلس داخل نى اال أالعفاء

لهذا ’ التمثيلية بوظيفتهم قيامهم
االخرى كولة١ فوأنين دون 'حبر

موافقة رها١صد١ فى يثترط التى
ا١سهطة٦ش٦ركشك

 بمعنى ، يلغيها او المجلس يعدلها ن١
 الذى المجلس حل بعد دائمة تظل انها

 ااجديد المجلس ا—بهه ويتقيد أقردا
 د أنها طادا له اش والمحاض

ئحة ،'لعدل  وقوع فى'حالة صاتكرال
ف  فا؛رجع بنودها من بند ن بذ؛ خ

 ون ٠ لمحلس١ ردن لى١ ذس نى
الرئيس استثمارة بمد اأعادة

٠ كمجلب
اليكا

 أبحاث تاريح فى انتهر اسم
 ،الصناعية واالنمار الخارجى العضاء

 الوولف فصيتة ن٠م كلبة أب، وهو
 داخل فى ١٩٥٧ نوفمبر ٢ فى اطلفت

 الروسية الصناعية االقمار ثانى
 ودو . « تنيك يبو اا اسك المعروف

 وقد ٠ رحل ١١٢٠ يزن صناعى قمر
 خزانة داخل فى يه٠أك'.١ هذه وضعت

 كما ئ والظعام باالوكسيجدن رزودة’
لقياس بأدوات مجهزة كانت أنها



١٠٤٧

 بنتائجها تبعث والضغط لنبض ١
يوم دفى ٠ االرض الى اريال أجهزة

 رسار اذ هزةج٩ توقفت نوفمبر ١ ٠
 نعان يجب نفقت اليكا ان واعدن

 كائن أول داك فكانت ،االوكسجين
 الخارجى الفضاء بلع حى أرض
ب هوان احتجاجات من بالرض  الك
 استخدام على اعترشوا الذين

٠ التجارب هذه فى الحيوانات

لبران
 ورئيس غ درس ■■-لى .ر

 ولد لبران ألبير وهو ، جمهورية
 درس ’ ١٨٧١ عام الموزل باقليم

 ٠ السياسة الى أنعرف ثم الهندسة
 ١٩٠٠ النواب بمجلى عضوا انتخب

 وزيرا عدن (١٩٢٠ بالشيوح وعضوا )
 وفى ١٩١٢٠١٩١١ سرات

 ، الحربية وزيرا عجن االخيرة السنة
ل وفى  وزير منصب تولى الحرب خ

 المتحررة واالقاليم البحرى الحعر
 ري انتخب ،١٩١٩٠١١١٧

 ثم ’ ١٩٣١ عام الشيوخ لمجلسى
 يرلية حتى ١٩٣٢ الجمهورية رئيسا
 ؛-يذان المارشال استولى حين ١٩٤٠

ن بسد السلطة عئى م اع  استس
 العامة الحياة عن انتطع ،فرسا

٠ ١٩٥٠ وفاته أحين

اه٠٠يت

 ٠ الباب الجمهورية التوس أالسم
 ’ دلهانية حمهررذة : ألحام نعام
 . ثم ١٩٦؟ ) دد رل٠لى ' الدولة دبس
 ٠بفى١لله١:تبد الحكومة رئيس

٠ ( ألفا ٤٥٠ ) بيروت : العاسة

 البحر ساحل على لبنان يطل
 ، كم ٢٢٠ لمسافة الشرقى االبيض
 من اسورية الجمهورية ويجاور
 طورالحدود ويبلغ وألشرق اشمال

 بينما ، كم ٢٧٨ بينهما الشركة
 بغلطين الجنوبية حدوده تتمل

يمشل ؛ كم ٧٢ سافة المحتلة

 مع متوازية أناتجم أربعة جغرافيا
 بالهن تبدأ ، اساحل امتداد
 جملته فى خيق سهل وهو الساحلى

 الحمضيات فيه تجود التربة خصب
 بأسماء وبسمى والفاكهة والزيتون

 عكار سهل فيقال مختلفة
 عدة عليه وتقع ألخ وصور والدالرور

 ولبترون طرابلس تثمل موانى
 ويلى ، وسور وسيدا وبيروت
 لبنان جبال اساحلى اسل
 نحو الى ارتفاعها يصل التى الغربية

 ممايف عليها وتتناثر متر آالف ٣
 هذه ومنحدرات ٠ الدون لبنان

 البقاع سهل على اطل الجبال
 ١ ٢ ٠ 'نحو طوله يبلغ الذى الخصيب

 وتقسمه كم ١٥٠٨ بين وعرضه كم
 فيه يجرى شمالى الى بعلبك هضبة

 وجذوبى سوريا صوب العاص نهر
 أهم وهو لليطالى١ نهر فيه ى٠وذجر
 بين ما البحر فى ويعب لبنان أنهار

 باسم ويعرف وسيدا صور
 ذهو طوله ويباغ (( القا.حية ١)

 جبال البقاع سمل ويلى ، اثم٤٠
 بين ما تتع اش الترتبة بنان

. وسوريا لبنان جمهورش

 م٠م ٣٤٠٠ نحو تجنان ماحة تبلغ
 هذه نصف وئحو ، ( م كم ا ٠ر٤ ٠ ٠ ز

 على يزيد ارتفاع على تتع الماحة
 المكان عدد ويبلغ ٠ قدم ٣٠٠٠

 أى ، ن٢ را٧ه ( ١٩٦٣ احماء )
 وينتمون للكيومتر ١ ٤ ٠ تحو بكثانة

 : أهمها' طوائف عدة الى عقائديا
 ،الفا (٢٤ ايبون اشارون

 واسلمون ، ألفا ١٥٠ واالرثوذكس
 'ثم ، ألفا ٨٨ والدروز ، ألفا ٥٤٦

 الكاثوليك واالرمن واآلرمن الكاثوليك
 ا ى٠اال ألمدن أهم ٠ د اليهو. وبعض

 الغا، ٣٣ زحلة ألف، ١٠٠ طرابلس
٠ ألفا ١٢ صور ، ألفا ٢٢ ميدا

 بمدة اللبنالى االقتصاد يتميز
صغر الى جملتها فى ترجع خصائص



١٠٤٨ لبنان

 الكانيات قإة مع االقليم ساحة
له  ثروة من خلوه السيما استغف

 الشهاد اتجه لهذا هامة معدنية
 لخدماتاش١ ميدان الى االقتصادى

 والتجارة المصرفية الخدمات تثمل
 ، الياحة ثم سث,ت٠ذ١لتر١و لخارجية١

 أنه النشاد هذا على ويؤخذ
 وقوى عوامل على عام بوجه يعتمد ١)

 الونية للسلطات ندرة ال خارجية
 فس « ومرانبتها فيها التحكم‘ على

 ادى— االنتعم التخطيد تضمن ثم
 لمداركة صناعات عدة توطعن محاولة

٠ العجز هذا

 الثانى المصدر الزراعة تعتبر
 أالرصرراعية ماحة وتبلغ للدخل

 ، الكلية المساحة من بز٣٨ نحو
 الساحلى المهل فى الزراعة وتعتمد

 مثل التصيرة المائية المجارى على
 والغراديسر والكلب والدامور اراهيم

 إغاكهة ١ االنتاح ويشمل وقاديثا
 ٠٠ وحدا لمان دها٠ تؤر—تد ا!ض

 التفاح طن(؛ الف ١٤ البرتقال).
 ب ن ا ٦٨١ الحب ؛ ( د ا ٦٨ )

 وا؛وز العن 'دم ( اط ٤ ٠ ) وانمون
 اقاع سهل اما ،وابجر ذوقوالبر

 ( اط ٦٦ ؛ القمح زراعة موطن و٠فه
ك تكعى ال الحبوب ولكن سته  ل

 ن١لستر عذى لبنان يعتمد لهذا المحلى
 ’والدتين ( سدوريا م.ن ال,-جما ) القمح
 تة لسذه١كمبها' ر و'نقد ن ستؤر بعفة
 وس ٠ المحاى االنتاج ضعف بنحو

 ٣ر٤ ذحو ) التعغ الصدور محاصيل
 موز المحه نلث’ نحو منه والمصدر ( ك م
 تمون الى الزراعية الخطة نهدف’و

 'نخز؛ن واهمها الرى مثروعات
 اتجاهه نقطة عند الليطانى نهر فائض

 السياحة تعتبر كما البحر الى غربا
 ويقدر الهامة الدخل مصادر من

 ٥٠٠ ينعدو فيها المستنؤر المال رأس
 لعام العامة الميزانية بلغت ٠ ليرة م

استرلينى م ٥٠٧ جملة ما ١٩٦٥

 على الدخل سف نه دن اكثر ويعتمد
٠ المباشرة غير الغرائب

 القليمية١بحدوده لبنان يكن لم ٠ ٢
 ٠ ١٩٢٠ عام قبل **وجودا المعاصرة

 م ء؛ ومتن I اللريح هذا حتى كان ذ١
 يامم تعرف' محاوطة ا ٨٦ ٠

 تشمل وكانت لبنان جبل متمرفية
 والشررد العربية لسان حبال
 بعن م ٨٠ نحو يمتد لذى١ ا!حلى

 عام وفى ٠ ورابئس بدروت مدينتى
 سوريا ؛ الشام ^الد وضعت ١٩١٩
 الغرذس ب١أالنتد تحت '؛ ن ولت؛

 فى أالنتداب ١هذ الوطيون ونابل
 الدامية الثورات ري ابدنن؛طلة

 والنفى باالعدام منب كثير على وحكم
سبتمبر اول وفى ، الجماعية والغرامة

الفرض ادامى ادوب اعذن
 الكيدر لبنان دولة تيام غورو الجنرال

 وطرابلى بان فية متعر 'نف الذى
 ٠ وصيدا ٠وبعإبن ٠ ۶ لبقا ١و ٠ وتدا

 المندوب وأقام .'٠ وت وبي . دور ه
كا;تن I عاما فرزما حاطا اكاى

المندد تبس و'ذواتى 'لرابو
 وفى ٠ الغرنسيبن والحكام ابامبن

 تحت جمهورية لبنان اعلن ١٩٢٥ عام
 للجمهورية ووضع ٠ الفرنى االنتداب
 ئ ١٩٢٦ مايو ٢٦ فى اعذن دستور

 فى ورية٠للجب رئير أون وانتخب
٠ الداريخ هذا

 العالمية الحرب ابان نعتان كان
 االحداث من لللة سرحا الثانية

 صدر ١٩٢٩مر٠* وغى ٠ والثورات
 .الودى الحكم باإماء فرض قرار

 حكومة اعلنت ١٩٤١ نوفمبر ٢١ ولى
ل الحرة فرنا  وانتهاء لبتان استق

 مؤقتة حكومة قامة ١ مم االنتداب
 دراسة ١ ١٩٤٣ مارس ٢٦ لى شكلت

 اقيلت ن١ نلبث لب ولكن '( 'نابت ايرب
 اخرى وخلفتها نفسه ألمام فى

 الراء تمهيدا ( طراد بترو بريإسة '
٢ ١ فى جاءت دستورية انتقابات



لواسلم ١٠٤٩

 برياسة وطبة برزارة يبنمبر
 فترة تميزت الذى ئ الخورى بشارة

 الياصة فى دورلبنان بتوكيد ررامسه
 واش ٠ أالوسط للشرفى العربية

 خلفه عهد فى جامحة -رورة اتخذت
 الدولة إرثير ادى مما شمعوت كميق

 ١٥ فى امريكية بقرات االستعانة الى
 القومية تيااًر لوقف ١٩٥٨ يوليه

 كما ٠ فذ-لت المحاولة ولكن العربية
 ٣١ فى الحكومة قلب محاولة فثلت

 الحزب دبرها ش١ ١٩٦١ ديسمبر
 فؤاد رياسة ابان السورى القومى

٠ ب شها

 لبنان جمهورية رؤساء يلى وفيا
ن منذ . اتل بنات دولة قيام اع

 ؛١٩٢٦ ماو ٢٤ دباس ثارك
 ؛ ا ٩٣٢ عام ٠ العد بانا حبيب

 ؛ ١٩٣٦ يغاير ٢،,. اده اميل
 ؛ ١٩٤. ابر.بل ٤ . نقاش الغريد
 ; ١٩٤٢ مارس ٢٥ ن ثابت ايوب
 ؛١٩٤٣ يولبه ٢١ طراد، ترو

سبتمبر ٢١ . الخورى بثارة
؛١٩٤٣

 سببتمبر ٢٤ ن، شمعو كميل
؛ ١٩٥٢

 ؛١٩٥٨ سبتمبر ٢٤، شهاب فؤاد
؛ ١٩٦٤ ستمبر ٢٣ حب,، غارل

ر بنان فى الحكم نظام نام
 ماير ٢٣ فى .هدر دسور اساس
 الفرنى االنتداب ظل نى ١٩٢٦

ت وتناولته  ، ١٩٢٧ عام نى تعدب
 عام فى ثم ( مرتين ) ١٩٤٣ ، ١٩٢٩
 دئيى اماس على ويقوم ١٩٤٧

 توات ٤ لمدة للجمهورية منتخب
 ٩٩ س يتألف واحد نيابى دمجلى

 ويمثل ( عفوا ٢٠ ب بدا ا عفوا
 الجمهورية رئيى التنفيذية لمللطة
يعينهم وزدا، ومجلى وزرا، ورسى

القوس االسم

 اسم نم
 الدولة دسس

العاسمة

 العرف دجرى ؛ الجمدرية دبر
 رئيى بكون انه على الدستورى
 الوذراء ورئير ، مارونيا الجمهورية

 النواب مجلى ورئيى ينيا ملما
٠ شيعيا ملما

 اللبنانية الليرة : اساة

( أفقدا ر أحمر أبيض أحمر : اسم
خدرا, ارز شجرة *ع

االبيض القطاع على

دونيا

 سومياتبن ناريو ليتوناى :
لليكا ريبو

دعبية جمهورية :

م. ::يبب

 للتوانية ١ الجمهورية )) أو لتوانيا
 احدى ، االشتراكية ألسوفييتية
 الوفييتى االتحاد جمهوريات
 واحدى ،١٩٤٠ عام منذ ألتاًديية

ث فيتييةلو ١ الجمهوريات  الث
 كانت ،البلطيق بمر على ألمطلة

 رومية مقاطعة ثم بولندية مقاطعة
 وفى ١٩١٤ عام أالدان احتلها حتى

 انحابهم أثر على ١٩١٨ ديسمبر
 ورية٠جه بها البلشفية الحكومة أقامت

 انهارت ن١ تلبث لم انها اال سوفيتية
 دبمذراطية جمهورية محلها وحلت
 االتحاد عاد ثم ، الحرش بين ما عاثت

 بناء.طى (١٩٣٩ عام الوفيتى)
 الرية السوفييتية االلمانية االتفاقية

 يوبه وفى االقليم على واستولى
 طالب شعبى مجلس انتخب ١٩٤٠

 الجمهوريات اتحاد الى لتوانيا رغ..م
 ٣ فى الضم هذا ونم الوفيتيه

 الوفييت مجنس من بترار اغسطس
 من كانت التى المناطق تغمن االعلى

 عام اتفاقية حسب المانيا نصيب
 االالبة ممل ميناء وشملت ١٩٣٩

٠ كذجيدا باسم ذلك بعد عرفت التى



١٠٠ برلمانية لجان

 ن٠م ال-ذغيا جمررية لتوانيا نجاور’
 ن١م ___اء٠ذبيض١ ورو'صيا ن الثمال
 وبمثل ألجنوب من وبولذذا ، اإدرق
 'نمالح ؛ بى الغم حدها البلطيق ساحل

 فى وهى ٠ ٢م الف ٢ره٢ لساحتها
 سله٠س-إ تتخلله ء- واطى سهل جملتي؛

 واالنهار والمستنقعات ابحرات من
٠ ب.ريجل١و اننيمن سها ألقصيرة

 ا٠٠١٩٦٤ يناير ) الكان عذن يبلع
 اللتواين من /)٧٩ منهم ن٠م ٢ر٨٩

 تعرف خاصة لغة يتكلمون هؤالء و
 بعض الكان يشماى كما باسمهم
 المدن وأهم ٠ بولنديين ١و الروس
 كليبيدا ن ( كوفنو ) كاوناس االرى

٠ اليا سر ثم ( ممل ١

 بلدا ١٩٤٠ عام حتى لذوانيا كانت
 تمنيع حركة بدات ثم خالصا زراعيا
 االرف مساحة بلغت ؛ االنداح مذهدد

 تجفيف تم كما هكتار م ٢ر٤ الزراعية
 ٠ المستنقعات من هكتار مليون نحو

 ن م نحو عى ١انزر االنتاج ويشمل'
 ابغاض من ط م ٢ر٢ ئ الحبوب من

 اف ؛٤٠ البنجر، مكر ط ١٥٤٦
 من ط م ١ر٧ ثم والفاكهة الخضر من

 الحيوانية الثروة تشمل ) االبان
 م ١ر٣ خنزتر م ١هر ماشية م رج٤

ل وفى ٠ (أضام  السر النوات خ
 نح-و توزيع تم الجمهورية قيام من

حمن صنار عتى ف م ١ر٤  الف
 ١٧٧٨ الجماعية المزارع مدد وبلغ

 يعمل مزرعة ٢٣٢ والحكومية مزرعة
٠ جرار ألف ٤ 1 بها

 بتطور االقليم تدية'اقتصا تتميز
 باء يشمل الذى المداعى االنتاج
 والصناعات العمارة ومواد السفن

 ط(١١٤,٢ ) ابنجر وسكر الهندسية
 متر( م ١٧ر٦ ) القطنية والمنسوجات

 ٨ر٤ ) واالحذية ( ظ ا ٥٥ ) والورق
 مجلس وللجمهورية ، ( حبذاء ٠ م

الميزانية بلغت' ٠ مبتقل اقتصاد

 روبل م ٧٦٥ جملته ما ١٩با ه نعام

١٩٤٠ عام الجمهورية قرام منذ
 طاس على بريطانيا بهسا اعترفت

 ولكن ,، فاكتو دى ؛ الواقع أالمر
 تعترض زالت م،' المتحدة الواليات

 يقدب بوزير ونعترف الد هذا على
٠ وأشنجتون ,دع

برلمانية لجان
 لبان نية البرلط اللجان ٠٠ ا

 ألمجالس تشكلها متخممة داخلية
 وتثوم اعضائها بين من النيابية
 دراسا معينة موضوعات بدراسة

 على لعرضها تمهيدا *-تغيضة
 رذلك ط بانها ؤرار الخن ألمجلس

 هذه تواجهها التى للصعوبة نظرا
 لتىتعرض١ المسائل بحث فى المجالس

 ٠ أعضائها ءرد كثرن ببب أمامها
 كه لمذل العكدة للطبيعة وذطرا

 الى البرلماب اللجان تنض المماش

 وهى قتة نر؛ ة٠خاص أن٠لج ع ٠٠ ت

 مجلس إ النير ألمضى شكليا اش
 أمة محلس ، شدوخ مجلس ث نواب

 اجنجما وينتهى خاطة ؛لجمة ا الغ
 لتحقيق ١ لجأن لبا ومث' مهمتها بانتعاء

 او ر الوزارى ابيان ض الرد أو
 تشسكل. اش أو ١ العرش خطاب

 المصالح احدى نداف لفحص
٠ ميةالحكو

ال لجان وهى دائمة لجان ( ب ز
 فردى ترار من وجردها ستمد’

 أساس عر متذو ، المجاس يصدره
ئحة نص  اش للمجلس الداخلية ال

 واختمامحاتها هذداللجان تحددعدد
 بعض فى لجنة نمل أعفاء وعدد

 اللبءان هذه وعضوية ٠ االحيان
 غير المجلس أعضاء لجميع مفتوحة

 شترلذ أال عادة يشترط انه
 ، واحدة لجنة من أكثر فى العضو

بمب اللجنة اعضاء عدد ويختلف



ائية1بر لجان ١٠٠١

 اذا ا المحلى وبراؤتة سبتها’
 لجنة لكل معينا عددا ألالئحة حددت

 قبل اررى ادلمان لجان ومثاب :
 اللوائح بعضى ن١ كما ، ع الثورة
 اشتراك دورة على تنص الداخلية

مة مجلس فى كما I المحاس, عضو  ا
 ٠ اللجان هذه من لجنة فى ( المعرى

 دامين ووكيل رسى س تتألف التى
عضاء ض وعدد صر ٠ ا

 الدالمة العرلمانبة اللجان تتميز
 انها : منها مشتركة خصائص بعدة
 ور—للجمه ،سمح  صرية لجان

 لعضو يسمح ولكن ح تها بحضور
شتراك دون بالحضور المجدب  فى ا

  وس ،الراى أخذ أو المناقشة
 يرى التى ائل—الس سوى نبحث‘

 ، اليها احالتها رئيسه او المجلس
 لحان؛ باطشا فى 'شكنى أن ولها

 موضوعا تحيل ان ولها داخلية
 من أكثر أو عضو الى عليها معروضا

 وتتديم. لدراسته اللجنة أعضاء
 البرلمانية وللجان ت عنه لها تقرير

 الوزراء أحد دعوة طلب الدائمة
 طلب أو ( المجلس يق حكر عن ؛

 صة ١خ ن تكع وزأرته عن معلومات
 وبتحدن ث أمامها مدروخر بموضوع

 دورة كنى مع انجان هذه كحنى٠تث
٠ برلمانية

 فى البرلمانية اللجان 'نختلف ٠ ٢
فا دولة كل  أنهاتختلف بل كبيرا اخت

ف  بها تمر التى الظروف باخت
أو الحرب فظروف الواحدة الدولة

زمات قتصادية ا  تستدعى فد ا
 عدة وجودها يستمر لجان قيام

ف ال لجانا هناك أن غير ،دورات  خ
 أو المالية كاللجان المادة فى بشانها

 التعليم ولجان الداخلى اآلس لجان
 ينى وفيما ، الخارجية الثغون او

 البرلمان فى الدائمة اللجان مقابلة.بيئ
 كل وتثمل ١ الثورة تبل الممرى
.(حدة على مجب من مجلى

 فى ). ا!مة مجلى فى ألدائمة واللجان
اً ١٩٦٤ عام دستور ظل

 قبل المهرى البرلمان لجان (أ )
 عضاء المقرر العدد مع الثورة

 لجنة ٠ لجنة ١ ٦ وعددها لجنة كل
 ، ٢١ المالية لجنة ، ١٦ الداخلية

 المعارف لجنة ، ١٥ ألحقانية لجنة
 ، ا ه العمومية ا!شغال لجنة ، ١ ه

 والطيران والبحرية الحربية لجنة
 ٠ ١ ه لخارجية١لجتة ، أ ه دان وال
وقاف لجنة ٠ ١٥ المواصالت لجنة  ا

 الزراعة لجنة ، ١٥ الدينية والمعاهد
 ، ١٠ الصحة لجنة ،٢١ والتعاون

 لجن.ة ئ ١٥ وا!صناعة لتجاره١ لجنة
جتماعية والشغون العمال  ، ١٥ ا

قتراحات لجنة  ، ١٥ والعرائض ا
 'لجنة ، ٩ الدستورية الش"ن لجنة

٠ ٧ المحاسبة

 الدائمة ا!مة مجلس لجان ( ب ا
 المجلس ويحدد لجنة ٢ ٠ وعددها

 اقترلى على بناء لجنة كل أعضاء عدد
 استاً نجشة ٠. المحاى مكتب

 ، الختامية والحسابات والميزانية
قتصادية المالية الثغون لجنة  وا

 الثدون لجنة ا٠ الذارجية وألتجارة
 الوطنى الدفاع لجنة ث التشريعية

من  الشعبية التنظيمات لجنة ، وا
دارة  الش"ن لجنا ،المحلية وا
 الخارجية، اذهالقات لجنة ، العربية

 سركة، والقوى انصاعى ذتا١لحذة
 والتعاون الزراعية التنمية لجنة

 العالى، السد اجنة ،والرى الزراعى
 قناة لجنة ، والنقل' المراسالت لغة

 والتوى الممل لجنة ، السويس
 التموين شتون لجنة ، الداملة

مكان لجنة ،الداخلية والتجارة  ا
 التعليم لجنة ، المامة والمرافق
 الثقافية. الخدمات لجنة ، والعلوم
عالم  المحية الرعاية لجنة ، وا

جتماعية  لجنة ،الشياب لجنة ،وا
قتراحات  لجنة ، والمرائض ا

عضاء وش"ن الداخلية الالئحة ٠ ا



١٠٠٢ ص لجان

حفد  اخرى فى لجان ادماج وي
 عدة الى لجنة اعمال تقسيم و١

 الخاربة لجنة ذلك ومثال لجان
 همهالنخون لجننان تمثلها اصبحت

 بينما ، العربية والثغون الخارجية
 الشعبية التنعمات لجنة حذات

 الداخلة لحنة معدل المهدإى والحكم
٠ وهكذا

لض ا لجان
 مؤنقة لجان هى التطهير لجان

 بناء ممر فى الثورة قيام بعد شكلت
داة بتطهير خاص قانون على  ا

 اغسطس ١٤ فى صدر الحكومية
ن من *بوما ٢٠ بعد أى )١٩٥٢  اع
 عن البحث مهمتها وكانت ( الثورة

 اتى االدارية والمخالفات الجرائم
 القانون بهدا العمل وقت الى وقعت

 مخالفات او جرائم من بها يتصل وما
 تتشذل الذطهير لجنة وكانت ، أخرى

 الدولة مجلى من مستثار برياسة
 عضويتها فى ويشترك عام محام و١

 لى ؛ذل  ووظف مساعد ستثار
 االولى الدرجة عن الوظيفية درجته

 اتلطات جميع اتطهير لجان ومنحت
 وقاض الصامة للنيابة المخولة

 فى الدت يقبل  وكان ،اسذق
٠ نراراتها

 أتمت أن بعد اللجان هذه الغيت
 وتحولت مهمتها من األكبر الجانب

 السامة النيابة الى اختصاماتها
٠ ١٩٥٣ مايو ١٠ بتاريغ

ي لجنه اع
ثين لجنة اللجنة بها يتصد الث

 لوضع ١٩٢٢ عام فى لغت ئ التى
ن بمد ممرى دستور مثروع  اع

ل  العام من مارس ١ ه فى ممر استق
 اسدر ١٩٢٢ ابريل ٣ فغى ،نفه

 الخالق عبد برياسة الوزراء مجلس
 من؛ لجنة بتأليف قرارا باشا ثروت
ثين  هذا مشروع لوضع عضوا ث

( اسمها اشتق ثم ومن ) الدستور

 فؤاد الملك لكتاب اسسجابة ذلك وكان
ول بتاريخ وزدائه رش الى  من ا

 ولما )١ قوله وضمن ١٩٢٢ مارس
 للبالد يكون أن رغباتنا أجل من كان

 بين التماون يحتق دستورى نظام
مة  أول من يكون لذلك والحذومة ا

 مثروع اعداد الوزارة به تعثى ما
٠ «النظام ذلك

 من طائفة اللجنة هذه ضمت
 والدين والقانون الفكر رحال

عمال والعلم والسياسة  كما ،وا
 لها رئيسا باشا رشدى حسين عين

 عدا ) له نائبا باشا حثمت وأحمد
عضاء  الحزب ورفذر ، ( الثالثين ا

راك١ ارود الوطروحزب  لمصرىا
جنة أعمادهذه فى  فى ارأى١ كان اذ ا

 تأسيمية وطنية جمعية تنتخب أن
 بوضع 'نضطلع لكى لألمة ممثله

مر يوكل أن  الدستور مثروع  ا
 بالتعيين مؤلفة حكومية لجنة الى

٠ لثخمى ١

 من فرعية لجنة اللجنة انتخبت
 باسم عرفت أعضائها من عضوا ١٨

 (( العامة المبادى، وضع لجنة ١)
 التى الدستورية المبادى، لعياغة

 ٢ ١ وفى ، المذروع عليها اشتمل
ئين لجنة أتمت ١٩٢٢ اكتوبر  ائ

 اررئيمس وقدمته الدستور مثروع
زراء  جدت أن تلبث لم ولكن ، ا

 الملكى القعر ضند تحت عقبات
 الواء على ألبريطانية والحكومة
 االستقالة الى باشا ثروت اضطرت
 برياسة وزارة الى الطريق وانساح

 تلتهاوزأرة باشا نيع رفيق محمد
 وجرت باشا ابراهيم يحيى برياسة

ل ت محاوالت الفترة هذه خ  لتعدي
ثين لجنة مثروع فى رجعية  الى ابث

ن ,المر انتهى ان  الدستور ٢هد باع
 االحتفافد مع ) المعدلة صورته فى

 ومن ١٩٢٣ ابريل ١٩ فى بجوهره(
٠ ١٦٢٣ دستور باسم. عرف ثم



ااحمسين لجنة ١٠٥

 أصام ؟حاكم٠ لجنة

افردان فى شكلت خماسده لجنة
 من ٣ المادة ض ءلى بناء ١٩٥٣ عام

تفاق  ن بد( ابريطالى اكرى ا
 .حاكب’با والمقصود ) ادودان ممير
 لى بريدا ا معودان ا عام؛ حاكم عو انعام
 الحكومة فذذ بموا يعثن كان الذى(

 اددا الهدار الماده نهت ٠ ( ادربة
 ابان العام للحاكم يكون ا١ باى ما عر

ندخال فترة  الدستورية السذطة ا
 ويمارس ، الودان داخل الظيا

 الذاتى آلحكم لتانون وفتا سا.طته
 لجنة تعمى خماسية لجنة بمداونة

 (طريقة المادة وحددت ،( لعام١لحاكج١
 تشكل ١١ باى كما اللجنة هذد تكوين

 السودانيين من اثنش من اللجنة هذه
 المتعاندتان الحكومتان ترشحهما

تفاق  وعضو معرى وعفر ٠ بينهما با
 باكتالى وعضو المتحدة المملكة من

 يتب. ان على ’ حكومته منهم كال ردح
 بموافقة سآن١السود الدضوبن 'ر٠اختي

 . ٠٠ انذخابه عند لدودالىا ابرلمان
 د ئ ال'ح هذه ن٠تعيي رسمح؛ وبتم

٠ {( ادربة الحكومة دن بمر.,زم

 حددها فقد اللجنة مهمة عن اما
تغاقالمذ (( ١ ’٠) ألملحق  فده حاءو ور٢با

 انازل فى النظر اللجنة مهمة تكون ))
 . . ٠ ادام الحاكم عليها شها لتى؛هر ا

 ٠٠ سلطاته العام الحاكم ويمارس
 غياب حالة وفى ٠ لجنن.ه موافقة بثرحل

 رز مناوب عضو محا.ه يحل عضو
٠ (( جندعيته

 ء للعف جنة ا هذه ريامة كانت
جة اعفا، وكان ، بكتاتى١  ا

 وبدل وسكافأدتن مرتبات يمنخءون
 مهمة انتؤت وقد ئ وتعالت نفقات
 الودالى البرلمان باعالن العداكم لجنة

٠ السودان مصير 'نقربر ن بذ.( قرازه

الخسين لجنة

 بها يقشد الخمون لجنة ٠ ١
 ٢٣ 'نورة بسد شكات التى اللجنة
 دستور لوضع ممر فى ١٩٠٢ بوبه
 ابان الحكم نظام يقوم ان عل جدبد
نتقال فترة  وذع لحين أى , ا

ن١حكام وفقا ( الدالى الدستور  ء
 الثورة قائد لذىاصدره١ الدستورى

٠١٩ه٣فبراير١لى.
 مرسدوما الثورة حكومة ابدرت

 ضع لو لجنة ليف بتأ ١٩٠٣ بر بنا ١٣ فى
طالع فية جاء دستور مشروع  بعدا

عال عل  ديور ١٠ فى المادر نا
ًذو أهام١ القالد من ١٩٥٢  لهسلحة١ت١ل

 وبناء الجيش لحركة رئيا بصفته
 : تقرر الوزراء مجلس اقترحه ما عأى

 لوضع لجنة ذنلف ( وحيدة مادة )
 فواهدا يتفق *.تور’د سنروع
 ذلك ويل (( ٠ ٠ حفرات من الثورة
 الذين طذين١إو١ من ه ٠ باسماء قائمة

 بينهم الكفاءات مختلف يمثلون
 ورجال ن سابقون وزراء رؤساء

 وأدباء وأطباء ومحاهرون ودين قاذون
 ورجال وصحفيون وسكريون

 ماهر على اللجنة وانتخبت ،اعمال
 جلساتها اولى وعقدت لها رئيا باشا

 ٢١ فى بالقاهرة النواب مجلس بقاعة
٠ ١٩٠٣ فبراير

 مت بحن اعمالها اللجنة قمت
 لجنة ( ٢ ، ١ ) هى فرعية لجان

 العامة والواجبات والحقوق الحريات
 الدستورية الضمانات لجنة ( ٣ )

 تنظيم )؛(لجنة القضائية والسلطة
مركزية االدارة  ۶الوضا١لجذة ( ه ) ال

نتخابية الخلقية المبادى، لجنة ( ٦ ) ا

 سات١لدر١هذه ثمرات اولى وكانت
 لخمةا لجنة تقرير الدستورية

 العاظن اللجنة ءن متذرعة لجنة وهى
 من اعضائها من خمسة مرئ ومثمكلة
٠ ض الذاذولى الذكر رجال



١٠٥٤ صودذة١ ٠طاج

 ٠ بهورى١ أحمد ألرازق عبد ٠ د
 ٠ افدى ني ١ عبدالرحمن ، عبيد وهبحركرم

 خلدز عثماى ٠ د ٠ صميرى اليد ٠ د
 إجن موازنة ألتقرير ذا٠٠ه وتضمن

كية عيوب  لجمهاورى١ النظام ومرادا ا
 الجمهورية اخذثار الى منه ت٠وخلص
٠ معر فى للتالى, لغترحا نظاما

 ى مجل ر مد أ ١٩٥٣ يونيه ١٨ وفى
 رة ألجمهور ؛^.اناباعالز الذورد قيادد
 وانهاء مصر فى الملكى الذظام ء وبااذ؛

كم ٠ على محمد ن ام "
 الذى الدستور مثروع دتميز

 خصانعن بجمدن الخمعت لجن^ اقرته
ضافة  نفنام قيام تحبين الى با

 بنظام اخد انه منها ؛ للحكم جمهورى
 تفاثب مع البرلمانية الندابدة الحكومة

 يتألف البرلمان ان أى المردوح النظام
 ينتخب للنواب مجلس مجاسين من

قتراح للثيوح ومجلس الرى با
ن من'لمذتخبس صحروخ’و ؛ وألمد

 رئيب ان على الدستور هذا
 واي- الدولة رئس هو البهوربة

سرة غير من يكون  ادالجة لماهظ١ أ

نتراع انتداء ويكون  الرى با
 اعضاء من مكونة هيئة بواسطة
 ذخلج منددو؛ون اليهم منضما البردان
عضاء امثال ثالثة عددهم  المنتخبين ا

 ت١سدو٦لرياسة١ ووترة ن'، المجلبين فى
 من كثر أنتخابه بد تجد رجوز و

 س"ل غير الدولة ورئيس ؛مرس
 م"لة الوزراة فان ثم ومن سياسيا

٠ البردان امام كاملة س"لية

 الدستور هذا مدروع وتضمن
 استقرار تكفل دكى ضمانات عدة

 وكذلك والتنعيذية التشريعية أللظة
 الدستور سيادة لتأكيد ضمانات

 ألمحكمة انثاء ا ذلك من ،والقانون
 لجحاكمة ا وتختمر الدستورية العليا
والفصل واذؤزراء الجمهورية ردس

 منازعات ءن أللظات بين ينشأ ثيما
 فى لفصل ١و ٠, لدمذور ١رتظبيق خاصة
حزاب الخاصة اكدون  ٠،السياسية با

ن٦ اعضاء عضوية وبصحة  وفى لبر
٠ عنهم العضرده سقاط ١

 الخمسين لجنة اعمال أستمرت
 بمشروعها نقدمت‘و ١٩٥٥ عام حتى
 ١٩٥٥ يناير ١٧ فى الوزراء مجلس الى

 الدمذور هذا أن الثورة لحكومة وتبين
 ث١'!خد كافية استجابة يستجيب

نجاد رجح مما ألثورة  عدم الى ا
٠ عنه والعدول به أ!خذ

السودعة لجنة

 فى شكلت مؤقتة خماسية لجنه
تفاق لنمى 'ننفينا أنودان  ألمصرى ا

 بتقرير ألخاص ١٩٥٣ لعام ؛ص؛ط'لى١
 منها الفرض وكان ’ السودان معور
 ١هز لتقرس المحايد الحر الجو 'تهيئة

شارة جاءت وقد ٠ ااصم;  فى ا٠اليؤ ا
تفاق -نى ٨ ألمادة  كما طذكوز ا

تفأق لثالث ا *المحق ١ تضمنها ٠ با
 من لف تن؛ ادودنة لجنة كل،'ذت

 تردح بريظانى و وعف ى ممر عفر
 أعنا؛ وتالة ٠ حذومته ما٠٠م كال

 كما ، نائمة من يختارون ثلن سودا
 ستشارية ١ بصفة للجنة ا الى ينف
 الخدمة لجنة اعضاء من أكثر أو عضو

 له دكون ن١ دون السودانية العامدة
٠ التصويت حق

 مهمة الثاسالتفاق اللحق فصل
تى النحو على اللجنة هذه  تكون : ا

 اة سود تمام ١ نة لود ا لجنة وظيفة
دارة  السدفاع ونوة والبوليس ا

 الوظائف من ذلك وغور ادصودانية
حرية على تؤثر فد التى الحكومية

 ونظر مصيرهم رير٠فتت ادودالدة
 المختلعة الحكومية الوظائف فى اللجنة
 الضرورية غر الوظائف الغاء لجية

كان(١لتى١ منها ،الحاجة الزائدهءن او



ستعار تصفية لجنة ا ١٠٥٠

 ٠ زن رطاذي ابى أو نذور—ألمش سعددا
 تمنحون الودنة جذةا أعفاء كان

قي,.,.,امحب نغور ت فا ومكا ات ن: ص
♦ تدج يمهم

دويه تحيق لجثة
 (١ الدودة التحقيق اجة >■٠٠١

ئع١وق لفحقر تثكل مختذطة اجذة
ف ٩اخا ا نغذ. ’ د دوك بجن نزاع

فى رغبة '•ي ٠ تم قال او ا ه مذ ذلى تحد
أساس وعلى ٠ صحتها' مدى اخام ا

بذا اللحنة نفعه اننى التقررز
ئ المذاقنة ق حعر صكن ر ن لدل ا

 التحعيق ولجان . النزاع وذوخ٠م
 لمحاوالت تيد ه أح، ا ن؛ لى

ألى تهدبى أش واتحي التوفيق.
 له٤س اله ى دغااذية١ رت٠أذا

المفيد من انه اش ١١٩٠٧٠١٨٩٩
 ض انخالف حاله فى فيه والمرغوب

 انذولتان بن أث ’ ودى ذراع وقاب(
 وبهتعهدان د تحقيق لجنة المتنازعتان

 وتحقيقها اننزاع وقائع يفحص أليها
 ;-.تعاذخاص المجذة١تشكيل نبث.١ض
 غ٠م,حخمس كل٠أنت أو ؛ ون٠ك و لد ١ بعن

 منيم تذعن٠ا ونتون لد ا من كل 'تننخب
 المضو بانتخاب االربعة الءضاء١ويقوم

 لجااًن فكارة تطورت 'تم ، لحاسس ا
 ءخد بعد دالمة لجان ب'قامة التحيم
 عرفت الدول دن تذاب$٠ اتفاقات

 الى لوة أ( بريان ١) معاهدات باسم
 ث اليها ’دى الذى الفرض لوزئر١

 درع أنها ئمةلد؛١للجآن١ هذه وميزة
 أن قبل ؛واجها )انيام الى الغور على

٠ النزاع يستفحل

 الدولية سات١قيام ومدد ~ ٢
قبية  التحئيق لجان صوحت ١ وا

 تسوية وساتل من وسيلة الدولية
 لتقرير يكن لم وان ألدولية المنازعات

 التحكيم؛ قرارات صفة اللجان هذه
 للكبرى الدول استخدمتها لما

قعة'نحت ١لو ١و١ المحمية للدول بالنسبة

 لتهدئة وسيلة اية١أإوص أو االنتداب
 مثالمذ١ومن (٠ شمعوبها وتخدير ادوالها

 أرساب الذى « مذر لجنة )١ ذلك
 عام ممر الى البريطانية ألحكومة

 قح-ام أسباب فى للتحقيق ١٩١٩
 لتحقحق١ ولجان ن الوطنية الثورة

 بريطاذيابعفتها ارسلتها المتعددذالتى
 للتحقيق سطعن٠ءلىفل المنتدبة الدولة

 كانت التى ؛' بات١الذطر١ أساب فى
 (( شو لجنة )) أمثلتها ن٠وم ؛ علتها هى

، ١٩٢٩ م ء؛ اضطرابات لحث
 ( ١٩٣١٦ ) دورة لتحقيق (( بيل لحنة )١

مريكية لبربطابة ١لذحةبق ١ لجنة ■تم  ا
 وجعلت ١٩٤٥ عام أرذت التى

 من٠فلسط أحوال فى لتحقيق ١ مهؤنبا
جتهاعة قتصاادية١و اكياسدة  وا

 لهيئة العامة الجمعية ان ا٠لحك

مم  دولية تحقيق لجان عدة شكلت ا
سته.مار تعفية لجنة )) مندا  ٠ (( ا

لالستمار تصفية لجتة

 بناء تألفت دوئية تحقيق لجنة
مم لهيئة العامة الجمعية قرار على  ا

 ١٤ بتاريخ اجتماعها فى المتحدة
٠ ١٩٦٠ ديسمبر

 فمبر ز، فى للجنة ١ هذه تشكيل تم
 جميع تشكيلها على ووافقت ١٩٦١
ضاء الدول  بريطابا باستثناء ا

 واصبح ، افريقيا جنوبو والبرتغال
 زيارة اللجان هذه اختصاص من

 لالستعمار تخضع التى المتاطق
 اللجنة اش ترفعها تقارير واعداد

 ، العامة للجمعية لتابعة ١ لسياسية ا
من مجلس نطمر تاخت ان ولها  ا
 لها تتكشف حقالى أية عن ة موادر
 لالستعمار الخاضعة بالدول تتعلق

س الالم وتعرض  الدوليين وا
ب اللجنة منها : للخطر  تمثل ) ؛إغ

 التى ( ومالى وفنزويال أفغانستان
 ١٩٦٧ سبتمبر فى القاهرة زارت
٠ المحتل !هربى ١ الجذوب مصير بثاًن



١٠٠٦ قطاع 'امم، ة٠بج ا

قطاع سفية لجثه ا
 مهر فى دكنت عليا تحقيق لجنة

 مايو ١٨ فى صدر جمهورى بذرار
ب بربة ١٩٦٦ ول ا  لريس ا

 عامر الحكيم عبد المبر ورية٠.ه٠لج١
 ببحث للجنة ١ تقوم بمقتضاه

ت رض تهريب حا  ب الزراعية ا
سالح وناب يتمارض  الزراعى ا

 الملكية لهذه قعىا الحد بعى الذى
 قبيل من يعتبر كما ، فدان بمائة

 صحيحة. ب اقرارات تقددم التهريب
تهام حالة وفى  ءلى ااحراسة تفرض ا
 ان ولدالك التهمة عليه تثبت ما

جنة قرارات فى يطعن  أي كما ٠ ا
 موضع المالك بابعاد تقفى ان للجنة
تهام  انتهت ٠ الريف فى الممكنى عن ا
جة ٠ ١٩٦٧ عام خالل عطها من ا

ة٠ساس—س وحثه
 احذى هى المياسية اللجنة

جان  تثكل التى الهامة الفرعية ا
نليمية اتالدولية٠المذظ داخل فى  وا

 ضوءات ا؛و وتحضر بدراسة وتعنى
 ءلى لعرضها السياسية الصفة ذات

جان هذه وتقوم ، العامة الجمعية  ا
 فى المناقشات توجيه ق هام بدور

 أمثاة ومن ٠ العامة الجمعية اجتماع
 اتابعة الجاسية اللجنة اآلجان هذه

مم لهيئة العامة للجمعية  وهى ا
 تثكل رئيسية لجان سبع احدى

 أعضاء من عضو ولكل ، المنظمة
 احدى فى يمثل أن الدولية المندسة

 وترفع . واحد بمندوب اللجان هذه
 العامه الجمعية ارع تقاريرها اللجنة

٠ طيها ارأئ والجد' لمنانشاتها

 االبعة الياسية اللجنة وتتألف
 وزراء من العربية الدول لجامعة
شماعشرة االعضلع الدول خارجية  الث

 مجلس الى تقاريرها اللجنة وترفع
 فيما اللجنة تقوم كما ،'!جامعة

ب ١اذ المجدي انعفاتي ادوار بين

 العمل بتنسيق استثنائى ظرف
عضاء للدول ابباس  ا على ا

 ا,خذه ؤرار الذخيق ذا٠ه يمدى
. المجلى

طئر سذد

 تاربغ فى يطلق اسب ملنر لجذن
 أوفرتها لجة على المعاهر معر

 البرلمان بموافقة البريطانية الحكومة
 تنوب أثر على معر الى البريطانى

ستقالل اسابة ١١١٦ تودة  وما با
 دب انطرابات ض ذلك -يخلل
 والكراهية السخد روح من زادت
 مابو ١٥ فغى ، البريطانيين راى
 '!.بريطانية الخارجية وزير اعلن ١٩١٩
ورد  ايعاد عن اكرفان نى كيزون ا

جنة هذه  قيام اغعل١ رد وكان ’ ا
 حتجاحات١ وارسال المظاهرات

 ٠ اب بمقاطعة الهي ت وذرارات
دبر ٧ حتى قدومها خر٠تا نهذا

 : من -ولغة اللحنة هده كانت
 المستعمرات وزير ملنر العريد اللورد

 ٠ رود رتل اتمير عضوية و ، ا٠رئي
 القوات نائد > غريل الجنرال

 ، ( الحرب ابان ممر فى البريطانية
 ، البرلمان عضو توماس اوين الممير
 جريدة تحرير رئي* سمبندر متر

 ستر ٠ ؛< جازيت وستمتتر ١)
 بوزارة القاذونى المنثار هرست

 سكرتاريتها وعهدت الخارجية
٠ لويد للمتثرق

 الحتجاج١ت١بذاهر اللجنة قوبلت
 بين دموية مدامات الى تحوات التى

ل وقوات والبوبس الجماهير  االحت
 الوطنية المقاطعة وكائت ،البردحية

غات في أثره لهذا وكان ،شاملة  الب
 أصدرتها التى المتتالية سمية—الر

 للجة١مهمة يثأن البريطانية الحكومة
 مايو ١٠ فى للخارجية وزير نبيان
أسباب تحقيق )١ بأنها مهمتها حدتي



لله ١٠٠٧

ضطرابات فى اذرا حدات اش ا
 تلك فى الة٠لح١ عن تقرير يح٠وتقد م

 النظامى القانون شكل وعن البالد
 دستور خبز الحماية تحت يعد. الذى

 واليسر الالم أببان لوي
 لحكب١ ندال لدنجيع’و ٠ بيا خاء وال

 المصالح وحماية ٠٠ الذاتى
غ وتضمن : '( ا!جنبية  دار ب

 ان )ا- قوله همر نو ١٤ فى الحؤابة
حوال "درس اذ هى مهمتها  درسا ا
 فى الثأن أصحاب مع وتبحث دقيقا

مالحات  نظام تقترح واي لالرمة١ ا
غ تضمن ثم ء ٠ ٠ الح ا الحكم  للورد ١ب
 قرله ديسمبر ٢ ٩ ز نقه ملنر

 الحكومة نبل من أوفدت اللجنة ان ١١
 البريطانى البرلمان بموافقة البريطانية

 ادرية ا!مة أمانى دين ذق التو !جل
 العظمى لبريطانيا الخاصة والمصالح

 الحقوق على المحافظة مع ممر فى
 لقاضين١االحاذب لحميع لتى١لمثروءة١

 ذود المهمة زيحنه وتعينا . ٠ البالد فى
 سواء اآلراء كل عإى تف أن اللحنة

 ٠أشخاص أو نيابية هي ت من مدرت
 رخي صادفى ا٠هت-.ام١ يهتمرن

(( ٠٠ بالدعم
 مهمتها فى ملنر لجنة وفثات

 وأن الشاملة الوحلتية المقاطعة يسبب
 مقذرحات وضع من ذلك يمنعها لم

 االورد وغادر ٠ حكومتها على لعرضها
 ٠ ١٩٢٠ مارس ٦ فى مصر مفر

 استعداد التوصيات هذه وتضمنت
المصرى الوود مفاوضة فى اللجنة

محاو ) بارب فى ذاك اذ ن كا الذى
دون الصاح تمر ٠ح صوته أسماع

الوفدالدءوة لبى هذا وعلى أ حدوى
.١٩٢ يونيه ه فى لندن الى وسافر

بالم تعرف مفاوغات وأجرى
انتهت ، مك _ سعد مفاوضات

٠ دالغشل
اسيا البرية اللجنة

فى تكونت نية فضل قومية هيئة

حزاب من ١٩٣٦ ابريل ٢٥  وبعض 'ا
 الثورة لقيادة الوطنية الثخعيات

نتداب ضد  ولمدوان البريطانى ا
 اش الكبرى الثورة وهى اليهودى

 ثورة وطت ضوات ثالث ذامت
 البريطانيون أخمدها التى القام
٠ العام أوائل فى والعنف بالتوة

 أعضاء عثرة من اللجنة تآلفت
 القدس مفتى. المينى أمثن * هم

سالس المجلس ورئس على ا ا
رئيسى انتماشيبى ١ غب١ر ٠ رنيا
 المينى جمعال ، الدفاع حزب
 ، الفلسطينى العربى الحزب رئس

 رئيس الخالدى حممين الدكتور
سالح حزب  الغصين يعقوب ، ا
 المربى باب—الش حزب رئيس

 رئيس الهادى عبد هونى ،الغلطينى
ستقالل حزب  مدير حلمى احمد ، ا
طيف عبد ٠ العربى البنك  صالح ا
 ثم ، لوطنية١ الكتلة حزب رئيسى
 وجعلت ٠ فراج ويعقوب روك الغرد

 حكومة انشاء. ( ا ؛ ؛برنامجها اللجنة
 الهجرة وقة تم ٢ ١ برلمانية وطنية

 مضع ( ٣ )' ض فف الى وده—اس
رض انتقال  ٠ اليهود الى العربية ا

 من هررباً دلت أن اللعجذنة تلث له
 ٢٦ فى البريطانى اشامى المندوب
 من رئيسها وعزل ١٩۴٧ سبتمبر
سالمى المجلس رياسة  الى والتجا ا
 اأى أعضائها دن ثالثة نغى كما زان

٠ سيثمل ة ير ٠ج>

 الحركة قادة فى خلعتها
 (( العليا المربية الهيئة ا١ الوطنية

 الدول جامعة مجلى قيامه؛ أ؛ر التى
 عام بلو)ذان فى جتمطاءه١ فى العربية

٠ ١٩٤٦

لحج

 الواليات احدى لحج سلطنة — ا
 ، العربى الجذوب منها بتألف الذى
يات أواى وهى منها بتكون الذى ااو



١٠٠٨ وارطة الك

 النربية المحميات باسم يعرف ما
 عن فضال ، وثراء وسكانا ماحة

ستراتيجى فعهارو٠  أن اذ الهام ا
حمر ابحر مدخل من يمتد ساحها  ا
 محمية الى بريم جزيرة امام الجنوبى

 بجحن تفصل أنها كما ، شرقا عدن
 تجاور التى ايمنية الجمهورية

 لهذا ٠ عدن وبجحن الشمالية حدودها
 تمر بينهما ابرية واصالت كانت
ية بهذه ٠ الو

 م٢ ٤ ه ٠ ٠ بنحو لحح ساحة تقدر
 ( ١٩٦٢ تقدير ), سكانها عدد ويقدر
 قبائل موطن وهى ، ألفا ٩٠ بنحو

سرة اليها تنتسب التى. المبادل  ا
 تشمل ، ١٨ القرن منذ الحاكمة
 خصبة وأودية واحات عدة جغرافيا

 ( والصغير ’الكبير الوادى أهمها )
 زراعية حاصالت عدة تجذود حيث

 والقعلن والبن الحبوب تثمل
 العاصمة ٠ والخدر والموز والنخيل

 خل١لد١فى وتقع الحذوطة أو لحج مدينة
 قعر وبها ٠ عدن من الشمال الى

 وطور الوهط مدنها ومن ، اللطان
 العرب من السدان ومجموع ٠ الباجه

 مهاجرى من خلدط بينهم ئ اليمانية
٠ الحبشةو الصومال

 المعاصر لحح تاريخ يرتبط
 الذى المنطقة فى ى٠الرماا: بالتدخل

 ومعاهدات اتفاقات عقد صورة أخذ
 معداهدة قدمها اً كان ، وحماية صداقة

 عبد أحمد السلطان بدن ١٨٠٢ عام
 الحكومة وش العبداى الكر؛م

 من طلة وتلتها ، البريطابة
تفاقيات  ، ١٨٣٨ المتثاوبة ا

 التى ( ١٨٤٤ . ١٨٤٣ ، ١٨٣٩
 مالية اعانة منح حلتها فى تضمنت
عذراف .مع للسأطان  وحمايته به ا

اجنبية دولة لرع وذه١تى عدم نغبر فى

 وبلغت ، بريطانيا موافقة بدون
تفاقات هذه  ١٨٨٧ مام قمتها ا

 حماية بدءوى بريطانى باحتالل
حتالل من لحج استقالل  ث التركى ا

 أجليت ريطانية٣ال الفذوات هذه أن غير
 ١٩١٨ وفى ، العدى الحرب خالل

 السلطان آولى بعد كلعاهدة تجئددت
دى ١ !ريم١ دد ك١آل'ذر١ أعدم ا

 التطور فى الشانية المرحلة بدأت
 ١٧ معاهدة بعقد للحح المياس

 بن على السلطان بيي ١٩٥٢ نوفمبر
 ، لبر؛طانية١ والحكومة الكريم عبد

 يمتنع )) يلى ما تضمنته ومما
 سالت١أيةمر فى الدخول عن السلطان
 أية مع معاهدة أو واتفاق سياسي-لة

 إمام ا أجنبية حكومة أو دولة
 ٠ ٠ الجاللة حبةما حكومة ومواى

 لن السلطنة أراض من جزء أى ان
 أد يؤجر أو يرهن و’ يباع و’ بلم

 ، .٠ دولة ية .٠ فيه يتمرف
 مع تاما تعاونا (( ت اصلط; ٦١ يتعاون

 جميع فى نمحه ويقبل عدن حاكم
 بالد وتقدم بعادة المتعلقة الهاش
. اسة

 ببن المراع ’بد ١٩٥٨ عام وفى
 اراد الذى عدن وحاكم اللطان

ظام فرض  امارات على الفيدرالى ا
 المحاولة على اللطان ورد الجنوب
 سحبت ١٩٥٨ يوليه ٩ وفى ٠ بالرفض
 عبد على باللطان اعترافها بريطانيا

ى الكري,  وفى ، ''-قاهرة ار لجاً ا
 تحت لحج انضمت ١٩٥٩ اكتوبر

تداد الى الريطالى اصعط  ولكن . ا
 جميع عمت أن انحرير ثورة 'تلبثا ل,

. العربى ألجنوب انحاء

وارطة اللد

 فى متجاورتان دبلدتا والرملة اللد
 حد على جغرافيا تقعان فلسطين
هضبة يجاور الذى الساحلى السهل



,العالم لفاه ١٠٠٩

 الثانية شمال لى ا!ولى تتع ٤ القدس
هما وتعتبرات ت مركزا ك  للمواص
 الحديدى الخط بدما يمر أن اش،دة

الحر١والخط يافا الى القدس من
 مطار يعتبر كما ٠ غا٠حي إى ا غزن لزن
سين فى الدولية المطارات دن اللد

الحرب اران ؛نثماؤه ت وحد ٠ إجذإغذ١
. الدادة ألعالة

ء تعتبر إلد١ على الهود أست
حملة ء اثنا. االدر عمال’ عن والرملة

أعلنت أث ما أنه وذإك . سن
حتى ١ ٩٤٨ يونيه فى ا!ولى الهدنة

,ا دأك *ي ت حذإ ال .٠١أخ *محى
االردنى ألحيتن قائد ( البرتطالى ,1

<جا . فدوما المرابطة االربية ذوانه
لجهاد ا حدب قوات دتحرند أمر

اطة م. وكانت اسلحتها ۵م المقدس
.غذ ر١; دل ا! الكة ومعدطة اللد بمطار

ولما ٠ إجداد ا ن و در ام احذلى ة رححت

تحد ٠ل يوبه ٩ فى القتال استؤنف
ليؤودى أ البحوم غد حمادة المنطقة

من ات وعذر والرملة اللد فعذطت
: ١٠٠ نحز واغطر المحاورة القرى

باالغافذ ب للنزوح أهلها ذ٠م ألى
الحأوا  قد كانوا اذن ١الف ًاهل الى

٠ ذلك نبيل الزما
لثسونة

نعد ٠ العر'فقال حميورتة ى'صمة
رت م ١ ٠ بعد وعلى نتاحه أ نهر ءلى
اخا’ ٨. ٢ ركانها عدد و'طغ ممه

ى تاى اح ءلى االسد* ;!لق كما
م لى ٢٨٦٢ حتها مما دولج٠و ذطت المتجن؛

 ه دة مح ء أذدا ءن فف ألحدبد؛غذ
 دولى مطار وبها اخارجدة ١ ألمتجارة

 ت١لمتعؤر ١و بالبرازنل بطبى؛در
 ابان وراذت ذي._ه٦'. ف ارح زغاو:ة٠ إبء١

 ١ر٢مر اكانية ال-ادة ادرن
رتفال ا لدد نذإرا ل!جاسوسية

 لعألم١لغاذ ر
التى اللفات عدد ر بقة ٠ ١

ورعيتىفى مل.وا إعالم١شموب 'نتكل.ها

 مليون عن سكانها عدد يزيد تاليمأ
 هذه وتقسم ، لغة ١ ٥٦ نحو نمة
ت الى المادة فى اللعات  شبة عائ

نا الى  فيها توأدت اش ليما
 مبتية رخاسيم” ولكنها منها دتثرلت ١و

 الباحثثن مساعدة أخرض فروض على
٠ للنات١ هذه مدولأ فى

 السياسية الناحبة م*ن أما
 ماتمذو من اللغة فتعتبر
 من كثبرا فان لهذا الوطنية الوحدة

 ذكر عل ينص المكتوبة الدساتير
 (( رسمية لغة )) ر 'نعتم لذىا اللغة

 مع الخارجية معامالتها فى للدولة
 الدبإوماسى ف العر بنطم ااذىو ٠ غبرها
 أو المفاوضات فى استعمالها قواعد

وغبر المعاهدات تحرير وفى ابنمرات

 يتألف لتى١ذة^دلة٠ال١ لدول١فى ما و؟
 واحد شعب من أكثر من مواطنوها

 داخل فى تعيثى التى الدول و١
 لفتها لها العدد ترة ائبة اقليمها
 الرسمية اللغة تعدد فيجوز ااغنومية

 من كل اعتبار ذأك مثالى٠لدولة١ لهده
 لغة والعلمنكية الذرسية اللغتين
 اللفات واعتبار ٠ بلجيكا فى رسمية
 لفات واالدظابة والعرب االلماش
 للفتين ١ وكذلك * سويمبرا فى رسمية

 والية فى والعردش االنجليزية
 يعترف بينما ، الكندرة كويبك
 لغة ١٦ ب الهند جمهورة دستور

 ، لهتدااختلغة١ ؛؛ت وال فى مس_تخدمة
 الحديثة الدول من عدد طؤور أن كما

ل  االستعمار قفى اش االط
 كوسيلة اإحلية لغاتها بانكار االوربى

 الوطنية مقومانها ؛خر تذو وسائل من
 استخدام ازدواح أسباب ن٠م كان

 دمعنى الدوية ت ن؛ اذه فى اللعات
 الفرنسية أو بة االنحيز تضع أنها
 واعتبارهما إوطنش ١ للغة ١ انب ؛م
٠ ^مميتين ر حبن لعن

باللفات بيسان بلى فيما ٠ ٢



١٠٩ دبلوماسية ة

 المتكلمين وعدد العالم فى الرئيسية
قاليم ذكر مع ( بالمليون )لغة بكل  ا

٠ فيها 'رذتثر التى الدول او
 لمين١لغة وهى م ٥٤٢ الماندارين

 .بدخل و .( بكين أهل لهجة ) ا!ولى
 وكانذون والمن اليو االحمسأء فى

نجليزية ن ؤرىاال يذية٠الص  م٢٠ه ا
يات فى  وبريطانيا وكندا المتحدة الو

 وهى م ١٧٩ الروسية ؛ واستراليا
 السوفيتية لجوريات انجه لفات ضر

 غع وهى م ١٧٤ الهندية ،اآلخرى
ردء  ، عربية بحروف تكتب التى ا

بانية  اسبانيا فى م ١٧. ا
 باستثناء الالتينية دريكا وجهوربات

 .أوربا وسط فى ا!لمانية ؛البرازيل
٠ 'اجابان فى م ١٠١ اليابانية

 مليون ! ض اش j ذلك يلى

وط الشرق نى م ٩١ العربه  ا
 البنغالية . افريقيا وشرف وشمال

 الورتغاية ، وباكتان الهند ى م٩ ١
وية البر'ذغال فى م ٩.  وابرازيل.الم

 فر وهى و اندونيسيا فى م ٧٧
 فرنا' فى مV٣ !غرذسية١ ئ ( الجاوية

 بتية االفي المتعمرات وبعض بلجيكاو
زدواج مع ادنة—ال~ل وردو ا  ههم نا

اباسان فى

 ١ طيون ٥.من اش ذلك) ير
 نية لكانتو ١ ت الهند فى م٤٦ جوالتيلو

 الجاوية ؛ الجنوبية الصون فى م ٤٥
 فى م ٤٢ لتابل١ ؛أندونيسيا م ٤۴

وكرانية ؛ والهند سيالن  لى م ٤١ ا
 الهند؛ فى م ٤٠ اوكرانيا،المارش

 م ٣٩ الكورية ؛ الحين فى م ٤٠ اليو
 ؛ الصوين فى م ٣٧ المن ؛ كوريا فى

 ابوبدية ؛تركيا لى م ٣٣ التركية
 فى م ٣٢ ابغاب ، بولندا فى م ٣٣

 م ٢٩ الفيتنامية ؛ وباكسان الهند
 الهند فى م ٢٤ التاى ؛فيتنام لى

٠ انحران فى م٢٢ الفارسية الصينية،

( فأتل نومي ٢٠ ) ذلك وش
 ، ..|ا روداي فى م ٢٠ الروماب
 ، هولندا فى م ١٨ ،الهولندية
بذ  فى م ١٧ الحرية اض
ب ( الحوحه آو I وسا١اله ٠ يوذو*م

ادواحيدى . رحبا أ مزب مب١٤

دياوماسه لغة

 بتعد الد؛لزماسية ااحذة — ١
 عدى '!.دول بدن اتخاطب’ لمنلذ بها

 ت الذباوماى. العرى من اساس
 ىمةا'بدة ألدول عر التزام  ص
ز؛ا فى معدنة لغة استخدام فى  نعا

 مع .اتمذح لكون الدول من ’د بغو
 ذلك فى با ادؤل بجحن الماوان هدا

 الوطنية؛اعتبارى الدعات فى ألماوا؛
 ٠ دولة الل شخصية مذويات من

 أنجادثات اكداد وشمر
 دولة كل بين الشفهية والمثاورات

 'إذتمرات ق والمنانتات وارى
 للغةاذدبإوطه١ ٠'ف اليما الدوية

. واالهدات أالتذاقات رير١ت لغة
نات لى العرف جرى  الدوية الع
 عر '!وسطى الذروت ابات أالوربية

سبة تكون أن  التخاطب لغة ص ال
 اننة لمبحسي ذج . ألدور هذه دبن

 ٦ح ى٠ا'عث االرى دى العرنية
 ذب اغر١ مع نحة ٦ذجتب١ ا-*متخدمت

 ٠ ١٩١٩۶ دا ألشاج ه وحس ا 'دع ١ ٠ر تخدم فى
 ر قر ألمتحدة ا#يب # هين ۶با وشد

 بسة١ شات خسى اعتبار #دداق
 والغربة أالنحررية وش للبينة

 . والمينية واالبب وازوة
 " لر# و لد أ دل——لعد ١ محكؤ# ا١بيذص
 الهدد الدارعة المنقمات أحدى وش
 # اغرب ١ *-زى تخده.—'نحس 

 اال ٠ ب٠'حكا ين تدو فى واالنجذبزية
و أحد صا٠ حاب أذا  م١رتخد ۶ا'-ح

٠ اوبآل١ أضه

'ننغفي #— د ئ. ذوأعد هداك و



وف ١٠٦١

 لثغهية١لمحادثات١ دحال لى ذاك أكان
 والتقارى كالمذكرات امررات فى أو
 الخصاال زهذه وأب ٠ حات٦ لتدر ١و

 اللياقة فيه عكترأ أطوب انه
 ؛ستخدم ال حتى والدذة واشاقة

 الالود وحذى منه ماقصد غدر لى لفظ
 نتالى مر *-تخ أ اى ١ اذجبر أ فى ءدب

 انزاالت ١ ض ال أه دذطا تضيع
 االمظة 'نعنى ما٠ك ٠ ليا .رد—وج ال

 لغة ؛ن٠الحي١ بعفن فى ملوط'مية٠لد١
 بحيث المداهنة أو المغرير أو المراوغة

أو ،ألفانلها مدلول من بأكثر توحى

 لدولية١ت١لمؤ'نمر١ فى اللغة استخدام
 ألثئابة االتفاقات تدوين ولى

 لدولة ١ ان دند مرتج ٠ العاه^ المعاهدات و
 أن لها دولى تمر مأ لعقد الداي^

 الى باالضافة الوطنية لفتها ته.تخدم
 ،الدولية العشة ذات اللعات احدى

 بتغق لدونمر 'ه ٠صهبل ١ الجنات وفى
 االعضاء يقرر اش االذات على عادة

 ، تمر الط رسبة لفات اعتبارى
والبيانات الخطب تترجم ان ج ءل/

ل فى االزا، ببا يدر اش  خ
 ذات اللغات احدى ار المنانتات

 تحر؛ر حالة ولى ؛الدولية الصفة
 تدون ان على اتعرف جرى المعاهدات
 بلغاتها اكثر و’ دولتين بب'ث االتفاقية
 ذات لغة تتحدم ان ولدا المئتركة

 الفرنية أو' كاالنحررذ# دوية صفة
 ن١.اصاذد١خلف١ اذا اما .تدوينها فى

 صوررير• من رذاالتفا' فتحرر لغة
 لغة كلتيهما روأعتبا منهما كل بلغة

 بعف وفى ٠ االلتباد منعا أطيبة
 فى 'نالثة لغة 'تخدم حيان اال

 الربوء على يتفق المعاهدة بر تحر
ف ة’حا ز اليبا  يعن أالخت

 المعاهدأت حاذة وفى . ألمتدأذت-
 بلغة تتدر فانها رعة ’لنا أ ه العامة

٠ طيها يتفق أكذ أو وأدرد داحة أ
 .شد ألدبلوماسية اشا - ٢

 اشار اطرب ر’ك١ ق ءر بها
..عدواء خشانعر بجملة لتميز معدن

رصفة هذه ويدير هذا  مجلس ا
 ولفربول ، ألجرذى وميناء أرصفة

 مركز وهى لاًلطن عالمية سوق أكبر
 اصالح منها صناعات' لعدة
ت وانذاح الالب  والكيميات اآل

ر؛د أتغ١و ر و ٠ ا
اذوف

؛رحلة١لى١لعبدور روس رياس
 ثيوعى ١ النظام قيام سبتت اش

مسير وهو ، روسيا فى  جيورجى أ
سد ايفجانيغش  انتخب ، ١٨٦١ و

١٩٠٥ م١هى لدوما ١ ى٠٠٠بسجل عضوا

غراض بأهداف 'ذوحى  دليل  وا
 ، معينة ثابتة وتعابير ألفاظ من طب.ا

 أسلوبا الدبلوماسى استدخدام تعذى أو
 تعنى أو ، احتماالت عدة نتضمن

 مدح صورة فى لنقد ١ يعدوغ اله
تهام روجهت أو ٠ و'شاء نذار ا  فى وا

 نغور *نثير ال كيسة مهذبة صورة
 ما وءو ، اأهام والرأى الجماهير

ح فى بعرف  الياسى االصط
 لتنطية )رىالحر القفاز باستخدام

٠ الحديدية اش
لغربول

 لمدناالذجبزية١ ثالثة ؛ليفربول او
 ميناء وهى ، وبرمنمذبام لندن بعد

 الضفة ءلمى تقع النكبر مقاطعبة
 بمد وعلى 'رذى لنهر اليمنى

 ،االيرلندى ابحر من اميال ٣
 الذمغة طى كنهد بم بميناء ثشلها

 الماء تخدت نفق للميرزى االسرى
 يبلغ٠ ، ١٩٣٤ عام افتتح ميل طوله
 كان ) ألقا ٧٢٩ للعربو سكان عدد
 ع—نرح’ ٠ ( ١٩٤٦ عام الذ؛ ٧٥١

 اشاء ذها١ن١ الى االقتصادية اهميتها
 بريطانيا تعل اش ا!ولى أالنحليزية

 وقد ، والجنوبية الد.الية بامر)كا
ل كانت  وركز أهم ١٨ االرن خ

 دامذنا لغند ٠ غ ب لى نتجارة
 ل١ةأطو٠وجا أمدال ٧ دة ثم١حهذبا١و

 الى باالضافة ، مي ٣٠٨ فتها ارم
، أميال ١٠ ابا ظ ؤ كنهد بر أرصفة



١٠٦٢ سمبودج

يس ألجناح لى١؛ ذضم١و  للحزب' ا
 يمثل أاذى الدستورى اطىيعرالذ

صالحية الحركة  وعلى ، المتعدلة ا
 بتروغراد فى الثورة اعالن اثر

 العرش بالتنازرعن القيصر ومطالبة
ومة قيام من بد  كان  قته مؤ ح

فتألغت الدوما مجلى عنها يرضى
١٩٦٧ مارس ١٥ فى ألوزأرة ه هد

 من باعتباره لماً ج. لتر ١ صاحمب برباسه
حرار  كيرينسش دها اشترك كما ا

 تنازل ألثانى أليوم للعدل،وفى وزيرأ
ثمر  ، ميشيل الذراندوق !خيه ا

 عن عفوا الحكومة هذه وناصدرت
 متفاهم من فعادوا الثورض المعتقلين

 وستالين كامنيف ومنهم العاصه اى ١
 لينين مقدمتهم وفى غيرهم تالهم ثم

 مابو( ١٧) تروسكى ثم أبردل( ١٦)
 للجنة؛لتنفيذية رئيسا انتخب الذى

 أز لفوف بلبث ولم ٠ الثوربة
 ضغط ;■حت دولدة ٧ فى استقال

 وفييت؛١ أو إلولذدغيك١) الثوربين
صاحب وهام. ئ سمكى، كع خلغه٩

ا——به وتوفى بارس الى الترجمة
١٩٢٥ .

اكسمدورج

دى دودج — جرات القوس االسم
ررح سح،لك

دحورة نزة : العكم 'ظام
( ١٦٦؛ ) جان 'لغراندوق : الدولة رئيس
rررمج صل٠ل ٠ العاصمة

 مستقاتاً دولة ورح لالمعم دوقية
 حذدأعدب ألمانية ياً و؛ ا!صل فى كانت

 حيادها أعلن ثم ١٨٦٦ عام اسذق$لؤأ
 حدودها وتتصل ٠ التالية السنة فى

 وفرى والجنوب الثرق فى بالمانيا
 د الشمال فى بلجيكا ثم الغرب فى

 ، ٢م ٩٩٩ لما٠ًاكور ماحذلماً تباثم
 ( ١٩٦٢ ) ألفا ٣٢٤ مكاذمجا وعدد
 وتشمل ، العاصمة لى ألفا ٧( بينهم
 (( ألسيت - اشن )) ا!ءرى المدن

 ص الحديد تعدين مركز وهى ألفا ٢٨
اللذآل أن ومع ، ألفا ١٨ دفردانح

 أن ا للكسبؤرية١ هى آل الرسب
 شائعتا والغرنسية ا!زانية
ستعمال ٠ ا

 ثروتها على الدوقية اقتصاد يقوم
 الحديد وتشمل الهامة المعدل
 عام ) انتاجهبا بلغ فقد ،والصلب

 ط م ٦ر٦ الحديد خام من ( ١٩٦٤
 ومن ط م ٤ر٢ الظهر الحديد ون

 من وبها ط م ٤هر الصلب
 فرنا ٢٨ اسبدد أذران

 زالتعدين وبعؤل ٠ للعف معانم ٧و
 فى العاملين جؤلمة بينما ألفا ٢٤ر٢

 ماحة تاع اذ ’ الغا ٢٠ الزراعة
رضى  هكتار ألف ١٣٥ المنزرعة ا

 والقمح، والقرط طمى١للبط مخصمة
 الحواجز ازيلت ١٩٢٢ عام ومتن

 وفى ، بلجيكا وبين بينها الب.ركية
 ألياوكسى اتحاد اب. ١٩٤٤ عام

قتصادى  لكمبورح يغم الذى ا
 نفه العام وفى ٠ وهولندا وبلجيكا
 اعتبر بمقتضاها اتفاقية عقدت
 فى رحمية عملة البلحيكى الفرنك

ضافة لكمبورح  فرنك ار. با
 الدوقية ميزانية تقدر ٠ لكسمبورح

٠ رنك ۶٧٨٢٠ ر ( ١٩٦٥ لعام )
 ملكية دولة لكمبورح - ٢

 رراجانزا — ناو بيت فى وراثية
 محايدة دو أعلنت ا٨٦٧ عام وفى

 بالرض واحتلتها غزتها الماسا أن ا
 عام وفى ئ ١٩١٤ عام لى حيادها من

 عن ثعبى اف'، أجرى ١٩١٩
 نيث نمرار—ا بد ف الحف نظام
 فغر ور رح لالب دوذات او ز

 أبد جنما جمهورى نظام ب'م
ستفتاء  اتحادا نشه ه:ت از فى ا
 هذه ون اال نسف ر مج اقتصاديا

 فى ه .نلحيكا ذاال اعتذرت االكدرة
لمان اداد ١٩٤٠ مان ١٠  احتالر ا

 خ ر لدا ا وفى ١٩٤٤ ;٦سكتم٨ ١٠ حتك
 ءن ١رحلب رح مه—لكمس أعلنت نفه

 حشا معت’فأق الحياد سياسة
شطى شمال حلف ار وانضمت ا



تمريح ))‘لغدن ١٠٦٣

 ألوق ألى -تم .( ١٩٤٩ ابريل ٤
 تاذك ١٩٦٤ وفى . !ورية

 دام حكم بعد شارلوت الغراندوقة
بذها١ عن ذة ٤٥  'اذراندوق لعرش

١٩٥٤ ءام تزوح أث سمق الذى جاث
 ٠ الباجيكية جوز'غهن ة ا!هري من

ان سو،اًئ على الحد؛ تظام يقوم
 وله الدولة رأس هر ا!خراندونى

 ،وقضائية و'ننفينية "رش؛هية ساطات
طة ويمثل  ىمد التثربعية ا

 يعينون عضوا ٢ ١ من يتألف دولة
 يتألف نواب ومجلر ٠ الحياة لمدى

 ه لمدة ينتخبون عضوا ٥٦ من
 ثتراكى ١ ٢٢ ويضم رنوات

 ٩ ،اشتراكى ٢١ ،سيحى
متقل ٢ ، وعوف شي ه ، ديمقراطى

٠ الهانية . !ولبوررة : اسة

= ن ١ ١ لكجرح زنك" : العملة

زرف . ابيض ٠ ‘ أحمحر . العلم

 الفارياذ٠ حيم٤مغ٠ لماب١ ة بند

 لعابة١لح:رب١ باحداث اسمها يرتبط
لها المابا --!م ا بعد اكانية  واحت
 ، وبريظانية وروسية امريكية بقوات

 ط مم. التازية الحدومة زتماء )نديم تم
 المحاكمة . ار وععععكر؛ثن يحت٠٠سميا'م
 نوربرح فى للحلفاء محكمة ؟مام

 ونم م١باالءد ًاكثرم عر لحدا١و
 بدأت -تم ئ ١٩٤٦ وبر٠أكذ فى ذلك
 ت’ساطا اتها 'ذو أخرى كمات١مح

حتالل  ة٠ااحاك 1مذه ، ذكتم كل ق ا
 رم االمريكية السلطات تيما ًاحر االى

لمان وتراس النباط هدرى ٤٨  ا
 مء فى ؤتل ص١رجر ؤموا7ا .٠ااذر'

 باالعدام طيجم طيدم وحكم لراوتاوزن
٠١١٤٧ مادو فى ؛طا

لتدن

 الكودذولث و لمتحدةا المملكة عاصمة
سم ويط!ق ، البريطانى المدينة ىط ا

 ٣ر٢ سكانها وعدد ٢م ١١٦ الداخلية
 وتبلغ الكبرى لندن عر وكذلك ن م

 ٧ر٨ سكانها وعدد ٢م ٧٠٠ ماحتها
 العاذم مدن 'نالثة تعتبر لهذا ٠ ن م

 بالقرب تقع ٠ ونيوبورك طوكيو بعد
 كلتا وعر البوز نهر مصب من

 عالميا مركزا لندن ر هب و ٠ ضفتيه
قتدسادى٤—التش من متعددة نواع  طا
 انجلترا ك٠يت يمثله ى ااط

 منتثرة مماربف من به يرتبط وها
 اذكومنولث م—تض التى الدول فى

 أسواقها فى يتمثل كما ، ا.لبريطانى
 ؛الذهب الخاصة ( ألبورصات آ المابه

 والمالحة لغهم١و والصوف والحبوب
 من لندن مي ء أرصفة تمتد ، وغيرها

 عند تلبرى ضاحية الى البرح جسر
 بحر على المعلل البوز خلدج مدحنلى

 لهذه المائية المساحة وتشؤلى الثمال
ردلهة  أشهرها ومن فدانا ٣٠٦٤ ا
 وفكتوريا الغربية ابند أرمداً
 بلغ٠و ، سر ااخ-؛ وجذورح والبرت

 ضءو بابناء 'تمر ٠٠اادو ضائع ا رط
 احواً بها 'تمر كمااً ئ سدو؛؛ مح ٧٠ ٠

٠ الواردات 'نجارة 'رث
 اهالمية١لحرب١ خالل لندن نت-نعر
 سيما الجوية لمابة١للذارات ألثاب

 ومايو ١٩٤٠ أغصطر بثن الفترة فى.
 هذدالغارات ضحايا عدد وبلغ ١٩٤١

 من ألفا ٥١ و القذر من الغا ٣٠
تية ودن ، المصاين  تعرضت التى ا

 ، العموم مجلس جناح ؛ب ٠٠للتخ
٠ ١٩٤٨ عام ه تمر فى بدء الذى

(( ذءريح » لذدن
على يطلق اسم لذ-رن تعريح

 الدول متجلي،ءاذ عن صدر اغالن
 دها با ١ ٠ وعددها ) الكبرى ألبحرية

 وبسها ( واليابان المتمددة اواليات١
شربعءوذلك ال٠رج ن٠م ٣٧  بدءوة ا
 ١٩٠٨ غام فى البراطانية الحكوء من

ربة درب ذواءلى وضع لفرخى  ا
لغذارم١باأمجرباتو لهد*إ# فيما سيما ال



)١٠٦ ، معاهدة ر لئعن

 هذا صدر ٠وقل ، البحرى والآلصر
ن  ملزمة( اتفاقية ر٠بعتب ال )الذى االع

 مادة ٧١ على وستمل ١٩٠٩ عام فى
 دام فى ألعدى الهرب اعلدت أن والى

 ند لتمربحا ١ذ٠ه وكن أم ١٩١٤
 وقد ، اأقانونى التنفيذ ضعهرو وزع

 سنها هار كما يا٠اا٠أ مخاأن دارست
٠ اذواء عإى الحلفاء دول

ربى يا

 التصريح تضمن.ها التى "المبادى، من
 الذث زحملها٠ التى المهربات تن.يم

 مهربات الى اذرب ألتاء المحايدة
 كاالسى ونية راحة كاال مطلقة

فى ا٠استعماله رمكن ال وهى ومباحة
معادرتيا ز تحو ال زع٠٠ ن٠م و الحرب

ن٩بدىء-١ هذه ومن ، حتدزها أو
ة ند محا ذنة شدننا اأت. الشالى
وحهتها كانت اذا المهربات من تعتر

نحوز ال اكر. ه والع_ار ؤذ ا النهائية
شحنتها ۶١ ف ١ ردد الدنة محاح

٠ للعدو ذاءبم ٠م عائدة كانت واو

 تفرض الذى لمحاربة٦ الدوألحذ ح، أن
 العدو لروالى ءلى را ;،—رح حذصرا

 وتارلى تركان ن ء.. تعلن أن وذهواطئه
 ملزما ن ؛كؤ حب ة ند لمحا ١ ل و للد لحصر ١

عب الحدر ذن تف أن ز ح؛ وال ث لدا

 ١٨٣١ عام لندن ومعاهده ٠ مستقلة
 بريطانياوانا شتركتفى'ذوقيعها ١و

 والتى وروميا وبروسيا وفرن'
 مستقا# دولة بلج كا قيسام تعلن

 هذه أيدت ١٨٣٥ عام وفى ٠ محايدة
 المعاهدة وهذه . بلجيكا حياد الدول

 !لماذية١الحكومة اليها أشارت ألتى هى
بأنها ١٩١٤ عام كا لبلم غزوها بعد

 فتحات على وإل ونذدات البراغيز
 ن ذ ز ج ال كا ا!نهرالدوطا

 محادة دونا ,، اط. ز؛ ط الحتى.
 .طينة كل د د مدال رة ٠أحا١ أة ٩ للد ه

 وقد ٠ الحذم طاق٠ اق ٠خذ١ تحاول
 محكمةدو,ية رثءدز نج لت-ص ا ٢ ٢قت ا

 شم مو ع و اذر ١ ذم 'و لب دلكز و الغنانم
٠ لتذغيذ١

( مع.اهرة و١ لند)،
ءدد ءل, ٠رطذذ سج١ لذدئ■، ه هد معا

أذاالهاوب االتفاقيأت
 'ط ومن دن—أن بمدبة عقدت التى

 لتى ا نلند معاهدة ا٠مذ: ٠ أيدا ١ سبت
 وننت ١٨١٤ ذر ينا ١٤ فى وقعت
دولة لغدا( )هو الواطئة االراخى تيام

ه؛ سدت ا٠٩ا’۴ي'جئئق٠

 النهاء لندن فى جيس سنت بقصر
 ناحية من تركيا بجحن ذذقاذة ١ الحرب
 االسود وأنبل والدرن وبلغاريا

 نصتو ، أخرى ناحية من واليونان
 لليونان ركيا تتنارل أن ض االتفاقية

 'نقتدر أن وعاى كر'بت جزررة عن
 رمتد خط عر ا!وربية 'نركيا حدود

 لمعاهدةا ولكن ن ميديا الى ني أرنه من
سبب ن—التاب مونع شع 'نؤ ص

اش االرس ر ".-لقان دول تارخ
.تركيا من طبها اتوك

( معاهدة ) البحرية لندن
ة هد مد؛ ٠ تة ؛أجد لندن ة هد لرلمى
دور دالنمر أش لم- لدن ف تقدت

 الكبرى انخمن اتدوي فيه اشركت
 I ورانيا رد,-؟' و.';—ئ' .ذأك .:ج

 افحم؛ رال..،'ت١و بريطانيا وعى
 فى وافتتح وانطابا دفرى والبان

نتيجة عقدن وك،'ئ ٠ ١٩٣. و— ٢٢ لريئ١٢تاكدتذغ ٦كتيرغ

 فى ة 'مخد ١ '.ندن يردد نرط تثننت

 ألدون ع ل على دا قية ءب-طا مجه؛
 ن ٠ رة الى 'ب١قو بذء لى اذرى
الكرى ادوي تتو* أال ءى االتف'ق

على حمولتدا -د 'ذا دج حني غ،■—غ ن ٠
 أي ءذى انفذي كمدا . دي أق ٢٠

 والواليات ؛.طاب' من كز تخفض
الكبرى سننها عدد واليابان المتحد؛



« معأدده )) لندن ١٠٦٥

 على الغافى تم كما ئ ٠مبة بب
ت مدأفع أن  يزيد أال ينبغى ألحام

 حددت كما ٠ صات ئ ب ٦ عن ها قط
 ألقوأت لة حمه خ ن—مجم ألمعاهدة

 وألمدرءا'ت مرأت٦آ١ -شمر لتى١ ٠
ث ألكبرى المدول ( أسات وألف  ألث
 لبريطانيان طن ألف ٥٤١ أمدادى عان

 ألمتحاد للواليات ض ألى ٥٢٦
 ب كما . للتابان طن ألى ٢٦٧ و

 حمولة زني'د’ اال على أالرفاق
عامة ؛حفة طن ٢٠٠٠ عن أصات اخه ١

 داء ابكرى الدول -حى ات ض
 ئالث’ءن يزيد ال ' أاغوأصات من عدد

 على منها كدل لة حمه د ‘ز’ I غوأصات
٠ طن ٢٦٠٠

( معاهدة ) المريه سن
 أتفاقية . ازية لندن معاهدة

 فى وأيطاليا ألحلفاء بجن عقدت درية
 اشهر ٦ جد اى ’١٩١٥ أبريل ٢٠
 ألعشى ألحرب شوب من

 فى ألحرب ’أبطاب -ندخل وممقتفاه'
 على ولها٠حص نغدر ألحلفاء صدغوف

 ٠ معينة رية تنعما أ و قليمية ١ سب دكا
 الجنوبى ألترول سب ل٠تشم وهذه

 كا—وجرأدس جوربا و و*ذريسنا
درياتيك بخدر فى ألجزر وبعفن  ، أ

 كما ، سوية أشه ١ أالرأضى من وجميعها
 علبم قبضتنها ينشدرد الطادا ممح ي.

 ذلك فى ألتوسع فى حقها مع ليبيا
 ألتومدح مع يتعارضر ال ؛حيث قليو أال

 وفرطا ئرطانيا من اكال أالقليمى
 تحققت وند ٠ دف.يا أؤر شمال فى

 بعد أكثرها أو كاسب’أ. اليطاب.هذه
م ٠ ودركيا وألنمسا ألمانيا أنم*-ش

( معاءره > وه ألممر لندن
لشدن اهدة٠مه ١) .,م أس.. لطلق

 دوكن أتفاقرتجن ءلمى (( لندرة أو
وربية ألدول من عدد بجن أنعقدتا  أ

 اعدة—لنعسأ ألمصرية لذوة أ من حد
 خالل ألكبحر على محمد حكم أبان

: هما عثر ألياسع ألقرن

 ٠ أالولى 1/لذت معاهدة — ١
 بر.يدانيا ضم كل ددا وأشركت
 أأتدخل لعرض يا—وروس وفرشا

 ر وأبونان 'نربا بدن
ال ة أ#ط* اني—أني أطن

 ى ح ألتركية لسيادد١طآل ذاخيان
ث ألدول أستركت  أرسال فى ألت
 ن اتذلى االبيض ألبتدني ألى سيلها

 أدرى أالساول وهرذح هذأأالتفاق
 اوثم؟ان ت ألتده فى ك١ال.شذر١ من خاصة
 بينما ٠ حربيسة *لىذة٠' ١٨ من مؤلفا

 ١٢ من ف تن؛’ كانت ألحلعاء أساطيل
 رو-سردة ٨ و ؤررسية ٧ ن أنجليزبة

 ( سفينة ١٦ من ألتركى وأالطولى
 قع.ة و ألى ألمعاهدة هذه مهدت

 ألتى أكتوبر ٢٠ فى ألبحربة نافارين
 معظم لها نتيجة مت-ر فقدت

٠ لها أسطو
( لندرة أو I اتدن مد.اهدة _ ٢

 أشصار أذر تبلذدنءاى٩أبرم ح ألثانية
 معركة فى 'ذرلى؛ عذى ألحامو, ني٠مع

 ٢٤ فى باشا أبرأهيم بقيادة نميبجن
 نرلى؛’ قوة ىط ودت ١٨٣٦ يونثة

ها رة ألعسكر  النيطول١ ذسلىم٠ وت
 هدف كان •/ أالسكندرية فى ألتركى
 ( درطاكا٠ سيما ال ١ أالوربية ألدول

 أش-تركت أاتى ألمعاهدة هذه أبرأم *ن
 لنمد؛ أ و وروسيا برطانيا من كل فيها

 ءلىقوةمم*س ألقضاء وترلى؛ وبروسيا
 كدولة وأاجحرية ية ألبر رة ألمسكر

 طأالبيخزألمتو ألبحر شرفى فى علىرت
 أاى وألبرى ألدرى دوح ر ألط على و

 ب؛ ال أسيا فى أالوربية ألممتلكات
 على ألتورع تم ٠ ألبريطانية أيند

 ومثل ١٨٤٠٠ بولية ١٥ فى ألمعاهدة
 وأاتمسا ، نتنوبدر أالمورد بريطالجا
 أتبدررسى وبرونيي-.ا ٠ تومان ألبارن
 ،بربتوف ألبارون وروسيا ع بيلوف
 ب شلى اتدن فى سغبرها ترلى؛ ومثل

 فى فرنسا شذرلذنثن ولم ٠ أفندى
 على محمد تقر كالت النها أالتفاقية

ك على ألعرب وجزيرة سوريا امت



١٠٠٦٠٦ ماهدة )) دة ر۵م لندن

 وأهم ٠ كوتاية التفاقية رطبدكا
: لمطهدة١ تضجذت ، ما

 حد, وحلفاؤه ط،; حمدتم بذول
 حداته مدن أه ن رك.ز و ،'تى١ ر لو ١ ممر
 قورة آللئ رأس دن ) عكا والية حكم

ء نغير فى I ف.الهطعن أى جذو؛؛  أخ
 ب الم واالد رحع كر ةبر ج.ك لمصريعت ١

 حاال وفى '١ ذلول٠باال اطنة وأقإيم
 جزر• لح;م ة٠مبح مدإة بأدد و فذى لر ١

 جزية ر—حدت ع—ؤ 'ند ( معر والرة
 متهر ات وز نعد م ألعالى للباب ره سنو

 القوات م.ن جزءا ال وألبحر ألبربة
 أن عر ٠ لخدماتشا ة ندء-د و !تركية أ

 فى ألغوة م أ ستخد با لفاء—أك يعهد
 .٨ ٠;ةء 1حم فى وكذلك أنجاهدة ذذذبذ٠

 رة ■ا - جحد فى وكا-لك ركيا٢ سلطان
ء اعذت أى من لبوأغيفى ١و سطذبول١

'مى،مه).لس<
 ب لم١لتاردب١ فى وذمرلذدت٠ - ١

 دعت الذى ألمؤ'نمر وه بقمد ألمعاصر
 ١٩٢٩ عام ألبرذط.اذية لحكومة١ ليه أ

 يمدزنة وءلمذر طعن—فل مشكلة لبحث
 ١٧ و ١٩٣٩ فبراير ٧ ض ما لندن

 فده لذ وأدتم نفه ألعام جن مارس
 ألشعب وممثلو عربة دول ه ممثلو

 بمثل وفد أليه دعى كما ألفلسطينى
 فى العمل ى وج ، أليؤودية زعماء

 الت٠حاد1١أن علم، عؤتمر١ جلسات عد
 زارة ه I بطانية !؟؛١ ةم الحكء بها تقوم

.٠م لحك مم ومية—ألذ تثمبرلينى
•ز !تمدى١'٠ ن زم. تربدت

 أ هاذ فى ربى—اه١ الجانب مثل
 د—م مح االمتر ( ر مح، عز ١ ٠ ٠ا؛ؤتمر١

 حمدن ٠ باشا ماهر على ٠ المذهم عبد
 عزاوباشا ى۵أارح د٠ب ث دادا نثأت

 ٠فيصل االم; السعودال( ألمماكة )ض
 ئ ألسايسان ابراص ص حمزة ذؤاد

 زى٠ذ ( العراق ءن ١ وهبة حافظ-
حى ر ألم.'د رؤوف ا، باشا السعيد

 أبوالهدى ق ذوفى ئ أالردن( درق اس
 طعن(فذ ءن أ ن١ب لد أ رجدبءلم 1 واذدا

 عبدالهادى، بك ءولى ٠ جارالحيذبى
 ، روك لفرد١ ، مادبى كحت ا اذب ر

 حذورج ٠ !طس١*وسى مبيمىثل١ أتدين
 وؤأد ٠ عن٠إلمف ا وب رحة ٠ س٠ ت ذي ل٠شا٠ا

 وايزمان، حايم لبود(١ اوءن ٠ مابا
 ، بت اثار سى مو ٠ ن ربة غه بر
٠ ن ما جولد ٠. فسكى د و بر

 ورتها٠فىص ألدرة لمقذرحات١ذت’٠ك
 المساومات مر 'طلة بدر a االدة
ل١ءالن١ ا ')'شهن ماهبة ألدبل  تق

 دينها و بية ألعر أختبا ؛،٠-٠دو .ى٠فدطج
 مشترك فاع د ق دد محا عذر - أالدالم

 ة٠لهم.١وؤف ، طا:يه ك١أسكومة مم
 مهاجر الف ٧٥ دذول بدر أبودبة١

 وانتهى اذرن دن'نمر ذدفى ٠ دحن ًاخ
 كتابا أكرطانية لحكوم١أذ-ررت رأي

 قيام ٠ وهو مشروعها تضم.ذ أبيضى
 واليهودية، عربية ال فأدطينية حكومة
 ن١مذاطقءلى ٣ فلسطزالى وشج-

 بثراءاالرض االور فى للهود ع سج
 ب١الرتد١فقةحكومة١مو بعد به’لثا١وفى
 ألى بانتقالها يسمح ال الثالثة وفى

 ألفا ٧٥ دخول ~ضمن ا كم ٠ الهود
ل افى؛د مرم ٠ سنوات ه خ

للتعورضات لندن تمر فى — ٢
لمانية بلندن الحلفاء عقده ئدؤتمر ٠ ا

تقدنر فى ألنظر العادة ١٩٢١ عام
أقرها أن سق التى ألفوضات

رسو سان مؤتمر فى ألحلفاء مطر
مارك م ٣٠٠٠ ودلفت ١٩٢٠ غام

٢٤٠ أرط خفضت ١) منودا .ا—نص
أما ( سنة ٤٢ لمدة مارك م لف’
ه هذ حدد فقد أندن وتمج م

 جنيه م ٦٦٠٠ بمبلغ ألتعوضات
 يباغ سنوية أقاط على تدفع

 ألى باالغافة ج م ١٠٠ منه.؛ ١ لمنط ا
لمانية ألصادرات قيمة من /ا ٢ ه  ، ا

 فى بدوره فشل إؤتمر١ ١هز ولخن
 ألى أدى مما بالتزأماتها المانيا تجام

ذشخيللجذة٠و ألمتحدة ألواليات تدخل



لوبكة ١٠٦٧

 موخموع بحث الشادة داوز
٠ جديد من أاللمانية ألتعويضات

( ميثاق ) اندن
أرفاصة على طلق سم ١ افىلتدن٠يثذ
ل عقدت  ١٩١٤ سيتبر شبر خ

ن من شهر بعد و  ( العظمى ب الح اع
 بريطاني  من كل توقيعه فى أشبنركت
 أن على فيه ض ’ وروسيا وفرنسا
 نءلى٠متغقو الميثاق هذا على ألمزنق^ن

 وط د ظب أو منفرد 'ح٠م عقد عدم
 آورب  دول مجموعة مع صاح عقد'

 تها( وحليفا والتمسا ؛المانيا الوسطى
 الدول موافقة على الحصول نبل

 ، اباق هذا على الموقعة االخرى
 اط'ليا انضمت ١٩١٥ سبتمبر وفى
 اليها انضمت كما ٠ االطاقية الى

٠ تفه ألعام من أكتوبر فى أليابان

 لكرى١ ح١صع٢ فى ء١للو١ - ١

 بحن ا: أورط عدة من مكونة مجموعة
سلحة مختلف وشم (٥٠٤ ٠ أ

 لر'ذب ١ من رتبة اللواء — ٢
 ربة تتاذلى وهى العليا ألمكرية

 الذحلربة١ الذوات فى جترأل(( ))ميجر
 أصاحب ألمميزة وألعالمة ث ومثيالتها
 متقاطعان وعصا سيف ألرتبة

 رتية أللواء رتبة تبق ٠ ونجمة
ى ٠ةرلق رتبة وتيها ( عميد ,١ مرأ

واء ا
 ممطفى اسدرها بومية جرددة

 اؤوطنى ألحزب رئيمر باخا كامل
 يتارر ٢ فى منسا أ!ول ا!هدد وطهر
 ه؛ دخدرب ريابة منذمئها ذولى ١٩٠٠

 ب٠ح .؛٠ص ا )؛سم٠ ب٩مب٠ل أ ١ لهن وأشتؤر
 لذىققت١ الدور همية نظرا ((اللواء

 كاذت ٠ دءوته نشر فى الجذربدة به
 ثم سفحات 'أربع فى تصدر اللواء

 ١٩٠٦ أوأخر مدن صفحات ثمانى لى
 أدو.ا'ء ٠مر بر٠كث فيها الكتابة فى وأشترك

 ، رى اأسدل طابدلجا وح٠وض مع العصر
١٩٠٨ عام كامل طغى وه وفاة وبعد

 ،جاودى 'اعز.بز عبد تحريرها تولى
 ولمذى أاز لحزب١ حال دان ستمرت١و

 حتى صدورها ودام ١٩١٠ م ء؛ حذى
 اللواء )) اسم يطإق كما' ٠ ١٩١٣ عام

 -درئ أص- دورية عاى (( الثوربة
 ١٩٠٠ عام بجن كامل معدطغى

 جرارتحر،ك اى١ ذة ذا راال هذا ٠١٩٠٤و
نجال زن—باللفنن يتجنبو  زية——ا

واء ارم تحمالن والعرب  هما ا
 ؛اذت' (( ابباندر )) و (( استنادرد ))

٠ العربية اللواء رسالة تكمالن
واء بيغن١٠ ا

 منذ 'تألفت دالة سج وطنية جعبة
 علما لها شعارا.. واتخذت ١٩٢٢ عام
 وادى خرطة ءله رسهت ضر ابي.

 ، دان وأل؛ ممر يضم ألذى النيل
 المستعمر اجالء هدفها وجعلت
 ، وجنوبه الوادى شمال ووحدة

 ذى١لو؛د١ اوثنماب من لفيف كانها
 ف٠االمط" ب عاى المالزم ؛رياسة اطم
 العام فى ,بالممجن ءليه حكم الذى
 مم ٠٠الجمه^ ريادمة فى خلفهو نفه

٠ الحاح د ع
 كرتة١ا!يض ألزوأء لجبة نادت٠٠

 بعدأء مجاهرة ألسودان فى ألوطنية
ستعمار  فتعرض ألبريطانى أ

 وعملت ، وألتثريد للسجن ءض-.اؤها١
ثناء هذه فى  لها .فروع تكوين على ا
 عطبرة شمات ألودان أنحاء فى

ض وسواكن مدادى ووأدى وأ
 اللواء جمعية تعتبر لهذا ، وحلفا

بيض ول ألمنبع أ  ;الوطش وعى أ
 من رر—لنح ألداعى ألسودان فى

ستعمار جنبى ا  أعضائها ومن ، ا
تحادية ألحركة زعماء  ٠ ذلك 'بعد أ

اودكه
هوديةمج وردى ألماذى سياس

 هارش ٠د وهو ؛,العدرالة ألماب
 ل.ذدلدمة١درس ، ١٨٩٤ وادعام لوبكه،

 وبرس بون ؟؛ممات فى وألزراعة
اجرب١ فى وأشترك ،. ومونسدر



١٠٦٨ دواى

 لصايب ١ ام—٠وس .-ح—.—حو لهددى ١
 الشئون الى حرف ص ٠ الحديدى

 ذحاد٠را اطه—نش واتصل ءه١!زر١
حين ل وفى .اك  النارى الحد, ح

 ا٠وب ٠ 'كدرا ٢ ٠ دادبن عليه حكم٠
 باالعمال انتعل ١٩٤٤٠٣٥ عام بين

طى١لدبقر١ ارالحزب اذضم ت الحرة
ه٠٠بما٠،مع فى ك ۴!ب—.٠ ندد- ١ و يحل٠٠٠دما ١

 ت,مة—حك لى ة—ء٦للزر ١وز.بر ودن
 وذيوا ص. ١٩٤٧ عام ا!ولى اديناور

 ووضع للذخذبة فوزبرا للعابات
 ٠ '؛( أء لخضرا اختلة ١ )) السجإ٠ ءرف 1م

 رننه ١ ني ند ل، ١ سس. جط٠رم ١ عضدو نتخب ١
 رئيسا اختياره لحين ١٩٥٣ عام دنن
 عام الغيدرابة ألمانا ىرية4لجم

 ح،،; ٠ بمى لنرودور حفا ١٩٥٩
 '؛ ١ ٣٨ ع م.حمئ وم،ن تا ذو ٥٢٦ على

 زحذشز ١٩٠١٠٤ عام اطخابه وأعيد
 ٠ ١٠٢٧ مجموع من صوتا ٧١٠ على

لونولى

 وة طف ا هضى مدا ممن زنجى سياس
 وهو ث افريقيا جنوب فى بة المنمر

 ١٨٩٨ ء.ام وك لى تو لو أدرت
 ١٩٣٦ عام وفى بالتدربر واشتغل

 ة٠مدرذ دنرب لمعزل رئبدف أوبنم
 اهمال ١ بضاكل وعنى ’ جروطيل
 اش, ١٩٤٥ عام ولى ن االفريقيين

 فر.قى أال '؛وطى 'أؤتمر حزب الى
 ١٩٥٢ عام نه رئيا انتخب الذى

 ب١خد٠ را مبادئه بث عان وعمل
 و-ءرر االمدة مراوزالذل الب؛ ماو

 ١٩٠٥؛* عدام وفى ٠ هيط با!كلض االمر
 عفمى خيبالة دعوته اعتبرت

 الى ، '*-.ذوات ٤ محاكمن.ه ستمرت١و
 ال اقامته ينحدبا* وار صدر أث

 تج االدر العام هذا ولى ث جروتثيل
الم نوكل جائزة  زنجى رى ى فكاث ل

 ح تى٠.٠ن٠ راش بما- عيبا يحمل
 اذرنزب' جنوب ت ساط له وسمحت

م استوكهلم الى !ألسفر  الحائزة لت
، معذفله الى بعدها وعاد ١٩٦١ عام

 وفى“ ■( نيم ودأ قوهى دءوا » كتان له
 فطلى؛ ٢ ١ فى ار—ذظ دادث فى

١٩٦٧ .
دذدورقا

 نمن ألماى داس وم-■-■ فاك — ١
 وبرو ٠ العظمى الحرب اه: م-ك

 ، لودندورف ذوز اربك الحنرال
 ، ب الذم بيروب؛ ١٨٦د عام وك

 ن١٢بأر ص ١٨٨٣ بالجبرعام والتحق
 ارتب فى تدرح ٠ ١٨٩٤ الحرب
 ا!دق فرقة 'ذورقيادة . المبة

 لحرى١ءالن١ وعذر . ١٩١٣ عام ٣٩ ال
 الوا، نائدا كان ١٩١٤ عام

 ك٠د٠بالى ٢ ٢" ون 'ذج كأ٠'كج ’؛ تييج

 نية الثر الجهة الى انتش .١٩١٤
 ألجنرال حرت ركان’ هيئة فى وعمل

 كة ملم ىد'ن أثه ١بمزىو ’ رجهندلو
ن وبعد ٠ ح تانب  مم العك اع

 المانبة نوات ونقل الثيوغية روب؛
 -دولى الفرية اب الى ب؛

 االخيرة المحاو# الترحمة رعب
 ,,اناومة اث اال . '؛حرن إى

 هذا أفقدته بطانية ال, نية !ذ١
 ذى وت ٠ هدنة ءتد الى فدعا االمل

 وض .١٩١٨ اكتو; ٢٦ فى اطالته
 عاد ر متخفيا الوند اال أجأ االل
 بمدينة واض ألمالى الى ذاك بد

.١١٩١٩ عام ميونخ
 سيانى بدور اودندورف قام — ٢

 نظام لقلب محاولة فى ننذراكهبا
 الدرب بعد أدالى لى الجؤورى الحلى

ب مذيا . الظس  العاشل االنق
ب ١٩٢. عام i بوتثك كاب  وانق
 وكان ١٩٢٣ عام كذلك الفاشل ءض

 .(عزن ا؛ لى.ة ؛؛بذ ف دلدور ل
وابون ايهود ويبر '!نازى

اءن ئ أا ن و نمر ن مهن أأكاذوليك و
١٩٣٧ عام توفى ؛ اللمالى

لورانس
، اتعرب لورانس أو لوراض ٠ ١



لودا ١٠٦٩

 من اشابة انرحنة درت - ٢
ص دات. ودداو, 'العربية النفه يجيد

ارج حدى ١٩١٦ اكتوبر نى .خامة

، I يوتيه ١٦ حدة عكى اشب
واتط؛ئف ٠ --وليه ؛ مكة وطى

 أبع.# اتخة ىذت٠ ورش

 الحجاز حديد ركة قطع اى ١ تهدف
 ، د و لكا حجاربة وزات وار-ال

تراك  ديذما٠ فلش حدود عر ا
 الويس قناة زي الى يتقدم
 عاد جدة ومن ٠ فئذو ببوب

 الودان الى ينبع طريق عن لوراض
 ٠ عابر ح’ قائمقام كولونيل: رتبة ومنح
ونحت الجنرال أركان هيئة الى ونم
 يى٠’ا وردار الودان عام حالى

( ١٩١٨١ ذلك بعد نم 'ذم ، ادرى
 ٠ اسبى الجنرال اركان هيئة ار

حبن بالملك صلته لورانس وثق
 وأصبح ، فيصل االر بابنه السيما

ابرطا'لية المصادر اعترفت كما

 طر؛ف ءن 'سفر الذى المجرى ))
 كانت اش البريطانية المعرنات

 (( دان—الى فى العرب اوناء وربة ض
 طر١و—خ د ا'ذار ■ه معض..„ وكانت
 وتنظيم االرراك زد البادبة قبائل

 لحجاز ١ حدبد سكة لذخربب الغارات
 فى االبائل قوات مع اشذرك كما

ء١،٦  ات د ل درت و ٠ بندد أ ءإى *ش
ن٠م ٠ك.ر١ئدر أ٠٠بعدحدلى ;عملمبا'تا هذد

 شيوخ الى االبى الجنرال ذاد؛
 وكان ،للبريدنيبن الموالية رانعبا

 باشا جعفر استمالة فى دور للورانس
فى ونع الذى ( العراقى :١ العسكرى

على نلك بعد 'نولى 'لى أوربطاذبنا وس
 ٠هر ل١جل ولى ،'الول ذىلعر ا الجيش
 بون ل—بتنف اورانر كان الفترة

 والقاهرة والخرذوم وبنبع جرة
 تذا صد نف.ه ن٠ ل٠وجع ٠ العقبة و

مير ومتثارا  وقد ، فيصل ل
 بتقوله دمزق دخول فى سوقه
 الى ( ن جما كذر أ, صحبه كما ’ ددا

 ١٩١٩ عام بغرساى الصلح مؤزس
 البربطانوثن بجدل أن فى فثل ولكنه

 وتنكر ، .البدايج بوءودهم بلتزوون٠
 على احتج إورادس أن بربطاذلى روابة

 ا!رتبة ءن تنازل دان حكومته
٠ نه مذح.ت أن سوق التى المكربة

ح راض إ، التحق ~ ٣  .س
 عام فى البريطاذى الملكى االدان

 داسم٠ استبدل ١٩٢٧ وفى ٠ ١٩٢٢
 العام وفى ، ( شو او ا لورانس ا

 الحكمة اعمدة )1 مؤلفه ندر السابق
 وشمل خاصة طبعة فى (( اأسبعة
 أورا*رد وون هداتهمشا وصف الكتاب

 والقططذبتة وأروور القاهرة لى
 _،دن وادل ق —ودون وحاب وبيروت
 اختصر الذى الكاب وهو ، وغرها
'نورة )) م—باس وفاته بمد ونثر

 ثقحأ ؤ. لوراش '؛ونى ؛ (( ألعرب
. ١٩٢٥ عام سيارة

لجليزبة الثرف القاب .من لقب ا



وردات ( مجاس ) ا

 كما كاكا سيد )) ج أففل !خة ويعنى
 اللغة فى اوزد لفظ يستخدم

نجرزبة  ، المميح أو الله بمعنى ا
 كامأل حبهL?، اسم (( لورد )) يسبق

سمم أو  درجة بحب الشخصى ا
 عن سدهاضةا ؛-تخدم فهه ، للقب ١

 « ايرل ١) و كاك مركيز )) لقب
 وهذا كا( بارون )١ و كاكا كونت و )) و

خير لقاب أدنى هو ا  تمح التى ا
 الى وورد لقب فة باي؛ لصاحبها

قب بحمل كما ، اسمه  أبناء ءرفا ا
ء . a إركيز١ )) أو (( الدوق ))  وهؤ

 الزضحآت دمرفونالوردات جميعا
وردات عن لهم تمييزا  الديبآن ا

ساقفة كبار وهم سانفة ا  ٠ وا
، ء وهؤ  الجلوس فى الحق لهب'. وهؤ

٠ ذئالبريطا اللوردات مجر فى
وردات ( مجلس ) ا

وردات مجلس المجبآن أحد ا
ذبن  ( العموم وجلس مع ) ؛ؤلغان ا
نجليزى ن البرأ؛  أعضاء وجمدع ئ ا

 حملة ومن المبتهن من المجاس هذا
وردية لقب  أسم اشتق ثم ومن ا

وردات رض ؛ المجاس  الى ا
 الى ينقسمون كما وزمنيحن دينبحن

 -ل١ف;الور١١يحملونهذ أولدالذين
 تياتهبحذ مدة بحمدونه الذين وااى
 من عليهم, انعاما أو وظاخهم بحكم

درش صاحب  عدداللوردالت وبباخ ٠ ا
ت هذه عليهم تذطبق الذبن  الحا
 مذوسط أن غير لورد ١٠٠٠, من اًكذر
 ن ووردا ١٥٠ نحو اإجلى ء آعذل عدد

وردات باستثناء  ن ء تخلوا الذين ا
 م أشخاصه, 'نرشيح مكان م٠ألقاب

٠ الدوم وجلس لعضوية
ساس هذا وعلى  مجلس أصبح ا

: اآلتية ا!وائف من وؤلغا اللوردات
 دهم لح’أ بحملون لوردالت (( ١ ))

تب وتدوا لوردا ٩٩ كاكا ٢ بالوراثة))  ا
 من لوردأ ٢٠ كا( ٣ )) الحياة لمدى

 أو سين العابا المحكمة نفاة
ساقفة يمم (( ٤ )) السابين ٢٤ و ا

 ا ومنذ ٠ بمناب* نمحناولمنا ون أسقفا
 ألدائزات ت٦ليد ممح’ ١٩٥٨ م ئ

٠ المحلس هذا عفوية فى االف على
 ؛ الدردات محلس عضو يمنح ال
 مجلس بأعضاء ة اس سنويا مرتبا

 من ابتداء المرتب هذا رفع. ا م كمه١
 الى ح ١٧٥. من ١٩٦٤ أكتوبر

لىض٦٠1 ت١البورد
لمحتسحن١ بح؛٠٠’لعمل٠١ ذظام م بنو

 القوانين مذروعات أن أساس على
 ويقرها العموم مجلس فى تعدرض التى

 دام وذم وبعد ج ل بر دورات رالث٠ فى
 لتوقيعها فم لى للمجف رقدبمها على
 شة مرف كانت ون، حتى الملك س
 انقراض أما ’ اللوردات مجلس من

 ال راك اوحاصة دعات إ.ةكالتد ؛1ا
 لمحلى ولير اومامة المصروفان أو

 ٠ رففها و ٩ تعديلها حق اللوردات
 أنحن الذه وعدات وس ر نط اجراءات واما
 ٠ ألمحلون فى واحدة فهى دية الد؛

اض.وم ر متحد: من اعتما'دها وبعد
 ذلى ادات مجنى الى تحول

٠ الملكى للتوقيع رض؛

دورين
 مقاطعة ;..الصة لورنجن و١ا - ١

 حدودها على تقع قدبمة فرنية
 الراين نهر يبن الترقية الشمالية

 الغورين الى تقم, كا;ت ٠واالؤون
 ايمها ارتبط .والجنوبية الثماب

 عليها استولى (( االلراس )) باب
 انهما .'رك٠ب واعلن ١٨٧١ عام ا!لمان

 اطورية االم؟) فليم ا ون جزءا يكونان
 ألفرليون استعادها غ الجرمانية

 عاد .ثم ١٩١٩ عام كا االلزأس مع ا
 ًا ٠^١االأز مع (١ ءودي؛ واستواوا االلمان

 وفمته  فرل' عادت كما ١٩٤٠ ام٠ء
 االدارى ألتفيم وأخفى ، ١٩٤٤ عام

٠ السمح،١ هذين اغرنا ألجديد
وربن صايب ٠ ٢ أحمر صليب 1؛ ا



(( معاهدة )) لوزان ١٠٧١

 ٠ب; ن ١ن-د واحم رأيدم ا'د٠تل١ن۴م يت لف اللون
 ءلى #خر١ ن٠م ر٠قصأ أحدى دن اًفقح.

 ن ج؛ )' شع-.اار كان ٠ زرقاء أرضة
 ضد لتحرربة١ حركتبا فى (( دارك

 اسذخدام جدد ’ االستعمارابربطاذى
 الحرة فرضا حماعة ر الثث؛ هذا

ل بعد دبحول بزعامة  ا!لمانى االحت
على, رمزا ف صبح ١٩٤٠ عام لغرنا

 الحرب أئناء !غركية ١ ني إعتد ١ كة ح
٠ الثانية ألعاب

( معاهدة ) لوزان
اكدوبسرعة المدن ىسة٠خا إوزان _ ١

 ألفا ١٧٤ 'كى'ى' عدد ببلغ
لمتن؛ ا!لم دين٠لحر١رين٠ ألفا ٧٦ )كانت

 االيدراب الطيا المحكه متر وهى
 عدد اليي  تثب • برية المده

٠ دشا٠ عقدت ومعاهدات مؤتمرات
 حدى١ ٠ !وزان معاهدة — ٢

 بدت عقدت التى الثالث المعاهدات
 العابة الحرب بعد وتركيا الحلفاء

روحة معالجة بها وقصد ■٠ الثانية 1 رلح  ا
 ءر الدف ورصبا التى الجائرة

 ٠ ١٩٢٠ م ء؛ سيغر معاهدة فى تركيا
 ءاح لروذرربه معاهدة ءا'لجت كما

 التى الشروط بعض ذلك بعد ١٩۴٦
 يما ٠ل٠وأعذور !-وزان معاهدة تضمنتها

٠ ألدواب حقونها على اعتد تركيا
 ال١ضي المعاهدة هذه عقد كان
 الذىول١فى ال المكدر ا!حداتث لتألور

 طءه م دةL - رخي رج لتحر ١ جيش رحبن
 س.لطة مذوا بنالذ ليوذالبن١و كمال

 االذول عن،-احل ردتهم ئم١صز١من
 ٩ فى أزم; ءر ك١آلذر١ استيالء بعد
 ا؛خاوضات بدأت ٠ ١٩٢٢ ۴مبحس.
( ءص^ت^شا باسة بر ١) ليين لكه؛ ١ بين

 بو٠ذول ٢٠ فى لوزان بمدبنة والحلفاء

 ١٩٢٣ ابريل حتى واستمرت ١٩٢٢
 بوب ٢٤ فى المعاهدة دوتع وتم

 اسفاء عالقة بذلك فسوت ١٩٢٣
٠ الجديدة أنقرة دومة

 ا؛سائل لوزأن معاهدة تضمنت
فى ببا الشرقية- تراقيا فمم : اآلتية

 'ذرال-؛ ذخل.ى ٠ ك?ا ١ت’ ال أول، نزك
 وس_ور,با ن٠٠ط٠فذ فى ا—دي ز حت عن

 ة بر إجز ١ و ؤ'لعرافى ذأن الر ا و ودرم
 الثممالية الحدود "دعيين : بيةرا

 قادة،وفى ذالت و ا مذ ال باحر فى ا الهر
ى ة؛حا  ءلمى االمر بدرنر أالخ

 ابطافى؛ -*سيادة ئكيد٠ ت f* اال ب
 حر٠ج -^ابزر٠ذ ٠ ز ب -ا ال ود ٠!لم ا ر جز عذى

تى ستثن با ادورات إى ’ بجه ٠١  جز
 ض التنازل ٠ ودذددوس 'مبروبر

 ؛ قبرص عذى إدروا خوق أدق
ط ال در ضهدان  على المضايق لى الم

على( الة اال؛ االستحكاالت -ذزأل أني.
 مرمرة بحر وبعفرنحواحل البوسفور

تفاق تم لش١ االواعد ذوء فى  ا
 تؤلفها مئتركة لجنة بواسطة عليها

ًا!ى البند هذا ن٠لك٩ ز 'االشم عدمية
٠ ( ره ص* مح اشرد٦م ذ٠تة رتمرد

 أوذان زتمرم و ارن — ب
وب'ذر الدردة ؛دك١دوبة  د'

 الحماية الزاء ا؛ط؛!جة رلىمع ١٩١٩
ن ؛طاب ار  ستقلة، مصردولة واع

 آربا آف دو المغاوذمات ذذمذت٠و
 مصر على االسمية للسبأدة بادب

 ص العنا ذشطت ١لهذ ؛ والودات ٠
 فى شذراك ا وحاوال اودب ال االر

 ئالثا طرفا رمح جار باء المفاوضات
 ومد االولى لرركزها بخمر دما
 لف دأ و ئ يا عل ب؛ د تدسيا دن تركيا تخلى

 المصرى فد لو ١ ب ءز٠ ’۴م ال تر٠٠مح فد و
 دب لحز ١ و ؛٠ش با حس«؟ب ن٠ - -و --.ة ا؛ ور

 دك٠ لطفى حمد٠ والله برزسة إوطذى١
 عدم فى !سعىا !وذلى ١ مهمة وكانت

 فى لبريطافى؛ ز ممن؛ ندح بو. االعذراف
 اليازات مسألة ودل االل وادى

 المعنة ولوازد ر١مح بوز االجنبية
٠ وربط؛فى؛ دماية ؟ دون

تصال فى المصرى ا!وفد فثل  ا
 ، ؛هاهدة١ عتو وفى ، بافى'تررن

شارة وجاءت  من عدد فى مصر الى ا
 أنه عذى وتذص ١٧ ادة أ؛ أهمها ‘بذوده.

كل عن تري تنازل مغدول عسرى .))



١٠٧۴ ( مؤتهر ) ؤوزاث

 ه من أدودان معر عأى وقها'—حفن
 مذت٠ورض (( ١٩١٤ رذة فم?ر ذو

 ,اهدة - زد دودى نجدبد ٩٩ الى'دة
حة الخاصة القطنطينية  فى بالم

 تحرر تضمنت كما ، الموبى قذاة
الخاصة التعهدات كافة من معر
وروكى راستثن.اء الدخماريان بون بالد
 التى ١٨٩٤ و ١٨٩١ و ١٨٥٥ عام

٠ العام اكرى الدين الى شمت
( مؤا،ر ) إوذان

 التى ات إوتم. ١ أحد لوزان نمر’وو
 ١٩٣٢ءام فى ونلك المدرذة نه به عقدت
 بعد نية ا!لى الحرب تعوبغات لبحث

 بتنغيذ القيام عن ألمانيا عجز "يبون أن
 الرش عر المايقة اساء قرارات

هوفر االمرض أسى -مدحل من
 م ١ . . مقدار, نرفا الماي.! منح الذى
فرنا موافذ-ة من لرغم و ، جنيه

 المطالة !جيل على ١٩٣١ دوله ٧ فى
 االلماتى المتثار ان اال ؛ سة لمدة

 بروننج الدكذور ( اوزر١ ررسى /
 ألمانيا ءحز ١٩٣٢ بنابر ٩ فى أعلن
 فهذا . بالتزاماتجا القيام عن التام

 ؤ'نمر٠ه عتد لى ١ دعا الذى هو كمع الو
٠ لوزان

 ممشلون لوزان ر٠مؤتم فى اشترك
 وايطالى وفرنا بربطالى نم لكل

 على االتفاق و'ن ٠ والمانيا وبلج.ب\ا
 تقوم أن على السنوية ا!تان الغاء
 جنيه م ١٥٠ جمألمنه ما بدفع ألمانيا

 بر ه ؛بغائد بمددات صورة فى سنويا
 البنك فى 'ذودع ١٩٣٥ عام من ابتداء

٠ للتسوبات الدواى
وس1ؤسا

 ٠ مكيكو 'نيو بوالبة أمريكية بلدة
 م ٣٥ بعد وعل الوالية خمال فى تقع
 عدد ببلغ ٠ « لى ’سنتا ١) مدينة من

 لوس اسم. ارتبط' ٠ ألفا ١٣ سكانها
 ففيها .الذربة القنبلة باريخ الموس
ل ١ أقيم  ( الثاب العالمية الحرب خ
 وانتاب أخو'وية١ ا!بحاث ج أول

عنها ذهخغت التى الذربة القنابل

 التاريخ لى النووى للتفجير 'تجربة اول
 عدة ن؛ عند منها بالقرب أجريمت

 المجاورة ادوبة (( وردو٣ أالمو ))
 وكان ١٩٤٥ بويه ١٨ فى وذاك

 الرئيس دفع مما التجربة نجاح
 فى استخدامها الى 'ذرومان االمريكى
 ذربة تنبلة بالقاء أبابان مع الحرب
 وذلك وس1أ اوس 'ل٠معا أستحتها

 نيو تجربة نجا'ح من دوما ١٦ بعد
٠ الذكر ادالغة مكيكو

انجيز لوس
 دورسا والبة مدن اوني

'ساحل على تطلى
 ، المكسيك حدود رقرب الباسفيك

 كبرى صناعارت عدة مركز وهى
 ( ود رو هو كاحية ا دي.غما ا تشمل

 أهتادوا والكهرباء التايغزبون واجهزة
 التفرقة لمعارك مرحا كانت ن التخربى

ل يةر4ص:,;١  أغطى شهر خ
٠١٩٦٧ مارس وشهر ١٩٦٥

( باق )لوكارنو
بررة سبو بامدة لوكارذو ٠ ١
 بلغ ١مباؤر٠ما ة بحم على تفنع حية سلى
 ' فى ادرت ؛ آالف ٩ دانها عدد

 بها عقد الذى 'تمربالمؤ عر المد؛ التاريخ
 االوربية الدول مري عدد فيه واخبرك

 الكيلى٦ذلكذ بة٤ثر١ لخارتة١

م  فى الذذحى ومعالجة اور فى ال
 م.اتمخضى وهو ٠ االمم عمبة ز ميثا
٠ اليها بة لوكارنو ميثاق عنه

 من سداة لو؛ارنو يوخاز - ٢
 ببن ث بحة موضع كانت االتفاقات
 والمالى وبلجيكا وفرسا بريطانيا
 وبولندا وتشيكوسلوفاكيا واداليا

ل  الدول هذه ممثلى جتاءات١ خ
 ١٥ فى يعها تو ي٠ت ٠ قوكارنو ببلد؛

 فى رها١قر١ ٠ب ثم ٠ ١٩٢٥ اكتوبر
 من ديسمبر ١ فى بلندن عقد اجتماع

: ذلك وغمل نفه اكام
 فرغا ن٠بب متبادل (امن اتفاقية

؛ ليا واد؛ وبريطالى وألمانيا وعكا



لووب ١٠٧٣

وبآحيكا ألمانيا نبن بك زحك اتفاقيات
لمانيا’ وبيت ، وفرنا المانيا ددن
 ناكيا؛ وبين!ال;بوتثيكلو . ١ لند وبو

 ث—م كل 'نحافظ ث’ على فيها ض
 حدودها على وألمانيا وبلجيكا فرنا

 ف ه ١مؤ؛رسة عرص اع٠المتذ١ ٠ هذلمن ١أر ١
 ٠ألفرنس او ا#لمار ألحانب من سدوأء

; ألمانا أهنرأف  الرأى منطدة ذح
ستحكامات من  أعبار ، ألمكرية أ

 ضمانا ألبولندية أاللمانية ألحدود
عتر مع فرنا لالمة  بحق ف أ أ
 أ لند بزو أر أذاعدة يم نقد’ فى فرنسا

 اص اتغاب كنتها١ حالة فى
لندرة* أل االلمانة
 للنقد وونسعا لوكارنو ميثاق كان

 ل )حم.غ- فيما سما  كمه ده م.ذذ
 ألمانا'ماكانت ان أن الذرب بالحدود

 أخلد فى لندى بد مؤ' وجود لتقر
 نهن، انتهاك ى’ أن عن ش أرسا
 إى٦ طانيا' بر جر بفرض الحدود
 بعود؛ الميثاق هذا انهار وذر ؛المعركة
 وتحبه الراب احتالل !ىا االنيا

 فرنا لعقد نتيجة ١٩٣٥ عام
 عدم اتفاقية ادوفيتى واالتحاد

 العام فى مشذرك ث وتعاد اعتداء
 ب'’ اعلت ١٩٣٦ عام ولى ٠ نفه

 •جبر ا وفى . بالميثاز ءدم'لتزامها
 بولندا عدنلما ؛رطابا هت ١٩٣٩

نها عكرا . النيا’ على الحرب واع

مانيببه لو
‘اب د. بهم. ت ن..رين في '؛وميان جريدة

 الحزب لسال وهى ’ باريى
 الزعيم أسبا ’ ألعرنى ألشيوعى

ختراكى  عام فى جوربر جان أ
 من ءدد تحر'؛رها فى واشترك ١٩٠٤

 دربان، ذهم٠م ألفرنمجن الشترأكيمن١
 حوريى بدد ها 'نحر,ض على تولى

 كاشان ماريرل I ١٩١٤ عام توفى ز
 فى أا؟وم تتسدر ، 'نوريه دد فيالت و
 نوزبعها ١رمط مذه وبقدر صفحات ١ ٠

فمن نخة ألف ١٧٧ بذحو اليومى

 باريس ف٠١ص جن السابعة كانت تم
♦ ألتوزيع متوسطل حيث من

لومومبا

 ، وزراء ور كونجولى زعيم
 ولد ، لومومبا ايمرى بانر.ير وهو

 باقليم (( ى٠كوركدمم كاتاتا » بقرية
 ألمدارس باحدى وتنج كاساى

رساليات تديرها ألتى أ!وليان  أ
 بمدرسة ألتحق نم ألتبثسيرية

 ليوبولدفيل، فى أأمربد عمال لتدريب
 للبريد فموظقا عامال عجن ١ ٩ من وفى

 ذلك خالل وفى ثيل ستانلى بمدينة
قتصاد ألمقانون فىدرأهة اشترك  وأ
 فى وذضى للمرأسالت مدرسان تنظمها

 نهايتها وفى دمنة ١١ نحو وظيفته
 قيمته ما '.د ببد متهما للمحاكمة قدم

ر ٢٥٠٠  ااسسجن٠ب ط، ١وحكم دو
 غراض مدبر؛ ذلك كات وقيل

 سراحه اطالق بعد عمل ٠ ساب
 تجارى لمحل مد؛رأ نم للبيرة ثركة’لى

 هذا نحو ولى ٠١٩٥٨ أغمطن حتى
 لدم"ن ١ لى أ ف بنحر أخذ بخ نتار ١
٠ سية لميا أ

 حياة فى 'نحول ورحلة بدأت
 ١٩ ه٨يسبر د فى باشتراكه لومومبا

 له ماء أول وكان أكرأ رموتم لى
 فأنثا ، ور؛لمنية أ ب ألشدو بؤ.مثلى

 حزب بح لتار أ هذأ لى
 (( ا£وذوية١ ألوب الحركة ١١

ستقالل هدفه وأصح  والوحدة ا
قذص-.اذرة وألحرية ألوطنية  بعد أ

 عرألمساواة منصبة مطاممه كانت أن
فرض ا!وربى ون1بةواتد العند ،أ

 لجنة فى دأثما عضوأ وأشخب
تعمال  أتر عر 'نألفن. ألتى أ

 فى عمل كما ، أكرا وؤ'نمر انغضاض
 جريدة تحرير فترأس الصحافة

ستقالل ١)  ،با!.ذرنسية الناطقة (( ا
 ءبباادجن حكم ١٩٥٩ نوفمبر ولى

 سلطات!--١ د د هرات مظ؛ لرادته
وفى ، الضحايا من عدد عن تمخضت



)١٠٧ لونا

ل  انتخابات اول جرت سجنه خ
 ٣٦ ر *زبه ففاز الكونغو فى عامة

 أول ان٠فك ( ١٣٧ مجموع من ) متعدا
حزاب  سافر سجذا« ومن ، أغلبية ا

 سر٠ط فى لالغتراك بلجيكا الى
 لبحث ببروكسل المستدبرة المائدة

 يونيه ٢١ وفى ، الكونغو مستقبل
 وطنية اوزارة رئيس أول عين ١٩٦٠

 كازافوبو انتخب كما ، الكونغو فى
با حزب زعيم للجهورية رئيسه؛ و٢ا

٠ الشهر -

 وفى أشهر ٨ لومومبا حكم امتد
 ، افريقى كزعيم اسمه برز خاللها

 زعامته ابراز على وساعده
 باللفات الخطابية قدرته

 وهى الكونغو فى الشائعة
 واللينجا وارواحيلية الفرنسية

 التى ته1جر عن فضال ، والتثميلوبا
 الذى بودوان الملك مواجه^ فى تمثلت

 فى اسعالل؛ ليعلن الكونغو الى جاء
 لمغالكا١ بذكر مامعه فمأل يونيه ٣٠

 عهده فى الكوذهو شعب عاناها التى
٠ وأجداده أبده عهد وفى

 القمير حكمه لومومباخالل عمل
 حزبه تضم وطنية جبهة تأليف على

خرى ا!حزاب وبعض  لمواجهة ا
ستعمارية المؤامرات  برزت التى ا

 اعالن م-ث أيام بعد ألفور على
ستقالل  فصل ادومبى بمحاولة ا

 الوطنية، الوحدة على للقضاء كاتانجا
 وقيام مما هيئة الى لومومبا الجأ مما

 بدور لد شر هم: 77 ا د العام سكرتيرها
 على للقضاء قوة ارسال لى فعال

نغصالية الحركة  المهمة وس ) ا
 سماء فى بمصرعه انتهت التى

 ( تمبر٠٠سد ١٨ فى الشمالية روديسيا
 الى هرع قد الترجمة صاحب وكان
 فى لبويورك٠ المتحدة لالمم مقر

١٩٦١ فبراير ١٢ وفى يوليه، ٢٢
 كاتانجا-، ارض عاى لومومبا اغتيل
تهمام ويشير ه—تزعم تدبير الى ا

 ،,وعلى لومومبا من للتخلص تشومبى
ساسى هذا  الى مبىتذو ندم ا

ءد علده وحكم غيابيا المحاكمة  مفى١با
 اغتيال اش وعلى ، ١٩٦٧ مارس ١٢

 وزوجته أبناؤه لحا الترجمة صاحب
 يوليه ١ وفى ، بها لالقامة ارالقاهرة

 اسم لكوذغو١ حكومة أطلقت ١٩٦٦
 وديدة ماى ؛( لومومباثى )١

 صاحب لذكرى نخليدا‘ ثيل ستنانلى
٠ الترجمة

 !ذمار١ من ٠ءلىل طلق١ سم١

 ، بأرقامها ف نعر الروسية لصناعية ا
 لمراصلة الغضاءالخارحى الى ارسلت
بحاث  ارالقمر بالودول ا!خاصة ا

 فغى ،١٩٦٦ و ١٩٦٥ عى خالل
(( ٩ .اونا '٠١ لقمر١ذجح ١٩٦٦ يناير ٣١

 ، القمر طح على برفق الهبود فى
رض الى .برسل ان فى نجح كما  ا

محدورا ( أرض 'نحكم جهاز اطة بو ا
اسم١٦٦يس١٢٢كت

 اول كان٠ف ثم'( ١٠ لورا ١) الصناعى
نسان صنعه تابع  فلك فى ددور ا

 ٦٢١_٢١٧بعت مداره واتخن القمر
، دقيقة ١٧٨ فى يقطعه القمر حول

 (( ١١ لو;ا ١١ لحناعى ١ ر لف ١ ونميز
 ولونا أ أغدر ٢٤ لى اطلق الذى

 يحمله كان بما ( اكتوبر ٢٢ فى ١٢
٠ فوتوغرافية أجهزة من

لوناد
 على اطلق اسم ، اوربتر - لونار
نمار من سلسلة  أحناعية ا

مردكدة ل ارسابها بدا ا  عام ز
بحاث لمواصالت ١٩٦٥  ازاخادة ا

 — لونار ١١ القمرذأطلق الى بالوصول
 ١٩٦٠ اغطى ١٠ فى ا اوريتر

 على القمر سطح على بالتحادق قام
 نحو التقاط فى ونجح م٢٨ ارتفاع

 كما لسطحه فوانغرافية صورة ٢٠٠
رض الى ارسل  علمية معلومات ا

' لونا )) أطلق نوفمبر ٢ وفى مختلفة،



لويعز ١٠٧٠

 مجموعة ارسال فى• ونجح (( ٢ أوربتر
 القمر سطح على لمواقع الحور من

 للهبوط صالحة تكون ن٠ يحتؤل
٠ عليه

 للومول أطلق صناعى نمر أول
 يعرف روسى قمر وهو ، ر الفق الى

 يداية كانت وند ، مختلفة بأرقام
ت هذه  ١٩٥٦ دنار ٢ فى المحاو
تحاد أطلق حدن  السوفييتى ا

 الشمس حول ليدور (( ١ لونيك ))
 برئ افة٠ستم٠ على المدار هذا واتخن

 على منها ميل مليون ١٢٢ و ٩٠
بد الى دورانه يستمر أن  وكان ٠ ا

 طبيعة دراسة ارساله من الفرض
واكب بحن الفغاء شعاع ا  وا
ت الشمسى  لمغذعكلية١ والمجا

 ٣٢٤٥ يزن كان ا. نقمر ا و لألرض
٠ أ رطال

 اطلق ١٦٥٩ سبتمبر ١٢ وفى
ذى ،، ٢ لونيك )) القمر  سجل ا
 العضاء أبحاث فى جديدة مرحلة

 مرة ول القمر 'طح الى بوصوله
 كوكب من ينتقل بم أول فكان

 ٢٣٦ر٨ نطع ان بمد كوكب الى
٠ ساعة ٣٥ فى م ألف

عاد طلق’ أكتوبر ٤ ولى  ا
 كحج ى اذف اً( ٣ لونيك ١١ السوفيتى

 '►أختفى اذوجه تعولر فى مرن ول
ت بواسطة القمر من  افية ذو':ض آ

 على ج-ل ااتت هذا ورم يحملها
 القمر مركز من م ألف ( ٠ مساؤه

 الصور هذه وارمال اظهارها وتم
رض الى  توجيه جهاز ؛واسمطة ا

 بزن ٣ لونيك ألقمر وكان ، أرض
 م ١٣١ طوله ويبلع رطال ٦١٤

٠ سم ١٢٠ وقطره
جورج لويد

 ،س١٨٦٣ ولد ،بر.طاش ساس
 بدأ ( ويلز قليم نسبة ) غالية أدرة

مجلس نزل ، بالمحاماة حياته

 حزب عن ١٨٩٠ عام منذ العموم
حرار  ،١٩٠٥ عام فى وزيرا عحن ئ ا

 انحرب ابان الذخرة وزارة تولى
 'نولى 'نم ، ١٩١ ه عام ا!ولى لمية الد؛

ئتالفى؛ الوزارة رياق  السنة فى ا
 خلفا ( ١٩٢٢ عام حتى ) التالية

 قوات توحد على فعمل سكويث
 معاركها فى الحرب لكسب الحلفاء
 مشاكل أن ا ، ١٩١٨ عام ا!خرة

 انشار ست التى الحرب بعد ما
 وذمل را—ايرلذ وثورة البطالة

 والثورة التركية أليونانية سياسته
نشصقاق ثم الروسية  حزب فى ا

حرار  انزوانه الى النهاية فى ادت ا
حد ٢ مر عن  سياسة عارض ، ث ١ا

 ثم ١٩٣٧ عام السلمية تثمبرين
نتاح توسيع ألى دعا  فى '!زراعى أ

 ،١٩٣٩ م ء؛ حربية كضرورة بريطانيا
 عام وفاته يدل الذوردية لقب منعج

٠ ١٩٤٥

لوز
 عل ة—مالب مؤسة - ١

 الى تاريخها يرجع ، العالمى السنوى
 (( دويد وليم )) فام حين ١٨٦د عام

 لعقدالصفقات مقهاه رة١ذجليزىباد١
 واًصحاب التجار بن التجارية

 التأمين عماد-ات لتنظيم ثم ، السفن
 وألكوارث الحوادث صد البحرى
 منذ دنة ااخر أو الحريق أو كالغرق

 ابانات عن فضال ، ١٦٩٢ عام
 عن يجمعها كان الذى والمعاومات

 لى١إو١ من والذاهبة لقادمة١ الدن
نجليزية  والبضائع، النقل وحركة ا

ساس هذا وعل  التأمين نظام قام ا
 عامة التأمين نظام ثم ومن البحرى

 والتشريعات القواعد له ووضعت
٠ المختلفة

 بنثرة لويدز اسو ارتبط ٠ ٢
نباء  اصدارها فى بدأ التى البحرية ا

، واحدة صفدلمن فى ١٦٩٦ عام مند
ونائمة جازبت )) صدور ناك وتال



١٠٧٦لودياال

 عام وفى (( ■البحرية للمالحة لويدز
 باسم عرذت هيئة تكونت ١٧٦٠
 ذى ۴٩■اف■""' (( المالحى يدزلو )) سجل

 لتها٠٠حمؤ 'نزيد التى المغن 'تعنيف

 فئات اذى طن ١٠٠ عن فارغة
 ٠ ة٠صخا فندة ى٠م٠س مفكا لها ووضعت

 جال٠منر عضدوا ه ٠ من الهيئة لف وئ
عمال  والحبراء لسذن ١ وأصحاب ا
 أهمية البيبادات ولهذه ، وغيرهم
 لمغيذة١درجة لتقدير بالذس*.بة كبرى

طية وقيمتها  صالحيتها وتحدبد ا
 هادة د الهيئة وتصدر ، للمالحة
 من حبر٢ سفينة كل بدرجة رسمية

 السفينه تحمأها التى المستندات أهم
 على اذ البحار بأعالى وجودها فى

 التأمين شركات )) تقيل أساسها
 ساس٠ا١ءرهذ أنه كمرا عليها التأمين

 ٠ ألذأمين هذأ باخ الشركات تحدد
 ادد—ألعق فى تشؤل التهادن وهذه

 صذ*ت ألس أ؛وأد ذحمى عن تقربرا
 الذارة وابيانات العينة منها

 !ج—لالم حاجب؛ ومدى بحجمها
 ما٢ ٠ ألنفذلىية قيمتها' 'تحدبد 'نم ومن

 ذو:ا س.,.جال ألهين.ه هذه 'تعدر
ءنال  مىأعاله'ألى٠شام

٠ املعا ا ر بعد؛ تجوب

درى ابحرية الهيئات ودن ' 
 المتسجيل خهادأت تمدر‘ التى

 لويد هيئ.ا«ة ا ا—دولي بها ويعترف
لمابة جحرما'تثباًر  ومكتب ’ ا
 ومكتب ، ربكى—االم النجل

٠ الفرشى الغاريتاس

لويزيانا

 كيننئ هرر ارج د لمتحا. ' الوالدات احدى
 العرش المنك الى س_،ها١ با

 ق ر ب ع- ت ض غف م سيحت أ ن ح ١ اً ير لو
 تقع . ١٧٣١ عام فى الفردى للتاج

طل ح الجنو الوسط أقعى فى

 ؛كسيلئا١ءلميج على لجنوبى ١ ساحلها
 الشرق ى أالباط والية وتجاور
 ساحتها "نبلع ، لغرب ١ من وتكاس

 من ٢م آلف ٣ًار مندا ٢م ألى ٤٨هر
 م.م االف ٧ ا—ومنه الداخذبة المياه
 ؤلف و ر—اأمد طح—ت. تحت نقع

 ر—ذه دأط ل1تتخ التى المستنقعات
 ود٠ه.لم ءأى بصب الذى دبى۶ا'

 جا;ط تثعلدلطه ب الشرقية الوالبة
٠ اذوالن سهاحة٠ *«ز قليل غ;

 احصاء أ. لويزيانا سكان عدد ببلغ
 م ١ر٠٢ منم ن م ٣ر٢.-ه ١٩٦٠

، عددالمكان ذلث٠ نحو أى لزذوج١من
 طسابع دا لبيضر ١ لمسكائن ا بتميز و

 الوالبة كانت معن االسبانى الفرنى
 ايذا ج;كية ذم٠ أسبانية مستعمرة

 عادد نلث نحو ليك لكاتو ١ يحل
 روح "رون بو ألعادمة ٠ ألمدان

 تثمل أالحرى والمدن ٠ ألفا ١٥٢
 "نادية وءى ألفا ٦٢٧ ذر ب' ور أ دو

 باصة المحسدة الواليات موانى
 الكدرية ٠ الخارجة للتجارة

 تطبق انغا. ٤٠. الفايت ن ألفا ٤٠
 فى باذوالبة العذرية التعرقة ذوالين

 وألمسحون والمسفيات المدارس
 والهذود ابيض يحن ارواح م ويخدم

 . الملونة واالجزطر وارنوج لحمر١
 بإخت لماكية١ حة٨ ٣٠ الي—خ وفى

 ١٠باه >ىا ١٣٥ االعدل حام’
٠ ج رد ا أ **.ن محبن ذي منى٠سع

 اواليات ١ نار ال'‘': لوط تعتبر
تحلة أل 'نكاس بعد ٠ بكية االمر

 'تروتها من ٩ ٤ بذل ألذى بروب
 وأشار ألكرت فه ٠ المعدلة

هذا جؤلمة بلعت وقد 4حد لطا
ك١ ز٠برلب ٠ م ٦ ٠ ٠ نحو االنتاج

 ( ١٩٦٥ عام I د م ١٨٢٧ ه قرمت وما
 عدة البذرول وجون على ذامت و

 ضافة داال هامة وكيمانية بتر ت مناط
والورق االزار ضاعات ار



ليبرالية ١٠٧٧

نتاح ويقدر  بنحو لعىاءى١ ا
 الدخل ويشمل ا٠١٩٦٢ مدا. ١٤٩٢

 تمثل ش١ العابات أنتاح التوس
 هذأ ويقدر الوالية مداحة ن٠م بز ٥٦

 االنتاح أما ’ د م٧٤٠ بنحو الدخل
الفكر قصب فينسمل الزراعى

االنتاح وداع .؛ هاواى رعد الثانة
البفاطا .٠مك ٣ ر٩٦ ،٠١٩٦٣ عام

١٦ر٨ االرز ؛.والدات ا بوت االولى
الذرق : ..ارلى زنة ا حوال

٦در الدمون؛' فول ٠ لى بود ٠ م ٧'ر
٠ فى قدا نالة ألف ٦٨٥ ى ٠ ن

العامة ارزابة نفه الام١فى بلعت
 اعالة د م ٢٣١ منها I د م ٨٩٥

٠ ( الفيدرالية الحكومة

 للوالية االوربى االسمار بدأ
 ١٦٨٢ ام—د وفى ١٦ القرن منذ

قلب على سيادتها فرنا بسطت  ا
 لم٧٠ ١٧١٨ متن عرف الذى

 ا٠ب ص ليانز ور أ نيو مستعمرة
 ١٧٦٢ وفى . ١٧٣١ عام منذ لويزيان 
 الى أءددت ض’ *-يانياأ الى زمت
 ؛.ابليون ياعها ى ١٨٠١ عام فرنا

 ئ ١٨٠۴ ءام المتحدة الواليات الى
 اقليما أحدجت التالية السنة ولى

تحاد تابعا  الى نمت ١٨١٢ ولى ٠ ل
 ١٨ من .تألف أسح الذى االتحاد

 مذاالتحاد خرجت ١٨٦١ ولى ، والية
 ١٨٦٨ ولى : التحرير ب٠حر ببب ١

 ص االلم المجذى بتألف ٠ليه١ عادت
 نومحن ١ عدمه ۴٨ شيوخ مجلر من

 مذتخب كالهما أعفتاء ١٠٥ نواب
 نحى لكولم ١فى بدؤها ٠ 'صدوات ٤ لمدة

٠ نواب ٨ و شيخان

ءلمى ياقت

 وزراء، وربن لى بالد؛ سياسى
 عام وك ٠ 'غان ط؛ لياقت وهو

 ة بجامعهإتكر آهام و ١٨٩٥ اكتوبر ١
مية  الحذوق درس ثم بندبا االس
عودته وبدد اكسفورد بجامسة

 حزب الى وانضم بالمحامان اشتغل
مية الرابطة  المركزية واللجنة االس
 منذ العاهة تارية ودورالسكر 'نحزب

 لحزب ١ زعمداء مدن صيح وأ ١٩٣٦ عام
 عضوا ١٩٤٢ عام انتخب ٠ البارزين

 للهند، اركرى التبرير المحلس ى
 فى دالية وزنرا عدن ١٩٤٦ عام وفى

وية الوزارة  العام فى واشترك االنت
 التى لهند ا تقب لجنة لى نفه
 دولتى ام٠ذ- على بالموافقة انتهت
 ١٦٤٧ش٠أغ نى واباكتان الهمد

 اول راسة تور اباكتان وبقيام
 كما ٠ ننه العام ز وطنية وزارة

، لة الدو رلمة جت'ح على محمد لى تو
 ١٩٣٨ عام اندين نقام خوجه خلفه و

 حج آ٩ه١ عام حتى وزارته ودامت
 الصباب متعصب أفعالى اغتاله

 فى خلفه ٠ بر اكذو ١٦ فى يفح—يا' —
 جه خو الدولة رلم الوزارة نامسة ر

م لى تو و -ن لذ ا *’نغذ مهدت غ
٠ الدولة رداسة

ببراية

ح احد  برز اقتصادى و مياس ط
 واقترن ١٧ الفرن ن—م أوريا فى
 الطبقة وطهور الضاعية لثورةيا

 اتجتمع فى الولم البورجوازية
 الية اجبر يا وشد ٠ االوردى

 مراع تل٠ت ذهى ' انه,^ "
 ألجديدة وألتحاربة ۶ائ طبقة”

 كاكت أش 'ءدة التوى غد
 ال-ت-دادبة١ ._ة المدي يبن -خ - زحم

. االلذأددذ ة ود-،'. ة—والي

يبة س'تاب فالببرابة  ا
 برلمابة حكومة اقامة ار •نهدف كاف
 والكلمة ذءحافة١ ؛-ة د تأكيد وألى
حبارات واتغا، بادة٠و*ريةا! عامة  ا

 ,ة أتاح قر رهى : ألطبرة
 لتجارة١حربة •سنى كاث االقتصادية
 فى ادولة ردد وعد*؛ الخارب

قتعاد شنون أصزالحدود فى ا ا



١٠٧٨ ليبرما؛

 على يقفى التدخل هذا أن باعتبار
قتعادى النشاط ازدهار  وقد ؛ ا
هداف هذه تطورت  ذزسومع١ مع ا
حرار ١) أحزاب تيام  أو (( ا

 فى كما «الليبرالية ا!حزاب ))
 من شمل وأصبحت ، انجلترا
 التمثيل حق منح السياسية الناحية

 ٠٠وم ، المواطنين لجميع السياسى
قتعادرة الناحية عتراض عدم ا  ا

 ةتصاد١تذظيم لى الدوذة تدخل على
 لحدود١فى التدخل هذا دام ما الوطش

 لحياة كر؛ما ادنى حدا تؤمون الش
جاه وهو ، طين١و1اً حميع  ا

شتراكى ٠ الديمقراطى ا

يبرهان

 ابناى وهو وفيير؛—اقتصادى'
 ودرس ١٨٩٨ عام ولد ، ليبرمان

نتماد العلوم  لها ايتان, وعين وا
 اوكرانيا نجدهورية خاركوف لجامعة

 ام٠ء منذ مه٠نح١ ارتبط ا الثعبية
 دحوان.: الذابة بنظرتته ١٩٦٢

كاح- فتراش لمحتعم١فى المادبة ا  ، ا
ئد ا!راى مم تتعارض الم  يرو ه ا
 المادى الحاف. هر الذى بحادر أث

 مم .تتنافى نم حماعة او فردا ؛ الحنتم
ث روج  تتونف ،٦ تراكون—ا

 از، دوث احتمم ١ حاحات اشثاء
 ، النذاحيذمجا *تاط الربم .٦م تحدآ

حب اهما  رة٠ ن ى ف حمة اك د

جر ربط نتاح لرم ا  -ويذرر ، وا
 ع 'عنت ال المادية الحوافر ادام ان

 تجاها١و االشذراكر. ابخط عر... عدو
 -  . اأركار الخط اض

ح ن  دات الد.-. 'أنعدن لالذ
ذواق المحة ت دادئ الذى'يتأذ.  د

حتهاعة تبم ن؛ - وه .'ا ١  حتى. ا
دزاش اد. فى  نائه ١لمذ ا
تش٦  نوخة إ٩'ل٠.؛'’اذال كثال

-نحت التفادجل -تعض 'ض١ ٠االالال

دارات  اش واللطات المحلية ا
ت لمذيرى -نمنح ذناحية المو  ا

 فى القاهرة زار ،ادارتها ودالى
. ١٩٦٥ عام

؛ الديمقراطية انيا ى مدينة أكبر

 رتقع ،برلين بايتثناء (انرقية )
 ن سافة وءلمى منها الغربى الجنوب فى

ج يطق كما ،ميال ١١١  على ا
 اليها تتذم اش المقاطعات احدى

 وتبئغماحتها الديمقراطية المانيا
 ب ،ن٢ هرا سكانها وعدد م كم ٤٩٦٢

 ابان التخريب مر لكشر تعرضت
 شهرة لؤ؛ ،اثانية العابة الحرب
 وااحذوعات الذراء رة تم؛ فى تقليدية

 تشتهر كما ،والطباعة الجلدية
 فى مر-نين تعقد اكى الدولية وقها—ب

 .وا!ربيع الخريف ابان العام فى
 الوقت فى ليبزج موق أصبحت
ج١كطوير دوريا معرنا الحاض  ذذ

شتراكية الكتلة لدول التكو.اوحى  ا
 '-كانها عدد يبلغ :خاصة بدغة

.ألفا ٥٨٨ا ٩٦٣ اسا،

يبيا

سم  انلبببة المعلكة :القوس ا

 دورية -كبة . اسليم تعام

ولة ديى  عودى—ادراالورال اسف :ا

وبنغازى طراب : الماممة

بة المملكة تنغل - ١ ش ا  ا
بيض البحر دل على ,اطل ا

 م٠ع٠ح حدود ن والمسور
 ألغرب من وتوش الثرق نع

 ألصحراوية الجنوبية حدودد وتتصل
وتشاد الدودان بجمهوررات

 ساحته والبلغ والجزائر والنيجر
 م ١ر٧٦١ م م ألى ٦٧٩ نحو الكذجة

 ر ٩٠ دحو المحراء وتمثل (٠ م كم
 الدهران كان لهزا ث المساحة هذه من

الساحلى الثريط على مقصورا



يبيا. ١٠٧٩

 وسيدى كم ١٩٠٠ نحو اسى
 ٢٥ اللول خعل, على سور الذى

 تحو دييا ح،.ع.م ■بجن الغامل
٠ كم ١٥٠٠

 حمبا ليبيا سكان عدد يبلغ
 و—لت ١٩٦٤ لعام المبدئى التقدير

 ن م زا ٠ ٠ لحو كان ) ن م ١هر٦
 م٠ذ٠'٠و ؛ ( الداردة العالمية الحرب بعد

 وكل محافظات ١٠ الى اداريا ب؛
 من عدد الى مقمة محافظة
 عدد الى متدرفة وكل المتدريات

 وعدد والمحاففنات ، المديريات من
 ،الغا ٣٧٦ طرابلس ا يلى كما سكانها
 ٤٦ر٧ سها ٠ اكا ٢٧٩ر٦ بنغازى

 ئ الغا ١٨١ر٣ الغربى الجبل ،الغا
 ١٣٧ خمس ،الغا ١٨٩ الزاوية
 درنة ن ألفا ١٤ره٤ مراطة ألفا،

 ، ألفا ٨٧ر٨ خضر١لجبل١ ، ألفا ٨٤
الغا. ٣٢ اوبارى

 متن ليبيا اقتصاد خطور — ٢
 العام وهو ٠ مذ؛جذ؛ تطورا ١٩٥٨ عام

 وأصبح البترول فيه أكتثف الذى
قتصاد عماد التاريخ هذا منذ  ا

 لدخل١كان ١٩٦١ "عام وحتى ٠ اليبى
 عر مطلقا اعتمادا يعتمد القوس
 ا نظر بطبيعتها محدودة وهى الزراعة
 وكان ، المحلية البينة لظروف

 رديز  الثخعؤغ الدخل متوسط
 دبيا ألجن؛ مما ه الدة فى د ٣٥ ءلى
 خارحية اعانات عر؛ ول٠لحع-١ الى

يات جما دده  طانيا ور ألمتحدة مزالؤ
 رات باتغا نمع ال ذا٠ء وارتبط
 ؛.ة وجب نةبخدر ؤواءد باقامة سؤنحت

 ذك.ا.ة ض. ا 'دج ه؛ شملتقاء.رة ة٠أحع
 ئ رب ة٠قارفا عاك داي, طرار رقرى

دات دا المتحدة الو  ٩ فى عقدت و
 اذية١دهالبر ااذواعدو ؛ ١٩٥٤سبتؤجر

ت لتى ١  ٣' ٠ .اهدةمه اسبى٠أس ءلى أند
 ى ودج و سنة ٢٠ لمدة ١٩٥٢ ؛وليه

٠ ( جميعا اخالئها بشان مفاوضات

 وعر المطر على ازراعة تعتمد
 تنظيم كان لهذا الجوفية المياه

 لتوسميع ضروردا اداه استخدام
 تقدر ااتى الزراعية ا!راضى رقعة
 بيذط الكلية حة٠٠الم من /١٠ بنحو

 هذا من /' ١ عن بزبد  منها يزرع ما
 المساط وتستخدم ، وع—المجم

 ، والماعز ام—ا!غن لرعابة المتخلفة
نتاح ويشمل االم؛ ا الزراعى ا

 ؛ح- ١ اقمح١و ( حل الف ٦٠ نحو ١
أط( ٧٠ انحو والتمر ط(، أ ٢٦

بارتر وحشيشة  الورق لمناعة ا
 أط( ٢١ لى١ذخغخت١ هأط٠ زذحو

 حاصالت أهم من تعتبر وكالت
 الذول نلك وبل ، التصدير

 جملة بلغت وقد ، والتمر السودالى
 عام فى ح م ٣ر٨ المادرات هذه

 الصادرات ارتفاع فان لهذا ، ١٩٥٦
 الى التاردخ هذا مرئ سنوات ٧ بعد

رول دور الى درحم ج م ١٣٣  ا
قتت هذا تطودر فى  وبخص ، ساد ا

 ح م ١٣٢ قيمته ماً وحده ول البن
 انكمشن التصدبر حاصالت أن أى

٠ جنيه ن مليه الى رها بدو

 من شركة ٢٣ ليبيا فى تعمل
 تذهل ا!جنبية البترول دركات
 وبلأ ييلومو ول استناندرد ركة

 ، لبر.طاذية١ والبترول ، وكالتكس
 كتثاف١وكانأول ئ واسو ، والخيح

 تقع اش زلطن متطقة حول برام
 ,ارو فى م ٢ ٠ ٠ ؛لمحو بنغازى حنوب
 ومد ، ؟ كةرش ره وقامت ١٩٥٩

 ٣٠ قطره أنابيب >ط الغور عأى
 ااجترول لنقل كم ١٧٤ طوله٩ صة٠بو

 تصددر 'نم٩ البرلذذ مرص الى الخام
ن أول  تم ، ١٩٦١ عام فى ذ

 'نقم ااض ١ رة٠لظه١ آبار كتثالت ١
 لوح م( ٩٠ اداحاى؛لمحو عن بعيدا

 ٠■ م ببأرا خطل ودد ااتاريخ هذا
 ١٩٦٢ عام فى سدر اآلباحو ة الظبى
 بترول١ركة؛اذ'كس اكذاللهت كما

وتغذع ١٩٥٩ عام فى البيضاء منطقة فى



١٠٨٠ ليبيا

 ، االحل من م ١٤. ميرة -على
 لبريطانية ١بترول١ شركة تددأ بينما

 حقول من ا!نابيب نم خط مد فى
 جنوب فى اكتثفتها ا!ذى البترول

 عام منذ طبرق يفاء الى برقة
٠ م ٤٠٠ طو]ها دلغ٠و ١٩٦٥

 ش١ !خام١ البذرول لدة تتدر
 ١٩٦٤ عام ديرها٠بتص ليبيا قامت
 ا ٩٦٥ عام وفى ، برميل م ٣٠٠٠بذحو

 البترول من يعدر ما متوسط بلغ
 بوميا طبر ٠ م ١ر٣ نحو الليبى
 'نابعة المردة لى يبا تعى، نبذلك

 تثناء—٠با الجرول المنتجة الدول بين
تحاد دول  انعد و ، بى—'!ودت ا
 جميع على دىقنعااال االزدهار هذا

 وابرزها ب لى الحياة مظاهر
 د ٣٥ من اادخل ط مذو ارتفاع

 انعكر كما . د ٤٢٥ الى العام لى
 عدد فارتفع انية الدم النهقة على

 ٢٥.ار الغا من.( المدارس تالميذ
 لعام الدولة ميزانية وتقدر . ألفا

 وتئمل . ج م ١٦٥ بنحو ١٩٦٧
 العادية ايزابة المدرونات ابواب

قالذ االحتياطى ن التنمية وميزانية
. ج م ٨٧ نمءو له حتد باخت

وقعت ١٩١٢ اكتوي* ١٨ -فى ٣
ل~ا م-م كيا تر  الذى ًاوشو دة مداه ادع

 رأ طى التركية ابادة نتك
 من حلة م. بدأت 'ن ومن الطا!رال الى

 عاى للحصول الوطذى النضال
ل  ءطبات وحه فى سيما ال االست

 لكومةالغاشبة١ نذذتها ا!ض االدادة
 ..ة حتن—ال نم ٠—'تننيمدؤ لتىكاذت١٠

 امتدادا دببا واعبار العرية الليبية
 - ١٩٤. ونيمابين ، يطاليا اقليميا
 نال ديمة الى ليبيا تحدوات ١٩٤٣

 مد فى ابطة المر الحاغاء قوات بين
 ئ 'ذون. من المذذدمة المثدزر وقوات

 طرابلى غذ ١٩٤٣ ينادر ٢٤ ولى
نوات وارتدت البريطانيين ايدى فى

ووضعت ٠ ;وكى حدود الى المحور

شراف تحت وطرابلس برقة  ا
 االشراف تحت وفزان البريطانى

 ١٩٤٨ نوفمبر ٢١ وفى العرس،
لدم العامة الجمعية اتخذت  ايحدة ل

 ستقلة دولة ليبيا باعتزار قرارا
 دولة أول بذلك ذكاًات ،سيادة ذات

لها ض حصلت  ظل فى استق
 ١٩٤٩ يونيه وفى ٠ الدواحة المنظمة

 محمد باالنور ما نح ط بر اعترفت
 ، برقة على ا أم: االزدى ادريعر

 الدستور أعدت ١٩٥١ االوبر ٧ وفى
 دبعمبر ٢٤ ولى ئ الجدبد االحبى
ل أش ١٩٥١  االثة المةكة١ ١) كق

 من 'نتألف فيدرالية دوال ؛٠' المتحدة
ث  وطرابلس قة ٠ب هى واليات ث

 التدرجى مجلها ذهام لكل وفزان
 حاكم والال الل راس وعر المردوج

 ١٠ ولى ، وزراء مجلر يعاونه عام
 االهدة عقدت ١٩٥٥ أغطر
 تم وبمقتذاها الغرنعجة اليه
ء ٠ العريجة الذوات نم فزان اخ
 يبا أطت ١٩٦٣ ابريل وفى
 لجدبد١ الدسذور ونعر موحدة دوال
 حرة دوال االثبية المملكة ١١ ر عر

 ذوأالملكية وهى سادة ذات مستقامة
 جزء وأر ٠ ذبابك ونظامها ، وراثبة

 القارة من والب ٠ االر؛د الرش من
م وان ئ غية فر أال  الدوأال ذبن االس

٠ كاك الرسمية التها االرببة واللعة
 الملك أن ش الحكم ياس بى

 وشخصه للدولة االءر ازر هو
 رتورصاطته مولو٠م٠وهوغيىم رن٠مث

 اسة .-وش ورراال بواشطة
 من ويتألف االمة مجد االرر
 يعينهم عضوا٢٤ 'خمد محردوال

 نواب ى٠٠ومجل نوات ٨ لمدة الملك
 ٢٠ ؛حل نال أالت ءل، منتف

 ت سذوات ٤ ادة السكان م.نى ألذا
 ١ ٠ انتخابات لى الزاب مجدر، كان ه

 ١٠٣ من مكونا ١٩٦٤ ابوير

الملك أعلن ١٩٥٩ نوفمبر وفى



 وب ٠ فا لر ١ دي االك تبجحن
 نى غفىام١ العفر دا ٠ للعهد

 ليها ١ نغمت ١ عربدة٠ا الدول جامدة
ابى نغمت١و ٠ ١٥^٥٣ مارو ٢٨ فى

دمر ١٤ فى المنحدة  االمم هوف
٠ ١٩٥٥

- ن ! هى ا' ه—؛'-ح اسة
اى-ينى

خذ . ن ، ؛' ٠ حر ا ٠ اسم
لى مع ■ أد' )' حمة’و ش

ا ٠١ ن ء ١*سع ■« لى رسع

يردا

ا ا ٠ سم القوس ا
~ة—~ رفى حمهورة : اطم نظام
؛٠ ١٩٤٢' ٦ ٧، ود ٠ الدولة رئيس

الى'. ٨٠٠ ادودا العاصمة
-ا ٠ب نةز .٠ ء حده تنث  ١

 ربدى غ ردن ن يوف .سيبحت
 غيا افر غرب الى ١٨٢٢ عام منذ

 ض المطل االحل ض وتوطينهم
 ٣٥. جد والذى االطنى المحيط
٠ ح الد؛ و-احز دون ١ سم نمن ميال
جمهورة كريا اعك ١٨٤٧ عام وفى-

 برنعثانيا بقيامها واعترفت ^سمتقلة
٠ ى٠ب١ الدول وتلتها؛تية

 أ؛ف ٤٣ ;حو دررا ماحة تبلغ
 .بم٠ دافة خز١ك١ نعد؛ تمذلى و م م

دب ز ورخن. ئ دا 'نقر  رج.ارى عدة ا
 الح٠ه غي ’هأكثر قدرة مائية

حة  عدد تقدبرات وتتراوح ئ للم
 ن م ١ر٠٦ و ألعا ٧٥٠ بين ألكان

ف اودن ، ن م ٢هر و  روع األه
 ءتدن و مجم ن لف بؤ السكان أن ار،

ريين الزنوح رت االولى  لذ.بن١ ا
 ندعكنز وهؤالء االقب, الى هاجروا

 ب اع-يحيهن مرئ وهم الساحية المنطقة
 الذرت االصليين السكان من والثانية
 التى خكة١لد١ المناطق فى بعيدون

 اخا؛؛ت ا 'نغطيها هضبة تتألف
ستواب  مخذلمفة قباذل من ,وهم ا

والجبى المسلمون المانديجو أهمها

سررها را ٠رط ح االتتا ١هذ 'نطود. وقد
عام ج م ٣٣ -.ادرا'ذه٠ ق_مت ذكاى

الى ت—أرتفع ط( م .هذ( ١٩٦٢
فة ف؛ راال » ١ ٩٦٦ ء-ام فى د م ٦١٢

 البن، من والكرو والكير دالجوال
لمن—بعار؛ن دعم١د—'ذه ى ٠ —زح ٦ب-ذ

ر ٠ ييه 'غ>

 ، لل-لمروفيا :هاشدف ١ المن-ن أب
 مت٨أق ة - رتود ن د ذاء ٦٠ م وهر

 عام من ام لذرق١ السفن شال٠ال
 معر'ر ذرذى اة :زوا ١٩ ا٨ — ٤ ه
 "ستها وذد ١٩٩٩ ء-ام ن دد—؛

 المتعد؛ ,!.الدات د؛ض. ة٠حةه
١٩٦٤ ده

 ءتماديا١ I ٦; خ;خطك ملة٠ج٠ب

 االحنى المال راس عإد أطاق’
 التعدينى اد الزراءى أالنتاج فى سوا،

 فاالنتاح . ,!-جارى شاط ال لى أو
 المار تحار؛ ذخ 'اذى 'ذراعى

 مزارعه تدير الذى المطاط فى بتركز
 زد االمريكية سون فايز ة٢ش
 رحسو امتيازها بتمل و ١٩٢٥ عام

 ٢٠٢٥ عام حتى، ونمذلى ان ذلى مليون
 بذخدو فل عة ز الالز ازاحة و'نقذر

 دركة وتبا ع ودان ألف ١ ٠ ٠
 عام منتصت االى كا( دودردر 1)

 وقد ، *-لمة ٨٠ ة ألى امتيازا ١٩٥٤
 مد ٢٥٦ المعاطل صادرات ةمقي باغت

 عام م ٣٠٠ ار أرتفعت )' ١٩٦٢ ءام
 فيذركز االعدش االذذزح أقر؛ '، ١٩٦٦

 يد لدلى ١ خام وهو واحد مشا.-ر لى
 شركات عدة 'نعدب لى وتثترك

وكذدية وانابة ردرة وب بكية امج

 ٠ !زهب١ ؤ لما.ر٠ا بءض !ى ١
ليبير.يا ا به يتغرد اأذبى وا)ظاهرة

 أن ىه االجارى االساحل خ٦٦مح لى
دحم|لعلمها ىاأز االجارى !زطزل١

 ابحذر؛.ة ول ١ بعدن فإكه٠ 1م هى دد؛
 لسفن 'نسمح دبيري ن ذلك الكبرى
علم ترفع أن اجذب هي ت دكها



١٠٨٢ ليخنتندتأين

 'نمه-:جد.بل اح و حزمر :ز .. ن. د ا ادب;
 عن ذحال ٠ ف،ئيلة سذز;ة •لذ ونسر
 ط هدة٠مذ- رذاره دغرفى ال أب

Kyد أ رج ٠٠فم ٠ عان٠٠١لدتم أ حرند نثاحذ

 ءص لذىيئحمل١ التجارى الطول١
ل ليبيريا  ١٣١٣ ضم. ١٩٦٦ عام ح
 لرناباب ! .ها باسه. جلة٠٠مس سفينة
 ٠ اددة ألواليات سفيذة ٢٣٧٦

 ون ح ٣٠ ز٩ ادة حما ١٩ لددا و حم 'نباخ
 شأ و حم قلة نا ٥٣٤ عن ؤض

٠مذ ١٩ االبادة
را لددي فى جذحك ذغذام بقوم — ٣
مرض اسذور ^حاكاة على ٠ ا

 رئيو سمذإبا التذنينبة فاللطة
 ٠٠م وعدد ٠٠ فى لذ?ى ونائب الجمهورية

،تدها ألتسربعة واددلط^ ٠ الوزراء
للثيوح مجلس من مكون مزدوح برلمان
 بى ا لتخ. ا ينن. عضدوا ١٨ من لف بت 

 لذواب بى٠و ث شوات ٦ لمدة
 لمدة شتنب -وا٠ءخ ٤٥ من بت لف

 رفى ينتخب كما ، سسنواتت ٦
 أوفى لى سدوات ٨ لمدة لتحبورية١

 أى ار انتدابه بعاد أن ءر استفتاء
 اكدفى يذوات ٤ لمدة الفترات ٠مو عدد
 "دسمان ألربد فان ١لهذ . فترة

٠ وتبوااهة ,-لمة ٢٣ رمتص؛ احتففن
 أن ٠هورد٠'ج١ دئى فى حشترش

 سنة ٢٥ لمدة را در احلنا ب ركون
قل ءر  ٢٥٠٠ رحته ما ويمتلك ا

ر  أن الناخب فى ذسترط كما دو
 قد و. , رفى ٢١ ^الك وون زنجيا دكون

 ١٩٤٥ عام منذ نتداه ا (’حذ'، متد١
أبناء من ا!هليمن ؛قبناالؤر ر١

٠ اشارا
m; دة :االندر -ق 

وساة ءم اال الدوالر : اوسال
ذة ليبح تبة معن

وأببش أحمر ثريد : السئم
 ومربع أقب؛ دالتادل'

 االداى الركل ق أزرق
 نجمة طه تتو أال.؛

بيضاء

ذوف،٠لتغ

 ماكسيم و٠وه ث روفييتى سيادى
 عام لد و ن ف ب.ق.|ذو ذتح ماكيمو

 الى ازذم .. ردودبة أسرن من ١٨١',”،
 عام االشتراكى طى١الد.بمقر '!حزب

 ١٩٠٣ عام مؤتمر فى اشذرك ٠١٨٩٨
الى الروس الذذربن في, ا؛ذى

ومشرك أ ليندن عامة بز ) كشغيك٠
 د—ب و ٠ ا!كذربة حز'ب ار فاذذ.-ما

 قوسسيرية فى عمل ١٩١٧ ذورة
 وأصيح اخارجي-.ة ون٠الث- ؛ وزارة ر

من ( خارجية وزبر ز. لها قوارسدرابم
 روسيا دنفى ١٩٣٩ - ١٩٣٠

 رزع *وزمر وفى لندن فى اليلذسفية
 كيلون ميثاق انوقيم ولى الألن

 انضمام عر عمل كما ( ١٩٢٨ ’
 ، ١٩٣٤ ا#مم ععبة لى١ روب؛

 ية لذومسير ١ فىشمب ف، لوتو مو خلفه
 كانت اش لهودرته نظرا ( ١٩٣٩١

 الروسية الوفاق روح ع٠م تتنافى
 ١ك عين ،التارية ذلك فى اكازرة
 لمتحدة١لوالبات١ فى السوفيتى اصاد

.فى  ٠٤١) اخانية العاش اتدب ح
 دمكو مه لى ١ عودته وبعد ١٩٤٣

 ٠ ١٩٤٣ الخارجية لور نائيا درى
 ا كتاب له ٠ ١٩٥١ .-ندفى ١٩٤٦

٠ ٢؛ اتبكفية الثورة )١

يستابن

 ورانية أمارة ن ليشنتثتابن او
 ا ب; سو خلحدود١د فى تقع مستقلة

 ١٤ القرن' لى١ قيامها تاريخ يرجم
 ٠ وجودها على محافظة ومازالت

 نحو أى ١ م م ٦٢ مساحتها 'نبلغ
 تقدير ١ 'صكانها وعدد م ق ١٦٠

 العاصمة ، نسمة ألف ١٨ر٤ (١٩٦٣
 ٠وش ( نمة ٣٦٠٠ ١ ثادو

 ا!من رجال وعدد ، جينن لالمارة
حتياطى من ٤٠ عدا ١١٨ ٠( ا

 ١٩٥٠ عام منذ ها .اقتصاد تطور
وساعد التصنيع الى الزراعة من



بوتو ١٠٨٣

 كهربية طاقة أستناحن ذلك على
 المارسة المجازى يعف من هامة

 اط;—٠٠ كيازوات م ٤٨ر٧ )
 رها صناعا تثمل ( ١٩٦٣ عام

 لدقيقة٠١#الت١و والخزف المنسوحات
 تها١ىادر قيمة وبلغت ث واالدوية

 صفها’نحو سويرى فرنك م ١٣٥
 فى معها ط ترتم التى ا سوى الى

 سوبرا تمثلها كما .ةجمري وحدة
 .,ذخدم ,٠وى الدارحية الشئون فى

٠ عماتها الوالبة
بة١تحكم ،ليشتنشتاين أسرة لو

مح  فرانيس'مذوزيف هو الحاكم وا
ية ٠٠ ١٩٣٨ عام تولى الثالى  وللو
 عضدوا ١٥ من يتألف نيابى مجلسى
قتراع ينتخب  آ ندة العام با
 ألدكتور الحكومة رئيى ٠ سنوات
(.٠٠١٩٦٢ منذ بالتنرا

 ف ألعملة وحدة ض يطلق أسم
 ة وأذ!^ ٠ .-اعرة٦لم١ ألدول من عدد
 بها شد وداى أالمل ايطالية كلمة
 'ناوى ألفضية لذة-ود١ من قطعة

 مقاعفاب كاث كعا نىألذر ألفرنك
 ب ,—ألح حتى ألذهب من ب تف

: تثمل أليوم واللذة ،أتحظر
يطالية الليرة - ١  ومحتوأها ت أ

 ، ادرام ,ط٠مز ٠ر٠ ٠١٤ يزن الذهبى
مريكى١ فان ثم ومن رأ  ياوى كو

 الى اللرة وش ، ليرة ٦٢٤ر٢ه
 وتغربتتودمعدذ_ة ، سنتزير ١ . .

 أورافى 'نحدر كماً لدرة ٥٠. ألى ٠ دن
 آالف ١. أر ٥٠. فئة من بنكنوت

 واها—ومعدت التركية الردة - ٢"
 وتقم ، جرام ٠ر٠٩٨ يزن الذهبى

 الجنيه يسأوى ،ترش ١٠٠ الى
سترلينى  وياوى ،لرة ٢ره٣٢ ا

ر ٠ ذرية٠ ليرات ٩ الدو
 دهرف ). اللناب الليرة - ٣

ومحتواها ، ( اللبنالى بالمجنيه كذلك

٠ المختلعه قذحاددة وأ

لوسوذؤ

تو ليو ٠ يم القوس ا

٠إكرمدوب ١ و٠وس ذكية : 'اطم نظام
البريطانى

نى لثا ١ حب ثو مو 3 اادواة .ئسى
( ت ٩٠٠٠ ) يرو ماذ العاصمة

فرلقةحدردة١ دولة ٦سع ا ذ-و'رو

 واغسم جرام ٠ر٤٠ه بزن الذهبى
 قرش، ١٠٠ الى البابة اليرة

 أساس عرة لليرة سدفالر والعر
 ٠ لدة ٦ر١٣ = االسترلينى الجيه

 ليرة ٨ر٦ يساوى الحرة ق الى ولى
ر وساوى ٠ لدة ٣ر٠٨ الدو

 وتعرف ١ ا!-وربة ة األى — ٤
 محتواها ( ادورى بالجنيه كذلك

 الى وض االمنانية كااليرة لذهمى١
 على الرس !سعر ١ ’قرش ١٠٠

 = االسترلينى الجنيه أياس
 لىة١لسوق١ سعر أما ئ ة لى ١٠ر٧ه

سية لر؛ ا ملا و— لع با ن'تر فبم

 اكتوبر ٤ فى استقاللها ض طن١
 هذا حنى تعرف وكانت ١٩٦٦

 باسم سنة ٩٨ خالل ولى التارلى
 اقليميا تمثل ، رلند باسو محمدة

 جمهورية بها تحيد (( جزبرة ١)
 حدودها جميع من ط—افريقي جنوب

 وجودها ارتباحل كان ثم نؤن
 المناهضة افررقيا حنوب بسياسة

فربقية للقومية  ماحتها تبللم ٠ ا
 ألفمم١١ر٧ احقاللها اعالن عند
 نحو نفسه ا!تارلى فى سك.اذها د وءلى
نريضن من مهم جم ألفا ٨٥٨  ، ا
الجنسر( ود٠وج انتفاء عله( ساعد ومما

بيضى قليم ذخر ا  ,لجبلية١وحليعته ا
 ليسف مازلرو العاط ٠ لجرداء ١

 خد يصلها سفيرة بلدة سوى
 جنوب بجمهورية وحيد حديدى

♦ افريقيا



١٠٨٤ سكسى دك

 رعاية على تو بسو اقتماد يذوم
 1رذى م٢ر٣الءزأ.١و '!غام١و لماكية١

 ية١لزر١ ا؛حاصيل بعفر عن فض
 أ'.نرد تدحلو رطيا٠ لك سته التى

 االقطاعى لذظام١ رال وهر؛ - والدخن
 ءلى ٠ ذر #ر ا وزرأعة ةيفىملمك ساذرا

 ))تحد؛ر(( و۵ للدخل مصدر أهم أن
 للعسل ازريقيا نوحذ إى١ العمال

 ه.ؤالء عدد ارتفع ودو ا ذاجمه فى
 وذح الى االالل عام فى العمال

 . قرم اال فى العماال ذوة من بر ٤٠
 ءاى ن تعتم — لت١وماز — كانت كما

٠ البريطانية االعانات
 اخدى'ال تهدت االقليم هذا وضح

 ء'م وفى ’ ١/٠١٦٨ ءام الرطاذصة
 الحد قواعد لندن فى وضعت ١٩٦٤

ال اسام نم االقليم فى  بعد استق
 ٧٠٠ ل ث ' د ا عام اسدنتاء ء١جر١ مم منة

 فى I لند نع باسه ؛ تو يمو استذالل

 ألزعبم ونعب ٠٠٩٦٦ اكتب؛ر ٣
االب ر ملك.؛■ Cالثانى ١ موثوثو

 • ر ث 'شي ٠ج ا؛ق٠ل١ زءيجتما٠ل١ ب».١ وه؛
 ووضع (( بدرنح صا )) الثانية زوجته

 ء.دا ١) االور أبيه زوجة ال وصد؛ 'تحت
 لف ت؛ و ، ١٩٦٠ حتى كا( نتسيبو

 ٢ ح ج در ٠ مجا- ٠٠م التمغير المجنلس*
 ٠هس ٢٢ مذ عضوا ٣٣ من يتألف

 ر ٠ معيدون ١ ١ و ااشائل زعماء
 ، منتخبا عضوا ٦ ٠ من نواب مجتنى
 مجلروزراء التنفيذية العلطة ويمثل
٠رباسته (( ران٩ر٠جو ليابوا )١ دوني،
ن أ'ش عل  ض بسو'نؤ قيام اع

 االص, هيئة عضوال ار انضمامها
 ’بطان* ان اث برخ الكه وعضوال المتحدة

 ٣ا١ ١ االفريقية ة د—الوحن منف.ة و

 ال ط؛ *م ؛ال ووضحت ( 'اكتوبر
 بزيارة وزرائها رير. قيام فى ليسوتو
 ءالنتمكه١و افريقيا جنوب جؤورال

قات  العتماد ل معي الودال باام
 مساعدات ءإى اقتصاديا ليسوتو
 رختها وتأيدده • اذريقيا حنوب

على اعتراضه عن فض ، #كدلصربة

 الخاصة؛.مقاطعة االفربرة االجراءات
 أدى الذى ا#مر ، الجذوبية رودنم

 وزرائه وردى االك دين نراع اإى
 ، االسعمارال اإذوى د بد ر الذى
 ؛؛رزا وذو—ر قذط دن كا'ن 'تم فمن
 ؛وتبه فى ا!وط ق اانم أرمة أبان

 الدول صف فى وقعت حين ١٩٦٧
♦ مدعمارذةاال

’ ؛فر؛ب' >كرى رأد : اسلة

سكدن بحج
االمم؛ هيئة بتنة ارتبط ام

 على نع.و٠ هوو ٠ ة„,د - إدحا
 تمذل برد جز ود '( بالمد ا زلح ١)

 ليو'بورك، مد؛لمة احذى نم من لذاحة
 الناء اكهدى االجتماع فعى
ل !خدت فى عدد اذى ا!ص هيئة  ح

 بنة مد اعتبار 'نقرر ١٩٤٥ عام
 الدولية، للمنش دائما مقرا رويورك

 قت مؤ مذر ارم ١٩٤٦ أذعنى وفى
 لحين ر سكه ليك فى للمنطمه
 وتم ٠ للمنطمة دال مقر على ألعثور

ر ذلك  المبنى وأنم ١٩٥١ عام خ
 يتألف الذى الدولية لننش الحالى

٠ طابن؛ ٣٩ من
.دن كوان لى

، رة سدى'ن؛ وزرأء ورلى مر ر
فى ١٠١٠٢٣ عام ة ز سندان؛ بميناء لد و
فى 'سل ستى ادلى من ره -رق’

 حكرى ٠المر فى تعنيمه اودر ٠ ض’ ١ بذاء
 رايه بمقط والثاتوية ب١اال;ثد

 كبردج جامعة !ى ١ أبوه أوذ-ده ص
 التانون در. حدث ؛ ا'جذترا ؛

 ''-حالبة 'ادردة ءذى وحألى
عام فورة ينفا لى١ وءاد . سيازب 

 وندم بالءاماة ؛واث ر انم

 سابيه بالحركة اتعل و ءع؛ه فى
 ن؛ قاذ؛ .ازا—د„ثث -ذثبر١و يمالA'-ًا

 أتحه لى ئ اععالىة١ النقارات التحاد
 حزب ١) ألى وأشم أدباده ألى

وانتمي (( االدثراكى الذمى العمل



ليغين ١٠٨٥

وفى ٠ له ربا رجم للحزب درأ سكر
لمحاسى دا أ عضد دخها ا' ١٩٥٥ عام

ء'م مند ط ئ شدى ر نعى ائتدم
المتدل. ردأ وبام ن وال.' ع ١٦٤٨

د عم٨ه تنم. ك«امبى ’ رج المدو تمهيدا
'رى١ ا؛لى أيا ءوى حتات حتى أستغ

لذ أشذر ف'ت ذاو لعد ١ ٩٥٩ يونية فى
١دحر خ. ن ح و ٠ >مة ل أ .، ٩صا'ح فها

ل أوي فس_عخخ-ت رخ ح ف إ1حع استق
ا ر ي كوا لى ). 'لمحب وا وطنية ورادة

له در حد,'.ل أن لعد 1ص رثين أول

۶ و رحم من ا ١ مقعد ؛٣ أغلبية على
'ا. ٠١

يمرطة ذر كوان ر وة مرت
لذام ١٩٦٣ سنم ١٦ فى ددةحد

 ورجى ينه وفاتمفا بعد مارزيا اتحاد
 أن بثت ما ولكن الرحمن'( عبد ذذكو٠ ))

 ٩ فى التتدان أ من ة ر فؤ ستفا مذت خر
 عبد ذكو ؛جن تذاقبا ١٩٦٥ أددر
 بدار باعت ة٠٠ض٠ا,ترج١ حب صا و ألرحمن

 مال،ة اكثر أالنفصال هذأ أن
 ذاك نيق وفد ٠ أالقب) دغل

 رد سدنان؛ فى دنمبت بات١غطر١ قيام
ل  نفسه اهام أ من زرادو شهر خ

 ألر أالشتراكية ألجهة و'ذزعمتها
 فيها بما أباربة أ!حزاب من ا!لفت

 منها ووقفت' ذو كوات لى حزب
 مرالط الرحمن عد تاو حكومة

٠ المعارضة
ياو لين

 ولد ٠ مينى ويياس عكرى
 كان أن متوسطة اسرة فى ١٩٠٩ عام

 'نعذرج ٠ للكدح مصدع ب يد صا أبوه
 ألمكر؛لمن « ١و٠مب١هؤ ١) أكادبمرلمذ فى

 الرب فى واندرح ١٩٢٩ عام
 ؛.اشرزب وألتحق ، ألمكر؛.ة

 لة٠أإص 'نيقو وكان ألعينى الشيوعى
 حرب فى (( تونح ماورى )) بزعيمه

 ١٩٣٧ !ذىءام٠ليا١ أإخزو ف التحرير
تحاد ألى حللعال فنقل بها وأصيب  أ

 حوأت٠س ٤ ذح|و ثأمضتى٠حي بتى السو
٠ الثاب ألعالمية الدرب خالل

 ألدى ألكبر ألزحف فى أشذرلذ
 رأس على وكان دج'رو ماوسى قاذد

 عام يكثن دحول لى الرابع اببس
 نى أنترلذ التالية اسة ا ولى تم’ ١٩ ج ٩

 المتطوعجن د’وق ألكورية الحرب
 انجبر.الرابع( الرأد من ر أنعيين

 المارنال ذبة٠ر منح ١٩٥٥ عام وفى
 أر وباء, ( ذلك بعد رب ل ١ ت٠٠لب ١

 حع ألشعبية أطبن فى ألحكم, ذطام
 داس، دش. ف'صب عدة بجن

 لربر أالول أ!نالب زو ٠ وعسكرية
 ل'ئب I ألصينى عى نثيه أ .رب—اشد

 ؛كتب١ وعضو ا نحتو ماوتى
 لربمى ا!ول ب واك؛ . ااربألض

 كما ( الى شواين !ئب ٠ الوزراء
 ويعتبر ن ألدفاع وزير منعب يتفل

 يرى ولعو ’ ايحية أالخر حراء من
 -نحذق ار اتوجدن هى ألحرب ان

 من وان ألذام فى النوعية الثورة
 ألثررأت !بيد“ ألشعبية أأشجن وأحب

 ٠ اخقلهه١ ا-ج عدا’ أ اك ح أ فى -ءبية٠دخ أ
 ءام٠ حاف٠ص ئ ;٠'كطهر١ا ودية ا.ثقابة

 ٠ بها الموزعين أحد أره ءبر١و ١٩٦٦
 فى تونح ماوتى خبة أنة 'ذردد كما.

 'نثى شاو ادو ة دف خل أو ألدزب زعامة
٠ لجمؤ.ورية١ باسة ر فى

لندن

 وزعب روس سيا'سى — ١
 أيليذى فالديمير وهو ٠ شيوعى
 باسيم ذلك بعد عرف ، اًوباذوف

 سمبرسسك ولدو؟!دة ليتبن(( ى ددكوال )ا
 رادم حاليا ف تعر I ألذولجا نهر على

 أبوه وكان ، ١٨٧٠ عام ( اوبانوذب
 أصل من مه و للمدأرسر مغتشا

 أخوه اب ١٨٨٧ عام .وفى ، ألمانى
بر  بالتآمر يتروغراد طاب؛ وكان ا

 ا!تيصر حياة ءلى زمالرد بعض مع
عدام عليه وحكم  مما ذلك فكان ، با

نغماس الى لينجن دفع  النشاط فى ا
بجامعة للحقوق طالب وهو الثورى



٨٦ (جوائز > يتين

 له سمح مندا طرد ن١ وبعد تازان
 بتروغرأد بجأمعة الدرب بمواصلة
 طرن واثتغل ١٨٩١ ءام بها وتحرح

 بأول قام ١٨٩٥ عام ولى ٠ بالمحامان
 ورد؛ صيا رار الحارح ز له رحلة

اكقى وهناك . وروا والمانيا

الى وض ءب نبض حتى عردته بعد
 على ها قذ.ا ت ا و مس ٣ ة لمد يا سيبر
 بزميلته ابتغى وفيها' منغوب حدون

 ند كانت ؟ش١ مارياكروئكادا
 بسبب لمنغى ١ لى ١ بدورها أرسملت
 هناك فتزوجا الثورى نشاطها

 ٠ 'ة لذط ١ حذى حيا'نه شاطرته و
 'نطرر '١ أهه مؤ ونع الفترة هذد وفى

٠لررما'ليةفىرواًا،١
 حياة من الثانية المرحله بدأت - ٢
 كان حيث نندن الى بانتقاله لينين
 ؛ )اسكرا انشعله حريدة يحرر

 عذط ١٦٠٣ يوليه٢٠ لثوريةوفى١
 ثم يرورن نى االشتراكى اوك
 ٢٣ حر لتدن الى حت'ءه١ انتقل

 انف االحتماء هذا وفى اغسش
عضاء  وددراطيبن لموريون بون ا

؛ البولشفيك االغلبية لينين وتزعم
 توربة قيادة م قب أقرت الر

شتراكية سوة متخععة  رد ا
قلية  لينوب وعاد ؛ ن، اسيك أو ١ ا

 ١٦٠٥ نورة لى بثذرذ رو'*يا ار
ل ولى ،اضز يا منيت التى  ز

 ، دموبعرا فى اممتط العضى الحرب
شذرأكيون هاجم حيث  اودين ا

 ئ راسمالية حرب انها بدعرى لحرب
ب )ز مؤلفه آراءه وضمن  ■( راإبة ا

 بدات العام هذا وفى . ١٩١٧ عام
٠ روب فى الثورة مقدمات

ذر بدور؛ بحن تام — ٣  لى ا
 مع بدودته الروسية القيصرية تلب

 مفلق ذطار فى روسيا الى ثوريا ٣ ١
دخل حتى الماب ودق سويرا غادر

 وكان ١٩١٧ ابريل ١٦ فى بتروغراد
 دوت خروج نرورن يرى بحن

لمان العى لهذا الحرب من  وا
 "نشردلى ووصف ٠ وادف هدف حول

 دنين عودن لعدىا للحرب تاربخه فى
لمان اطلق ٠) بقوله  أذظع رود-ب على ا

ح  الها ذقاوا اذ الوجود فى س
 كان لو كما مغلقة مركبة فى !تبدون

أغسطس ١٧ وفى (، الطاعون ميكروب
، سيببريا الى ته وأسى القيعر نغى
 مخبئه من بحن برن اكتوبر ٢٣ وفى

جنة ليقود  ، بلثغية١ المركزبة ا
 عذى الالثفة ننراى—ا' نوذمر ٧ وفى

 برياسة حكومة وأقاموا د١بتروغر
 الماب مع صلحا عقد الذى اثنين

 الحكم نواعد تثبيت الى ليذغرغ
 الغربى التدخل بر٠ وصد الجديد

 اهلية حرب نثوب عن تمخف الذى
 خاللها وفى ئ ١٩٢١ عام حتى امتدت

 تبدل الشيوعية التثريدات كالت
 مقدمتها وفى ب زو فى الحياة دهورة

ستيالء  التى الكبيرة الملكيات على ا
 والكبة القيعر.بة لالم؛ كانت

شراف  الحكومية المزارع واقامة وا
 الذحول لمم ، أنقاضمها على والجماعية

 الوقت وفى * لتصنيع ١ الى الزراعة من
 تذرذطبددونال١ بتذظيم ن٠ليب قام نفه

 با-م عرف الذى ١٩١٩ عام الثالث
 لينون صحة ولكن ٠ ااكومنترن
 تحت انهارت ان 'بث ل الغديقة

 ألمافاشلةمحاوو المتواصل العمل تأربر
 بالشلل أصيب ١٩٢٣ وفى ،غتياله

 بدينة تؤفى ١٩٢٤ يناير ٢١ وفى
 حيث موسكو الى منها وتثل جوركى

 مفتوح بح غر فى ووضع جثمانه حنط
حمر بالميدان ٠ موسكو فى ا

((جوائز يتين))

 سوفييتية جوائز لينين دوائر
 لينين وفاة بمد أنشئت تقديرية

تحاد حكومة تمنحها ١٩٢٤ عام  ا
يبرزون الذين لالشخاص السوفيتى



ليوبولد ١٠٨٧

دأب الملوم فى واشدون وا
بدور ١ قامه ث٠]ذب١ أو حيا إو لتكنو ١ و

 ال-الم اقرار لى دس دوش
 ولقب وريقة رشمن’ وألجائزه ٠ العار
 وادمجت ح ة كبي مادة ومنحة فخرى

 ١٩٥٦ عام مصن الجوائز هذه فى
 االتحاد أنساها قد كان اش الجوائز

 م و*تقه ٠ '.مدتالنجن م’با فيتى السو
 باختيار المتخصصون دار ن٠م اجنة

٠ الجوائز هبدن العائزين
د١لذحجر

 االتحاد مدن 'نانية لينينجراد
 عاصمة نت لم ك و سكه مؤ بعد فيتى السمو

 حذ'*مقو حتى لروس؛ة ١ المبراطورية ١
 تقم ١٩١٧ عام فى القياص؛ حكم
 عاذ و’و فنلندا خليج راس على
 الدول ن ببحر رطها٠در الذى النيغا نهر

 وصاب  ;رعد الجرنة اهمدتها وتطورت
 صتاعية قنان رز دن البلطيق ببحر
 مداهه 'نتعرض ذلك مع ميناءها ولكن

٠ السنة من شهور بضعة للتجمد
كبر بطرس اًنذأها  ١٧٠٣ م ءلم ا

 (، ٣بطرسمور لدمنت ١) س-مرا وعرفت
 بامم عرفت ١٩١٤ عام وفى

 عليها أطلق ١٩٢٤ عام وفى بتروغراد
 الزعيم لذكر تخردا لينينجراد اسم

 حا ٠م 'نعتبر ٠ لينون الشبيوعى
 ن٠بم ما سيما  الروسية للثورات

 ا!حد يذم فغى ١٩١٧ و ١٩٠٥ عام
 القصر أمام جرت ١٩٠٥ يناير ٢٤

 فى عرفت مذبحة بها طؤرى١مبر١
 حد أال )) ١راسم ادروسمية الثورة تاريام

 اجتمع ١٩٠٦ مابو وفى ، (( الداس
 نغط تحت تمثيلى مجلس اًول بها

 ٠ الدوما مجلس وهو الثورية .العناصر
 فيها اغزلى ١٩١٦ ديمبر ٢٣ وفى

 ذلك فاًدرع سزض١ر الراهب
 ٨ وفى ، الحرب' من روسيا بخروج
 آلخر القعر بارحها ١٩١٧ *ارس

 يوليه ) ذلك بعد ممرعه ليلقى مدرة
 شرارة نفسه اليوم فى وبدأت ( ١٩١١٨٠
بعودة اشتعلت اش البلشفية ,!شورة

 دبن رأسهم وءلمى ث٢غيجت٠لم١ لثورل١
 ضاهد' ومن ٠ ١٩١٧ أبرن■ ١٦ فى
 ٠ الروسية ردإرو ٠ متح.ف د١تيذح.ر٠ئي

 احصاء ) ن م ٣ر٦ '*كانها عدد بلع
 ٠١٩٢٦متغام١ر٦ وكات (١٩٦٤

ليهى
 وهو ؛ أمررى وجاس مرال’

 ١٨٧٥ ولد ٠ا دوى داب) ليم و
 بورس بان؛ البحربة الكدجة فى وتخرح
 البحربة المناصب فى وتدرج ١٨٩٧

 رئيسا وعين ١٩٣٧ أميرال تبة٠ر مذح
 اعتزاله لدمن لبحربةا ات٠الثل

 حاكما نفه ألعام فى عون ١٩٣٩
 لدى فرل فى قفورا ررزركو ض

 الرئيس عينه ، ١٩٤١ فيشى خؤزمة
 فى دربه ركان رب روزفلت

 فى ا!مطول ءاما دعاك' ١٩٤٢ .بوليه
 الردس مع أشذرك و ١٩٤٤ ببر د

 عقدت التى المؤتمرات فى روزفات
 توفى ، الثانية العالمية الحرى خالل
١٩٥٩ .

دوود
 اًصل من بلجيكا مدوك من 'تال'تة احمم
ول كليوبو ٠ ألماش  ٠ ١٧٩٠ ) ا
 الرابع جورج ابنه 'نزوح ا ١٨٦٥

نجرزى  دهاهدة عقدت عهده وفى ا
 بلجيكا باستقالل اعترفت التى لندن

♦ وحيادها
 (١٩٠٩٠١٨٣٥ الثانى) روبولد

 فى واشتهر ١٨٦٥ عام والده خلف
ستعمارى التاررخ  بأنه فريقيا ا

 والتأبد بالمال سمتانلى رحالت شجع
 ة٠الزم دإرم٠ عرف ما وأسعر
فربقية الدوش  تحت ضفها و النى ا
 عراقليم نفوذه لبسط ومهدت رعابته

 ماؤتمربرًاش اعتران^ ذلك ًةوذغو،و'ذ١
قليم هذا بملكية الشخصى بحقه  ا
بة )) باسم  اًن ا ((' ادحرة ل£اوذذو١ و
دارة٠س رحفضا ستغالل وءا  لمزرى١وا
 ءن فضال باهظة 'نروة له حيق الذى

ضطره١ المستمرة الداخلية الحرب



١٠٨٨ ليوبولديل

 بلحكا حكومة لى١ مياالقل تليم ألى
 'نحت محعمره ألكونغو ار—باعن؟.

٠ ب اتا أ اال فى توفى ، سيادتها
 .( ١٩٠١ اد و أ. ث’ال١ إبوروؤد

 ١٩۴٤ م ء؛ أ!ول رت٣أا ديه٠أ بعد ذولى
 ٠ اشابه أ ذعالمحمة١ لدرب أ دام وعاهر

 ألغزو لعد امار'^١ ؤوأته قاد
 لم انه اال ١٩٤٠ مايو ١٩ فى االلمانى
م قرر أن بلبث  ( مابو ٢٨ I أالست

 ليكن قلعة فى اس ج— د. وعاش
ده تحربر لحين ببلجيكا  ١٩٤٤ عام ب

 أعترضت ألياربة ألعناصر ولكن
 مدرأال ٠فأي ألعرشر ألى عودته على

١٩٥٠ ؛وليه ٢٢ حتى وصيا ثارلى
 م عض وفى سويرا الى الملك ورحل
 على شعبى أستفكاء فى حصل ١٩٥١

 بعودته مطالبة أ!دوأت ن٠م بر ٥٧
 ألعر'ش عن بردوأن البنه تنازل أنه أال

٠ ١٩٦١ عام فى رسهيا 'نواله ألذى
ببوي-ولديل

 لبإدبدكى ا لذو لكه أ ق تعمر٠مهحمإ صمة عا
 مة٠ءاى بوئ وكالت ١٩٢٩ عام منذ

 ا٠إأًاثلئ ه ذجاربة٠ مححة ليوبولدؤ؛ل

 ومركزأ ١٨٨٢ عام ستانلى ألرحالة
ت  الذوا االعاد الكونغو مع لدوأص

 لذه-ربة ؛ حة !لممال مفذوحة ة٠ذقط آخر
 لى٠ت نادى ئ وبينج بينها أيم■ لهذأ

 بب٠٠بل حدبدى خط- ألمماحل

 ٠ -ر٠لذ١ مجزرى الالت—أاد أعذرأض
 ن٠م ا!حذرى غة—ألذ ءلمى ؛بلها—تق

 ب ذمر ورعع ’ برازارنى مدلدلمكا النهؤر
 كيششاسا بذرة بركذسدتاناد حافة على

 ١ ٠ 'سكالها' عدد باح ٠ ليةاكونفو ١
 ١٤٦ اذد أرع ن ١٩٢١ عام أالف

الى ٢٩٩ وأر ١٩٤٦ عام فى لغا’
أم نيو^وارفين )ا ألغى)ق ، ١٩٥٤ عام

 المد؛ع على واطلق ١٩٦٦ .بوليه ١ فى
 سكالها عدد وأرنفع تجشاسا اسم
٠ المليون نحو ار

شاوتثى دو
جمهورية رئيى ئ يشص سياسى

 وبعد ٠ بموسكو الشيوعية اب لألحد-
 'دستور وضع ألى أنحرف عودته

 ثم ومن ز ألشعبية ألعجان جمهءرنة
 ومخطط ألحزب مشروع أعتبر

 ألد.سنور أ هذ حمى أسا وعلى سياسته(
 سبتمبر فى منتخب برلمان أول أفتتح

 نائبا وتنى شا ليو أنتخب كما ٠١٩٥٤
الحزبالثبرءىالهيتى لريى ول’

١٨٩٨ ام٠ء ولد ، ألشعبية ا.حبن أ
 امرة فى دونان أذر' ذرى باحدى

 ألى صاه فى أرل ٠،حجناسد من
 حيث أالقليم صمة ء؛ (( نا نح شا )ا

 ، ألمتوسطة سها أر مد باحدى اتحق ١
 مظاهرات فى أشذرك ١٩١٩عام' ولى

 ألى بعدها رحل فترن أعتذل و اطه أ
 مدرسة طريق وءن ’ شجياى

 دمن.ة فى ارق وسيةذر ١ لنعليه
 تلقن حيث موحمكو فى للدرأال
 لنقابى ’ ألتنظيم, و ألشيوعية مبادى£

 بعد زعمائه من صبهم أ الذى مالو٦ااع
 من أصبح كما ٠ اصين١ ر١ عودله

 الشيوعى ألحزن فى البارزين االعفاء
 وتىما ,ةرا بر أنشاله ن—مذ

مع عرأع فى دخل الذى ا نونح’
 تارج٠٠تث حة رع ٠ب ) منتارح كدئ حزب
 اليابانى الغزو اث اال ٠[ شذ كاى

 عام ن٠وللصج ١٩۴٥ م ء؛ طشوريا
 فى راذة’ د مج لثيوءيمن١ ٠ك ١٩۴٧
 هم وش الكيرمنتانح مع ة رط جبهة

 أأغترة هذه وفى ٠ ألتقدميرن من
لمكتب أ إد أ و'نثى ا٠ش ليه حم *ض. أ
٠ حمى ليا أ

 عام فى ألترجمة حب د؛ انتخب
 باالغافة للحزب عاما سكرتبرأ ١٩٤٢

 ف ١االش ومتها أالخرى وأجباته ألى
 ، الثيرعى ألرابع الجيش عر
 -طور ١٩٤٥ انيابان حعدم ..—ورا

 اراكتاح الشيوعى الحزب نشاد
 دلح ماو'دى دنور ب"ىوطرى

 وليوشا وتولى ألحزب رياسة ر,ميا
 ،''*ى أالش ألمكتب ردسى نائب مندحمب

١٩ ألمؤتمر فى ألحزب مثل ١٩٥٢ وفى



ليونولي ١٠٨٩

 رئيسا انتخب ١٩٠٩ ابريل ٢٧ وفى
 الذى تونج لماوتسى خلفا للجمهورية

 واعيد ، الحزب زعامة الى انصرف
 ٣ فى الثانية للمرة نيوغاو انتخاب

 الصداقة وفد ،ترأس ١٩٦٠ يناير
 باكحان زار الذى الصيص

 !ارنى رخاللىحج وبورما ن فغاشت وا
 كوشاذثففية١ خالل تعرض ٠ ١٩٦٦

 ت٠جائ٣ نه العام فى شبت اش
٠ السوفيتى الصينى النزاع بسب

وش—ي
 وهو ٠ فرنى واسى عسكرى
 لف ١.مذوذز هوبرت نويس المارشال

 من بفترن ننه اتمك . ليوش
 بمدينة ولد ، المعاصر المغرب تاريفاً
 نثاطه برز ٠ ١٨٥٤ مام نالى

 عام منذ الب.نية الهند فى المكرى
 ركان رنيها س حدي ١٨٩٤

 الى صمه الذى حاللينى الحنرال
 اخماد فى فنجح ١٨٩٧ عام مدغثعر

 جنوب فى لثبت التى الوطنية الثورذ
 فر غثن مد تحولت وبذلك الجزيرة

 عام وفى ٠ فرنية متعمرة الى
 م,ال ردس- له اتصال اول كان ١٩٠٦

 وهران، لمنطقه قائدا عبن ن٠حب افريقيا
 فى عام مقيم أول عبن ١٩:'٢ عام وفى

 الفرنية توقيعالمعاهدة بعد مراكش
لمانية  حررة فرنسا منحت اش ا
 ذلك وتال .افريقيا شمال ى -الحركة

 عبد اشاطان وتنحى ، ف'ص تورة
 الحماية قبل أن بعد الحفيد

 حكم فعاصر ، بالده على الفرنسة
 لية'رو قبل ما لى ا يوسف السلطان

 واشتهر ، الخامسى محمد ابنه
 القبائل زعماء نحو الودية بياسته
 الوطنية والغنون التقاليد وتثمجيم

 النمط على الضواحى أنام بيها
وربى  كما القديمة المدن بجوار ا
ستعمارى الحكم, مباشرة تحاغى  ا
صالحاث المريح دارية وماعدا  ا

 فى اشالم اقرار على أدحلها اش
لعظمى١لحرى١ حالل سيما  مراكثى

 الى وارسالها قواته خيرة ~حب بعد
 عام مارشال انب ليوش منح ٠ ذافر

 ددن ما شهر١بضعة وباستنثاء ، ١٩٢١
 وزبرا ممن حين ١٩١٧ — ١٩٠١٦

 فى ليوتى استمر الفرنية لمحربية
 حين ١٩٢٤ عام حتى بمراكش منشبه
 الختامية مرحلتها الريف حرب دخلت

 فى أسجانيا مع فرنا باشتراك
 اشترك الهجوم بدأ اذ ٠ المعركة

 الشهر ن٠م ٢٤ وفى ؛٠ سسبتمبر ٩ فى
 توفى ٠ استقالته دوش قدم نفه
٠ ١٩٣٤

با بتون
’ جمهورية درس ادرير زعيم

 بمد اممه برر ١٩٠٢ عام ولد
 اذطى ١٧ فى جارون استقالل

 رش انخابه أثر عأى ١٩٦٠
 وراش بدةاجد ١ سرية٠الجه

 وفى ة ١٩٦١ فبراير ١٢ فى لحكومتها
 لقلب محاولة ناست ١٩٦٤ فبراير

 جوية قوات أن ا الحكم نظام
 ماحب وأعادت تدخلت نمية ف

 انتدابالت وفى ، منصبه الى الترجمة
 انصاره حصل نفه العام من ابرنى

 ذالمجلس ( ٤٧ من ٠ مقعدا ٢٧ عر
٠ ألوطنى

وزوق ■— ب
 الفضاء فى سبح ان —~1\' أول

 الفضاء رواد واحد ، لتخارجى١
 ليونوف، اليكس وهو ٠ الوفييمت

 الطيران بكلية ودرس ١٩٣٥ عام ولد
 لتحئ١ ثم ا( ١٩٥٣ ). أوكراش فى

كاديمية  لهندسمة لسوفييتيةا با
 مارس ١٨ فى اسمه برز ، الطيران
 الفغاء سفينة فى انطلق حين ١٩٦٥

 وتمكن ( بيالييف برفقة ) ٢ فوسخود
 من الخروج من الترجمة صاحب
 وراح الخارجى الفضاء الى اأشذذ

 عادار ئقثم٠دقا ١ ٠ لمدة سابحا يمثى
 انسان أول بذلك فكان ،السفينة

٠ اؤوزن انعدام منعلقه فى يمذى



١ ثقيل ما،

—II اهب

'تقيل ما،

 كجية٠١ستر١أهمية ذو لى1م سائل
 بارسم عامدا فعر٠ل الذربة البحوث فى

 عددم ودو (( بم بذر البدو د وكسي أ .))
ون  فى العادى لماء١ ءز يختلف ولكن ا
والغيزيذثة اذبيمابة خذواصه بعضى

يدروجنت من جزلين من يتكون اذ  ا
وكيجآن من وجزء الثعل  ، ا

 = الثقيل لاليدن الذرى والوزن
 لألبدروحاًن الذرى ااوزن نعف أى ٢

 ٠!وح١ والجزء ٠ 'ا ا وهو ) المدادى
 ٦٥٠٠ دحؤ٠ بعادل لثذحل١ الماء من
 درى حث من ادى—اك الماء عن

 ي-تخلعر ؛ والتجمد الذا.يصان
 بوسائل الحادى الماء من الثقدل ك'ء

 ول٠لح١بعغى لدى ا رذواذر  خاصة
 الذربة الدراسات بها اطورت كى١

 ببدع الدول هذه مثل وم—تق لهذا
 صإة١لمو بذروط غدرها الى الثبد الماء

يات١ أن ذاك من ٠ الذربة 'نجاربها  او
 اوى—ي ر*؛ الماء هذا يع دب لمتحدة١

را ٢٨  الماء من الوادد رطل دو
الثقيل-

مابين

 بمعنى اصطالحا ؛طلق كان اسم
 حكم ابان سيما  العثمانية السلطنة
 الذى الثانى الحميد عبد العاطان

 (.١٩٠٩ عام )حتى سنة ٣٣ دام
 الخاص القدر ا!صل فى واذاوين

 عبدالحميد العاطان يسكنه كان الذى
 دراى الداخلية الحدبقة فى ويقع
 الصفي يعث١بال دمرف وكان بلدز

 فى يقع أكير قصر عن له تمرزا
بالمتابين وبعرف الخارجية الحدلقة

 لحقد قاعات على يذهتمل وكان الكبير
جتماعات  ، السياسية والمؤتؤرات ا

 على عنوانا المكان أصيح ثم فمن
 ان باعتبار العثمانية السياسة

 تدبير فى المطلق احاكم١ كان السلطان
٠ الدولة شذون
 مقر فكان (( المالى الباب )) اًما

 وهو الدولة ووزارات ا!عطم الصدر
 على اصطالحا يطلق كان بدوره

 على  الحثؤانية الحكومة ياسة٠س
٠ اداطان

ماتأدى
 الكونغو جمهورية لمساء مح

 ى علم وتقع ، الربسية ( كيذداسا ؛
 وهى النهر مصب من م ٧٠ بعد

 عابرة السفن تبلنها نقطة أقعى
 كينثاسا بالعاصمة يربطها ٠ المحيط

 طوله حديدى خد ( ثيل ليوبوإد ,1
 بين النهرية المالحة 'نتعذر اذ م ٢ ٢ ه

 ، النهرية ؛المواثق لكثرة المدينتعن
 فى بالميناء مرت الذى الواردات بلفت

 الكونغو ستقالل السابق العام
 طن ألف ٥٠١ حلته ما ،٠ ١٩٥٩ ٠

 ٠ صادرات ط ألف ٧٥٩ مقاولى
 ارتذع ١ ألفا ٤٧ سكانها عدد يبلغ
٠ I ذلك بعد

هارى مأنا
 أمرها اشتهر هولندية راقعة

 الحقيقى اسمها ،العظمى الحرب ابان
 عام ولدت زبال جرترود مرحريت

 مارح عل تظهر وكانت .١٨٧٦
 كانت بأيها الحلفاء ادبمها ، ر—وأرو

لمان لحاب تعمل  الحرب ابان ا
 وحكم محاكمة الغرذميون مها وقد.

عدام عليبا ٠ ١٩١٧ عام فى ؟.ا
 اعدام هارى ماتا اعدام سيق

لمان  ايديت تدعى انجليزية لممرضة ا
 اتهمت ( ١٨٦٥ ولدت ١ كاثيل لويزا
 من الحالحاء جنود تهرب كانت بأنها

بمستشفى تعمل كالت حيث بلجيكا



كارتام ماجئا ١٠٩١

 قدمت هولندا الى ا!حمر للعرب
لمان وحكم.عليها دساكمة عدام ا  با

٠ ١٩١٥ أفسدى ه فى

مآنسوكا

 .؛وسوكا وهر ، يابانى نحياسى
 ١٣ سمن ولى ١٨٨♦ ولد ن سوكا“ما

ياتسدة١ الى أرسل  للدراسة، لو
 فى ذرحاً عر حصل ١٩٠٠ عام وفى

 عهن ٠ أوريجون جامعة مز القانون
 ٠١٩١٩ليابان١ ء١لريسوزر ا عرى

 سكة ادارة -نولى التالية السعة ونى
 اسمه برز ، الجنوبية مشوربا حديد

 فى نليابان ممثال عين ن٠حي ١٩٣٠ عام
 ١٩٣٢ وفى بجنيف !مم١ عحبة

 من اليابانى الوبد مع انسحب
 اليابان اتهام على احتجاجا الععسة

 فى مكانة أكسبه مما منشوريا بغزو
 سكة ش"ن تولى أن وبعد ، بالده

 عدن ، أخرى فترة منشوريا حديد
 حكومة فى الخارجية للث"ن وزيرا

 العفة وبهذه ١٩٤١٠١٩٤٠ كوذوى
تفاقية عقد  المانيا مع الثالثية ا

 كما ٠ ؛ألمحور عرفت التى 'وايطاليا
٠ روسيا مع اعتداء عدم اتفاقية عقد

 استسالم بعد عليه انبغى ألقى
 التآمر )) تهمة اليه ووجهت اليابان

 فى بسجنة توفى (( المالم حكم على
١٩٤٦ يونيه ٢٧

ماسسك

 د*فالديمير وهو ، كرواتى سياس
 حزب وتزعم ١٨٧٩ ولد ، تشيك ما

 غتيالرئيسه١ بعد الكرواش الفالحين
ول  وناد ١٩٢٨ عام راديتشك ا

 كرواتيا بشح للمطالبة الحملة
طالل  فى ذلك له وتم الذاتى ا

حداث تحت ١٩٣٩ أغسطس  ضخدا
 ن—العالمي الحرب لندوب مهدت التى

ية كروابميا واصبحت ،٠ الدانية  و
موعالفيا ٠مملكة ذطاق ز أو'ذوذومية

 لربس نابا الترجمة صاحب وءجن
 ذيين٠١كرو ء١ثالثةوزر عين كما الوزراء

 موقف وقف أنه ا ، الوزارة فى
 مما ١٩٤٤ عام تيتو لحكوش^ ة٠لمعارض١

٠ الهجرة الى اد-طره

كارط ماجنا

، انجرزية دستورية وثيقة ٠ ١
 تينى تعبير ،( كارتا ماجنا )ز و

 وا؛نصود (( الكبير العهد ١١ بمعنى
 جون الملك قطعه الذى الميثاق به

قطاع !راء الثانى  فى والين ا
 التى ؛طالب١ عل ردا ١٢١ ه عام
 حقوقهم لتأمين المدك الى بها تقدموا

قطاعية ومكاسبهم  ان وح ، ا
 هى العهد لهذا الغالبة الصدح
 أن ا طبقية امتيازات على المحاوطة

 منهاا)وثيقة تتألف التى ا!.بنود بعضى
 حنووا تذرر ( بندا ٦٣ وعددها ا.

 ذراد ا عدبى القبض كتحريم أسابة
 بحكم ا عذوبتهم أو سجنهم أو

 ضرائب ذرض تحريم أو ٠ قضائى
 الماحا اعتبرت 'ثم فمن ، اسنشنابة

 باب ا!ساس سجح ١) كارتا
نجبزدن  الذى اردأ أن اذ (( للحررذا

 أن )) هو جوهره؛ فى لو'ثيقة١ تتغمنه
 ودو (( اشاذون م١حتر١ الملك على

 عند اأوبقة ه٠ءخذ الذى القانون أن
قطاع قانون هو توقيعها  بمظالمه ا

٠ المعروفة

 من ة—أهمي كارنا لدماجنا - ٢
 عامة الدنذورى الفكر تألور ث٨ح

 ا ءى م؛ اأورنة هذه أن باعتبار
 ١وهذ دب—والد الحاكم بحمن عقد

 ها هنا بؤ الدوأن أساس هو لتعاقد ١
 ع٠م لشعب ١ أن كد٠دؤ و فه ، السياسى

 الدولة ى٠رس أو ) للملك تنازله
 فى الحذوق بعض ءن ( لحةومة١و

 أرر ^غافع عر اأحصول بيل
رواج عن كالدذاع )  ( وادداكات ا
بل مط؛قا فى الذنازل هذا أن ا



١٠٩٢ اجبو

 يلزم ( كارى كالماجنا ) العهد هذا ان
 باحترام والحكومة الدولة رئيس
ساسية الشعب حقوق  كالحريات ا

 الدولة رئيس أخل فاذا ، بأنواعها
 فى عب٠الثي كان العهد بهذا وحكومته

 حقوقه ستعادة عليه الثورة من حل
٠ االساسية

جيئو ما

 اليه ينب درس ووزير سياس
 الذى الدردة االستحكامات خط
 خط- ؛' والماب فرنا بين تائما كان

 ولد ؛ ماجينو اندريه ودو ؛ ( ماجينو
 الذواب رءدب عضوا انتحب ١٨٧٧

 الحرب فى واغترين ١٩١٠ عام منذ
 المتعمرات وزارة تولى ، العظمى
 مرات عدة الحربية ورارة تم ١٩١٧

 من كاب ٠١٩٣١ و ١٩٢٢ م س٠
 !الى٠احة ضد االستعداد دعاة

 هذه اقامة فى بدأ ، االلمانى الغزو
ستحكاماث  منذ راسمه فت عر التى ا

 فيها ا'.توسع واستمر ١٩٢٧ عام
 ا٠اذه غدد ا٠ ١٩٣٢ م عدا فا'ذه و بعد حذى

 ى اث، ا#داب احراق فور انهارت
١٩٤. نونيه فى دردا على هجومهم

تارشة مادية

 المحدطئحات من التارنحية المادرة
 ,بانى كمنهب .ة لماركعي. ٠ي لمتصلة ١

 كذلك عليها يطلق كما ٠ ىافتشاد
 ؛٠. القتعادىللتاريح١ التيرب ١١ اسم
 أنام ش١ '!غروض احد وهى

 بعد ه بدن ماركس كارل عابعلد
 كئبام لى'مة١ التاررح أحداث استقراء

 التدرات يثوب و قوطها٠وس الدول
 ئم حضارات وازدهار والحروب

حدات هدء هاركس ذرن ٠ انطوائها  ا
 ودى ا ,ةبحن نتشادة ' ءوامل الى

مثلة من لدلك  امريكا اكتثاف ا
ثروات على الحصول دافع تحت

 بسبعب التتار وغزوات ٠ الشرق
اكتسحت التى والمجاعات القحط

٠ سيا اً

 النقد لى ١ يةلذظرا هذه "فدرضت
 وتالميذه ماركس معاصرى ن٠م

 على ودللوا ، ذلك بعد ومعارضيه
 مختلفة ريارية نطم بقيام ذلك

 اقتعادية ظروف تحت رعيش دول فى
٠ اية مذشا

جدية هادية
 المصطلحات من اأجدلية الى'دية
 ماركس كارل صاغها التى العلنة
 القواعد من قاعدة تمثل وأصبحت

٠ *ىالسعيا مذهبه عليها اقام التى
 انشقانا الجدلية المادية تعتبر
 يندمب لذى ١ الجدلى للمنهب

لمانى للفيلسوف  لذىتتلمذ١ هيجل ا
 فعرف عنه اشق نم’ عليه ماركس

 ا باريدن١ بالهيجليين وجماعته
 وجود أن هو النظرية هذه ومجمل

 بمعنى ، الفكرة وجود يبق ة المان
 وانعكاس تعبير ا هى ما العكرة ان

 أنهما أى رجى’لمادىاؤ١ العال حددول
 يخالف هذا وفى ٠ واحدا شدائ ا٠لي

 التى هيجل فدفة ماركر كارل
 المادى والمعالم الشعور من تجعل
 الواحدة 'نقوم فال تتجرأ  وحدة
خرى بدون  والطبيعة وانعقل ٠ ا

 القسمة، يعبل  واحد لشء وحبان
 المادة من فتجعل الجدلية المادية أما

وى الحقيقة  العقل قابلية مع ا
 من والتمكن ءليبا١للتعرف االكانى
 وعلى ، وألحبرة بالتجربة ‘معرفتها

 ط٠لبر أن ماركس اكارل أمكن هذا
قتصادية اظوأهر بدت  وردى المادية ا

حداث  سياسية’, التاريحية ا
 اقتصادى تعييير كل ;ن الى وأنش

نان فى تبدير بتتبعه مادى  حياذا
 ية٠٠٠س١لي١و والروحية ءية’٠جتم٠»

. ألتاررخية بالمادية يعرف ئ وه.



ألمارسيلييز ١٠١٢

كتج لوذر مادتن
 بمدينة ولد ؛امريكى زنجى زعيم

ية ) اتالنتا  ١٩٢٩ عام '، جورجيا و
 ح زو للز لكنية راعيا أبوه وكان

بن ودرس  عام وتخرج الالهوت ا
 وحمل درات واصار ثم ١٩٤٨

لهيات فى الدكتوراه على  ١٩ءامهه ا
 وننتجمرى لكنيمة قسيما وعدن
 المدنية بالحقوق المطالبة حركة تزعم

يات فى للزنوح  معتطبيق المتحدة الو
 كانت لهذا العنف عدم سيابة

ذراب وسيلته دراب ذلك من .ا  ا
 د ض الزنوح به قام الذى الطويل

 عاب العامة اليارات استخدام
 كما يرما؛ ٣٨٢ ودام ١٩٥٦-٠٥

 واليرات المظاهرات على اعتمد
 القبض وتكرر لالحتجاح الشعبية

٠ للمحاكمة وتقديمه عليه
 نوبل جائزة جمة الد صاحب منح
 ثالث بذلك فكان ١٩٦٤ عام للمالم
 سبقه ) الجائزة هذه يمنح زنجى
ش باش رالف  من ولوتولى أ

 لوثر مارتن يتهم ؛ ( افريقيا جنوب
 فى الغولن ثورة يمثل  بأنه كنج

يات  بالدور يقوم بل المتعددة الو
بيض الرجمل له رسمه الذى ! 

 بها ينادى التى المطالب ان بأعتبار
٠ جذرية حقوقا  منحة

بببف مار

 لى و'نثب الغرنمية الممتلكات احدى
 تقع ٠ الغربية ألهند ارخبيل فى جزيرة

 ل الثه؛ فى وب جواد جزيرة بين ما
 استعمار يرجع الجنوب فى وتريتيداد

 ١٦٣٥ عام الى للمارتينيك ا—فرنس
 لبا خذلز اس_تولت فترتياًن بامشاء

 ساحتها تبلغ ث عليها بريطانيا
 ألفا ٢٩٢ سكانها وعدد ، مم ٤٢٠

 اصل من أكثرهم (١٩٦١ )احصاء
 فرانس(( دى فورت )) العاصمة زنجى،

٠ احل٠سب ومركز طبيعية ميناء وهى

 على الجزيرة اقتصاد يعتمد
 وشمل الحارة المناطق حاصالت
 والوز ( هكتار ألف ١٤ ١ القمب

ناناس ؛ ( ه أ ٨هر أ  ؛ ه 1 ٤ر٣ ) وا
٠ واض الكاكاو ثم

 ( ١٩٦٣ و صادراتها جملة بلغت
٣٦٤ الواردات ١ فرنك الف ١٧٩

 المارتينيك اصبحت ١٩٤٦ متن
 وراء فيما الفرطية المقاطعات من

 باريس برلهان فى ومتابا البحار
 وللجزير-؛ ٠ النواب من ٣ و خان٠شي

 منتخب مجلس يماونه فرس حاكم
 هذه تعرنت وقد ؛ عضوا ٣٦ من

 بركان نثوران ١٩٠٢ عام ألبزيرة
 ضحاياه بلغت الذى باليه مونت

 مفعل هى والمارتينيك ٠ الف' ٣٠
مبراطورة راس زوجة جوزفت ا

٠ نابليون
مادسلميا

 واكبرمدن الفرنجة المواتى اولى
 تطل ، باريس العاصمة بعد فرنسا

يغى البحر تلى  من الغرق الى ا
 عاصمة وهى ، الرون نهر ممب

 يمشل ك٠ (( رون دى بوش )) قليم١
 كانت نهذا ، طبيعيا مرفأ ميناؤها

 ، قرون عدة يمتد تاريغ تتجذارتهادت
 منذ تطورت قد اًهميتها أن غدر

ستيالء  وامتداد الجزائر على ا
ستعمار  مختلفة أنحاء الى الفرنى ا

ضافة افريقيا شمال من  الى با
 تعرضت ؛ السويس قناة أفتتام
حيآء  ابان للتخريب منها القديمة ا

حتالل لمانى ا  ألحرب خالل لغرنسا ا
 سكانها عدد يبلغ ،الثانية العالمية

ألفا- ٧٨٤ (١٩٦٦ در تد٠
ائأربلييز

 عنوان هو (( مارسيلييز ٠٠  ١)
 الثورة منذ الفرنى الوطنى النشيد

 مدينة من اسمه اشتق ، الفرطية
ثوارها من جماعة أن اذ مارسيليا



١٠٩( مارشبال

 دخولهم عند أنشدوه الذين أول كانوا
 ضابط ١٧٩٢ عام باريس،ألغه مدينة

 دى روجيه ')) يدعى ناب خدسى مي
 هام )) ترجمته بما كلماته تبدأ (( ادل

 قد النمر يوم ان ، وطنى أبناء با
 حكم خالل فى اشاده حرم ، (( جاء
 ؛الملكية عودة ابان وكذلك ون نابا

 ء الثى بعض يختلف الراهن والنص
٠ وضعاًمال النمرالذى عن كلماته فى

مارشال

 وهو ئ امريكى وسياتى عسكرى
 ،ولد مارشال كاتلت جورج الجنرال

ية  والتحق ، ١٨٨٠ بنلفانيا بو
 احرب١شضكفى١،و١٩٠١بالجيش
 وشهن الفرنية بالجبهة العظمى
 ميهيل وسان والمارن كانتينى معارك

 ١٩١٩) برشنج للحنرال مرافقا نين
 حتى الصين فى وعمل (،١٩٢٤ —

 لعالمية١لحرب١ شوب وعند ؛ ١٩٢٧
ركان رئير منصب "دولى ( الثانية  ا
 العسكرية الخدمة ترك حتى وشغله

٠ ١٩٤٥ نوفمبر فى
 العام فى ديةاليا حياته بدأ
بات مذرا بتعيينه لفه  لمتتحدة١للو

 حزب بين النزاع لحم الصبن فى
 وفى ، والثيوعيين a الكيومنتانح )١

 للش"ن وزيرا عين ١٩٤٧ يداير
 ت١مؤتمر فى اشترك ٠؛ الخارجية

 اسمه اقترن ، الحاغاء خاربة وزراء
 بمد أوربا بناء اعادة مثاريع بأحد

٠ ١٩٥٩ توفى ، الحرب
مارشال

 ومارشال ، العارية الرب أءأى
 المصطلحات فى ر—مذ رتبة تنابل
 ، أول فريق رتبة تلى وهى ن العربية

 مذتاطعان عشوان حاملها وشارة
٠( نسر أو وتاح) اكليل فوق

( روع٠مث ) مارشال
على يطلق اسم مارشال مددوع

وربية الدول نماش مذروع  ا
والفقر الجوع « لمكافحة الغربية

 الى ينب (( والفوضى واليأس
 خطاب فى عنه أعلن ، ذكره السالف

 يونيه ه فى هافارد بجامعة ألقاه
 فى المثروع هذا يهدف ، ١٩٤٧

 الى الثيوعى المد وقف ااى مه مي دس
 مادية ماعدات بتقديم الذربية أوربا

 الراغبة الدول اقتصاديات بناء عادة
 الحرة الدول مجموعة مع ون التد؛ فى

 أن باعتبار ٠. ( الرأسمالية الدول أى )
 ركائز احدى يمثل الهدف هذا

مريكية الجاسة  بمد الخارجية ا
.٠ الحرب

 هذا على الكونجرس مجلن وافق
 بليون ٤هر مبلغ واعتمد المشروع

ر  المبالع جملة أن ا الفرض تهذا دو
يات انفقتها التى  فس المتحدة الو
 الى ارتفعت ١٩٠١ عام نهاية حتى

 المشروع وكان ، جنيه بليون ١ ا مو٠ذ
 بحتا انتماددا أمره أول فى
 سكرية ساعدات الى تحول ثم
خيرة سنواته فى  بمد سيما  ا

 واحتدام الكورية الحرب نشوب
شتراكية الرسالة بيان العراع  وا
 تديم فى العماى نظام وكان ؛ العالمية

يات أن على يقوم المساعدات هذه  الو
 للوزانية مساوبا مبلغا تقدم المنحدة

 غراض المعنية الدولة لتىتخعمهاا
نعاش  التى والدول '٠ والتنمية ا

 بريطاب ا شطت المشروع هذا نبلت
 والدشارك وبلجيكا والنمسا وفرنسا

 والطاليا وايسلندا وايرلندا
والنرويج وهولشدا ولكبورج
 وسدويسرا والسويد والبرتغال

 هذه وصول بدأ وقد ؛ وذركيا
 منذ أوربا الى ( العينية ) المساعدات

 أصاب ما بلغ وقد ١٩٤٨ عام صيف
ول المام فى وحدها بريطانيا  ض ا

 ٣٣١ تيمته ما المثروع هذا تنفيذ
 هوفمان بول عين وقد ، جنيه مليون

 شركات حدى مديرا وكان )
مريكية اليارات  مديرا f ا

٠ للمشروع



كسية مار ١٠٩٠

 أسباب من ألمدروع هذأ كانذجاًح
 م تف ألتى كونيألكوم منظمة تيام

شذرأ ألدول مجموعة  وردة أ أ
شذرأكية ألدول ثم ) خرى أ  : ( أ

يات Iذزسع٠ نتائجه من كان كما  ؛!و
 أداعدات أستخدأم فى ألمذجدة

جنبية  ةيألخارج سياسب؛ لتأبيد أ
ثنذراكية أنشار وموأحهة  أ
٠ لعالم١خرىمن١ أوحاء فى وألثروعه

مارك
 ألغربية ألمانيا فى ألعملة وحدن'

 ألمانيا فى ألمارك يهدر ؛ وألثرقية
يات بنك )) ألغربية  (( أ!لماب ألو

 ١٩٤٨ ءام فىفرأ'لكغورت أس ألذى
 وبنك ألمركزى ألبنك ويعتبر

صدأر  للمارك ألذهبى وألمحتوى ، أ
 عام وفى ٠ ألجرأم من ١ر٢٢٢ هو

 للمارك ألرسمى ألسعر حدد ١٩٦١
 للجنبه م ٢١ر٢ أماس على

سترلينى ر م ٤ر٠٠ و أ ٠ للدو
 على فيطلق ألشرقية المانيا فى أما
 مارك ١) أسم ١٩٤٨ عام منذ ألمارك

صدأر بنك  برين ووركزه (( أ!لمانى أ
 ومذز ٠ نفه ألعام فى تأس وقد
 ألذهبى ألمحتوى 'نحدد ١٩٥٣ عام

 ٠ر٣٩٩ أسداس ض ألشرش للمارك
 م أدع بح—أص نبذلك ألجرأم من

سترلينى جنيه ألرسمى  ٠ م ٦ر٢٢ أ
ر ى وللدو  وش ، م ٢ر٢٢ ا

 هذأ رعتمد لم ألدولى ألنقد بنك
 ب لسياسى١ ودح نطرأ ألسدر

٠ الديمقراطية

ماركسية
شترأكية أو ألماركسية - ١  أ

 للفكر ألكبرى ألمدرسة هى الماركسية
شترأكى  لكاردماركس تنب أش ا

 ( ألمانيغسذو أو ) ألبيان ضمنها واش
 رميا.ه مع أصدره ألذى الشيوعى

 مؤلفه ضمنها كما ١٨٤٧ عام انجلز
 سدرألجزء الذى (( لمال١رأس ))٠الكبر
ول وتدرف ،1 ١٨٦٧ عام منه ا

 أو لمتطرفة١ اكية با ألماركسية
شترأكية  ءن اها تمييزأ أصورية أ

شذرأكية مدارس  أز ألمعتد أ
صالحه  ألماركسرلمذ تعرو ؛ما ، ا

شدراية  عن لها تمييزا ألعلمية با
شتراكية مدارس  لخيالة١ ألمثالية أ

 بل نظرى لبحث شجة٠ ليست !نها
 عن أستقرأئية لدرأسة حصيلة ذها١

جتماعية ألنفص قتصادية أ  وأ
 ومتابعة قائمة كانت أش بة٠اس٠ل١و

 ألماركية كانت ثم دن ذ-ها )ر تط
 أن كما ألسياسية دأته له طه؟؛

قتصادرة ألحفة له  بقوم التى ا
٠ عليها

أكى شترأ مذدب فادار
 ألتام على ألقفاء الى يهدف

 ألمجتمع دم الذى ألدائم ا؛راسمالى
وأى طبقتمن ألى  تكنز ة1تغ ., ر. أ

 ألذى لعمل١ ره٠ب فائدى من أأدروأت
 وهذأ ، ألكادحة ألطبقة به تفشوم
 أن أدرأسمالى ألمجتمع يبلغه ألددف
 ن ألطبيص تطوره فى عاجال أو آجال

 تسعى ألذأتية بعيوب؛ ألرأسمالية
 وتالن ، بتفسها ذخسها على ء المقف؛

 تدريجيا أ يتم  ألطبيدى ألتطور
 وهى ألمغبونة ألبقة على وحب لهذا

 تحقيق‘ ألى أن'تعى (( ألبروليتاريا ))
شذرأكية  'وذاب ثورية ؛وسائل أ

 م نذو وجيزة فترة خالل فى أ!وضاع
 دكتاتوربة )) أنقاضبا على

 مرحلة هى ألتى (( ألبروليتاربا
شتراكية لتحقيق انتقالية  ؛ر باء أ

 ألسكان اغبية 'نمثل ألبروليتاريا أن
 مع يتعارض  بالساطة فاستئثارها

 ركمى ه؛ لخصى وقد ، أاهدألة روم
 لملكيا١ً ألغاء : فى ألثوربة أاخطوة هذه

 وسائل 'تأميم ، لالرخى ألخاصة
 فرخر ، ألبنوك تأميم ، ألمواصالت
رث ألغاء ،ألتصاعدية ألفرأوب  ،أ

وغرها. ذتاج١لوسائل ألعامة ألملكية

 عدة على ألماركسية انقوم - ٢
ت منها أضاتأقذر



١٠٩٦ وس ماد

 ■'...د ايو هو الجاس النظام ٠ ١
 لغنفالحا ع لجتم ١ فى ادى٠الوتص١ ا]وكع

قذصادية  ألذواعد 'نحدد اإتى هى ا
خالقية  اكى حزطءية١و والديتجة ا

 تغيير وكل آ المجتمع اهسن تسود
 ة—سدج و ه. اجتماعى او سجاسى

ذذت فى ت١كعير  ؛ االقتمادب الح
 ■رز رد رة١ا ماركسى ؛حيه ما وهذأ

قتصادى  المادية أو للناريح ا
٠ التاريخية

 الذظام من المجتمع انتن.ال ٠ ٢
 ا#لية اكناة عمز الى االقطاعى

 ذوم الذى اؤرأسمالى النظام خلق
ل على  لوسائل المالكة الطبقة استع

 بحث بشملها الحاملة للطبقة االنتاج
 انتاجه-؛ ه - دم فائض ءلي لى’تستز
 در،ة ؛١ ى٠٠مارك سمده برا اوهذ
. ك(٠ القيمة فائض

 يحدد الذى دو الصراع - ٣
 الحعر هذا وفى .االحتماءى اكطور
 طبقة ٠ طبهذذدن ن بح المراع ردمثل
 أجبرن وطبقة ٠ الحدد قليلة غنية
 دراع وذءو ٠ المدد رذيكب فقدرة
 لغقك١ لطجقة١ الكحار٠ دق ئعى

 .لي,سم٠س.مدا وءو ٠ اخبية ١ اظبدن علك،
٠ العبنى الصراخ )) ماررى

 الرصادة عأى انقضاء ان ٠ ٤
واتفاذ العال رارخصاد اال يتم ال

٠ج ى؛ عه . ني عسفة توردة’ وسائل
مة٠س آب الخصائص ١٠ ٣

ذخك ادروب د ر رعا ٠ كمة ر لئما
إش له ا .-.مم , -ر- ار الدولى ى ا؛ج

و '-رفه شات٦باتد-مقر 'سرف
على تتوم ر ال الحررية الدنمقراشات
فاذ تهذا - .ر أتذخأل .انى اقتم. نطام

 -ض 1ا؛ارى طل فى الدولة
 قيام فى أالرض أر باءض اذنومية
 افراد .حمع؛?ى ١م #ي ذر ن الدول
 المسذركة ك'اج١س إحعبقه١ فى ا#مة
 اقذصادبه ؛١ب؛؛ ر 'نكفل االدخ
 كما : اذاك نقدودى ر 'ذكذ؛لجا ال

ز ؛ممارض الثطات فصز مبدأ ان

 ٤ السيادة مع الماركسمجة الدولة
 او تقسيمها يجوز  التى معبيةالذ

 فان نم فس ٠ واحد كل النها تتدزئتها
 على الماركسية ظل فى ؛ذوم الحد.
 رضةعر بقاعدة يبدأ ىهرم تنفرم

 حمل فى تقذرك ءب قمة الى و_حبل
 ١أنهذ كما ن ي.حها٠دونتم ألممدولية

 ألمحاش ازدواج مع يتعارذر الدفثام
الحلدا المحاض ان باعنمار اصيليه

 ( واذاوردات واالعيان كاكيوج
 االشذراكى والمجتمع للحنية مظهر

 النتعاء الطبقية فيه تنتعى إإركى١
 ابرز وان هذا وعلى ٠ الحاصة الملكة

 سياسى كمنهب الماركمية خعائعى
 على شاملة *يطرة الدولة برة

 دقع غى; ف وأفراده ألمجتمع ة حي-؛
٠ الدولة •د متناول عن بعيدا

ماركوس

 جهورية، دئيى ٠ فسى '-باس
 ٠ ماركوس ادرارت فرديناند وهو

 أصحاب من آسرة فى ١٩١٨ عام الر ن
ك  اشتغلو الحذوفى درس ٠ االم
 اتهم ١٩٣٥ عام وفى ٠ ن طرالمما'
 انتخابات فى !والده منادر راغبان
١٩٣٩ عام واعتقل اصوح محى

 ، ببراءته وحلى شه دن فع.وذا
 فى وفئل االحرار حرت انذار

 الرياسة لمنصب له حزب’١ 'ذر'شح
 عام انتفاباذ نى نجدح . ١٩٠٢١ عام
 رئبى مشب ردتر ١٩ ى

 الحام من ديمر ٣٠ لى الجمهورية
 زار ١٩ ع \ 'معسمو دفى « ه٠٠٠ذقغل

 بثأن شه للمعاو المتحذن يات ٠ ااج
 االمرركية المعاهدة ن ض تقعر

 ق السكرة ة لتاعد با الحاصة
 سنة ٢د الى ت ٩٩ من لعلبن ا

 اعانات على الحموز فى نتحتم كما
 ٠ عسكريةو فنية و لب-ذن ما ت ١عد وسد؛

 بية اض للدول ني ى تمر ؛٠٥ نطم
ز نبسام فى المحاربة  من الحترة ح

٠ؤتمر1١ وهو ١٩٦٦ اكدوبر ٢د - ٢٣



ماويلئد١٠٩٧

مر الردس فيه اشترك الذى  ذر ا
 صاحب الى أوعر الذى أو جونون
٠ بعقده الترجمة

(مدركة )المارن
 على يطلق اسم المارن معركة

 الحرب معارك من فاصلتين معركتين
 المارن نهر ضفاف على جرتا العظمى

٠ المعركة اسم اغتق ثم ومن
 اشترك ة. ا!ولى المارن معركة ٠١

 كاوك بقيالة طب فى ا!لمان فيها
خر الجانب وفى ،يلوف دفوت ا

 بقيادة والبريطانيون الغرتسيون
بين ودامت وجالليرومونورى جوفر

من واعتبرت ١٩١٤ سبتمبر ٩ -- ٦
 غيرت أنها ذ١ التاريخ فى المعارك أعظم
ستراتيجية وجه لمانية ا  كاتت اش ا

 الشهور منذ فرنا الىتطويق تهدف
ولى .للحرب ا

 اغترك ،الثانية ادارن معركة - ٢
لمان فيها  بقيادة جانب من ا

 دالغرنيون آ لودندورف
مريكيون  جانب فى والبريطانيون وا

 فيها اذخرك كما ) فوش ؛قيادة
 وغورو بيتان القواد مثاهير من

 — ١ ه بحن المعركة ودامت ( ومنجان
 تمشل وكانت ١٩١٨ يوبه ٢٩

در الهجوم لمان شحه الذى ا  ا
ولى مواقعهم سنمادة  لغالندرز١فى ا

ستيالء بعد  كلتا ولكن ،ريمز على ا
 ٩ وفى ، بالغثل انتهتا المعركتين
 المكومة رئس أعلن اغطس
 رتبة فوش منح كليمنمو الفرنية
 من باريس آنقن انه باعتبار المارشال
لمانية المدفعية أن اذ ب، مؤكد ستود  ا

 حدود بلغ قد مداها كان الثقيلة
 أعلنت نوفمبر ١ ١ وفى ئ، العاصمة

٠ المانيا واشالم الهدنة
مارحالئد

يات احدى مريكيسن الو  ا
 اسمها اشتقت ، ساحة الصثغرى

ول زوجة ماريا هدرين؛ من شارل'ا

نحيزى  الشرق أقحى نى تقع ، ا
 خيزابيك خليج, عذى وتطل أ!وسد

 ، وغرب شرق الى بها اننى
ية رجاورها  الشمال فى بنسلفانيا و

ية ومن ٠ الغرب فى وفرجينيا  و
 الحكومة اقتطعت هذه ماريالند

 حدودها من م م ٦٩ الفيدرالية
 بوتوماك نهر على اسة الفرية
 (( كولومبيا اقليم )) عليها وأنامت

 مدينة يثمل الذى الفيدرالى
٠ واشنجتون

ية ساحة تبلغ  م الذم ١ ٠هر الو
يات بححن ٤٢ ترتيبها )  وعدد ( الو

 بحن ٢١ ترتيبها ) ٣ر١ سكانها
يات  انابوليس مدينة العاصمة ؛ ( الو

كاديمية مقر وهو ( ألفا' ٢٣ ١  ا
 أهم أما '،■ باسمها المعروقة البحرية

 أى ) ألفا ٩٣٩ بلتيمور قتثمل المدن
ية دكان دلمت نحو  كمبرلند ( ادؤ
ية الزنوج عدد يبلغ . ألفا ٣٧  بالو

٠ ( السكان عدد سدس ا ألفا ٥١٨

ية ميزانية بلغت (١٩٦٣ )عام الو
 د م ٩٤ منها د م ٦٠٠ جملته ما

 يعتمد ة، الفيدرالية لطؤمة١ من اعانة
 ماط وتبلغ الزراعة على اقتصادها

رخى  بز ٠٤ أى ف م ٣ر٤ المزروعة ا
 الى ومقسمة الكلية المساحة من

 بمذ!وسط أى خاصة مزرعة ألف ٢ ه
 تشمل ٠، للمزرعة قدان ١٥٧

 ؛ بوشل( م ٢ ٠ ر٨) رة٠ا! الحاصالت
 التبغ ، ( ب م ٤ر٦ ) الصويا فول

 من الدخل وجملة ، رطل م ٣٢ر٣
نتاج  تثروة١مدوس ٢٩٠ الزراعى ا

لبان ومنتجات الحيوانية  د م ١٩٤ ا
ية ر٠وتعتب  تعليب مراكز من الو

 وتشمل ، الغذائية والمواد الخضر
 البناء أحجار المعدنية الثروة

سمنت د( م ٧ ٠ )قيمتها والفحم وا

 فى لثانيةا بلتيمور ميداء يعتبر
يات  ، الخارجية للتجارة اسدة الو

فى لثةلثا١الجوية؛ الميناء تضم كما



١٠٩٨ مازاريك

يات شافة المتحدة الو  ٤٨ الى با
٠ أخرى محلية مطارا

 أساس على الحكم اًظام ؛نوم
 ٠ عضوا ٢٩ من يتألف دوخ مجلس

 كالهما ١٤٢ من ذواب ومجلس
 فى يمثلها ، سذوات ٤ لمدة منتخب
 عضوان الفيدرالى الشيوخ مجلس

٠ أعفاء ٨ التواب مجلس وفى

مازاديك

 التشك ازادة من ارنحن م٠سآ١

ب مازاريك - ١ توماس وهو ؛' ا
 لجمهورية ردس أول ، مازاريك

 تمام ١٨٥٠ ولد ، تشيكوسلوفاكيا
 وتزوج بالتعليم واشتغل لينا فى

 التشكى الحزب ألف ، أمريكية
 بالبرلمان عضوا انتخب .'، ١٨٨٩

 سياسة وعارضى ١٨٩١ النموى
 ،العقبية للحركة المناهضة النمسا
 رحل العظمى الحرب لشوب وعند

 الى وانضم وامريكا انجلترا الى
 بالربس اتصل ٠، النما ضد الحلفاء

 أكتوبر وفى ،١٩١٨ فىماًرس ويلسون
 جمهورية بام أعلن شه ض-المام

 وانتخب المتقلة تشيكوسلوفاكيا
 واعترف ذوفمبر ١٤ فى لها رئيسا
 عام فى انتخابه أعيد ، مها بتي؛ الحلفاء
 ١٩٣٥ عام تنحى ،١٩٢٧ و ١٩٢٠

 ٠د وخلفه الس .فى تتدمه بسبب
تاريخية مؤلفات عدة له (، بنيشى

 به وم ي ذقذارك۴ل

 امريكية( أم )مئ ١٨٨٦وك .تم مازاريك
 باشلك والتحق براج بجامعة وتعلم

 سنرا عين ١٩١٨ عام البياس
 لندن فى ( ابيه رياسة ابان ) لبالده
 حكومة وبقيام ، ١٩٣٨ - ١٩٢٥

 عين بلندن المنفى فى تشيكوسلوفاكيا
 لحين ١٩٤٠ عام لخارجيتها وزيرا
 وبعد ، ١٩٤٤ تشيكوسلوفاكيا تحرير
الحمول فى الشيوعى الحزب نجاح

 صاحب ابدى ١٩٤٨ فى أغلبية عاى
 النظام مع للتعاون استعدادا الترجمة
 فى ر٠ذتح١ أن يلبث لم ولكنه الجدبد

٠ نفسه العام من وارس ١ ٠

حجار أثمن الماس ٠ ١ ،الكريمة ا
 النقى الكربون عور من واحد وهو

 ويتميز ز، مكعبات هيئة على المتباور
 التى الشفافية منها خصانعى رعدة
 ومنها منه الرديئة ا!نواع فى تقل

جام أشد ويعتبر ، الصالبة  ا
 صناعة فى يستخدم 'لهذا صالبة

 فى ذرابه يمتخدم كما القواطع
 ١ ٠ اإحالبة هذه وتبلغ صقله عمليات

 الخاطف بربقه أن كما ة، موه بمقياس
 اذ التجارية القيمة يكبه الذى هو

 ثالثة نحو انكاره معدل اخ—يب
 يوجد ينما ، الزجام انكار أض-هاف

 هيئة على الطبيعية حالته فى الماس
 ، دهنيا يبدو أو المطح *لجتم حمى

 ض الماس صقل صناعة كانت لهذا
 ته باقتعاد ذبطة٠المر لهامة١ااحناءات

 المشاعة لهذه التقليدية المراكز وأهم
 لندن تعتبر كما ، وبلجيكا هولندا
 ن ذلك ،الماس لتجارة دوية ,-وتا

نتاج.. من كبيرة اسبة  كان العالى ا
 ؛ لبريطا'ذية١ المستعمرات مصدره؛

 القيران هى الماس تجارة فى والوحدة
وب وتساوى ،المترى نجليزية ا  ا

ونز  أنواع أما ة قيراطا ١٤ر٢( )ا
 اشناعة فى التخدمة الماس

٠ بالجرام فتتوم ( لرداءتها )
 الوحيد المصدر الهند كانت — ٢

 تم حتى العالم فى الماس نتاج
 فى ثم ١٨٢٥ عام بالبرازيل اكتشافه

 فى ثم وس ١٨٦٧ عام افريقيا جنوب
 يلى وفيما •/ العالم من متعددة أنحاء

 االنتاج وقيمة قه المنتجة الدول أهم
: بعضها فى

 الكونغو جمهورية ( افريقيا فى )
جمهورية ، تيراد مليون ر(ا٧



دددلم — سهبا ما ١٠٩٩

 قيمتها' ؛. ق م ٤ر٣ افريقيا جنوب
 ليون ييرا ؛ ( راند مليون ٣٦ كح،

 البرتغالية ادو ؛ ق م ١ر١ه
 قيمة بلغت غانا ؛ فى الف ٩٨٥

 ماجملته ١٩٦٠ عام مدها صدر ما
 افريقيا غرب جنوب ، ج م ٩ر٨

 ق الف ٩٠٧ اً افرض؛ جنوب وصاية )
 تنزانيا ؛ ( راند م ٣٤ ذحو قيمتها )

 '( ج م ٤ر٩ نحو قيمتها ), ق ألف ٥٨٩
 ٢٦٥ الوسطى افريقيا جمهورية

 ؛ فى ألف ١٩٩ العاج ساحل ؛نى ألف
العليا فواخا 'تم ؛ ق ألف ١٤٥ غينيا

 البرازيل ( الجنوبية امرد؛ فى '
 الصناعى الماس من جرام الف ١ ره٢

 فنزويال ؛كربونارو باسم العروف
 ٩١ البريطانية غينيا ؛ ق ألف ١١٥
٠ الهند ( آسيا فى ) ق الف

تحاد فى )  (جمهورية الوفيتى ا
٠ قابلة بك*ثالت ا!تونوية ياقوت

 - ذا تداول- ض ماساشو

يات احدى ٠٠ ١ مربية الو ا
 ،ا!طلى اطيط على المطلة المغرى
 بمعنى هندى تعبير من اسمها اشتقت

با تجاورها (( الكبير الجبل مكان ))  و
 ، لثتمال ١ فى ونيوهامثير فرمونت
يتا  ق وكونكتيكت ايلند رود وو

 نبلغ ؛نيويورك لغرب١ وفى ، الجنوب
 ترتيجها ) م م ألف ٨ر٠٩ ساحتها

يات بين ه؛  سكانها وعدد اً الو
 من وتعتبر ( التاسعة ) ن م اره
يات اكثر  متوسطها يبلغ اذ كثافة الو
 الكثافة متوسد ١ الواحد للميل ٤٧١

يات فى  بوستن العاصمة ( ه٠هر الو
ولى وهى ( الغا ٧٢٥ )  لعذاءات١فى ا

ولى الجلدية  الصوف تجارة فى وا
 ؛ الدولى مطارها اهمية عن فضال
خرى والمدن  ٢٠٣ ووستر تثمل ا
 ثم ؛ألفا ١٦٦ مبرنجفيلد ؛ الغا

 بها توجد (التى الفأ ا ٠٧ كبردج)
 الجامدات أقدم هارفارد جامعة
مريية ٠ ( ١٦٣٦ نواتها انشئت ) ا

رض ماحة تبلغ  ا!زراعية ا
 ١١ نحو الى مقسمة ٠ ف م را١٤

 ف ١٠٢ بمتوسعل خاصمة مزرعة ألف
 ( ١٩٦٣ ) حصيلتها 'نبلع للزرعة

نت ويشمل د م ١٥٣ كحو  ت اج—ا
 ( رطل م ٤ر٧ ) والتبع البطاطس

 تبأخ بينما اً يوخمل م ٢ر٨ ). والتغاج
 د م ٤ ٠'ر ٢ البحرى الصيد قيمة

 أعسإلى الى الصيد حقول تمتد اذ
نتاج وقيمة ، البحار  ٣٢ المعدنى ا

 على يعتمد اقتصاده؛ أن على ؛ مد
 رماب أ من كانت هامة صمناعات عدة

 نصف نحو ) اليها المهامذرين تدفق
 أهمها ( ١٩٦٠ -٥٠ بين مليون

حذطن سما  الحلدرة العمناعات  ا
ولى -نقف اذ يان بنالنسية ” ا  و

رى  والمالبس النسيج ثم ، ا
 المصانع أولى قامت وفيهد؛ ) الجاهزة

دوات ثم ،. ( اآلدة  ، الكهربائية ا
 الصناعى ؛ج٠ذت١ من حصتها بأخت

 ءد:ذ بلغ كماً ، د م ٦ ه ٢٢ جملته ما
 لخو الصذاعة فى ين العام؛ العمال

٠ السكان مجموع من بر ٤٢

ية ماساشوزتس كانت  الو
تحاد الى انضمت التى السادسة  .،ا

ولى الشرارة اشتعلت وفدها  لحرب ا
ستقالل  لهذا ، ١٧٧٥ ابريل ١٩ فى ا

 نم٠ ١٧٨٠٠ دام الى دستورها ؛رجع
 مجلس من التذريعى مجلسها ويتألف

 للذواب ومجلس ،عغموا ٤ ٠ وخ٠للثي
 ينتخب كما ،سنتين لمدة عضوا ٢ ٤ ٠

ية حلم  فى بمثلها' .٠ نفسها للمدة ,)و
 ١و٠ءض ١٢ و شيخان الكولجرص

٠ لى١لغيدر١ -النواب بمجلس

دييا ٠ ماسمبا

 جمهورية ربى ا، افرش سياسى
 القوش وهو ، برازافيل ابوتفو
 ، ١٩٢١ عام ولد : ة، ديبا ٠ ماسمبا

 -شاد حزب الى انضم ١٩٤٠ وفى
 سكرتيرا انتخب ١٩٤٥ وفى ، التقدمى.

انتخب ١٩٥٩ عام وفى للحزب ’عاما



١١ وذية٠ل٠س

 ألجديد ألتثر؛ص بالمجلس عضوا
 رئيسا انتخب كما ة ئه فرئيسعا

 عن فاع ئلد الديمقراطى لالتحاد
فريقيين ٠ ا

 حدت ١٩٦٣ اغدى فى أسمه برز
 الرئيس حعكم اًض بانقالب قام

 ، منصبه فى وخلفه يووئ فولبرت
 ؛دية—مم سياسة سهب' ما وانتهج

يات سيما  الغربية لالمبريالية  الو
 بالده هالت وثق يف' المتحدة
 — اذكونفو وأعلن الشعبية بانمسجت
 علمية اشتراكية دولة » برازاقيل

 اغسطس وفى (( واحف حزب تحت
 ألسفارة هيئة انسحبت ١٩٦٥

مريكية  المعاملة بسبب برازافيل من ا
 بالده عالنة قطع كما ي المدالية

 زار نفسه الشهر وفى ٠ ؛البرتغال
تحاد ماسمبا  ١/٢ وفى ، السوفيتى ا
 ٠ ديجول الفرنسى ارئيس زار أكتوبر

 تنغبنا ببريطانب؛ عالقاته قطع ثم
فريقية ,!وحدة منظمة لترارات  أ

 ١٩٦٦ يونيه وفى ، روديسسبأ بشأن
♦ بحكومته لالطاحة انقالب فشل

موصه
 باسم كدلك تعرف ، دولية منظمة

حرار البذارت جماعة ))  وهرذات (( ا
 منثور بعضها ومبالدى£ شعارات
به به يحيد وبمفها ومتداول  -أم —أ

 عضائها بالنسبة ا الرية او
ء من ولذخاصة عداء هؤ  فضال ت: ا

 بطقوسها تحيط التى الرمزية عن
٠ واجتما'ىاتها

 خالل اوربا فى الماسونية نشات
 نيتررالمذرخون١ دون الترون'لوطى

 أو ازمان حيث من محددا تاريخا لها
 يحيط الغموض أن كسا ، المدان

 ألبناؤون أو (( فالماسون )) مها—باس
 هيكل بناة رواية فى بهم يتصعد

 من عادوا الذين هود٠اذ.. من سايمان
 المحارة يحملون وهم السبى بعد بابل

خرى؛ الدد لى والسيف يد فى جاء1ل ا

 باليهودية الماسونية ارتبطت ثم فمن
 وأقيمت ؛ الصهيونية أو ة—العاني

 وفرنسا انجلذرا فى الماسونية المحافل
يات الى وانتقلت ها وض وألمانيا  الو

 الى بالتبعية انتقلت كما ألمتحدة
 المحافل هذه وانضمت المستعمرات

تنظيم فى ( أسية الجمعيات اى )

 عن المنثورة البيانات تشر
 وأنها ؛خرية منظمة ارأنها مونية

 المساواة شفارها وأت ٠ صميمة وطنية
خاء  عن بعيدة وانها ، والحرية وأ
 تؤمن وأنها ،١ السياسة مثاكل

 ألمعقبين أن ض ؛ والالم بذاطامح
 أنحاء فى الماسونية المنظمات لنشاط
 اداسون على ينعون العالم من مختلفة

 واطياسة الطائفية فى انعماسهم
 والقومية الوطنية الروح ومناهضة

خوة أن ياعتبار  على تعلو سونيةلما'ا ا
خوة  ارتباط أمثلة وس ؛ الوطن فى أ

 ألدونية ب'لياسة ألماسونية
 ألكبرة المهرية ألماسونية ألمحافل أت

 كان : كاآلش ١٩١٤ عام حتى كانت
 تركيا فى أكبر لمحش تابعا أحدها
 ضد تركياألحرب بدخول فأش

 ألوطنى ألثالى) ألمحش '.وكان بريطانيا
 بريطانيا فى أعل لمحفل تابعا ( المصرى

 بالمحفل يعترفون  أعضاؤه فكان
 تابعا وكان ( ألوطنى ألثرق ) ألثالث

تفاق حتى فرض لمحفل  ألودى عقدأ
 ألبب لهذأ ؛وبريطانيا فرسا بدن

 بعض فى الماسونية الجمعيات اعتبرت
 والتخريب للجاسوسية مراكز ألدول

 وعدم بحلها المراميم فصدرت ألقومى
 ليا ذط أ فى حدث كما ،قيامها مشروعية
 حدث ما ثم الهتلرية والمانيا ألفاغية

٠١٩٥٢ عام الذورة قيام بعد مصر لى
 حيث س الماسونية تقسم ٠ ٢

ولى ) : نرق ثالث الى التنظيم  ( ا
 ذات وهى العامة ارمزية ألمزاسونية

 يبعداً العضو أن بمعنى درجة ٢٣
ولى هماندرحة والتال حراكاكة ا



ماشية ١١٠١

 الدرجة عر الحائز العضو ويمى
خبرة ستان )ا عظم با  يبدا بيدما (ا

خ ) بلقب  لى ١ صاعدا يتدرح ثم ( أ
ذان ) در  العرنة وهذه ٠ ( ا

 فى ز اره؛ ستخدأم بارمزية سميت
 نها بالعامة وسمدت حلذوسها جميع

 شموبهم اختالف عر للجميع مفتوحة
٠ ودياناتهم

 اداسرنية هى (الثانية ز والغرنة
 وهى ( الملوكى العقد ٠ او الملوكية

 المنظمة عضوية فى عليا مرتبة تمثل
 أن رواية فى ) الخاصة عر ص تقتت

 الحاران من 'ا اليهود من جميعي*.
 وأدوا ت ارمسزية ٣٣ درجة ى ء!

 ؛ فيف" ر أ لعب ويحملون حليلة ات٠خدم
 الماسوب رحن صلة هناك أن قيل لهذا

٠ عهدها أول فى والشيوعية
 الماسورة ص ( الثالثة ) والغرقة

 الماسونية من مرتبة وهى الكورفة
بهام فى غارقة  حتى والغموض ا

 و مقر نداطها لمباشرة يعرف 
 ها وأعضاؤ .٠ خة و معر ليد تن؛ لذظامها
 الماسونية فى فل المحا ساء رؤ يمثلون

الملوكية.
 والبحوث الدراسات تعددت - ٣
 التى العظمى الحرب منذ سجما 

 دية ٩—باره الماسونية عالقة ابرزت
 الماسونية التقاء ابرزت كما العالمية

 مشتركة أهداف دول لصبوذية١و
الى ا!رض يهود عودة فى اور—تتب

 مرة سليمان هيكل وبناء ي فلسطين
 عل اسرائيل مملكة واقامة ،أخرى

رض  اغتصابها بعد الدرية ا
 سكانها من ارف بحد أو بالمداهنة

 ويستدلون ،’ قتلهم أو تذفريدهم ثم
 ذات المامورية الرموز أن من ذلك ءاى

ت اشارات  من • يؤودية ومدإو
 خرمة يعنى الماسولى المحفل ان ذلك

 عند التور وان ، البرية فى موس
تجلى،وس الذى النور يعنى الماسون

 هيكل يعنى الهيكل وان الجبل، فوق
التى العثيرة وأن ، مليمان

 الماموتية الجمعية بمعنى تتخدم
 وان ، ابل اسر بنى دائر ار سر
 عليها نقش قالدة تمثله وكى1إ١ العد
 ان كما ،'-,البل بنى ردان أن،

 بعض تتخدم ارمزية الما--زنية
لة لى1بشا انير'، اسما،  عش' للد
ح.، بمعنى بوعز مذلال بمعنى وجاكى ا

 بمعنى جاهوثا و اً وبيون؛ . -تران  ٦
تنان ئ. ا  درجات وأن . ا

 أبطال أسما، تقابل الملوكية المامونية
 وتحميا ذروبابل مثل البابلى البى
. وي"ع وعزرا

ت وس  ادامونبة عالنة د
 نية الش طالبى ن’ الخالمبة باليهودية

 غرفة الى يتقدمون ض’ درجة الى
 نهبكل ترمز التى الملوش العقد

حذية خالعى سليمان  بموسى تشيها أ
 نه نعليه يخلع بأن الله أمره الذى

 بين الحوار ان كما ،المقدس بارادى
ءضاء١ رؤساء  تبلترقيتهم لمحافلوا

 هذا يؤيد أعر ذية٠ماس- رتب أر
 من قادم انه ألعضو يقول ذ١ ، ٠إزء١

 بشاء فى مساعدته يقدم وانه ك٠ باباى
 ئيل١سر١بذى له ثانية ا٠أورشلي هيكل
عفلم أرن دس—مهت  وان ، ا ا

 كما ، اخوة ( اليهود أى ) وبينهم بينه
د من أنه يستنكر أن ءلميه خساء أو  أ

 الهيكل ك،ن حينما هربوا الذين
 ذلك وغبر * الحصار تحت وأورسيم

تأيبد بها يقصد التى المقابالت من
٠ الدعوى هذه

ماشية
 كببرا جب الماشجة تمثل ٠ ١

 ، المالم فى الحيوانية الثروة من
 الحيسوانات بالماشجة والمقصود

 البترية ألفصيلة من المستأنسة
 آسسيا فى والياك البقر وأهمها

 كما الشمالية أمريكا فى والبيسون
حصاء فى ') الجاموس اليها يضم  ا

قتصادى  الماشية تتميز ثم فمن ، ( ا
غنام عن وقد الخراف تشمل اش ا



١١ هاب

 الثروه ينما ٠ الماعر اليها م—ذض
 الحنازير كذلك تثمل الحيوانية

 ستهالك ردها التى الدول فى )
رانب ص اً لحومها  ل—والخي أ

 وتحم،'ده١ بقيمة ١ وتتمثز ' د

 وعلى استعالب اسلوب فى للماشجة
نماس هذا  الى الماشية تئتم ا

ولى مجموعتين  تمتخدم التى ا
 ضاعات عليه وتقوم نلبن ١ درار
لبان  التى والثاب ٠ والحبن كازبد ا

 ويتبع الغذاء فى لحومه-*ا تستهلك
 والدهون التعليب د-ناعات قيام ذلك

 ماشية ومن : الجلدرة والعناعات
لباث يرش.وس الغريزيات ا  دا

 على نوع وتغليب ، فزرد الهر الثانية
 الدولة *يامة لى ١ يرجع نوع

قتصادية يات فعى .ا  المتحدة الو
لبات ما'غية نبة تزيد   ير ١ ه عن ا

 بز ٢٢ نحو وكانت ١٩٦٥ احماء .1
 انموفيتى تحاد١فى شيت' ١٩٤٥ ءام

لبان ماشجة تبلغ  من / ٤٣ نحو ا
 رعاية ات ويالحظ ٠ الماشية مجموع
غنام  عل الحمول تتهدف ا
 بتربية يتمل  انتاج وهو ف الصو

 ي ب.'بغ,ئ

 بعض باحصاء المقارنة مع العالم فى
نواع  ادوانية الثروة رث الهامة ا

غنام  ،<ز ١) والماعز „ غ » كا
 زاًح؛ا جاموس (، خ ■١١ والخنازير

٠ رأس /بالمايونوارنم

n مليوت ٢ر.١ فرنا ا (( اور# فى 
ضافة ؛, مادة رأس  ٢٠هر الى با

 أ خزير وليوت ٩ و غنج رأس مليون
 ’ غ ٢٩ر٦٠ نر ١١ر٦ يطابا بر
 ٦ر٠مذها غر ٩ر٨ ؛ ابونمد ٠٠ ح ٧ر٣
 ؛ غ ٣ر ١ ج، ١١ر٧٠ البات ماشية م

 م٢ر٠ منها م ٤٤ر٨ تثيكوسلوناي'
 المال-؛ ؛ '( ج ٦هر ٠ أنمان ماشية

 ماشية ٢ر١ منها غر ٤ر٦ لشرفية١
شن ٤ر٦ ذيا’روما ن ' خ ٩ر٣ ؛ البان

 ١غا؛هوذد١٢ر٤لح،٤ر١ا
لبان مانه من شر ٣هر  ننتح ا

 الدبن ارن طن ألف ٢ ٠ ٠ ٠ ياس.,..غو
 اشراف 'نحت زبدة طن ألف ٩٤ و

 سارك—الدنؤ ؛ ( ج ٣ر٢ ١ حكوهرى
 الغربية أذاندا ؛ , ح ٧ر٣١ نر ٢ر٣

 ألبان شرش ما ١ر٠ منها ننر ٢هر
 . ح٧ر٠ شا٢ر٠ المجر ؛' ( خ ٤ر٧١

 راثرمنؤ؛ -ويرا ، ( غ ٣ر٣
٠ ألبان ماشية ٠ر٩

يات ،< أور.بكا فى ١١  المتحدة الو
 ألبان م ١٦ منها مانية راس م١٠٦

 (١٩٤٥ عام م ٢٧ مدب م ٨٥ كان
ضافة  م ٤٠٠ اغنام م ٢٧ ) الى با

رجنترن ؛ ' خنزير  ’ شر ٤ ر ا
ولى وهى  خدوم الممدرة العالم فى ا

 مديما ثر ١٢ر٢ كندا '( خ ٤ ٠ غ ه ١ ؛
 ض ١٦ر٢ ىن^كوسا٢ر٩

٠ غ( ٢١هر شر؛ ٨ر٧ أورجواى
 رأس م ١٧٥ الهند (( آسيا فى )١

غافة ماشية  جادوس م٦١ الى با
 المبن ٠ ( ماعز م ٤٠ . أغنام م ٤ ٠

 ١٧٠-١١٣شبث٩٠-٦بينه
أندونيسيا ن ( ح ٢٥٠٠١٨٠ وبين غ
 ؛ ( ج ٢ر٨ ؛ غ ١٠ر٦٠ ش ره٧

ش، ٨هر مالجاذر ( افريقيا فى )
 ( غ ٣ر٠ ’ ر هر( ٨ز١ 'تنزانيا

 الذيجر ، ( غذ ره٩ آ ش ٣ر٩ مالى
 الكمرون ، ر غ ره٧ ) ض ٢ر١
 موريتانيا ة ( غ ١ر٠ ؛' ش ١ر٨
عذ(٤ش)هر٠ر٨

 ١٩ر٠ ليا١^سر١ (( استراليا فى ))
 (روزيلندا ح ٧٤ غ، ١٦٥١ غر
٠ غ( ٥٠) ض ٦ر٦

 ثروته ز 'نتب (( العروى له؛١ فى ١)
قليمية لطبيعته نطرا ٠ الحيوانية  ا

غنام بانتشار ٠ للصحراء المجاورة  ا
 وادات—حي وو-دود الماشية وندرة

٠ والجاموس كالجمال
 ١٥٠٠؛ز ١ر٧ ن غ ره٦ الدراق

 ٣ر٨ سوريا ؛ وجاهروس لمن ماشع الغا
غ، ٤ر٠ 'نوش ، شر ألف ١٢٩ ’ غ



ممادى ١١

 الجزار ؛ ماخية نف أ ٤٠٠ ٠ ز ١ر٠
 خية، ما لف. أ ٦٠٠ ز، ٢ر٠ غ، ره٣

 ؛ ز ٧ر٢ ؛' غ ١ ره٠ ، ش ٢ر٨ المغرب
 ٠رهز٧ غ، ٦ر٩ش،٦ر٩ السودان

 ١ر٣ش،١ر٤٠ ر—:ح ت ح ١بور

ب٠ئف
 فى نثاات سرية م.هعية اسج
 نثاطها وبرز ١ ه القرن منذ صقلية
 ٠ عشر التاسع الذرن ابان بخاصة

ذ* على مقصورة عضويتها كانت  اد ا
 استخدام فى براعتؤم يثبتون لذين١

  اؤ على ويقمون الخنجر
 كان عما تختلف تكن اكىل لتقاليدها

 من الطرق وقطاع العمايات يربط
موال وابتزاز الديات فرض  فى ا

جبارية الحماية فرض مقابل  أو ا
غتيال لالنتقام المخالغن -تعريض  ،وا

 نجح أن الى فسادها استذرى وقد
 عر القفاء فى ١٩٢٧ عام دوسوبنى.

 جزيرة من امتد قد كان الذى ذغوذها
 كما ،نغسى طبا١ الى صقلية

يات الى المهاجرين مع انتقل  الو
 التهريب عصابات فندوا المتحدة
رهاب  الكبرى ,المدن من كثير فى وا

. وشيكاجو نيواورليانز تلع

آرش ماك
 الحرب اير٠ح من أمريكى قائد
 الجنرال وهدر ، الثانية العاب

 ١٨٨٠ ولد ، ارثر مال ارثر دوجالس
ية ) روك لتل ة بباه  ,( اركنساس و

 -١٩٠٠ ام٠ء تولى ، ضابطا روه وكان
 العسكرى الحاكم منصب ١٩٠١

 الترجمة ص-؛حب تخرج ٠ غبن’ل!
 واشترك ١٩٠٣ بوشت وست كلية فى
 الجبهة فى العشى الحرب فى

 ش"ن ادارة تولى ، ١٩١٨ الفرنسية
 رتبة منح ، ١٩٢٨ عام الغلبين

 ريامة وتوذى ( فريق- ) الجنرال
مريكى احيش اركان  — ١٩٣٠ ا
عس الوطنى الدفاع وبة ١١٣٠

 اعتزل حن ١٩٣٧ حتى لغبن١
٠ الخدمة

ل'ت ١ بدزول  الخدرب المتحد'ز ؤو
 ، ١٩٤١ ؛وليه فى الخدمة الى أعدد

مريكية الذوات قيادة وذولى  فى ا
نس ق لش ا  ءن لدفاع١ فى فثل ي ا

 - ٤١ ببالى١ العزو ضد الغبن
 وفى ٠؛ استراليا الى فانسحب ١٩٤٢
 فوات قيادة تواى ١٩٤٢ مارس
 وقاد آسيا درقى جنوب فى الحلفاء

 باهادة اذءى لذى١ المثذرلذ و الض
ء  الجديدة غيب؛ على الحلعاء اسز

 — ٤٤ الذبين طى ثم (١٩٤٥٠٤٢)
 ءش ايابان استسالم وبعد ١٩٤٥
حتالل لقوات نائدا  على فعمل ، بها ا

 وتغمن (( اليابانية الحداة أمركة ))
 بانية اب ليد التن؛ تخريب نلك

 تطبيق فى المف واستخدام القومية
٠ السياسة هذه

 ارئيس عينه ١٩٥٠ يونيه ٢٧ فى
مريكية للقوات قائدا ترومان  التى ا
 ، الجذوبية كوريا لمساعدة أرسلت

ه اريس رشحه يوليه ٨ وفى  ريكى ا
مم قوات لقيادة  ااحرب فى المتحدة ا

 الدورى وم٠لهج١ ولكن ، الكورية
 اكتسح لشعبية١؛ المبون رماعدة

مم قوات امامه  م٧٠ لممافة ااتحدة ا
 ، ( ١٩٥١ يناير ) ، ٣٨ خد جنوب

الرئيس عزله ١٩٥١ ابريل ١١ وفى
 ببب مناصبه جمي.ع من ترومان

وامر وتجاهله بنفسه اعتداده  ا
 الى هاد ، ارئيس من اليه الصادرة

 حدى مديرا عين حيث بالده
قتصادية المؤسسات  عام دوفى“ ٠ ا

٠ ١٩٦٤

ماكارش
 ابه ينب أمريكى سياسى

 يعرف الياسية للدعاية أسدوب
 ريؤوند جوزيف وهو ، بالماكارثية

 درس ، ١٩٠٩ عام ولد ماكارثى
اشتغل تخرجه وبعد '.لحتوق



١١ ماكدذناك

 ١٩٣٩ ءا'م نانسيا عجن لم ه 1رااحام
 الثانيسة العالمية الحرب خالل وفى

 البحرى الالح الى أنغم (١٩٤٢)
 عام وانتخت السياسة الى أنشرف
 دن ألشروخ بمجاس عضدوا ١٩٤١
 زب - ز. لل ممثال -ن٠وسكوك ووبة

١٩٥٢ عام انتخابه وأعيد الجمؤورى

 ١٩٥٠ سنة فبرأبر فى ماكارثى بدأ
 دد الجمووربة ستوى عاى حماة

 أحدى فى ألذأه بخطاب ألثروعية
رة مدن  لجشاز١ فيه ا"ذهبتم. جحا ؤر و

 والعكرى المدنى ألحكومى
 من كثر فى الثيوعيش باستخدام

 أعلن كما الماسة الهامة ألوظائف
 تهاماتباسماء١هله دعم ع يسطم آنه

ء  حملته فاذارت ٠ ن٠ألذهموءيج هؤ
يات فى ألفزع ثم ألثمك من موجة  الو

 خالل وفى وحكومة، شعبا ألمنحدة
 متابعة لجنة فى عضوا انتخب ذلك

 الثيوخ بمجلس النفقات ميزانية
 وعقد ، ١٩٥٣ عام لها رئيا ثم

 لمنانثة سرية جلسات عدة المجلس
 أر 'سول ألذى ماكارتى اتهامات
 لجنة دعلى '(جلى على الهجوم
 لعحص اداس الفها اش وتكنز

تهامات هله  جدنتها مدى وتبيان ا
 وبى ماكارتى بين ألمراع واض

قتراع الى اشيوخ  من بفمله ا
 ’ ٢٢ غد هوتا ٧٦ بأغلبية المجلى
 ععبى بمرخى ذلك بعد اهيبا

 مابر ٢ فى ابدرى تثغى بالم وتوفى
١٩٥٧ -

ماكدونالد
، وزراء ورئيس بريطانى سياس

 ولد ، ماكدونالد رامزى جبس وهو
 * العمال من أسرة فى ١٨٦٦ عام

 ؛؛١٨٩٤ المستقل الممال بحزب التحق
 العمال لحزب أول سكرتيرا انتخب ذم

أروم بمجلس وعضوا ، ١٩٠٠
 نشوب حتى الحزب وتزعم ، ١٩٠٦

قيادته فقد حين العظمى الحرب

 لى لالدد شترأك معارضسه سبب٠٠
 فى مركزه احماد ولكنه ، الدرب درك

 ألمام ءذأ وفى ١٩٢٢ عام لحزب ١
 الى ١٩٢٤ يناير وفى ، مصر رأر

 حرار ا! حزب مع أئتألفية وزأرة
 ألحزب هذأ اءضاء أنسحاب ولكن

 هن اكئذودر فى البرلماده ألثقة أوفده
. فاستقال نعه العام

 ألمماليه ورأرته ماكدونالد ألى
 لحكومة حلعا ١٩٢٩ عام الثانية
 تلبث )م ولكنها .ألمحاوطة ؛ولدوش

غابر.ة ببب سقطت أن  لة ألضل أ
ى  على أنهارت والتى ي' حدل ا

زمة ا'تر فذحادية ا  ٠ ١٩۴١ عام أ
 ألى نعسه ا!مام من اغسطس ٢ ه وفى

 ألمحافظجن باشذرأك قومية وزأرن
حرأر  نونيه فى استقالته لحجن وأ
.١٩٣٧ ترفى ٠١٩٣٥

 فى أكرجمة صاحب أغترك
 باشا زغلول سعد مع محادثات

 جرت حينذاك المعرية اذورارة رئيس
دنخال  ٠١٩٢٤سهرسبذمبر٧لى

الردى من :صدعون ذلك وكان
 استنعدأد عن فيها أعرب لطانى أاجر

 ألحكومة مع المفاوضة حكومته
، ألممررة ألقضية حل بثان ألمعرية

 ند و ’ لتيجة عن رمنر  لكنها و
 فى حكومته رأى ماكدودالد ضمن
 يطانى الر ألساس أرألمندون رسالة

 وفى ٠ ألمعرية ألمطالب عاى فيها رد
 مفاوضات جرت ألثانية وزأرته عهد

 خارجته وزير مع باشا ألنحاس
٠ هندرون أرثر

اعل٠اك٠
 سبرته ارتبطت بريطانى سياس

 عين ، المعاصرة فلطجن بأحداث
 فىفكطين ساميا مندوبا ١٩٣٧ عام

 شوب وعاصر واكهوب رثر خذلغا
 عاص; كما ، الثانية العالمية الحرب
 امتدت ألتى ١٩٣٦ عام -تورة أحدأث

 التى ندن مؤتمر وعقد ١٩٣٩ حتى
عربية دول خمس نيه كت أسنر



مائية ١١

 بغثح ه عهد يتميز كما نتيجة دون
 اليهود مهاجرى الى دلصت بواب’

 تحت واقمة كانت التى الدول من
 بتدريب القيام مع ، المحور حكم

 لمحافظة ١ بدعوى وسايحهم اليهود
 تأليف وتشجيع ، تهم ١مستعمر على

رهابية التنظيمات  فى خلفه ٠ ا
م ١٩٤٤ عباً فى جورت لورد مذحبه

نح ازدر..-خ جاكطدن
 هاروند وهو ٠ بريطانى سياس

 اشترك ٠ ١٨٩٤ عام ولد ٠ ماكمالن
 أتم أن بعد ١٩١٤ العشى الحرب فى

 خالنها وأصيب الجامعى تعليمه
 المحافظين حزب انى انغم ، بجراح

و بمجلر عضوا وانتخب  منذ م أ
 دوق ابشة وتزوج ١٩٢٤ عام

 الدرب خالل عين ٠ ديغونبر
 برلمانيا سكريرا الثانية العالمية
 ، ا ٩٤٢ — ٤٠ ) التموين لوزارة

 ة؛—افربقي شمال فى مقيما وزيرا ثم
خرة الثة وفى ١٩٤٥٠١٩٤٣  ا

 وزارذتثرشل ن؛وفى١للطيد وزيرا ين
ذة  ١٩٥١ كان—لال. وزبرا ين ا

 ، ١٩٥٢ اكتوبر لالعالم وزيرا نم
 وزارة فى ١٩٥٥ للخارجية فوزيرا

 للخارجية وزبرا سبقه الذى أ ايدن
 يتاير ا . وفى . ٠, تثرغل وزارة فى

 '؛وزارة. رياسة فى ايدن خلف ١٩٥٧
٠ ١٩٦٣ اكتو؛ز ١٨ فى هيوم خلفه

٠ماكذزز
احرب ا قواد دن ألماذى عكرى

 أوجمت انارشال وهو ٠ العظمى
 دا -كمه قذ.يجم با ولد ٠ ن ’ماكد زون
 ب ١ - - أخي-ا ندوب بعد ١٨٤٩ عام

 فقاد الدرب الجبهة فى عمل العظمى
 استحكامات اخترقت التى قواته
 — ١٩١٤١سذولىءلىبولذد١و ١جورحز
 الى انتذلى ازخة هذه وفى ٠١٩١٥

 وفى ن عليها واسذؤلى صربيا جبهة
، رومانيا بهزيمة انتصارا احرز ١٩١٦

 ١٩٢٠ عام العسكرية الخدمة اعتزل
حداث تطورات عن بعيدا وعاش  ا

١٩٤٥ عام وفاته لحين المانيا فى

كنج ماكنزى

 ليون وليم وهو ، كندى سياس
 اونتاريو بمدينة ولد ٠ كنج ماكنزى

 تزعم ١٩١٩ عام وفى ،١٨٧٤ عام
حرار حزب  رياسة 'نولى ،الكندى أ

٠١٩٢١ عام بدن ما مرة ول الوزارة
عام قصرة فترة )؛.استداء ١٩٣٠
 الوزارة ريامة وذو!ى عاد ثم ( ١٩٢٦

 وعاصر ١٩٤٨ عام حتى ١٩٢٠ عام
 مثل ٠ الثاب العالمية الحرب أحداث

مبراطورى المؤتمر فى كندا  عام ا
 ومنها ) الدوون منح الذى ١٩٢٦

 كما ، لبررطانيا ساوبا وركزا ( كندا
 ، ١٩٤٣ عام كوبيك *ؤتمر فى اشترك
 ولكنه ١٩٤٥ انتخابات فى فدل
 دام ١ فى 'نكحولمية ت انتخا؛؛ فى نجح

 السالم تمر لى فى كندا مثل ٠ نعه
سنت بممن لو خإخه ٠ ١٩٤٦ ببار

♦ بذت ر .و

ية1مايف

 العمل من أسلوب عذى يطلق اسبتم
 الى يدب واإربذوماسى السياسى

طالى المعكر  (ه ماكيافلى نيكو )) ا
 فى شا ؛الذى ١٥٢٧- ١٤٦٩.

 السفارة وظائف بعض ودغل ذاورظا
 بالدوئن خبرة اش ممرا لخارجية١

ضطهاد ته نا معا عن فضال ٠ العامة  ا
 السياسية آرائه يلبب٨ب جءن ١و
 امارات دين ومنافسة دراع فترة فى

 ت. أل شاملة أوربية وحروب ٠ ابطاليا
حداث وجذرى فى ؛طالية أ  تهر ، ا

ور )) بكتابه ماكبافذى  وصهد همص الذى ،( ا
يا فى أراءد  ث ية٠والدبلوماس ةسا
حذرى ته لف مؤ ومن رب فن )) ا  (( ا

قاص ض و (( فلموركم_ا تاريخ )), مءر٠ا

دستورا فلية المالى؛ 'نعتبر كانت



رون ابان السياس العمل سلوب  ا
 المؤامرات عصور وهى الوسطى

مراء بعن والدسائس  الذين ا
 من عثرات يحكمون كانوا
مير ، اوربا فى المغيرة الدويالت  فا

 رأس يمثل ماكيائى عناه الذى
 فى وهو ، الدويالت هذه من دويلة
مير هذا الى يقدم كتابه  او ) ا
 يتععن مجرب رجل شائح ( الملك

 من الجو هدا فى سلطانه لتوطيد بها

 هذه وتدور وسائس المؤامرات
 تبرر الغاية )) مبدأ حول النصائح

 م ارتبعلى نم فمن (( الواسنطة
 لمعامالتيتم١ فى بأسلوب الماكيافلية

 والفدر والدهاء والمراوغة بالخداع
نانية  فى الرذائل هذه أن باعتبار وا

 فى عيوبا تعتبر  الفردية المعامالت
 صفة التصقت لهذا ،السياسة رجل

 يعل الذى بالدبلوماس الماكيافلية
٠ الخداع او بالمراوغة أهدافه الى

 مز تبعن كما ٠ فلى ماي ولو-ان
 النظام الى يدعو كان — سيرته ثنايا

 من وذلك ، الحكم فى الجمهورى
 مجمل أن ا ، اضطهاده أسباب

 الى 'نهدف كانت السياسية آرائه
 المرش توطيد شأنه من ما كل

 نم ، والمنعة القوة من أساس على
ك بطانة اخبار ضرورة دلك  ا

 ومتثاريه عامة( الدولة رئيس أو )
 أمانة الممتازة الكفايات ذوى من

 يغدقءليهاً أن الملك على كما ، وخبرة
 عالف اماً ، الثرف ورتب النعم

 أساس على تقوم أن فينبغى بثعبه
 لى١تذتكس  بحيث ، والرهبة الهيبة

 ألثدة يستخدم أن فطيه ، كراهية
 عالقاته فى أما ، الحكمة مع والقوة

 والتهديد المكرية فالقوة الخارجية
ستدرار ضمان هما ددا هان ا  ٠ وا

 بمثروعية يحفل أن لألمتر ليسى لهذا
 دام ما الخلقية لمبادىء١و التوانعن
٠ الدولة مالح يعنى الهدف

قيد ٠ ما

 السياسة فى يستخدم تينى تعبير
 الخاص القانون فى يستخدم كما

 ، (( الحقيقة غد )) الحرفية ترجته
 يدلك- والمقصود (( أصيل غير )) او

 التعبير يقابل نم ومن (( ذه بسوء زل
بمس )) أى (( ثيد بونا )) رلاليحى

صطالح هذا يستخدم  فى ا
تفاقيات المفاوسات  فى الدونمة وا

 ا ب ه يقعد  محادثات اجراء حالة
 فى او ، حقيقية تموية الى الوصول

 ذذ-ذ.لذ’ فى الصادقة الرغبة عدم حالة
 كما ، مجا توقية اجراءات بعد اتفاقية

دعاء مجال فى يستخدم  الزائف ا
 تجرى اساسه وعلى شء بمكية

ت دولة  تقردر ٠أ١ للوصول اتصا
 وء—س عرر قائمة معينة نتيجة

٠ النية

ن ما

 وزر'، وربى فريكانى١ سياس
 فرنوا دابل وهو ؛افريقيا جنوب

ن  انمرف 'تم نيا حياته بدا ، ما
 الداخلية وزار؛ تولى ،الباسة ار
 انة وفى ١٩٣٣- ١٩٢( بعن

خيرة  الذى الوطنى الحزب تزعم ا
 واطالل التعرية بانغرنة يتادى
مبراطورة عن افريقيا جنوب اتحاد  ا

 ناصر ١٩٤٠ عام وفى ، البريطانية
تحاد دخول معارضته فى هرتوح  ا
 ان ا ،بريطانيا صف فى الحرب
 وزارة تأليف فى نجح سمتس الجنرال

 فى بريطانيا جانب الى وقفت ائتالفية
 الترجمة صاحب تولى غ الحرب

 ١٩٥٤ - ١٩٤٨ بجن الورارة رياسة
ذريكانية اعتبار اليه ويعزى  لغة ا
 خلفه ، افريقيا لجنوب ثانية رسمية

 ، سترجدوم الوطنى الحزب رزامة فى
٠ ١٩٥٩ توفى



وى ما ١١٠٧

وى ما

وس لالسم ى ا :ما
الكومنولث ولخضو جمهورية : الحكم نظام

البريطانى
 مايو ز باندا كامرزو ٠ د : الدونة رئيس

١٦٦٦ )

زومبا : العاصعمة

وى عديمة افريقية دولة ما
 الجنوبى الوط فى تقع السواحل

 بحرة س اممها اشتقت ئ للقارة
وى(( )) حرافيا تعرف اش وهى ما

اأساحدل وبمثل ٠ (( نياما )) باسم
 امتداد للبحيرة وااجنوبى الغربى
وى حدود  الى الثمال من ما

متنداد هذا ويبلغ ٠ الجنوب  ا
 البحيرة طول ار م ٥٠٠ نحو

رمن عرضها وراوح م ٣٦٠ كدو

ستعمار بدأ  لهذا طلى٠البر ا
قليم  عام لغنجتون رحلة منذ ا
 كارت يررية—'نبش بارماليات ١٨٥٩

 بى العى الننون هفه ’منا على تعمل
سالمى قليم فى وا  لقيام ودت ا

فريقى البحيرات اتحاد ))  م ء؛ 0 ا
 من عدد ئتزءمه٠ كان الذى ١٨٨٣

 وصل في 'نعيثن تاله ٠ لبيض١ ر؛.ن۴المها
 ملح نزاع فى الدخول ني’ ٠ بردالى

 ٠ الررق مكاكد'ة با-م ن٠:وطذيب١ مع
 القبائل دوخ اتعابات ءفد تم

 اعالن عن ١٨٩١ عام تمحتنت
قليم ءلمى بتيا٠حما بريطانيعا  ا

 (.( لند دما’نيا مدة مح )١ سبد با ؤهرفت
 افريقب؛ )) باب, عرفت ١٩٠٧ وفى

 ١٩٥٣' وفى « بر-طذية١ الوسطى
 نيامالند اتحاد )١ لف لذل انضمت

 ’ ١٩٦٣ حتى عاش الذى «وروسيا
 منحت خمر١ العام لرن فبراير ١ وفى

 ١٩٦٤ رودة ٤ وفى ،داخليا استذ
 ٦ وفى . السيادة تامة دولة اعلنت
 نعناق فى جمه_ورية أعت يوليو

فت٠١ ى ،البريطانى الكومذولث

مم هيئة الى  عن فضال ،المتحدة ا
فريقية الوحدة منغلمه عضوية ♦ ا
وى مساحة تبلغ  ٤٩ر١ ’نحو ما

 المائية المساحات ذلك فى بما م٢ ألف
 ٠ ( ليابسة١مساحة ٢م الف ٣٧ نحو )

 .( ١٩٦١ 'تقدير ) السكان عدد ويلغ
ف ٩ نحو منهم ) ت م ٢ر٩  من آ

وريدت  من مليون نحو بينهم من ، ( ا
 ادوئيك من ,ألفا ٤٥. و الطمين

خرى المسيحية ئف١لطو١من عدد تم  ا
 زومبا المدن أهم ، الوتبين عن فضال

 العاصمة ) ليلونجوى ثم العاصمة
 على وسليمة ( المقترحة الجديدة

٢مىدا تان

 ديسمبر ) استقاللها عالن اطابق
 من ج م دراً جملته ما ( ١٩٦٣

يرادات  مجتمثل ۴ر٠٠و العادية ا
 ج م ١١ حو٠ذ يقابلها التنمية اعاذ-ه

ستثنائية العادية للمعروفات  لهذا وا
يات ثم ) بريطانيا )ذوم٠ كانت  الو

 هذا لدعم ماعدات بتقديم ( المتحدة
قتعاد ت ٠ ا  التنمد؛ر تثملحاص-

 والتبغ ( فدان أأف ٨١ كدو ) الشاى
 ولكن والقطن السودالى والعول

حر هذا  تهبط !فات دائما عرنة ا
وى تعتمد كما ، يحصوله  فى ما

 مذن ) الخارجى بالعالم صلتها
 المدبدى الخط عذى ( استعمارها

 فى بيرا ء بمين؛ بربطه-؛ الذى
 تم لبر'ذذ'ا!؟لمذ١ وزمبيق٠م_ ستذعؤ,رة٠م

 ، أفريقيا بجنوب بربطها الذى الخط
وى سياسة أرتباط كان تم٠ فمن  ما

قتصاد ٠ الغربى با
وى سياسة 'نميزت  الخارجية ما
 لآلسستعمآر مواليا موقفا بانتهاجها

 فى بريطانيا وجود فى ممثال الغربى
ستعمار روديسيا  فى البرتغالى وا

 فى العنصرية والتفرقة موزمبيق
 هذه مطاهر ن٠فم ، أفريقيا جنوب

 م٠ع٠ج مع عالقا*نها قطع السياسة
واعترارط ١٩٦٦ سنة فبراير فى



١١٠٨ ( نريد ) طلعن

 من يوليه فى ’فورمون بحمزمة
 أى رفض واعالنها ، شه المام

 الوحدة منظمة تصدرها قرارات
فريقية  جذوب أو رودسيا تدين ا

 مستعدة غدر انها كماأعلنت ، افريقيا
 ورودسيا .لموزمبيق نها’عادقا لقطع

 الى يؤدى ذلك ان اذ افريقيا وجنوب
 ١٩٦٧مارس وفى ،انهياراقتصادياتها

 الحكومة الى سدافة بعثة !وفدت
 ا د—نمهي يقيا ؤر ا بجنوب لعنمرية ا

 لى١ (( أبيض )) دبلوماسى ممثل يقاد

 ني مؤتم أدان وقد ، بريتوريا حكومه
فرض القمة  فى بكينشاسا المنعقد ا

 تعارية المناورت ١٩٦٧ سبتمبر
 غراء رقيا افر جنوب بها تقوم اش

فريقية الدول بعض  ا١رب المقددون و ) ا

وى  روذى—ال طريق عن ( ما
قتصادية ٠ ا

سمرى . محنبة جحتهو ٠٠ اللغة '. 
وى ا—ي٨ح : اساة ودي را

٠ تم ح ’ و ٣٧

٠ اخضر . أحمر . ن ->٠١ ن المام

I—د,م مم ا( -■--ا ك.د رأ )

اخداع١ عبر حمراء
ود - ا ، ٠٠٨

(نظرده ) مادن ١ر- ز“و١

٩, اقتثد.اذ نغدرنة مالدر لمن نظر؛
نعادى 'لى نجليزى ا ا 'ندما

. ١٧٦٠، ماش روبرت س ما تو
ش ده ؤ ه’ إه ر-هسا شمتنبا’ ( ١٨٣٤

١ا٠.٠

 (١٨٠۴ عام زفرئ عيد ًا ١ ١٧٠٩٨ عام
 ب اسكان دىء١ب عن )رسالة بعنوان
 دادة ر ثاؤه بة النظ هذه تعالج

 تب١ كحلى١ عن لثكان١

 ٠ '٠ اغذ ١ م.ن وربة !ض ا حتياجاتؤحص
 المجذع ر ن—ء 'ند اإى ؛ؤدى مما

٠ ذالى١
 عدة ءى دالنس نيية٠ذش نقوم’

 ألمذاهدآت على يذاعا افتراضات
؟تماعية.  صحة تبتت و ه ٠ءش فى ا

 دد روضم بعفر.ا وظل بعضها
انطور ريت كما . واحتالى

ساوة .ألدان من خالية  ٠١ را
ردات حذ -؛ء;—أ

دعة اك تادة ال

 ، بعضها خطأ الخديث التكنولوجى
 السكان أن القروض هذه أول

 موارد زيادة 'نفوف بنبة يتزايدون
ولى الزيادة وان ، الرزق  نردع’ ا

 تقريبا هندسمية متوالية صورة فى
 ٣٢-١٦_٨~٤-٢ بنسجة أى

 فى 'نر'نقع المعيثة موارد زيادة بينما
 ر بنسبة أى حمابية متوالية سورة
 بينما هذا ؛٦.ه-٤-٢.٢

 الواقعية الناحية من الرزق موارد
 ٠ الكان عدد 'نحدد اش هى

 'نوازن عملية هذاك أن بمعنى

 عواض بواطة المجتمع فى نجرى’
وبئة الحروب منها تدمرية  وا

 صول لله بدورها تعمل والمجاعات
 يمالن كما ٠ النتيجة هذه الى
ادع صلوز بتذض ب أث

رادى بالحد ين بتأجيل التل *-ت '
 فان هذا من ,ما ودر ٠ حال رواج ا

 عدد زرادة أن 'ذغترض مالذ ظربة
 الضرورية المواذ بزيادة رهن الدان

 فى اد و إد ا دل 'رود آن دون إ.ذمعيثة
كثار ■نشسجع  'ذحت النسل من ا

 1كدم أى ٠ لمن خاد بسه٠ ظروف
 ظهر كلما المناب الغذاء وجد

٠ د جد د لق م:
 مائر شره راك وما كاك

 يين دشان ا دي وزغد مشيب‘' تروضع
جتماعيون ر 'نط؛ بدلى يبزا وج وا

نتاح بتطور والناعى اوراءى ا
عن فضال ٠ 'طبه أ ئه؛وئ

ا١

 اد؛ أى
 ن ؛ تبت ؛ ه٠محتلمغ

 ونوحا ر اكت ىا'-بد' درن فى
و ئ ,. سما . ا'شزذ اذ—ا  ؛

 ؛'حذى ص. عاذ؛ 'ن اش ادذذة
 دكخغح.. 'ل——يع نمذ معون ى بهند
 با.-*عرف دا ار اتزباذة ط، يتها

تتعادى 'بحد ). . (٠■ أآلب ا



ماش ١١٠٩

الغابات تغطى :الزراعة ثم الماشية لجاش ما
 الوسعلى الكتلة من درا ا داك
بهاأخشا لعض عن وفضال ٠ ة نر للحز

 من نواع هام محدر فهى أكميذة
 وا!ئشات وخاًماتالصاغة لعموءا

انحوانة الثرادة أما ٠ انته

سم حاش يربكا ر : القوس ا ر
ريابة حمبررنة : الحكم نظام

ذذ١شني :ضبرت اسولة ريى
' انف' ٢٧٠ ' اكلمرف٠ئ : العادمة

م. ٨هر ، ١٩٦٣ احصا، 1 فتثمل
غنام الخنازدر ص مانة رأس  ١ وا

نتاح ويدلى . والماعز  الزراس ا
رز  وابطاطا الماليوكا . وط ١ر٢ ا

 ( العالم انتاح نصف نحو ؛ الغاندا و
 ٢٩٥ والموذ ٠ الودانى والنول

 والقى الكاكاه .نم ن أف
 الثروة والرافياذاما أوزار واتياف
 لت١ز ما لعددها“ مع فض المعدلة
 محدودة منيا لة٠المتخذم الكهدات
والكروم وانفو.غات ايكا : ونمص

ب وابكل والزركوت وا دا
ححار الذهب ولعفر  ٠ لكردمة ١ وا

 عام خمة لنمة لحظة ل ه أ ضعت ه
 ١٥٦ نحو ’كعبنه وندر ١٩٦؛

/ اه منبا ندفر مذون ألف

حاش او مالحاض ب ما  الذى ا
 ة حزء ١٩٦٠ عام منذ له "نعرف
 وحننة مملكة ددأنت المى مدغدمعم
 'فأخذت له٠ةفرنح ٠متعم—فم فؤنحمة

 ٠١٩٥٨ عام منذ بقالزا ألى تعود
 قى !خر ١ الحنون فى مدغشقر ة ء ٠ح 'غم

 مز موز نوغاز عنبا غتابأ و للقارة
 م ٢٤٠ له عرض أذل .ضع الذى

 ٠ لررفالةا لروزمسز د لرتلم اءن
 ألف ٢٢٨ نحر الحر',رة مساحة 'ناع

 لمن حك,. كتلة فا حفرا و"نمثل مم
 ساحلة ~مبول 'با رحف“ ولم
 على منها يطل ما اساعا أكرها

 لنحه ننحكا ا عدن ..ندر ٠ ن ض’ا
 حبائل عدة الى سموي٠رث ح.ح رد٨

ن م ١هر ٠ الهوفا أهميا افريقية
 بز ١٧ و ننزرامة , ٢٣ و تنموايالت

نمنا-*  مالحاش د وتعتم . انتناعى ذ
 اعانة على اكفا نم معادلة فى
 عام ف م ٢٠٠٠ نحو لمعت ذ~-لة ف

٠ ندنة الحد الكك لتحسكن ١٩٦١

/( مالحانى مدغذ_?<„ نعت و
 ١٨٨٥ عام لمة اض ١ ه٠٠الحما. رحت’

 عام نسة ف ق ممتعد. نتعإ ؟و
 ١٩٥٨ أكذود ١٤ .وفى ١٨٩٩
 نظام نام معو داحتا ائكعال منحت

 تامة دولة أعدنت "رج ٠ لبط' حميوزى
 وهى ٠ ١٩٦٠ نه -د ٢٢ فى يادن—اك.

يب هيه فى عفو  ٢٠ ١ المتحدة ا
 الحماعة منظمة وفى ١٩١٠ سنم

فرو ومذظمة الغرذمية حاش ا  ٠ ما
 ألجمهورى عرألنظام ألدحور .'بقوم

ألجمهورية رش ويتولى اربا*ى

ى ا'.ه_ م.• ردن انحته ٠ء ففال

احوهر لذة٦ دون لذة٠والز .٦و

•٠الحيم نعن* حد لع نحا ٠ الشتإغة
 التثت لمات’ارت ذمع’خ مم'

 ,كة ما و نة ’نحد.وا اغرذ.لا
 . والهندوك المدد نم والنروتحة

 انشارا اللعات أكثر هى وابوفا
 اه* . المالونة يحات’ ة.ر و'نعذر

ذرى المدن  . أنع.،' ٣؛ مادرنحا ا
 ٢٦ رانتوا فيانا .(ألفا. 'داى -داما
 وجعها ألفا ٣ . ~رار-.ز ،احو د . ألفا
 الخطوط طول وبلغ المواتى من

 همهااً كب ٨٦؛ نرة با!حز دددلمن الحد
 الداحل فى ١ 'ناناناتف بجن الخط

 ر الثر دلى كا ءلمى وميذ-اءتاماتات
. كب ٣٧٣ له طو و

 رضة سنوات ٧ لمدة ألمنتخب
ويماونه ألدفاع ووزأرد رة١اوز١

؛-ر تثمل تعادنة وة ا  ا
ورعابة دن أنحد و ألفادات حاصالت



١١١ مالديف

 من البرلمان ويتألف ، وزيرا ١١
 عضوا ٥٤ من مكون شيوخ معجلى

 عضوا، ١٠٧ من مكون نواب ومجلس
 فىجر.,د للرياسة انتخابات اول ت تم وقد

 اعيد ١٩٦٥ ابريل وفى ١٩٥٩ مايو
 تسيرانانا فيلبرت الرئيس انتخاب

٠ الثانية للمرة

 موالية سياسة مالجانى تنتهج
 دولة أول انها ذلك من ، للغرب
نقالب اعترفت افريقية  العسكرى با

 ،١٩٦٦ مارس فى نكروما ضد غانا فى
 تشومبى بمناهرة انفردت انها كما

 القدة مؤتمر فى المريب وملوكه
فريقى  وقفت انها ثم ، ابابا بأديس ا

 للمدوان الموالية كول١ صف فى
سرائيلى ستعمارى ا  أزمة ابان ا

وط الذرق ٠ ١٩٦٧ يونية فى ا

 اكسدول منظمة اليها يغصب
ذرو حاثى ٠ ا  على قامت التى ما

 للدول قمة ر٠مؤت اجتماع أثر
فريقية  بالغرنسية المتكلمة ا

I خالل البالد هذه فى '(■ ١٤ وعددها 
٠ ١٩٦٦ يونيه

اسية

'سلة

ات'.*

سم  ألفومى ا
 الحكل ظام

 الدو دبى
العاسة

 ٠ محلية _رجات :ارونا

٠ العربة

بادك فرد : = د آ ذ

ب دنر راسى ربض خ ط :

 دددان ٠ ا__ازذة١

)أفقى(. أخفر ، 'حر

مالديف

 برلمانية سنة

 ذردتى نريد مد ١ م ي طف —

. ( بغا أ ١هز.٠ ه ذ

 ارخبيل من 'نتاًلف مالديف ة ذ,طح ني
 ,دلم المنيرة المرجانية الجزر من

 ة ١جزد ٢٠٠٠ نحو الى عسددها
فى تقع (،٢٢٠ نحر منيا اتكرن ١

 الغربى الجنوب وفى الهندى المحيط
 م ٤٠٠ بعد وعلى سيالن لجز,برة

 من عقدا جغرافيا تمثل ، منها
 الى ادسمان من رمت.د الجزيرات

رخبيل ساحة 'نبلغ ، آلجنودبا  ا
 الغا ٩٦ر٤ الكان وعدد م كم ٢٩٨

 ما!.ه العاسمة ، ( ١٩٦٣ احصاء )
 ونزل رحالة فى بطوطة ابن زارها )

٠ ( سلطانها على ضيفا بها

 من جميعا مالديف وسكان
 اداحا' المالحة ويعماًونفى ادلمدن

سماك وصيد  ل وشه ، والزراعة ا
 سطح تغألى التى الهند جوز أحراش

رخبيل  السملق ويمثل ، الدخن ثم ا
 (( مالديف لؤك )) ياس.مها المعروفا

٠ الجزر هذه صادرات من ا ٩٥

 د؛ف'نحدى ما! جزر برإدنيا وضعت
 تدذح وكانت ١٨٨٧ عام منذ حمايتها

 حاك الى جزية ١٩٤٩ عام حتى
 ١٩٦.عام وفى .الربطانى بدن

 تتناء ما. نا ذأ حكما دف مالد منحت
 عام دفى ٠،ألخارب والعالنات فاع أك

 ولكر ا'جمه_ورية١ أعلنت ١٩٦٣
 الرضع هذا ألفى الوطنى مجلسها

 على الحكم 'رطام ار العودة وقرر
 مبر١ومذج لة برلما سلطنة انها أساس
 ٠ سلطان لقب ديدى فريد محمد

 رياسة الدبن ناصر هيم ١بر ١ تولى كما
مالديف أعلنت ١٩٦٥ وفى ، مة الحكه

 وانتى ( لى ٨ر٢ ا جاى ه نر جز على
 ، لالرحل .٠٠لجذوبك١ لطر-ف١ فى تقع
تعائمات 'ص كما  على ادبقة ا

 بل دمو اقتعادية اعانات تقدبم
 ؛ التنهية و التعمر مثروعات لعضى

مم هيئة ار مالديف انضمت  فى ا
 ٠ ١٩٦٥ سبتمبر ٢١

٠ ا شالية كا آ الماسفية : . العمدن
٠، ر را٧ً : د ) الروبية : اللغة



ماصة ١١١١

مائة

سم  :مائطة القوس ا
 ابريطانى ابكرنوك يهر : العكم تعام

سم ا .حانى عام حاكم ا. : اكوون ديس
 ان٠ددرم مرزيى

 أونعه بورح د. : الوزدا ريس
( ألفا ١٨ ا'. نايتا : العاسمة

 يبلغ جزر ثالث من مالطة تتألف
 منها ، م م ١٢٢ مساحتها مجموع

 ، نفها مالطة جزيرة 'نمثل م م ٩٥
خريان وألجزيرتان  جوزو هما ا

 مالطة نبعد’ ، م٢ ١ كومينو تم٠ م٢٢٦
 لجزيرة ألجنوبى ألساحل عن م ٥٨

بطالى صقلية  ساحل عن م ١٨٠ و ا
 تقدير ١ سكانها عدد يبلغ ، تونى
 القوات باستثناء ؛' ألفا ٣٢٠٠ ١٩٦٤

 المدن وأهم ( بها الموجودة البربطانية
٠ .ة——العاصه فاليتا وا؛وانى

 الهجرة ن٠م لموجة الجزنرة تعرضت
 ٨٩ بلغت ١٩٦٤ ٠١٩٤٧ عام بن
 عاد السكان ردد ربع نجو أى ألفا

 زعماء اليها نغى ٠ ذلك بعد بعضه-م
 محمد ٠ زغلول صعد وهب ١٩١٩ ثورة

 د وحم صدر اسماعيل ، حمزد٠م
 - أبريل ٧ من اعتقار ودام الباسل

 كدد قبلهم ض كما ١٩١٩ دارسى ٧
لى الحما؛ة اعالن ناهضوا ممن

ب ض مسة كردتلذى

 وحود عر، أساسا نعتمد لب قر
 كان التج، العريطانية بة٠لعحر١ أقاعدة

 ث ط٤مالط ألف ١٢ نحو نها ل٠لعم
طالل ار الدعوة كانت لهذا  ا

 مصادر فى النظر ناعادة مرتبطة
 المنتفد الشر ضرط 'نعه التى الدخل

 الثانية الخمسية الخطة تضمنت و
 مجالءمال٣٨امعلغ١٩٦٩-٦٤١

 الحذ-اعات ، مز٠ذش٠ ط لض ١ التنمية
 بلغت وؤد ٠ والمياحة الصغيرة
رغر. ساحة  الف ٣ره٦ الزراعة' ا
 الفواكه حاصال*ذبا 'ندمل فدان

وبلغت والتبغ والزدور والخضر

 ،ج٢٦ر٦(ا ١٩٦٣ )حصيلتها جملة
سماك صيد حصيلة وتثمل  نحو ا

 لمامة١ذية١لميز١ تعتمد بينما ٠ ج م ثلث
 حى ٢٠ وجملتها (١٩٦٥)

٠ بأنواعها والمكوس الذراب
 ونورمان اأهرب مالطة حكم تداول
 يوحنا القديسى وفرسان صقليه

 ١٧٩٨ءام عنها نابليون أجالهم- الذين
 عام نهائيا البريطانيون ضمها حتى

 العالمية الحرب خالل وفى ،١٨١٤
 للمقاومة هاما مركزا كانت الثانية

 السادس جورج الملك أن حتى
 وسام الجزبرة منح البريطانى
 وفى ، ١٩٢٢ أبريل ١٧ لى أساعة

 منحها دستور للجزيرة وضع ١٩٤٧
ستقالل من قدرا  وفى ، الداخلى ا

 ريس استقال ١٩٥٨ أبريل ٢٤
 بات١ذلكاضطر منتوفو*ذلت الوزأرة
 باعالن التار العام فى انتهت وطنية

 حق لبريطانيا جعل وطنى دستور
 وفى ، الخارجية والعالقات الدفاع

 دستورى وؤتمر عقد ١٩٦٣ يوليه
 مستقلة دولة مالطة عالن مهد بلذن

 من ابتداء الكومنولث نطافى ز
٠ ١٩٦٤ سبتمبر ٢١

 برلمان تيام على ألدستور .بندر
 لدولة أعلى كرأس الملكة من يتألى

 منتخبا عضوا ٥٠ من نواب ومجلن
 وتشتمل ، وذرأء ومجلى ورئيس

تفاقية  بقوة بريطانيا احتفاظ عل ا
 غراض منوات ١٠ خالل عسكرية

 مالطة منح على تنمن ا—-كؤ الدفاع
 غراصتنمية اعانة المدة هذه خالل
 ١٩٦٧يذاير وفى ٠ م ه ١ جملتها تبلغ
 انحلل مالعلة وزر ربى أعلن

 السالغة الدفاع *ذغاقية١ من حكومته
 على بريطانيا عزم ببمب لذكسر ١

 ءلذت١لثلثعن،و١ بنحو قواها تخفيض
 بلى١سر١ن١لعدو١ أبان مالطة حكومة

 الحياد موقف وقوفها ١٩٦٧ يونيه فى
وسط الثرق اشكلة بالسبة ٠ ا



١١١٢ .*الته

نجليزية ٠ ألمالطية ٠ ا
من ٠ر٣ه = د ) جبماًلطة : اس-لة

ألبريطانى ذذقد١لجذيه(و١
 ٠ وأحمر أبيخى قطاعان : المطم

 على أخمر مجنح وسيب
ول  ٠ أ
مالقه

كا أو يات حدى١ ، ما  الدى الو
 طلق ما٢ المالبو 'ذحاد١ منها ,بتألف
سم بة عاصمة على ا  'بلم ن الو

 نبآ كة؛دوعد مم٦٤٠ الو مساحة
 ودى ٠ ألغا٣٦١ (١٩٦٣ احصا )

بة هذه  أن فى ( رذ؛نج وكنأك ) الو
 لذب  ٨حاك لقب عليهابحمل المذولى
 'زون ١١ هو الحالى والحاكم ث' ساطان
 ن أب. <.( رودف بن الملك عبد حاجى

٠ ١٩٣٦ عام نعسه’
 أذى للرز أد ه٠٠مااذس ء ميذ-؛ ث ك؛

 أن وكادت نادنها حتى الماليو
 م نخد؛ أن ا ن سنغافورة ءإيها 'نقضى
دة فى طاط زراعة ذيم الو  الذى وا
 رذت. ماإهه اء—يذ’٠ ىاد١ بها ٠بحيط

 على يذوعها او نقرا ٠ لغة اسا ا أهميتها
لشا٠رغش ى اذ ا و ص؛ با ادص البوذاز

 فر؛ق٩ عدى ه ه-دخر—' ز.لره—ح ءن
حى رق !ى١ اب١ ا فعى ا . ا

ادى الكئلم٠
دءماء٠ وأحد ٠ ركى دررأ زدى __ ١

 • م، رة م٠اعخ١ وة انف ا ,ة—هذ, منا
 وح ٠د٠س١ ت لال١ فى عبن١

 ذاك بعد ءف ٠ بتل ارل امومالك
مى باسمه ر  ءلى طلقاأ الذى ا
 " الذ,اباز تى'بك احاح١ ١١ هوو نفسه

مة وهى اكس أما  ؤاسة ادؤز ء
نجرزبة  بمانة ١٩٢٥ م ء؛ ولد ، ا

رة ؛—اومي  د أزي وكان كا—نبراس ؛و
دة أذر ءذى ها؟ر . أسرود ئبا  و

 ه  ب؛ ذسددنح دج الى ؛ السابع ١ ابنه
 جماعة 'نهدن من هربا متشيجان

 أن ,تلبث ل ونكن ٠ كالن الكوكاوكس
 دءو'ذه بب٠.٠ب ١٩٣١ م ء؛ أبوه غبل١

وسبذن ، اذر,بض؛ ألى ’أرلى- لهجرة

خرين، أعمامه من اغتيلخمة ان  ا
سرة وشتت  الى أمه وانتهت ا

غمطهاد بسببب المجانيب مستشفى  ،ا
 اراصالحية الترجمة داحب' أرسل

حداث  اعدادية بمدرة التحق 'ئم ا
 سة١فىالدر نفوقا’ ماس-ونوأبدى ببلدة

 تركها على أجبر ان بلبث لم اه غبر
 أخذ-ه كنف نى. بوستن الى ذرحل
 لى خادما تم٠ لالحذبة ما'سحا وعمل
 الى وانتقل ،بالقطارات أكل عربة

بنيويورك ( نوح ألز حى ا هارلى ىح
 السجف ألى الحى حياة به ؛انتهت

حياة من لثاذه١ألمرحلة بدأت - ٢
 هور ح 'مجه نباا اكم لم ماإكه

سالم واعتناق دراسه الى أنتهى  ا
 سبقوه الذين أخو'نه بق طج عن

 أفرج وعندما ، العقيدة فى
صحبة فى دخل ١٩٤٢ عام عنه

 دود ا الملمبن زعيبتم لم( محؤذ و-جذ^ ا '١
 ءطا١أصبجو آن بلبث لم .٠' ركاجذو فى

 وفى غ محمد آلليجا ولعساعدأ ٠ ناجحا
 محمد '؛ ة د1 ح; رأ صد ًا ١٩٤٩ م ء؛

 هذأ ٠مذذ ته عد د وأدونحذت '( تكئج٠ر
 به شر اون قة ٠لتذ ١ ءضة ترزا ز حذو ؛ج ر ا؛-؛

سالم ألى بالدعوة مذرحة  باعتبار ا
، ى أاخثما-ذ أ  قة تغر ل٢ تذاهغر أ

 لي؛ ، ألدى أو .لى~٠١ اًايى لى
 ؛ط؛لة١ اعبار أرج ألى تء-و كان

م,ن مذحن إسس و ب،ل ؟ حز اوان—؛ با
يدب ادش  راش الكرب دات ا
 دتغا ■  ؛أأذع واي 'لكرادة ذرق
م' وأذب ’ ألذود .*-زى  ن'حقاى '

 رفاقه وبعفر ة—انترجم احب—رنج
 واحن . محم_-د اليجا لخةجمة' عن

ورى ق اطر أ عته حتما و اعدنرق أ

 مرتون كق١ كر١ ٠مالكول ر١دماز

 ونام ١٩٦٤ عام ديع و األولى
 القاهرة رار مكة.كما ار بالحح خالب

 هذه وفى ، وغانا ونيجربا وت وب
ض برحاغرة لقاة. جامعب؛ دعه ة ا



مار ١١١

يات أرنوح مثكلة عن  ألمتحدة. ؤالو
عودله ويعد ٠ ر أ لجز أ زأر زانا ومن
دج- با جمعية ل رك بة ليه أرى

 كما ؛ روداء ألذومية ألحركة ))
رق فى دعوته لبث مركزا أقام

 مرن ح—رح ب . هارك بحى تريزأ
وط ادق ألى تارة  وأورنقيا. أ
 وهناك نيوبوزك ألى ؛مدها وعاد

 ٢ ١ لى تباعه احتماع اثنا فى أغتيل
 ألى تالدة’ وقدم ٠ ١٩٦٥ فبراير

 ١٤ وفى ياغتياله متهمون ألمحاكمة
محاق أحدى قفت ١٩٦٦ أبردل

ألحياة مدى ٠٠لعج با عليهم رك بة نية

جالى

سم  شى دى ريبوبليك : القوس ا
 رياسية حدورة : الحكم نظام

 ( ١٩٦. ) هوذيبوكيتا : الدولة ريس

( ألذا ١٢٠,^ باماكو : العاصمة

 جمؤوريات أحدى لى ئ جمهورية
 'ؤف كانت أش ألعرش أفريقيا

ستقالل قبل جارأتها مع  انعبا أ
 مسميا أ نتقت أ ٠ طية اغر أ ألغربية

مارات أحدى من  ية٠رر١ أ
 ٠ذي غفاف حذول قامت ألتى ألقوبة

ن كيجر١  دولة وهال ، ١٣ القرن ا
ألنمال فى 'نعتبر ا—ص سوأحل 

 زراعة فى للتوسع لتدوم١ اإرى
رز ت٠لغذط ١  الحاصالت وتثمل ٠ وا

خرى أذزراعية  ( ١٩٦٠ أحشاء ) أ
 اًلفطن، ٦١٨ خن إن ١و فيمة أل أإزرة

 أط ٩١ سودانى ذول ة ط آ ١٢٦ أرز
 التجربة وتقوم ،والمطاط ألذرة ي

 المزارع أساس عل ألزرب
٠ ألتعاونى والتويق غذ ألجماعي.

 كؤ ألبزار لعحرأء امتدأدا
ورها  'ئم ألذرق من ألنيجر د

، ألغرب من وأكتفال موريتانيا
 بغوكا ألجنوبية حدودها وتذمل

 ويمثل ، وغينيا ألعاج وساحل العليا
 من كبدرا قسما ألنيجر نهر قوس

قليم  يتمركز حيث أأجنوبى ا
٠ والحضارى الزراعى ألنشاط

 م كم م ١ر٢ مالى ساحة تبذخ
عدد وبقدر ( م م ألف ٤٦٥ نحو ) :
من ألغالبية ) ن م ٤ر٤ بنحو السكان إ

خرى ألمدن أهم ، ( اب 1  كايسر ا
 بترب ألسنذإل تهر ئ الغاذ ٢٩٠).

بالعاصمة ويملها ألفربه الحدود إ

 بميناء يربطها كما -د-ديدى خط
 ادا—له امتداد أرطار ذكار

 ١٣ موبتى ،ألفا ٢٠ معيجو .الخط
 تمبكتو تم ألفا ١٤ سكاسو٠ . الف'

ف ٨١ألتاربخية ألدبرة ذات ٠ آ

 رعاية على مالى اقتصاد يقوم
غنام  ، الزراعة على 'ئم نية وألي أ
متداد ويعتبر  الذى ألصحراوى أ
كبر القمم دج قليم من ا  أ

 المائية ألجداول "شقه وألنى
 وقد ، للرعى طبيعية بيئة حدات وأ'.وأ

حشاء مل٠ش  ( ١٩٥٦ ) ألحيوانى أ
غنام من رأسى مليون ره٩  والماعز، أ
 عن .—فض غية’ما رأس م ٣ر٩

 أما ، وأص وألخيل الجمال
نتاج  أشاء بعد 'نطور فقد أزرأعى أ

 ألنيجر نهر على (( انسانددج مم )) أن ٠خ
 - ١٩٦١ ) ألرباعية ألخه وتنفيذ

عمليات تنظيم بذلك وأمكن ا ١٩٦٥

 ألفول : ألصادرأت أهم تثمل
 ، ألتجاود ، المدوغ ، ألودألى

سماك نهار مياه من ) ألمجففة أ  ( ا
ضافة ألمواصالت وتعتمد  ألى با

 سلفت ألذى بدى لحد أ ألعذط
شارة  ألتقليدية فل١لقو١وطرق أليه أ

 النيجر تهر على المالحة ٠ والسيارات
 للمالحة لمالحة ١ المسافة وتبلغ

٠ كم ١٧٨٢ حو٠٩ ألنهرية

 المياس ألوضع تطور — ٢
 ألدستتور صدر أن منذ لالقليم

 هدنا فغى ، ١٩٥٨ لعام ألفرنسى
 ألسصعودان أصببح ألتاريخ

استقالل ذات دولة الفرنسى



)١١١ ماليزي

 الجمهورية )) باسم 'نعرف ذاتى
 ١٩٥٩ بنابر ا٧ وفى ، (( الوداب

 لتؤلف النفال جارتها الى انضمت
 وفى (( ماإى ا'نحاد )) باردم عرف ما

 دولة مالى أعلذت ١٩٦٠ بونية ٢٠
 ٠ م* ن ط»« <1 فأ ١ ♦ وفى ٠ الميادن 'نامة

 جمهورية الحبت نفه المام
 ٢٢ ،وفى مااى اتحاد من المنفال

 الجمهوررة على أطلق سبتمبر
 .(( مالى جمهوربة )) اسم السودانية

 انضمت نفسه الثهر من ٢٨ وفى
رم هيئة الى  ٢٩ وفى ، المتحدة ا

 كل مع مالى اشتركت ١٩٦١ أبربل
 تأليف فى وغانا غينيا جارتيها من

 منظمة وهو الغربية افربقيا اتحاد
 الذش_*اط لها يكتب لم اقليمية
 مشاكل كانت خالدذلك وفى ،اسى

 بدن واإواصالت رك والج*؛ الحدود
 مباحثات موضع والسنغال مالى

 ومالى ؛ ١٩٦٣ يونيه ٨ فى انتهت
فريقي الوحدة منغلمه فى ءضو  لمن—ا

 بمعاهدة فركا وذرتبط
 ليعت ولكد؛ و'تقافية اقتصادية

 ، الفرطية الجماعة أعضاء احدى
 الفرنك منطقة الى مالى وعادت

 أن بعد ١٩٦٧ فبراير فى الغرس
 سروفىما ١٩٦٢٢فىءا 1مذه انسحبت

 الدرقية المانيا مالى وفد زار ١٩٦٧
٠ الشعبية لعممن١ أغسطس وفى

اماس على الدعم نظام .بقوم
 ٧ ٠ مرى يتألف واحد تثريعى مهجدى
 ، ات سن، ه دة٠لم منتخبا عضوا

طة ويمثل  مجدر دية—التنفي ا
 على وزيرا ١٢ من يتالف وزراء
 غل٠الذىيش الجمهورية رئيس رأسه

ضافة  الدفاع وزير منصب با
قتصادية والتنمية ٠ ا
 فى مالى الناصر عبد الرئيس زار

 ٠ ١٩٦٥ .اكتوبر ٢٩

فا٢(٦ = د٦.فرذكئلى٠ اسسلة
أحمر . أصغر ٠ أخضر : الملم

( رأسا )

مايزيا

ماليزيا ا'نعى'د ٠ التوس سم ا
وعفو رالى بد اساد ا لحم’ ا نظام

البريطانى لكومذولث١

شاه الددن نعر اسان .٠ اسو دسى
( ١٩٦٥ )

(١١٦). حسالر عبد دكو : لحكومة١ ريى
ألفا( ٣١ ٦ ,٠ بور كوا : العاسمة

 تم فيدرالى اتحاد ماليزيا اتحاد
 ويتألف ١٩٦٠٣ سبتمبر ١٦ فى تكوينه

 يتألف الذى المالدو اتحاد ؛ ١ ) من
 وم وسلطنة امارة ١١ من بدوره

 وأسح ١٩٥٧ أغسطس ٣١ يندفى تكو
، البريطالى الكومنولثه فى عضوا

ستقالل١ذ ضعافورة دولة ٠. ٢ ٠  تا
تحاد من خرجت )) خلى ١لد ١  بعد ا

 كانت التى دباح ، ٣ 1 ٠ (( ذلك
 بورنيو شمال بمتعمرة ف تعر

 وكانت .*اراواك ،٤١، ألبريطانية
 بورنيو د*؛لغردى بمتعمرة تعرف

٠ البريطانية
تحاد دولة تحتل  الجزءالجنوبى ا

 ود إحد مجاورة فاليو ١ ة بر حذز لثبه
 تجاور كؤا ٠ الشمال فى تايالند

 بوريو جنوب و سومطرة جزيرة
 أندونيياوطإق انالى من وكالهما

يتى عر  اسم وصباح ساراواك و

 الماليو وعر بم( الدرقية ماليزيا ١٠)
 ، (( الغربية ماليزرا ١١ اسه

 الجنوبى الحون بحر بينهما ويفعل
 حنوب بين الحيوى الطريق وهو

همية كانت 'نه فمن ،' آسيا ودرقى  ا
ستراتيجية ٠ لالتحاد ا

 نحو ماليزيا اتحاد ماحة تبلغ
 لفمم١ ه ٠ ر٧ منها ، اًلفمم ١٢٨ر٣

 ٢٩ر٣ نم ،الماليو اتحاد ماحة هى
 ٤٨ر٢و ،مباح ماحة ص م٢ ألف

 ساراواك ماحة ص ٢م لف’
 خرجت التى تجننافورة باتجتثناء ١

تحاد من لمبور كوا العاصمة ؛ ( ا



ماليزيا ١١١٠

خرى والمدن  عواصم ل تى ا
مارات يات ا  ويبلع ؛ادابقة والو

 'خدير ١ ن م ٩ر٣اً السكان عمدد
جناس وأهم :( ١٩٦٤  يتألف التى ا

تحاد مدها ذب ويمثلون الماليو ٠ ا  ا
 من وجميعهم الماليو اتحاد فى

 ا!.هنود 'نم ٠ الصينيون ،المسلمون

 انفعال وبعد ؛وااجاكستانيون
 أغلبية بها جد ته التى رة سنغاف
 العددية النسبة ارتفعت صينية
٠ الماليوى للجنس

 ثروة على ماليزيا اقتصاد يعتمد
 أهمها ٠ متخممة ومعدنية نبا'نية

 الدرقية ماليزيا من كل فى المطان
 وع٠مج .من ه ١ ويمثل وألغربية

 والغلفل الهند جوز ثم صادراتها
سود  والشاى اردت ل٠وذخي ا

رز  الغابات وأخشاب والتابيوكا وا
 فى(تى المعدندة اأخورة ا٠أ ، التمدنة

 بز ٣١ ويبلغ ) المقدمة فى القمدير
نتاح مجموع من  ويمثل ( العالمى ا
تحاد١صادر من بز ١٣  والمعادن ، تا

خرى  والذهب الحديد مل—نش ا
 على وقامت ، والبوكسيمت والمنجنيز

صناعات عدة الخامات هده أساس
٠ صغيرة

 على ماليزيا اتحاد دستور قام
س  ١٩٥٧ عام فى عليها قام التى ا
 نصت' وقد ، الماليو ا'نحاد دستور

 'ذطوق ض ١٩٦٣ يوب ٩ تغافىة١
 على بالماليو الخاصة الدفاع خافىة٠١

تحاد  سلطنة رفضت بينما الجديد ا
 ( اروبطاب الحمابة 'نحت ) برونى

شمام ٠ لال'ذحاد ا

 ونائب أعلى رئيس ذحاد٠لال
 بينهم فيما بانتخابه يقوم للرئيس
 وحاكما التسعة الماليو اتحاد سالطين
تحاد برلمان ويتآلف ، ومالقة بيناذج ا

 (( ببجارا دبوان ١) يوح٠للش مجإس► س
 للنواب ومجلس ، عدموا ٦٠ يعدم

 عضوا ١٥٩ ويضم (( رعيات بوان د ١١
ول ، منتخبا  سنوات ٦ لمدة ا

 ولرئيس ٠ سنوات ه لمدة والثانى
 النواب مجلى ل—ح لم ح. الدواء

 ويمثل ، الوزرد ني— رب من بانذراح
طة  اه للوزراء مجلس التنفيذبة ا

 وزير نفسه الوقت فى وهو ) رب
 (ونائب باضة والز لشباب ١و الخارحية

 والتنمية اادفاع وزبر وهو ) رئيس

 ويعرف ٠ وزيرا ١٧ و ( الزراعية
 دى اليانغ )) باس_م الدولة رئيس

 رئيس ويمشل ، (( اكونغ يرتوان
 بمرسوم !غلبيةويعين١ حزب الوزراء

 ماليويا يكون أن ترط—ويد ملكى
 أعضاء بمز؛ س أ٠بالتجذر  شرعا
٠ النواب لرجلى

 عام فى ماليزيا ذحاد٠ا قيام رتىط١
دولية، وأحداث مشاكل بعدة ١٩٦٣

ها  وقف، الذى العبداء موقف أو
ندوفى الرئيس  باعتبار سوكارنو ى ا

تحاد أن  غربى استعمارى تنظيم ا
 عن فضال التحرر لحركات مناهفى

قليمى اندونيسيا حق  شمال فى ا
 اشتباك الى العداء و'نحول ، رورنيو

 واتليمى بورنيو اقليم بجن مساح
 مارزيا يمثالن اللذين وساراواك صباح

 سلطات اضمحالل أن ا ،بفىة١
تفاق الى ابيل مهدت سوكارنو  ا

 ،١٩٦٦أغسطس ١١ فى بينهما الودى
حداث وس  ارطت التى الهامة ا

 من سنغافورة خروج مايبزيا بقيام

تحاد  نتيجة ١٩٦د اغسطس ٩ فى ا
تحاد وزراء رئيس بين ودى تفاق  ا

 وزراء ورئيس ن٠ا!رح ب ،ننكو
باعتبار (( بو كوان لى » سنفا'فورة



١١١٦ ماينكوف

نفعال هذا ان  لقضة حل ا
 فى ة خلي١ بمثلون دن اذ ١ يسحن٠لحم ١

'بحاد١ نادر ئ ه ر فو ستفا  الموقذ.( أ
 الصيوش 'حدوان ابان العرش

ستعمارى ٠ ١٩٦٧ بونيه فى ا

 رش اطة ٠لى اح
ء. ق.ا ف

م سون  سمتر داي ٠ حدريى ا
 لحن الوزارة راسة فى ستاش نوان

 حة ر فى ؤخإخه ٠ ١٩٥٣ عام فا'ذه و
م وعذنى '!وزارة حهالكل با شراجلا

.الدربى

له ذذزية . المال,دية ح ة——ا  . ا
ر : لعي---أق١ ن، دو  :: ن.* ب٠.ر٧ ' اذ

وربك. حة-' ترتئن' ١٤ : نم٠الم

 تجمةوح مع با'بادئ
اررلىازر٤ذأت

رى م أ ٠ أ
مابءوف

 وزراء ورش ينى■ سذ٠ سياسى
 مداكمس-يملدانعنت. جسورج-ل وهو.
 بمدن ١٥١٠٢ عاح ولد ٠ ف ماليتكاؤ

 الحزب الى انغم, ٠ ورلنبورج٩
 ١هذ ومنذ ١٥؛ ٢٠ عام الشيوءى

 . رحادمن ره ي٠س اردات ااط.ارلخ
 انتخب كمدا ٠ له سكر'را عمل و

 وبالمكتب المرلزرة باللحذة ١و٠ءض
 منذ تا'ذن٠ -حل وكان ه ادياك

حاعات (١٩١١٦  بشا١ردتى الذى ؤا
الثانة الدادة الحرى ابان وولى

ف ;ة ٥. لدغاردا

 لم العدى الحرى فى واحرك مى١
 اأش قته بذر ٣ فتن؛ ٠ بدة ااخر بالجبهة

اأى -ا _يبير٠ثم ق ردع ة—ادط ٠م نتكدا

. ٠*ذخاذورد
عام سة ه از

ألحم١ني

٠٠٠٠٠٠٠ لنج٠،حء

ى ٠اذح ٩٠ 1حغ

لط١
 ى ،٠٩٨ ر ن ا

ار اال.ل

الحر انفردى قتءد آ عر تداسا هه و ٠
عن هامة” ماليتها 'ردو نختلى فش -و

م—.عم ~ى ىنراكية ا كولة١- عام -همسا
انتاجية ميادين الى نمتد ا aاها ..ت ؛ العهد

 ''نتش وكاجارد ف بيلم؛٠ش ٠ مالينكوف
 ر دن وعدد ، بولجانجت وخلغ.ه

 ابنة فى ة الوزا ردامة خروذوف
 الكهربائية ؛إطاقة ا ور دنه اكادة

 الهيدروليكية للذذى مدرا نم
٠ قتان قازا بة ر بجمه؛

كى ده بذو ما
وهه ٠ فييتى سه ووزلح ى عسكو

 وفتش—بام رودن المارشال
 عام اود-همسا مميناء ولد ٠ مالينوفكى

العهد ايلن المحيش ودخل ١٨٩٩

حذة. لجرش ؛ ؤ ودمل ١٩١٧  ر—ا
 انضم ٠ ١٩٢٠ حذبى ه٨وع للمد طما٠ه
 تدر و ١٩٢ ؛ ٠و لش ’ .ألزب ١ 'ى ا

 .وية بيد ١لحتى’ك تترك’ لى

نئر٠"ا آذى -ض<١٢٦ ت■•١. دار ١;'

حك ء، ١لى د ٠ نجم، ف ث دعا كذ٩٠م٠رأل ت دجى ' و
 لى الوبن لح.ثن ' ن,ن ١٠؛ د؛

حلعاو ا٩ل:-لزه١' فى دئع٠ا ،

فى ف ث——ننجهنج. و ٠خ ٢صح ٠ ف *ة ة ج٠

 الذن ٠مؤز ار ١٩٦. دو
. ١٩٦١/ ما. ٢١ '؛زلى. يار.

٠ كح٠اش ح زده ئ

ءأهة ن هاو

 ومذضذءع_ا ؛ا'قء.'ذ.'د
قتعاد ى ئبا ذمديزا  ا

 وتعتر . ا؛ذان ط ذا ا د’ ذق اتن
ه ذوائر ه ٩...-! -'-ا اذارن

اكنيل٠':ة"بقائ ١' ٠ا؛ظددا!ط

'ا^„ ابادقء  'ذهنى ذد.ا ٠ ٩اذ
فراد ددنز ذددني '!خدامة المابة  ا

 '؛سامة الما;ح 'نحذ ٠وذفر
,  كما ٠ ألعدان أذعنات ه اذات :.ا

 ابنظام اًد,رعا فى الماذق واز
دهاش النظام ب ومن و اببا  ا

تتعادى  الدولة، ف 'ذود ابذى وا
غوم ,'لتى الرأهالية فالدولة



(وزارة )ماية ١١١٧

فراد اختصاص من كانت  وذلك .ا
شتراكية تدولة يمكن حتى  ۶١ ا

 ص والتزاماتها س"لداي تضطلع
 والتقريب القومى الدذل ححب حيث

 وتحقيق ٠ والثروات الدخول بدنى
 خطط عليه ,..وم ■1■ افع عام اطى—احتي

٠ وغيرها جديدة استثمارية

 ط بأنه العامة المالية لح, يعرلى
يرادات  اى ٠ السامة والدعقات ا

رادات على الحصول تدص  الالرمة ا
 حدمات الألرمة الدفقات لتعطية
 'ت١للمجي.ود رمكن  التى وهى العامة

 العادة فى وهده .بها القيام العردة
 الحارجى الدفاع بها المعصود كان

 وتنطينم ٠ مملحه قوات بتشكين
خ♦ الدول مم ياسية٠يم عالقات  ٠ى ا
 جيزة أ قادة١و٠ الداخلى من ا وحففا

حرى الحدمات عن فضال للتقاضى  ا
 لتعلي* وا الصحية كالرعاية

 لالراد يمكن  مما والمواصالت
 اسات كانت لهذا ٠ بها القيام

 مرهونة مات اخد ا هذه داء المطلوبة
 .لحطات عليه >ل٠٠تحع الذى بالدخل
 بعفر ان وبالحفن ٠ العامة الدولة

 اراد .سواء الزامية الخدمات هذه
 لهذا برد ل آو بها ينتفع أن المواطن

 من بقارا بما لة و لد ١ مطالبة كانت
 .لمدولة’و ٠ الزاميا رموم أو غرائب

 عليها الحدول فى القوة ل.تخدم أن
رادعة العقوبات وكذلك  حالة فى ا

مشاع ٠ ا
 العالم فى الحكم نطم( طور“ ومع
 ذذغذيم٠فى الدولة دور واتساع ألمعاصر

 الدؤل بعض تبحت آ حتى ز المجتمع
 الوحيدة والمنتجة الوحيدة المالكة هى

 لخطة تنفيذا الوحيدة والموزعة
 على التطوير هذا انعكر ( قومية
 أن يمكتها حى العامة المالية دراية

غراض تحقق  ازظام قيام من ا
شتراكى  الدولة أصبحت أن بصد ا

 صالح عن شاملة مسلولية س"لة
٠ المجتمع أفراد جميع

( وذادة ) ماب
 المختعدة وهى'لوز'رذ لماية١ وزار؛
قتصادبة الماب بالش"ن  فى وا

 فى مختلفة ماء—'،رس ف وتعر ٠ الدولة
 النظم ور بعد '*يما  المار

قتصادية  عدة الى انطمت اذ . ا
قتصاد شملت ’ وزارات  القومى ا
 والداخه تحاردالخارحية٩و والخزانة

 هذه وتعتبر ؛ ها وض والتأميذنت
 قيام مدن أوزارات ١ أقدم م.ن الوزاره

نم بثة٠لحد١ الدول نى اذورارى م ارط

 وزاره أول ء أرذل داربح ب.رجع
 ن٩ح ١٨٧٨ عام أى ا معر فى للمالية
وذى وزارته باشا روبار دحدب  ا
 'تابت وانولى وزراء اربعة من المؤلعه

 ا.حعغائه وبعد المالجبة وزارة باشا
ها  المالى المراقب دم باشا راض تو

 عاد 'تم ئ ودون ربغرس بطانى البر
 ورارة فى للمالية وزرا باشا راعب

ولى ؛.اشا بف ن  ٠ ازابة الستة فى ا
 لرراحا فى اوزارة ١ هذه 'نولى ن٠ومم

ولى  ، دربح وض ’ بوب’اسماعيل ا
رح ٠ دمادنى وعلى  غ رشدى ن٠۵وعبدا

 ، غالى وبطرس ’ فدمى ومصطعى
 ، ت4حش د وأحهم ٠ مغللوم وآحمد

 ٠ ه٠٠وهب سف لو و ’ ر الغن؛ ذو عيد٠لم ه
 ( ١٩١٩. عام الورارة رائ مع ١

صدقى عيل المما و ٠ فخرى ود ومحم
، نى.همان وبودف ن ( ات ٠م ة عال

 وزارة فى ؛, نيم فيق 'نو ومحمد
 سىء٠١٩٤٢ عام وفى ’ ( زغدول سعد

 -ستذلة٠س بئة وأعنزر ا.أحاسبة ديوان
 ادارة الماء بعد المالية وزارة عن

٠ اأوزارة بهذه الميزا*ض مراقبة

 فى قذذمادى ا العنصر كج و منذ

 هذه على بطلق أصبح المالية الثغون
 المالية ورأرة » اب محدر فى الوراره

 وزارات عدة بادناء اخذناصاتها

الماليمة الش"ن عن مس"لة



١١١٨ مارهايم

قتصادية  قتصاد١ت:١ر١وز شملت وا
 ، الخارجية التجارة ، القومى
 ضم أعيد 'نم ، الخزانة ، التخطيط

قتصاد  الى الخارجية والتجارة ا
 ادارات ألحقت كما ، واحدة وزارة
 الى القديمة المالية لوزارة تابعة كانت

 التموين منها ، أخرى وزارات
 وزارة أصبحت هذا وعلى ؛ والصناعة
وصاد  مختصة الخارجية والتجارة ا
 والتمثيل والقطن النقد بش"ن
قذصاد التجارى  والدولى القومى وا
قتصادى والتعاون  اختصت بينما ،ا

 ، الميزانية بش"ن الخزانة وزارة
 ، والغرائب ، والمعاشات والتأمحن

موال  والقروض والجمارك المقررة وا
 ؛٠كم ومخازنها الحكومة ومشتريات

٠ النقود سك مصلحة تتبعها

مانرهايم
 تردد ، فنلندى سياسى 'نائد

 العالية الحرب ابان بخاصة اسمه
 كارل المارشال وهو ، الثانية

 عام ولد ٠ هايم مالى فون جوستاف
 القيصرى الجيش فى وعمل ١٨٦٧

 فى وتدرج العظمى الحرب ابان
 قيام ومنذ ، العسكرية المناصب
شتراكية فنلندا جمهورية  ١٩١٧ ا

بيض الجيش ألف  وانزل الفنلندى ا
شتراكيحن هزيمة  ، المانيا باعدة با
 - ١٩١٨ فنلندا على الوصاية تولى

 - ١٩٣٩ عام اسمه برز ١٩١٩
 الفنلندية التوات قاد حعن ١٩٤٠

 ، ليالده السوفييتى انغزو ضد
 ينب ة ١٩٤١ - ٤٠ عام فى وكذلك

ستخدكامات انشاء اليه  عرفت التى ا
 رياسة تولى ٠ مانرهايم خط باسم

 ،١٩٤٦-١٩٤٤ فنلندا جمهورية
تحاد مع المجلح اتفاقية وعقد  ا

٠ ١٩٥١ توفى ٠ السوفيتى

مابوبا
يات احدى  منها يتألف التى الو

متوسد موضع فى وتقع كندا اتحاد

قليم من يتى بجن ا  فى اونتاريو و
 الغرب فى ن ١وساسكاتشو لنرفى ا

 هدسون خليج على الشمال فى وتطل
يات جنوباحدود وتمى  ٠ المتحدة الو

 اكثر ) ٢م العا ٢١١ ماحتها تبدع
 البريدنية( الجزر مساحة ضعف من

 احصاء ) العا ٩٢٢ سكانها وعدد
 اف ٦٥٦ الى ارتفع ( ١٩٦١

 ج٠وذيب العاصمة ، ( ١٩٦٦ تقدير و
 باًكثرمنذصف ضواحيها مع وتستقل

ية سكان عدد خرى والمدن ، الو  ا
 ، الغا ٤٥ بونيفاسى سنت تشمل
 ٢٩ براندون ،الغا ٢٤ جيمس سنت

 صت٠ي١ ،الغا ٢٩ ثيتال سنت ،الغا
٠ لغا١٢٨ كلدونان

 بثرواتها غنية مأنيتوبا تعتبر
 ٠ والمعسرنية والنباتية الحيوانية

ية من الجنوبى فالقم  ويبلغنحو الو
 ذكليةمخصعى١ المساحة من الخمون
 نلقمح فدان ٠ م ٣ر١ منها للزراعة

 فى الثالثة ) بوشل مليون ٦١ تنتج
 ٦٢ تنتح ف م ١ر٦ قرتاً ؛ (كندأ

 تذ-ج ندان الف ٥٨٤ الشور ، ب م
 نحو الغابات تفعلى بينما ٠ ب م ١٦
ية احة٠مس من ا ٤٥  باخت وتد الو

 ( ١٩٦٤ عام ) منتجاتها قيمة
ضافة ، د م ٢٠ نحو  نيسة الى با

 وتبلغ البرية الحيوانات من الغراء
 التربية حيوانات ومن د م ١ر٦
ية تحصل بينما ٠ د م ٣ر٢  من الو

 ساحنها و المائية والمجارى البحرات
 د٢٧ر٢ قيمته ما ( م م ألف ۴٩ نحو

سماك من ٠ ا

ية من الشمالى القسم أما  الو
ن' فهو هديموت خليج عاى المعلل  مو

نتاج ويقدر ، التعدين  النوى ا
 ( ١٩٦٣ احصاء ) د م ١٧١ قيمته بما

 الهامة الممادن من سلسلة ويشمل

 ويبلغ النيكل مقدمتها فى والنادرة
نتاج متوسط سنويا رطل م ١٠٠ ا



ماكر ١١١٩

 أ د م ٩ ) والبترول ، ( وتاريو تلى
 والذهب والكروم والنحاس الزنك ثم

سمبستوس  ، والبنتونيت وابريل وا
 عاى لصناعة١ وتقوم للينيوم ١ ثم

نتاج من اساس  والمعدنى الزراعى ا
ضافة ، المتعدد  الطاقة الى با

 من تتنبط التى الكبيرة ألكهربائية
٠ المائية المنحدرات

ية هذه كانت  أصال تعرف ألو
حمر النهر متعمرة )) بامم  (( ا
تحاد الى ضمت حتى  ٠ ١٨٧٠ عام ا

 حاكم أساس على الحكم تظام ويقوم
 ومجلس ٠ لالتحاد اذمام الحاتم يعينه
 ه لمدة عضوا ٥٧ من ينتخب نواب

 عدة عضويته على تتنافسن سنوات
 المحافظين حزب 'شمل احزاب
غلبية صاحب ) التقدس  ومنه ا

حرار ( الحكومة تتألف  والحزن ،وا
شتراكى ،الجديد الديمقراطى  ،وا

 رئيس من وزراء—ل١ مجلس يتألف
. أ وزير ١ ٢ و

 ألشيوعى ادابغححو

))النداء أو الثيوعى(( ))البيان أو
 الذى المنثور به يقصد (( الثيوعى

 زميا.ه باشتراك ماركمر كارل أصدره
 ١٨٤٧ عام أواخر فى انجاز فريدرش

 نيه ون العالم عمال الى ووجهه
 زية١لبورحو١بين لمراعالطبقى١ نتائج

 والبروليتاريا ( الرأسماب يعنى )
 يعيشون الذين العمال أى )

 .سبب نثأ صراع وهو ٠ ( بأجورهم
ذرة الطبقة هذه حقوق اختالس  ا

 ، الشعب مجموع تؤشل التى
 يتحدوا أن العمال على كان لهذا
 الطبيعية الزمن دورة يستبقوا وان

 هدم فى والثورة العنف تعمال—باض
قتصادى النظام هذا  ٠ والمياس ا

( مؤتمر ) معيال
 عاصمة مانيال بمدينة عقد مؤتمر

٢٣ ين المدة فى ( التديمة ) الغلبين

 لهيه اشتركت ١٩٦٦ اكتوبر ٢٥ و
 بتوات تخاهم التى الدول مجموعة
 الغيت نوات ضد فيتنام ق عسكرية

 منه والغيت الجنوبية بغيتنام كونج
يات وتثمل ،الفمالية بغيتنام  الو
مريكى الرئيس ومثلها ): المتحدة  ا

 ونيورلندا واستراليا ( جونون
 وتايالند الجنوبية وكوريا والغلبون
 منلها ؛' الجنوبية فيتنام وكذلك

٠ ( كاوكى المارشال

 أن فيه اعلن بيانا المؤتمر أصدر
 تعداد—أس على الحليفة الدول

 فتة١حالةمو فى فيتنام من لالنسحف
 الشروط على الثمالية فيتنام

 هاذوى.سحب حكومة قيام (١:)ا!تية
 الجنوبية فيتنام من النظامية قواتها

 ت١د١مد١التسللو عمليات وقف (٢)
 اعمال خفض (٣). كونح الغيت الى

ئتراك بها تقوم التى العنف  مع با
٠ لجنوبية ١ فيتنام فى كونح الغيت

 ءوثى اعلن 'لتالى نوفمبر ٢ وفى
 لثمالية١فيتذام جمهوربة رير منه

 'ن وأكد 'لشرود لهذه نفه ر
 التى بالشروط ١ تنتهى  الحرب
. ذاك قبل حكومته أعلنتها

ماسو
 يوليوس وهو ، رومالى سياس

 فى ترانلفايا باقليم ولد ،مايو
 الفالحمن حزب اس ، ١٨٧٣ عام

 اللظة عاى حزبه داستولى الوطنى
 نم ايه يعزى ) ١٩٣٥ - ١٩٢٨ عام

 فى رومانيا الى ترانلفانيا اقليم
 الملك عودة على ماعد ( ١٩١٨ غام

 ، ( ١٩٣. ) المرش الى كارول
 عام 'لثيوخ بمجلس ١ءفو انتخب
 على رومانيا خروج وبعد ، ١٩٣٩
 للدولة وزيرا عين ١٩٤٤ عام المحور

 اش الشيوعية اسات أن ا
س اتهمته ١٩؛٧هام الحكم توك  با
النازية لميوله نظرا الحكم تظام غد



1،
١١٢ مسدرا

 مدى باأسجن عليه وحكمت لحابقة ١
٠١٩٥١ عام توفى الحياة،

ماهندرا

 ، مهراجا وهو ٠ نيبالى ملك
 شاه بهادور يانج بكرام بير هندرا

 أباه وخلف ١٩٢٠ عام ولد ، ديفا
 ، ١٩٥٥ عام ديفا شاه تريبوان الملك

 صاحب اعلن ١٩٦٢ بر٠٦د وفى
 الذى الجديد الدستور الترجمة

 هندوكية دولة >)' نيبالى ان على نعر
 رأسر هز وا؛لمك ا( دستورية ملكية

 قومى ارشاد مجلى ويعاونه الدونة
٠ عضوا ٣١ من يتألف

ذونج ماونى

 ولد ، هينى وزعيم سياس
 أقص ل ناوشان يقريه ١٨٩٣ عام

 أبوه وكان ٠ بعين ١ بجنوب هوفان
 أصحاب ومن سابقا ا٠ءكري كيوفان

قطاعات  على تذؤم التى الزراعية ا
 صباه منذ توفر ؛ الغالحدن تخم

 وا!دب التاريح كتب قراءة على
 و'ذجاوب بالغالحدن صحبته واتصات

 انتقل ١٩٠٦ ءا'م ولى ، متاعبهم مع
ية عاصمة شا شانج الى  لمواصلة الو

 فى اشترك ١٩١١ عام ،وفى تعليمه
مبراطؤرية اطاحت التى الثورة  با

 بزعامة الجمهورى الحكم واقامت
 من ة٠لطإث ١ نوكا' سن يات سان

 بعد ماو التقل ئج، ٠ الشطة عناصرها
 دراسته ستكمال بيكدن الى ذلك
قتصاد شملت التى  امينا وعدن ٠ ا

 رذه وفى ، العامة لمكتبتها ماعدا
 الذين رفاقه من بعدد التقى الفترة
 متهم بعد قيما الشعبية الثورة قادوا

 رياسة تور الذى ) ليوشاوتثى
 وشوتيه ٠ تاوشاو ولى ؛ ( الجمهورية

 ينالى١وشو ، ( للجيثر العام القائد )
 ، ( الحكومة رياسة تولى الذى )

للطلبة 'مظاهرة قاد ١٩١٩ عام وفى

 اعتبرت ، دامية معركة الى تتدولت
 تأليف نحو ااسمياسى اجاهه فاتحة

 ان د—بع سيما الثيوعى الحزب
 السوفييتية الحركة دعاة أخذ

 ادولف ومنهم الصدن على يفدون
 من وغيره بماو اتصل الذى جوف
٠ الكومنتانج حزدب شياب

 سن يات سان 'نوفى ١٩٢٥ عام فى
 لم الذى شك كاى تثانح وخلفه

 من العداء موقف وقف أن يلبث
 هذه وتهدولت ابارية العناصر

 كنتون فى مجازر الى المالحف*
 ر انط مما ١٩٢٧ عام وشجياى

 على وهناك ،الجبال الى للهرب ماو
 من قة ذر ئف أ كيانجتى مرتفعات

 عليها يقفى أى حاو؛ى دن٠ءي الية
 نحو عه مجمة بجين شك كاى "نشانح

 رتد١ذلك مع ولكذه٠مليونجذدى ثلث
 الغرقة تحولت بينما ، مهزوما

 وفى ، نظامى جيش لى١ 'لثيوب
 جمهورية ماو أقام ١٩٢٩ عام

 الجبلى نجتى كيا اقليي! فى شيوعية
 فى اضمرت شك كاى قوات ولكن

نسحاب الى اضطره مما مالحقته  ا
 ند، سيرة وبعد الشمال صوب

ف ٦  ئ شانى باقبم استقر ميل آ
 يب 'نار فى ف عر الذى ت لحد ا هو و

♦ اكبرى'(( ا ة لممير ب' )) الحديثة لصدن ا

 قد نح تو وتمى ما أهداف كانت
 يشمل مزدوج برنامح فى تحددت

جانب من الصينى الوطن تحرير  ا
وربيدن فى ن يتمثلو ١كاذو الذى  ا

مر  كى١ذضر١ذطام اقامة فى لى٠يكيدن وا
 عام وفى ٠ الجديدة العدن بناء يكفل

 الخطر أصبح ١٩٢٧ عام فى ائم ١٩٣١
جنبى  لهذا اليابالى الغزو فى متمثال ا

 متحدة جبهة اقامة ضرورة ماو رأى
 مع بالتحالف مشترك عدو ذن
 لذىكان١ كاًىتشف ن٠وإك متتانح اتيو
طيه متا ن نفو بتغبت شء قبل معنيا



ماد - ماو ١١٢١

 مي لجنب جنبا الوقوف نى فراوغ
 الى ماو احر٠ض١ مما الشيوعيين

فراج ثم اعتقاله  ١وهكذ ، عنه ا
 لطرد ؤقكا ثن—لع١ اتحدت

٠ اليابانيين

 عام اليابان اتاهت ان ما
 اسبح الذى — ماو وجد حتى ١٩٤٥
 - الشيوعى للحزب منتخبا زعيما

 وس والكومنتانج تشك كاى أمام
مبريالية ورانهم  سجما  الغربية ا

يات  وسداطة وفثلت - المتحدة الو
 ١٩٤٦ عام مارشال جورج الجنرال

 عام فى يائسة محاولة فشلت كما
 الذى كاى.شك 'نشانح بها نام ١٩٤٧

 المرب ألداومة رئيسا صح’
 ف وانمر ، خصومه على لئقفثاء

 معتمدا دعوته بث الى ذلك خالل ماو
 الشباب وعلى الفالحين صفار على

 جذوب الدعوة هذه واكتمحت المتعلم
٠ الشمال نحو زحفه وبدا الصين

 شك كل'ى اعتزل ١٩٤٩ يناير وفى
 ؛ذاطىات١ اخذت بينما الرياسه

 ابها ابه تفتح وشما جنوبا لصينية ١
 لىكزية١ لحكومه١ ذتف١و ،بشيوعية

 أغسعدى وفى ٠ شوكذج ار نانكنح س
 ذ٠ا لحكومة١ ذتقتت١ نفته لعام١ ن٠

 ات — ص و ا I م ددت ، ذورموزا جزيرة
 ماوتى رأسها ى وء الكبرى المميرة

 عقد ر سبتم ٣٠ ولى ، بكهن الى ذونح
ستش المؤتمر ()  سو١٦٠.اد. 'رى١ا

ول اجتماعه (( الشمى  ٠ بكن فى ا
رئيس أول ماو انتخب ول'ى.لر١ وفى

 ولى ، الشمبعة العون لجمهورية
 الرياسة ن٠ء تنحى ١٩٥٨ ديسمبر

 فعا مح;• ااشعى التنظيم الى ف لينحر
 المركزية اللجنة برياسة لنفسه
 ئ (( تثى ليوشاو ز وخلفه ، للحزب

 مرتبطا ماو اسم برز ١٩٦٦ مابو وفى
 وحركة الثقافة بالثورة عرف بما

حمر البيشى ذادها التى التطهير  ا
والددامعات المعاهد شياب ض

نحرافات من ثلتخلمى  الحزب فى ا
 ماوتى تعاليم ضوء وفى ،ألشيوعى

 ، الثورة زعيم باعتباره ، تونح
 خالصسة وأصبحت ، فيلسوفها و

حمر لكتاب ١ تضمنها التى تماليمه  ا
٠ والشعب للحزب الوطنى الميثاق هى

*او مال
 ترتبط مرية افريقية جمعية

 كينيا انليم فى تالغت وطنى :-*يثانى
 اعضاء تدم وكانت ١٩٠٢ عام حول

 دو ليكو I منها افريقية لجائل عدة ن٠م
ميو والميرو  الشخصية وكانت ، وا
 ، كانياتا لجومو قيادتها فى البارزة

 اشحاب : الجمعية أهداف وتضمنت

 والقوات المتوطنين البيض جميع
 والبوليس البريطانية المكرية

جنبى  جميع اعتبار ، كينيا من ا
رض من كينيا شسعب ممتلكات  ا

 ده خاًصا ااًفاجم أو لزراعية١
فريقيين سوى يماكها و مدم ،ا
 , ٠ءئ-.ج;٠ذ٠دس١و حعمررن٠٠د ١ لزع ن و كدا آ

بعية٠التشر المجالى عغدولة قصر 'تم
. ألود على

 صدى الجمعية هذه قيام كان
 تنتعش بدأت التى التحرر لحركة

 وتحت القارة من مختلفة أنحاء فى
متيازات ضغط  الياسية ا

قتصادية  الحكومة كانت التى وا
ذودات منحتها قد البربطانية  بيض_اء١ا ا

 عاى واستوك كينيا فى تعيثى الذى
راخى أخصب  واحتكرت الزراعة ا

نتاج  انتهجت وئد ، التعدينى ا
 القسع سياسة البريطانية الحكومة

عتقال والمجن والتثريد  الجماعى وا
عدام أحكام عن فضال  ، بالجملة ا
 والمعتقلين المسجوتين عدد بلغ وتد

 ٠ ألفا ٦٠ نحو ١٩٥٨ عام خالل
 اعالن بعد ماو الماو نثاط اختفى

 ١«٠ س«د ٢٠ فى كينيا استقالل
٠ ١٩٦٣



١١٢٢ مستديرة ماتدة

مستديرة مائدة
 فى تخدم٠س اصطالحى تعبير

 لمغاوضات١ بمعنى السياسى المجال
طراف بححن تجرى اش  المعنية ا
 ان دون أى ، متكى ستوى على

طراف حة يكون  عن يمدره ما ا
 خاصة بصفة المعنى هذا ويبرز ، غيره

 دولة بثن مباحثات احراء حالة فى
 حامية دولة بحن أو وصفرى كبرى

 عدة تمثلها دولة مع أو ومحمية
٠ متمدارعة وطنية أحزاب

 اد؛ثدن مفاوضات أمثلة من
 فى عقد الذى المؤتمر ، المستديرة

 ١٩٣٠' اكتو؛ر شهر خالل لندن
 الوزراء رئيى ماكدونالد برياسة

حزاب ممناو فيه واشترك  ا
 سننقبل لبحث الهندية والطوائف

 ة ٠المستدي المائدة *ؤتمر تم’ ، الهند
 فى بان كذلك عقد أفى١ الثانى

 فيه واشترك ١٩٣١ عام خريف
 عذى محمد فيه اشترك كما غاندى
 الدستور بتضمن أن عذى وأصير جناح

 ومن ’ الهدون حذذوق كفالة المقترح
ئدة مفاوضات أمثلة  ٠ التديرة ا

 !أغدر- بالهاى عقد الذى المؤ'نمر
زمة بحن I, ١٩٤٩ نوفمبر  ا

ندونيس. ن١والوطذيح الهولندبة جن ا
 وحتى سوكارنو من كل ب واشترك
 ٠ اندوبا استقالل باعالن وادى

 المتدبرة الدائرة مؤتمر ذلك ومن
 ١٩٦٠ عام زروكبل فى عقد !دى١

 وزعماء البلجيكية الخدومة بحن
 جمهوربة باحقالل وانتهى الكونغو

٠ ما كيتن-ا ل£وذغو١
'( المستدبرة المائدة )) اسم اشتق

 أسعإورى آو 'ناريتخذى حدث من
نجليزى ارثر الملك بيرة بتعل  ا
 ليجلس مستدبرة مائدة أصد الذى
 بمثلون الغرسان من مائة ا —حوله

 لواحد بكرن ان دون المملكة زعماء
 تنتفى حتى د غير عن لميزه ما منهم
٠ المناضمة بينهم

بون مايلز

سم وهو ، بريطالى سياس  ا
 كيلرن اللورد به يعرف كان الذى
 يناير ا فى بارون لقب منحه تبل
 منذ بمصر سيرته اتصلت ١٩٤٣

 السامى المندوب منصب تولى أن
 اول ثم ١٩٣٤ عام فى ألبريطانى

 عقد يعد ممر فى لبربطانيا غير—ي
 فى البريطانية المصرية المعاهدة

٠١٩٣٦ عام

للجالء مباحثات

 بحن جرت تمهيدية مفاوضات
 والحكومة ممر فى السورة حكومة

 القوات جالء بشاًن لبدريطارط ١
 ، السويى قناة منطقة عن البربطانية

ت سبقتها وقد ٠ رسمية غير اتصا
ولى المباحثا جرت  خالل ا
سبوع ول ا  ١٩٠٣ و ما؛ شهر من ا
 خمير عقد بعد مابو ٨ فى وقطعت
 الجذ,'نبحن ممثلو فيها اشفرك جذات
 فان ذلك ومع ؛وألبريعانى ألمدرى

ت  تذنطع لم لى البريط؛ الجانب محاو
 وتردد ٠ 'ت٠لمباحذ١ باب فتح عادة
 وزراء رئير على محمد م

 وزبر خان الله وظفر ٠ الباكذأن
 نهرورئير ل وجواهر ،خارجيتها

 اأسفير كاذرى وممتر ف الهند وزراء
مربكى  وجهات تقربب فى كوسطاء أ

٠ لنظر ١

 خرك يان ذيع’ حردو ٣١ وفى
 رسمية غير ئ’ اتعب' ت تم ا١ ذه حاء

 السوبس قناة قاعدة بمثمكلة خاصة
 والبررطانية المعيربة لحكومتجن١ يبن

 وذر ،( المغاوندأت استئناف قبل ٠ ٠
 بالفعل المفاوضات هذه أستؤنفت
 الجانب وكان ٠ ذلك :حد

 جمال البكباشى ٠) من مؤلفا ألمعيرى
 ٠ عامر الحكيم عبد اللواء ٠ عبدالناصر

 الحناح قائد ’ مال صالح ألماغ
لدكتوز١ .دى١لبغد١ للطيف١ عبسد



عامة مباحث ١١٢٣

 ٠، (( الخارجيان وزير فوزى محمود
 من مؤلفا البريطانى البب وكان

 الغير سيفون رالف الير »
 الجنرال ، ممر فى البريطانى

٠ ا، لهاذك ومعتر ، روبرتسون

 أغطر شهرى خالل فى
 جديدة مرحلة بدات ١٩٥٣ وسبتمبر

 وكاتت ، المباحثات هذه طلة فى
 على المعيرى الجانب أراد كما مقتمرة

 السكرية القوات كافة جالء تنظيم
 ر, ، الذاعدة وتسليم البريطانية

 كأنهه؛ واعتبرت اكتو؛ر ١٩ فى توقفت
 بعض وساطة تجددت ثم ، مقطي_ءة

 المحاددات باب لفتح العديقة الدول
 ١٩٥٣ ديمبر شهر فى أخرى مرة
اندونى أعدن ١٩٥٤ مارس ٢ وفى

 رغبة البريطانية الخارجية وزير ايدن
 مع المباحثات استئناف فى حكومته

 ال—اعم ولكن ؛. قطعها بمد معر
ستفزاز  ار أدى القناة منطقة فى ا

 فى نفت ء ا أن ار ٠ 'دانية 'نعثرها
 ٢٧ وفى ٠ نفه ام١الم من يوليه ١١
حرف الذوقيع ت الشهر من  با

ولى تفه؛ على ا  سمتكملت١ 'نثم ٠ قية ا
 اكتوبر ١٩ فى توقيعها اجراءات

٠ ١٩٥٤

عامة مباحث

 احدى هى امامة١ المباحث
دارات  فى الداخلية لوزارة التابعة ا

 من الدولة امن بش"ن و'نختمر معر
 د٠بس وذاك ٠ اباسبة ذاحية1١

 ص١...,روء ف.و ودى٠لمخص١ القبثم الذاء

 ءلى الياس الوبن واقدمام
 صدر اذ ٠ ١٩٥٢ 'ذورة قيام عاث

 ١ ٩ أريخ—دد وزارى قرار
 دأتى ما عر نص ١٩٥٢ أغطن

 دقيق نظام وضع لضرورة نغإرا ؛'١
 وسالمة باًمز. ضمار نشاط كل اقبة ٢لم

 ادارة الداخلية ؛وزارة تنشاً ، الدولة
ألدامة المباحث ادارة اهطي طلق

س ادارة تتبع  لها ويكون المام ا
 وعواصم المحافنات فى فروع

 الداخلية ر ور يرى التى المديريات
٠ (( فيها لها فروع اندماء

دارة هذه عنابة وكانت  منين ا
 نشاط مالحظة الى هروجها انشائها

جانب  دؤقتما البالد فى اييون ا
 لعمهموذيون١ ونشاط دائمة، دحمذة أو

 الهائزذ ونشاط ، عيون والشمء
٠ الهداة المبادقء ذات الحلية

 ادارات غير العامة المباحث وادارة
 الداحة وزارة تتبع للمباحث أخرى
 وهى الجذائية المباحث ادارة ل وتشه
 والمال النفس ئم١جر فحة ض' معنية

 ، المخدرات ومكافحة '، والعصابات
حداث ا!داب وحماية  تضم كما ، وا
 ويشمل النقد لمباحث ادارة الوزارة

 التهسربب مكافحة ختص..اى-يحا١
 .'كافحة التموبن وادارن - اتزييف١و

٠ ارسوداء طوق١ نشاط

الستة المبادى
ساسية بادىء١ بها بقصد  ا

 ،١٠ يول ٢٣ 'نورة عليها قامت التى
 تادب أعلن والتى ممر فى ١٩٠٢

 تحعقه؛ الى تعى الذى 'لهدف نها’
 ديباجة فى نصا ذكرها جاء وقد

 ٠ ١٩٥٦ عام مصر جمؤورلة دسذور
: لمرش ور
ستعمار على القفا، - ١ . ا
قطاع عر التفا، - ٢ . ا
ذكار عر القضا، - ٣ ا

.الحكم على المال راس وجطرة
. قوى وطنى جيش اقامة — ٤
٠ اجتماعية عدالة اقامة _ ه
حقراحر.ة د حياة اقامة - ٦

٠ سليمة

العادة فوق مبءوئ
 بطلق لقب ا!هادة فوق المبعوث

 حكومد«ه فده ذو دبلوماسى ممثل على
ادا نها ١ بعد بدود معيتة م رمها م للقيا



١١٢٤ اسة اتجادى،

ده إلى  المعوت يختلف ثم فس ، ا
 البعلنذ رئيسى عن العادة نوق

 هذه أمثلة وس ،٠ الدائم الدبلوماسية
 او مفاوضات اجراء الخاصة المهام

 بتمثيل المبعوث قيام أو ، مشاورات
حتفال فى الدولة ريس  بتتويج ا

شتراك أو عهد ولى زواج أو ملك  ا
٠ خاصة صفة ذات جنازة فىتشييع

 شرئيس.دعثتها الدول طلقبعغى٠ت
ضافة العادة فوق المبعوث لقب  با
صيل الدبلوماسى لقبه الى  نظرا ،ا

 يقضى وكان شائعا كان الذى للعرف
ء يتقدم بأن  فوق المبعوثون هز

 البعثات رؤساء س غبرهم العادة
 الدبلوماسى العرف أن ا ،الدائمين
 المبعوثين بيان يموى أصبح الجارى

 المادد فوق والمبعوثجن الدائمين
 درجة فى مشاوين داموا ما

 ل ؤذ ذلك ومع ، حدرة ١و دبلوماسية
 يشر* أن المحاماة باب من يحد'ث

 ألدال المبعوث العادن زوق المبعوث
. الفردية المناسبات ٠يعغى فى للدوأفة

بدودان
ن مجلس بطلن' ن ى اسج ابعز'ذ

 اباذ تركبا فى اكشربه اب ءى
 فى',, طى .'’أ، ابم ٠ ض ■تال ٠حك

 وزعه ؛ذى’ ١٨٧٧ ءام "ور د
 ان٠٠للط ا در!ه ان بعد باشا حت مد

 ول’ يفه رأ فعحب ، لحميد١ عبد
 و'نور ط تركي فى نيابية انتخابات

 ن اسلط؛ ا ه٠حا ، شا د؛ وفيق رياسته
 مارس افتتح ١٨٧٨ فبراير فى

٠ ( ١٨٧٧
 برلمان أو دستور بال 'نركيا عاشت

 مجلى تألى حدت ١٩٠٨ عام حتى
 عمتها تز ةيقوم حركة بعد المبعوثان

صالح ١> حمعية  وكاب « والترقى ا
 ومجب. شواب مجامر دن بتأ!ب

ء  ك١ د أحم رادحره أ. وانتحب ان !
 ١٧ فى طان’اا- افتتحه ٠ رضا

 أعدمانه حطة نت كا و ١٩٠٨ دنمر
مبراطورة أقاليم يمثلون ١٢٠ ا

 ١٠ منهم مختلفة بنب ألعثمانية
 ه ، أزمبر ٧ ، اسطنبول يمثلون

 ٣ ، ودمشق حلب ٤ ، سالونيك
 بمثل ١ ٠ 'بروت ، القدسى ٠ ادرنة

 ٠ وبئغازى ر٠دل٠وذا ومكة المدينة
ء  أجبى١' مهدله حل الساطة بالذ

٠ ألدض
مشارعة

صهلالح فى المتابعة  فى نثأ نظام ا
شتراكى الحكم ظل  من ونتيجة ا

 التخطيط أن باعتبار ، نشائجه
سر من ساسىأ  عإيه تذوم الذى ا

شتراكية الدولة  المهيمنة ا
 ٠ المجتمع حيساة على شاملة هيمنة

 طابع ذات أكانت ء١٠س والخط^
نتاج بحت اقتمادى  العناعى كا

 كالتعليآ نامة خدمات صورة فى أو

 بعدن مرهونة الصحية الرعاية أو
 المحددة الزمنية القترة مدها ءؤامل

 الذى ألحدى واليدف ٠ لتنفيذها
 التنفيذ وعناصر * تحقيقه الى 'رنو

 الداملة والقوى .,النقدية كالميزانية
 الضرورى من كان ثم من ، وغيرها

 كل فى التنفيذ خاوات ،( متابعة '١
 ملمس ث يم ٠ احا ٠م من مرحلة

 صحة ن٠م ألشت ظ٠الخازع هذه
 الخطة ءريها قامت التى لغرون ١

 جدارة ومدى العمل أسلوب ونحاح
 'نعقب زي ٠ الذطة تنفيذ عإى القااحمين
 المعوقة المحلية أو اليئيه العوامل

 س أساس على ونلك ٠ لنجاحها
حصاءات الرقمية اليانات  وا

 عملية تلف وخ ثم فمن ٠ المختاغة
« التغتيثى )) عملية عن '/ المتابعة ٠٠

 تعقب بها بقصد التى التقليدلة
حطاء غالط ا  القائمين لمحاصة وا

عمال من سل ٠ العامة ا
هتكصداوس

 وهو ، يونانى وسياس عكرى
 وك ، مشاس جواتيى الجنرال

 برلر كالة فى ودرس ١٨٧١ يام
لمانة ثقافته كانت لهذا ،الحربية ا



حيوى مجال ١١

 الرعون مناهضته أسباب بين من
 نى العظمى الحرب ابونان لدخولى
 ض ٠ ١٩١٧ عام فى الحلفاء صفوف

 فعمزلى ١٩٢٠ عام اليونان الى عاد رم
 الملك ورجوع الجمهورية الغاء على

 ،١٩٣٥ عام العرش الى الثانى جورج
 نظاما فرغن ولكنه الحكم تولى ومننم

 اعلنت وعندما ، البالد على دكتاتوريا
 عام فى اليونان على الهدرب ايطاليا
 على الترجمة صاحب عمل ١٩٤٠
 أكسه مما القوس الدفاع تنظيم
 ابان فجأة توفى ،اذوطنى المنقذ صخة

 العام- فى البانيا على اليونانية الحملة
٠( ١٩٤٠ نفسه)

جوى مجال

 به يقصد للدولة الجوى المجال

 الدولة. اقليم تطو التى الهواء طبقة-

رضية بالجادية تتأثر التى وهى  ٠ ا

 وهو الخارجى الفضاء عن لها تمييزا

 الجوى المجال يعلو الذى الفضاء
 متن برز ’التميي* وهذا ، لالف.يم

قما'> استخدام ومتن ١٩٥٧ عام ا
٠ لمدى ا ة بعيد اريخ لصو وا !صناعية ا

 على الكاملة العيادة دولة لكل
 لغف؛ء١ ذلك فى بما ) الجوى مجالها
قليمية'؛ مياهها ذوفى الواقع الهوائى  ا
 مماهدات الجوية المالحة وتنظم

 منبن ثنائيه أو خارعة واتفاقات
 م اط المدنى للطيران شيكاجو اتفاقية

 الموقعة الدول منحت التى ١٩٤(
تفاقية على  الهبوط او العبور حق ا
 V شر خو تر ءاى ل لحصو ا طلب ن و بد

 بة الجبة ااخطوط باستثناء سابق’
 حقوق يلغى  هذا ولكن ، المنذظمة
 فوق التحليق 'نمنع أن فى الدولة
 تكاثف أو اقليؤمجا من معينة مناحلق

 ١وط—بالهب .ابرة—اام ااطائرات بعضن
٠ الدولة ماطات تقدرها سبان

حيوى *جال
 ابتداعها يعزى سياسية ية نظ

لمان الى  يرد ما كثيرا لهذا الفقهاء.ا
جنبية المراجع فى التعبير هذا  ا
لمانى بلفظه  (( راوم ببنز )١ وهو ا

قليمى المجال بذلك والمقصود  الذى ا
 كثيفة دولة لبقاء ضروريا يعتبر

 اقتصادى نناط وذات العكان
 حدودها تفيق بينما كبر واجتماعى
 دولية باتغانيات المقيدة السياسية

 الضرورى النثاط هذا ممارسة عن
 الدولة هذه مثل أن بمعنى ، لبقائها
 مخائ من حل فى أنها ترى الكبرة

 ماتوسعت اذا الدولى القانون مباديرء
 لدول١من ؟اراتها حات ض اقليميا

 الدول هذه أن باعتبار ن الصغيرة
 لثروات ١من معطله موارد تؤشك التى

 الدولة حول حصارا تقيم الطبيعية
البقاء. ضروريات من يحرمها الكبرة

 لتبرير محاولة النظرية هذه تعتبر
 دول ردا قامت التى الضب( عمليات

قاليم بعض باكة كبرى  ا
 م د- محاولة او لحدودها المجاورة

قبب حدودها داخا بأسرها دولة  ن ا
 الدولة فىهالح الغم هذأ أن باعتبار

 بالضم.ه تذرورى هو كما الصفرة
 يرفضه ادعاء وهو ’ الكبرى للدولة
 اهدار فيه ان باعتبار الدولى القانون
 أش وهى العفرى الدول لحقوق

 وبالتا;و. العال دول غاب سل
٠ دولية ذوغى الى لى الم؟ "نفتح

 المجدل نظرية من أساسن على
 اشرافها دد اليابان قامت لبوى'١

 اى ا وضمها ١٩٠٥ عام كوردا ءلى
مبراطورة  . ١٩١٠ عام ارابانية ا

 ٠ ١٩٣٥ م ت ء ررا دش؛ ذب وكذأ-ك
 ضؤت رة لذط ١ هذه ط ءلى اعتؤ-ادا ؟

 من ادوذت اقلدب انازية ألمانيا
 ما٠الذ- حت—ن دج ١ذاي او٠مكوس.دت

ارك ا.سعت٠ك ١٩٣٩ ءام بأرها



١١٢٦ المديريات مجالس

 ى ، ألبلجيكى الفالندرز اقليم
 بولددا تقسيم على روسيا مع اتفقت

٠ س Lا هذا على بينهه؛ فيما

 بديهيا النظرية هذه مخالفة ومع
 المدسم، وتقرير الدولية الماواة لمبدا
 الكثيفة الدول بعض مشكالت فان

 تستلزم تكنولوجيا والمتقدمة الكان

 خدة١للؤ وضعا تكون  حلو

 المشات قيام ذلك من ، الدولية
قليمية قتصادية ا سواق ا  وا
 والصاب ااحديد كمنظمة المشتركة

وربية والوق ٠ المشذركة ا

 لمىبرألت١ مجالس

كانت اقليمية نيابية مجالس - ١
 حواضر فى وتقوم المديريات تمثل

 المجالب هذه أنشئت ، مديرية كل
 فى الصادر الظاهرى القانون عى بناء
ضافة تضمن الذى ١٨٨٣ مايو  با

نى * ٠١٦ رى شه مجلس اقامة ا
 صدرت ذم٠ ٠ لحكوط١ شورى ومجلر

 مجالس لنظام ممدلة قواندنى عدة
 ٠ ا ٩٥وا ١٩٠٩ عام هابجحن المديريات
 وجيرود باثبات ١٩٢٣ دستور كماعنى
 التعديل وكان ، ادالس هذه
 هذه اعتبر قد ١٩١٣ عام فى الصادر

 أما غ معنوية أشخاصا المجالس
 المعذوية قررالثخعية فقد الدستور

 تمثلها أن ر ذاب يات للمدر
 دنى قصد وقد ٠ المديريات مجالس

 مديرية لكل الشحعية ارات ذلك
٠ لها ودوامها

 عر ١٩٤٣ ■■-,دور دس نحر
 وقواعد المجالب هذه اختصاصى

 '( ١٣١٠١٣٠ مادة I أعضائها انتخاب
 والمدنى يات المد؛' تعتب : ير كما

 قها حذ؟ رمباشرة يختعر فيما لقرى ١و
 مجالر وتمثلها ٠ ٠ ية معن'. ا٠أشخأص

اختيار فى ويراعى ٠٠ رات المدب

نتخاب بط,ريق ادلس هذه اعضاء  ا
ت فى ا ستثنائية الحا  يبيح التى ا

 غدر أعضاء بعفى تعيين القاذون فيها
 المجالس هذه وتختمى ٠٠ منتخون

 ٠ ٠ المدبربة أهل يهم ما بكل
 والتنفيذية التشريعية ولفاطبن

 المجالس هذه ز٠تجاو لمنع التداءلى
ضرار أو اختصاصاتها حدود  ا
 من بقع .ما وابطال العامة بالمعاعد!

٠ ذلك

 يؤلف مديرية كل مجلس كان ٠ ٢
 باعتبارعذوين منتخبين أعضاء نى٠م

 ٦ المضوية ومدة ئ مركز كل عن
 نائبى من واحد يذرح كان كما ستوات

 نمثم ،سنوات ٣ كل بالدور مركز كل
 بقرار اوظائفهم بحكم معينالنى أعضاء

 وزارات يمثلون الوزراء مجر من
 والمعارف والصحة والزراعة المابة

شفال ء وليس ،والمواصالت وا  لهؤ
عضاء ت فى صوت المعينين ا  المداو

 التى بالوزارات المتعلقة المائل فى ا
قليم مدير ويكون ،يمثاونها  رئيا ا
 فى ويشترط ، له وممثال للمجفر

 ٣ ٠ يباغ أن المديرية مجلس عضو
 ، والكقابة الذراءة يحسن ،٠ ستة

 أمالك عوائد أو ن أحل؛ ضرائب ردفع
 ستويا جنيها ٣٠ عن تقل  بالمركز

 بالنسبة الثلث الى الضريبة وتنقعر
 ٠ عليا مؤهالت على طحاصلين

 المدلى لعضوية لترشيح١ يجوز و
 المحالى أو البرلمان معدلى عضاء

 ا.لمروخإغينى أو ة—والمحل. ابلدية
ستبداع فى وااضباط ن٠ث’العمومي ٠ ا

 رسوما يذرر أن المديرية لمجلس
 ضرادب عاى معينة لمدة اضافية

طيعان  د قر و^ون المديرية فى ا
لم اذا مرموم به و:شدز قاطعا

خرائب مجموع من ثمر ٨ .بتجاوز
طيان  مجلس موافقة وجبت وا ا
تذر حالة فى وكذلك . 'اوزرا،



وبلديلمن محلية مجالس ١١٢٧

 ،راح عإى معينة لمدة اضافية رسوم أية
مج.اس، ويشرف ، عاط ضريبة

ور التعليم, ءرش"ت المديرية فى ا
قليم بالد جمدع  ينشوء أن وله ، ا
 وله ، والبنات للبنين ء المالجى ويدير

 للصرف ميزانيته من ا ٢ يفعمى أن
 ينظم أن وله ن الصحح.ة الشدون على

قليمية المتاحف ويقيم المعارض  ا
 وض الزراعة تقدم بتشجيع وذهنى

 من أن تا ’ الزراعى التعاون
 الموافقة ادالسن هذه اختصاصات

 والقرى العزب بانثاء الترخيص على
 الحديدية السكك والثاء الجدودة

 لهذه كما ئ ابطاأمجا أو الزراعية
 تغيير بثان الرأى تبدى أن المجادر

 نقط, وتعديل والثاء المدارية حدود
 المدارس واقامة ٠ الوليس

تشغيات  ومعدظات والجبانات وا
 ٠ والمعافى والترع الحديدة السكك

متيازات ومنح الحكومة أمالك وبيع  ا
٠ العامة المنفعة باًعمال

 محليا وحلت المجالس هذه لغيت أ
دارة وجاءت المحافظات محاض  ا

 لعام ا؛ؤقت كرذور١ فى ضمنا اليها
 الممثلة الهيائت 'نختص )١ بقوله ١٩٦٤

دارية لذوحدة  ت١اوحد١ يهم ما بكل ا
 الخطة ن "ننفحج فى وتساهم تمثلها التى

 و"ندي* تنضء أن ولها ،, للدولة العامة
قتصادية والمشروعات المرافق  ا

جتماعية ٠ كا( والممحية وا

 وبلدية محله مجالس

بذمهد تقوم لت١كل ليابية مجالس
 المدن من كض فى المحددة المصالح
 أربعة الى تقسم وكالت ، والقرى

 وايجالس ،المحالرالباذية : عهى١ألو
 كر، اليئ اأختاطة،والمجالساسيهم

 طريقة أساس على وذلك ، القروية
 والسلطة ادراداته؛ ومصدر 'ناًليفها
 تقرير سلطة 'نشمل التى لها المخزولة

 المشروعات لتنذض والدوالد م ج٠س ٠ال
هذا أسباب من وكان ؛المحلية

ريق متيارات أن ا جنبية ا  التى ا
 تحرم كانت البالد على مغروضة كانت

 على ريبة أية فرض من اخ-ولة
 ذه—وه ،حكزمكه٠ رضاء اذر إلدى;

ا يلى كما المحاض

 تعنى وهذه ٠ بلدية مجالس ٠ ١
سكندرية بلدية لمن “مج  ء ألذى الذى ا
جنبية الدول ووافقت ١٨٩٠ عام  ا
 وخولت بانشائه مرسوم اصدار على

 نشمل’ محلية رسوم ربط سلطة له
 ا عضوا ٢٨ من بولفه وكان ٠؛ذ.'لمب

 تعينهم ٨ ئ وظ؛ئغهم احكم نمءيذون٠ ٨
 أنه عدلى ،مذتخب.ون ١٤ ن الحكومة

 أعضاء ثالثة من أكذ.ر انذخاب يجوز 
 أكتوبر ٢٣ وفى ،واحدة جنسية من

 هذا بخدلى مرسوم صدر ١٩٥٢
٠ لدائه 'نمهيدا المجوسى

ن — ٢ ى ،مخذاطة مجا  وهى،مجا
 اسامة المدن بعض فى وف تن؛ كانت

 وكر الكبرى والمحلة كالمنعدورة ؛
 شيح اض فى ويسمح (وغيرها الزيات

جانب قب"ول لعضويتها  ا؛نيمين ا
 حق المجالس لهنه وخول ، فيها

 لتنغيذ ورسوم ضرائمب "نقرلر
 يتألف وكان ،المحالة لمشروء.'ت١

 ض ٤ و المعرش من ٤ من المجلس
جاذب  ااوظيفة بحكم وعضوبن ا
٠ المحافظ أو المدير المجلس ويرض

 عضويتها ؛ محلية مجالس ٠ ٣
 لها وليس ،المصريين ءلمى مقمدورة

 وانما رسوم أو ضرائب؛ تذرير حذ'
 الحكومية ءاذات١من ايراداتها "نتكون

 التى المشروعات بعض أرباح ومن
ه كمحطات بها "نضطلع  والكهرباء ا

 يح وغرها اض'زر وادارة الثلج وممالع
 سمح ت بحح تطورت قد كانت وان

 بشروط الرسوم بعض لفرض لها
 دلوغ ويتها٠لدض يشترط وكان ،معينة

 أمالك عوائد جنيهين ودفع ٢٥ سن
٠ أطيان ءوأئد جنيهات ٤ أو رنويا



١١٢٨ ملية مجالس

 هذه كالت ، قروية مجالمى - ٤
 اكفرى المدن فى تقوم المجالس
 وزارى قرار سدر وقد والقرى
 يتألف وكان ، ١٩١٨ عام فى بانشائها
 عفودن من القروى المجلس

 ٤ ، القانون بححكم معينعن
 على فدون يد ممن منتخبون أعفاء
قل  ، خفر عوائد بصفة قروش ١ ٠ ا

 الى القروى المجلس تحويل ويجوز
٠ محلى مجلس

 المجالس هذه اعمال جميع كانت
 خاص لقم ١٩٠٩ عام ,منذ تابعة

 استدارى مجلسى له الداخاحة بوزارة
 وزارات موظفى كبار بعض يغم على’

شغال والمالية الداخلية  ،وألسعة وأ
 هذا أصيح الصحة وزارة قيام وبعد

 الصحة وزارة لوكالة تابعا القسم
 وزارة وبقيام ؛ العامة المرافق ن لش"

 ١٩٠١ عام والقروية البلدية الش"ن
 اليها القسم هذا اختصاصات ضمت
دارة آ المحر الحكم وزارة وبقيام  ا
 من الش"ن هذه أصبحت ( المحلية

 (٠ المحلية المجالمى ادارة )) اختمداص
٠ بها

طية مجالس

 فى قائمة كانت طائفية محاكم
 للفصل قغمائية سلطة ولها ممر
حوال بممائل يختمر فيما  ا

 من وم—الخص كان متى الشخعمية
 هذد أكثر قيام وكان ف المجاسى طائفة

 ة—عثمال ذرهانات رموحب٠ المجالس
 هذه ومن ية مع- اذدن ن، أو نديمة
خذة قباط مجلن ا رثوذكسى ا  ا

 مادو ١؛ فى عال بأمر ء ألثى الذى
 ليك الكا*ته ماط٠ؤ أ ومح.لر ١٨٨٣

a ١٩٠٢ عام البرو'نذانت مجف 
زمن ١ومجاس  .١٩٠٥ عام الكارودك ا

رثوذكى مجاراأروم تثمل ا كم  ٠ ا
 والمجلى ٠ الكاثوليك والروم

رمدى ألغريغورى  الطائقة ومجا*, . ا
الكارؤليك الكلدان ومجلس ، اإ.اروذية

نجيليين  ومجلس ، البروتيتاك ا
٠ اليهود

 ووجودها المحاكم هذه تعدد وكان
 القضائى التنظيم دائرة عن سيدا

قرم فى الموحد  مع يتنافى مما ا
 لهذا ، للدولة الكاملة الميادة

 وضم ١٩٥٥ سبتمبر ٢١ فى ألفيت
الوطنية- المحاكم الى اختصاصها

حوال محاكم  اغذ الشخصية ا
٠ ( الملمين

دوبي مجامالت

 غذ الدولية المعامالت فى قواعد
 ترعاها أخالقيا أو قازونا ملزمة

متناع أو بالعمل وذلك ، الدولة  با
عمال من عمل عن  صديقة دولة نحو ا

 ة — رغ? أو الودية الروح عن ا'رعبن
 غ الدولة بهذه صداقتها توثيق فى

 أو كبن بضيف حيب التر كمظاهر
 اندول رؤساء منح فى استمرارها

جنبية  هذه عنهم زاك الذين ا
متيارات العفة  مقررة كاك التى أ

٠ قبل من لهم

 أو الدولية المجامالت تختلف
خالق مماى  هذه أن فى الدولية ا
خب نمار ن م اضا ها حدر٠م ة ا  ا

 للرأى ثارة—اس يرخالفتها فى وان
 كذرض المهذب العالى م’اف

 تترضى التى البات فى ألماعدات
 معي؛ تتفق ولكنها ، أخرى دولة مجا

 وأن ملزمفة غدر سلوكية قواعد أنها فى
 تطبيق صوى جزاء بتضؤن  اهمامجا

 هذأ واعتبار ، بالمذل انجاملة معدأ
صال  ولكر ٠ ودى غدر عمال ا
 وكذك ١ الدولية الحامالت تختئف
خالق ممادى،  قوادر عن ، الدولية ا
 مصدرى؛ أكان سواء الدولى القاذون

 فى مستقرا ’عرف -أو غارعة ت١اهد٠مع
خالل ن٠  م"لية عليه 'نترتب ببا ا

٠ دولية قانونية



اسليم اذيةجم ١١٢٩

التعليم مجانية

ن من ٢٦ المادة نعت ء  ألعالمى ا
شان لحقوق  شخص لكل )) عران ا

 يكون أن ويجب ٠ التعليم فى الحق
ولى مراحله فى التعليم . ا  اب٠وا

قل على  التعليم يكون وان ،بالمجان ا
ولى  يعمم أن وينبغى ٠ لزلى~ا١ ا
 ييسرالتبول لضو'ألمهتىوان١ الثعلى
 المساواة ندم على العالى للتعإيم
 الكفاءة اساس وعلى للحميع التامة

ول الحق ولآلباء ٠ ٠  اخيار فى ا
٠ اً( أبنائهم تربية ذوع

 التى الخدمات من التعليم يعتبر
 تطور وارتبط ، الدولة بها تقوم

 الخدرات بتطور العباب النظم
 لخضوع والنوع الكم حيث من العامة

 الياسية لالعتبارات العامة النفقات
تجاه فان لهذا شتراكى ا  يضيف ا

 الدولة ميزانية على جديدة التزامات
 ذاك فى بما العامة الخدمات ميدان فى

 فى الدولة نميب كان الذى التعرم
 كانت وبالتالى محدودا به النهوض
 بقواعد مشروطة التعليم مجانية

 حذل المجانية هذه وبدأت ؛ معينة
 فادني ولى التعليم مرحاة فى مقررا

 عن مس"ل المواطن ان بمعنى الزاميا
ولية المدرسة الى أبنائه ارسال  ا

 تطبيق بدأ وقد للعقوبة تعرضى وا
 عام منذ ممر فى التعليم الزامية
 تعميم ارع يهدف كان بمشروع ١٩٢٥

 ١ ٠ خالل فى المجانى التعليم هذا
 حاك التنفيذ عقبات ولكن سنوات

 جميع فى الهدف هذا تحقق دون
٠ ومالية فنية سباب البالد مناطق

 اش التعليم مراحل فى المجانية أما
 فكان الزاب واثة المدرسة تعلو

 بثروط المجانية تمنح أن على نامرا
 ،المالى العجز او التفوق منها خاصة

 المرحلة فى المجانية نسبة ارتفعت وقد
ماس هذا طى ممر فى الثانوية ا

 ث التالميذ مجموع من بز ٣٧ نحر الى
 فى المشروطة المجانية تحققت كما

 وكاتت ،واداس الدالى التعلى
 كاً!.تعليم معينة لمعاهد با!شية عامة

المعلمون 'نتن-ريح معاهد أو الدرنى
٠ واسمات

شتراكية واسفة  تعتبر ا

 لهذا البشرية للقوى استثمارا التعليم
 جميع فى المطلقة المجانية تقرر فانها

 مشروط الحق هذا أن ا ٠ مرادك
مكنة كفاية منها عتبارات كذلك  ا

 بهذه لاللتحاق المؤهلون لجميع
 الشخصية رغباتهم بحب المماهد

 نشاً لهذا ، الدولة ض الزام دون

 مسابقات >) و الفرص تكاؤؤ مبدا

 العاس التفوق اساس على (( القبول
عتبارات  والقومية الياسية وا

خرى ٠ ا

 فى صدرت ١٩٥٣ عام منذ-٢
 انتهت التشريعات من سلسلة ممر

 مراحل جميع فى المجانية بتعميم
 الذرص تكافؤ مبدا تقرير مع التعرم

 وتنسيق الدراس التذوق عرأساس
 مايو ٣ نغى ،الناجحون ن٠بو القبول
بتدائى التعليم قانون صدر ١٩٥٣  ا

ولى التعليم غير وهو ) لزامى ا  أ ا
 المدارس فى التعليم )) ذوله تضمن

بتدارة  التغمين يكلف و بادأن ا
 المادة ونصت (( اضافية بفنت اداء
 التعليم )) أن على القانون هذا من ٣٧

 بالمجان(( الراقية بتدأرية١رس١لمد١فى
 ة—غذائي وجبات تقربر عن فضال
 ٠ كرية١ السنة خالل مجانية

 الذى الثانوى لتدلميم ١ قانون نمى ا كم
 أن ى علم نفسه التاريخ فى صدر

 بادان(( بؤرحلتيه الثانوى التعرم ))
عدادية المدارس بذلك والمقصود  ا

 ٠ الخمسة بأنواعها الثانوية والمدارس
الثامل القانون سدر ١٩٥٦ عام وفى



١١٢٠ ادبر

 بدوره وشمل الجاممه تعليم النظم
٠ التعليم شجاندة مبدأ

 التى اتير—الدب تضمنت وئد
 تقرر موادا ١٩٥٣ عام وهد وضعت

 له الدولة ذ وكن؛ التعلم حرية
 ٥٠ المادة فنعت ٠ مجانيته وتعميم

 يأتى ما على ١٩٥٦ عام دسذور من
 العام التعليم على الدولة تثرف ))

 فى وهو ، شذونه القاذون وينظم
 الدولة بمدارس ا؛خذلغة مراطه

 ينظما التى الحدود فى بالمجان
 ءلى التالية المادة ونصت (( الذاذون

ولى مرحلته فى اتتدليم ١) أن  ا
 {( الدولة مدارس فى وبالمجان اجم'رى

 ١٩٥٦ دستور من ٥٠ ا؛؛دة ونص
 مثروع ورن ٣٩ ؛_ادة١ نص رقابله

٠ ١٩٦٤ لعام اوت الدستور

المجبر

سم  أى ) بكوزتارساج :ماجيار الغوص ا
( المجرالذمعبية جمهورية

 شعبية :جمءررية الحكم ننام

 دوبى :استفان الدولة رئيس

 كالل :جيو الحكومة رئيس

( ن م ١ر٨ ) بودات : العاسمة

 الثمعبية ر ج لما جمهورية ٠ ١
 تقع ، السواحل عديمة أوربية دولة

 بها تحيط الشرقى أوربا وسط فى
 من النمسا باستثناء عهايجم دول ه

شتراكية الدول مجموعة  ، وتثمل ا
 الثمال فى وأوكرانيا تشيكوسلوفاي؛

 فى ويوغوسالفيا الثرق فى ؤرومانيا
 فتجذاورها الغرب فى أما ، الجذوب

 والتى ( المحايدة ) النمسا جمهورة
 ١٩١٨ عام حتى معها تؤلف كانت

 اتفاقبة حددت ٠ ثنائية امبراطورية
 ١٩٤٥ يناير ٢٠فى مع؛اطغاء الهدنة
 كانت ما الى وأرجعتها المجر حدود

 عام فى الحرب دخرولها قبل ءليه
ساحها ) قرى ٣ باستثناء ١٩٤٠

ألى ضمت م( كم ٦١
٠ فاكيا تثعيكوسلو

 م م الف ٣ره٩ المجر ماحة تبلغ
 تمثل وهى ,( م كم الف ٩٣ 'نحو )

 نهر يرويه رسوبى حوض جغرافيا
 سياب؛ حدا رعتبر الذى الدانوب

 فى تثيكوساوفابا ءن المجر يفصل
قليم مجراه يشق الشالءثم  رأسيا ا
 بعرف٠و شرذى تسمحن الى فينقم

دنى المجر بسهل  فى ويقع وءربى ا
 وبحرة الحعر المجر سهل جذوبه
تون  اطابع١ كان لهذا مما٢ه٠) با
نلدم فى بارزا ألريفى ٠ كه ا

 ن م ٩ر٩٧ المكان يباغ'ءدد
 الى اردع ا ١٩٦٠ يناير احصاء )

 لى—ويمن ( ١٩٦٥ تقدير ) ا٠ر١٤
 دجموع من ا ٩٢ر٨ المجرى الجنس

لمانى السكان،  نحف نحو بر اره وا
 اللوفاك ص أقابات ثم ( مليون

 ١٩ نحو ١ والعجر والعرب والكروات
 / ٦٠ الريفى المجتمع ويبلغ ،’ (الغا

 فى بز ١٨ منهم ٠ ا ٤٠ والخضرى
حة) المدن أهم غ وحده؛ العاصمة  ى ا

 ٢٢٤ ذك ساو ( ألفا ٤٤٦ دبركحن >
 ١٠٥ زيجد ، ألفا ١٢٥ بيج ، ألفا
٠ ألفا

 الزراعة زالت وما كانت ٠ ٢
ول المركز تحتل  اقتصاديات فى ا

رض ساحة وتبلغ المجر  الزراعية ا
 وااذوى ، الماحة دوع من بز٦١هر

 فى م ١ر٤١ م ١ر٧ عليهاتبلغ العاملة
 النظام وكانه ؛ < الصناعى النشاد
قطاعى كية فى سائدا ا  الزراعية ا

 لذغل'م١ فى تطوير أبرز كان لهذا
جتماعى  ١٩٥٠ عام منذ الجدر فى ا

مالح ناتون  تم الذى ءى١اازر ا
 صفار على ف م هره٩ توزيع بموجبه

 رد٠ء بلغ ١٩٦٤ يناير وفى ، المالك
 مزرعة ٣٨٤٩ الجماية المزارع
ضان^ فالج م ١هر ذيهاً يشترك  با

 محطة ٢٣١و حكومية مزرعة ٢١٧الى
 ألف ٥٨ عددها يبلغ اش للجرارات

احماء ) اؤربية الخاصالت ؛جراو



المجر ١١٣١

 ٠ ض م ٣هر ذرة ا 'نثمل ، ١٩٦٣
 بطاطس مط؛٣ر٤ الكر بنجر

 نب ٠ك ؛ ط م ١هر قمح ؛ ط م ٢ ر ٠
 ٨٦٩ شعير ٠ ط م ١ر١ بهق . ه -دماح
وداج طوت.ر ويذؤم . ط ألى  عاى ا

 تام بدأت ة٦ .٠خم خطتل ا,-..'*
 'تورة بسبب نعثرت أنها ا ١٩٥٠
 مركزها اتعتمادت '"نم ١٩٥٦ أكذوبر
 هدلى وكان . تاللبة خطة بشظيجم
 انتهت اش الثابة الحمية ا)خطذ

رنعاع ١٩٦٥ فى نتاج ا  الرراس با
 عام سمنؤى عن ./' ٣١ بمتوط

 بمذوط العام الدخل دة ور ١٩٥٨
٠ ابق—ا! المتوى عن بر ٥٧

 ماحة من ثمر ١٤ر٣ الغابات نغطى‘
قليم  والمرس هكتار م ١ر٣ و نح أى ا
 الثروة ولشمل بر ١ره٧ ئحو

 م ٣ر٣ ، خنزير ٧ر٠١ ادوانية
 ونحوتلث ، ماشية ١ر٩ ، أغذام رأس

 الخدزل تربية تعير ا فرس مليون
 المسؤورة التقليدبة المهن من المجذرية

٠ ( العالى المستوى على

قتصاد فى تطوير أبرز كان  ا
نتقال المجرى  الكر اساد من ا

نتاج الى الزراعة على  الصناعى ا
 واهمها المعدنية اكروة واستغالل

 الفحم من أكثره ط م ٣١ ) الفحم
 ره٢ ) والصلب الحديد ، ( الرمادى

 ت ( د م ٢ر٢ ) البترول مط<،
 ثم ، ( د م ١ر٧ ) ابوكسيت

 لخط_ة١ تغمنت وقد ، المنجنيز
 كا ١٩٦٥ حتى ) الثانيمة اخمية١

رتفاع لناج ا  بمتوسط الصناعى با
 ،وشمل ١٩٥٨ عام مستوى عن /٨٥■

نتاج سمنت : ا  ؛ ط م ٢ر٦ ا
 ٤٤٩ سكر ،حل م ١ر٤٣ المخصيات

 قطنية 'منسوجات ( ١٩٦٤ ) ط ألف

 م ٣٦ صوفية ، *ربع مذر م ٣٠٤
 عن فضال م ٢ ه أحذية ،مربع متر

دوات )انتاج والقطارات الكهربائية ا

ت والدربات  وأدوات الزراعية وا
 عام ميزانية بلغت وقد ٠ المصب'ذع

 ،قورنت بليون ٩٨ جماته ما ١٩٦٥
تفاقية وحددت  السوفيبة المجرية ا

تحاد مع التجارى التبادل ٨حح  ا
 اى روبل م ٨٩٠ بنحو ادوفيش

٠ 'الخارجه المجذر تجا؛رة ذلث٠ نحو

 ر ؛—انهي. منذ المجر مرت — ٣
 فى المجرية ٠ود—النم طؤرية١ر٠مب١

حداث من بمللة ١٩١٨ عام  ا
 على جذرت والعسكرية المياسية

تى 'لنخدو  جقمؤوردة ؛؛قامة بدأت : ا
 ا٠به اطاوت ان 'ناش لم كية١شقر١

 بزعامة ١٩١٩ عام فى شيوعية حكومة
 البالد فى وضى٠لذ ١ اشاءت {( كون بيال ١)

 فى للجرر رومافى؛ غزو الى ادى مما
 ٠انسحنابها ٠وبمد ا ٩١٩ أغطس ٤

ميرال أقام  وطقسه حكومة دورتى ا
 الدرنى على وصيا نفه وأقام ملكي..ة

 المالك ر١ش 'نمثل حكومته وكانت
 ١٩٢٠ يونيه ٤ وفى ، اذزراعيين

 مع انريانون معاهدة المجر وقعت
 از ٧٥ نحو المجر فقدت وبها الحلفاء

 سيما  ) لجيرانها مسماحتها من
 وفى ؛ ( وتثيءوسلوقاكيا لرومانيا

 المجربة السياسة اتجهت ١٩٣٢ عام
 الغاشية وايطاليا النازية المانيا لحو

 بزءآمة لهما موالية حكومات وقامت
 داراناى خليفتيه ثم بون جاً الجنرال
 ر٠المج هم وكان ؛ ( ١٩٣٨ ) وامرى

 لهذاعدت ، المفقودة 1امالكه استعادة

تية المعاهدة  فى الكومتذرن ند ا
 فى ارالمحور انغمت ا،ثم ٩٣٩ ناير

 بذاك وحصلت ، ١٩٤. نوذمر ٢.
 مئ سلوفاكيا من وجز، روتينيا ءلى

 تراسلفاب وشمال .نثيكوطوناكيا
♦ رومانيا من

 روسياءام غزو فى الجر اغتركت
 اتءبت ان تلبث لم ولكنها ١٩٤١

١٩(( مارس وفى ، ١٩(٣ مايو فى



١١٣٢ س مجلس ا

 خرمة وأقامت البالد ألمانيا احتلت
 برع سقطت أن تلبثة لم لها موالية
 ١٦ فى فرضية لسو ١ القوات تقدم
 عقدت ١٩٤٥ يناير ٢ وفى ، أكتوبر
تحاد مع الهدنة  وفى ، السوفيتى ا
 الوطتى ألمجلس أعلن ١٩٤٦ فبراير

 ،جمهورى نظام وانامة الملكية الغاء
حزاب اضطرت ١٩٤٧ مايو وفى  ا

 فرنك )١ الحكومة رئيس الشيوعية
 رئيس تبعه كما لالستقالة (( ناجى

 ١٩٤٨ يوليه فى تيلدى(( )) الجمهورية
 سلطانه الشبوعى الحزب بسط وبذلك

 استيقان وذولى ألدولة جهاز على
 ديسمبر فى الجمهورية رياسة دوبى
 ١٩٤٩ أغسطس ١٨ وفى ،١٩٤٨

 غرار على دستور للمجدر وضع
 من فترة وبعد ، فيتى الو الدستور

 ١٩٥٦ أكتوبر ٢٣ فى نثيت ،ألهدوء
 برياسة حكومة وقامت يمينية 'وئرة

مم هيئة طالبت (( ناجى امرى ))  ا
 لم ولكن ، حيادها لحماية بالتدخل

 f الوزراء أحد ) كادار يوناس يلبث
 ندخل‘ وطلب مضادة حكومة ألف أن

 المالم قرار السوفيتية القروات
 ناجى امرى وقدم ، بالفعل ذلك وتم

 ٠طيه وحكم للمحاكمة ووزرائه
عدام ٠ با
 اث أساس على الحكم نظام يقوم
 امايا اسة الوطنى.لمثل المجلى

 مجلس ينتخب الذى وهو أبالد فى
 ريور فيما مقامه يقوم الذى الرياسة
نعقاد فترات  الرياسة ومجلس ،ا

عاى الدولة رأس يمثل مجتميرا  مع ا
 ٠ للمجلس منتخب رئيس وجود

 الملكية حماة على ستور اك ينعر،
كة واحترام الغاصة  الموروثة ا

 اً العام الصاب هرع تتعارض لم ما )
 الذرية الثروة ألتأميم يشمل بينما

 ٠ صالت١إو١و والبذوك

:المجرية ■ة .٠■ ا!ف

ف'١١ر٧= )اد 'فلورنت اسالة

، افقيا ) أخضر ابيض أحمر : الملم

س١٠ مجلس

 أعضاء بعض من يتألف مجلس
مم لهيئة العامة الجمعية  المتحدة ا

 اللم على المحافغلة بمهمة لالضطالع
من  توضحها المهمة وهده ج الدولى وا

 الدوية المنثلمة ميثاق من ٢٤ المادة
 العمل يكون أن فى رغبة )١ بقوله
مم به تذوم الذى  سريعا المتحدة ا
 الى الهيئة 'نلك أعضاء يعهد ف وفعا

من مجلس  فى الربسية بالتبعات ا
من اللم حفظ أمر  ث الدولى وا

 يعمل المجدى هذا أن على ويوافقون
 الذى بواجباته قيامه فى عنهم نابا

 ويرفع ٠ ٠ التبعات هذه عليه تفرضها
 خاصة وأخرى سنوية تقارير المجلس

 العادن ارالجمعية الحال اقتضت اذا
 على ٢ ه المادة وتنصى (( فيها لتنظر

مم ء١أءف يتعهد )) أن  المتحدة ا
من مجلس قرأرأت بقبول ٠ (( أ

 مجلس يشكل بأن الميثاق قفى
من  أر يقسمون عضوأ ١١ من ا

 دائمون غير وأعضاء فيه دائمين أعضاء
 منتون لمدة العامة الجمعية تنتخبهم

 فى منهم احد انتخاب يعاد أ على
 تقدست ١٩٥٦ عام وفى ٠ تابة دورة
 أعضاء زيادة باقتراح الدول بعفن
 رفع رئى 'تم ١٤ ألى ألمجلس هذأ
 وهذا عضوأ ١٥ الى المدد هذا

 فأصبح ، عليه الموافقة تهت ما
س محلن أءضاء  التار النحو على ا
تحاد .٠ ذائمون أعضاء  . الوفيتى ا

يات  فرنا ،بريعالبا ،المتحدة الو
 منتخبون؛ )أعضاء لوطنية١ الصون ثم

ولى الترنيحات ت أسن  لمجلس ا

من  كل انتخاب على ( ١٩٤٦ عام ) ا
 ئ ألبرازيل ، استرابا ، معر : س
 ٠ ١بولند ثم المكسيك ن' ١لند هه

حر الذرشيحات ذرت—ور ة ا
 الدون أشذاني ءلى -أ ١٩٦٧٠٦٦

 كندا. ٠ البرازيل ح وهى ا!دة العذر
غ الهند ، أبوبيا ٠ الدنمارك



من مجلس ا ١١٣٣

مالى- رحنتين ؛ ر^'دان١ ، طفاردا ٠ ا

الذى ءو المطمر وهذا ٠ ندرا ونم
١٠ ' الثرق مثكلة ه٨ط عردت ا

ءلى ى عتداء '-تعمارى وا ر ع٨الصك ا
- ذو ذو نذر خالل العردة الدول

دقرار فيه ضلع ول ا ٩٦٧ موله

عاذية ن دورة الى القضة فأحلت

. ا!مم لهيئة العامة للجسية

تاد٠:.١ دالة فى هدن ا محنى نعتمر
٧رئح- من دعوة ألى على ودلتاًم دائم
لة دور من محلى ورراسة ، المحلى ا

ض آ ----------------م ي .آكل"
٠ المنتخبين او ألدالمئن من المجلى

من مجلسى اختصاصات سمل‘  ا
ب'سية  'نوية ى عل العمل ا ا
مة بالطرق الدولية المنازعات  .ا

 ۶١ الد: اف اط ندء ان له فالمحد
 ع١النز من بينهم ما يسووا أن ألى

كالمد.'وسة ا!ودية لطرق١ باحده
 تزاج أى نفحص أن واه ٠ واكحكيم

 دور احتكاك الى يؤدى قد موقف او
 السل .بعرغى نزاعا يثير قد أو

 ة—الجذم فى عضو ولكل /٠ ٩للمخطر
من مجنى ينعه ان العمومية  از ا

 الخعإورة صفة له نزاع او موقف أى
من ض ت هذه وفى ٠ ا  يمدر الحا

 ؛ ددا ٩ النزاع *رهاء توصيات المجذلى
 اتخان اختصاصاته تضل كما

 فى ادلم لصيانة الالزمة التدابى
 ٠ الذكر العالفة الوسائل فثل والة

 الصالت وقف التدابير هذه وتذممل
قتصادية  البرية والمواصالت ا

 والبريدية والجوية والبدرية
 وقطع ، والالسلكية والبرقية
 فثان واذا : السياسية العالقات

 المسانحة القوة استخدام للمجنس فان
 على ( ٤٣ مادة ) الميشاق ض لهن؛

مم أعضاء جيع ))يتعهد أن  المتحدة ا
السلم خففن فى الماهمة سبيل فى

من  تحت ضعوا أن الدونى وا
من مجلى ف تمر  طنبه عر بناء ا

 ذادة اتفاقات أو تفاق وشقا
 المسلحة الذوات من م لى ما

 حرورية والتسهيالت والماعدات
من الى لحعظ  وقد /{ الدور وا

 كزلى القوة استخدام اظزم
 لجنة تثكيل ألدولية المنازءات لغد

 والى ٠ ذلمجذلى تابعة حرب اركان
 ويحدد ٠٠ )إ ٤٥ المادة تكر هذا

من محف.  ألوحدات هذه قوة ا
 عمالها والخعأط استعدادها ومدى

 لجنة بماعدة وذأك ٠ لىكة٠لمذ١

 الرنة هذه و■سكلى ٠ ٠ حرب أركان

عضاء درب أركان رؤساء من ا

من مجلس فى الدائمين  يقوم من أو ا
 تحت مذولة اللجنة وهذه ٠ مفامهم

 التوجيه عن المجلعى اى الى
ستراتيجى  ماحة قوات ية أ

 « المجلر اشراف تحت كة ر د,-- م.و
جراءات .هذه أن لى  الحربية ا

 للدول الطبيعى الحق مع تتعارض 
عفاء  اذا النفعى عن الدفاع فى ا

 لجبن وذلك ماحة ذوة عليها اعتدت

 الالزمة التدابى المجلى بتخن أن
٠ الذكر افالغة

 ٦ بأغامية المجلى قرارات تصدر

 أصوات بينها من يكون أصوات
عضاء  . متفقة الدائمون الخمسة ا

 اعتراضا منهم واحد أبدى فاذا

 باستثناء ) ممين لقرار بالنبة
جراءات الخاصة القرارات  امتنع ( با

قتراع فى المض المجاس طى  او ، ا
قتراع اجراء بعد القرار مقط  ، ا

ءتر وض  الدانة لخس١ضلسول١أ
٠ الفيتو بحق يعرفا ما هو



)١١٣ مة مجلس ا

األمة مجلس

 ألمجر عر يطلق ل-م — ١
الدريية ألدول بعض فى التشريعى

ويبيا وألكوبت ، م٠ع٠ج ٠ منها
 دوح’إز١ ألمجر ن:ط فى ويسذوى

 ا كم ونوأب غيوخ مجر من لف المأ
 م فى ١كما ألمنفرد ألمجلى أو ليبيا فى
٠ بت لهدو أ و

سم لهذأ ذكر أول حاء  بالسبة أ
 فى معر فى ألدستورية ألحركة لتاريح

 ألمادر ألدستور سماق
 دح ،'— د,! أ نصت أن بر يذا ١٦ فى

مة مجر ١١ أن على ٦٥  هو أ
 ألساطة تمارس اش ألهيئة

 لمحالى١ وكانت : ٠( ألنشرديسة
 منذ معر فى قامت ألتى يعب.ة التف

 بأسماء تعرف عثر ألتام الذرن
 أادواب غورى مجذل : منهزا مختلغه

 عام فى ألنزأب مجر ٠ ١٨٦٣ عام فى
 فى ألقوأندن دورى مجر ٠ ١٨٧٩

 فى ألتثريعية الجمعية ٠ ١٨٨٣ عام
 -١٩٢٣ عام فى .البرلمان ١٩١٢ عام

ثم ددا وكان  مردوف محنسا ا
 ومجر للشيوح مجر لرن لغا م؛

 يس—لخم ١ لجنة اقترحت كما : للذراب
-*,' هذأ ١٩٥٣ عام مدروع فى أ
٠ فكه بح

ذمة مجر لف ٠ ٢  ألمعرى ا
ور  ١٩٥٦ يتور ظن و مرش.ا

نتخاب.. وجرت  ١٩٥٧ بوله ه فى ت ا
مة مجلس أولى' وافتتح  م.ت ٢٣ فى ا
 ظل فى والثانية ; نفه الر

 ١٩٦٤ اهام العاذر اوقت .ذوو الد
نتخابات تمت وقد  فى المحل لبذا ا

 دن ٢٦ فى وافتتح ١٩٦٤ مارس ١.
. نفه لنهر ا

 فى ا!مة مجر عن الكالم يتغمن
 أاى ٦٥ من 'إواد ١٩٠٦ تور—ن

 عليها قام التى المبادى، وأعم ٠ ١١٨
نتخاب أن المجر هذا  بجرى أ

قذراع ذرحة وعر ألدام أرى با

 ألسن من البالغ فيه ويشترلذ وأحدة
 ذتخابات١فى ٢١ كان ) ميالديا عاما ١٨

نتخاب حق ألمرأة منح كما .( ألورلمان  أ
 لحق ١ هذأ قرر وكذلك ٠ وألذرنيح

نتخاب أعتبر كما ، ن للعار  أ
 ألمتخلف يتدرض -ا٠مي١ألز وأجيا

 هذأ أنفرد وكذلك ٠ للعقاب عنه
 بة و لعف شيح لنذر أ جعل بأن ألدستور

ين بين من المجلس هذا  يتواى ا
تحاد تحاد ١ ، ترشيحهم القومى ا  وا
ودى  سيا-ى شعبى تنظيم وهو ا

 الدو اجهزة جانب الى وم كان
 ل—ألفص مدن كانت ٠ ( رة لتقليد أ

 ، ستوأت ه للمجر بعى التدر
 للدور لالنعقاد ألمجر وبدعى

 من اكاتى الغبس قبل النوى
 بجتمع لدع لم فاذأ نوفمبر دجر

 ، ألمذمؤور يوم١فى أ!ذ؛ذؤن محكم.
مة مجلس حق من وجعل  يرشح أن أ

غرلمذ  ريى أعضائه لعدد ألمطلقة با
 ءلى ألذرشميح غى وبم 'لجمؤورية

 ورئيس و ، فيه ١رتقتائهب اأوأحرن
 ولكن ألمجرة حل حق الجمهورية

٠ -ه٠ذذ سبب لل ألثانية زلمرن بحل 

مة مجلس أما  عر قام ألذى ا
عالن ص أض؛  لعام ألددورى ا

 منها: خصائص بعدة تميز فقد ١٩٦٤
 أاى ألمجر أعضاء عدد ۶أرتغا
 يكون أن أشترأط مع عفوأ ٣٥٠

عضاء ء ئ نصف  ألمجر, فى أ
ش ءى كا ومعيبآن لترن  م>ن أ

 هذأ أن بمعدزى ’ ۵۶وألفال العما'ل
 تمثيل أساس على قام لمجلى١

 وأشدعى ٠ ألشعب أئف لطه ربى
 ذعامل٦و ألقالح بمعنى ألتعريف نزك
 تميز فاصلة حدود وجود لعدم نغرا

 تبز كما ، وألمامل ألفالم صفة
 تعيين فى ألدولة ريمى بحق ألمجر

 أن بمعنى منه بقرأر أعضاء ١٠
نتخاب' أساس على قام ألمجلى  ا

 ويحون ٠ اكعيين وعاى المروط
ألمجذؤسى ن٠م بئذرأر وشة٠ألعف سقاحد١



تتاج مجلس القوس ا ١١٣٠

 الثقة فند ما ١اذ ألثدن باًذب
نرام  ألعضوية ;واجبات خل١ أو وا

 التى والغالح العامل صعة فتد اذا و
♦ أساسها ءإى انتخب

 سحب حق المجدى لهذا تقرر
 وذلك ألوزراء أو الحكومة من الثغزة
 الحكومة الى موجه اتذواب بعد

 الثقة سحب وبكون ألوزذر الى أو
 لم حق وهو ؛ اأجلن أعضاء بأغلبية

ول للمجاسى يكن  دستور ظل فى ا
 سحب على حقه اقتصر الذى ١٩٥٦

 بأغلب الوزراء من وزير من الثقة
مادن ) الحكومة من  المجلى أعضاء

مة عضو ؛قسم  المجذى أمام مةاسنا'
 عمله يتولى أن قبل علنية جلة فى

 اًن ألعظيم بأده أقم )) ا!تية اليمثن
 لجمهورى النظام؛ ءلى مخلصا أحذافد

 وسالمة الشعب مصالح أراعى وأن
 الدستور احترم وأن ، الوطن

٠ (( والقانون
نتاج مجلس لوس ا  ا

نتاج لتنمية الدائم المجلس )) ا
 ذات معتقلة هيئة (( القومى

 بمرسوم أنثى، اعتبارة شخصية
 ، ١٩٥٢ اكتوبر ٢ بتاربخ صدر

 على الوزراء مجلى برياسة وألحق
 ردا الوزراء مج؛س رئيس بكوت أت

٠ للمجلس أءلى
نتاج مجلس انداء كان  القوس ا
ور الخطوة  حكومة بدأتها التى ا
 التخطيط نحو ممر فى الثورة

قتصادى  ، القوس ألمستوى على أ
 فى اليه ألمشار ألمرسوم نعى لهذأ
 المجلس يقوم ان على ألثانية مادته

 اتثائه تاريخ من وأحد عام خالل فى
 لتنمية اقتصادى برنامج )) بوضع
نتاج  تقديم فيه يتوخى القوس ا

كثر المشروعات يسر اتشاجا ا  وا
قل تنفيذا  مراعاة مع كلفة وا
 ان وعلى ، ألتوس لالقتعاد أهميتها

٠ « ستوات -تالث فى ألتنفيذ يتم

 : ألمجدى أختماصات تضؤلمت
قتصادية المدروعات بحث  الدى ا
نتاج تنمية شأنها من يكون  الدوس ا

 والصناعية الزراعية النواحى فى
 من بها بتعلق وما ، وألتجارية

رادى واستصالح الرى مشروعات  ا
 ن٠و'ذصد؛ وبة١لصحر١ضى١!ر١و أنبور

نتاج ودنمدة ، الزراعة وسائل  ا
 ( ألصناعى الميدان وفى ) ، الحيوانى

 الذوى توليد مثروعات بحث
 ه وغر ل و أبذر دن وا!؟حث الكهربائية

 اصناعات ا وتشجيع لمعادن ا من
 جدبدة صناعات وانثاء القائمة

 ل٠بجع بما التصنيع حركة وتقوية
د رئيسيا موردا الصناعة  وفى ) للر-

 أسواق عن ألبحث ( ألتجارى ألميدان
 فىتدب^ر والنظر ، للصادرات خارجية
 ألمثروات، لتموبل الالزمة الوسائل

٠ اأخ واأرددوم ألضرائب نظام و;نحث
 بنظام التزم المجدى أن ويالحظ

 ودع ۴فاًق للتذل الزمذى التخطيط
ول اامام بعد ثالثية خطة  من ا

 ء ، سنوية مراحل على تتم انشائه
ولى الخطة توضع لم ألوأقع فى أنه  أ

 ١٩٥٩ عام حتى التطبيق موضع
 مع "نقرر قد ألتخطيط مبدأ أن غر

٠ المجلى هذأ قيام
 عضوا ١٦ من يتألف ألمجلى كان

 ويمنحون بمرسوم ألمعينين من
 مجا*-ن بقررها سنوية مكافآت
 ألوزراء مجلى يقر كما ، الوزراء

 توأى وقد ) للمجدى رئيسى تعيين
 وزراء من فهمى حين المنصب هذأ

 لوزراء أن كما ( ألسابقين ألمالية
قتصاد المالية شغال وأ  وألتجارة وأ

 والمواصالت وألزراعة وألتموين
 للمحأس و ، لمجدى ١ حلسات خضور

 وكاذت ، متخصصة لجانا يؤلف أن
 ، ألزرأعى ألذوسع لجنة همثممل

 ، وألتجارى ألصناعى ألتوسع
 ثم ألموأصالت ، وألبترول التعدين

ء بنشى أن له وكان ، التموين



١١٣٦ ابالق -مجلس

 له١و٠أم ويدير التجريبية المصانع
 الذى للذواعد يخضع و بنفه

 المجدى وكان ؛ الحكومة عليها تجرى
 درن بدءوة أو الشهر فى مرتين نجتمع

 ن ااجن, لريمة وانتهت ٠ رئيسه
 واروزازات ات ادلىب: بقيام

 ع ذواحرك ,ثملت التى ة٠المتخعسحح
قتد-دادى النثاط ♦ المخذإغة ا

ابالد مجلس
 اغلم, ابان قائها كان مجلس

 ؟يع ءليه تعرض غ ممر فى الملكى
قضب  اختصاص من 'نكون التى ة٠ا
 ٠ب١المجالر أو لثرءه١المحاكم

 دني كاليرما أو المتقاض أحد كان أذا
مرة أمراء من  أو المدرية المالكة ا

 ذلك فى ا؛حاس وقضاء ،أمراتها
 الحاسة الحائل باستثناء نهالى

٠ لونف يا

 أص من أغا هرئ البالط مجلس كان
سرة من  ٠ ملك. بأهرر بعين المالكة ا

 ووذير ’ الشيوخ مجلس رسى ومن
 ٠ الملس الدبوان ورئيس غ الحقانية

زهر وشيخ  محدية وريى آ ا
ستفاف  لشرية١ة٠ورسىااحك ،ا

. الممرة الديار ومعش ، العا^

 اميبة الجامعة مجلى

هو العربية الدول جامعة -مجلس
 على نمت ، المنظمه فى الدليا ؛لهيئة
 ف ميدا من الثالثة المادة وصمته قيامه

 للجامعة يكون :>) يلى كما الجامعة
 الدول ممثلى من يتألف مجلس

 لكل ويكون الجامعة فى المشتركة
 عدد يكن مهما واحد صوت منها

 القيام مهمته وتكون ٠ ممثليها
 ومراعاة الجامعة أغراض تحقيق على

 فيها المشتركة الدول تبرمه ما تنفيذ
قتصادية الش"ن فى اتفاقيات من  ا

جتماعية والثقافية والماية وا

 بالواصالت والخاصة والصحية
 لمجلس١ههمة فى وبدخل ، والجنسية

 مع التماون وسائل تفزير كذلك
 فى تنشأ قد التى الدولية الهيائت

من ئكفالة المستقبل  والالم ا
قتصادية ألعالنات لتنغض, و  ا

جتماعية ٠ {< وا

 انعقادا الجامعة مجلس ينعقد
شهرى من كل فى العام فى مرين عاديا

 غر بدغة وينعقد واكتوبر ماًرس
 ذلك الى الحاجة دعت كلما عادية

 دول من دولتين طلب على بناء
 الدائم المقر هى والقاهرة ،الجامعة
 أى فى يجتمع أن له ولكن للمجلس

 المجدى ويتوسط ٠ يعينه آخر مكان
 وى الجامعة، دول بين خالف أى فى

 من دولة على أعتداء وقوع حالة
 وقوعه يخشى أو الجامعة أعضاء

 لدفع الالزمة التدابر المجدى حرر
عتداء هذا  المجلس يقرره وما '٠ ا

جماع عضاء لجميع؛ مازما يكد با  ا
كذرية يترره ٦وم  لى مدرما يكوى با

 ادى ا عو نحامعه آ ومجد ، بقبله
 رى لة كنر بأ ذحجامعة لعام ا مين ا يعبن
 لضع الذى وهو الجامدة دول

مانة خلى١لد١الذظام  اظامة. عمزا

مات شد محس

 العامة(( للخدمات الدائم المجلس »
 صدر يقانون أنشئت متقلة هيئة

 بمجر وألحق ١٩٥٣ اكتوبر ١٧ فى
 لمجلس١أن على القاذون ونمى ،ألوزراء

 النهوض على ويشرف لرعى
جتماعى  ، ألمختلفة اتجأهاته فى ا

 التنمية وبجن بينها ويربعل
قتصادية  ءليها يثرف كان التى )) ا

نتاح لتنمية الدائم المجلس  ا
٠ (( القوس

 القانون من الثانية المادة توضح
 كانت بحيث المجلس هذا أعمال
ووضع العامة المياسة بحث تثمل



اكوأل مجدى ١١٢٧

 وألصحة للكعليم ألرئيسية ألخطط
جتماعية وألش"ن وألعمران  وهى أ

 مع العامة بالخدمات عنه يعبر ما
 ذلك ويتم (( بينها التنيق مراعاة

 لذى١ الحدمات أنواع جيع بحصر ))
 الشعب بحاجات للوفاء توفيرها يلزم

 أن يجب التى المتويات وتحديد
 بالشبة اليها الوصول يستهدف

 الخدمات وحعير ، منها نوع لكل
 ، وتوزيعها توافرها ومدى الحالية
 ،نوخ كل فى الالزمة الزيادة وتحديد
شياء تكاليف وحاب  ، وتوزيعها ا

 وأعداد ، الالزمثن الغنيين واعداد
 عليها رك? التى والند؛ البرامج

رتفاع مع الجديدة المنشائت  الى ا
 التنيق ثم ، للكفاية متوى أنعى

جتماعى التخطيط بين العام  ا
قتعادى والتخطيط ٠كا(٠٠ ا

 من رؤلف الخدمات مجلى كان
رغاد وزراء وقاف القومى ا  وا

جتماعية والثغون  والشاون ا
 والمعارف والصحة والقروية البلدية

 يماون مندوبين ن٠وم ( التربية ر
 وكان ، والزراعة الداخلية وزارش
 مجلى الى نراراته يرفع المجلى
٠ بذأنها يراه ما تخان الوزراء

 أغراضه المجاب استنفذ وقد

 الخدمات وزارات تنطيه) باعادة
 ضوء فى بينها العمل وتنيق

٠ القومى التخطيط

الدولة *جلس

 ١ءذ أنذشء ٠ عليا قضائية هيئة
 'ننظيمه وأعيد ،١٩٤٦ عام فى المجلس
 ٠ ١٩٥٥ لمام ١٦٥ رقم بالقانون
 أساسيتان مهمتان الدولة ولمجلس

ستشارة هما  لرأى ١ مسائل فى ا
 المنازءت فى ألقضاء ثم والتثيريع

دارية  به العمل ينقم ثم فمن ، ا
٠ رئيسيين تسمين الى

ول ستثارى القسم - ا  ا
 نشاط ويتمثل ، والتشريع للفتوى

 : تثمل هيائت عدة فى القم هذا
ستثارى للقسم العمومية الجمعية  ا
 والوكالء المجلس وكيل من وتثكل

 بابداء وتختمى القم لهذا الماعدين
 ألقانونية المسائل فى مببا الرأى
 من المجوسى الى تحال التى الهامة
 مجلس نم او الجمهورية رئيى

 أو الوزراء رئيى من او ا!مة
 دسذورية مائل وتتضمن زراء اله

 التى المسائل أو ، ودولية وتثريعية
 ولدش ؛ الرأى -لجان من اليها ترفع
 ، والتثريع للغذوى لجان هى الرأى
 عدة الى بدورها لجنة كل تنقم
 ادارة وكل والتثيردع للفتوى ادارات
 أوالمصالح ت ١ر ١أوز ١ من ؛وزارة تختعر
 الشم يغم كما ،الجامة العامة

ستشارى  يندبون مغوغبن ا
 الكبرى والمصالح بالوزارات للعمل

 الشذون دراسة فى بهم لالستعانة
 ريةومتا؛هة١د١ والتنظيمات القاذونية

٠ المجلى لدى ت الجه-؛ تلك يهم ما

 ، التضاذى القسم ٠ الثانى
 تثمل هيائت ة ءلى فى نثماطه ويتمثل
دارية المحكمة  سها وير العليا ا
 س وتتألف لمجلى؛ رئيى

 التعقيب وممجمتهاً ، مستشارين ه
حكام جمدع عاى النهائى  الصادرة ا

دارى اساء محكمة من م ا  أواكا
دارية ٠ ا

 محكماً، م—اإف هذا يشمل ا كم
دارى القضاء  والمحاكم ا

دارية خورة وهذه ، ا  ا
 طلبات فى النهائى بالفعل مختمة

دارية الذرارات  التى النهاب ا
 كيار باستثناء بالموظفين تتعلق

 بها وتختص الضباط أو الموظفين
دارى القضاء محكمة  يضم كما ، ا
ويقرم الدولة مغوغى هيئة القسم



١١٣٨ الرياسة مجلس

ء  الدعاوى بتحضير المفوضون هؤ
 واقتراح فعه للمرا ا—وتهيئته

٠ الودية التسويات

 ١٩٥٣ عام دستور مثروع عنى
 لدولة ١مجلمى اختصاصات ابراز ءلى

 فجعل الجمهورى النظام قيام ظل فى
ية له  القاذون منازعات فى العامة الو

 قاباتية عدم مبدأ الروع وأكد
 أقر كما ٠ هزل المجلسى مستثارى

نضاء أحكام أن قاعدة دارى ا  ا
 ٠ ننداذها القاذون كفالة مع ملزمة

الرياسة مجلس

 عليا سلطة يمثل دستورى نظام
شارة جاءت ،الدولة فى  ول اليه ا

عالن فى مرة  جمهورية الدستورى ا
 ٢٧ فى الصادر ااتحدة العربية
 الساطة جعل اذ ١٩٦٢ ستمتر

 رئيس من تتألف اأجمهورية فى ااهليا
 جلمى و الجمورية ررص ودو الدواة

 نلطة العليا الهيئة وهو ،الرياسة
 ااجمهورية رئيى ويرأسه الدولة

 متجلى نفسه قت الو فى يرأرسى كما
٠ القوس الدفاع

 الدستور ض ا ٢ ٠ ٨ المواد دظممت
 اختصاحسات الذكر سالف المؤقت
 السياسة يقرر الذى الرياسة مجاس
 النواحى جميع فى للدولة العامة

نتعادية السياسية جتماعية وا  وا
دارية  دون ) تنفيذها ويراقب وا

 مجلى يمارسها التى الدفاع ش"ن
 مجلس. ويراقب ، ( القوس الدفاع

 التنفيذى المحلى أعمال الرياسة
 هذه يعدل أو يلغى أن وله وقراراته
مجلى ااقرارات  لجأنا يعين أن و

 وتلتزم ٠ والمراقبة تحقيق خاصة
 معها بالتعاون الدولة أجهزة جميع

 اارياسة ولمجاص ة مهمتها أداء فى
 ان وررة— لجمه١ رئيسى ؤقة١هو بعد

 أعضاء اضافة أو أعضائه خاء١ يقرر
الدنغدذى المجاس ويقدم ، له جدد

 الرياسة مجلس الى دورية تقارير
 فى المختلفة النشان أوجه جميع عن

 أمام مس" ويعتبر اانحكم أجهزة
٠ الرياسة مجلمى

 فى الرياسة بجلس ذكر يرد لم
عالن  د به صدر الذى الدسذورى ا

٠١٩٦٤ عام فى ذلك

 السويتى الرياسة مجلس

اتحاد فى العليا التنفيذية السلطة
 وهو ، السوفيتية الجمهوريات

 اش ااسلطة تتولى جماعية هيئة
 للسلطة فيتى المو الدستور قررها

 باسم يعرف المجدى وهذا ، التنفيذية
 الخصائص من وهو (( البريزيديوم ))

 فيتى ااسو المنظام اادستورية
 الجمهوريات من عدد فى وكذلك )

 الخصائص هذه وأوضح ، ( الشعبية
 أساس على يقوم المجدى هذا ان

 ينفى وبالتالى الساطة جماعية
 ى٠فىرئي تتمثل التى الفردية الزعامة

 رئيسا أو كان ملكا الدولة
٠ جمهورية

 فيتى الو الرياسة مجلس يتألف
 مجلس بانتخابهم يقوم عضوا ٣٣ من

على السوفيت  مجلسى ٠ بمجلسيه ا
تحاد  بين وم*ن ، القوميات ومجلس ا
 ينتخب الريامة مجلى أعضاء
 المنحب هذا تولى ٠ مجدى رئيسى

 ذورشيلوف خلفه ،كاينين مرة ول
 ثم ، ١٩٦٠ برزينيف خلفه ، ١٩٥٣

 الحالى والرئير ئ ١٩٦٤ ميكويان
ى ءو مجدى  لى ر بودمذورذى نيكو
 كما ح ١٩٦٥ ديمبر ٩ فى منعبه
 كل يمثل ١ للرئيس ناب ١٩ ينتخب

تحاد وريات٠جم احدى منهج(  ب ( ا
 ا ١دز١ورج٠)'جي حاليا ءو سكارتيرا

٠ منتخبا عضوا ١٦ و

 مراسيه الرباسة ى٠مجل يحدر
 مغرة (( أوكاز ١١ باسم تعرف
لعد لها هرهدلة أو قائمة لتثريعات



اوربا مجلس ١١٣٩

على السوفيت مجلس فقة١هو  ، ا
 ع٠٠٠جمي ممدر المجدى ويعتبر

 انعقاد بن الغزات خالل فى اسات
على المدوفيت مجلس  وهدو ؛ ا
تحاد فى اسيا }اتثريعية الهيئة  ( ا

 ذا——ه رام مس" يكون أن عأى
در المجلس  ء١!وزر١ مجاس أما ، ا

 تنفيذية قرارات فيصدر المدوفيتى

 الوفيت م.جلر أمام ممدول ودو
عاى  دى٠مجا انعقاد عدم حالة وفى ا

 الوزراء ترجنس يكون ادوفيت
٠ الرنايسة مجلس أمام مس"

 واألداب الفنون مجاس

على المجلس )) اسون لرعاية ا
جتماعية وااهاوم وا!داب  هيئة (( ا

 تابعة ١٩٥٦ يناير ٢٥ فى أنشئت عليا
 الذرض وتضممن ئ الحكومة لرياسة

 الغب.ة النهضة ة مساي* )) انشائها من
دبية  النشاط نواحى لشى وا

خرى  من ادرية الحياة فى ا
 ورط ، واقتمادية واجتماعية علمية

 انفن ميادين فى اسحن جهود
دب  على جميعا يتعاوذوا لكى وا

٠ اً( ٠٠ ثاملة وفنية أدبية نهضة بناء

 تتبعه عام يمكرب وللمجلس
 شعبة تشمل وفنية ادارية مراقبات

 ااهاوم وشعبة ا!داب وشعبة الفنون
جتماعية  د ١٩^٩ عام وفى ، ا

 فنية اجنة ١٥ نتجن المجلس نثاط
 ، النثر ، الشعر ا اجان تثمل

جتماع الغاسفة ، الترجمة  ، وا
 التربية ئ ااسياسية والعاوم القادون

قتعاد ٠ الذضس وعام  الذ*اريغ ٠ ا
 اطون ثم ، الحفرافيا ، وا!ثار

 هذه ية وعذمو ٠ والعمارة التشكيلم^
م, عذط وجنح بالتعيين ن’ا  ا

٠ دورية مكاؤآت

 مئد ا؛جلس نثماحد وبشؤل
دبية ا؛,ؤاضات الشعر ودواوين ا

دية والمختارات  والترجمة العرية ا
 يعقد كما ، أجنبية لفات الى منها

 عى ويشرف ، التأليف فى المسابقات
عالن  التشجيعية الدولة جوائز عن ا
تمال ويقوم  الرمية باددات با

 لجذوائزالدولة التردح حق اها التى
 باحياء المجلس يقوم كما ئ ااتقديرية

دب لغةر١ رجال ذكرى  والغذون وا
 "يرأدس ٠ خاصة مناسبات فى

٠ الثذافة وزير المجاس عات اجت؛

أوربا مجاس
الدول بعذى يضم الدناد   ١

ورد  مذظمة ه،بة فى ااخربية ا
 ميثاق أساس على قام ، أقلدمدة

 ، ١٩٤٩ ما؛و ه فى لندن فى أبرم
 بريطاب هى دول ١ ٠ فيه اشتركت

 لكسمبرج و اندا وءو ودإجيكا فرنا و
 وابطاباوالدوبد وايرلندا واادنمارك
 بثافى ءند سب-ق وقد ، والذرويح

 ,مارس ١٧ فى عقد ميثاق لندن
 نسم بروكسل مدينة فى ١٩٤٨
ولى اسس الدول  العرضى وكان ا

 الذى الفرض نفس الجملة فى مذ.ه
 اعتبر وقد ، لندن هدثافى اليه بهدف

 ض شهرين بعد قائما المجلى هذا
 اذكر،١ اشالف الميثاق توقيع تاريخ

 دول سبع ذلك بعد اليه انضمت
 ، ١٩٤٩ واليونان تركيا : هى أخرى

 القيدراب ألمانيا ، ١٩٥٠ ايسلندا
 منذ منشبا عضوا كانت ) ١٩٥١
 دجرص ، ١٩٥٦ النمسا ، ( ١٩٥٠
٠١٩٦٣ سويسرا ثم ١٩٦١

 هذا انشاء فى التفكير جاء - ٢
 ,!ماية الحرب أعقاب فى الجلس
 انى اادى للخراب ة٠ذتيج الثانية

جتماعى قتصادى وا  عم الذى وا
ورية الدول أكثر  العداء 'وروح ، ا
 الشدوب بين متاًصلة ت، أصبح ااتى

 أو قردب دهيار’إا دتذر ؤد مما ورومة ا
وربية والثقافة جضارة بعيد ، ا



١١ تثغيدى مجلى

 ١هذ انشاء من الهارف كان لهذا
سرة شمل جمع المجلس وربية ا  ا

 فى أوربا تتمر أن على والتدآون
٠ العالم فى الحضارى دورها أداء

 ا أو مقصورة المجلى عضوية
وربية الدول على  ٠ ثانيا ٠ وحده؛ ا

 اذدول هذه نغلم ف تعتر أن يشترط
 ٠ اأخاذون سلطان مبدأ باحترام ))

بته تحت فرد كل وبحق  فى و
نان بحقوق التمتع  وبالحريات ا

ساب ص والتماون ،ا  باذ
 الذى اطرف متابعة فى وتفانى

 دول وقبل « أجذك دن لمجإس١ ء أنثى
 اللجنة )١ زشدر الجديد اوعضو

 العامة ة— أجما:ا (( الوزارية
 عضوية قعر تؤيد والسوابق )

 اركمابة الدول على المجلس
وربية . (ا

 الهيائت من المجلى اجهزة تألف

من وتتالف ادوزاربة اللجنة ~

 ولها !عضاء١ الدول ذارحية وزراء
 ذب 'ذر و'ذودميات ذرارات 'نصدر ان

 هذه وبرأس المحة حكوما'نها الى
حنة  اله ؛ ب٠بالتذاو !ءضاء١ ا

سنشاررة  عضدا ١٤٤ من وتتألف ا
 تختاره* <و تعينهم ( ١٩٦٥ عام ),

عضاء ازول درنات  بتب ا
 ٠ بريطانيا : اكافى الشدو عإنى معدنة
نيا ’ ابطانيا  عفوا ١٨ فرنا ئ أ

 ارونانى .حيكا ١ ٠ تري ،مذيا لكل
 ٠ ا—ا!مؤ ٠ مذيا أكل ٧ ١هوكد

 ، منهما لكز ٦ يد او ا ع سويرا
 . منهما لكل ه النرويج ٠ الدنمارك

 ايكدا ’ نبرص ن اً الحرة ايرلندا
 العامة لخدمعيهذ٦ وتتبع ؛مذيما لكل ٣
 الجمعية رير } متخصمة لجنة ١ ٢
 ؛ ( لمالنىو در اوذردى اورير١ة٠لعا١

مانة  ومقرها مجإش اأمامة أ
الغرنعه رج سترادبه مدينة

مبن ١  ،ستمرس بييتر المام ا
. ( بريظانى
 بجن تنثب التى المشاكل تحال

عضاء وربية المحكمة )) الى ا  ا
نانية إذحذوق  (( للمجنلس التابعة ا

٠ ( ؛ريطانى ) ماكيذر اورد إربر١

 اصدار أوربا مجلس نثاط نمل
 انشاء منها ومشروعا تثريعا ٥٠ نحو

وربية الجامعة  ، ورج شترا فى ا
ت قواعد وضع  ، الدراسية للمعاد
رسال حماية  لتأمين١ ، التليغزروفى ا

جبارى  حمابة ، السيارات عذبى ا
خذراع حذوق  اعالج تنطيم . ا
غة ٠ الطبى  زلمحذس الرسمية ا

نجليزية الذري ٠ وا

تنذذى مجلس

دارية الهيئة يمثل محلس  ا
 أوزراء ١ من دد—ء من ويتاًلى اأطيط(

 لمجلنى ١ برئيس يأدرف رفى وله
 تر تعب التنفيذى والمجلى ٠ التنفيذى
 الجمهورية قيام بعد استحدث

 بضتم ١٩٥٨ عام فى المتحدة اأمري
 ويعنى وسوريا. م بورذحىمج

 ٠ الذطات محدود وزراء مجف
 الذى إؤقت١ الدستور ضمن٠ر وقد

 ٥٨ مادته فى نفه الدام فى صدر
.٠ له قؤ

 العربية الجمهورية تتكون ١)
 معر هما قليون ا م.ح ن لمتخرد ا

 مجدنى منهما كل٠فى -زرية،ويثكل’و
 رئيس من بقرار يعبن تنفيذى

 وبحث بدراسة ويختعر زة الجمهور
 بتنغيذ -نتعلق اش نوعات ا؛،

قي فى العامة الياسة  كما . ،< ا
 بشاب الدحورى اكيان فى حاء

 ص كل ردى أن ألوحدة انعتاء
 رئيى من بقرار بعين المجلون

 يعينهم وزراء ويعاونه الجمهورية
 اقتراج على بناء لجمهورلة ١ رش
وند ن اكنفينى المجلر رئيس



العورة فيادة *جلس ١١(١

 أساس على ألتنفيذى ألمجلى تألف
 أ وزير ٣٤, من ١٩٥٨ عام دستور

 ، ألجمهورية لرئيى نوأب وأربعة
 لالقليم ألتنفيذى ألمجلى وكان

 ٢٠ من يتألف ( مصر ) ألجنوبى
 )سورية( ألثمالى ولالقليم ، وزيرأ

٠ وزيرا ١ ٤ من

 ألذذغينى بالمجنى ألتعريف جاء
عالن لى  ١٩٦٢ لمام ألدستورى أ
 ألهيئة )) أنه على ١٣ مادته فى نمى أن

دأرية ألتنفيذية  للدولة ألعليا وأ
 ،وألوزرأء ألمجلس رئيى من ويتكون

 ( ١٤ مادة ) ألتنفيذى وألمجلس
 وعليه ألرياسة مجلس أمام مس"ل

 جميع عن دورية تقارير يقدم أن
 أجهزة فى ألمختلفة ألنثاط أوجه
صطالح الغى ثم ٠ "الحكم  بعد أ

 ألتقليدى ألتعبير طه محاً وحل ذلك
٠ (( ألوزرأء مجلس ))

سيادة مجلس

 محدود عدد س يتألف محلسى
عضاء من  ألرئيس مجتمه؛ يمثل أ

ض  ألبادة له وكون ألمدولة أ
 فى هى أنشال فترة خالل ألعليا
 المد نظام لتحول نتيجة ألعادة

ل ألى ألحماية من ) ستذ  ( مثال أ
 نظام !غى أ عارى نقالب نتيجة أو

مثلة ومن ، ألقائم ألحكم  ألمعاصرة أ
 ألعرأق لى للسيادة مجلسى قيام

 على ألربيعى نجيب ألفريق برياسة
 ، ١٩٥٨ تموز ١٤ ثورة نجاح أثر

 'أبريل ١٤ فى المجلس هذا ألفى وقد
 ألحكم نظام أستقرأر بعد ١٩٦٦

 رئيا عارف ألالم عبد وألخاب
٠ للجمهورية

 مجلس قيام ذلك أمثاة ومن
 أعالن بعد ألسودأن فى للسيادة

ستقالل  ١٩٥٨ أنقالب وقبل ،أ
 سد : من يتألف ألمجلس هذأ كان

يس محمد وأحمد المغربى ألفتاح

محمد وأحمد عثمان محمد ودرديرى
 بالتذاوب رياسته وكانت صالح
 كتوبر أ ٢ ه ألقالب وبعد ، نهريا
 برياسة ألمجدى تألف أعيد ١٩٦٤

زهرى أسماعيل  المجلسى زال وما ا
 ألدائم الحكم نظام تقرير لحين قائما

٠ ألسودأن فى

 الثورة قيادة مجلس

٢٣ ثورة نادة تمثل كانت هيئة
 يطلق كان كما ،ممر فى ١٩٥٢ يوليه
 وحركة ألجيش ثورة أسم عليها

 من يتألف المجلى وكان ، ألجيثى
عفا، ١ . و دئبى ونائب رئيى
ثم:

 نجيب محمد حزب أركان لواء
 حرب اركان بكباشى ، ( رئس ■١

 ، ( رئيى نائب ا ألتاصر عبد جمال
 ، ألبغدادى أللطيف عبد جناح قائد
 بكباشى ، سالم جمال جناح نائد

، الدين محبى ذكر؛؛ حرب اركات
 بكباخى ، ادادات آدر بكباغى
 حرب أركان صاغ ، أنثافعى حبن

 حرب أركان صاغ ، عامر ألحكيم عبد
 حرب أركان صاغ ، سالم صالح
 اسراب نائد ، حبن ألدين' كما!
 محيى خالد صاغ ن أبرأهيم حن
٠ ألدين

 تضمن ١٩٥٣ فبرأير ١٠ وفى
عالن  رسمية أشارة ألدستورى أ

 نه بف ألثورة قيادة مجلر أإى
 ألثورة قائد يتولى ١) ( ٨ مادة )

 ألسيادة أعمال ألثورة قيادة بمجاس
 يتألف )) ( ١١ مأدة ) له قو و (( ألعليا

 ومجلسى ألثورة قيادة مجلس من
 ألباسة فى ينظر هدؤتمر ألوزراء
٠ ((للدولة ألعامة

 يصدر ألثورة قيادة مجذهى كان
 تم( أعالنات )) و (( ترأرأت ))
 ونائبه رئيمه يوقعها (( أوأمر ١) و

ن : شملته ومما ، أعضاءه وجميع أء



١١٤٢ الوصاية مجلس

 الجمهورى النظام وقيام الملكية الغاء
 وقرار ، ١٩٥٣ يونيه ١٨ بتاريخ

 فى الدابق الملك ممتلكات بمصادرة
 أمالك بممادرة وقرار ، سبتمبر ٢٧

 ، نوفمبر ١٨ فى على محمد اسرة
 بعقد ١٩٥٤ مارس ه بتاريخ وقرار
حكام والغاء تأسيية جمعية  ا

 تنفيذ بارجاء وقرار ، العرفية
 مارس ٢٩ بتاريخ السابق القرار
 الساسة بعض بحرمان وأمر ، بقه

 السياسية الحقوق من الحزبيون
 بتثكيل وأمر ، ابرد ١٤ بتاريخ
 سبتمبر ١٦ بتارية لذورة ا محكمة
 راذة دائرة بتشكل وأمر ، ١٩٠٣

 ١٩٥٤ مايو ٢٣ بتاريخ الثورة لمحكمة
 لجدب محمد ح ٠ ١ لواء باعفاء وقرار

 للجمهورية كرثيذر مهامة كل من
 ١٥ بتاريغ الثورة لمجلى ورسى

 ثالث بتشيل ور ، ١٩٥٤ نوفمبر
 بتاردخ الشدب لمحكمة فرعية محاكم

 تنحية وبدد ٠ ١٩٥٤ نوفمبر ٢٩
 رياسة رولى نجيب محمد ح٠١ لواء

 عبد جمال ح٠١ بكباشى المجلس
٠ الناس

 الدورة قيادة محلى مقر كان

 فى الزمالك بجزيرة البحرية مبنى
 عقدت الذى المبنى وهو ٠ القاهرة

٠ الثورة محكمة به

,اوصاية مجلس

 فى الملكية الدول فى يؤلف هحإس
 جودو وعدم. الدرعى الملك وفاة حالة

 ولى بلوغ عدم حالة فى أو يخلفه من
 المجلى ويتألف ٠ الرغد سن العهد

عضاء من عدد من  العادة فى بينهم ا
 يكون كما ك الم، البيت أمراء بعض

يرة هن المحدب هذا ردب  الملكية ا
دارة حاءت وقد  المجلى هذا الى ا

 بذوله ١٩٢٣ دستور من ٥٥ المادة فى
يؤدى أن الى الملك وفاة وقت من ))

 ٠٠ اليمون العرش أوصياء أو خلفه
٠ (( الخ

 التاريخ فى المجلس هذا أمثلة من
 مجلس تأليف المعاس المعرى

 ٢٨ فى فؤاد الملك وفاة بعد الوصاية
 عهده بولى واياداة ١٩٣٦ ابرش

 يكن لم الذى البالد ءلى ملكا فاروق
 هذا .وكان ، الرشد سن بلغ قد

مدر برياسة المجلى  على محمد ا
 وليا نلك بعد أصبج الذى ق٠في و،

٠ ١٩٥٢ عام حتى للعهد

 بعد الثالى ااوماية مجلى وتألف

 يوليه ٢٦ فى فاروق الملك تازل
 نزو ٠٠ )) .٠ فيه جاء الذى ١٩٥٢

 عن النزول قررنا الثعب ارادة عر
مر عهدنا لؤلى العرشن  د—حم ١ ا

س هذا عمر كان ولما (( ٠ ٠ ذؤاد  ا
 صدر فقد لثمهور بضعة حينذاك
 وصاية مجلس بتشكيل مرسدوم
س برياسة  ، المنعم عبد محمد ا
 باعالن غيا المجلس هذا .وأصبح

 يونيه ١٨ فى الجمهورى النظام
٠ ١٩٥٣

المخون المجلس

 المجلس أو المخصوص المحدب
 للذدح استثارية هيئة ه: ااخاص

هذا ود و ويرجع ح لبريمالى ١

 هذا ومن الوطئ القروت الى المجلى
 الوزراء مجض نظام انبثق المجلى

 من قطاعا اليوم حتى ر يعتم الذى
 جدو-ع أن اذ المخصوص ض المم

 ضن(١او الحابون !وزارة ا أعداء
 يضم كما المجلس هذا فى ء’٠أءض

 اليأسية الثخعيات لمجلسجميع١
 والديية والعسكرية والد!وماسية

 الكومنود فى أو بريطانيا فى البارزة
 هذا عضوية وتعتبر ، البرإطالى

فية الثى المناصب قبيل من المجلس



محاسبة ١١٤٣

k.c. فن لحر ط أسماؤهم وتلحق
 فى ألمجلرألمخصوص أعضاء عدد ببلغ

 حهم٠ عضو ٣٠٠ نهدو ضر أحا ١ !وقت١
مرأء من عدد  يعتبر ألمجلس ورئيس أ
 ويعرف ادرر د—بد الوزراء ابرز

 (( ألمخصوه* ألمجلس ريس )) داسم
 وهو (( باودن هربرت )ا حايا وءو

 ألدوم وجلر زعيم نأته أأوقت فى
 فى ألمخصوص ألمجلس ريس كان )

 ٢صو أللورد ألمحافظة ماليالن وزأرة
 ومن ؛ ( زأرة أأ؛ ر#سة فى خإغه ألذى
 مجلس عقد أقترأح ألمجلس هذأ مهام

 ألذى ألتاربخ قبل داخطار نعموم ١
٠ يوما بعثرين له يتقرر

,اوطنى ,اجلس

 أنم « اعني أذوطنى ألمحلس ))
 ادردان ءلى ١٩٢١ عام ضن أشق

 عصر ابان يعرف كان الذى 'اتركى
 (( تان ابده )) مجلر باسم للطنه ١

 الجد هذا تألف
 عته٠٠زز ددسدزر أساس على

 أنقرة حات يتى١ ألوب أذجمعية
 ن٩ازطذي١ أشذاق بعد لها عاصمة
 دة ألحئك؛ عن ل1كم مصطفى بزعامة

 واذمة كانت والدى بادطبول المركزية
جنبية وألحؤاية ألنذوذ تحت ٠ أ

 خمائص بعدة أ؛جاس هذأ بتميز
 ألتثرجية ■اعكن —ألس أن منها

 بمعنى ٠ فيه مجتمعذثن كل'ذتا وألتنفيذية
 بدن يفصل لم ألجديد ألدسذور أن

 ألدسدورية للذوأعد طبقا للطبن١
 ، أللطات فعل مبدأ على ألقائمة
 أذوذت فى هو ألمجلس ريس فكان
 حسع أنه أى حئذومة ريا نفه

 ، وألتنغيذرة ألتثريعية أللطتثن بين
 ، للحل قابل ض كان ألمحلس أن كما

 ا يأتى ما اى ( ٢ ) ألمادة نصت أن
 وألتذفربدين التنفيذبة ألملظتان ))

 ألكدير ألوطنى المجلس فى مجموعذان
مة يمثل ألذى تمثيال وحده أ

 أن ءلمى ( ٣ ) ألمادة ونعت (( حقيقيا
 بادأرة ألكبير أؤوطنى ألمجلر يقوم ١)

 حكومة ) وتسمى ألثركية ألدولة
 : (( ( 'اكبير اتركى ادذطى الجدى

 ألمجلدى ريس رياسة مدة كانت لهذأ
 وهو تشربعددا فصال ألحكذزمة ورئيس
٠ دنتان

حزأب وبالغاء  فى يمذلى  اصيح أ
 ألثذدب حزب وى—س ألمجدى هذأ

 أءحاء عدد وكان ح ألمستقلين وبعفر
 ١ءفو ٣٩٩ (١٩٣٨ عام ألمجلس)

 السوب حزب أعضاء من ٢٨٩ منهم
 نأ—ه أن أ ، ألمتعذبين من ١٠ و

 تطببق٠ نلك بعد أختلف أذوضع
 ,دوخ د ) أ؛زدوج ألبرلمانى لذظام١

حزأب ليف 'ناً وأباحة ( ونوأب ٠ أ

محاسبة

صطالح لى ألمحاسبة ٠ ١  ألمالى أ
 تبعا مالية عملية مرأجعة بها يقعد

 ، معينة وقانونية حسابية وأءد٠لذ
 أسدوب هى ألمالية سبة ألمه؛ أن بمعنى

 ، ألعملية هذه حسابات لتصوير
 لالفرأد بالنمية ألمحاسبة وتجرى

 كما وألعامة ألخاصة ألمؤسسات أو

 ، ألدولة لميزأنية بالنمية تجرى
 أإركز على للتعرف شرورية وتعتبر

 وما اقتصادى مثروع ى ألمالى
 بالنسبة أهمية من ذلك على يترتب
 فضال ، فذله أو المشروع لنجذاح

 لعالقة بالنسية المحاسبة أهمية عن
قتصادية ألمنثائت  لحة—بمص ا
 معاجة فان لهذا ، ألضرأئب
قرارات' تعتمد معر فى الضرائب  أ
ورأق  الضرائب لمصلحة ألمقدمة وأ

 .شرر أن على قانونى محاسب من
 ألماذى المركز تمشل أنها يفيد ما

 من ن ذاك ، للمنشأة ألحقيقى
 صحة من التثبت المحاسب واجباب
-أمامه المعروضة المستندات وقانوية



$*١١ نقدية محاصيل

 أو بالنفقات خاصة اكانت سواء
يرادات .٠ ا

 الدولة مستوى على المحاسبة - ٢
 وممروفات ايرادات مراجمة تعنى,

 الميزانية. تنفيذ مراقبة أى الحكومة
 الناحيتين من سليما تنفيذا العامة

٠ والشكلية القانونية

 بها تذوم ااسلية هذه كانت
 المعرية المالية بوزارة خاصة ادارة

 ايرادات مراجعة )) باسم تعرف
 ذلك ويعنى (( الحكومة ومصروفات

 نفسها ذراجع كانت الماب وزارة ان
ت عدة قامت لهذا ، بنغمها  محاو
 ٢فىءا البرلمانى النظام قيام بعد سيما
 أذتكون شانه من نظام لوضع ١٩٢٣
 ذات بالمراجعة القائمة اصيغة

 التى الدو أحهزة عن ذاش اسذقالل
 دذا وعلى ، المالية- أعماا؛ تراقب

ساسى  (( المحادبة ديوان )) ء أنثى ا
 هيئة » واعنمر ١٩٤٢أغسطى ١٧ فى

 ارادات مراقبة مهمتها متقلة
 ومراقبة وممروفاته؛ الحكومة
 الميزانيات ذات الهيائت حسابات
 العامة بارزانية الملحقة أو ادقلة

 تخرح أخرى هيئة كل وحسابات
 الدولة مال من جزء عن الحكومة لها
عانة بطررق اه؛  لعرذى أو ا

ستثمار  ادارة ى٠يذوا١) أن على م( ا
 بؤرسدوم يعن ردسر، الديوان هذا

 رئيس عرض على بناء ( ملكى )
 المجلر مواذنة وبعد الوزراء مجلسى

 الى جن إدبا ١هذ ويبلغ ، ور٢المن
 هرعاملة الديوان رئيسى ويعامل البرلمان
 الوزراء ى لمجا وبى ، الوزرا،

 بناء ا المعاش الى احالته و عزله
٠ (( ٠٠ النواب مجلس طلب على

 يتعلق' فيما ) الديوان اختص
يرادات  تحصيلها بمراقبة ( با
 واضافت؛ العامة للخزائن وتوريدها

 مع ، المابات فى أنواعها الى
انمن اانل ،ام١ تنفيذ من التحقق

 تطبيتها من والتثبت واللوائح المالية
 تد ما الى النظر وتوجيه وكفايتها

 ٠ النقص وجوه من فيها له يبدو
 التثبت ( بالممروفات يتعلق وفيما )

غراض فى اتفقت المصروفات أن من  ا
عتمادات خصمت التى  اجلها من ا
 للوائح١سو١للقو طبقا تم لعرف١وأن

 صحة من التحقق مع وكذلك ، النافذة
 للعرف تأييدا المقدمة المستندات

ستيقان  لالرنام مطابقتها من وا
 من بند كل وأن بالحابات المدرجة

رقام يطابق الميزانية بنود  الواردة ا
 الصرف أوامر وأن ، المسنخدات فى

٠ المختمة الماطات ن٠م صادرة

 بعد المحاسة ديوان عذق أطلق
 المركزى اإجهاز )) انم ذاك

شرافعليه وأصبح آ( لددا-شبات  ا
و  الجمؤورية ردس نواب حد مو

٠ مراقبة ١٠ الى به العمل ويقم

نقدية ل٠محاص

 سلع بها يقمد النقدية الحاعيل
 عالمية اقتعادية قيمة ذات زراعية
 مرتبة فى ب،رأخها حيث من تعتبر

 التى الدول لبعض بالتسبة لنثنؤد١
 وتعتمد للتصدير تتجها

هذا على تها اقتدماديا
ذتاح  بافة اض ذلك ومثال ٠ ا

 ئ اخانا الكة والكاكاو ،للبراريل
 منتجات و لسيالن، بالنسية واأخاى

لعان  واللحوم ، لهولندا بالنمة ا
رجذتج بالنبة  القحب وق ن٠إ
 بانبة والذرنغل ، اكوبا بانسبة
 !تقدية ا ل٣المحاص ثر وتن؛ ، لزذجبار

 بالعالقات وأثانها تسويقها حيث من
 الوق بتتات وكذلك الدولية
٠ العالمية

 الشرائية القيمة كانت وكلما
 التيارات عن بعيدة أى ٠ ثابتة للذمة
 استقرت كلما - الذكر إغة٧١

وأمنت التبادلية النقدية نيمتها



)*زب( البريطانى الحافغلني ١١

 فى الهزات لها المنتجة الدول
 عادة دأعى لهذأ ئ ألعامة ميزأنياتها

 يتأثر  حتى ألمحاصيل هذه تعدد
قتصاد  مفاجئة بعدمة ألقومى أ
٠ ألوحيد ألوطنى دول بالذسبة

صيل شم  أر ألنقدية أ
 عذى أستخدأماتها بسبب مجموعا'ت

 ( حقأجة محاصيل ) : أ!تى ألنحو
رز والالر والذرة كالقمح  ث وا

ولممل ( ألخضر محاصيل )
٠ .( فصة ) ٠ وا أبطاطس

 ؛وز١و عها أ ذو بأ ألخد^ضيات وتشمل
 محاصيل ا ، لتفاح وأ لعنب وأ

لياف ن ثم ألقش واهمها ( أ  أذ
،ف أصو وأ اجوت وأ رير وأ

 ألداى وتند ( أليها وما ذربة أ ١
شب رتشالسك كما !كاكاو١بنو١و  أ

 (ر.ة١حيو منتجات ) وألتبغ وألبنجر
وم وتدل سماك وألدوأجن أأ  وأ

لبان ثم ، واربوت والشحوم  أ
٠ ومنتجاتها

 فى أ!.نقد؛لمن أ؛.حاصال ن٠م يعتبر
طن ا م رز ، أ  ، أبصل ،أ
صب سكر  وألموألح ومشتقاته أ

٠ لخضر أ و

محافظات
 كبرى أدأرية وحدة ألمحافظة ٠ أ

قليم أليها يضم  وكانت ، أ
ساذظات  ءاى تطاق ر۵م فى أ

 تثمل وكانت ،أاحضرية ألمحافظات
سكندرية ألقاهرة  سعيد وبور وأ

 تمييزأ ،ألحدود ثممحا؛ظات وألويعس
 ف تعر وكانت ألريفية ألوحدأت عن لها

 أستخدأم وتعمم ، ألمديريات باسم
 ألوحدأت فشمل ألمحافظة لفظ

 عر وألصحرأوية والريفية ألحضرية
افظات عدد وبلغ ألوأء(  لمصرية١أ

 وص حضرية ٤ منها ،محافظة ٢٠
سكندرية ألقاهرة  سعيد وبور وا

ابحرى بالوجه ٧ و ،والبويس

 وألشرقية وألدقهلية دمياظ وهى
ودية  وألفربية ألشيخ وكذر وأا

سمابلية وألبحبرة وألمذور-ة ، وأ
 الجيزة وص الالى بااوجه ٨ و

 و والغيوم سويف وبنى
 ، أن وأسو وقنا وسوهاح سيوظ وا
حمر أاجحر وص صحرأوية ٤ و أ

 ٠ و,*ميناء رطروح٠و ألجذريد وااوادى

أأد-"اؤظات١ مساحا'ت تختلف
 عدد حدث من آختلف ا كم ألمصرية

ن ثم قمن أ!--كان  كثافته_-ا تذ
كا  بين حا—وأض هذأ ويبدو أ

 ه وألدضرية أاصدرأوية ألمحافظات
 كثافة أتجافشات وأقل وأكثر

 ا أ!تى و أل <ء؛ى١٩٦٦ تقددر ١
 ة ر—ه ؛ أ ( حضر؛.ة محافظات ا

،ألفا ٢٦٤ ادويى ،ن م ٤ر١٩
 ٢ر٢٧ 'ادذهلدة ( لبحرى١ ,اوجه )

سماعيلية ، ى م  اى ٣٤٤ ا
 ؛ن م ١ر٧ المنيا ( ا!قباى !وحه١ ا

 ,( الصحراء ا ، أ!لها ٥٢٢ ايوان
حمر '!.بحر ،!غا١ ١٣٣ سبنا،  ٣٠ ا

. الغا

صطالح فى اأحافظة يقابل — ٢  ا
دارى  ألعربية أادل بعفى لى أ

واء )١  وينقسم العراق فى كما „ ا
واء  تنقم ينما ، انفية الى ا

صطالح فى الحاذظة  الى ألمحرى أ
 لى أفام وا!ى ( اربف١ لى ' مراكز

صطالح فى أط ، الحفر  اليبى ا
 ، فيات متعر الى حاذظة1١ فتقم

 على المديرية تطلق 'ودان“ا! ولى
 وتقم المحافظة تقابل اش '!وحدة

♦ مراكز الى المديريات

( *زب )1 براطاذى محافظي

أحد البريطانى المحافظين حزب
 كان ، بريطانيا فى الكبرين الحزبين

 '( 'اتورى )) حزب باسم أصال يعرف
 عام حتى وكان ، ١٨٣. عام حتى

المناش الوحيد الحزب ١٩١٤



١١٤٦ موسكو محأكهأه

حرار احزب  ا بم لعد١ ابوبج١ ) ا
 وأصبح ااهمال حزب برز حذى

 على فة المن؛ مضمار فى الثاذى الحزب
دة ٠ رلمابة ال ا

 بدل كما — المحافذت حزب كان
 ر كم؛ حبذ-.ة رمثل٠ -- اسمه هيط

ك  دذب كان يذما الزراعيين اد
حرار  نم اوسطى !طبقة١ يمذق ا
 ام٦ق 'ن ا اصناء ١ ورج.ال اكجدار

 ل١مو١ ى٠رءو ت١كرىذ١ الصناعات
ستعؤارى عسإدوا هرع ااكبيرة  أدى ا

 ابيذدون ار ا!م م.ن ءرد ضمام’ا الى
 ؛ دل 'ندس أمثال ث٠م ١ المحافذن ااى

٠ ال٠الم حزب الى وابارى

 أغلبيته ؤمة اك'فذن حزب بإغ
ض الثلث خالل فى  القرن موت ا

 سيادته نجاح وارتبط عثر التاسع
ستعمارى ,ع - م.داادو٠  طقرى١بر١ ا

 بمثلها كان اأتى السياسة وهى
 11 ويلد اتكونز ورد )) ببلى١دزر

 سياسة فى ذلك بعد دحلت ثم
مبراطورى اسيل كان ألتى ا
 ('( مبرلن٠تثع جوزيفا )) بتزعمها

شتراكية النظم مناهضة فى. بم  ا
 1' ن ا؛ه ثم تثرشمل يتزعمها وكان )

 تتعارف تكن لم السياسة هذه ولكن
ح١ مع جتماعى ص_  بدخر وتأب, ا

نومية الموارد  كالفحم الكبرى ا
٠ الحذريدية وااسكك

 حزى دو؛د '!ترن هذا خالل فى
 عش بريطانيا فى ااحكم ذنبن المحا

 اكتورز فى وونار!و وزارة ٠٠ ا!دى الشدو
 لدوون بو ، ١٩٢٣ لدوين وو ، ١٩٢٢
 ن ١٩٥١ ثل تدر ،١٩٢٤ نوفمبر ثانية

 ، ١٩٥٧ كميالن ف ، ١٩٥٥ ايدن*
 فطون لمحا١شترك١ ا٠كم ٠ ١٩٦٣ هيوم

حرار حةزب٠مع  ث اسمكوا برياسة ) ا
حرار من  عام فى ذومية وزارة فى ( ا

 لويد برياسة ١١٩١٦ فى ثم ١٩١٥
حرار من جورج انترك كما ، ( ا

 برياسة ) العمال مع ن١المحاؤطو
 وزارة فى ( ااهمال من ماكدونالد

 برياسة و ) ١٩٣١ عام ؤومية
 )وبرياسة ١٩٣٥ يونيه فى ( ؛واروبن
 سمة و؛ اوبر ا ٩٣٧ م عا ( اجن تشمبر

٠ ١٩٤٠ عام ( شل 'نثر

 مجلى فى ألحزبى أسيل كان
 ( ١٩٦٦ انتخاوات ١ (بريطانى اسوم

 ااهمال حزب ا ا!تى النخدو ءلى
 أى صوت م ١٣ر٠ه مخددا ٣ لم٩

 المحافظون حزب ٠ ، لمجموع١ من //٤٧
وت٠ص ٠ م ١١ر٤١ ) مقددا ٢٥٣

 حزب ، ( المجدوع من بز ٤١ر٩ أى
حرار  ٠ م ٢ر٣٢ ٠ مقعدا ١'-٢ ا

 ، ( وع-٥.المجن من بز ٨ر ٦ أى ص-وت
 ألفا ٤٥٢ ١ مقدد ٢ أخذزى أحزاب

٠رز'(٦أى
 عام ) ين٠٠حافظ1ا حزب يتزب

 خلف الذى هيث ادوارد ( ١٩٦٧
 فى استقالته بعد م هية اليك سم

٠ ١٩٦٦ يؤلية

 هصوسكو محاكمات

فى جرت ياسية٠س وتا ٨ك محا|
 ١٩٣٧ ' ١٩٣٦ عام بون وما موسة

 من عددا يمثازن فيوا المتوهون كان
 المدنيون لثموءى١ الحزب قادة

تجامات وكاذت . يون والمد  فى ا
ء درر تا حول تدور جملتها  لمتهؤمن١ يرو

تفاق وذلك يتالون حياة عر  مع با
 ئ'ى اننى كى—تروت الثيوص زب.”

 دابن منافا وكان ؤالمنز يعيش
 ومناهضا الشيوعى العال زعامة لى

تهام شمل كما ع لحكمه  التار ا
 هذا لتحقيق النازية ألمانيا مم الرى
 محاولة يتضمن كان الذى الهدف

٠ ستالون دكتاتورية ن٠م التخلص

ولى اداكمة جرت - ١  فى ا
 مقدية لى وكان ١٩٣٦ أغلمة

 رئيس-.ا كان لذى١ زينوفييف المتهمون
 الثااث الثيوعى تمر لغم;

j وكان وكامينييف ( نذرباسونال ١



قنصلية كم محا ١١٤٧

 لرراح نوابا وزينوفييف ستالدن مع
تحاد تهام وتضمن ( المموفيتى ا  ا

ء انتراك  لى تروئى مع و
 النازية الحكومة مع سرية مفاوضات

 فى ٠ رها عد بمسا صن ستا من ١رل:■اخلدت
 ، أوكرانيا عن دا لما التنازل شم
 هذا على قانونى دليل يذم لم أنه ومع

ذيمام عدام المتهمون عر حكم فقد ا  با
 صحة٠ ، قيل كما ؛ اعذرافهم؛ بعد

تهام ٠ ا

 لى الذارية المحاكمة -حرت ٢
 قائمة وتضمنت ١٩٣٧ فبرابر
 رئيسا كان الذى و زندوف المتهمون
 حذى ء( )اوزر ا( لذومسترات ١ لمجلس
 خارين وبو ، ( للينون خلفا ١٩٣٠

قتصادى الثرع  وحكم ٠ للحزب ا
عدام عليهم  اعذرافاتهجم أساس ءلى با
 حكم من واسبتثنى ، ل٠قي كما

عدام  لشوءى١ البولندى الزعيم ا
 بالسجن عليه حكم الذى رادبك
٠ ١٩٤١ سراحه وأطلق

 سرا الثالثة المحاكمة جرت - ٣
 ؛تهمون١ بأن وتتميز ، ١٩٣٧ مابو فى

 بينهم ومن المكريان من جميعا
 اًحذرون وسبعة توخاشفكى المارشال

ت من حمر الجيش جنرا  ئ ا
 حياة على التامر تهمة اليهم ووجهت
 وحكم الدولة سالمة وضد ستالون

عدام جيعا طيهم  الرصاص باطالق با
 الجلسات فى اعتراذيمم أساس على

تهام بصحة الربة ٠ اليهم ؛وجه١ ا
 وراء من السياسى الذرض كان

 سيايى تطهير اجراء المحاكمات هذه
 لذمخص المعارضون حميع يشمل

٠ لسيباسته أو نعتالون

قنصلية' محاكم

 الدول قنصليات كاًنمذرها محاكم
متيازات المتمتعة  عام حتى ممر فى با

 تمثل المحاكم هذه وكانت ، ١٩٣٧
جانب استخفاف مدى بالحاومة ا

 لجشع١ استغاللؤم ومدى الوطنية
 ل—بغض لهم كانت التى للحمابة
متيازات  هذه كانت ٠ جبية١ا ا

رر بادى لى 'نفصل المحاكم ق ا
 فى المتيهون رعاباها بون المذازءت

 فى ل——الف* اأى 'ندرجذت تم معر
 زد رعاباه^ فها بقتر لتىكان١ الجراك

 محأ لهم بكن٠ لم الذبن , لوطذيون١
 لى—ض مدذمة أو جنابة أحكام لتنغيذ
ء جانب هؤ  هذه الى أأجأهم مما ا

 خمبت١ تم ، ( للوساطة طلبا المحاكم
 برؤءيما الذى القفار؛ فى الفصل سلطة

 ضد دل الوطنيون ضد رعاباها
 ه التعو؛ضات با قف^ فى سيما لحكومة١

ء الحكومة دفعته ما باخ حتى  لهؤ
نتهازبون جانب ن٠م ا  ج م ٢ر٨ نحو ا

٠١٨٦٨-٦٤ ءم بون ما

 المختلطة المحاكم قيام كان - ٢
 بالنسبة. لقغائى١ح نحو خاوة

 المحاكم مصدرها كان التى للفوض
تفاق تم وقد ، القتدلحية  فى سأبجا ا

 م٢لمحا١ ه هذ من .ت٠ستكفا ، ١٨٧٥ عام
 المدنية الدعاوى نظر فى الحق

 وبعض خاصة بصفة والعقاربة
 واحتذظت '، الجنائية الذالفات

 فى الفصل فى بحقها القنصلية المحاكم
 من تقع كانت التى والجنابات الجنح

حانب جنبى؛ المتهم فيحال ) ا  الى ا
 اذوطنى بقدم بينما ومغلية ة،٠محكم

 هدنه وكالت ( المصربة ؛كم—المح الى
 ،بالدها ؤوانون بمقتضى تحكم المحاكم

ستذاف وكان  لمحاأمم١ الى ٠برفع ا
القنصبة* له التابعة البلد لمختصةلى١

 تمهيدا المحاكم هذه الغاء كان — ٣
 فى جاء فقد ، المختلطة المحاكم لغاء
 ١٩٣٦ معاهدة من ١٣ المادة ملحق
 المختلطة المحاكم تبقى )) : ؤولة

نتقال فترة خالل )  وتيانر ( ا
ختص-؛ م ا!ن المذولة هات ا  للمحا

 مونتربه هعاهدة وبمقتضى (( القنصلية
ن القنصلى المحاكم اختصاصات ألفيت



١١٤٨ مختلطة محاكم

 أكذوبر ١٥ من ابتداء الجانية المدذثة
 قاصرا ختصساصها١ وأصبح ، ١٩٣٧

دوال سائل فى النظر على  أ
 اش الدول رعايا بين النخعية

 اداكم هذه بغاء سها حتغظت١
نتقال فترة خالل  فى انتهت والتى ا

 بها ورت ، ١٩٤٩ اكذوبر ١٤
 المخذاطة ثم ,اتتعلية لمحاكم١ صفحة

٠ ادواء عر

مخاطة م٢محا

 مذر فى قا،مة كانت ممحاك — ١

جازات ظل فى جئبية ا  وقد ئ أ
 عذى الممرية لطومة١ هروافقة ت رم

 التقاضى ؤوضى من حد قامتها١

قالل  كاذت اذكاى الثبن وا
جنبية ئذ١أطو١ تمارسه  معر فى ا

متيازات محتمية جنبية با  اش ا
ذن؛ بعض بفضل لها كانت'  قيات ا

٠ القديمة اشمانية

 فى ا مي رنحم المد؛كام هذه افذتحت
 جاساتها وابتدأت ١٨٧٥ يوب ٢٨

 ةممحك ى١سر٠١٨٧٦ فبرابر أول فى
سكندرية  قائمة تتمر أن عاى ا

تفاق أن ا ث سدوات ه لمدة  ا
 ٠ فترة بعد فذرة تكارر بتجديدها

 شكيل“ على صادقت ااذى والدول
 فرنما، ،بريطانيا : هى المحاكم هذه

يات١ ، المانيا ، ايطاب  ، المتحدة إو
 ، والمجر النسا ، بلجي.كا ، روسيا

 ، هولندا ، اابونان ،الدنمارك

 ، أسبانيا ، اانرودح ،السويد
٠ البرتغال

 تختص المحتاطة المحاكم كانت
 بهن المدنية المنازعات فى باسل

جانب المعريين جانب وبين ، وا  ا
، واحدة جنسية من ليمموا الذين

 أحد كان اذا العقارية المنازعات وفى

جانب من الطرفين  الطرفان وكان ا
 وفى ٠ واحدة أجنبية جنسية من

 المتهمين باب اأخالفات
جانب  ااجح استثبت اذ ، ا
جانب من تقع اش والحتايات  ا

 المحاكم اختعماهى ن٠م ت وبقح
 هذه ان اعتبار ومع ، القنصلية

صالح نحو خطوة كانت المحاكم  ا

 كان وودها أن ا حر فى القفار

 الوطنية المعيادة هرع يتنافى

ستقالل  يتنافى كان كما ،القوس وا

 يكن لم اذ الدنحذور سيادة مع
حغذوق يمن فيما يذرع اذرلماثاًن

 فى ١٩٣٦ معاهدة تضمنت ٠ ٢
 الغاء مبدأ على الموافقة ١٣ المادة

سارات جنبية ا  فيها بما ا
متيازات  التى لالجانب القضائية ا

 لقذعلية١لمحتل"١ احاكم٠١ تمثابا كانت
 نطام بأن ٠٠ يعترف )) بذ-وله

ن لقال(١متيازات١  يالئم يعد لم ا
 الحادرة مدر حالة و العصر روم

 ممر مالهن الجاللة صاحب ويرغب
 ب ابطاء دون النظام هذا الغاء فى

 بقوله المادة ملحق فى التوضيح وجاء
 معقولة لمدة انتقال نظام اقامة ٠٠))

 وفى مبرر بدوت تعلول و تحدد
 لمختلطة١لمحاكم١ تبقى المدة تلك حدود

ختصاصات وتباض  ا!ن المخولة ا
 عن فضال اننصلية ا للمحاكاثم
 وفى ، الحالى القضائى اختصاصها

نتقال فترة نهاية  تكون هذه ا
ستغناء لى حرة ادرية الحكومة  ا

٠ (( المختلطة المحار( عن
 أصبحت مونتريه معاهدة وبمقتضى

نتقال فترة خالل لمختلطةفى١ المحاكم  ا
من ابتداء ) سنة ١٢ مدتها وكانت



الرد ١١٤٩

 فى بالتفلر مختمة ( ١٩٣٧ اكتوبر ١٥
سواء والتجارية لمذازءاتالمدذية١ كل
جانب بعن جانب بدت أو ا  بنن أد ا

جانب  الخانعين وا!خخاص ا
هلية المحاكم لقذا،  وكذلك ، ا

جانب بمحاكمة فدال عن ا  اش ا
 أحتدت كما القاذون عدتها يعاقب

هلبن الفاعلين بمحاكمة  والثركاء ا
 الجنايات فى جنيتهم كانت ايا

 حتى قائما ألنظام هذا وظل ، والجنح
 وحول١٩٤٩ أكتوبر ١٤ لى نمالغاؤه

بتدأئية ؛' المحاكم هذه اختصاص  ا
ستئناف  المحاكم وكذلك ،وا

 ؛الوطنية المحاكم الى ( القنعلية
 العالى القضاء محكمة وشغك
 المختلطة المحكمة مبنى الوطنية
. بالقاهرة

محجوي

 وزراء، ورئيس سودانى، سياس
 ، جوب متح أحمة محمد ولرو

 بكلبة ة—ألمدني ألهندسة درس
 وها وتخرج بالخرطوم غردون

 بمملحة مهندما وعمل ١٩٢٩ عام
شغال  ألى عاد سنوأت ٧ وبعد أ
 ألحقوق بمدرسة فالتحق الدراسة
 فى وعمل ١٩٣٨ عام فيها وتخرج
 عام حتى وظائفه فى وتدرج القضاء
 بسة١ ألى أنحرف حجن ١٩٤٦
مة حزب الى فانضم  عام حتى ا
 القاهرة زار ألتاريخ هذا ولى ١٩٥٢

 وفى ، الجيش ثورة قيام وعامر
 انتخابات فى نجح التالية اتمنة

 فى المعارضة وتزعم الذاتى الحكم
٠ للنواب مجلى أول

 وزارة الترجمة صاحب تولى

 وزارة ') ١٩٥٦ ؛وليه ٧ فى الخارجية
 الوفد وترأس ( خليل الله عبد

 العمومية الجمعية الى السودانى
مم لهيئة أزمة ابان بذور وتام ا

 وفى ، الثالثى وألعدوان ألوس
نقالب وقع ا ٩٥٨ عام  ألعسكرى أ

 الذين اليادبجن بين من وكان
 ، جوبا بسجن اشهر ٧ فقضى اعتقدوا

 ١١ فى ألخارجية وزأرة لىا١ وعاد
 ألختم مر وزارة ٠ا ١٩٦٤ أكتوبر
 تولئ ١٩٦٥ مايو ٨ وفى خليفة(
كالفية اووزارة رياسة  يونيه حر ا

 ألحادق خلفه حن ألتالى ألعام من
در هذأ استقالة وبعد ٠ المهدى  أ

 أنتأميية ألجمعية أننخبته

 ١٨ فى ألثانية للمرة ا.ورأرة١ لشكيل
 ألتالى أش لى فعاهر ١٩٦٧ مايو

عتداء تتعمارى الصبيولى أ  أ
نقالى محاولة وكذلك ستعمارى أ  أ

 بدور فقام ٠ اكودان لى ألفاشلة

 الخارجية وزرأء اجتماعات فى بارز

 وفى والخرطوم الكويت فى ألعرب

عداد  ،بالحلوم ألقمة مؤتمر لعتد أ
جنة كماترأس  ألمثكلة ألثالثية أ

٠ أليمن مشكلة إحل

المحرق

 منها تتألف ألتى ألجزر أحدى

 حيث من الثانية وهى ألبحرين أمارة

همية  ألثرتى ألثمال فى وتقع ، أ

 يلغ ،الرتيبة البحرين لجزيرة
 نحو وعرن.ها أميال ٤ المحرق طل.ل

 ألفا ٣٣ نحو سكانها وعدد الميل
 لجزيرة عمالى ألش بانطرف ويصلها

 عليه تجرى برى ٢طريق البحرين
 البحرين مطار بالمحرق ، ألسيارات

 فى بها بريطانيا أتامت وقد ، ألرئيسى

 والجوية البحرية قاعدتها ١٩٣٥ عام

)والشرق الخليج الرئيسية
وسد ٠ ٠( ا



١١٠ الدائمة اتحكيم مخسة

الدائم التحكيم محكمة
 منذ قامت دولية قضائية هيئة

 ؤرارلمؤ'نمر على بناء ١٨٩٩ عام
ول السالم  هاى بمدينة عقد الذى ا

 من الهدف وكان ٠ التارح ذاك فى
 كم دشمة هيئة تبرن ءن شائبا١

 الخاصة .٠لتحكيل١ هيائت مقام 'رقوم
 رضمنت و ١٠ فييا لنقع. ا تكمر٠٠د“ و

تعاب  النحوس ( _.ه٤١ , المران ا
 أداء ويبة بتنثيمبا الخانة

 لينه أسح ١٩٢٨ عام وفى ٠ مهمذجا
 صافته بما متكاملة شخعية المحكمة
مجثم ءشسة ٠ بشانيا أحكام من ا

 مع الدائمة التحكيم محكمة تتفق
 كال أن فى الحاصة التحكيجثم هيائت

 منتظمة وغ; متقرة غدر محاكجد منيا
 وش القعاة من عذن ليا ينقطع فال
 نم تتألف انبا اذ ٠ ى قعب ئعسل ليا

 القضاة من عدد همماء أ تغب قائمة
 ودن ٠ منوات ٦ لمدة ليج-, و د م تنتخب

سماء ين  القارظ عليبا شمل التى أ
 أربعة المتنازعدان الدواءان تختار
 مما٠خام ا عضو ء ه,؛ ر يخدا و محكمين

 المحكمة ومقر ٠ يانة اذر له تكون
 لخت-وم ا يتفق ص اذا هاى  رذة مد

٠ آخر مقر ض
 بأن التحكيم محكمة تتميز
لتجاء  ملزم غدر اختيارى اليها ا

 عرض على تتفق أن وللدول ، للدول
 هذه على قانونية صبغة له نزاع أى

 در حول نزاعا أكان سواء المحكمة
 أو قانونية قاعدة تطبيق أو اتفاقية

 له المحكمة وقرار ، معثن مادى نزاع
حادام قوة  الدول به تلتزم القضائية ا
 التزام وهو . فقط النزاء ف١أط

 النزاع عرض ءلى هذوافقتبا من منبثن'
 غم ذبار; ححكمة١ قرار و ٠ عرالمحكمة

 ن بكو و غلحان ر حد و للف. قابل
 ، المحكمين أسماء فيه ويذكل مببا

 اذا القرار لى اكطر اعادة ويحوز
 اات٠وجاس ٠ ذاك تقتضى وف ص حدت

م لذصو ا وافق اذا ا سرية المحكمة

 ، حكمة1١ من يحدر ار اذر علذثتها ءلمى
 قدام دع يتناف لم اركمة هذه قيام و

 ١٩٢٠ عام منذ الدولية العدل محكمة
 شبا هاى مدينة اتخذت والتى

٠ لها ١مذر

الثورة محكمة

بنشكيلها صدر قتة ؤ٠م محكمة -- ١
 ممر فى الثورة فرادة مجلس ن٠م امر

 ١هف تضمن و ١٩٥٣ سبتمبر ١٦ فى
مر  بر واجذراءات اختءماصاتها ا

 أن على ٢ ٢ المادة فنصت ، بها العمل
 فعال ا فى المظر با المحكمة)) ه هذ تختعر

 ن ذف أو للوطن خيبانة تعتبر اش
 وكذاك والحارح الداخل فى مته .هال

 نظام ضد موجهة تعتبر اش فعال ا
نسر ضد أو الحاضر الحكم  التى ا
 فى وبالنغإر ئ الثورة عليها قامت

فعال  فاد ض ساعدت التى ا
 ، بالبالد ر’ستعم- ا و'تمكين الحكم
 الحياة افساد شأنه من ما وكل

 دون النذوذ استغالل أو يمية اليا
 ذلك أكان سواء الوطن صالح مراعاة

 الذى الدستور أحكام على بالتحايل
 الوسائل- من ذلك غدر أو قائما كان

 بهذا العمل قبل وقعت قد كانت و
مر  بالنظر المحكمة تختص كما ٠ ٠ ا
 الثورة قيادة مجلس يرى فيما

 كان أيا القضايا من عليها ءرضه
٠ (( الغ ٠ ٠ نوعها

مر نعر  ض الذكر سالف ا
 أعضاء ثالثة من المحكمة تشكل
جناح قائد ا هم ألذورة صادة بمجلى
 1؛ ربعا البغدادى ف طح ا عبد

 ، عضوا ت١د١ أذور البكبانى
راب قائد  ، عضوا ابراهيم حن ا

 قيادة مجدر ممبتو; انعقادها وكان
 فى أو ١ !ذشة١ بنة ممد بالجز؛رة الثورة
 كما ، { ربب؛ يعينه الذى المكان

مر ن ب - د *!  للتحقيق مكذ*ب ء ندما ا ا
دعاء  يون عكر ب١اًو به طحق وا

عدذهم اهامة ا شبة١ من اء أعف و



الشعب مخلعة ١١٠١

 لتخدنيق ١ لتولى لثورة ١ قب-.ادة مجلس
دعاء ألدعوى ورفع  ٠ بالجلسة وا

 المحكمة هذه احكام ان على ذص كما
 من طريقة بأى الطعن تقبل و علنية

٠ الطرق

 ول المحكمة هذه عن اعلن — ٢
 أقيب !لم«ى١ الشعبى المؤتمر فى مرة

سبتمبر ١ ه فى عابدين بميدان
 من ٢٦ فى حاتها اولى وعقدت
 رين المتهمين أول وكان الثهر

 لهيئة ١ حزب ورئس ا يق ا!وزراء
 ادى٠!مجع١ دد هيم اورا الوفدية السعدية

ته قرار وتضمن ث باشا  انه ١) ام—ا
 ضد و لذوطن خيانة ر 'نعب  فد، أ أتى

 عليه قامت الذى سايس١و سالمته
تصال الثورة  ة أجبي بجهات وذالمذبا

 وعمل ٠ ٠ الحاضر بالنظام لالضرار
 فلسطين معركة فى مصر بجيش بالزج

 الجيش يتنن أن قبل ١٩٤٨ عام
 أش واه ٠٠ غمارها لخوض أهبته

 الحكم أداة افاد ثأنها من أفعا
 ووزيرا للوزأرة رئيسا بوصفه

رهاب حكم أشاع بأن للداخلية  ا
 حملة وتزعم الدريات على واعتدى
ت  'وتوالى ٠ (( الخ ٠ ٠ واسعة اعتقا

٠ للمحكمة ,المتهمين تقديم ذلك بعد

 مجلس أصدر ١٩٥٤ مايو ٢٢ وفى
 دائرة بتشكيل أمرا الثورة قيادة

 ١٦ أمامها وقف انثورة احكمة فرعية
 العصيان بث بمحاولة اتهؤوا ضابطا

٠ احكومة وقلب الجيش صفوف فى

 المحكمة هذه أنهت يونيه ٣ ٠ وفى
 اليها قدم جلة ٣١ عقد بعد أعمالها

 /٠ للوزأرة أسبق ورئيس '، سابق أمير
 اووزارات رواء أحد وزوجة‘

 من وعدد ، وزراء ،وه , ٠ اأسمالقه
 ٤ و ، السابقة الملكية الحاشية رجال

 وصدرت ،ا جواسيس ٣و ، صحفيين
عدام أحكام عدام ، التنفيذ مع با  وا

عدام ، التنفيذ وقف 'مع  مع وا
، والمصادرة المؤبد بالجن التخفيف

شعال  بن٠وبال ،المؤبدة اوساقة وبا'
 من وبالتم.ربد ٠ئ سنة ١٥- ١٠ بحمن

 ف نر من وبالتجربد اأمسكرية أرتب ١
٠ يألبراءذ أحكام وكذلك طن١و1١

 فى ؛!شورن ةممحك إدف تأ عن ن اء
 فى لمتهمين١ ة٠؛داكم ١٩٦٧ برأكذو

ستيالء محاولة  العلم؛ القيادة على ا
راف وكنأك ، الدحة ذوات  ا
 دهمته٠ د -درو ءن ت١ا;ر٠لمغ١ بجيإز

صلة ٠ ا
الكعب محصة

 بشأن صدر قتة ٠مؤ ®,حكمة ' ا
 الثورة قيادة مجلس من أمر قيامها

 نص ١٩٥٤ نوفمبر ١ بتاريخ ب فى
 بالنظر )) المحكمة هذه 'نختض أن على

فعال فى  للوطن خيانة تعذ؟ر التى ا
 والخارج الداخل فى سالمته ضد أو

فعال وكذلك  نظام ضد 'نعتبر التى ا
 المحكمة تخذص كما ٠ ٠ اأحاضر ااحكم

 أو بنفسه أخفى من كل بمحاكمة
فعال بارتكاب مذمجما ه ض بواسطة  ا

 ٠ ٠ المحكمة وتطلبه عليها المنحدوصى
 مجلى يرى فيما بالنظر تختمى كما

((٠٠ عليها عرضه الثورة قيادة
 من ثالثة من المحكمة هذه ت"أخت

 : هم الثورة قيادة مجلسى أعضاء
 سالم ممطفى جمال جناح قائد

 عضوا العادات أنور بكباخى ، رئيسا
 الشافدى حم-مبن حرب أركان بكباثى
 تحقيق مكتب ء أنثى ما٢ ، ءضوا

دعاء و  كمة المحن؛ ذكون٠ أن وتقرر ، ا
 دة قيا مجذإلى مبنى فى وتجرى علذمة

 رئيسى رأى اذا ا ) بااجزبرة الثورة
 ( مقرها نقل او .ة—الجاهم سربة المحكمة
٠ فيها الطعن تقبل  أحكامها وكانت

 .المحكمة هذه تشكل جاء — —٢
 ( أعمالها الثورة(( ))محكمة ألهت أن بعد
 عدة الشعب محكمة ?شكيل سبق وقد

 احد حاول اكذوبر ٢٦ فغى ، أحداث
 ء.جال١إوزر١ رئيس أغتيدال التطرفين

 ن رمانمم خطبة الغناء آثذأء الناصر عبد
سكندرية بمدينة اقرار بمناسبة ا



١١٠٢ اكوبك العدل محكمة

 ١٩ فى الجال، اتفاقية الوزراء مجلس
 م.ن المعتدى ان وتببن ، الشور من

خوان جماعة أعضاء  وفى ؛ لممين٠س’٠ا ا
 !.هذه م الد؛ اإرشد اعتقل أكتوبر ٣١

 وأعضائها قادتها من وعدد ألجؤ؛ءة
من لسلطات ثبت أن بعد  انتراك ا

 ب هئل ا!ى ف يهد كان تدبير فى الجماعة
 ٠سلمر التا!ى اليوم وفى ؛ لحكومة١

 هذه باقامة الذورة مبجلى أهرر
 المتهمين بمحاكمة واختصت ، المحكمة

 ٠ الجماعة ذه جه الى ينتسبون ممن
ته؛ وكالت  اريج, وجهت التى مات ا
 ذاب ث ألفتنة احداث )) تدحل

 نطة ويع ، بالذوة الحكم نظام(
ت م للي؛ شاملة غتيا  وارتكاب با

جهاز وادارة ٠ وتذريهط تدمير ءمال١
٠ لمأ مسبح ى مر

 نوفم-ر ٩ فى أعمالها المحكمة بدأت
غتيال المتهم بمحاكمة ١٩٥(  ، با

 العام المرشد قدم الشهر من ٢٣ وفى
 رة١أءلذتوز فمبر ذؤ ٢٧ وفى دحاكمة
 ١٠٠٠ اعتقال لها تم بأنه الداخلية

 ذوفمبر ٢٩ وفى ٠ذ لجماءة١ أعضاء من
 أ®-را النورة قيادة مجلس أهددر

 لمحكمة فرعية محاكم 'تالث بتشيل
 من عليهم المقبوض لمحاكمة الشعب
خوان جماعة  المدنيين من الملمين ا

 ؛كم٠لمح١ هذه وعقدت والمسكريعن
 الحربية الكلية بمبدى جلساته؛ الثالث
٠ النيل قصر وثكنات القديم

 الشعب محكمة محاكمات دامت
 ١٩٥( ديسمبر ( حتى الرئيسية
 من ستة اعدام أحكامها وتضمنت

 !حكم١ نغذ ١ الجماعة قادة من المتهمين
شفاز ( الشهر من ع٠لسا:١ فى  وبا

 وبالسجن : ٨ على المؤبدة الثانة
 ٠ ا خرين وبراعة اثنين على عاما ا ه

 فقد الشالث الفرعية المحاكم اما
 مم ١٩٥( عام حتىذها-دة امتدتاءمالها

 غد حكما ٩ ه مدر ديمبر ٢٢ وفى
‘(٠ شملت المدنيين من ءف؛ء١

شغال  ه( و والسجن الشانة با
 ١٢ و التنفيذ وقف مع بالسجن
 صدر الدهر من ٣٠ وفى ، ؛؛لبراءة

عدام واحد حكم منها حكما ١١٦  با
شغال حكما ٥٥ و  الثاقة با

 التنفيذ وقف مع ٢٣ و والسجءن
 اليوم فى صدر كم؛ ، بالبراءة ٣٧ و

 حكما (٦ و بالسجن حكما ٥٢ اتالى
 ؛ أوالبراءة كنفين ١ وقف مع لجن ؛؛

 'غملت فقد العكريبن محاكمة أما
 والبحرية الجينى قوات من أفرادا
 أحكام وصدرت والبوليى ان والطح

 ١٩٥٤ خمبر٠٠٠غ د ٢٩ فى .٩بش"ره
عدام أحكام ه ا وشمات  ه ٠ با

غفا  حكما ١٧ ٠ اوبدة الشاقة با
 ١٠ بالجن ٦ ٠ ة 'سسن ١٥ بالجن

 ه بالسجن أحكام ثم ،٠ منزات
 لرع ج-..- وبال ٠ واحدة ومدن منوات

٠ التنغيذ وقف

 الدولية العدل محدمة

أنشئت دولية قضائية هيئة ٠ ١
مم عمية خش فى  شمن التى ا

 جدى قيام )) ١٩١٩ عام لى ميثاقه؛
 عدل لمحكمة مثروع بدحل الدحبة
 ا؛خروع هذا يعرغر وان ئمة١د دودة

عضاء الدول ىط  بالفعل وتم (( ا
 ١٩٢٠ ديمبر لى المحكمة هذه انثاء

 ( بروتوكول ا ميثاق لها ووخع
٠ دولة ٥١ عليه وقعت
 سوى المحكمة هذه انداء يكن لم

 نظام اقرار نحو جديدة خطوة
لزامى التحكيم  اش المنازعات فى ا

 فى يتهدتق لم ما وهو الدول ن٠بع تنشا
ت  لجان بانشاء سقت التى المحاو
 دائمة محكمة أو للتحكيم خامة
 الدواى المجتمع واقترب ، للتحكيم

 الدول توقيع بعد الهدف هذا نحو
 الذى ١٩٢( عام جنيف لبروتوكول

عضاء الدول ءاى فرض  قبول ا
 رصفة الدولية لعدل١محكمة اختصاص

خاص تفاق حاجة ودون الزامية



المويه العدل مبه ١١٠٢

 طيها المنصوص القانونية المنازعات
 ارة او المعاهدات تفسير تشمل وهى

 ن. الدواى 'انانون ساذل من مالة
 ابتى الوذائع من واقعة فى والتحقيق

 لاللتزام خرقا تعبر ثبتت ١ذ١
 ألتمريض ذزع وكذلك ئ الدواى
٠ ذلك عذى ,أترتب

 ظل فى لدوبة١لعدل١ محكمة كاتت
نم عصبة  فى بالفصل تختعر ا
 أظرأفا الدول -خون أش الدعاوى

ء الدول وتثمل فيها عذ  وض ا
عضاء  وتتعهد ٠ خاصة وط ض ا
 حى لط بالتزول المتنازعة الدول

 دأ—ء ووما ح و'نتفيده المحكمة
 سبتت التى القانونية انازءات

شارة ية الها ا  تكن ل المحكمة فو
طراى برداء ا ابزامية  ٠ أب ا
 ان ,ه المتحذى وهمة ذح.بق٠ على وساعد

 ٠ءعذ فى عادة تثنرط كاتت الدول
تفاقات  ذه—ه اختصاصر اداردة ١ ا

 دإى .'ترب نزاع اى فغر لى المحكمة
تفاقيات هذ؛ مثل . ا

 دان من 'نتالف المحكمة كاذت
 المندب هذا !ى لذو دولو* 'نرثحهتم

 ومجلر ة٠مم لعمو ١ لجمعية ١ و'ذختارهم
 محكمة -نرى الذين بين من المدبة

 وظإت ٠ حدب شي 'زني الدولية لحضم١
 ا ٩٤ ه و ١٩٢٠ عام بهن قائمة المحكمة
 الفتاوى بتقديم ذلك خالل وقاوت

 م.ن عدد فى والحى. سبة القاذونية
ذى لدوية١لمذارءات١ ؛عليها عربت ا

وم هيئة وبقيام  دادت المتحدة ا
مجثم عصية  بها أسنة والمنظمات ا
 ذكوذدا٠ فى مط^بقة لدون ئليفه.؛ وأعيد

,لدوية المنظمة يالق ووظائفها
زل—العم مكذب هذه ومين ٠ دبدة الجة

 ٠ الدوائية امدل ١ ومح\مة ، ولى ألى ١

الدواي العدل محكمة اتخذت ٠ ٢
وم بئة ام—بض- جديدة دورة  ا

 عز كثيرا تختلف  ولكنها اسدة
امها—قي واعتبر ، السابقة الحدورة

 دستور بقع و ، لهيئة١ نميثافى٠م جزءا
 تكوينها يثسمل دة و؛ ٧ ٠ فى المحكمة

 ون المحدلمن تتألمف ٠ واختصاصا-لى
 بين من 'بهم وبتم •' غاضيا ١٥

 نم القاذون لى المكانة ذوى من قائمة
 التى الدرجات أطى طى الحائزين

 التغاية المناصب اطى تور -رهلو*
 'دانون لى المبرزين من أو أوطار* لى

زضاة قاطة تضمهم وممن الدواى  فى ا
 وترفع ، الدوية الحض؛ محكمة

 وبتم الدولية لمذظ.مة١ الى الرندحات
 اه^؛ؤمية١ الجمعية بواسطة انتخابهم
دن ومجر  ، راد—اذن على كل ا
 وردحدن وز أكذر ن٩رع  أئه وبراءى
 حالة وفى ٠؛ واحدة دولة الى رذتمردان

 لحضم١ وحكمة فى الممثإة ض ولى ات ٠١
 الدول هذه تذوم السالفة.الذكر

 ومدة ٠ لمة منغم. ي.ح،ارنة ٠ش بتن
 اعادة وز—وبم مذوات ٩ اأهدوية

 قيامهم وعند ، لية ' ةر٠م خددارهم ١
ت دتمتدون وظاطهم مهام٠ب يدصا . 
مذم دن وفرها لدبذوماسم.ة ١  ازات—ا

عذاءات ٠ وا
 ونائبا الى ريا المحكمة 'ننتخب

 بغدسل و ن سدوات ٣ لمدة إلمرئيى
 المحكمة هيئة تصدره بذرار ا و عف

 المخدكمة قذماذ رب'ت و ٠ ع جمال .
 خاضعة ض ونايه ورئيس.-لى

 انعقاد فىحاا.ة ضن’و ح كافة ب١ذر د
شاء  ؛ لقضائية ١ت١از١ مذحدر

 بكامل لمحكمة١ 'ننعقد ا!سادة وفى
 اشذراك أن ض ن ١٥ ال أعفائا

^تؤ؛ع اناذوذم^ .؛كعى عة٠س  فضال ا
 او ثالثة ون لف 'ذل الى الدوار ءن

 ون مدمد  طائفة فى المنقار أكذر
 ادرة—احد ا حكام ا وتعتير ئ اندا ا

 المحكؤذ ون درة دل ا!دوائر هذه م,ن
ة ودحق ٠ لمن—ع هرجتم  الذبن د

 اظراف حد1 مة——اجذ-م بسسبون
شذراك لزاع١  اشفية بحث فى ا
 وكالء ف١ظر١ ويستخدم ،ة٠إهروف١

ادل—يتب الدءوى ذظر يعدمبر و ، عنهم



١١٥( اسودية اسبا اسة

 ئ الشفهية وبالمرافعسات المذكرات
 باشهود ستعجن أن وللمحكمة

 ، علنية المحكمة وجنات ؛ ء١ر٠لخب١و
 الفرشية هى الرسمية واللغة

نجليزية  للمتقاضبن ح٠ان'س ولها وا
ذلك. طلبوا اذا أخرى لغة باشممال

 غير الدولية العدل محكمة حكم
 ميثافى ويتضمن ، لالستئناف تابل

مم هيئة  عضو كل التزام ا
 ويكون :المحكمة حكم على بالنزول

كثرية برأى الغمل نرار  وأن ا
 الذين ولألعضام مببا يصدر
غبية رأى يخالفون به يرفتوا ن’ ا

 ٠ برأيهم منقال بيانا
قضاة المحكمة هيئه أسماء رثسؤل

 : وهم ا ٩٦٧ عام فى عضويتهم تنتهى
 توفى ممر ، بدوى الخميد عبد ٠د

 ؛بدان ٠،عمون فؤاد وخلفه ( ١٩٦٦
 ؛ الوطنية الصبن ، كو ولنجتون

 ؛ استراليا ، سبندر ٠ ب سير
 ،سبيردبولس ؛بولندا ،وتيارسكرى

 عضويتهم تمتد خمصة ثم ٠ اليونان
 عام الى وخسة : ١٦٧٠ عام الى

٠ ١٦٧٣
ستووية أسيأ اسة
 الرقابة مهمتها عليا محكسة

 التى التوابن دستورية على القضائية
 وكذلك ./التشريعية الساطة نسنها’

 تصدرها اش القرارات شرعية عل
٠ التنفيذية اشطة

 ١٩٥٣ عام دستور مشروع تضمن
 ممر فى ( الخمين لجنة دستور )

 دستورية محكمة انثاء الثورة بعد
 تكفل التى الضمانات احدى تكون

 وسيادة الدستور سيادة مبدأ
 تسمة من تتألف أن عل ، التانون

 على خاص بنظام يختارون تضاة
 رئس بختارهم ٣ .٠ ا ش النحو

 ابرلمان يختارهم وثالثة ، الجمهورية
 ، مؤتمر هيئة فى مجتمعا بمجلسيه

المالى القضاء يختارهم وثالثة

دارى  المحكمة هينة وتتوم ،وا
 اعضاء ويتمتع ؛ رئيسها بانتخاب
 بجوز قال كاملة بحصانة المحكمة
ش الى احالتهم  بناء ا ونفهم او ا

 همال نفسها المحكمة من قرار على
 عضوية ومدة ؛ مالى عجز او خطير

 لصحة ويلزم ، سدة ١٢ المحكمة
 من سبة اشتراك المحكمة انعذاد

٠ قضاتها

الغيمرابذ ا الد المحكة

يات١فى العليا المحكمة  ،المتحدة لو
 ، بها التغذاغى هيئات درجات وأعلى
 الدستور اختصاصاتها على نمى
مر  فى مرة ول تكوينها ا٠وت ش ا

 من تتألف ، ١٧٨١ سبتمبر ٢٤
عضاء من وعدد رئيى  يحدده ا
 المحكمة أصيحت ) الكونجرس مجلس
 (، ١٩٤٨ عام مثن اعضاء ٨ من تتألف

 من المحكمة واعضاء رئيس وتعيين
 بعد الجمهورية رئيسى ساطة
 ، الشيوخ مجلس ومرافقة استشارة

 العليا المحكمة لقاضى التقاعد وس
 ١ ٠ أمض ند يكون أن على سنة ٧٠

 ،الفيدرالية العمربالمحاكم فى سنوات
 ١٥ انقضاء حالة فى سعنة ٦٠ أو

 عضو ويمنح ، الخدمة لى له سنة
 الى ٣٩هر ندره سدون' مرتبا المحكمة

ر ر الف ٤٠ الرش ويمنح دو  ,دو
 ٠ اد ١٠٠ الجمهورية رئيس مرتب )

٠ نم د ٩ ٣٠ الوزير ومرتب

 من نوعان المل؛ للمحكمة
ختصاصات.,  انغرادها وليتضمن١ ا

 تمس التى يا القف؛ جميع فى بالنظر
 العاملين' والرزراء والقناصل اشراء
 تكون التى ئل١ حميع وكذلك
 ينمل والثالى ، فيها طرفا الدولة

 بالنظرفى وذلك شافية وظيفتها
 الحاكم من اليها ترفع التى القضايا

 القوابن وتمس الفيدرالية
خرى والتشريعات فى تصدر التى ا



١١٠٠

بات  واصابا ،, المتحدة الو
متئنانية  بين بالمئازعات الخاصة ا

بات بة بين او ادز بة ومواطنى و  و
بات من مواطنين بحن او أخرى  و

رض مأكية يخص فيما مختلفة  أو ث ا
ية بجن *نقوم التى المنازعات  أو ؤ و
يات مواطنى دولة سلطات وس ( الو
٠ أجنبية

 موضع كانت التى المسائل ومن
 التغرقة قضبة المحكمة هذه نظر

 اصدرت ١٩٥٥مايو ٣١ وفى، لعنصرية١
 فى ألمساواة مبدأ يؤكد نرأرأ المحكمة

 تمييز دون ألوأطنبان لجميع لتمليم١
 جميع تتضمن أن على عنصرى

 المتوى على *نصدر التى ألتشريمات
يات ستوى او ألفيدرالى  الو

 أسية ولللطة ،المبدا هذا احترام
 فى التغرقة هذه الغاء على الممل

 فى الحالة تفاقمت وعندما ، المدارس
ية عاصمة ا روك لتل بلدة  و

 ابها ارسل ١٩٥٦ عام ( اركنساس
بس  فى فيدرالية قوات ايزنهاور أ

 المحكمة نرار لتنغيذ سبتمبر ٢٤
 بالزام وذلك بالقوة الذكر السالغة
ية بة يتبول الو  فى الزنوج ا

٠ المركزية العليا المدرسة

اسر محلمة
 ممام فى تنكلت مؤقشة محكمة

 الغدر قانون حكام ذخفيذا’ ١٩٥٣
 والذى ١٩٥٢ ديسمبر ٢٢ فى الصادر

 ١٩٥٣ ابريل ٩ فى صدر بتانون عدل
 الفدر بجريمة للمقصود شامال جاء

 التى التأديبية أو الجنائية وللعتوبات
 ، الجريمة ذه—به المتهم بها يجازى

 المعدل القانون هذا صدور أثر وعلى
 بادة مجلسى اصدر ( ابريل ٩ )

 الفدر محكمة بشكيل أمرا الثورة
 وثالثة المكريجن من أربعة من مؤلفة

تى٢باسل٠يتم

عليا سرية محصة

 الحياة او الحكم افساد شأنه س عمل
ضرار بطريق السياسية  بمملحة ا
 مخالفة أو فيها التهاون أو البالد

 لحصول١ و1 لثسذى١ ول٠لحص نفوذ

 متصب أو الدولة فى وظيفة على لغيره
 أو والمؤسسات ‘العاما الهيئات فى

 ، استاء أو ميزة ض ألدحول
 العضوبة سقاحذ١ العقوبات وتضمنت

 حق من ودرمان التيابية الهيئات فى
نتخاب  وس العامة الوظائف وس ا

 ، اصا'درة٠١و ، كله أو بمضه المعاش
٠ والتأدببية الجنائية العقوبات غدر

 بتقديم لها أعد؛ المحكمة هذه بدأت
 الى السابق الملك’ حاشية من عدد

تهام قرار وصدر المحاكمة ول ا  ا
 الذار ضد ١٩٥٣ مايو ٤ فى

 فيه وجاء ألسابق للملك ألصحفى
 صاته ووثق نفوذه استغل انه ١)

 على لنفسه للحصول دابق أ بالملك
ف ه مبلغ على استولى بأن فائدة  ًا
 اضاد شأنه ض بممل ونام ٠ ٠ جنيه
 بطريق السياسية والحياة الحكم

ضرار  وخالغة البالد بمصحة ا
 مجلس اعمال فى والتدخل القوأنجن

 ٠ ٠ الوزراء ومجلس واب—الذ
 من عدد للمحاكمة فدم كما (( الب

 والمحاففلس الوزارات‘ ووكال، الوزرا،
 بعض ومد.برى الحرس وساط
عمال ورمءال الممالح  ودارت ا

دهامات  النفوذ اتفالل حرل ا
 ، الحكم وافاد الرشوة واشاعة

 أوائل حتى المحاكمات هذه ودامت
حكام وصدرت ١٩٥٤ عام  التى ا

 ولف مع الجن أو العجن شملت
 والتعويض والهادرة التند

. وألزامة
 طيا بة عكر محكمة

محكمة العكرية المحكمة - ١
م وذت فى تثكل وقتية  ظل فى ا

حكام  فترات خالل فى او ) العرفية ا
لحاكم١’س يأمر وذلك نغال'(



١١٠٦الخامى معهد

 زمن فى شكل كما ، المام المارى
 أمامؤا يحاكم ارية٠مجالسء الحرب
شخاص جميع  مة خف- لل الغافببن ا

 فى المدنيين ذحاكم٠ كما العسكرية
 المحاكم ذقسم٠و ئ خاصة ظروف

 لم٠٠٠قمته ٠ درجات ااى كربة—«٠٠الم
٠ «اخايا العسكرية المحكمة ))

 صدرت ١٩٥٢ أغطس ١٤ فى
 تشكيا لذخذام لة مدلى جديدة مادة

 جوز٠ ١١ دها جاء العسكررة المحاكم
 ءلمدها المنصوص لمحكمة١ ط تؤ أن
على ه عددهم ن وبالؤ - ضياط من

.خل  الكاش رتا عن لرلىى١ ا
 ذدها اخدكم وا ى الدعه بنظر يتعلق فيما

 امام -ا - ره لمعمول١ العذوبة و'ننغب.ن
 وم—رف ان وجذوز الماردة المخداكم

 لمحكمة ١ هذه أوام الدعوة بمياخرة
 وذم ٠ العامة النيابة أعضاء أحد

 اس المجا و ألمحاكم اء—وأعض رايس
٠١( ٠ خاصة دا;وئدة رمدنا رية٤٠اا

 رة العا, خكمة١ لغت ئ " ٢
 تف'؛؛ فى لذ-نفذر ١٩٥٤ عام فى العليا
 سألولما ضلى ن بعمآلو فيها ألمتهءزن كان

 ويحدون القار الحد. ونظام الوطن
ور ا مجموءذ:من هيوبيث٠اش١ من أ ا

 وبدات ٠ لذسروء؟لمن١ ون ا بال٠لثا١ )
ور المجموعة محاكمة  ١١ فى ا

 لذهمبن١ عدد وبلع ١٩٥٤ مس٠دك
خام و'شذ ٠ با بهود ١٣ ددا ا ا

 وادعم. ريا١ - ١ اب٠٠٠لح الذ.جدهمر
ذن ازارة عى ذت البالد فى ا  وار

 اخاو المشكات ؤ بب التخر ^رار
 ه لجتكما وعدذت ٠ لحالومية ا اثم المددةو

 ودامت بمون٠لمذ١ءن فاع  د محاور ١١
 ١٩٥٥ م٤ء أواش حنى المحاكمة

حكام وصدرت الساتة دخال با ا
٠ ورالسجذن

 ية لعنر ا المحكمة ذظرت ا 4ك
 لبوءى١ التآمر ■ده فض_ ز العل؛
 -رية منظمة فى ل—يذح كان الذى

الحركة ٠١ اسم ذخها على أطلقت

 أو (( الوطنى لكحرير الديمقراطية
 المتهمين عدد وبلغ (( ^وتو )) منظمة

 اثنين ى ’ء حكم متهما ٤ ٠ .ها في.
شغال  ٧ ، سدوات ٧ الشاقة با
 ؛؛اسمجن ١ ٠ و ؛, ات *-دو ه بابين

 ١٢٠ رص.نتين بالجذن ه غ ات خو—’ ٢
 ٠ المتهمبن ون ٨ وببراءة دنة با!مدى

الخامس مد مه
 ون عذر ذوالثاذى المغرب ماك
سرة بن وهو ١٠ بة العدو ا  الثالث ا

 *ن—حذ بن يوسف اإزلى لناطان
 صاحب ولد .٠ ١٩٢٧ عام المتوفى
 والده وخلف ١٩١١ عام الترجمة

 لماء—ا بهال٠ 'نمت ان بعد فا"ره و بعد
 عام حتى الوحماية 'نحت وخى له

 بت وأجب صحته غعف نى وء؛ ١٩٣٠
 ندوب وءشد ٠ ١٩٣٧ عام حرائ له

 يحذوولمن اعترف الذارية لعالمية١لدرب١
 بعد ء الحذذ؛ اذب م أخذ ' ى٠فيش

ور _وات١ ذزول  ر١اك فى بكم ا
 خالل .وفى ١٩٤٢ ابغاءءأم

داء اندار ر٠وؤ'ذ  كب١ زأظسة أ
 فات روز ى ور أ بالرين اجذمع

اً  طيقا٠ بآلده٠٠تتتالذ١ 'ين طا
طلدظى لميثاق ٠ ا

 ألخامص د وحم ة ي—س أ'نعات
ى المذربة أ.وب١ .*ركة’؛'  كان أ

طال حذرى زده؛  ءام مذ زا
 تحديات وجه فى الدركة نباران ١٩٤٤

ذ؛ ى العرب مه ا  قيام أسنالرت ا
ستقالل  المظ؛ و اخرت  ا م د

ك ; ورء؛  يعد ما٨س  للذرى أ
 عام ألمعرت ءإى نصا كتعاذت أن

 الملك زار ١٩٤٧ ء وفى ٠١٩٤٥
 حكم تحت كانت ألتى ضحة بنةمد

 لش١ ر١ بدودتها ونادى دور
 ادوطن من در؛ ءو ائنى رد——المع

ك فغر ور ٠ الكبر العربى  •ذودج ا
 الى ادى مما '• العبار ارب
والمقيم الملك بجن مام هدام



’ الله ب د - ١١٠٧٠٠

 - مر ألذى ،دوم ألجدرأل ألفرنى
 راسبم وعلى البربر شيوح بعفر .مع

 أللطان ب.عة .خلع وأعوأ ألجألوى
 بن ١, وبوبع . ١٩٥٣ أغطر ٢٢ فى

 ءزل بعد ألمغرب على سلطانا '( عرفة
 الى نقل ألذى ألشرس طك فرذ 
 ؟زيرة الى نم يك" ■١ ورم■٢ جز.درة

 رهساتة٠ حتى بمنفاه وعاش مدغثقر
 عرز-ه لى١ أعيد حجن ١٩٥٥ كتوبر١

 زد الثورات آهددت أن بعد ثانيا
 ومهدت ٠؛ افريقيا نمال فى ذرنا

 أوفدت بأن لذلك الغرب الحكومة
 مغاوضة ارمدغثقر الجنرادكاترو

عتراف ازرط لذى١المذقى لملك١مع  ا
 .لتذاوض ماسا ألمغرب باستقالل

 ذوفمير ١٦ فى للرباط ءود'ذه وكالت
 رة١أولوذ تأأغت دسبر ٧وفى ١٩٥٥
 ٠ '( البكاى مبارك ١) برياسة وطنية

 ببارير أجرى ١٩٥٦ فبراير وفى
 استقالل باعالن التهت مفاوضات

 فى القاورة زار ئ مارسر ٢ فى المغرب
 وسرنى فى وأدرك ١٩٦٠ عام

 وع مذم 'رذيجذ بمناجبة التاريخى
 ٢٦ روفى“ ؛ نتابر ١٠ فى )لعالى السد

 لحسبن١ ابنه وحقه ١٩٦١ فبرارر
.التالى

الله عبد د٠مة

وذرأء. وريس كثميرى سياس
 كما {( ككمبز سد أ )) بلقب ر اشتي

 ، (( الله عبد سسبح ١١ باسم يعرف
 كلم-ة فى ح وتخر ١٩٠٥ عام ولد

 عذى ل٠حص ثم ١٩٢٦ عام كذم
 كرة ء جامعة من سناذية ا درجة

سالمية  نا أسن؛ وعمل ئ ١٩٣٠ عام ا
 وفى ، ا!هاب كزمبر بمدرز ٣هلو

 ها'نه اش-؛ برزت ذلك خالل
ستقالل نحو السياسية صالح، ا  وا

 المناضل الهندى التباب يمثل وكان
 ط ار لهذا ٠ غاندى بتعاام المتأثر

 مر7 ؛ اا حزب ياسة٠ب لله ا ثميغءبد٠ال
حداث تطوير فى اذره لهذا وكان فى ا

 لصاحب الياس النشاط بدأ
 الحكم ضد الحركة بتزعم الترجمة
ب مهراجا التعسفى  ، سينح غو

 حزب اسس ١٩٣٢ اكتوبر ؤفى
 (( وكثمبر جامو سامى مؤتمر ١)

 بحكومة المطابة برنامجه تضمن الذى
 ا رة ماواة اقرار مع مسئولة

سالب قلية ا  فى- الهندوكية با
 ١٩٣٨ عام وفى ، العامة الحقوق

 المؤتمر ١) اسم حزبه على أطلق
 لجميع عضويته وفتحت (( الوطنى
 تمييز دون وكشمر جامو سكان

 سياسة الحزب وانتهج عقائدى
 ضد السلبية كالمقاومة المؤزر حزب
ب حكم  نتيجة من وكان ئ سينح غو
 لوطذى١ لحزب١ عن ذبثق١ ن١ ذؤك

سالمى ؛ةتمر١ حزب ١١  بزعامة (( ا
 صالت توثقت بينما عباس غالم
 من ونهرو بغاندى الله عبد خ الش

 لم لهذا ، المؤتمر حزب زعماء
 جناح لدعوة ١٩٤٤ عام بتجب
سالمية الدولة الى لالنضمام  ا
٠ المقترحة

 انق--؛م تم ١٩٤٧ أغسطس ١٥ فى
مبراطوررة  دولتى وقيام الهندية ا

 مهراحا واعدن ن والباكتان' الهند
ولى الى ارخمامه مير كك  ورغبة ٠ ا

 دساحب ودو له اذوطنى الحزب 'نأبيد فى
غاب  ربعا الله عبد. دح ل أقام ا
خلفا لوزراء  وانتقلت'■ ؛؛هاجان الو
مم هيئة الى كثممير ه٠قضم  عام فى ا

 فى الترجمة صاحب وازرك ١٩٤٨
 ، الدولية المنظمة از الهندى اروفد

 لتقرير قتة مؤ حكومة اقامة واقترح
 وساطة لجة ط تألية اقذرح كما المصبر
 ٠؛ الطريجن بعن أراح ألنزأع لوتف

نذخابات وأسفرت  أجرت الذى ا
على التأسه الحية لتأب

 بجمدع '!وطنى '؛وتمر حزب فون
 فى مم سه—ك دستور وندر ، ألمقاعد
٠ . ١٩٠٠١ .نوفمبر



١١٠٨ عالى محمد

 الترجمة صاحب بين الخالف بدأ
 أعلن حين ١٩٥٣ عام الهند وحكومة
 تسوية ضرورة الثه عبد الديخ
 استفتاء أساس على كشمير قضية

ستقالل اعالن أو عام  أو -التام ا
 باكمتانية، ستقاللتهدترقابةهذدية١

 فعزله نهرو الرئيسى عليه أثار مما
 عنه. افرج حتى وأعتقله منصبه من
 رياسة فى وخلفه ، ١٩٥٨ يناير ٨فى

 صادق(( محمد ))غالم كثمير حكومة
عتقال الى وأعيد  بسبب ذلك بعد ا

 كشمير، فى الوطنية للحركة استثارته
 ابريل فى 'أخرى مرة سيراحه أطلق ثم

ضطرابات تفاقم بعد ١٩٦٤  ا
 الشعرة حادث ببب الطائفية

 على الترجمة صاحب وعمل النبوية
 ونهرو خان أيوب بين الموقف تسوية

 أن ا مباشرة مفاوضات أساس على
جرا هذا أوقفت نهرو وفاة  ، ا

 الله عبد الثيغ قام ١٩٦٥ عام وفى
دنى الذرق فى بجولة  فيها زار ا

رة هذه وفى والجزائر القاهرة  ا
 (( ى شواين )) مع محادثات أجرى
 الذى الشعبية العين وزراء رئيس

 اعتقاله الى أدى مما به موجودا كان
 نيودلهى الى عودته عند ثانية مرة

٠١٩٦٥ مايو لى

عر مد
 ء١وربروزر ٠ ياسبائحالىس
 على ألطاف بن على محمد وهو

 على جيد بهادور نواب وحفيد
 نى عين ’ ١٩٠٩ عام ولد ٠ دودرى

 الى بالده لوفد رئيا ١٩٥٢ يناير
 التالى العام وفى ٠ العامة الجعية

 خالل ولى ٠ الوزران ة٠ريا تولى
 بين الوساطة فى بدور قام وزارته
 والحكومة م فى الثورة حكومة

 خلفر خارجيته وزير مع ٠ البريطانية
مباحثات ستئناف ( خلن اخه

 ١٩ءامهه وفى ، انقطمت التى الجالء
يات فى لبالده سفيرا عين  المتحدة الو

 هذا وشغل ، وكوبا والمكسيك
 تولى حين ، ١٩٥٩ عام حتى المنصب
 الباكسس-.تان خارجية وزير منصب

٠ ١٩٦٣ يناير ٢٣ فى وفاته لعبن
( اسرة ) محمدطى

سيرة١هى على، محمد أميرة - ١
 على محمد أسسها التى المالكة
 ١٨٠٥ عام فى معير على بتوليه الكبير
 منها تولى ، ستة ١٤٧ حكمها ودام
ة من اربعة العرش على  f هم الو

 ؛ وحفيداه ابراهيم وابنه على، محمد
ول عباس  عام وفى ، وسعيد ا

 ( لندرة ) -لندن معاهدة نظمت ١٨٤٠
 توارث نظام ١٨٤١ عام فرمان ثم

 بمد ) لالسرة هسنه فى العرش
نتصارات  الدولة ضد حققها التى ا
 لى القوى ميزان وقبت العثمانية

وسط الثرق  المعاهدة وتضمنت ( ا
 ممر حكم فى وخلفائه على محمد حق

 لألدر الوراثة حق يكون وأن الوراش
 ،الذكور على محمد ساللة من سنا

 الرتب منح حق م لوار وكرن
ى. ر رنة ألى

 ثالئة على محمد ام؛ من تولى
 اسماعيل ١٠ه ٠ خديو لقب يحملون
 ونظم ، الثالى حلس وعباس وتوفيق
 إ حطم خالل ١ ٦٨٧٣ عام برما؟

سيرة حكم نظام ( اسماعيل  إ٠ بأن أ
أ ابر فى معر عرفر توارث جعل
أ كبر’ الى بعده وس الخديو انجال
د كبر أو  \ تثمل وان ، جرا وهلم ا

مالك  ممر : الممرية الخديوية ا
 ( ه وب السودان أى ٠ وملحقاتها
 ، بمعرفتها ؛—ادارته الجارية

 الحكومة حق عر الفرمان ض كما
 : وعقد القوانين س فى المصرية

أ السفن بناء وحق التجارية المعاهدات
r٠ ٠ الجيش وزيادة الحربية



محمود محمد ١١٠٩

سرة هذه من واتولى  من أثنان ا
 واحمد كامل حبن هما الالطخن

ول فؤاد  لقب يحمالن واثنان ، ا
 الثانية( )للمرة فؤاد احمد هما ملك

ول فاروق نم  ١٩٢٢ يونيه وفى ،ا
سرة بنظام تانون فؤاد الملك أهدر  ا
بة -حق من ذاطك ما -خس المالكة  الو

 والطبقات ، على محمد أدرة على
مارة لتب فيها ينحمر اش  وئظام ا

قب ذلك توارث  ذلك قبل وكان ع ا
 ١مر١ أسدر ند ، ١٩٢٢ ابربل )

 حق يؤكد العرش وراثة ملكيابنظام
 عرش وراثة لى- على محمد اسرة
بة وان ، معر  من تتقل الملك و

 ثم ؟بنائه أكبر الى العرش صاحب
بن ذلك أبناء اكر الى كر ا ٠ ا

 أمدر ١١٥٣ يونية ١٨ فى ~٢
 باعالن بيانا الثورة قيادة مجلس

 فى اسى النظام والغاء الجمهورية
ولى المادة لى حأء مصر  لش منه)) ا
 النشام الغاء الشعب باسم اليوم
 الغاء. مع على محمد أشمرة وحكم الكى

لقاب صرة هذه من ا  ٩ وفى « ا
 قيادة مجلس أصدر ١٩٥٣ نوفمر
 أموال بمصادرة قرارا الثورة

 عر محمد أشمرة أفراد وممتلكات
 ، شخصا ٢٨١ عددهم بلغ الذدن

 مالك كل احتفان المصادرة ونظمت
ثاه جرد ثم واحد بسكن  ا

 مم الماكن سذولية تحت وشايمه
حتفاظ  وبالحرالضروردة بالمالبس ا

 مناسبة، واعانات معانات هرف مع
 بمنع خاصة تشريعات وضعت كما

موال تهريب  يثأنها صدر التى ا
٠ المصادرة نرار

شيد محهد
، ممرى وطنى وزعيم سياس

 فريد احمد ابن بك فريد محمد وهو
 ، ١٨٦٨ عام بالقاهرة ولد ، باشا

دارة بمدرسة )) الفنانون ودرس  ا
لش ١٨٨٧ عام فيما وتخرج (( وا

 ونصرف ثم بالنيابة حينا واشتغل
 الحزب الى وانضم ،المحاماة الى

 ، ١١٠٧ عام فى انشاءه منذ الوطنى
 كامل مصطفى بجهاد حياته واتصلت
 تانتخب ، ١٩٠٨ عام وفاته' لحبن

 ٠ الوطنى الحزب رياسة فى له خلفا
 الجهاد الى الترجمة صاحب انحرف

 لها رشح حجن رة١اوز١ الوطرورفض
 عليه وحكم ١٩١١ عام للمحاكمة وثدم

 الوطنى،، الدمور اثارة بسبب بالسجن
 ساحب بدأ ١٩١٢ مارس ٢٤ وفى

 جهاده فى جديدة صفحة الترجمة
 حقه أن بعد' أوربا الى بالهجرة
حتالل ربال  بالتحقيقات ا

 موت أن يرى وكان ، وألمحاكمات
 ألمحافل فى يرفع أن من بد ممر

وربية  مصائر فيها شوى لتى ١ ا
 بحن متنقال فعاش ، المناوبة الثعوب

 المصرية الجمعيات ينطم عواصمها بحن
 فى الوطنية المؤتمرات فى ويثترك

 وجنيف وبروكسل وباريس لندن
هاى  بن وبر واستكهولم وفيينا و

 ١٩١٩ نوفمبر ١١ فى تولى.ريحا اش
 فى' ممتلكاته بجميدع ضحى أن بعد

 منها مؤلفات له ، بالده قضية دبيل
 ودفن ه (( الطية الدولة تاريغ ))

٠ بالقاهرة
محمود محمد

 ؛ وزراء وريس ممرى سياس
 باشا محمود ابن باشا محمد وهو

 ددم س| ساحل ببلدة ولد ، سليمان
 بمدينة وتدوم ١٨٧٧ عام ب"سعيوط
 بجامعة دراسته أستكمل ثم أسيوط

 عودتهش وبعد ، بانجلترا أوكعورد
 ثم غيوم ١فمدلر ولمالية بوزارة مغتشا
 ألوند تأليف فى اشترك ٠، البحرة
 التابة السنة وفى ١٩١٨ م ء؛ المصرى
 زغلول* سعد مع ) مالطة فى اعتتل

 ٠( الباسل وحمد صدفى واسم-اعيل
فراج وبعد  الى خر انتدب عنه ا

يات  لعبة للدعوة' المتحدة الو
٠ الممرية



١١٦٠ وجخ.رك ' محمد

 بعفى مع ألترجمة حب دد؛ استقال
 ١٩٢٢ غام ادوفد حزب زمالئه'.من

حرار )) تأبسى?ب فى ١ثحركو١و  ا
 ٠ له يوك اخدر الذى (( الدسذوربن

 المواصالت وزبرا عين ١٩٢٦ عام وفى
 .٠ للمالية فوزبرا (باشا ثروت )وزارة
 ب٠حز رباسة فى باشا عددى خاف

حرار  فى٠ ور١ ذه٠ر١وز شكل ٠ ا
 د_ذركفىأشال؛فى١و١٩٢٨ءكام-

وزنر ون٠هذدرس ًارذر دج ت مفاود؛
 ٠ ت ذن؛ ولكنها رطاذب ا الخارجذب
 الذى ادوطنبة ادجوكا فى واشنرك

 مع - الم.ماعية للمغاوشة شكات
 ٠١٩٣٦ بؤهاهدة واذذجت ردطاد^ش٣ل١

 دبسمي* ٣١ فى لمن النار ر'ذه١وز أدف
 لى الذ؛ العام من بتمبر حذى ١٩٣٧

 '؛ الررع المقام صاحب )) لذب مذح و
 الى الذواب مجلر فى ؛ه؛رصة١ 'نرأس

٠١٩٤١ ينادر ٣١ فى أن-دوفى
ب٠ذجي حهد٠

 رير ٠ مدرى عكرى
 دن محمد ودو ٠ مصر وربة—جمه.

 فيراض ٢٠ فى ولد ٠ بيذج رودة.،
 أدوه وكان لخرطوم١ i—بمدبذ ١٩٠١
ولى مزم١ يز'ب ضادكا اى ا رش نم ا

 لمجن مالرورا ؤءبن باذىاروز 'نبةر
 ١٩١٢ عام وفى حا نم. مدر وادى
 لب.'ذة١ كاى ادخرجمة هاحب حعدل

بتدائية  شءة واشدق اوداب ا
 ردؤن—ن _ة—دكلي٠ اتجلمين دج نخر’

 به*-؛ ىالداحاى.وقذ إ؛ش
 لتالي-ه١ النة وفى ٠ سنوات ٣

 كانى ول—للدد ن١و٠أسد ادنى سافر
بتراب الشهادة  وز اتجرية ا

 التحذقبالمدر-ن ت 'زوفىثمؤه ١٩١٤ ءكام
 ١٩١٧ عام فى بادتاءرة الءرية

 وعدي ذى '!لما المالزم بر'ب و'ذخرج
 ١٩٢١ عام وفى م ط، دخر را ١٧ باأكذ؟ف

 خدف فى ودخل القاهرة ادى عاد
على الحصول من ليتمكن لرمر ؤ اد؟

 ارالجدف بعددا عاد ٠ ادكفاءة دة
ألحرس ر١ نقل ١٩٢٢ ابريل وفى

 حملة فى اشرك ص التدرت ؛ن٢أر
 ادخارى اللواء وقاد وسطين

 اللواء بر-دبة رش ١٩٥٠ وفى ة اتجدرك
 أسالح ض’ الحدود ح ا مدم وءن

 انتخب ١٩٥١ وذمر وفى . المذكاة
رادة ضد ؛ط٠الع لكادى رزكا ا

 المئة ولى ب-القاهرة الجدبد الملكى
 البكالوريا شهادة على حصل التاب

 ل٠وحذص التحذذوق ددرسة ادى واكاسمب
 ووه ١٩٢٧ عام فى ؛نس—اش ءش

 دراسة واصل ثم أول مالزم دربة
قذهاد لى عا ٠ الخاص والقانون ا

 لسودان ١الى ادرجمة .صاحب ء؛د
 الجيش اعادة ننغب’ بلجلة ءخوا

 عام حرى ا—باذ هيباررا برباسة
 و'ذدرج ،شىاوزبا بر'نبة وءو ١٩٣٧

مر ر'نبة باخ حذى ادر'ذب فى  عام ى ا
بكلية التحق السنة هذه وفى ١٩٤٨

 تجذربة أول اضخابه وكان الملكية
 فى رار الضباط جماعة اشكاط

٠ والتنش التكتل ءر شى٠الج.

 جمةبذر ا كاحنب اكا رز - ٢
 ٢٣ م .'ن س:زح فى اس—ال دورد فى

وذالثؤرة ايذداء باذاعة ١٩٥٢ دوب  ا
 ، اكاحة دإذوات م’ف١ ألعابد دب

 ق أدف الماك هحذ الكاش اروم ولى
 حتى نى سمعار فاج ز٠ دن. أ زكا

 ل العادلة أدرابا ألنورة اخكملت
 انذار وجه تجهرو ٢٦ وفى ه عته 'نذر

 لجيثى١ ف ذكا بام أكاذك أر أكوزه
 شهد دف مكاوأ ئ نج؛—عسم وفى ٠ زحذأكا ٩
٩ ولى ٠ للبالد ؛بق—ال ادك خادرة م

نها بدد  وفى ٠ نفه ائتتارغ فى اء
 الى القعد رأز ١٩٥۴ دوت-ر ١١/

سمبعة دع ف لذ-كا أ ن١ي-؛و؛١ا حدود

 وافق ١٩٥٤ دراسمر ٢٤ فى٠ ٣
 تقالة—كا على الموزة قياده محلس
عودنه عاى وافق اس أخرجمةا صاحب



محود ١١٦١

 ئ ير ترا ٢٧ فى اجمهوربة١ ■;ادة ار
لم وظائفه اصدهاد. ٠مارد ٨ وفى  بقة ا

 الذورذ دة ٠اح٠و وزراء راسى
ضافة  كردس حصبه الى با

بر وفى ى بلم، هور4 للئج زار ذدسه ا

تة١مؤ بدك لذ؛ر١٠ ذوم١ وعددفى

ذلهصارزذ اد  الحاكم عم ا
 عن '؛ض ؛ربل’ ١١/ ولى ؛ابرطالى

 دال ,اذبر ار اوزارة ديادة
 ١٩٥٤ ذبر نو ١٥ وفى آ النام ءب

 للجمهورية كرئي-ى عباده كل من أعفى
 . الثورة ق دا م ق "لمح" ورثيو
 ة. بالقاه ألذاعة حيا'ده الى ف واذم

 . ■'، ادودان عن رادًا » كتاب له
ؤورى محمود

ر,***ر عدا شمه و ٠ ى متم نصمياشى
 ولد ٠ الخارجية إلثئون الجن.مهوربة
 ودرس * ١٩٠٠ عام لى بالقاهرة

 الساطانية اخذوق بمدرع القاذون
 فى الدكذوراد درس على حمل نم

رم  دن تتعاد وا اب-ب ا
 ليا١ درايته وواصل جامعة-روما

 ٠ L٦وكول خردل بجامعذى فترة
 عام فى وءحمن موع لسيا ا أق ليسل با كحن ا

 فى ى بببربورك قمل نائب ١٩٢٦
 ربى الى وقل ١٩٢٨ رقر أ يؤ

 الغزو وعام ١٩٣٦ عام بادبان
ر اخام فى لمدذدبا ارابانى  ؛ا

 اثينا ؛غارن 'ثاب؛ ١سكرم نقل 'نم
 ٠ ١٩٣٨ عام اذربول فى' عاما ذتنصال

إوزارةبا الجنس لقسم درزا٠فم،
 بين بالقدس عاما فتذصال ن ١٩٤٠
 العام فى واشترك ١٩٤٤-١٩٤١
خير  الدول حمة مباق اعداد فى ا

 اما ء قنصال عين ١٩٤٥ وفى ، العربية
٠ بواشنجتون المصعررة باك-غارة

 بهيقة الذرجمة صاحب 'ذصل١
مم  عام فغى ف نشأرها متن المتحدة ا

 فى ومعندوبا مذوضا وزبرا عين ١٩٤٦
من مجلس ضطهاد فعارض ا  ا

سجرة وتف الى ودعا العنصرى

 مثال٠ءين لية١لع١ولى اعجبوذية١
 و'ذولى الدوية سة١ ًامام دال؛

دن ى٠مجإ ;اع ر  وفى ، ١٩٤٩ م ء؛ ا
 ١٩٥١ وفى سعرا ءس ذدة اتا١ اله
ور اله لى اشنرك سيوية به ا  ا

 ذاك و'ذ ٠ !£ورية١ رب١٠ ذف از
 كيال ذو ';طارا بر فى إدر ١سغير رعييذه٠

 جبة خار ذوزدرا إخاري١ إورارد
ء فىمحاد'رات ترك٠٠فاث ١٩٥٣ عام  اد

 )هدوان ا ن بذك نراس ه ;إ د بدور حام و
لى ١  لى-،'م وحن ٠ ١٩٥٦ عام إذ
 ١٩٥٨ عام لمتحدة١ الدروك لجمه.وربة١

 زراء زو ا ى—ري. ر ئب نا صب حتن ر رو
 لرسداعد هدحب ص اخارجية ن إلمشئو
 اخارجه ن لى لجبزرلة١ رئيس
 رحنج-,-عله مازال ى إذ ا ذشمب1 ١ وهو

 ددزوماس بنذ-اط م ؤ؛ و ٠ ( ١٩٦٧ '
من دشى لى  الدورة لى نم ا
دم صش_ة تنادة ت—ا  — رو'نم-ه ا

 ن١ك__دو١ بثأن ١٩٦٧ ٠.٠ئ
-تعد ٠ ك-يمونى ١ مارىا

*حود
ى"طألحى ٦ اررى — ----- ا   ٦

 به قعد ١٩٣٦ عام مذن ا'-تخدم
 النازية ذب1اإ بغم كان الذى '!حلف

 على قام ذى و الغاشية د وازد
 دءلىأ'ذر ، ادادتن ن٣^ اخاقة أساس
ط.! '!خزو  سبة ض وذر روب لى ا
دم  ، المعتدية الدولة على ؛؛ت عن؛ ا
 ايطاب باشتراك التعاون هذا وأيد

 عام فى -ة التيوء مقاومة ميثاق فى
 'نحالف الى واسحال ؛. ١٩٣٧

لماذب بعداد-اهدة سءرى يطالية ا  ا
 حنذاك وءرف ١٩٣٩ مابو ٢٢ فى

٠ (( روما — برين مدور )ا ؛اسم
 عام بل اطاب دب كاذت

 دول مع التعاون الى 'ذردى ١٩٣٦
 الذوسع من والح"،'* الغربية أور؛؛

لمالى  ولكن ، الدانوب وس فى ا
 ابان الذكر ادالة؛ العقوبات ؤرض

وبى الى لالب دعاه؛ الراع.ا



١١٦٢ اتت خأر٠

 تثبيت من ؛ذلك فتحيكنت ألمارط
 المعارضة من دك راًا.ز ’أروب فى أقدامها
 'نحصدن من ألما'ر مكذت كما ألدولية
 دوش أتعساق ذلك وتال ، ألراين
 فرأم الجنرال ساعدة طى ألمهدور

هلية الحرب فى ية أ  ، (١٩٣٧٠ ا
 عام ؤ ألمانيا أرع أ!ء؛ نم 'نم كما

 مخالفة رطابا رصة مد؛ دون كا ١٩٣٩
 تال ثم ،ألتقليدية سياسديما ذلك فى

 بعض على ألمارط أس-حيالء ذاك
 و و كبا ؤ؛ -*.ط:—' بة؛٨زذ رم قا أ

 ألحماية تحت نفها تشيكوسا,وفاكيا
لمانية  أيطاليا احتلت الذى الوقت فى ا

٠ أرار؛ فيه

 روما " برلين محور تطور — ٢
 يمد ثالثا فا طر نيه اليارن بدخول

 ونع ألثالثة الدول شمل( ميثاق عقد
 سنوات ١٠ لمدة ١٩٤٠ سبتمبر فى

 محور ١) باب الحلف عرف ثم فمن
 تلبث ود. " طوكيو — دوما — ثمرين

 وتلفارط ألمجر ه—أر أنضمت أن
 وكروأرا سنوناكيا لتا ٠ود ؤرومارا

 وقد ،الميثاق هذا ظل" فى نامتا أللتان
 موروينى بقوط ألمحور هذأ أنهار

 أيطالط استسالم ثم ١٩٤٣ توره فى
 استالم ذلك وتال ف نفه العام فى

٠١٩٤٥ عام فى فابابان ألمارا

 ا.اس:رىع

صطالحية  الحرب خالل برزت اش ا
ولى انعالميه  الدول جرت عندما ا
ورية  الى ألعاد دول من كزا ا

شتراك  منها ألوزوف أو فيها ا
 بالمخابرات ويقعد ، أاحياد موقف

نيرطء نثر.  ألرسمية وألميانات أ
 وألحربى ألوطى للبجيود والدعاية

 ول أإلى فى إلمىرو١ ط؛ دا ومهدطربة
 جمع أخرى داحة ودن ة بدة ألمهد؛

هؤم ذأت ألمعلومات  ألمصادر من ا
جذب  وء—ض وفى ، ألوحلنى إلمالح ةبأ

ء أنك؛ من ألفرض كان ط ألنن*؛ ١هذ

 خر١منألد١ حماية المخارات حزة
 أشلم ابان القائمة اشكم وطم

 أرن ألعسكرى لمع.^ود١ :ذة ورض؛
 شتراكية١لحركات١ ألحرون.وىات

 لرصدر أدر لة ذونغدو و ضوء.ببة نم-
 جهته١و .كم—أك ذخر ءإى رللخل
وربية ألدول  ألتاسع القرن ابان أ
 ألدول هذه فى قامت لهذأ ، ض

 ًاجهزة — وروسيا المانيا فى ميما  —
 لوزارة ~ة٠تاب كانت- للمخابرأت

 هذا متابعة عليها وكان ألداخلية
 خل١فىألد ألسياسو. ألنثاط

٠ والخارج

 فى .ابرأت——للمخ وزأرة أنشئت
خرة ألسنوأت فى بريطانيا  للحرب ا
 فى ١٩١٤ عام لى بدأت وند ألعشى
 لخارجح.ة،١ لوزأرة تابعة أدأرة صورة

 ادارة الى ١٩١٦ عام فى تحولت
 تغت ألوزراء لمجنس تابعة ستقلة
 أحد كازرهون هنرى سير أدرأف

 وأنقم ، الحرب وزارة اعذط؛
 منها برزت أدأرأت ألى شاطها

 وكان كا ألدعاية : اطروبحانده ادارة
 نورثكليف أللورد عليها يكرف

 وفى ، ألعديدة حف أك دور صاحب
 وزأرة لى١ لت٠-؟-فحن ١٩١٨ فبراير
 هو آزر سدذى لها وزيرا ودى

ورد ٠ بروك بيعر ا
 ألثانية ة—العالمي الحرب وفى

 فى هاما عنمرأ المخابرات أصبحت
 انشاء فأعيد ؛ الحر؛ى أشاط

 التى أبريطانية المخابرات وزأرة
 ، ١٩٤٦ عام حتى وجودها اختمر

 ذا—له ضخما جهازا المانيا وانثآت
 ه جند أبروبا بوزارة عرف الفرض

 كما ٠ حذوبلز ألدكتور عليه ف ض كان
 جهازا ألفاشية أطابا أنشأت
 ألحرب خالل وشبت ، مماثال

 حرب أو ألدعاية بحرب عرف ما
عصاب  وأدارأت وزأرأت وكانت أ
٠ لها مركزأ المخابرات



دستورية مخالفة ١١٦٣

 المخابرات نشاحذ يرتبط ٠ ٢
عالم بأجهزة  خة لمحا كا المختلفة ا
ذاعة والنثر  وسائاجا عن فبال وا
 ثارة١لغرض النائعات كنثر الخامة
 وتتعين ، عليها القضاء او الخواطر

 شاطها مباشرة فى المخابرات اجهزة
شخاص  كما الرسم؛ والهيئات با

شخاص من بالمتطوعين لتعين  ا
 دن وص؛ الوطنية والهيئات

 المخابرات بين العالنة كانت ثم
 الجاسوسية ولكن ، والجاسوسية

 نهاية منذ تتراجع اخذت التقليدية
 محلها لتحل الثانية العالية الحرب

 ءلمى ١ءر٠وت حرصا اكثر هدات
 الصداقة جمعيات تثمل أعمجالها

دبية والرواد  الثقافية والمراكز ا
 الشكوك يبر  مما لشباب١ومذظمات

 بريطانيا وكانت ة. نواياها حول
 هذه استخدام فى الدول اسبق من

 العشى المرب خالل فغى الهيئات
 ،( العربى المكذب )) .القامرة فى انثآت

ثرى للمشرق بادارته وعهدت  ا
 وكان لوراس اءوانه ومن هوجارت

ثرى، المستشرق دور يمثل بدوره  وا
 الحرب بعد المكتب هذا وتحول
 السكرتيرالشرقى مكتب الى العشى

٠ البريطالى المامى المندوب بدار

 بالمعنى المخابرات تعرف - ٣
 لها تمييزا العامة بالمخابرات بق١

 جهاز وهو العسكرية المخابرات عن
 بجمع ويقوم المسلحة التوات يتبع

 الحربى بالمجهود المتصلة البيانات
خرى.وكل الدول فى  ١هخيد يكون ما ا

 رة١د١بيذماتتبع ،ت١لقو١لهذه بالنسبة
 عاده الداخلية وزارة العامة المخابرات

 اه يكون سياسى شباط كل وتتابع
س ءلى اثر  كالجمعيات الداءلى ا

 لننام المناوئة الرية والمنشات
 الجهاز هذا. وكان ،التائم الحكم
 باسم 'الثورة تبسل ممر- فى يعرف

ى الني وتد G المثصوض .التسم- ٠

 ذلك بعد محله وحلت - ١٩٥٢ عام
 غير وهى (( العامة المخابرات ادارة »

 المعنية العامة المباحث ادارة
من بثئون  بمكافحة الداخلى ا
٠ الجريمة

 ستنورية مخسة
بها يقصد الدستورية المخالفة

 التشريعية السلطة به تاست اجراء
 السلطة ،أو ًاصدرنها قوانثن صورة فى

 وأوامر. لوائح صورة فى التنفيذية
 مئ لنص منافية ذررتها ادارية

 الفقهاء ويعتبر a الدستور نصوص
 لها دستورية سابقة المخالفة هذه

 نظام فى البعيدة أو القريبة آثارها
٠ الحكم

 اساس على المخالفة عنمر يقوم
 ٠باعتبار وعلوه الدستور سيادة مبدأ

ساسى القانون  طريق يرسم الذى ا
طة عليه وتقوم الدولة  جميع فى ا

فران مع عالقاتها  ثروط يبين كما ،ا
 نان ثم نمن ،السلطة لهذه ممارستها

 يعتبر الطريق هذا عن انحراف كل
 عيه تقوم الذى لألساس انتهاكا
 الضرورى من يمبح وبالتالى الدولة
 لمادية١لسيادة١ سيد ضمانات ايجاد

 الذسد-بذورى للقانون والثكلية
 التشريعية الملطات وخضوع
 مندا الدستورية للتواعد والتنفيذة

٠. دستورية مخا'لفات فى للوفوع

 : فورتين الدستورية تأخذالمخالغة
ولى, ،ومادية ثكلية  حيث من ا

جراء الشكل  سدار المقررة ت٢وا
 مطابقة حيث من والثانية ،•اتشريع
 للقانون وموضوعه مادته فى الدستور

 أو التثررعية السلطة تصدره االمذى
بة هذه وتتم ، التنفيذية  ءلى الر
 عل بالنص اما القوان دستورية

 لها يكون عليا دستورية هيئة قيام
 مراجمة فى الحق. ٠ دستوريا ٠

لتجاء أو ا، اسداره تبل التشريع ا



١١٦٤ ولداد رمختا

 أو'تنم دسذورى نرأع فى للفصل الدها
 عليه الذى اإنضاء ط,ربقج ءن إرؤابة١

 الذى دونا —I II ؤدا رطبي-ق ٠بهبعد أن
 من سواء دستور'ه هرخاإذة ن۴م٠بتض

 إكفبذ ٠ الثال أو المضمو'ن داحدة
 ٠ الدسذور دددادن لرقابة١تحمى

ولداده مختار
؛ لة ر جبو ٠م٠ئج ور ٠ رى بدا ر مو دم ز
 بعد سسمه١ وبرز ١٩٢؛ م ء؛ ولد

 دركة بتزعمه الثاب العالمية اأحرب
 بعد ا' دسى لغر ا ر ستنلموما ا دد ز بر لذذ.حر ا

 اأى تة لدط ١ ن٠م ب رثهرو لدولت أن
 وعلى ١٩٢٠ عام فردسيه مسدح|عبرن

 ذاد ١٩٥٨ فور ذو اس-..„.ذقتاء أ'ذر
 التنبت اش لحؤلمة١ الترجمة صادب

مسنقالل موررتاب رتج  . الداخلى ا
 **■ا دا ر 'نولى ١٩٥٩ وته٠ل٠ ٢٦ وفى
 نودر ٢٨ وفى ٠ ة وفي حكومة أول

 جمهوزبة دروربتاد ذمام أعدن ١٩٦٠
 انتخب ١٩٦٢ أش وفى يممتقإة٠

 'نور ما٢ للجو_ورية رئيسى أول
 ووزارذى الوزازد ة—ررادم ضافة رأ

٠ واع واك اذخارحة
 قيام فى حصهلتذر ١ صادب اشتذرنذ

ذر احرة١ ذظمةم  اشذرلذ كما بقة ا
 ٠ رجا“ عقد اننى ا اردرات م4حم فى

 ، مرتون الذرة زار ض الغر( ١وش
 فى ائر احز ا ار رب رارن بز قام

 فى ة القاهر وار ١٩٦٧ مارس ٢٣.
زهر جامعة مذحته ث ٠لثو ا من ٢٧  ا

 لذاذون. ا فى خربة ا العالمية درب
 ؛ونيه فى٠أطن ئ لتربعة١ بة٠كل 'هرن

فة تط-ع ١٩٦٧  نيا ط؛ ببر ه بالد ء
 المدوان بسبب ة لمتحد ١ دأت  لو ا و
 الدول عر حوور ا ى مهارستن ا

 فى !شعبي^ة ا أصون ا زار ، بة العب
٠١٩٦٧ أكتوبر

مدريد
 'رعرو وكانت ) أسبانيا عاصمة

 I' مجرش باسم العربى الحكم ابان
سم يطلق كما التى المقاطعة على ا

 ساحتها ودخ المدينة 'نتوسطها
ف ٢ لدو  منحدرات وتشمل مم آ

 رف ١ —'لد وهو ١ ما ا بر د ا دو حبال

 الجنوب ذى ويحدها ( الرملة وادى
 لرناطعة وهى ٠ دلمن لتنا ا نهر مجرى

 صيفا اذحرارة شديدة حرداء 'غبه
 مايس  ، شتاء ررودة بدة وشد

 ذ٣هض على 'نقع التى المدننة رد ر مد
 أذميف للوافح معرخسة رفعة‘مر

♦ الشتاء وقوارص

 سباذيتةوص١ المدن أكبر ومدربد
 فى الدد؛دبة الكك شكة ملتقى
 بصان 'لربفها '.برا جز.برة نغ

 ا؛تجال، فى ؛ ورسا I -ابتيان
 ٠ ب الف فى , نغال‘ ار و نة ولدمبه
 الجنوب فى ؛ 'رق٠ط جبل ) و ومالقة

 مركز أذجا كما ٠ إدرنى ' فى وبلدمة
 الورق تشؤ.ل هامة عاتدمنا لعدن

 ،والدرق والتبع واراود والكيبات
 لغازات ا'هاتية الدرب ابان تعرضت

 ١٩٣٦ خريف خالل مخربة جوبة
 ب''حعار بب ٢التخد أعمال وتضاعفت

 فى فرانكو اإجترالى عليها ربه الذى
 اش عل ١٩٣٦ أكتوبر أوام

 واحد وع خالل فى احالمها
 المدينة عن احو،ربون ١ ع ف؛ د ن٠و!ك

 العام ونعف ءامون لدو دام ة حر المكدا
 حتى دخورا إلكيون١ '~_اتذطع فط.

٠ ١٩٣٩ ابريز ٤

 خالل ١كتير 'سكانها عدد ~طور
 بعد ألعا ٦٥٠ .وكان اخالى القرب

 ٨٣٤ ار ر-ذغع١ .العشى الحرب
هلية الحرب ابان  ٧م ١ر١٧ وباع ٠ ا

 ص ،الثانية العالمية الحرى نهاية فى
(١٩٦( عام ١من٢هر الى 'ارتفع

مدغشقر

 وتأتى ساحة الماإم جزر رابعة
الجديدة وغينيا جرينالد بعد



مراكب ١١٦٠

 ٢٢٩ يا مساحن تبلغ ، نيو بور و
 الماح( بحذاء وتقع ٠ ٢م ألف

دررذة ؤارة الجذوبى الثرض  ا
 بوغاز النازة ساحل عن ويعصلها
 ■٠م ٢ ٤ ٠نحو له عرض أذل ' موزمبيق

 اجذوب الى الدد من طولها يبلع
 ٠ م ٢٠٠١٠ عرضها وأقصى م ٨٩٠ نحو

 دنايو لردعا دا الدرن ارحا عرفها
 دركة الوطنين حدامها آدر كان

١٨٨٣ 'ذولت الثالثة راناثالونا
 ن مسذيى أعالمت ٠ ١٩١٦ ونوفيمت

 وأعلن ١٨٩٦ عام فى ش ؤر
 ازذسية١ ابحاعة نطاق فى لها امنقال

جاش سب١طيها وأطلق ١٩٦٠ عام  ما
٠ ا شر لجا ما )'

ادارة( المراسم)
 ادارذالبروذوكول أو اراب. ادارة
 اذرسة ليا~-ز١ ت٦دار١ احدى

 م لعا ا ن ١ يو لد ١ ليها ا ينقسم ش ا
 القارن 'ضمن وقد الخارجية♦ لوزارة
 ',خسارجية ا وزارة بتنظيم الخاص
 ١٩٥٥ عام فى الصادر المعرية

 ى ر'با1ا ادارة اختصامات
 رياسة بآءمال تختمر ١) ا تى النحو

 صال لخا ا م—سم والمرا ٠ لجمهورية ا
 دالقصلن الدياوماسجن بالمبعوبن
جانب المرب  رؤساء وزيارة ، وا

جنبية والشخصيات السدول  ا
 كما ٠ المتحدة الدريية للجمهورية

 ؛ذالت٠وحص لرزايا بشئون *تختمى
 وباصدار ٠ لتمثياثة ١ البعثات أعضاء

 والخاصة الدبلوماسية الذر مذوازات
 وإن-مون ، .عليها والتأشر والمهمة

وسمة لقاب ا ٠ (( وا

 واإلود ٠) المراسم وادارة
 اإدبإوماسية التناإثد بالمراسم
 أو القارن ن٠م أسامى على المستقرة

تعال حلفة هى. (. الدولى العرف  ا
 لبعشاتوا الخازجيفة وزارة ..,بين.

جنببدلمذ الدبلوماسية من وهى ا

 وزارة بين ألعة أخرى احبة
ولة رياسة وبحن الخارجية  ا

ى امر أو الجمهورية ريامة  ( ا
 مع شتراك يالم؛ تنغم المراب فادارة
 الدولة رئيس زيارة الدولة ربا

 رؤزاء ذيارات او أجنبية دو الى
 الدولية الشخعيات وكبار الدول

 دلم اش وهى ٠ الالد الى
خطارات جانب الممذرن بقدوم ا  ا

مدة ات الذين وبالممثلحن الجدد
 بااح^ذات شذل’ذحذ’ التى وهى خدمتهم

 ارعوتحن دفات ؛.اتبات الخاصة
 الصفة ذات الدونية لبيانات ١و

 وص القومية ب'د٠كا الدبذوهاسية
 قالمة و الدبلوماسيه القائمة 'نعد اتى

 الغولحن برع ف نذر و سبقية ا
 التى ارسمية الحفالت 'ننش تمذى

٠ الدبذوماسبة البعثات فيها 'نشمنرك

 باصدار المرا..-* ادارة وتقوم
 ث١ز١اامو ه* و لعاد-ة ا ض ألجوازات

شير والخاص-لة ية٠لدبأوماني '  على واا
جنبية، الدبلوماسية ادوارات  ا

دارة وهى  ء سما ب" تحط_ر التى ا
 أوسمة منعدوا الذين' الدولة 'مبعولى

 يثأن المختصة وهى' ، أجنبة
 بشأن الخارجية وزارة مقترحات

وسمة منح جانب رحن 'لمب?لز ا  ا
 و*ذرجع ، أزروأ رياسة الى ورفعها
جهزة دارة هذه الى الحكومية ا  ا

 لغة١ت١ذ المسالى فى الفتوى بطلب
 ؛مالقات اة لمتص-١ أو الدبلوماسية

 فى ؛كون حتى الخارجيه الدولة
 ع—م ارض ءين ما التعرفات هذه

٠ الدباوماسى العرذت أو البروتوكول

مراكش
 او' المغرب ءلى يطلق كان اسم
ن قبل المغربية ادلمكة  ،احقالله اء

 موروكو أى ) السل هذا زال وما
نجليزية  ( بالغرلية ماروك أؤ .با
جنبية المراجع فى ستخدنا . ا



١١٦٦ ولي
 المدبذةا!غانية اسم كذلك ومراكثى

 إ٠ م أرك انشق ا ٠ؤ ت م و ٠ ب ٠لمغ١ ز
قب؛  فى مراكش دتقةم وتنع ا

 وينتهى غت٠تذي نهر على الداخل
 من اشادم الحديدى الخط عندها
 دميشاء يررهذها كما ابيضاء الدار

 '*مكانها عدد يبلغ ٠ ى ٠ج خط أغادير
٠ الها ٢٦٤

*رنزقة
 المحاربين من طبقة على يطلق أسب,

 خدماتهم يقدمون الذين المحترمين
 دون ٠ معين اجر نظن فى يطلبها لمن

 م ١أواستخد قومية أو خلقية اعتبارات
 منذعهود معروف الحرب فى المرتزقة
 ظل فى خاط بصفة برز وقد ندب

مبراطورية  كاذت اش الرومانية ا
 زن— كاله ا؛ ة ار ا ابر ا١ سخدم
 ،حروبها فى والجرمان والمالن

 هذه انهيار أسباب مرج ذلك وكان
ب  استخدام أن كما ٠ أطورية ا

 القرون ابان شائعا كان المرتزقة
فى حتى والعرب الغرق فى الوطى
 فكان المسيحيين بين الدينية الحروب

 يتأجرون ابروتتانت الفرنيون
لمان نجليز ا  الغرضبن لحرن وا

٠ الكاثوليك
 العصور فى ارلذزنة نظام نعف
 انتشار منها أسعباب لعدة الحديثة

 واعتبار الشعوب ن التومية اروح
 تفرضه قوميا التزاما' الحنتتدية
 التحاق ان عن فضال اسافر

 ه يفقد. أجنبية دولة بقوات المواطن
صلية ضبنه  انحمرت لهذا ٠ ا
 الجنية عديمة الطوائف بين المرتزقة

 او الدلى احكام من الماربة او
 أثرتسريحهم على آلجنود من المغامرين

 من لهم يعد فلبتج نظامية حرب بعد
 فى دمائهم بيع سوى لالرتزاق ملجأ

 تثنه كانت مما اكثرها حروب
 الوطيين على ستعمارية١الحكومات

بادة التنكيل عماثبات وتشمل بما وا

ضارم المالى الضمن مع يتنافى  ا
 على يأبى ومما الدولية والقوانين

 فيها يساهم ان الشريف ارطى
 لجأت لهذا ، الوطبة العزة باب
 ارتزنة استخدام الى الدول هذه

ستعمارية الحروب هذه فى  وابرز ا
مثلة هذه جنبية الغرقة )) ا  ا

 نحو م—رض كانت اذتى (( الفرضية
 حى مدس من ألمانى محارب ألفا ٢٢

 وبعد ، هاذيةوحدالثا العالمية الحرب
 دخل ١٩٥٩ عام الغرقة هذه تثنيت

 الدول خدمة لى أفرادها من كثذ
حرى عارية  برز’ وس ،ا

مثلة ، نناط ا رنة هو  من ا
شتراك المعاصر التاريخ فى ابيض  ا

 عن كاتانجا اقليم فعل محاولة فى
 واستخدام ٠ المركزية الكونغو حكومة

 ارطبن حرب فى فلمرتزقة البرتغال
 وكذلك ئ وموزمبيق ٠ انجو ز

 الجنوب فى الوطنيين ضد استخدامهم
٠ العربى

*روح *رس
 وعاصمة صغيرة ممرية مينا*

 ء١در٠لص١تثمل التى مطروح محافظة
 ارادى باستثناء ) المعرية الغربية
 يصاها ، ( الجنوب فى الجديد

كتدربة  ينتهى مغرد حديدى خط با
 بقظعه كم ٣٠٢ طوله يبلغ عن-دها
 ١ ٠و ساعات ٠ فى السريع القطار
 على ) السلوم عن تبعد كما ، دقائق
 كم، ٢١٥ بمافة ( ليبيا محر حدود
 حداث مرحا مطروح مرسى كانت
 هايط استولى افريقيا شمال حرب

 ؛١٩٤٢وفىءام ١٩٤١ روميلفىءام
 نوصر فى -مونتجمرى عليها استولى ثم

خذ العام من  سكانها عدد يبلغ ، ا
 وتد ،ألفا ٣٢ر٤ ( ١٩٦٦ تقدير )

 ابلدة تحول النحو هذا على ساعد
مصيف الى ثم للمحافظة عاصمة الى



وس المركز للبحوث ا ١١٦٧

اعر ارس
 اعرب الى ٠٠ تقع جزائرية ميناء

 وتعتبر ٠ منها وبالقرب وهران من
 الرب الموارء ثانية الكس; المرسى

 بحريةقديمة شهرة ولها ، الجزائر فى
 ذضح٠وكالت الموحدين دولة نيام منذ

 وقد ، الذن لبناء هامة ترمانة
 دار ا بعد الميناء تجديد اعيد

 اصداء فأصبحت للجزائر الفرنسى
 حربية سنينة ٤ ٠ نحو يواء تتسع

 اصبحت كما • .تجاريا مركبا ١٥٠ و
 وقاعدة الفرنى لألسطول قاعدة

 شمال فى هامة فرنسبية جوية
 ن ايي؛ طاقية‘ا ضمنت‘ لهذا ، افريقيا

 التى بالمراحل خاصا شرطا ١٩٦٢ عام
 ولكن ٠ القاعدة اطالء بمقتضاه يتم

 هذا بتغين بدأت الفرنسية السلطات
 وقبزالموعد ١٩٦٧ عام خالل لشرحد١

٠ لذلك اسد.

لبهوث القوس اركل
 استالل ذات علبا هيئة - ا

 البحوث بتنشيط معنبة داخإى
 منذ انشائها فى التفكير بدأ ،اسية

 مش مرسوم بصدور ١٩٣٨ عام
 وتم ، جحوث أعلى مجلس بانشاء
 ١٩٤٧ عام فى المركز هذا نواة تشكيل
ول فؤاد مجلى ١) اسم لمليه وأطلق  ا
هلى  شئونه على يثرف (( لبحوث ا
 تابعا' وكان وادارية فنية وهيئه مدير

سماء الغاء وبعد ، الوزراء- لمجلس  ا
 اسم عليه أطلق ١٩٥٣ عام الملكية

 وبانشاء (( للبحوث القومى المعهد ))
على المجلى نتاج لتنمية ا  العام فى ا
 شفراك نظرا فيه المعهد ادمج نفه

مداف  الهمئتبن أن حيث من ا
قتصاد دعم على تعمالن ٠ القومى ا

 المعهد، تفهيم أعيد ١٩٠٦بونيه وفى
 اسمم التاريخ هذا منذ عليه وأطلق

 وأعيدنى (( للبحوث التوس المركز ))
وبقيام ، الوزراء رياسة الى تبعيته

 أربح (١٩٦٤) لثاسى١ ورارة
 ل٠اكىتشت لربسية١ايذات١ احدى
 هذه وبالذ-,اء ٠ ازوزارة هذه ءودها

 المجاسى وأحذل ١٩٦٥ عام فى الوزارة
عاى  أصبح محلها العلمى للبحث ا
 التى اوربية الهيئات احدى المركز

 مدزاذدة رذت ، جلسى1ا هذا ضمها
 جنه ما ١٩٦٧٠١٩٦٦ ادام المركز

٠ج٠م١ر٤
بحاث المركر بقوم ٠ ل  العلمية با

ساسية  وخاصة والذطبيقية ا
 والزراعة بالصناعة منها يتفعل ما

 المقومات وسائر العامة والصحة
 نطاق فى القوس نالقتصاد الرب
٠ للدولة العامة السياسة

 القوس با؛ركز العمل بنكم
 والى وم,ؤقتة دائمة لجان الى للبتحذوث
قسام ث أقسام  وحدات الى وا

 وقد اأمحث، ميدان حيث من متقاربة
 ٨٠ الى الوددات هذه عدد ارتفع
ولى ا!وحدات وشملت ، وحدة  ا
 اعادة بعد المركز عليها قام التى

 ، المعدنية الخامات وحدة تنظيمه
 ،ازجاج١ ،الكهربائية الكيمياء
 الزيوت ، والخزف الحراريات
لباف السلياوز ،والدهون  ،وا
ت ،والعقاقير الطبية الباتات  التفاء

 ، العضوية أت—المركب ٠، الضوئية
 الصناعية، والحيوية الحيوية الكيمياء
 ،التغذية ،الحية الكائنات كيمياء
لبان '، الخامات فحعى  بولوجيا٠ ، ا

رانى  ء اند؛ ذلك بعد. وتوالت .، ا
خرى الوحدات  بحوث ضدات التى ا

رضية البيعة  والمعايير ا
كتزونات  ود —والوك والدباغة وا

سماك والمياه وابنرول  ن١والته^و وا
كجة  فى البحوث هذه وتجرى ٠، وا

 الجامعات معامل في أو المركز معامل
خرى العلمية والهيئات ٠ ا



١٦٨ بذيع

 رعذئ، كسم, ح. ارح■■ ١ ذففام فى المركزية
 و الدواة فى زطيا١ السلطات تجبع

كادت و عى٠ل ر ى د تذفي,,,.. از٠_٠جه
 الدوا( ه فش._ب نئده خطهذ المركزية

 دوغ ،٠٢٣٠٠٠٠٠] ١ رها٠ C بمعو د ٠دلم ام ا رثة حد٠ل ا
 فذطاعات ا من مجؤوعة كاذت أن بعد

ء يحكموا  شوج٠'نر ف، 'وأ در الب_
 اد:ة٠—قتص١و (عار عالقات بالملك

 اكدو( صيز١ ألعادع ًاما ، 'تقليد(
 (طات ا ١ تتجذمبع )) فوو بثة لحد ١

و - ح- بد فى  ن٠م ذ(ك٠ واحدن لزة-
 يمكنها ما والقاذوية الماد( الوسائل

قلب. عذى التامة السيطرة من  دون ا
٠ ،، أرد طة١ض أية دن منازعة

 ألقدسة لمإيت١ قيام أش وعلى
 ءدى مبرأطوريات١ الى بعد-ها لدول
م?راطور إذب ١ أساس  لعتملم:يه. ا ره كا

مبراذورية 'ذحاد١ اكى عر أو  .كا
لمانية تالء ى٠ألمسا ءؤى أو ٠ أ  ا

ب١سس١  •٠٦٧٠٠٩ بر١ ادور( رىكا
ت٠٠لح١ هذد ح،؟ع وفى  فى يم;٠٠لج ا

ت  مبراطورية١ دذها لف و؛ اك احا
 دات ٠—زجذ ١ خذأذىلر شدوب دن

 م النط( سح والعقائد ونمعات
 ء١د١ عن ١فلحر الحذ لى إركرى١

صالح دركات 'ذحهت١ اسونا ٠ موحه أ
 ألحك لى وركز( امة٠ق١ 'شحم ار

ت ختال حزى  سغة٠١٠ذاب١ذ اذو

دطالع؛؛دأرد  المحذر شذونها ا
 ألحسك بربتط~و ح_دث كم__ا )

مبرادور( فى  من البريطانيسة ا
 ار دومنيونن الى ت١تعمر—مس

 هذد مثل فان وا '؛ كومنولث
ًر٠أ  ألتغ-اك ها ي٠معه نبذو طوربة١ر

ذحالل  (—لذبا حدث كما ؛وا
٠ '؛ ألعثمانية لالمبراطورية

 فى الحدبشة الدو( عت٠و'ذوس
 والقيم كالعحة مة’اف الالدمات

سكان واإواصالت  ٠ ه—والذرفح وا
ر'تباطها١ العامة الخدمبات طبيدمة ومن

ثراف ة—ي با .’اك ء ; زأ؛ أ لدم

ن ردو ده ث لد أا كدج أ أحذلى ١م فى ر ف
ى ىء-ث١ لز.- ا

ايرم- -■ ح_ أ ب ي'ذعلمع١ ب
ادار؛ ن ؛تك _ذما ه؛ ٠ ذن ارم أ و(

ألمة؛حلد؛ت د، تا٠ش أخذ- هم• انمنث.نات

نعت ألتى ١٩٥٨ عام جذف ;خاقية١

قإ.يمحن باأجح( .اه—نتج ١ ?ح٠ص 'إبنأ أ
 و—نعد ن صر (ا أ ألدو'( فى أطحك١ ذظام

 أف'لز( و أخدمات أ (’لب؛ز شجيع٠
 ى م أث ءإى لملحالم لحكسم أ م.ن مذطا

 ٠أط(١ الحدماتآ اي. كلى أشالل
 رك ذذعا٠ دون زوا د -ذع; أن رم\ن ألذى
قاب. مع, لحتم  ٠ ألمحاوشات ٠ ا

خرى بيذم_ا علميج٠لت ١ ي أ ددد وهى ٠ ا

 من أنمح( المادة ح أذا كزلى ك،ى٠ك
 ا٧أم ٠ ععا’أ وزرة سننوت

 الذومى ألذوى (ى حات١.و’ا
 أ؛كا أهتكان أأذذث؛رة وأ٦ سرجية٦

 كز( ذكار . أخ١ أتنمر١ لى نمال
 لى حه ار حذت' ذع; كز( والالهر

د ألدو( نط(  ده أ!و^ دح أ
٠ ارواح ءذى ائفيدراية أو

ادرئى رور
طأل لى '!دولى ٢ا ألبرر ارور

(اب، المالط ( ٠ح ده شد
د 'نمو أ و '(;وط نفذ؛ ثمبه١

رى وررفالم حق ا ٠ يي’ء رف٠لمتلي١
وط الدول ديم ا ئدت كغ،ذه ا
،وشدد معدن (-ود ده ملذ' ذامت هز.

ندت ا- '.,١ ا و ألمالحة أرور با
دو.-. -ا ؛ادن.— اذ ٠محا لى و

موب احدى الى صولى ٠٠أإ ن ط
r ه ٠رح١ ه أ لم و ا ١ ١ ا ١ ٠ أ أ رون ' و بي -ن:٠ص إه ض أط. ه أ ، ر ۶ ي

الى أشارت .اوحار ' ءا؛ى؛الى حبا
 منها ذببات '.ذى عدة لى ا١ ازور حق
ص ١٩٢٩ عام شذوذن ن ٠اقيا أته

 ص ذحدو أحكام أعاد هرر مع ر١ أنه ءإى
تفاقية هطه  حة.محع -ض نتمتع‘ أ

الساحتأ الدولى ذلك لى ء١سو كول١
 ء البرى المرور بحق لساحلية ا وغ;

قليمى البحر داحلى ٠ (، ا



افتصادين مرونة ١١٦٩

لتزامات تتضمن  حرية حق على ا
 بالمة المايس عدم ء البرى المرور
 مياهها السفينة تحترق التى الدولة

قليمية  ؛رور١ يضر  بحيث ٠ ا
 نظمها مع بتعارض  و5 بمصالحها
 عاى بطبق الحق فهذا ، ولوائحها

 د بتماز أ اب حيث من نه اطالقه
 عانى للدولة ذلش_ة١ الميادة مع

 الذت تلترم لهذا الساحلية مياهها
تفاقيات تذرنسه بما المارة  الدولية ا

نثمة الرود أو الدولى والعرف  وا
 الثان صادة الدو تضعها التى

 وهذه ، رىء٠ب ض المرور اعتبر وا
لتزامات حراءات مركاة ح تثمل ا  ا
 فى الدولة بدا زم التى اكولسدة

قليمية ا مياهه  هرراعاة تتشم.،ل ا كم ، ا
 اكأوث من ياه٠ا هذه ويانة
 وصيا الز؛,وت، ومن الذن بفضالت

 أعمال ءاة١ومر ٠؛ ابحرية العالمات
 ٠ ها وغع المائية وة الد وحذما العيد

 ولة ه يجوز  أخرى ناحية ومن
 الد خب ما رسوم تحصيل

٠ لها يه؛ د خدماتذؤ زنطير ا العابرة
تحاه كات لحق لسبة ر الفقهى ا
 الغن بجن يغرق 'لبرر المرور حرية

 الحق هذا ات ا والدربية المدنية
 بعض مم لغن١ لحميم ١مقرز اصبح
 منها ، الحربية للسفن بالتبة قيود

 ولى اروز بهذا ساغا الدو اخطار
 عاى رها ظهء خرورة الغواصات .حالة
عددوكها* رافعة اداء د

خة حالة فى ما1  القوانن مخا
ذظمة  بهذا الدو تضديا اش وا
 تتخنادراءات أت للدولة فان الثان
 ل عم أى ن٠م )غسبا‘ لحما الالزمة

 ذبجة نكاون أمتها أو بالمتها يضر
 مياهها فى أجنبية رئة.ف س لمرور

قليمية  التتبع حق ذلك من ، ا
 العذوانون لىحدود والتفتيش والمطاردة
٠ الدولية

 كانت اذا ابرئى لمرور١حق ينتفى
الدولة مع حرب حالة فى الدولة

 ٠٠ للدولة أن كما ، الفينة صاحبة
شام تبت أن - لالمن؛ حما  ا

قليمية مياهها فى  خ"طر تحت ا
 مع بذهارض  اجراء وهو ه الدرب
كزام  المالحة تدودق بعدم ااخادر ا

قليمية اباه فى ٠ اللم ابان ا

اقتصادية مرونة
 لجم.ود١ نقيض بها د—بقص اإرو

نكماش اكمدد على القدرة ى١  ،وا
قتصادية فالمرونة  النحو ا ط على ا

 الفأوام بعض فى الجمود عدم تعنى
قتص  ..دد للت وقابليتها ادية—ا

نكماش  الطلب مرونة ذاك من ، وا
 العر ومرونة العرض ومرونة
’ ورها

بها وبقصد ، الطلب مرونة _ ا
 ، السحر بتغير الطلب تأثر درجة
 بميطا ارتفاعا السعر ارتفع فاذا

 أكبر انكماش وتبعه ( انخفض أو ٦
 عن يعبر الساهة على الطلب فى منه

 أما ، الطاب بمرو الظاهرة هذه
 نتيجة ~ سلعة على الطلب كات اذا

 صئيال - السعر فى ماذوظ لتنح
 مرو عدم أو بجؤ,ود ذلك عن فيعبر
 مة٠ف الطلب مرونة وتقاس ، الطلب
 المعروضة الكمية فى التبى الغير

 ثمن فى لنبى ا اكفير ى عل اللعة ♦٠م
 رقما اكتيو كاذت فاذا ئ الساهة
 اذا أما مرنا الطلب اعتبر موجبا
 اكذأب اعتبر كسرا النتيجة كانت
٠ جامدا

 بها بقحد ، العرض مرو - ٢
 مساعة من المدروخن تأذر درجة

 فيعتبر ، ها سعر فى لتذر ليجة للبيع
 فى النفير كات اذا مرنا اشرفى
 أكبر ساعة من المعروضة الكميات

 ، اأسعر فى حدث الذى اكفير من
 جامدا ااهرض يعتبر هذأ وعكس
 ض النقص أو الزيادة على وطلق

آو تمدد أسم المعروضة الكميات



١١٧ حكومية جماعية مزارع

 مرونة وتقاس ة العرض انكماش
 فى النممبى التغير بقمة العرضى
 ن٠لثم١ فى النسبى التغير على العرض
 بعوامل العرض مرونة وتتأثر

 توظيف امكان منها مختلفة بة اقتماد
نتاج؛ لزيادة جديدة أموال رؤوس  ا

دوال هذه سحب مكان١ وبالعكسى  ا
نتاج هذا ميدان من  انتاج الى ا

 زيادة حالة فى وذلك أخرى ملعة
 قد بكون مما السامة من المعروض

 بدرجة سعرها اوخفاغى الى أدى
٠ بالمنتج غرت أ

 بها يقمد ؛ السدر مرونة - ٣
 الذع من سلعة سعر تأثر درجة
 لمعروضمذها١ نقص أو لزيادة نتيجة

 * عليها اسب نقعر أو زبادة بسبب أو
 ارتفاع عذى يعمل اسب فزبادة
 من المعروض يتمدد ووالتالى السعر
 العر مرونة كانت لهذا ،الدة
لب لمرونة معاسا  بينهما والعالقة ا

 ( الطلب وحجم السدر بين أى )
 السعر بببن العالقة وكذلك ؛' عكسية

 الى السعر خفضى فيميل ؛ والعدرض
٠ العرضى انكماشى

وحءومية جماعه مزارع
 مزارخ هى الجماعية المزارع - ا

 أسابب. على تقوم جماب ملكيتها
 الصغيرة الملكيات من عدن تجميع

صطالج هذا برز ث المتجاورة  منذ ا
 لتى١ وب—الش بالتجربة ١٦١٧ عام

 لكببرذ١ت١اتي. توزبع أثر على قامت
 ووزءدبا الذورة عليها استولت التى
 ؤت وءر ؛ الفالحين من المعدمين على
.١المز هذه  كولدن.١١ لروس١رعبا

 الجماعية المزرعة فى مسادم ل٢و
 على عائدها ٠ما دحيبه ءى وحمل
 وادارة ن به بذوم الذى العمل أساس
 منتخب مجذإهر ببا بغدسع .ة—المزرء

 من حلبة-ة ونهم تعو؛ الغالحرن من
 تنتدبهه الذبن والغنيين الخبراء
٠ الفرض لهذا الحكومة

 هى. ، الحكومية المزارع - ٢
 بدأت سوفيتية تجربة بدورها

مالك جميع بمصادرة  كانت التى ا
 لالشراف كانت والتى وأسرته للقيصر

 قامة- منها ىجاذب٠وخحم والكنيسة
 ، الدولة تملكها نموذجي-,ه مزارع

 الحكومية' ألمزارع هءد وعرذت
سم  ومن (( ألوفخوز )) الروس با
 الكفاية متوى رفع ا—أهدافه

نتاجية  الوسائل واستخدام بتطبيق ا
 لعاملون١ويتذاول الحديثة، التكتيكية

 القيام نظير أجورا الجماعية ؛؛لمزارع
. بواجباتهم

المسا،

 'نصدر ، مسائية بومية جريدة
ول العدد ظهر ، بالقاءرة  فى. منها ا

 التحرير دار عن ١٩٥٦ اكتوبر ٦
 أبوابها تثمل ، والنشر للطبع

 الماء ، الدولة أخبار ا الدائمة
 مع ، المجتمع ، مربعة أخبار ، تقول

 كل ، انفن أدبوعيات ، اناس
 خاصة تعنى ؛ الرباضية ؛ الناس
 الفنيعة والحركة القصيرة بالقصة

 فى عادة تصدر ، الرداغى والنش-اط
 ٣٧٩٩ العدد ظهر ٠ دات ٦ أو ٤

،رئيس ١٩٦٧ بريل١ ١٥ فى منها

 لتى١ لماء١ بربدة ض وهى
 ١٩٣٠ عام مخدرم أحمد أسدرها

 حتى آ دددة بصفة صدوره؛ ونام
١٩٥٤ عام

حمدة مساءى
 ٠ .الدور ن القال عخت٠مت من

 تالتذنما آ١ بدا-م كذلك و■نررف،
 دوالمن وساط ببا وبقعمد '.ا أازدبة
 دولتين ردن ۶ نزا حل ز ز رددوفي

 منهم" :ك" H ٩ رغث V جبت، و تر٠ نقر ؛٠٠

طرفا الوبة الدولة ىن٠تك أن دون



محورية ماواة ١١٧١

 بين ٠ ألحميدة الماعى رجحت ان
 المساعى ا أمثلته ومن ، النزاع أطراف

 التى ( الودية الخدمات أو ) الحميدة
تحاد وزراء رئيى بها ئام  ا

 بجن ألتقريب فى كوسيجين الوفيتى
 واجراء والباكتان الهدد من كل

 بمدينة اثنهما مباشرة مفاوضات
٠١٩٦٦ يناير فى طثقند

 وتظوقية ة٠٠٠وئ|م| مساكن
عملت للتمليك سكنية منشدات

 المكن لتوفير انامتها على الدولة
 ولمحدودى الكادحة للطبقات لح الصد؛

٠ المتوسط الدخل ذوى أو الدخل
سكان  عمرانى مثروع الشعبى فا

مر أول فى به صت’اشط  وزارة ا
جتماعية الشئون  على وتوفرت ا

 a الشعبية المعاكن مصلحة )) تنفيذه
 على العمل وجرى ١٩٥٣ اكتوبر منذ
 مقصورا المساكن هذه تمليك يكون أن

 المواطنين من الدخل محدودى ءأى
 ٥٠ و ١٠ بين دخلهم يتراوح الذين
 يدفع أن ءلى الشهر فى جنيها

 المسان هذا ثمن ربع الراغب
 ويقط ( جنيه ٦٠٠ و ٥٠٠ بين )

 خالل وفى شة، ١٥ على البانى
ولى الخس النوات  للمشروع ا

ف ه نحو أقيم  فى شعبى مسكن آ
 أني كما ٠ البعيدة الذاهرة ضواحى

ف ١٠ نحو  الموظفين اصفار مسكن آ
ناليم عواصم فى والعمال  بواسعلة ا

 نيةا' ميز بلغت وقد ، بادية ا مجالسها
سكان  — ٦٦ لعام الحفرى الثمعبى ا

 توزع ح م ٧ر٧د حملته ما ١٩٦٧ -
 فى للمساهمة المحافظات مختلف على

 جملة بلغت كمدا ااجناء أعمال
 والمامن التعوض ثركة استخدامات

٠ ح م ره٨ نفه للعام الشعبية
سكان أما  فيعنى اونى—التع ا

ن اقامة مثروع  تشبيدها مسا
 أفراد نصالح التداونية الجمعيات

»-ن لدرهم بما لمتوسطة ١ الطبقة

ضافة مدخرات  طويلة نروض الى با
جل  تخصيص المشروع وتضمن ا
 معينة طوائف لصالح بأسره►؛ أحياء

من كرجال عالم أو التعليم او ا  ا
 تم وند ،الفرض لهذا المهندسين أو

 لها ضمنت تعاونية جمعيات تكوين
 سعر وخفضت القروض الحكومة
 شراء حق لها يرت كما الفائدة
رض  ١٩٦٥ عام ومنذ ♦' بالممارسة ا

 المهمة هذه ظبى تثرف أصبحت
 للبناء التعاونية المذرية المؤسسة ))

سكان  بتوجيه تقوم التى (( وا
شراف التعاونى لقطاع١  على وا

 المساكن لبناء التعاونية الجمعيات
 لالنشاء التعاونية والحمعيات

 بة٠ميزا بلغت وقد ٠ والتعمم
جملته ما نفه للعام المؤسسة

٠ ح م ١ ر٨
دستورية مساواة

 بها يقصد الدستورية المساواة
 الدولة فى لالفراد القانونية الماواة

 جمينع حصول أى الديمقراطية
دراد  دون القانون حماية ءلى ا

 الحماية وهذه ، بينهم فيما تمييز
 الخضوع فى الماواة بالتبعية تعنى

 ، القانون يفرضها التى للتكاليف
 والحرية ناحية، من اواة—ال ر٠وتعتب

ساسآن١ أخرى، ناحية من  لركذعنا
 الحقوق جميع عليهما تقوم اللذين
نسان بها يتمتع التى  مجتمع فى ا

٠ دبمغذراطى

 ن د١لالذر سة٣ة١دعو١و لق"ذوتة١

خي نهنه  مستحيلة ماواة ن ا
غتراب الدولة فى حتى التحقيق  ا

 التغريق هذا ضوء وفى الشيوعية، أو
 اواة—للمس متعددة *رطاهر نميز

: تشمل ألقانوب
 أى العاء ما*ا١ المساواة - ا
 فى )شخاص٠ا بجن ادتمييج، ءدم

دعاء ووقف وقوني ريام أو ا ا



١١٧٢ دوية سادا؛

 التمييز عدم وبالتالى ، المحاكم أمام
 المقررة ات٠العقوب تقدير حيث من

ا٠ الواحدة الجريمة مرتكبى -على
 وهى ،الغرائب نى المساواة - ٢

فراد دول وفق تقوم ماواة  ا
 الضريبة فترتفع تصاعدى للم تبعا

 عليه يحصل الذى الدخل بارتثاع
٠ المساواة بهذه اذرار ذلك وفى الغرد
،العامة الوظائف فى الماواة ٠ ٣

 لجميع المتكافئة الفرص منح أى
 فى العامة المناهب لترلى المواطننى

 لحق حقا يكون الحق وهذا الدولة
٠ التعليم مجانية وهو سابق

 الخدمة أمام الماواة - ٤
خذ عدم وتمنى ، العسكرية  بممدأ ا

عفاء  او طبقى تمييز أساس على ا
 النقدى العدل دفم يعدو اذ طاش

 ، الموس؛ للطبقة تمييزا يكون ان
 الماواة لمبدأ اهدارا يعتبر ثم ومن

٠ ااوحدن عن الدفاع فى
 التكاليف فى اواة—الم . ٠

جتماعية لتزامات جميم وتنمل ا  ا
 لمجهوع١ لصالح الدولة تغرذبا التى
 كان من سرى أدائها من يعفى فال

 النحو على بها القيام ض عاجزا
٠ فيه المرغوب

 الحقوق لى الماواة - ٦
نتخاب حق وتنمل السياسية  ا

ستفتاءات فى الرأى وابداء  ا
 للمجالس الترشيح حق ثم الشعبية
 تقييد عدم ذلك ويعنى ٠، النيابة

 مبدأ تنفى باشتراحدات الترنيح
 الدرجة أو الملكية كثرط المساواة
نتساب أو العلمية  لئن ا

٠ معينة اجتماعية

دولية ساواة
 الدولية بالماواة يقصد ٠ ا

 لجميع القانونى المركز فى لتساوى ١
 الدوق اما ٠ السيادة تامة الدول
( المحمية كالدولة ) السيادة ناقمة

 اليها بانسبة تتحقق ان يمكن فال
 الدول بها تتمتع التى واة المسد؛ هذه

 وسيادتها ستقاللها نتيجة
٠ اقليمها على والخارجية الداخلية

 الحقوق من الدولية واناواة
 يقوم التى المبادى من تعتبر التى
 هذا ويستتبع ٠ الدولى القانون عليها

 جميع على مغروخسة التزامات لحق١
 الواء على الدولية الجماعة اعشاء
 والمواثيق المعاهدات أقرت وند

 ، الدولية السيادة حق الدولية
 مذروع فى اداوات هذه على فنص

 ١٩١٩ عام الصادر الدولى القاتون
مم سبة اليها اغارت كدا  نرار فى ا
عتراف أن )) يتضمن ١٩٢٥ عام لها  ا

 ع—لجمي واحدة وواجبات بحقرق
ساسية المبادقء من الدول  التى ا
 مناق أما «العصبة عليها تقوم
مم هيئة  ، ١٩٤٥ عام ؛در—الص ا
 تقوم )١ عرأن شه الثانية لمادة١ى٠فتذع

 اليادة فى المساواة مبدا على الهيئة
٠ (( أعضائها جميع بين

 بين القانونية المساواة مظاهر من
 ان السيادة تامة دولة ى أن الدول

 دولة من عليها يقع امالء اى 'نرفض
 الخاط، شئونها من بشأن ، أخرى

 القانون التزامات عليها تفرضه و
 فى المساواة هذه وتتضح ؛ الدولى

 وفى ، الدولية المنظمة اجتداعات
 ، تفاقيات ١عقد وفى ، الدولية ات ٠لمؤة ١
 الجمعية فى واحد صوت دولة لكل ذ١

 نس وقد ئ .ه اندوا ذلمتظ&-ة العمومية
مم) عصة *يثاق ذلك على  مادة ا

 عضو دولة لكز ندون بأن وذنك ٠' ٣
 جلسات فى واحد بدوت الععبة فى

 ذلك ءلمى نتب كما ٠ العؤؤمية الجمعية
مم هيئة بثاق  بأن ( ١٨ مادة ؛ ا
 فى واحد مدوت و عفص لكل بكوت

 هذه مظاه ومن ٠ العامة اجمعية ١
 ستعمل أن دولة لكل أن الماوان

 ومنها ،الدولية المؤتمرات فى اختها
حتماعات فى الصدارة حق أن ا



ههستعهرة ١١٧٣

 الباسى المركز على يتن  الدوية
 نحرف ١ عليه مذرى ما على بل للدولة

 رؤسماء قدمية أ حيهثع .٠م ماسره لدبلم ١
 حق أن كها .)السياسية البعثات
طراف المتعددة ؤالمعاهدأت انذوقيع  ا
بجدى للترتيب تبعا ء'دة يجرى  ا
 لهذه القومى للشعور ارضاء للدول
 ة١و١ حق ن١م وينبثق ٠ الدول

حدي حق الدولية  بعت المتبادل أم ا
 انادى كيالها ويشمل ، الدول

رامتيا مراعاة مع الياسى ومركزها
يجن ب'س١ لغكر١ دهتفترق

 والمعاداة للدول القانونية اداواة
 شلى تقوم اش بينها السياسية

قليم كاتاع ظروفها فى اختالف  ا
 هذه أساس وذى ، الكان وعدد

ختالفات  الدور المحتمع فى برز ا
 <٠ والمغرى انحفئمى بالدول يعرف ما
ولى تتميز اذ  يشنى  اش بأنبا ا

 فى ماهمتها عن الدولى المجتمع
 هذا ز ني كما ٠ العامة انحال شئون
مم عصية حياة فى رفى انتفر  بأن ا

 أن طما ٠ دائمة مقاعد ميثاقها منحها
نم هيئة ميثاق  لكبرى١حللدول ا

عد >ق غرها دون  ؛ تو الغب ١ اض ا
 يصدرها اش لتغترارات رالنسة
٠ ت ا مجلى

 دبلوماسى مستثار
٠ الياس اللك وظ'ئف احدى

 ماسى الددأه الدرجة هذه ار ويرقى
 سكرتير درجة فى فترة تغى الذى
 انحلك قانون رمح كما ، أول

 درجة فى ن٠بانحب ادرى انحياسى
 كان مماثلة وظيفة عن نقال مستشار

 وش ،مثال كالقضاء شح الى يذخلثا
 الحددول ترتيب فى كما أ الدرجة هذه

 منثار الى ( ادرى الدبأوماسى
ولى الدرجة من  من ومستشار ا

ذي؛ وهذه ،الثانية الدرجة  ا
 درجة ( القنصلى اللك فى ) تقابل

ولى مزالدرجة عام ننمل وكثيرا ٠٤ ا

 الوظيفة هذه المستثار يثفل ما
ضافة  ( الدول عواصم فى خاصة ) با
 البعثة أعضاء عدد فى اختمارا

٠ اندبلوماسية
 المفوض الوزير .غياب حالة وفى

 اتثار يقوم ( المفوضيات فى ١
 جرى كما ، بالنيابة البعثة برياسة

 مستثار بعين أر على ف ٠انح
عمال قائم منصب فى دبلوماسى  با

 محدودة بعثة تثكيل حالة فى
 الشار درجة وتلى 'ت الحج♦,

 من مفوض وزير درجة 'لدبلوماى
. الذانبة الدرجة

مستعمرة
أناليم هى المستعمرات ٠ ١

 تعتبر ،لشخصيةالدولية١ نها ليت
 تباشر التى التدرن للدولة امتدادأ

 الداخلية الجادة مظالهر عليها
 قد المستعمرات وهذه ، والخارجية

صاى فى تكون  مسكونة ض أقاليم ا
 الوطنية بثعوبها مسكونة أو

 يديها التعمرة الدولة ووضعت
ستيالء عليها  المكرى بالفتح أو با
٠ شعوبها ارادة ضد

 عمر عثر التاسع القرن يعتبر
ستعمار وربى ا  وفيه فريقيا ا

وربية الدول أتحدت  فى كما ) ا
 تقسسيم على ( ١٨٨٥ برلين مؤتمر
 الدول من عدد ن٠١ب القارة هذه

وربية  برصا فيما التنافمر لع أ
* هذه اصالح اعتبار ودون  ، قارم ا
 مز كثبر ر ا'--.تدف ذلك سبق وقد

وربة الدول  من مختلة.ة هاء أ
مر؛كتين -دا آس تشمل اأمالم  وا

 اعتبرت ذلك ج-ع وفى ٠ اليا وارد
ورة ألدول ء أن ا سذ^  والفزو ا
 لالستدلجار مشروعة رأت مرز الماح
 ٠ ١٥ القرن ابان )ادابا وأن سيما

 هذه توزيع سلطة )) نفه متح ( ١٦
راضى  باعتباره وربية١لدول١ على ا
لهية تالرادة ممثال لقول١ومجمل «ا



١١٧٤ ستهلك

وربية الدول أن  ند ابية ا
 لها مبررات بينها فيما ابتدعت
 ض كثير تحويل فى القانون صورة
قاليم  البادة ذات والدول ا

قتعادى لالستغالل حقول ألى  ا
 الشعوب هذه حقوفى الى النظر دون
وربى المجتمع لها يعترف  التى  ا

 من بغيرها أموة ألدولى بالوجود
 دون بعضها ان٣و وربية ا الدول
٠ حضارة المستعمرة الشحوب هذه

العظمى الحرب شوب عند _ ٢
مارية الدول كانت  فى 'شم ا

 ،هولندا ي فرذما ،■بريطانيا : المقدمة
 . -ألمال؛ ٠ الر'نغال ،أسبانيا ،بلجكا
 أن ألمانيا هزيمة نتيجة من وكان

 دول دحين فيما مستدراتها وزعت
 يتحرك الضميرالعار بدأ ئم الحلذاء،

 تقرير حق الشعوب هذه منم ذح!و
نتداب نظام فنش" مميرها  ا
 ب الحب بمد و ، ث—الث بدرجاته
نتداب تحول الثانية -العالة  الى ا
 ٠ ذاتى حكم الى والوصاية ، وصاية

 من عدد قيام ١٩٦٠ عام هد ود؛
فريقية -الدول سيوية ا  المعتقلة وا
 بريطانية مستعمرات كانت التى

 منذ وبلجيكية وهولندية فرنسية و
 شكات ١٩٦١ عام وفى ، أحيال عدة

مم لهيئة اسة الجمة  لحنة ا
 حميع فى تعمار٠س١ لتصفية خاصة

 لم أقا وأكرها اكالهه ■ وأز صوره
 البرتغال من كأر، قضة فى زالت ما
٠ افريقيا وجنوب سانيا و

مستهلك
قتصادى التعبير فى الدلك  ا

 يسعى ( اعتبادى أو مادى ) شخص
 أو مادية »' سلعة على للحص-ول

 ٠ حاجذاته من حاجة نباع ( خدمة
 ذلك ازاء الذيلك داوك ويتأثر
 أهمية مدى : منها عوامل بعدة
 يعبر ما وهو اليه بالنسبة المعة
قتصاديون عنه الحدية بالمنفعة ا

 محل ساعة احددل مدى ، لدامة
 كما ، نفسها الحاجة شباع سلعة
 الساعة ازاء التنلك سلو  يتأثر

 انخفض فكلما المعروض سعرها
المستهلك انبال كان كلما سعرها

،.،٠٠، ،٠ة'.
 التي'ك ساوك يتأثر لهذا '، وثيقة
 دخل ارتفع وكلما دخله لمقدار تبعا

 على ينفقه ما مقدار ازداد الشخص
ستهالك  الدخاب معرفة ان كما ،ا

 فى توزيعه كيفية عامة بصفة تحدد
 ترما المختلفة اللع على الحصول

 ، للمستؤاك نفعيتها أو أهميتها لل
 اأشخص بظروف يتأثر بدوره وهذا

 لتقاليدالتى ١و تعليمه ومدى وميوله
٠ تحكمه

 يكون فردا المستهلك يكون وكما
 رابطة، أو *ؤسة أو كثركة جماعة

٠ حكوميا حهازا ألمستهلك بكرن كما

(( ن١وما مسقط )) و٩ مسقط
 تحت عربية سلطنة على يطلق أسم

 ف لطر أ تحتل لبر~طاذية أ لحماية أ
 أاهرب جزيرة من ألشرقى ألجذوبى

 رأس مشيخة من ساحلها ويمتد
 لعربى أ يم لخل أ مدخل عذر لخيمة أ

 تبلغ لمسافة حضرموت حدود ألى
 أهمية ألموقع لهذأ وكان ، م ألف نحر

 دورأ ومازألت لعبت ة—أسترأتيج
قب لهذا ألياس الوفع فى هاما  أ
ل ٠ متوالية قرون شالئة ء

 مسفنط سلطنه مساحة تقدر
 ألف ٢١٢ ا م*ا لف ًا ٨٢ بنحر وعمان

  أن 'ذقريبى تقددر وهو ( م كم
 وبين بينها معينة حدود توجد

 سوى — ألدودية وأهمي؛ — نها أ جرر
 أما ، الدالى الربع صحراء امتداد

 محميات أو حضرموت مع حدودها
أصدرته حكم عيني؛ فقد الشرقية عدن



صفد ١١٧٠

 هاى فى «الدولية ألتحكيم محكمة ))
 جزءا ظفار أقليم اعتبر ١٩٠٥ عام
٠ السلطان امالك من

 جغرافيا وعمان مقد تمثل
 ٠حلى١ اسل وهى انام ثالثة
 والمحيط عمان خليج ءاى يطل الذى

 م ١٠ بين عرضه ويتراوح الهندى
 من بالقرب شء و العريف عند

 ويلى ، ومارج ستعل مينائى
 يصل التى الجبلية ة٠’لكذ١ ذلك

ف٣ نحو الى ارتفاعها  الجبل ١ متر آ
خضر  امامة سياسيا تمثل والتى ( ا

 الغابات فان رتفاعا وئرا ،عمان
شجار  ٠ المخفرة سفوحها تغطى وا
 تتالغى جرداء هضبة وتليها

 وباحئناء ٠ الخالى الربع نحو غربا
 ارغى توجد  المتناثرة الواحات
 الذى البطينة سهل سوى زراعية

 مقد لمدينة الغربى الثمال فى يتع
 ويشتهر م ١٥٠ لنحو ويمتند
 ه نحو ) التمر سبما ببعساتينه

ف  رقما يمثل ودو ( سنويا طن ًا
٠ الهند الى مستد صادرات فى هاض؛

 بهن لقط الجغرافى الموقع كان
 ناحية من والهند العربى الشرق
 من أخرى ناحية من أفريقيا وشرق
حتكاك اسباب ستعمارى ا  بثن ا

 وساعد ، وفرنسا وبريدنيا البرتغال
 سالطين من قوية دولة قيام عليه
 زنجار الى حدودها امتدت عمان
 ١٧٩٨ عام ومنذ ، ورها’م وما

 سلطان بين مماهدة أول عقدت
 الحكومة وبين وعمان مسقط

 . نابليون حروب بمناسبة البريطانية
قرم أبواب اقفال وتضمنت  فى ا

 هسند وتوات ، الفرنسيين 'وجه
تذاقيات المعاهدات تفاقية منها وا  ا

 جزر بمقتضاها السلطان منح التى
 البريطانى ارالتاج هدية موريا خوريا

 محمد قوات طرد فى الودية للماعدة
ن'ثم من الممرية على  وعقدت ، ا

معاهدة ثم ١٨٧٣ عام الرابعة المعاهدة

 عام والمالحة والتجارة الصداقة
 التزام المعاهدة وتضمنت ١٨٩١

 أو بالتسليم التحرف بعدم السلطان
يجار أو الرهن أو البيع  جزء ى ا

رض من  دولة. رعايا أو دولة ية ا
 ، بريطانيا؛ بموافئة ا اخرى
 بدأت المعاهدة هذه الى واستنادا
 الفحم مناجم بملض استغالل رريطالجا

 تمردت ذلك وفىخالل ، صور متطة فى
 للفرطبن لجة١و1١ الحذاوى قبالى.

 ث، العاصمة وهاجمت السلطان على
تفاق أن ا  الفرنى اوودى ا

 اعتبار اقر ١٩٠٤ عام فى البريطالى
 النفوذ مناطق من العربى الخليج

. البريغاش
 بممقد بريطالجا عالقة توثقت

 ١٩١٣ عام لجمور السلطان تولى بعد
 ، ١٩٣٣ عام سعيد السلطان وابنه

 الحكومة ساندت ذلك خالل وفى
 غد مسقد سلطان البريطانية

 عمان امام ذادها اش التحرر حركة
 مامغالب١ خليفته ثم الحارثى عيسى

ولى الدركة وانتهت  معاهدة بعقد ا
 سنوات ٧ بعد ١٩٢٠ عام (( سيب ))

 لثورة١ءاى القضاء تم كما ،القتال من
 ١٩٥٨ عام نشبت التى الثالجة
 الطائرات البربطالجون واستخدم

 ساطة ز تتمح ؛ قمعها فى النفاثة
 ان فى الخرج شيخات عن سقط
  سقط فى قنصل يمثا.ها بريدالجا
٠ بريطالى مندون

قليم اقتعاد يعتمد نتاج ا  عرا
 يثسمل الذى الشحيح الزراعى

ضافة  والشعير والصمغ التؤور الى با
 كالب-ون ادوالح بعض واابغ
 السكر قصب وكذاك مجففة و'نصدر

 فى ذلك وببق ، والرمان ( ظفار فى )
همد.ة سماك صيد ا  ساحل على ا
 المجفف السمك ويستخدم الخليج
 للماشية غذاء كصدير ١ عن الغائض
لى خيرة وهذه وا  ثروة ممدر ا
قليم ٠ الحيوانية ا



١١٧٦ دولية ’مسئولية

 بتحول مقط سلطنة تمر
 اثبترولية للكشوف نتيجة اقتصادى

 حثن ١٩٢٧ عام منذ بدأت التى بها
 عمانم( بترول شركة )) السلطان منح
 العراق بترول دركة من فرع وس

 عن التنقيب امتياز البريطانية
 جميع وشمل سنة ٧٥ لمدة البترول
ذب مساحه  ازى ظئار باستثناء ا

 كة لذ فيها التنقيب امتياز منح
 ، منة ٢٥ لمدة ١٩٥٣ عام اخرى
 واحة حول البترول اكتثاف وكان

 مقط بثن الواقعة البوريمى
 لنزاع سيبا ظبى وأبى وانعودية
 ا في لعبت وعارى سيامى
 أعمال أن ا ث الوسيط دور بريطانيا
 أكدت نفها سقط فى التنقيب
 البترول وجود ١٩٦٤ عام خالل
 ودأعلى لالستغالل كافية بكميات

عداد التو  و'صدمره ستذراجه ا
 خط بواسطة ١٩٦٧ عام من ابتداء
 أخدود خالل متابعة من يمر أنابيب

 التى المالح سيح ميناء الى الصميل
 مقط مدينة عن أميال بضعة تبعد

نتاح مذؤسط ووقدر  م ٧ — ٦ دجن٠ما ا
٠ العام فى طن

 ًا )وعمان مقط سكان عدد يقدر
 ابدو من أكثرض ألفا ٧٥٠ شده

 ت حص اساحة المنعة أم. ٠٠٠٠٠” ؛ا.
 ، خليطة وزنجية هندية أقليات توجد

 ٠ ألف)؛ ٦ر٢' مقط مدينة العاصمة
 ا ألفا ١٤ر٢ ها ر ا بجو وتقع ومطرح

 منها تبدأ ومحطة رة٠متطق تيناء وهى
خرى والموانى ’ الداخل تجارة*  ا
 ب وصحار وخابورة صور تشمل
 ٠ ظفار باقليم وساللا مربد

-ميمور بن سميد ن ‘...,.ذع■ 1 ا : الحاكم
حمرا* *نمة : ألعثم

والردبية يرأ باد ر'١٠ ني'ل ز : ألعملة

انهمدية

دولية مسوئلية
الدولة قيام تعنى المئولية

 القانون عليها يفرضها التى بالواجبات
 تفرضها التى لتزامات و ٠.' الدولى

تفاقات المعاهدات عليها  التى وا
 الدولة هذه دامت ما بها ارتبطت
 ، التصرف فى حريتها بكامل متمتعة

 ترتغم لية المئه هذه فان وبالذالى
 حررتن" ينوب ما بقدر أية'دولة ن٠ء

 المسئولية هذه و'نتحقق ث لقحود١ من
 تسبب بعمل ذامت دولة حالة فى

 على بوجب مما ، للفدر درر عنه
٠ حه الدولة

 تمييز يمكن سبق ما ءغو فى
ولى( الدولية المغولية من نوعين  )ا

دبية المئوية  تكون التى وس ا
 أدبى بواجب الدولة خالل نتيجة

 الدولة زم—تلذ الحالة هذد وفى
 المام لدرأى احتراما بتصحيحه

 ( والثانية ) الخلقية وللمبادى، العالمى
 اخالل عن تترتب مادية دولية

 عنه تسبب قاذؤنية بالتزامات لدولة ١
"ع ٠ ًاالتعويغىنم

 الدولية المسئولية تقدير فى ذراعى
 وقع الذى الضرر جدية اظ ‘.ثن١

 فى وينوى اداكية الدولة على
رر ذلك دبى المادى ا  ويكون ة. وا

 معبآن باجراء مها قيا نتيجة ر  ١
 ، التقليدى والعرف التانون بنافى

 فى تهاونها حة٠ذم دزن أو
 ئ عليها مغروض بالتزام الفيام

ح ن و.ى  بدفع اما الماذى الغرر اصد
وض  الدالة باعادة أو المناسب ا

 حسالة فى كما ٦ عب كانت ما الى
 ادولة تابع مبنى على اجابر١ اعتداء
رر اسالح شمل ا٠ك ( بية  ا

دردة رشية عتذار ا  بالطرذق كا
٠ الدبذوطى

 وزارية مسئولية
تعنى الوزارية الغولبة - ١

افرادا او جماعة الوزارة متولية



دذادبة ستويه ١١٧٧

 الهيئة رام٠أ ,بابة لية٠»ئ
 ثم فدت ، الدولة ى ادب اذية

ول الركن الوزارية اتربة كات  ا
 .أبرلمانية الحرمة عفه '.غوم الذى

 الرياس اكفئام ذلك ٧م ونثى
 لين وع ٠٠-م الوزراء فيه يكدن الذى
 كما ) الجمهورية رش أمام فقد

يات فى . ( المتحدة الو
 غير ) البرلمانى النظام ذب ض
 ١٠سلمطاته الوزراء ■إدر ذب. ، الر.ايى

 ذاته الوقت فى هم بينما الذخفيندة
 ويمثلون ، التشريعية الهيئة فى أعفاء

دة فى تية ا  ولهم ،البرلمانية ا
ت فى راى ٠ النيابى المجلى مداو

 فى الوزارية المسئولية مبدا يقوم
 أن أساس على البرلمانية هرة الحالئ

 أو ماكا أكان سوا الدو رش
 يلط؛ته يستعؤل !لمجؤي.ؤرية رش؛

 ٠ الوزارة بئة طريق عن الدشور
 تنص ١٩٢٣ دستور رن ٤٨ لمادة نا

 سلطته يتولى الم'لى )) أن على
 السلطة وهذه (( وزرائه بواسطة
 المادتان علونا لصت مدلية تقابانا

 بقو الدستور هذا ن٠م ٦٢ ،٦١
 لدى متضامنون مسئولون الوزراء ه

 مة’١ اليا عن الذواب مجدى
 أعمال عن مذل منهم وكزل للدو

 ده -ض غ ج. إلمى١ أوامر )) و (( وزارته
 من الوزراء تخلى  كتابية أو

٠ (( بحال التولية
 بئة فى الوزارية المسئولية تذحل

 الوزراء وفى مجتمعا الرزراء مجلس
 اندساتير تنعر لهذا ، منفردين
 الوزير أو رة١اوز١ أن تلح. البرابة

 حائزا كان اذا ا الحكم فى يبقى 
 الزم فقدها فاذا البرلمان ثقة على

ستقالة دستوريا ٠ با

 الجمهورى الحكم دم نط يتميز - ٢
 ١٩٥٦ دستور فى ممثال ممر فى

 النظام بعن وسطا يقع أ فى بعدهوما
غ الرياس والنظام التقليدى البرلمانى

 لية ئو٠ . ٠ل ١ تحديد فى هذا ويتضح
 المادة ذلك الى تثير كمدا وزارية ا

 ولمجلس الجمهورذ لربى )) ١٥٢
مة  المحاكمة الى الوزير احا حق ا
 تأديته فى جرائم من فيه بقع عما

 فى تكرر ض وهو (( وظيفته أعمال
٠ ١٩٦٤ دستور مدروع

 دستور ) ١١٣ المادة قررت "نما
 الثقال حارح فى المحلس حق ( ١٩٥٦

 عيه فقدنا اذا الوزراء بأحد
شارة ولكن أذرأرة اعتزال  أ

 مجتمعة لحكومة١ هيئة الى تنعرف 
 ، ورئيه اووزراء مجلر فى ممثا 
 ١٩٦٤ دسذور مدروع قرره ما وهو

مة إص٠مج يراقب )) '( ٨٣ هرادة .1  ا
 الحكومة و'ذكون ، دح__كومة١ أعمان

ن٠لى وأءضاؤها  أمام أعمابم عن حو
( ٨٤ المادة ز 'تم 0 ا مة مجدب

مة لمجلى »ا  من الثقة سحب حءق ا
٠ (( منها أءضاء أو ألحالومة

 العقوبات قانون كان ول' — ٣
 الوزراء مسئوبة يتناول لم المعرى

 الثورة -دومة حرصت فذر  لجنار ١
 هذا ستكمال تثريع اسدأر ءاى

 بتاريخ ١٢٦ رقم بالمرسدوم النقعى
 ولى١إ'دة١ نصت ١٩٥٢ اغسطس ٢

 الوزراء يعاقب )) أن على منه
 هذا فى عليها المنصبوحس يالعذوبات

 وظائفهم- تأدية فى ارتكبوا ١ذ١ القانون
 أى غدرا ورعتبر ٠ ااخدر جذرثمة ( أ ؛'

 تصرف ٩أ الدسذور حالام مخا'الهة
سعار فى التألى ثأ س  أو ا

ل  ؟ريمة ( ب ) التذون استذ
فتيات  'تعريض كل اقتياتا وبعذ؟ر ، ا

 ه للخطر أمنها او الدولة لسالمة.
 يتعرض التى بالعقوبات القانون ونعى

تجاه وهذا ٠ المتهم لها  نحو ا
 الذى هو للوزراء الجنائية المسئولية
 دستور من ١٥٢ المادة تضمنته

٠ الذكر المالفة ١٩٥٦



١١٧٨ داهرة

الخهمس السنوات مثروع
 الخطة على يطلق كان بر
ولى الخسية نداد بدأها التى ا  ا
 ضاعات نامة ١٩١٧ عام الوفيتى
 الدورة بعد روسيا فى اساسية

 ۶ مثرو ١) اسم ق أط كما ، الشيوعية
ربع النوات  البرنامج ءاى (( ا

 ١٩٣٣ عام ألمانيا بدأته الذى المماش
 'نوالت ص ٠ الذسازى الحكم ظل فى

 اليرامح أو المشروعات هذه
قتصادية  تعرف أصءت والتى ا

القومية. التدمية خطة باسم ذلك بعد

 الرتب أعلى على يطلنى اسم
 وهى ، العربية الجي-وشر فى العسكرية

 وتقابل ٠ أول فريق رتبة تلى
 فى مارشال فيلد أو مارشال رتبة

 وعالمتها' . ا ورلية المعطلحات
 ًاكلدل فوق متقاطعتان عصوان الميزة

 أو ) وتاح ( الغمر رمز ) الغار من
 ا—عص ة تب ال خعائعرط ومن ؛ ( نر

بنوس من نميرة  بالفضة المكفت ا
٠ المارشالية أو المنيرية بعصا تعرف

 ابان ألمدر رتبة يحمل يكن لم
 الملك سوى م فى الملكى انحكم
 الجمهورى الحكم نيام وبعد ، فاروق
 الحكيم عبد للواء الرتبة هذه منحت

 بصفته ١٩٥٨ فبراير ٢٣ فى عامر
 ونائب المسلحة للقوات العام التاك
عر القاثد  منحت المراق وفى ، ا
 عارف الالم عبد للواء المثير رتبة

 انتخابه بعد ١٩٦٣ فبراير ١٤ فى
 هذا حمل كما ، للجمهورية رئيسا
 بعد السالل الله عبد الرش اللقب
٠ اليمن فى الجمهورية قيام

مصادرة
 قانونى اصطالح المصادرة ٠ ١

 ل١مو١ عاى ك'طة١ استيالء به يقصد
 الخزانة اب—لح عينية او تقدية
من صاحبها حرمان لذرض العسامة

نتفاع  أحكام من لحكم تنفيذا بها ا
٠ اقاذون١

 من اضافية عقوبة فالمصادرة
 القانون عليها ينص التى العقوبات
 وذرتبط الدولى القانون أو الخاص
قتصادية دالجرائم  والسياسية ا

 ومثال ، الفدر جرائم ذلك فى ب
ولى  من سلعة تداول أو انتاج ا
 ، تداولها أو انتاجها محظور اللع

فراد نيام فغى  مثال الخمور يتقرر ا
نتا-م أدرة—مص تجرى  وأدواته ا

ضافة  وفى ن المقررة العقوبات الى با
 بمكافحة الخاص المعرى القانون
 أنه على مستذلة تذصماذة المخدرات

حوال جميع فى يحكم ١)  بمصادرة ا
دوات وكذلك الخ المخدرة الجواهر  ا
 ن١تكو التى المفروطة النقل ووسائل

(( الجريمة ارتكاب فى استخدممته قد

 'شمل التى الفدر جرائم أما
 الدغون استغالل شأنها من افعا

 أو السوق فى التأر أو كالرشوة
مدوأل بمصادرة رحكم٠ المضاربة  مع ا

خالل عدم  أو الجنائية بالعقوبات ا
 المصادرة تجرى كما ، التأديبية
 كطبع السياسية للجرائم بدائتسبة

س دارة لفات نذرمؤ او  بنظام أو با
ستيالء أطات—ال فتقوم ألحكم  با

 التى الطباعة وأدوات المطبوعات على
 وبعد ث الفرض لهذا استخدمت

 أصدر معر فى الجمهورية قيام
 واسترداد )) قرارا النورة مجلس
 أسرة من وممتاكاته الشعب أموال
 أموال أدرة—بص وذلك على محمد

سرة هذه وممتلكات  ل١مو١وكذلك ا
 غرهم الى عنهم آلت التى والممذاكات

أو المصاهرة او الوراثة حبرم عي

 الدولية العالقات فى أما ٠٢
 قيام حالة فى المصادرة فتعجذرى

 وكان ٠ اكثر أو دولتين بين حرب
للدولة يسمح الدولى اأهرف



صعق ١١٧١

موال جميع بمصادرة  المملوكة ا
عداء لرعايا  اقليمها فى والموجودة ا

 مرى الرعايا جميع يؤخذ كان كما
 بحيثا القاعدة صبحت أ ثم (٠ حرب
جراء انذعر ء ورع على ا  هؤ

 بمنادرة ونكليزم المراقبة تحت يا لرءح ١
 فتوضع ٠ أمواتجم اما ،رسميا ابالد

 يصادر أو تصفى أو الحراسة حت7
 بالمجهود هلة له يكون قد ما منهدا

 منادب تدويغر دفع مع الحربى
٠ صحابها

 فتصادر البحرية الحرب فى أما
عداء سفن  وعرض غبطها بعد ا
 وكذلك ئ الغنائم محكمة على أمرها

 تحمل التى المحايدة العفن 'هادر
عداء الى حربية ربات٠م ٠ ا

الحاج مصالى
وهو جزائرى دساس وض

اسمه ارتبط ، مصالى الحاج ًاحمد
 جزائرى سداس حزب اول بتأس
ستقالل ينادى  وهو البام با

 (( افريقيا نمال نجم جمعية ))
 قد وكان ١٩٢٦٢فىءا بباربى أسسه
 وحدة )) باسم يإاسية٠س هيئة سبقته
 خالد ا ألفها (( اللمين النواب

 القادر عبد حفيد الدين محيى ابن
 الى تهدف كانت ا ولكب الجزائرى

حكام الغاء ستثنائية ا  ومساواة ا
 الحقوق فى بالغرنسن الجزائريين
ستقالل الى  ،والواجبات ٠ التام ا

 او يطالب الترجمة صاحب كان
 ، الفرنسية دة’لى١ فىذطاق بدستور

 ينادى أصبح ١٩٣٣ عام منذ ولكنه
ستقالل  ١٩٣٥ عام وفى ث' التام با
سالمى المؤتمر فى اشترك  الذى ا

 ينادى بدأ ثم وس بجنيف عقد
 القومية فكرة ونثر المغرب .بوحدة
 عام وفى ، اذريقيا شمال فى العربية
 شمال نجم جمعية حلت ١٩٣٧

الثعب حزب الى فانضم افريقيا

 عام حل أن يلبث لم الذى الجزائرى
 الترجمة صاحب اعتقل كما ١٩٣٩
 الوطنية الحركة رعداء من وغره

 ، فيثى لىحكومة١ ذلك بعد وسلموا
 تأليف فى اشترك ١٩٤٤ عام وفى

 أصدقاء )ًا باسم ءرفت وطنية جبهة
غلبية أنصاره ونال (( الحرية  فى ا
 ١٩٤ءامه باريس فى عقد الذى المؤتمر

 أن سطيف مجزرة بث ت لم ٠ولك
 ثورة الى الوطنية الحركة تيار دولت

 اختلفت غباى زمامها تلم مساحة
لقديم ١ لجيل ١ أساليب عن وسا
٠ الترجمة صاحب يمثله كان الذى

مصدق
 ورئيس ايرالى ياسى—سم ٠ ١

 مرزا بن مصدنى محمد وهو 1، وزراء
 وتعلم ١٨٧٩ عام ولد ، هدايت

 ١٨٦٦ عام حياته وبدا بطهران
 •/ خراسان اقليم فى للضرائب مأمورا

 باريس الى سافر ١٩٠٦ عام وفى
 الماوم بمدرسة دراسته لمواصلة

 الى انشل ثم ، وها السياسية
 على ١٩١؛ عام فى وحصل سويسرا

 الرسائل وشملت الدكتوراه درجة
 الدولة التزامات » بها تقدم التى

 # غرالقانونية موظفيها تحوتصرذات
شارات ايران ))و ثبات »و «وا  ا
سالمية الشريعة فى ٠ «ا

 ر ١ لترجمة ١ ماحيه. عودة بمد
 لجشة فى عين ١٩١٥ عام ايران

 ١٩١٧ وفى النواب بمجلس الميزاب
 ونامر ،المالية لوزارة وكيال عنن

 ١٩٢٠ به-لوىءام رشا انقالب
 زعيم ألفها التى الوزارة فى واشترك

نقالب  الحقانية وزارة وتولى ا
 كما التالية اسة فى المالية فوزارة
 ازربيجان عام حاكم منصب شغل

 اسة منذ انعرف نم٠ ، ١٩٢٢ عام
 عضوا وانذخب السياسة الى التالية

 الى انتخبه وأعيد النواب بمجلس
الشاه وبعن يفه خالف شجر أن



 الياسية الحياة من لالتسحاب دعاه
 اطلق حتى المرانية تحت وعاش
٠ ١٩٤١ عام سراحه

 حياة فى الثانية المرحلة بدأت - ٢
 اعادة بمد ١٩٤٤ عام فى مصدق

 فتزعم واب—الذ محى فى انتخابه
 منح داب بقغل تقضى كا'ذت حركة

 دام ما بدبدة بترول ازات —امتي
 وتزب ،قائما يران الحلفاء احتالل

 كتلة وهى الوطية الجبهة المحلى فى
 البترول ميم ن( لمبدأ المؤيدين النواب

يرانى  تم الذى الذواب مجلس فى ا
 انتخب كما ، ١٩٥٠ عام فى انتخابه
 ول ٠لبت ا خسون للجذ.ة رئيعا ممدف

 الفترة هذه ووزت ، المجاسى فى
 هزيلة وزارات عدة وسذوط بقيام

 حكيمى وزارة منه-؛ لذخرب مداصرة
 وخلقه ا ٩ ه م عام منصور وعلى

 ومن ، أيام لعدة عالء حمون
وس الشعور أن ذلك أسباب  ا

حتكارات ضد مصدق بثه الذى  ا
جنبية  فى سواء حدته بلغ قد كان ا
 الشعب، طوائف بجن او النواب مجاس

 برياسة ألبذرول لحنة وافقت لهذا
 النفط شركة )) تأميم على مصدق

يرانية جة’لبرط؛١  هذه 'وتمت ■(( أ
 ابريل ٢٩ وفى ،مارس ١ ه لى الموافقة

 محدق تولية على الثاه وافق
٠ الوزارة رياسة

 مصدق حكومة امتسدت - ٣
 نترة وانت شهرا ٢٧ نحو -الوطنية
 فبعد الحدرث ايران تاريخ فى عاصفة

 النفط ىشركة١ء الدولة استولت أن
 تطب الى مصدق اتجه البريطانية

 الحيثى خملت التى الداخلية الجبهة
حالم وء مذ تنفيذ شملت كما  ا

 بيه العالقات اساءة أن ا ،الزراعى
 كاشانى الله آبة الدرنى عمم الز وبين

 لزيادة سيا كانت الوقف أمالك ببب
ضانة مصدق متاعب'  ألحصار الى با

قتصادى  من كل فرضته الذى ا
يات بريطانيا على المتحدة والو

يرانى النذط تحاد. وقف بينما ، ا  ا
 بالنية سلبيا مونفا السوفيتى

٠ المراع لهدا

 قدم ١٩٥٢ اغطى ١٦ فى
 قوام )) فشل ولكن استقالته مصدق

 جديدة وزارة تأليف فى (( ا~'طذة١
 دعا للجماهير العدالى المونف سيب
حتالة هذه سحب الى مصدق  ، ا

 درغمه أن ذلك بعد الثاد ول حد؛ ثم
 رفضى ولكنه منعبه عن التخلى على
 الثاه، عررسول القنى ألقى اله ل

 ألجأ مما الشعب من ذلك فى دنيدا
 روما، الى ى بغداد الى للهرى انثاه

 انارة فى بدور المتحدة دات الو وقامت
نطرابات  كان بينما الداحة ا

تجاه  اعالن نحو ينحدرف الثعبى ا
 ونجح ، الشاه وخلم الجمهورية

 شا٠ال باءاذة مرجلى١ نتدبر١
 ١٠٩٥٣ سى ١٩ فى عرشه الى

 المحاكمة الى تقديمه ثم مصدق وافالة
 بسكر عقدت التى العسكرية

 على ضر بالتحر متهما كا، اراد سلطان ١١
 رضا بلذتما وتحط؟^ا الخي نظام قلب
 ءن ب'لدفاع مصدق واستذل ٠، ى بيأو

 وختم ة٠ل١ مته ساعات ثمان نفه
 بالدكم 'تخونوا  » بذله دناعه

 بأن القول فرصة حد تتيحوا و
ي* الضياط بعضى  ١هزمو انيون ا
٠ (( بريطانيا خصم

 مصدق عاغى ١٩٥٣ عام ومنذ
 ؛ فى وفاته لحون سة١ر٠الح تحت

٠١٩٦٧ مارس

سر
سم هو (٠ معر ؤأ  الرسمى ا
 الحكم ابان به تعرف كانت الذى

 دستور نلك ءأى نع* قد و ٠ لملكى ١
ولى مادته فى ١٩٢٢ عام  بقوله ا

 ة ٠ح وءى سيادة ذات دولة مدر ))
 عن ينزل و يتوزأ  ملكها ،ستقلة

 وراثية 'كية٠م وحكومتها ، منه ء حثى
عه نعى كما (( نيابى شكلها



هادبة ١١٨١

 النذهام وباعالن ، المعاهدات فى
سم اسبح الجمهورى  الرسمى ا

٠ (( ممر جمهورية > للدولة

( جمهورية ) سر
سم هو (( مصر جمهورية   ا

 الدولة على يطلق كان اننى الرسمى
 النظام اعالن بثن الفترة خالل الممرية

 ونيام ١٩٥٣ يرنيه ١٨ فى الجمهورى
 باعالن السورية ادرية الوحدة

 « المتحدة العربية لجمه-ورية١ )) قيام
ول فى  وا'حمر ع ١٩٥٨ فبراير من ا

 المتحدة العربية الجمهورية إ٠|س
نفصال بعد حتى قادا  وقع الذى ا

٠١٩٦١ سبتمبر ٢٩ فى

المعرى
 صدر ، صباحية يومية جريدة
ول العدد  أكتوبر ١ ١ فى منها ا

 محمود مشاركة أسها ١٩٣٦
 وكريم التابعى ومحمد !ذآج١ ابو

ول بها استقل ثم ، ثابت  وتوفى ، ا
 ، الفتح أبو أحمد ذلك بعد تحريرها

 اأخوة نوف الحق )) شدارها جملت
مة  كلمة وهى ثم( الحكومة فوق ,وا
 تمثل كانت ، زغلول سعد عن مأتورة

 مع المصرى الوفد حزب سياسة
عتدال  وعناوينها أبوابها من ؛' ا

 أخبار ، المعرى كلمة : الدائمة
جتماعية الحياة ،ذصيرة  الرئيس ،ا
سواق ،الدل  ئ والتجارية المالية ا
 ،تحترفى شموع ،ممريات تا أنابيش

 انفن ن نذم ءن أسبوعية صفحات مع
دى واديتما والمرأة  والعتاية وا

 وبالالسل الطويلة بالقصمرالمعرية
 مايو ٤ فى صدورها توقف ،المصورة

٠ ١٩٥؟
 (معاهدة ) بريطانية ٠ مصرية
يقمد البريطانية ادرية المعاهدة

 ممر بعن عقدت التى المعاهدة بها
 اغطى ٢٦ فى ووقت وبريطانيا

١٩٣٦ ساهدأ باسم وعرنت ١٦٣٦

كامل مسلفى
 وهو ، *مرى لى دميا وطنى
 ولد محد على بن كامل ممطفى

 ابوه وكان ;-القاهرة ١٨٧٤ عام
 بمدرسة التحق ، عكريا مهندما

 على وحمل ١٨٩١ عام الحقوق
 تولوز كلية من الحقوق شهادة

 على وانمرف /٠١٨٩٤ عام الفرنسية
ثر  الوطنية للحركة الدعوة الى ا

والصحافة ت١لمؤتمر١وتذظيم بالخطابة

 جريد؛ الترجمة صاحب أنش"
 جريدتى ثم ١٩٠٠ عام اليومية ادواء

ستاندارد نجليزية ا  وايناندر ا
 وكانت نفه للفرض الفرنسية

 على وتممل بالقاهرة تصدر لمعها جم
 نكسة بعد الوطنية الحركة بعث

 مصطفى وجاهر ، العرابية ادورة
حتالل ضد بادورة كامل  ،ومخازيه ا

 له وأفسحمتة أوروبا فى به وندد
 سيما  صدرها الفرنية المحافل

 لبب١كان الذى دشواى حادث بعد
 وفى ٠' كرومر اللورد اقالة فى المبادر
 واد (( لوطذى١لحزب١ )) ألف ١٩٠٧
 خدمة   هدفه وجعل ، له رئيا
حتالل ومتاومة قرة بكل البالد  ا

 تضمنت كما (( وممر أوروبا فى
 الدول بعن الروابط توثيق سياسته

سالمية  نالعمل١ولىميد ؛والثرقية ا
 التمايم نثر الى الدعوة الداخلى
هلى.توفى الرض  فبراير ١.فى ا
 ميادين أحد على اسمه وأطلق ١٩٠٨

 نقلت قومى ضريح له وأقيم ، القاهرة
٠ ١٩٥٣ ير١بر فى رفاته اليه

مضاربة
صطالح فى المغاربة - ١  ا

قتصادى  أى ) رية١تجت )عملية ا
 البورصات فى تجرى ( الكب غرضها

 لها جود أى آجلة بضاعة على
 عملية ان بمعنى المضاربة اجراء عند

و الب ض تتبعها  والثراء ألبيع



١١٨٢ مدابى

 تسلم أو مباعة بضاعة تليم عملية
 فيها يكتفى بل ، مشتراة بضاعة
 ئ ألمستقبل فى ًاىتستحق جلة ًا بعقود

 مشتريا او بائعا المضارب يكتفى اذ
سعار فروق على بائحعول  ببيع ا

 على يبيعه ما بشراء او يشتريه ما
معر بمستقبل التنبؤ دره غ ل

 هبوطا يتوقع كان فاذا ؛ البضاعة
 ارتفاعا توقع واذا البيع فى اسرع
 لمضاربة١تعرف١لهن ئ الثراء فى اسرع

٠ بالمكثوف بالتعامل
 المقامرة صورة المضاربة ■تأخذ

نتهازية  طائغة وجود بعد سيما وا
 لبورصات١فى المحترس المضارس من

 وسائل استخدام عن يتورعون
 منها المضاربات عجلة دفع فى شريرة
 والقضاء فيها مللتحك الدة احتكار

نباء نثر ومنها ،المنافسة على  ا
 تفرى قد اش والشائعات الكاذبة
فراد بعض  ميدان فى باندخول ا

 قد مما حذر أو وعى دون المضاربة
 تعدل ليذا ، محققة كوارث الى دى ا 

 الدولة موظفى بث"ن المعرى القانون
 لموظعن١ء'ى حذرم بحيث ١٩٥٢ عام فى

 ، البورصات فى المضاررة العموميمان
 خارج 'نتم اش ا؛ضاربة أن كما

 لنرفر سلعة احتكار 'ذهئى ات—البورص
٠ بيعها سعر فى التحكم

 الدول فى كاربة١ اعتبرت — ٢
شتراكية قتصادية الجرائم من ا  ا

 لبخة١ لتخر؛ب با 'نمر نها
قتص  س١لقو١للدولة.وتضمذت ادة٠ا

 ءلمى ونثت المغاربة جربمة الجنائية
 شأنها تقررت اش العقوبات

 عتت- ز ٠ب بينما ق لشد ىا٠ زت٠وتمي
 الحرار م.ذ كثر’ أبة التخفف

٠ المذردية

 وهى ، لملفاربة١ على بعاقب ١ل
ي شبم آق او الح١ ب ورادة احتكار

 بلب ة( ربح تحقيق بغية ًاخر
 أقصاها لمدة ( السجن اى ) ألدرية
موال مصادرة مع سنتان  بغير او ا

 تقويمية باعمال أو ، مصادرتها
 ، سنة اقصاها لمدة ( اصالحيات )

فط ٣ تتعدى  اش بالغرامة أو  أ
 احتراف على ويعاقب ٠ روبل

 على تتم اش المضاربة او المضاربة
 ض لمدة الحرية لب٠ب واسع نظاق

موال^ مصادرة مع سذوات ٧٠٢  ا
 التشريعات فى يتكرر النص هذا ومثل

 واليوغسالفية والتنسيكية المجرية
٠ وغرها والباخاربة
 العقوبات نون ن؛ مشروع وتضمن

 خاصا نصا ( ٢ها مادة ) المصرى
 بالحبس بعاقب )) المضاربة بجريمة

 من بالعرامة أو ستذين تجاوز  مدن
 نات كميات البيع بقصمد يشترى
 السلع من حاجته عذى 'نزيد قيمة

 تعهد. أو الدولة.-توزيعها تتولى اش
 اعاد اذا وذلك معينلمن جهات الى بذلك
 تحقيق بذحد بعضوا او ك'ها بيعها

 بالحس العقوبة وتكون ، الكب
 ن٠٠م المضاربة تمت اذا والغرامة
 مكلف أو عام موظف من أو محترف
 السلمة بتداول صلة له عامة بخدمة

 بجوز كما سع١و نطافى على رتكا أو
٠ الموظف بعزل الحك.

مضايق
حطالج فى المضايق  الحفرافى ا

 ئ دحردن رجحن يصل ق ذي مار مخد
 اقادرن اقتراب ن٠م ويتكون

 الدوربنحه ف الد فى تقدر فة’لمسط
قرس البحر اراخ ضعف  ٠ ا
تفاقيات الدوله '؛ماهدات ذش  وا
 نحتلف اش المتازق فى وز افى ذط'د

 ابا٩وك راختالف ر لقااو ؛ ذمعدا د
 فقد ٠ ع ٥١•جغرا أ قعبا ومه لسياص ا

 دولة أذب فى مارا ق المض بكون
 ٠باخيه ءلى ها *د حد تمتد *احدة

ذدولة٠م أك; ؤاراضى ا داقع ب 'نى أر



طظ- ١١٨٣

 تعتبر مياه بعن ما يصل قد ،أو وأحدة
 ألى يؤدى ند أو ألبحار أعالى من

وضاع فهذه ٠٠ داخلى بحر  نى تؤثر أ
٠لمضيق١فى للمالحة المنظمة التواس

 واقرته دوليا فه ألمتفق من
 لمضيق ١ن أ ١٩ه٨لعام حنيف اتفاقية

 ناللىابحار٠م جزءين بعن يصل ألذى
 ومعتوحة حره فيه المالحة تعتبر

 ضرورذالحصول ودون الدول لجميع
 وقت فى وذلك خادة موافقة على

 يعل  المضيق كان اذا أما ،السلم
 أعتبرت البحار' أعالى من مياه بعن

 الدولة ادراف تحت داخلية مياهه
 الدول تعددت واذا ، فيها يقع التى

قليمى اختماصها دولة كل باشرت  ا
ساس هذا وعلى  الدول أعتبرت ا

 المعفن مرور منع حقها من ألعربية
سرائينثة  رقع الذى مضيقتران فى ا

راضى فى برمته  ويقودالى المعرية ا
٠ عربية دول عليه تطل داخلى بحر

ضافة  الدامة ابادى الى وبا
 فى للمالحة المنظمة الدولى للقانون

طانيات ألمعاهدات فان المضاض  وا
طراف المتعددة أو الثنائية  تحكم ا

 لعابة١المضاض عددمن فى المرور نظام
 التركية المضاض أهمها من

 هذه وأهم ( والبوسفور الدردبل )
 ١٩٢٢ءام ن١معاهدةلوز ، ألمعاهدات
٠ ١٩٣٦ لعام مونتريه ومعاهدة

بحرية مطاردة
صطالح فى البحرية المطاردة  ا

 تابعة سفينة مالحقة تعنى الدولى
 لفبذلى؛ البحار أعالى فى أجنبية لدولة

 الحز اويعتبرهذ ، طمحاكمة وتقديمها
 الدولية القانونية للقاعدة استثتاء

 البحار أعالى فى الفينة أن؛ وهى
 اش الدولة ختصاص أ م تخف
 أن غدر ، عليها عاش لحينة ال- ترفع
 يقوم ، مشروط >ق المطاردة حق
سفينة ساطية دولة اتهام أساس على

 وانتهاك قوانينها بخرق أجنبية
 الداخلية مياهها فى بعد وهى أذظمتها

قليمية أو  لها المجاورة اباه فى أو ا
 بأعمال أتت اغينة أن -تبعن اذا

٠ الساحلية الدولة بمملحة دارة

 البحرية المطاردة فى يشترط لهذا
 تقع التى المياه فى تبدأ أن المشروعة

 ، لها المجاورة أو الدولة ملطات 'نحت
 من الدولة تتأه ان وجب نذلك
 ان قبل المياه هذه فى الفينة وجود
 ، لمطاردتها طاراتها أو سفنها 'نطلق

 أو الغن من تالون أن ويثمترط
 وان ،المالومية أو الحربية الطارات

 متشامة غير متم-'لمن المطاردة 'نكون
كتفاء ويمكن ٠ الغبط يتم حتى  ا

 لسغيذة١رغام الجو؛لمن المطاردة بأعمال
مر واسدار ارنوف عاى  اريا ا

 الدولة موانى احدى الى بالعودة
 الضبط لحن تقدوم أو •/ الساحبة

 لتقديمها ').مهودا ابناء الى ناقتيادها٠
٠ المحاكمة الى

طاد

 عصارة دو الطبيعى المطاط ٠ ١
 المناطق فى تنمسو معمرة شجرة

ستوائية  تمثل الحارة والمعتدلة ا
راع متعددة فميلة  *-وطتهفا ا
ش  منها انتقلت ألجنوبية أمربكا ا

'تعى الثرق الى  جنوب والى ا
. ائه ا افريا والى آسيا

 طى المطاط حاذنا اعتماد كاث
 هيئة طى وتذم !ش١ بة ا اشتر؛

 أستدرامات ب.أتثثو ١اطر ونكن غارت
 هذا اوال منذ العذاعة فى المداق

 ، المطاط ارخ ٠مج اذتذار بدأ ن اق '
 '!خدان فى المطاط ز نم؛أ عدد ر ورك

 ، •دجره ١د٠ ج ١٠٠ ئ٩ر ما احد ال
ط؛ ويبدأ  الحاسة السنة بعد ج ا

٠ األمبات عمر درن
 الخامات من ط١المط أصبح منذ
ستر ١ور٠ذط اجه٠لذت تطور ة جي ني’اأ



)١١٨ معاهرات

 المياسة بتيارات وارتبط كبيرا
 ق مناحل اكثر وان سيما  الدولية
 مستعمرات نطاق فى تقع كانت انتاجه

وربية الدول من ١ءدد  هولندا ا٠اهمه ا
 لهذا ، وذرنما وبلجيكا وبريطانيا

 عام اليابانى الغزو اهداف من كان
ستيالء ١٩٤٠  مناطق على ا
 شرش جنوب فى المطاط انتاج
همدة لهذه ونظرا ،آسيا  للمطاط ا

نتاج فى  ، والحربى الصناعى ا
 التى المتقدمة الدول بعض اشطرت

 ( المانيا مثل ) مستعمرات' تملك 
 صناعى *طاط انناج على فر ًانتتو الى

 أعداصا احتكارات به لتتدارك
 الثانية العالمية الحرب ابان حدث كما
 الى أءرى دول عمدت بينما ا٠ مثال

قاليم بعض فى انتاجه احتكار  ومن ا
بات هذه  حصلت التى المتحدة الو

 استغالل امتياز على شركاتها احدى
 فى المطاط نتاح فدان مليون نحو

 النوق أصبحت انها كما ، ليبيريا'
 فى المعناط انتاج تهالك٠س الوحيدة

٠ الجنوبية أمريكا

 الشيعى المطاط انتاج تطور ٠ ٢
 عام فغى ،كبيرا تطورا العالم ق

 فى المطاط انتاج مجموع كان ١٨٥٠
ف ١٠ نحو العام  ممدرها' طن آ

 ٢٠ الى ارتفع ،ووليفيا البرازيل
 القرن ،ايد ولى ١٨٨٢ هام فى الغا

نتاج ارتفع (١٩٠٠.)  ألعا ٥٣ الى ا
 افريقيا من طن ألف ٢٧ منها

سذوائية  سنة دن در وبعد ٠ ا
نتاج هذا تضاعف (١٩٢٠)  سع ا

٠ ط الف ٣٦٨ بلغ اذ هرات

 منذ المطاط انتاج تطرر يلى وفيما
 ا الثانية العالمية الحرب نشوب

 الرئيسية انتاجه مناطق حب موزعة
قحى الثرق وهى  امريكا ٠ )غر( ا

 وافريقيا زم(؛ والوسطى الجنوبية
ستواتبة )ف(: ,

نتاج جملة بلغت : ١٩٤. عام  ا
 م ١ر٣٠ منها ط م ١د٣٩ العالى

لغا')ف(١١٦لغا)م(،١٢)ش(.

نتاج هبط : ١٩٤٥ عام  العالمى ا
 يدول بانبة سيما ألفا ٢٧٢ الى

قعى الغرق  سرحا كانت التى ا
 ١٨ ، )عى( ألف ١٧.منها ،للحرب

. ( ف ) ألف ٥٣ ، ( م ) أ!ف

نتاج جملة بلغت : ١٩٥٠ عام  ا
 *ا'طإش؛، ١ر٧ منها ط م ١ر٨٤
٠ ( ف ) انغا ٠٠ ، ( م ) الغا ٢٧

نتاج جملة ت ١٩٦٠ عام  ١ر٩٩ ا
 ٣٠ ، ( نى ). ط م ١ر٨١ منها ، ط

٠ف(١ألغا١٤٧ألغا)م(،
طاح جملة ا ١٩٦٥ عام  ٢ر٣٢ ا

 ألفا ٣٦ ، نر( حذ) ٢ر١٣ منها ط٢
٠ ف( الغا) ١٥٣ )م(،

 أن لتطور١ هذا سياق من ويالحط
 على تركز الغربية الدول اتجاه
نتاج كمية لرفع افريقيا  بينما ، ا
نتاج تجمد مريكى ا ٠ تماما ا
 اليوم العالم فى المطاط انتاج أما

 ا له المنتجة الرئيسية الدول بحسب
: لآلتى النحو على فهو

 ٤ طن ألف ٧٨٦ الماليو (آسيا فى )
 ٠هاط٧٣ أندونيسيا اط، ٦٧سيالنه
٠ ط أ ٢٣ الهند ،ط ا ٤١ كمبوديا

الف' ٤٨ الكونغو ( افريقيا فى )
 ٠ رطل مليون ١٠٠ ليبرب' ، ط

٠ رطل م ر(٠ الكمرون
 ٣١ البرازيل .( الجنوبية أمريكا )
* ( بوليفيا ثم ) طن ألف

معاهرات
 تنطم شعبية مسيرة المظاهرة - ١

 ألجماهيرى الشعور اعالن لفرض
حتجاج أو بالتأديد  ١ وألمعارضة با

 من وسيلة ألمظاهرة كانت ثم فمن
الرأى صدى براز التعبير وسائل



٠سأما٠ ١

.العالى او المحلى المحبط فى العام
 الطابع عليها يغلب كان الماخى وفى

 معينة حقوق عن للدفاع الطائفى
 ولكن ،الدانفة او بالمهنة متصفة

 المسياسى الطابع ذات المظاهرات
 ألقرن منذ المجتمع فى مكانها أخذت

 بنشاة تميز الذى عثر التاسع
 حين لباية.الذزرية١ الحركات

 وحكوماتها حانب فى الجماهر وقفت
ستبدادية ٠ أخر جانب فى ا

 فى الشجية المظاهرات نشطت
 هدا وتضاعف ، المالم أنحاء ستى

 الدول بعن المراع بنشوب النشاط
وردية التى والشعوب المستسرة ا

 عن تقه ذتامت ستعمار١ رغن .٠ذذ١
ت هذه جميع وفى ، أعناقها  الحا

 الدامية و١ اللمجة المداهرات كانت
 ٠ الجامحة الثورة الى الطريق

 فى ١٩٠٥ يناش ٢٢ نمظاهرات
 امام الدامية وخاتمتها بتروغراد

مبراطورى القمر  ألطريق كانت ا
سنة ١٧ بعد الشيوعية الثورة الى

غراب حر^ت ربتن  بجن ا
 باعتبار التظاهر بحركات العمال

 الحتمية النتيجة المظاهرة أن
 عنصر برز كما ، والبطالة للتعطل

 هذه استغالل فى والطلبة ألشباب
 ًارائهمم عن 'ض المبرات

 اوطية ١ و سبة دا ■ ل- ا "زربا ءلى مدت ء
نسانية  فى البارز ازمذايع وهو وا
 شده تنظم 'لتى ةلمعادرا المظاهرات

عداء حروب ستغزاز ا  ند ؤو ،وا
سلحة م١,أخل٦س.١  غد أو ،' الذرية ا
حتكارات ضد او سرية١لتغرقة١  ا

حتبية مثلة وس ، أ  المعاصرة ا
عتداء لحرب المناهضة ألمظاهرات  ا
مريكية  مظاهرة ومنها م نيتن؛ فى ا

 التاون ض أمام ١٩٦٧ أكتوبر
 ألف ة٦م نعدو فيها اشترك والتى

٠ أمريكى متظاهر
المطاهرات تاريخ أما د ٢'

 مع ا يبدأ فلم ممر فى السياسية
مظاهر باستثناء ١٩١٩ غام تورة

واأطاهرات ،-كرية—الم عابدين
 شعبيا تعبرا جملتها ق كانت الممرية

حتالل ضد  البريطانية والحماية ا
ستبدادى الحكم ضد أو  وند ، ا

 أحداث الثورة هذه نشوب سبقت
 تتمخض أن الممكن من كان سياسية

 الشعور تترجم مظاهرات قيام عن
 ،مجهولة ظلت ولكنها الشعبى
حكام دنشواى نحادث  الدامية وا

 لم ١٩٠٦ يونيه ٢٧ فى مدرت التى
 الحزن من بأكثر الثعب يقابلها

حتجاج والوجوم  ، الصامت وا
 ديسمبر ١٩ فى الحماية اعالن وكذلك
 مماثلة باحتجاجات نابلها ١٩١٤

 واحتجاب الحقوق مدرسة كاغراب
خبار مذريدة ٠ ا

 مارس ٩ فى الظبة مظاهرة تعتبر
 تاريخ فى جماهرية مرة أول ١٩١٩
 طلبة نيها اشترك المياسى ممر

 لمدرسة القيادة وكانت الطيا المدارس
 اعتقال على احتجاجا وذلك ،الحذوق
ربعة الزعماء  بمدها وذوالت ، ا

 المناسبات كل فى الطلبة مظاهرات
 وكان بابالد مرت التى السياسية

 ث٢م هاو ورؤس ايسرة ز ا له-؛ بتت-مدى
 لبرليسر( ١ س نظمت ثم ،ادريطانيجن

 تخاصة١المظاهر لمقاومة فرقة الممرى
 ،النظام بلوك أو الخفر ببلوك عرفت

 المظاهرات هذه قمع فى اشتركت كما
 الذى اثبريطالى الجيش س وحدات

سكندرية القاهرة فى مرابطا كان  وا
 دائما اشتراكه وكان القناة ومدن
رواح فى بضحايا ينتهى  وتخريب'فى ا

 سريعات صدرت العامة،كعا المرافق
 طيها يعاقب جريمة التظاهر اعتبرت
 ا٨ فى التجمهر قاذون منها ، 'لذاذون
جتماعات ))قاذون ثم, ١٩١٤ أكتوبر  ا

 ٣٠ فى المادر (( العمومية الطرق فى
 الدستور اعالن بعد '١١٣. مايو

, يوما بأربععن



١١٨٦ عمومية معارفى

 التاريخ فى الكبرى المظاهرات من
 - ١٩١٩ حوادث بعد المعاصر المصرى
 احتجاجا ١٩٣١ عام مظاهرات ١٩٢١

 أثناء ١٩٢٣ دستور الغاء على
ولى باشا صدتى وزارة  وشملت ، ا
 ة- البالد ألحاء جميع المظاهرات هذه

 لىقمعها، الجيش من قرات واشتركت
 التى ١٩٣٥ نوفمبر ١٣ ومشاهرة

 الجامعة طلبة من عدد ضحيتها راح
 الوطنية الجبهة لقيام مهدت ولكفها
 ٢٩ ومظاهرة ، ١٩٣٦ معاهدة وعقد

 شروع على لالحتجاج ١٩٤٧ذوفمبر
 ٢٦ مظاهرة ثم ، نلطعن تشميم

 لبريطاذيين١من للثار طلبا ١٩٠٢ يناير
سماعيلية حوادث بمد  التى الدامية ا

 أعقبها والتى ، بق١ اليوم لى جرت
ع ٠ نفسه اليوم فى الحرائق اند

عمومية سارف
سم  وزارة به تعرف كانت الذى ا
 عام حتى ممر فى وألتعلم التربية

 هذه سم تطوير بدوره وهو ، ١٩٠٦
 ديوان زؤ باسم انشائها منذ الوزارة

 وند ١٨٣٧ مارس شهر فى « المدارس
 مختار مصطفى اللواء أمير عليه تولى
 محمد عصر فى ابعثات رجال أحد بك
سم هذا وظل ، طى  حتى تائما ا

 نظام اسماعيل الخديؤ استحدث
٠ ( اوزارات ) النظارات
 ٢٨ فى للنظار مجلس أول تثكل

 من يتالف وكان ١٨٧٨ أغسطس
 مبارك على وكان ،نظار واربعة رئيسى
 الممارف نظارة تولى من اول باشا

ضافة ) العمومية  نظارتى الى با
وقاف شنال ا  ، ( العمومية وا

 ، باشا ثابت محمد فيها وخلفه
 ابراهيم على ثم ،باشا سامى ومحمود

 الله وعبد ث باشا زكى ومحمد ، باشا
٠ وغرهم باشا فكرى

 تولى أن مند ))النظارة(( اسم اطل
 عام فى ابالد حكم حسبن السلطان

 وزار؛ على تولى من اول فكان ١٩١٤
نيم بهذا العمومية العارف احمد : ا

 ، باشا يكن عدلى خلفه باشا حلمى
 ابراهيم فيحيى ’، باشا زيور وأحمد

ء ) باشا  رياسة تولوا الثالثة وهؤ
 من مشاهير ومن ، ( ذلك بعد الوزارة

 باشا رفعت توفيق : عليها تولوا
 ابوالعود وزكى ،باغا ولى وجعفر

 وشقيقه ) ، باشا ماهر وعلى ٠ باشا
 الئمى واى ' ماهر احمد الدكتور

٠ باشا عيى حلمى متحمد و ، باشا
سم هذا ودام  اطالق لحي ا

 عام ءليها (( والتدليم التربية وزارة »
 م بي الوحدة قيام وبعد ٠ ١٩٥٨

 : الى ١٩٥٩ عام فى قني وسوردا
 المركزية والتعليم التربية وزارة

. التنفيذية والتدبم الذربية ووزارة

باس ساطة
 اش سلحات عن بالمثل المداملة
 الخاص اندولى القانون فى ستخدم

: الدبادمايى القانون فى وكذلك
 القانون فى بالمشل المعاملة - ١

 فى التبادل بها يقعد الخاص الدولى
حكام -سفين جنبية ا  ان بمض ، ا
حكام هذ، تعامل  مثال ممر فى ا
حكام بها تعامل اش المعاملة ذات  ا

 ب مدر الذي البلد فى الممرية
جنبى ام  ، ممر لى تتين، المراد ا

جنبية لالحكام تكون أن ى’  ض ا
 الوطنية لالحكام تكون التى التيمة

جنبى ابلد فى . ا
حكام, اتفاقية نصت وند  اش ا
 فى العربية الدول جامعة دول وتعتها
 يجوز  » أنه علئ الثانية المادة
 الدولة فى المختمة القفانية لللطة
 فى بحث أن اكفيد اليها المطلوب

 ينحمر لهدا (( الدعوى موضوع
 الحكم تنفيذ جواز فى المبدا تطبيق

جنبى  وبنغر ،كذلك بوصفه ا
 البلد ذلك تانون فى المقررة الغرود

حكام لتنغيذ  كما ، ه الوطنية ا
 تتفيد فى بالمثل المعاملة مبدأ يطبق

وامر عمال اى ا ئبة ا .الو



معاهدة ١١٨٧

 القواعد من بالمثل المعاملة ٠ ٢
 الدولى العرف عليها يقوم التى

 عن عد' ور د منبثقه عى و ٠ ى٠ ما د ادبل وا
 ،القانون أمام الدولية الماواة مبدا

صيلة الحقوف من اةلمعاووا  ا
 نواعد أث ومع ، الميادة تامة للدول

 عالنات تنغض المستقرة الدور القانون
خالل عل ويترب الدول  بها ا

 كثيرا هناك أن ا ، قانونية سئوبة
 الدولية المعامالت فى القواعد من

 والتقاليد العرف من وجردها تتمد
 يترتب أن دون الدوبة والمتجذامالت

خالل ءاى  ومع ، مسئولية اية بها ا
 مراعاة عل تعمل الدول فان ذلك
خالل عدم  تطبيق أساس ء!ى بها ا
 رؤساء كاستضاذة ماثل المعاملة مبدأ

 ،فابلن١الحابنو لحكومات١لدولو١
 عل تذكارية أجنبية أمماء اطالق أو

لقاب ا منح أو ، ارع لثعدا  وممةوا
 على تقوم مجامالت وهى ، الفخرية
 وكذلك ،بالمثل المعاملة مبدأ أساس
 التى المابة لالعفاءات بالنبة الحال

 يجن،٠لدكوماس١لسثلجن الدولة تمنحها
خرى والتيمسيرات  تقدمها التى ا

والوفود الدبلوماسية للبعنات

بحش,س<
 احاى ، المعاهدات ادارة
دارات  وزارة بديوان ية——المياس ا

 بثئون وتختص ، الخارجية
تغانات المعاهدات  التى الدولية وا

 وتثمل ، فيها طرفا الدولة تكون
 هده مشروعات اعداد مهمتها

تناتات المعاهدات  واتخان ،وا
جراءات  برامها الالزمة ا
سدارها  وتسجيلها ونثرها و

 الدولية الهيئات لدى أو ، بالوزارة
 بمباشرة تختص كما ، المختصة

جر  هذه نقض حالة فى الالزمة ،ات١ا
تفاقات  هده فروع وتثمل ، ا

دارة كما والصياغة للترجمة ؤم ا

 وادارة ؛ الوزارة مكتبة تتبعها
 وزارة تنظيم حسب المعاهدات

 الوبل تتبع المصرية الخارجية
بحاث بادرى أسرة لنوزارة الدائم  ا

٠ والمرام
معاهدة

صطالح فى المعاهدة  السياسى ا
 وتتم ، واكثر٢ ندولتحن٠بح تبرم اتفانية

 قانونية عالنة تىء٠وتك ٠ رانتراضى.
تفاقية احلراف بحن معينة  ويذنب ، ا
 نالمعاهدة ،المياسى الطابع عليها
 اذ ٠٠ دولية رسمية وبقة المعنى بهذا

 تمثل ان المعاهدة اطراف فى يشترط
 أو القانونية الثخصية لها دو

٠ بها معترفا دولية منظمات
 مختلفة سياسية مصطلحات تطنق

 الدولية ورائق ١ هذه من أنواع على
ختالف هذا ويشأ ٠ التعاقدية  من ا

 أو البارزة صيفتها او اذوريقة طبيعة
 : المصطلحات هذه من ./ ترارها ١طريقة

تفاقية تفاق ، ا  واتفاق ، وا
 ،والتصريح والبروتوكول ، الجنتلمان

 تتشمن وجميعها والحلف الميثاق تم
تفاق معنى ٠ التعاقدى ا
 لدول١لجميم تحق١المعاهد ابرام ان
شخاص من غيرها دون  القانونية' ا
هلية تامة اعون أن على  ،الدولية ا
 المبادة ناقسة الدول حالة وفى

 الماهدات عقد فى حقها يكون
طاتات  الشبة بمالقة مرهونا وا

 الممرية التبعية حالة ذلك مثال )
 الممنوح الفرمان نعى لهدا ،لتركيا
 فى حقه قصر عل اسماعيل للخديو
تفاقات على المماهدات عذكد  ا

 تستثنى كما ،٦ ( والتجارية الجمركية
 ث بتم حيادها اعلنت التى الدول
 ضمان أو تحالف معاهدات تعقد 

 تران معاهدة أن كما •' جماعى
 ابرام الفاتيكان دولة ءذى حرمت

٠ سياسية معاهدات
 منهل المعاهدات موضوع أما
أى المشروع الشثاط نواخى جميع



١١٨٨ اعسلية

 أو المرف قوامة يخالف  زما
خالق  غية المعاهدة فتعتبر العامة ا

تفاق تم اذا موضوعا  على مثال ا
 شعب ابادة أو ١الىذيق تجارة تنظيم

 موضوع أن كما ٠ الثعوب من
 يتعارض أ ينبغى الماهدة

 عصبة كميثانى الدولية المواثيق .مع
مم مم هيئة أو ا  لهذا ، المتحدة ا
ول ألميثاق ض  على ٢٠ ألمادة فى ا

 قيما كل انعصبة دول توافق )) أن
 يلغى الميثاق هذا ان على يخصها
لتزامات جميع  هدع تتعارضى التى ا

 اتفاقيات أية تعقد  وانها أحكامه
حكام تك مع تتعارض  نمى كما ، ا

 التزاماتها من كردولة تتحض أن على
 مع تتعارض كانت اذا السابقة
 من ١ ٠٣ المادة ونمت ٠، (( الميثاق

مم هيئة ميثاق  اذ ١) أنه على ا
لتزامات تعارضت  بها يرتبط التى ا
عضاء مم هيئة ' ا  حكام وفقا ( ا

 ًاخر دولى التزام اى مع الميثاق هذا
 بالتزاماته* فالعبرة به يرتبطون

 ومعنى (( الميثاق هذا على المترتبة
 تلفى الدولية المواثيق احكام ان ذك

 وان ، الخاصة المعاهدات احكام
 تلفى الجماعية المعاهدات احكام

 هذا وعر ١ الثنائية المعاهدات احكام
ساس  التزاماتها ممر ألفت ا

 نها القناة ن بذئ ١٩٣٦ بمعاهدة
 القسطنطينية اتفاطا مع تتنافى

٠ ( ١٨٩٨ لعام الجماعية
 مراعاتها الراجب الثروط وس
 من الخلو هدة’المد انعقاد لصحة
 كالعلط للعقود المبطلة العبوب
كل  حطةمعمال ولكن ،والتدليس اه وا

 بمللة يمر دولية معاهدة د’انعن ان
جراءات من  الغلط وترع يجعل ا
 اختلف بينما ، نادرا التدليس أو

كراه عنصر تحددر فى الفقهاء  ا
 ٠ ندولتثن١ب الصدم لمعاهدات بالذدهة
خرى منتصرة احداهما  منهزمة وا
تحت لدولة بالدة الحال وكذلك

ستعمار تحت أقليم أو ااحماية  ، ا
 كلرى دولة استخدام حالة فى وكذلك
٠ المقنع التهديد

 اجراء المعاهدات عقد يسبق
 غى تمهيدية مفاوضات أو مباحثات
تفاق تم اذا حتى رسمية  ءلى ا
 يعلن ، للمعاهدة الرئيمية العناصر

رفان طراف أو ) ا  حالة فى ا
 أسماء ( الجماعية المعاهدات

 المماهدة لتحرير المفونون الممثلين
 المفاوضات أما ،عليها للذونيع أو

حيان من كثى فغى التمهيدية  ا
 البعثات برؤساء اجرائها فى يكتفى

من كل فى المعضدين .ومطسية’ش١
٠ الدولتين
 المعاهدات عل التوقيع يعتبر 

حيان بعض فى  لنفاذها كاب ا
 حالة فى وذلك ، ملزمة واعتبارها
 سهينات عليها التصدق اشتراط

 ض حب الدولة فى بية اب
 ١٢٥ المادة ان ذلك مثال ،دستورها

 لمام الممرى الدستور مثروع فى.
 س ش١ المعاهدات ين تفرق ,٩٦٤
والتى ابرامها الجمهورية رئيس حق
 مجلى موافقة بعد ا نافذة تعتبر 

مة تى؛ الدو على وذذك٠ ا ا
 لمعاهدات١يبرم رئيرالجمهورية ))

مة مجلر ويبلغها  بما مشفوهة ا
 قوة لها وتكون ٠ العيان س يناسب
 عليها والتحديق اعتمادها بعد القانون
وضاع وفقا ونذرها  ٠٠ المقررة أ

 والتحالف الملح معداهدات ان على
 المعاهدات وجميع والمالط والتجارة

 راض’ فى تعديل عليها يترتب اش
 بحقوز تتعلق التى او الدولة

 لدولة١ذة١خز تحمل اش أو ،البادة
 الميزانية فى الواردة النفقات من شيئا
عليها وافق ١جذ ا نافذة تكون 

 المعاهدات ادرام اءات ار وتتضمن
 المادة لنعرى ١تنغمن تعجبا.ها ورة ق

مم هيثة ميثاق س ١٠٢ المتحدة ا



١٩٢٦٠سه٠ ١١٨١

 عمبة الثرد هذا استحدثت وتد
مم  وتقوم ،ميثاقها من ا٨ المادة فى ا

مادة مم لهيئة المامة ا  اسدة ا
 ميثاق تضمن كما ، اشهارها بمهمة
 ٠ مماثال نعا العربية الدول جامعة

١٩٣٦ ساسة
 البريطانية(( المصرية ))المعاهدة ٠ ١
 المعرية الحكومة بجن انقانية وهى

 والحكومة الوطنيه الجبهة فى ممتنه
 ٢٦ فى عليها التوقيع نم البريطانية
١٦٣٦ انمطى
 انتهت اش المفاوضات سبقت

 عدة لها ومهدت المعاهدة هذه يعقد
 اما ./ وخارجية داخلية احداث

 ستور اك تعطيل فتشمل الداخاثة
 فى بانا نسيم توفيق وزارة ومحاولة

 لعقد مفاوضات اجراء ١٩٣ ه عام
 وبريطانيا ممر بجن عسشكرية محالفة

 تصدرها مظاهرات نيام الى أدى مما
 وراح والمدارس الجامعة ...?اب د

حداث أما ؛ منهم عدد ضحيتها  ا
يطالى الغزو فأهمها الخارجية  ا
ستعمارية المصالح وتهديد للدمثة  ا

. افرإقيا ذرق فى البريطانية
حداث هذه نتيجة من كان  ا
 تمثل كا'ت (( وطنية جبهة )) تأليف
حزاب جميع  وهى حينذاك القائمة ا
حرارو الرفد  والهيئة الدستوريين ا

تحاد المعدية  والحزب والثعب وا
عالن وتم ٠ الوطنى  فى نيامها عن ا

 اليوم وفى ، ١٩٣٦ ديسمبر ١٥
 مرموم مدر ديسمبر( ١٤) السابق

 يناير ٣٠ ولى ، ١٩٢٣ دستور باعادة
 برياسة محايدة وزارة تألفت ١٩٣٦

 حرة انتخابات جراء باشا ماهر على
 فى ندية و وزارة تشكيل عن تمخضت

٠ ١٩٣٦ مايو
 مارس ٢ فى المفاوضات بدأت

 ثم بالقاهرة الزعفران بقمر ١٩٣٦
سكندرية أنطونيودص بتعر  ، با

لتحاس1مغاوشات اس٠ءلىأس وجرت

 ش١ ا ٩٣٠ عام هتدرسون -
تفاق فى اسل ببب تغتتو  على ا

٠ الودان سالة
 من مؤلفا الممرى الجانب كان

 رئيس ) باشا زلنحاس ممطفى
 محمود محمد ؛ رنيا ( سابق وزراء
 ؛ ( سابق وزراء رسن ) باشا

 رئيس ) باشا سدفى اسماعيل
ىباشا٠يحي الفته'ح عبد سابق( وزراء

الوزرا، وس ( سابق وزراء رئيى )
، باشا غالى واصف ، لقيان٠ا٠ل

 الثمى على ، ماهر احمد الدكتور
ستان ، باشا محرم عثمان ، باشا  ا
 ، باشا عفيفى حافن ، عبيد مكرم

 أحمد. ، بك النقراشى نهس محمود
 ولم ذا (( بك النصر سيغى حمدى
 ووقف الوطنى الحزب فيها يشترك

٠ الممارضة موتف المعاهدة من
 مؤلفا فتوان البريطانى الجانب اما

 وزيرألخارجية( ) ايدن انطونى : من
 رئيس ) رلعزى-ماكدونالد جيس
 سيمون جرن سر ؛ ( الخاص ااجئر

 فياكونت ؛ ( الداخلية وزير >
 ؛ ( الملك أختام حامل ) هانيفاكس

 السامى المندوب ) مبسون مايلز سير
 واستمرت ( ممر فى البريطانى

تفاقية توقيم حتى المفاوضات  فى ا
١٩٣٦ أغمطى ٢٦

 من ١٩٣٦ معاهدة تتألف - ٢
 ٣ و مالحق ٤ و مادة ١٣ و ديباجة

 متفق ومحضرين ، ممرية مذكرات
 اداس المندوب من وخطاب ، عليهما

٠ المعاهدة تضمنته ما ؛وأهم البريطانى
 ممر احتالل انتهى : ١ مادة
 الجاللة. صاحب توات بواطة عمكريا

رك مبراطور ا ٠ وا
 فصاعدا ا ن من يقوم : ٢ مادة

 لدى الخ ٠٠ الجاللة صاحب ل٠بتمش
 صاحب وبتمثيل ، ممر ملك بالد

سان يالد لدى ممر ملك الجاللة



,١١٩ لقاية ساسة

 الطرفين من كل يتعهد : ٠ مادة
 مع عالناته فى ينخن  بان المتعاندين

جنبية البالد  مع يتعارض مونفا ا
٠ المعاهدة احكام ومع ٠ ٠ المحالفة
 الطرفين احد اشترك اذا : ٧ مادة

خر الطرف فان ٠ ٠ ٠ حرب فى  ا
 وتنحصر ٠٠٠ بانجاده الحال فى يقوم

 ٠ ٠ يقدم. ان فى ٠ ٠ ٠ ممر ملك معاونة
راض حدود داخل  جميع المصرية ا

 وسعه فى اتى والمساعدة التسهيالت
 ومطاراته موانيه استخدام ذلك بمافى

٠ الواسالت وطرق
 الوير ننال ان بما ٠ ٨ مادة

 ممر من يتجزا  جزء هو الذى
 عالمى طريق نفه الوتت فى هو

 أساس طريق هو كما للمواصالت
 أن والى ٠٠ البريطانية لالمبراطورية

 حالة فى المصرى الجيش يصبح
 بمفرده يكفل ان منها يتطبع

 ٠ ٠ وسالمته(' القنال لى المالحة حري":
 الملك الجاللة لصاحب يرخمى

سرأطور راض فى يفع بأن وا  ا
 تتعاون قوات القنال بجوار المصرية

((٠٠ المصرية القوات مع
 ان على الطرفان اتفق - ١ ١ مادة

 من مستمدة تستمر السودان أدارة
 يوب ١٠ و يناير ١٩ ) اتفاقيتى

 هذه نصوص فى وليس ( ١٨٩٩ عام
 البادة بمألة ساس اى المادة

ئب’شئب حا  د_ىبةار

 خصائص من هى ممر فى واموالهم
٠ المعرية الحكومة
 الجاللة ساحب يعترف ٠ ١٣ مادة

مبراطور الملك متيازات نظام بأن وا  ا
 العمر روح يالئم يعد لم ا ن القائم

 ويرغب ، الحاضرة مصر حالة و
 الغاء فى ممر ملك الجاللة حبما
٠ ابطاء دون النظام هذا

 فى الطرفان يدخل - ١٦ مادة
منهما أى طب على بناء مفاوضات

 ٠ سنة ٢٠ انقضاء بعد وفت أى فى
 بعدد خاصة فهى المالحق اما

 الفاة منطقة فى البريطانية التوات
 المطلوب المواصالت وطرق ،وأماكنها
 مفاوضات تغاقبثأن١ ثم ، انشاؤها
 الخامة والمغاوضات ، الودان

متيازات وامتيازات وبالحصانات ، با
 ٠ البريطانية التوات

ضطقة عن الجالء مثكلة كانت
 المام الراى شغل ما اهم القناة

 الحرب بعد سيما  ممر فى الوطنى
مم هيئة وقيام الثانية العالمية  ا

 مفاوضات فشلت طما ، المتجدة
 امام نضيتها مصر رفعت ١٩٤٦

س مجلس  فأعاد اتالى المام فى ا
طر١ القضية المجلى  المتنازعة ف١لىا

 اسنغزازت وأخذت ، وديا لحلها
 ، الوطنيين حفاظ تثر البريطانيين

 موضع الوفد وزارة وضعت حتى
تهام  مخرجا تر فلم العام الراى من ا

 ١٩٥١ عام العرش خطبة فى اعالنها ا
 فشل حالة فى المعاهدة عرالغاء عزمها

 اساس على تجريها انى المفاوضات
ء  وانتهى ،ن١معالود والوحدة اد
مر  ومدر أكتوبر ٨ فى بالغالها ا

 صادق أن بعد بذلك -كوة1م مرسوم
لغاء هذا على النواب محمى  ١فىه ا
 اتفاقية اعتبار أعلنت كما ،أكتوبر
 لمترية١الحكومة وبتت ، ملفاة ١٨٩٩

 زانونية أسس عدة على التعرف هدا
 هينة ميثاق مع تتناقض أنها منها
مم  تميادة انتقاصا تتغمن نها ا

 مع وتتعارض أراضيها على المصرية
م هيئة ميثانى  نتائج مون وكان ، ١٠ا
 بمعركة عرف ما ندوب المعاهدة الغاء
٠ القناة

ثقافية ساسة

 ثنائية اتفاقية الثقافية المعاهدة
 الفكرية الصالت لتوثيق تعقد عادة

 '، متحددة لهدة والفشة والعلمية
احدى الثقافية المعاهدات وتعتبر



 العالنات كوبق الودية الوسائل
 وهى ، لها نتيجة تكون او الجاسية

 المجتمع فى أن كث. \ ألوان أبرز من
٠ اليونكو منظمة قيام بعد الدولى

 عادة الثقافية المعاهدة تتضمن
عتراف تبادل  ،العلمية بالمؤهالت ا
ساتذة تبادل  لحح١تقديم ،والطلبة ا

 واستقبال ارسال ضجيع الدراسية،
 البلدين نين الثقافية والبعوث الوفود

 ،المعافية المراكز اقامة ،المتعاندين
 اللغة ننر غأنه من ما كل عمل

 والتعريف البلدين ^ن والثقافة.
 نثر وتثجيع ، القومية بالغنون
٠ إؤلغات١ وترجمة

 اعتركت معاهدذثقافية أول كانت
تفاقية هى ممر فيها  ممر بعن ا

مم لهيتة التابعة اليولكو ومنظمة  ا
 التماون لدعم ١٩٤٠ عام المتحدة
داب ميادين فى الدولى  والرطوم ا

 المعاهدة ثم ، والتربية والغنون
 ، العربية الدول جامعة مع الثقافية
 المعاهدات من سلسلة عقد ذلك وتال

 بها التى الدول اكثر مع الثقافية
 العربية للجمهورية دبلوماسى تمثيل

٠ المتحدة

نوى سجل
 يتكون حديث جهاز الذرى المعجل

 ضخم كهربى مغناطيس من أساسا
طنان مئات يزن  منه الفرض ا

 الذرة اكتروذات١و بروتينات اكساب
 ندرا المنحة الحادة وجيمات

 طاقات ثم ومن المرعة من متزايدا
 المغنطيس المجال أن ذلك ،هائلة
 يدفع الكهربى المفتاطيى من الناتج

 دائرى حلزونى مدار فى الجيمات
 باستمرار لجسيمات ١ سرعة فتتزايد

ف مئات الى تعل حتى  من ا 
 من مقتربة' الثانية فى مترات الكياو
 الى بذلك فتتحول ، الضوء سرعة

عنصر صفائح على تطلق قوية قذائف

اسة ب ١١٩١

 بالتالى وتحولها نراته لتحلل معين
٠ آخر عنصر ذرات الى

 تبلغ كانت الناتجة الطانة فهذه
ولى الفرية المعجالت باستخدام ) (ا

 ثم ا٠ ذولت اووات—كي مليون نحو
 الحصول بها أمكن معجالت صممت

 الماليين مئات طاقتها جسيمات على
لكترونات من  أصبحت بحيث ا

شعة تفارع  الطانة ذات الكونية ا
 تجارب اجراء وبفضل ، الهائلة

 امكن المعجالت هذه فيها استخدمت
٠ كالمندليغيوم جديد عنمر اكتشاف

القناة مركة
 حدث ( القتال ًاو ) الفاة معركة

 الحكومة بالغاء ارتبد ممرى وطنى
 ١٩٣٦ معاهدة ( الوفدية ) الممرية

 مرسوم وصدر ا ٩٥ا أكتوبر ٩ فى
 فى البرلمان مصادقة بعد بذلك

 الجالء مالة كانت ولما ،اكتوبر ١٥
 أصبحت لهدا ، الخالف محرر هى

 ميدانا التاريخ هذا منذ القناة منطقة
 فى طن٢ بأن بدأت ، ة دامي لمعركة

 البريطانية القوات اعتبار أكتوبر ١٢
 وكان •/ معادية نوات القناة منطقة فى

عالن هذا مدى متناع ا  عن ا
متناع معها التعامل  تموينها عن وا

 من المصريين العمال انسطحاب ثم
 منذ وبدأت ، البريطانية المعسكرات

 نكفاح لتنظيم لجان اكتوبر ١٨
 أيدى ءلى الفدائيين فرق وتدرييب

حرار جاحد الف من عدد  غير بصفة ا
 الفدائيين فرق وًاخذت ، رسمية

 وتهاجم المعسكرات عل تمطر هذه
٠ خارجها فى طاذيين٠لبر١ الحنود

 المعاهدة الناء بريطانيا اعتبرت
 قانولى غر عمال واحد طرف من

عمال عل ردت ثم ، بها وتمسكت  ا
ستيالء ضدها العدوانية  عل با

 القناة منطقة فى العامة المرافق
 الحاه ومحطات الحديدية كالسكك
نارة ، الجمارك احتلت “كما وا



١١٩٢ س٠ بة٠

 الغردان كوبرى على يدها وضعت ثم
 الممرية التوات يذلك فمرلت
 كما ، وغزة المريثى فى السكرية

 السويس من البترول انابيب نطمت
 ارهاب فى واخذت ، القاهرة الى

 فى المسافرين وتفتيش العمال
 فى واشدمجد ، وايارات القطارات

 طذثنوس١المو من عدد الصراع هدا
 وفى ، ارداحهم على الدطئى الحداد

 واستشهد القتال تجدد اكتوبر ۴٠
 ذلك وئال مواطنا ١٩ اليوم هذا فى

 على الفدائيين هجوم تركيز
. البريطانية العكرات
حداث تطورت  شسهر خالل ا

 ، التحرير كتائب تنظيم يعد نوفمبر
 مظاهرة نظمت الشهر من ا ه وفى

 ، القاهرة ضوارع فى سارت ضخمة
 البريطانية القوات حاصرت ١٨ ولى

سماعيلية ذظة محا مبنى  نربت ئم ا
 أعلنت ذلك أش وءإى ،!قذابل١اشءةب

 تدريب على اشرافها الحكومة
 خالل مداها المعركة وبلغت ، الكتائب
 فتوالى ويناير ديمبر دهرى

 الفدائيين من عدد ستشهاد١مو١ألصد
 ديسمبر ٩. وفى ، الجامعات طلبة من

٠ عبده كفر قرية البريطارون هدم
 قطعت أن ذلك نتيجة كانت

 ببريطانبا عالقاتها محر
 المعرى لغير ١ ستدعت ١و

 القاهرة الى باشا عمرو الفتاح عبد
 سياسيا مستثارا الملك أقامه الذى

 الشهر من ٢ ه فى الملك عين كما ، له
 للديوان رئبا باشا عفيفى حافن
 مظأءر من اعتبرت اجراءات وهى
 ولى ، القائمة للحكومة القمر عداء
 التل الى المعركة امتدت يناور ش-هر
 للطات١طلت يناير ٢٥ وفى ،الكبير

 فظة ’ متح مبنى اخالء ألبربطاية
عيلية  الداخلية وزارة ولك.ن ا

 ( لدينباشا١ج١مر د١ؤؤ رًاسها وعلى )
متثال بعدم أثم  وكانت الطلب لهذا ا

٤٦ فيها استشهد مجزرة الذتيجة

 ٠١ بعد ابوبى رجال من
 الحادث. لهذا وكان ،فدابة معركة

 الذى الثعب نفوس فى ابالغ أثره
 يناير ٢٦ التالى ايوم فى انطلق
حذ الى داعيا  انتصف وماان بالتأر ا
 أنحاء فى اران اندلعت حتى الذبار

 الحادث وهو ، العاصمة من مختلفة
٠ القاهرة بحريق عرف الذى

فلسطين معركة
 لمواجهة ١ هى فلسعلين معركة
 المربى الشعب بين السكرية
ستعمار ورانها ومن والمهيردية  ا

مبريالى ستعمار تعاون ان ٠ ا  مع ا
 أخذ العكرى المجال فى الصهيونية

 ايهود تدريب منها عديدة صورا
عمال على الصهيونيين  المكرية ا

 البريطابة المعكرات عن والتنازل
نتداب ابان نائمة كانت اش  بما ا

 للوكالة هدية معدات من فيها
ولى لمرحلة١فى ذلك وكان اليهودية،  ا

 ؛المعدات- اليهو: تزود ب ’ اأمركة من
 كاطارات الثقيلة العسكرية

 يضات لتعة١ومذح والمدافع، والدبابات
 غراء لى ستخدامها السخية

سلحة  مصدر اهم وبح الحديثة ا
 الصهيونيين لتليح بريطانيا بعد

يات  الغربية والمابا المتحدة الو
(.١٩٦٧ صيف حتى فرشا و و

 عنمرية دولة قيام اعالن ومنذ
 مايو ١٥ فى فلسطين فى اسرابل باسم

 الحرب من حالة اصبحت ، ١٩٤٨
 واسرائيل. العربى الثعب بدن نائمة

ت ثالث فى تمثلت  لم عارية جو
 زادتها بل هذه الحرب حالة تنه

 ناحية من عملت بينما ، اشتما
 العربية التوى تجميع على خرى’

 العربى '؛غرب شعوب ذلك فى بما
 الدورة وببان بينها مصيرية لمواجهة
٠ الدخيلة

ولى ألجولة -) ١  بحملة وتعرف ، ا
العمليات'" استمرت وقد ، ف'سطرن



سبى معركة ١١٩٢

براير ٩٤ و ١١٤٨ مايو ١٦ بس ما
 وابه ، لهمر بالبه ) ١٦٤٩

 ردن٠و ، مارس ٢٢ فى للبنان
 لم يوليه ٢٠ وسوريا ،ابريل ١٣

 بين ألذوفى انيدننح لتره باستثناء
 حاللها ونى ١٦٤٨يولهيه ٩ و يونيه ا ١

مدادات توالت  الممدات من ا
 مندول)لممخرين المدربين والمتطوعين

 ، ألراء ض ض نتر وا الغربى
 هذا ، اسرائيل كعه بدلك فرححت

 جمية ير ا يرؤامرات الى لة ضب با
 وتم ، بريطاليا مع المتحالفة العربية

 احتالل ؛لجولة هبده فى سر,ئي~ل
 )أو م ثم ألف ٢٠ر٧ ماحته ما

 دفالينوطر ارض من ( م م ٧٩٩٣
 الى العريى الشعئ من مليون نحر

٠ المحتفة ائنطقه حدود وراء ما

 وتعرف ا الثانية الجولة ٠ ٢
عتداءالثاللى او الثالثى، بالعدوان  ا

 ك ١بالمتر وتميزت لممويمى، ١ حرب أو
 اشتراكا وفرسا بريطانيا من كل

 جوية من المسخرية بعواتهما مباشرا
 سديات هدءا وبدات ، وبحرية وبريه
 سيناء بغزو اسرائيلية توات بتيام

 سالح دام بينما ١٩٥٦ اكتوبر ٢٩ فى
غاره والعرنى البريطانى الدران  با

 الهجوم حماية لمصرية المطارات على
سرائيلى  قناة عند مداه يبلغ حتى ا
 الثالثى المخطذ حسب الويمى

 حالة ذلك من تنثأ وحتى ، المرى
 وتعتبر المويمى قناة سالمة تهدد

 الفرنى البريطانى للتدخل مبررا
 ارتداد بعد القناة منطقة حتالل

 بالعزلفىسيذًاء المهددة لمعرية١ت١القو
 وانتهت ٠ للقناة الغربية الضفة الى

يرمن مجلى :تدخل الجولة لذه  ا
 الفرنسية القوات وانسحاب

 ٢٣ فى القناة مدخل من والبريطانية
 اسرارل نحادب—واذ ١٩٥٦ ديمبر

 مارس ٦ فى غزة ونطاع سيناء ض
٠ ١٩٥٧

 وتدرف ،الثالثة الجونة - ٢
ستعمارى اثالثى بالعدوان  أو ا
مبريالى،  الدبلوماسى بالدور وتتميز ا
يات١به اضطلعت لذى١والعكرى  لو
عمال نشرب نبل المتحده  ا
 انتقال وبعد ، خاللها وفى ، السكرية

من مجلس الى انقضية  والجمعية ا
مم لهيئة لعامة ١  زبىب" تميزت كما ، ا

 مورة٠لى جاءت المكرية اناعدات
يات لتبة با مباشرة تمير  المتحدة و

 الغربية، المانيا وحليغتيهما وبريطانيا
 تزويد. السكرية المساعدات وشملت
 الحديث. الحربى بالعتاد اسرائيل
 الى المحتلة فلطين أحالت وبكميات
 هذه وشملت ، عسكرية ترسانة
 والمدافع لدبابات١أخعى بعفة المعدات
 بأنواعها المقاتلة والطائرات الذييلة

 الماعدات شملت كما ، والصواريخ
مريكية الحربية القواعد استخدام  ا

 ، ونبرس ليبيا فى والبريطانية
ستعانة  الطائرات بحامالت وا

ص  موجودة كانت التى بكية ا
بيض والبحرين حمر ا  توفير مع ،وا
 ت١بالنار للقيام المدربين الطيارين

 امرائيل تزويد ثم ، المركزة الجوية
ستراتيجية ^الخراط  الموانع, عن ا
 بتصويرها قامت التى العربية

نمار مريية الصناعية ا  ،ا
 ألرادار محطات ءاى والشويى

 المخابرات سفينة وقيام ، العربية
مريكية  التجسى بأعمال ))ليبرش(( ا
٠ اسرائيل لحاب

عتداء سبتت  اتخلت مقدمات ا
 الرئيس اعالن منها ، صور عدة

مريكى يات بأن التكرر ا  المتحدة' الو
 الحدود طى المحافظة على مصممة
 ومنها ،صد الثرق فى التائمة

 الرئيس الى بها بعث التى الرسالة
 النغدى، بضبط ها في وينصح الممرى

 التهديدات من سطلة توالت بينما
عتداءات سرائيلية وا  منها ا

حدتها بلغت التى الحدود مناوشات



حتياطية نواتها  ؛ قيادة ونقلت ا
 I ؟ ١ الشهر من ١٢وفى ، النقب الى قواتها
حتياطى باستدعاء مصر اجابت آ الى ا
٠ الخدمة

 جمال الرئيس أعلن مايو ٢٢ فى
 غد لعقبة ١ خليج اغالنى الناعر عبد

سرارلم الالحة ردادات’ ه ا إ وا
؛ كت ، تتا١ ًالمرسلة تيحية١ستر١

مون اوثانت قام مم لهيئة العام ا  ا
 فى ودعا ٠، المنطقة الى بزيارة' المتحدة

 التقاط )) ضرورة الى تقريره
نفاس زمة مواجهة يمكن حتى (( ا  ا

من مجلس اجتمع بيتما ،, كة المتحر  ؛ ا
أ ٠ حاسمة نتيجة دوان الموقف لبحث

مريكى بعث مابو ٢ ٤ وفى الربرأ
 ؛ يناشدها محر الى برسالة جذوزرن

متناع الض ضبط  القيام عن وا
 الى تؤدى هجومية عكرية ب"عمال
 أ’ وزير سافر بينما ، الموقف انفجار

 نجتون—واش الى اسرائيل خارجية
 اسرائيلية امريكية خطة على لالتفاق

 اعلنت مايو ٢٦ وفى ٠ موحدة
 إ التعبئة اجراءات أتمت انها ارابل

٠٠ ٠’المامة
 إ جمال الربس عقد مايو ٢٨ وفى

 إ العالمية للمدجانة مؤتمرا الناصر عبد
 ؛ لعحف١لممثلى أسئله على نيه أجاب

ت نباء وود  ؛ التالى اليوم وفى ،ا
نباء ترددت  إ اضافية قطع ظهور عن ا

سطول من  طريقها فى الوفيتى ا
بيض البحر الى  ناست بينما ، ا

يات  ممر ضد بمناورات المتحدة الو
 التقد صندوق على الضغط منها

 خاص دق ا مد انذافى بتجميد ألدولى
 ٠ ى اعم١ عيد ال من نبة بمحب
ت ونيام مريكية 'اطاذرات حاد  ا

 فى بالمرور بمظ'هرة ( والربطانبة ١
خرى وس ،ادوس فناة  الناحاذا

 ( مايو ٣٠ ) نفه التاريغ لى عتدت
 ممر بعن المشترك للدفاع اتفاقية
ردن ٠ وا

١١٩( سدين دركة

عتداء  قرية على المنظم المكرى با
ردنية السوع  من بالقرب ا

 سالح مع الجوية والمعركة ، الخليل
 قمتها الحملة وبلغت المورى الطيران

 ليغى اسرائيل حكزمة٠ لرنيس ببيان
 ينذر ا ٩٦٧ مايو منتمف فى أشكول

قد ا١سورى على لح٠مس غزو سن فيه
 ردا '-فها دمثق احتانل الى يؤدى

 فى المرب الغدارين أعمال عاى
 التهديد هذا وأعقب ، المحتلة ننطبن
 الحدود بقرب سكرية بحشود

٠ المورية

 التهديدات علو^ الدربى الرد تضمن
 ات 4—الخط من دللة نية الصهبد

 فاع زك قبة اتفا بعقد بدأت ، نائبة الو
 ٤ فى وسوريا م٠ع٠ج بين المشترك

 تطورت مايو شهر خالل وفى ، قمر نو
حداث : ا تى النحو على ا

 الحكومة رفغت مايو ١٢ فى
مريكى طول٠٠لألس الماح المصرية  ا

 على ردا موانيها بزيارة السادس
 انها فيه أعلنت سرائيل تصريح
 هذا وجود على أمنها حماية فى لعتمد

ساول  ظهرتحثود مايو ١٤ ،وفى ا
 من المحردة المنطقة فى اسرائيلية
 بينما الورية الحدود بقرب الالح
 اساحة باستخدام حكومتها هددرا
 حالة فى التكاليف باهظة جديدة
٠ حرب نثوب

الطوارى* حالة أعلنت مايو ١٥ فى
 وأعلن ، المصرية الملحة القوات فى

 ف سمو أنها الناعر عبد الرئيسى
 اذا اسرائيل ضد المعركة تخوض
 يهدد لعدوان الورى الوطن تعرض

٠ سالمته أو أراضيه
 المصرية الحكومة طبت مايو ا ٦ وفى
 نقعن من الطعوارى? قوات سحب
 المعرية القوات لتكون المعررة ألحدود

 م تتو عدوان أى غد للعمل ستعدة
 \ ٠هد انسحاب بالفعل وتم اسرائيل به

اسرائيل استدعت بينما •' التوات



سي ب ١١٩٠

حداث تطورت  خالل سريعا ا
يام ربعة ا ولى ا  ،يونيه شهر من ا
 كرائيل شكلت لذهر١س الثانى خفى

 حرب وزارة أد طواى وزارة
رهابى ديان موش فيها اشترك  وا
 التالى اليوم ونى ، بيجين مناحم

 الدولة فد ستقف انها فرنا أعلنت
ولى الرصاصة تطق التى  بينما ،ا

 يأننعة ارابل الغربية ألمانيا أمدت
 أن باعتبار السامة النازات ضد

 ، محالة  واقعة معر مع الحرب
 اتفانية لى١العراق انضم يرنيه ٤ وفى

 نفسه اليوم وفى ، المشترك الدفاع
 المصرية، الجمهورية رئيى ثائب كان

 للثئون الوزراء رئيس ونائب
 ٠د و الدين محيى زكريا ) ألخارجية

 الرئيس مع موعد على ( فوزى محمود
مريكى  يوم فى لالجتماع جونون ا

 التى رسالته على ردا ، يرنيه ٦
بدن ه < ■ ■'*' أ ١ بحث طلب تضمنت

• ل ء؛ وماسى دو’ ■■وى—م■'■ على ن٠بإدر
نجازات كانت الذى الوتت فى  ا

 التواعد وفى 'ايرائيل فى العكردة
مريكية طول وفى والبريطاب ا  ا
 فى مركز غادر لغزو 'نمهد در

٠ التالى اليوم
 السكرية العمليات بدأت - ٦
-رابلى١العدو سم با عرفت -ألتى  نا

ستعمارى  من التاسعة الماعة فى ا
 بهجوم ١٩٦٧ يوبه ه يوم صباح
 على وشامل ومتعدد ء معاجى جوى
 : فى المعرية الجوية القواعد جميع

 تمادة دبير والر دمالبز المرش
 وادشاهى وكبريت صوير وابو وفايد

 سريف وبنى القاهرة وغرب وبلبيس
 ورادار والممدية الغردان وكوبرى

 ، والقسيمة والحصينة البدن طلعة
 التى المدو طارات عدد وندر

 {٦٨ بنحو الهجوم هدا فى اشتركت
 من اكثر اسرائيل تملك تكن لم طارة
سراب عن فضال ، نصفها' فحو اتى ا

ردية الجبهتين فى اشتركت  ا
٠ والورية

 دخلت اليوم مباح من ١١ ونى
ردن  جوى هجوم بعد المعركه ا
 النحو على العدو يه نام مرز شامل

 لعمليات بدءا ذلك وتال المالددزه،
 بقصف لسورية ا لجبهة١ءلى السكرية

سرائيلية، على مدفعيتها من  ارأزا
 ارض انعرانية القوات دخلت بينما

 ثم ، :ونية ٤ تفاقية تنززا المعركة
 حالة والودان الكويت أعلنت

 ، اسرائيل على فالحرب الطوارى
 والمغرب تولس حكومات وتبعتهما

 وفى ،العربية الدول بقية مع واليمن
 الغزو عميات بدأت نفه اليوم

رضية  والضفة وسينا، غزة فى ا
 الغطا، عنها ارتفع أن بعد الغربية
يام خالل فى اضطرها ومما الجوى  ا

 غزة قطاع اخالء الى التالية الخسة
 ثم الغربية والضفة سيناء وصحراء

 الجنوبية ورية—الس الحدود منعللذه
٠ القنيطرة حتى
 مجلى الى المعركة انتقلت ٠ ٧
من  فى الدنمارك مندوب برياسة ا
 وثوالت يونيه( )ه نفه اليوم ماء

 الى المجلس انقام وبدا جداته
ولى كتلتين  وتتف الهند تتزعمها ا

 وبعض الشربة الكتلة دول معها
فريقية.، الدول  تتزعمها والثانية ا

يات  أن حاولت التى ادة الو
 واصدر ، التواطؤ تهمة عنها تنفى

 ،النآر اطالق بوقف ترارا المجلس
 نفذت أن بعد ا يتحقق لم ولكنه

 المالف النحو على مخططها امرائيل
 المجلس جدات وانتهت ، ذكره
 عية٠طارئةلئج جلة الى النزاع بتتل

مم لهيئة العامة  نثل أن بمد ا
 !اسرائيل بادانة صدارحكم١فى المجلس
 ٠ شرد أو قيد بدون اثهاتو وسحب
 الحمعية جدات أولى عقد وتم.
 انعقادها ودام يوب ١٧ فى العامة
تتيبجة دون التعالى يوليه ٢٢ حدتى



حقال ٠١سر ٦١٩٦ ا

 فى الحايدة الدول فشلت أن بعد
 اسرائيل بادانة نرار ص الموالس*
راضى من هواتها وسحب العربية ا
 دورة الى النزاع اننثل تم ، ألمحتده

 بدأت التى العادية العامة ألجمعية
٠ سبتمبر ١٩ فى جداتها أولى

 امربى ا ط—المحي فى أما
 المونف تطورات أبرز فكذان

 فى والرؤساء للملوك القمة مرؤتمر عقد
 أعلن الذى سبتمبر ٢١ فى ألخرطوم

وفاق فيه  لعدوان تصفية؛ على التام ا
 سسئولية آناره لة از، ان ذر—باعتب

تفاق تم كما ، جماعية  دعم على ا
 تأثرت اش طدول اقتصاديات

 لمواصلة بالمدوا'ن مباشرة مواردها
 هذه وقدرت ، الموحد ربى٠ل١ العمل

 فيها تشترك ٤م ١٣٥ بنحو لمساهمة١
 المد كذ و ، وليبيا لكويت وا السعودية

 البترول زغ اعادة ض الوافقة
 مع ، ايجابية عربية طانة انه باعتبار

 بينما السويس، قناة اغالق استمرار
 وسوريا الجزائر من كل ونفت
 لوسائل بالنسبة تشددا أكثر موقف؛

٠ العدوان مقاوون
 مرة أكتوبر ٢٥ فى القضية انتذأت

 لبحث ن٠م١ مجد ااى ى ج ' أخ
دراثيلى الد.دوان  على المتعمد ا
 ردا المورس فى الضاعية المنندار'-ى

سرائيلية المدمرة اغراق طى  ايالت ا
 ٠ بر اكته ٢١ فى سعيد ر بو مياه فى

 ألدول ومجموعة الجشد١ وقدمت
يية سيوية ا  لتصفية بمثروع ا
ضحاب الد-دوان  مندوب وارفان با

 المنطقة فى ألدولية اسة يمثل
يات عاردضه  كا ه المتحدة الو

 ذن عادة مشروعا مصر رفضت
س مشروط ش القشاة  ٠ حاب—با
 وث٠مبد مباحثات فشلت وكذلك
مريكى للريس خاس  ألقاهرة الى أ

 عقد نوفمبر ٦ وفى ، نوفمبر ٣ فى
من مجلس  على بناء طارئا ^تماءا١ ا

ء الناثى الموقف لبحث ٠ ٢جع حآلب

طى اسرائيل رفضى عن  مطالبة ب ا
 سعى قما ماته ؛بالتر لمجلى ا بعيام

يات وحاولت ، لميتاى ا ۶ءغي  ألو
 أندول مجموعة بحث المناورة المتحده
دربالي  مشروع 'تقديم ١ش ذيذية٠الال ة٠ا
 ولمجموعة نلهند لمثروع مضداد

سيوية يقيه لر ا  أبد بيما ، ا
 النعوب هرة ط العالمى اوتمر ١

 نفسه الوقت فى اذك العرجة
 يدا ألعربى المرنف ;نيودلهى
 نقدم ذمر لو ٢٠ وفى ، شامال
تمءاد  ردا بمثروع وفييتى—الس ا

 بريطانيا به تقدمت مشروع على
جماع المجلى ه—عاي وافق  فى با

 على ._اسا—٠س٠ ونشى نوفمبر ٢٢
نحاب ٠ ا

عتقش همجرات  ا
عتقال ممكرات - ١ تعبير ا

 ويقصد ، المانيا فى بالنارة ارتبد
عتقال سمكرات  كان محاحر ا

 النطام بعداوة المتهمون اليها يرسل
شتراكى  ارتبداسمها كما ،الوطنى ا

ء مماملة فى شاذة بأساليب  هؤ
 جدير هو مما ولكن ، المعتقلين

 ذكر يرد لم أنه التاريخى باتسجيل
 حتى السكرات هذه عن جذى
 الثايذودخلت العالمية الحرب نثبت

 دودالحلغاء وتلتها ،المعركة بريطانيا
خرى  ، ١٩٣١ سبتمبر فى وذلك ا

 امدرت نفه المام من اكتوبر وفى
 عن ابيخى كتابا البريطانية الحكومة

عتقال ممكرات  مشد وتوالت ، ا
شارات البيانات التاريخ هدا  وا

 منها جلت التى المكرات هده ض
 وبعدها الحرب خالل الحلفاء دعاية

 مما ،النازى بالنظام للتشبير محورا
 الماية الصهيونية منها اتخدت
 ان باعتبار اهدافها تحقيق وسيلة

 هده ضحايا من كانوا اليهود
 زعماؤهم نطالب ، ألمسكرات

٦مم والعينية النقدية باتعويضات



سل ٠١سد ١١٩٧

 من تحميهم دولة لى بخهم -طالبوا
٠ ألمعنالم هذه تكرار
 عر الممكرات هذه انشاء بدا

 عر النازى الحزب احبال، اش
 يرمل وكان ١١٣٣ عام نى الحكم
 اليهود هن الجديد النظام أعداء اليها

 واهأئوباه واعفن واكيربثن
لهزاميثن شالم دعاة من وا  ا

ذانى للواقع  ،المغلس الحرب بمد ا
 لذازية ا الدعوة مناهضى هن وغدهم

 عن الممكرات هذه واحتدت
 الحجر فترة أن حيث من الجون

 مدن و’ عادية بمحاكمة متيدة غد
 مسكرات اشهر وس ، نانونية
عتقال  ممر العترة تنث لى ا
٠ وأورأنيتبورج وبوخذكد داشاو
دات بهذه المعتقلون ك'ن  ا

 نت وكل -ة يدو أعماي ء اذ، ؛كلفون
 ١٦ نحو الى تمتد الممل سماءت
 أبجلد يسعتخدم كل'ن و ساعة

 در ا مع، قدرت و ٠ ب لعف ١ لى يب لته.ن ١ ،
 المعتقالت لى كانوا الذين عدد الحلفاء

 ١٩٢٩ عام لى الحرب دوت تحتد
٢٠٠ نحو أن ألغاى'نبل ٤٠ بنحو

 كرأت—المم :جذء بقهم لى فى ١ د مر ألغا
٠ ذلك فل

 مهمة أن الحلفاء مصادر وتذكر
 خالل تطورت المسكرات هده

 أعتقلوا الذين عدد وارتفع ألحرب
 ولن اليهود من ماليين عد؛ الى بها

 تحت وتعت لتى ١ لدول ١ مواطنى
تالل  ند منهم كثيرا وان لماتى ا

عدام تفهم توا  باطالق او خنقا با
 نامة١ت١الغاز غرف فى او الرصاص

 حتى بالجرع او أحياء بالحريق أو
 الطبيعة لمظاهر بالتعرض أو الوت

 أ عليهم المفترسة الكالب باطالق و١
ء عدد أن ا,احادر هذه تذكر كما  هؤ

 لمسكرات١لى وحدوا الذين المعتقلين
 النحو طى المانيا استسالم ردد
 بوخفالد، مسكر لى ألفا ٨٠ : ا ش
ألفا ٣٢ ،بدن مسكر ألغافى ٣٠

 فى ائا ١٦ ،دساو مغر لى
 يبذزى،وقيل١فى ألفا ١٦، ماوتهاوزن

 فى يجرى كأن ما هذا من اسرا ان
 لى سيما  بولندا معكرات
 أنممد؛د قيل كما ومبدانك، أوسفيكيم

 ماليين ٤ .طغ الغازات غرف خحايا
 تجارب ران ، الجنسيات جميع من

حياء على فيها تجرى طبيةكل'نت  ه أ
 تحرق كانت الضحايا جثث وان

 ! لالرض ممادا رمادها ويستخدم
تهامات هذه أساس وعلى  ا

دعاءات  عثرات على الحلفاء حكم وا
ءد أفرادا النازيين من  م١وجماءات.-ا

٠ الرماس باطالق أو ثنتا
 كرات—لمع ذكر أول جاء - ٢

عتقال  جنوب لى ألبوير حرب ابان ا
 انام اذ (١٩٠٢-١٨٩٩ افريقيا)

 ءتنال مسكرات لبريطيون١
 لغرض ١تمتهدف لبويركلنت ١ وسجن
 البريطانيون استخدمها كما ٠ نفه

 لى ماو اذاو ثور؛ اخماد لى ذلك بعد
 ، ١٩٦٠ ى ١٩٥٢ عام بين كينيا

 فرانكو الجنرال واستخدمها
 الجمهوريين (ضد١٩٤-ه١٩٣٩١

 ، مدربد ودخوله انتصاره بعد
 ق نعل؛ على فيمت السو واستخدمها

 لى المعتصن ءدد تدر حتى ، واسع
 ٠٠٠٠ ٨ بين بتراو بما ألمالرأت هذه

 المعسكرات وكانت ه معتقل مليون ١ ٠
 البوليس أو (( الجابو )) اشراف تحت

 دكل ابان الوفييتى الياس
» لين ستا

اسل سسكران
شتراكى الحكم ظل لى تام تنظيم  ا
 صدف المانيا لى )النازى( الوطنى,

 والمعاهد المجامعات شباب اعداد الى
 الدوى الممل البهم يحبب اعدادا

 التى والطاعة النظام على تدريبهم مع
 فضال السكرية التربية بها لقم

 تكون ند التى التومية الثقافة عن
٠ دراساتهم محيد عن بعيدة

تامنتًا الذى اليدوى الممل وكان



١١٩٨ المغرب

’ بددى’
المرب

 المغرية اسة : اللوس ٠م
 دستورية طبة : الئم لعام

 ( ١١٦١ ) انالى المه : اموال , دبس
(الغا ٢٠٠ ) الرياد : امامة

 او المغزية المملكة أو المغرب - ١
دول مجموعة انمى هى مراكش

 يدمل المسكرات هده فكرة عب
 تحتاج انثائية عمليات فى الهاسة

 أسية وذات الباتى المجهود الى
 .,.ى٠ح مقدمتها وفى للبالد اتتمادية

 وحفر المتنعمات وردم الجرى
 يعيش بأن يقفى النظام هدا كان ٠

 الثانوى التمليم مرحلة بعد اثاب
 تتام مسكرات لى أشهر ستة تحو

الممران عن البعيدة البرارى لى
 لشباب الرسمى الزى وكان

 مكرية٠خبهء سترة العمل مسكرات
 الدراع على وشار؛ الكاش اللون دات
 حراس يحمل كما الجاروف لمثل

مماف على الجاروف الممكر  ا
 نظام يقفى وكان ، لرسالتهم رمزا

 الساعة فى اليوم يبدا بان المعسكر
 صاعات تخصمى ثم مباحا الحاسة

 الشاب يعود ثم وحده اتيدوى للعمل
 ويشمل ،ظهرا الثانية فى المسكر الى

 لى الجدى التدريب ذلك بعد نشاطه
شماع ثم الممكر ورش  الى ا

 او التوس التاريخ فى ساخرات
 نشاد وهو ونحوه، اليامى التنظيم
ميل للفرض بانبة ثانوى  ض ا

 هده نجحت وتد ، التدريب
 من أن بدلبل رسالتها فى الممكرات

 المانيا فى النازى الحكم مظاهر ابرز
ميال ف١٢٢ اعثماه  العامة الطرق من ا

 عظيمة وساطت المالية والمجارى
رض س  على نامت المستملحة ا

 ، العمل معكرات هباب امماف
 لحياة١بين الثقة تربت انها ففالعن
الممل وحياة النظرية الجامعية

 لقدير ) الكان مدد يلغ
 منهم يبش م.ن ١٣ر٣ < ١٩٦٠

 ض ويعملون الريف فى /٧٠ نحو
 ص الغا ٣٢. نحو ينهم .الزراعة
جالب  ( ويهود واسبان فرنبن ) ا

 ،متر للكبار ٣٧ الكثافة وتوسط
خرى المدن اهم  الببغاء الدار ؛ا

٢٦)( مراكش م.ن(؛ ١ر١٧)

 جغرافيا تحتل ، غربا العربى ألعالم
 التازة من الغربى الثمالى الرش

فريقية  التى بسواحلها وتتعرد ا
بيض البحر على تطل  ولمحيط ا

طلى  أوربا عن يفصلها و ، ا
 سرى ( ايريا جزيرة دبه )

 عرضه يبلغ الذى طارى جبل بوغاز
 الشرق من تجاورها ، أميال ٩

 ورية—الجمه الثرتى والجنوب
 الصحراء الجنوب ومن ، الجرارية
 تمثل بينما ( دورو ريو ) سبانية

الشمالى حدها البحرية كواحلها

جمالية الهاحة تتدر  للمغرب ا
 ان حيث م٠م الف ١٧١ يتحسر

 وهى- ) والجنوبية الشرفية الحدود
 تممن. لم صحراوية( امتدادات

 لىه١ المغرب تنغم ، رسمية بصفة
 الريف منطقة : هى جغرافية مناطق
 ابحر داحل المحرية ة—الجبر.
بيض  جبال مدفة ، الثمال فى ا
 والداخلية- والعظمى الوسطى أطلس

 الى الثرنى الثمال من وتمتد
 من تقترب حيث الفرى الجن-وب
طلى المحيد سباحل  مكونة ا

 التى الساحلية السهول من مجموعة
 اش التمرة المائية المجارى تتخللها
 الوشر الهضبة ، المحيد فى تصب

 أطلس مبال بحن الميزى أو
مساد ثم ،الساحلية واسول  ا

 والجنوب الجنوب فى الصحراوى
 الطبوغرافى التنويع وهذا ٠ الشرفى
 تنوع على اثره انعكس تد لالتليم
. والحيوانية النباتية الحياة



١١٩٩
 طنجة ، (العا ٢٤٩ ) فاس ؛ (ألعا

 (، الئ ٢٠د ) مكناس العا(؛ ١٦٦)
 ١١٧ د ن٠(،تعذو الف ١٤٩ وجده)

 وقد ع عا أ ٢ ٠ لحو ) اذدير دم ,( ألعا
 ل زلزج أش على الدمار أصابها
.١٩٦٠ امارس

قتصاد يعتمد ٠ ٢  المغربى ا
 عبرى ؛٠' لرئيسية ا لصادرات ا ذوء فى ا

 نم نية لمعد وا الزراعية شو"لها
رض ماحة تقدر ٠ الحيوانية  ا

 هكتار م ٢٢ر٦ بنحر لزراعة بدفه لف ١
 وأهمها الزراعة تحت د ٠ م ٧ر٨ منها

 باض ض ٠ه٠م ٠هر ، الحبوب
 من د ٠ م ٦هر ، وألزيتون الكروم
 غير ، عى المر من ه٠م ٧ر٧ ، ألغابات

 المماحة هذه من واضحة نبة أن
 المستوطنثن ■يسدى’ فى زالت ما

جانب  تنمل ٠ المالك وكبار ا
 والتمح كير الزراعية الحامالت

ر والغرة واشتوى الميز  وأ
لكروم الزيتون لم دايتول  لح دالمو و

 حشيشة نم الزيتية وألحبوب واللوز
سبارتو  عام ؤ الف ١٢٠ ) ا

 الغابات حامالت وتنمل ؛ ( ١٩٦٢
 والسرو والعنوبر البلوط أخشاب

 ٣١٠ ) العجن نم الصباغة واخشاب
 ( الغلثن ض ط ١ ٢ ٠ تنتح هكتار ألف
 الحمية الخطة بدأت ١٩٦٠ عام وفى

تتاج لش ولى  وفى س'س، ا
 مع اتفانية عندت ١١٦٢ وبة

 المغردنم تحمل بمتتضاها فرنسا
 للمساهمة جديد فرنك ٠٢٣٠٠ طى

٠ التنمية خطة تحقيق فى
 وشجه الجلية للطبيعة نظرا

 نان المغرب فى للمراعى المحرأوية
 الماعز عليها يغلب الحيوانية الثروة

غنام  حصاء١ب٠حس تشمل وهى ,، وا
 أغنام راس م ١٥ : يأتى ما ١٩٦٢

 ، ماشية ٠م ٢ر٨ ؛ ماعز ٠م ٧ر٢
 ، خيل ٠م ٠آهر ،حمار ٠م ١ر١
 ا٠—مادراته وتمثل ٠ جمل ٠م ٠ر٢

 ومشجات والصوف والجلود ؛للحوم
لبان ٠ ا

 ' فى؛لمغرب المعدنية الثروة تتميز
 الحاصالت من ءتبارها١و بتنوعها
 ت مادر نيمة بعت ومد ألنعدبه
 درهم م ٦٦٦ذحر ١٩٦٢ عام التعدذن

 النروة هذه مخدمة وفى
 اساع الى انتاجه ٠ضم ) العويدان

 ( ،لدولة عليه ف تثر لذى ا المام
 بمد الثانية الدولة المعرب ويعتبر

ت  العوسمات انتاج نى المنحدة ألو
 وهو ) ١١٦٣ عام فى م.ط ٨ر٣٣
تحاد انتاج نحر  ( الونيتى ا

خرى والمعادن  .١ر٠ حديد : تثمل ا
 منجنيز ، ف٠١ ٤٠٤ نحسم ط ٠ م
نتاج من /٢ ويمثل ط٠١٣٢؟  ا

 ياريت ، ط٠١١٠٦ ص رما ، لعالمى١
 كوبلت ، د٠١' ٠٩ زنك ، ط٠ا ٩٤
شاج من /١٣ ويمثل ط٠ا ١٤  ا

ضافة ،العالمى  ١٥٠ ألبترول الى با
 ٠ أونية الف ٨٥٨ الفضة نم د٠١

ت جمح بلغت نفه العام وفى  أتماذر
 ٤.. نحو ى’ مغربى درهم م. ١٩٤٣

حرهم م. ٢٢٤٣ شابل ر م.

بسط على التنانس يعتبر ٠ ٣
 اهم من المغرب على ورى النفوذ
 العظمى، الحرب قبل الصراع *ظاهر

 سرية اتفاقيات ول لد ٦ عنه ت عتد وقد
 : شملتا النفوذ مناطق لتوزبع

تفاقية يطالية الغرنبة ا  فى ا
تفاقية ، ١٩٠٢ نوفمبر  الفرنية ا

تفاق المعرونة البريطانية)  (الودى با
تفاقية ، ١٩٠٤ ابريل ٨  الفرنية ا

سبانية  شلم العام من اكتوبر ٣ فى ا
 معارضتها ألمانيا أعلنت أن واهد
ستعمارية أكياسه لهذه  *ظ"هرة ) ا

 هادن ( ١٩"ه. مارس فى غلبسوم
 ١٠ فى الجزيرة مؤتمر فى واشتركت

تفاقية وقعت ثم ١٩٠٦ يتابر  ا
لمانية  ٤ فى ( الرية ) الفرنية ا
 على حمات ان يعد ١٩١١ نوفمبر
فريقية التعمرات من شيبها  ، ا

العوات كانت الذى الوقت فى



١ درى مفاعل

 وتوالت ، فاس تحتل نيه الفرنسية
ستفزاز عمليات  ٠ لالحتالل 'تمهيدا ا

 لمغربمغما١ أصبح ١٩١٣ عام فى
 فرسية ادولى. ، حماية منعتى الى
 ١٦١١ مارس ١٦ فيه امعا عى بناء
 سبابة ا ٠ والتانيسه ، ت سفه ا مع

 ,١٩١٢ فمر لو ٢٧ ،'تعافيه عى بفء
 ١٨ وى ، سجا-ب وا ورسا بين

 حجه أصبحت ١٩٢٣ ديسمبر
 فامت ذلك خالل وفى ، روية منعه

 فى الريف توره !همم.ا ت 'تررا عدة
 ألخطا'بى الكريم عبد بقيادة ١٦١٩ عام
 محمد تولى؛سان ١٩٢٧ عام وفى

 الوطنية ته الحر ناصر ألذى الحاس
 'دورة تجددت ١١٣٧ وفى؛توبر

 طاب ١١٤٣ يناير وقى ،مكناس فى
 ؛لبيشاء الدار *-ؤتمر ب٠قعل ؛ أللطان
 انتهاء بعد المغرب ،يتقالل يتحفبق

 ١٩٤٤ يناير وفى ، الحربية ألعمليات
ستقالل حزب يألف  وغ-مه الذى ا

 ١٩٤٧ممام وفى ريايته تحت اللطان
 ارضا باعتبارها طنجة اللطان زار

 ١٩٥٣ اغش ٢٣ وفى ،مغرية
 الدطاث - مع لجالوى ١ مرة ١ؤ ٠ يمت

 الى وض اللدان واعتبر الذرنية
 عرفة بن )ا وتولى مدغشقر جزيرة

الثورة من جو فى المغرب عرش على
 بحتن مفاوضات دارت تم ، ألوطنية

 كاترو اأجنرال ا ,- يمث*ه فرنا
 فى بعودته نتهت ’ منفأه فى ن ألسلطةو

 مارس ٢ وفى ، ١٩٥٠ نوفمبر ١٦
 ملكية دولة المغرب اءان ١٩٥٦

 ءإلمت١ابريل ٧ وفى منقلة دستورية
 المغرب على حمايتها الغاء اسبانيا

 ألفيت أكتوبر ٢٠ وفى ، الشمالى
٠ الدولية طنجة ةحطتن

 ٣ فى الخامس محمد الملك توفى
ه عهد وأى وخلفه ١٩٦١ 'مارس
٠ الثار الحن

 الدول جامعة فى عفو المغرب
مم وهيئة العربية  ومنظمة آللمتحدة ا

فريقية ة٠خ—الوح وتنفس ، ا

يات مع المغرب اتفاقيات  المتحدة الو
حتعاخل  لبحرية١و الجوية بالعاعده ا

طلنطى ساحل عفى ايمنيطره فى  ا
 الجوية قواعدها اخلت ان بعد ز

خرى الثالث  ، ( ١٦٥٧ عام فى ا
 تعاون اتفاقية فى المغرب يثترك كما

٠ خرشا مع وفنى ى’ذتما-١
 آساس على المدم نغذم يقوم

 ويتالف ، ١٩٦٢ ديسمبر ٧ ر متو د
 للدواب مجش مئ التشريعى المجلى
 ومجلى ، مباخرا انتخابا ينتخب

 الهيئات بانتخابه تتوم للمتثارين
تح--'دات والنقابات المحلية  وا

 ،ويعين والمناعية لتما'رية١ ف والض
 والوزراءذوللملك الوزراء رئيسى الملك
. البرلمان حل حق

 نجمة رترسطها حمرا، رنمة : الملم
٠ خضرا، خماسية

٠ ٠ د١ ) المغرب :درهم اسلة
مفتآلذى

ب، من الذرى المفاعل - ١  ا
طالب  منذ برزت اش الحديثة ا

بحاث تطور  الحرب بعد النووية ا
 استخدام ومحاولة الثانيسة العالمية
 فى الذرة اشدار عن المشعثة الطانة

غراض  -شمل التى اللمية ا
 ، وغذها والطب والزراعة الصناعة

ولى افاعالت ومن  أقيم ما ا
تحاد فى ٠ ١٩٥٤ عام السوفيض ا

جزاء متعدد جهاز لذرى١لمغاءل١  ا
 الحرارية الطانة توليد فى بتخدم
 كما الكهربائية والطانة المابة
 ،اسة النظائر انتاج لى :ستخدم

 المالحة، البحر مياه ( تعذيب ) وتقطير
 الذرية التجارب اجراء فى وكذأك
 مفاعل انامة نان لهذا ٠، المختلفة

 مده سايرة يعش دولة فى ذرى
 آلسى التندم لموكب الدولة

٠ اهالى١ والتكنبدء
 مايعرف المفاعل تثفيل فى يتخدم

 نظم ١) ومثاله النرى بالوتود
لمغاعز١ذلب ،ويتألف «٢٣ه اليوراروم



شمري ٠ ٠رو مغاومحهع *١٢٠

 لضبان او اغ٠٠ث تبطن اسطوانة ض
 مس *فدس بثكل ايورائإوم مه

 وهى « المهدى* ٠ مادة يتها ?وشع
 الثتيل أوالما، التقى الجراييت امامن
 اسب وحودهذا النقى العادى اوالماء
 الجرافيت من أخرى أسطوانة ?وجد
 المفاعل يحتوى كعا ،العاكس ممسى

 الما، جريان لمراقبة خامة اجهز؛ طى
 -لخطورة ونظرا !٠ التبريد انايب فى

 داخل فى العالية والحرار؛ صاهات
 العبك الما* بجدارص يحاد المفاعل

 الخرسانة من جدار ثم ( متر نحو )
 مه جدار ثم ( امتاد ٣ نمو ا

- الحديد
 الجهار. داخل اتفاهل يتم وعسا

 الذرات نوى فى الكامنة الطانة ?خرج
 ان ددن ٥٢٧. تبلغ حرارة مكل طى

 للفقد نظرا بخار الى الما، يتحول
 س ضعف ١٠. يبلغ الدى انديد
نايب خل١فىد الجوى الفقد  ولعد ا
 من فبها بما تخرج بالمبرد مرودها
 المفاعل خارج اجهزة سها حرار؛

 بخارية تريغات ادار؛ فى ستخدامها
 نالمحطة ، كهربائية محطة تثفيل او

ف ٠ تنتح التى الكهربائية  كيلووات آ
 الفحم من طن ١ . ٠ ممتهلك بوميا
 ٣٠ الى تحتاج الدرية المحطة .,تما
 تقى لتعطى ابورايوم من جرام
 يتتجها التى الطانة ن ذلك ، القوة

 بانثطار ٢٣٠ ابوراصوم من طن
 مليون ٢ ينتجه ما يوازى نواته

 أهمية كانتة ثم فمن ، الفمم من طن
 لعوى كسر الدرية المفايالت
 فى اهميتها عن ففال ، المحركة
 من وغيرها- المتعة النظائر انتاج

ستخدامات . ا
 فى نرى مغال اول اتيم - ٢

 تثقيله وممم ١١٦. عام فى ع.م٠ج
 المشعة النظائر نتاج انالى العام فى

 العلوم بحوث فى تتخدم التى
 والهيدلة والزراهة لهذدسة١والطبو

الطاقة مؤسة داخل فى وذئ

 ٠٩٦٠ هام وفى ؛ بانثامى الدرية
 نامية العرب برج منطقة اختيرت

 فى طالته ستغالل كبير نرى مفاعل
 ميا، ( تمديب ) تقطير دفي الصناعة

. المالحة البحر
مغاورات

مطالح فى المفاوضات  السيامى ا
 جرا* الدبلوماسية الطرق احدى هى

 ،٠ اكثر او دولتي بي ودية مموية
 حل الى للومول الراى بتبادل وذلك

طراف ٠تتر  ممد• ق المشتركة ا
 مسورة لى كتابة ويسجل المفاوضات

 شاملة وبمغة ، اومعاهد؛ اتفاقية
 تمهيدا الدول يحن المفاوضات تجرى
 ولو بينها قانونية هالتات اية لتنظيم

ضوية يقتفى نزاع ذلك يسبق لم

 سجما المفاوضات اجرادات شبق
 مشاورات الجميمة للسائل بانبة

 العادة فى بها يقوم تمهيدية ومباحثات
تفاق تم فاذا الدبلوماسيون الممثلون  ا

س طى  دولة كل نحلن المغامة ا
 وتجرى ، المغوضحن مندوبيها اسماء

 اجتماعات شفاهافى بينهم المفاوضات
 نكون او ،ومكانها موعدها يحدد

 او الرسائل او المذكرات بتبادل
 عها٠تمتخدمجمي العادة وفى ،الحاضر

همية ذات المفاوضات فى معا ٠ ا
اباشر؛ المفاوضات فشلت واذا

 يتولى متخادشين دولتين ين٠
 رسمية غير بطريقة مديتة غمثردولة

 وجهات بتتريب بينهما التوفيق امر
 المتفاوضين مع بالداوس او النظر
 على. التوقيع فى يشترك ن’ ذون

تفاقية  طى تبرم التى المعاهدة او ا
٠ المفاوضات هذه اساس

 مفاوصات
تصمري، - روت
 عبد بين دارت تمهيدية مفاوضات

 الوزراء رئيس باشا ثروت الخالق
 تثمرلن الميراوستن وبين الممرى

عام صيف فى بريطانيا خارجية وزير



١٢٠٢ ماكموناك ٠ سعد مفاوماه

 الى لؤاد الملك زيارة اثمنا، ١١٢٧
 الفاق الى الوخوذ جل ادربا'*
 رسمية لمغاوضات اماسا يملح
 جماهدة عتد منها الفرض يكون

 وممر بريطانيا بعن ومدانة تحالف
 اسة اسائل وتحدد تحل

 بريطانيا ت١ار التى ( التحفظات ١
حتفاد وجوب  ٢٨ تمريح فى بها ا
« ١٩٢٢ دراير

 فى يثدن المغاوشات ٠هذ بدأث
 الناهر؛ الى انتقلت ثم ١٩٢٧ يوبه

 ألمندوب لويد اللورد فيها واشترك
 وتقدم ٠، ممر فى ابريطانى انجامى

 والبريطانى الممرى الجانب ض كل
 الممرى المشع واشتمل ، بمثروع

 ، تغمياية ومذكرة مادة ا٢ طى
 الى محالفة تعقد : يأش ما ضمن

 وحسن المدانة تؤكد الله شاء ما
 وتدافع تنجدبريطاثيأممر ،العالنات

 من مملحة اية وعن اراضيها عن
 نفوذها بريطانيا تبدل ، مصالحها

متيازات نظام بدال  ، آخر بنظام ا
 التشريع فى بحقها لممر يعترف
 ق التدخل وبريطانيا ،لالجانب

ت  معاملة عادلهفى غير قوانين سن حا
جانب راخى بريطانيا تستخدم ،ا  ا
 اشتباكها حالة فى ومرافقها المعرية

تفاق يؤجل ، حرب فى  بتسوية ا
٠ الودان صالة

 ١٦ طى البريطانى المثروع اشتمل
 رنفسه ، نقاد ه من وملحقا بندا

 انقطمت وبدلك المصرى المفاوض
 باشا ثروت ارسله بكتاب المفاوضات

 مارس ٤ بتارخ لويد اللورد الى
 يتفق  المشروع ان ة فيه جاء ١٩٢٨

 استقالل مع ونصوصه أساسه فى
حتالل ويجعل وسيادتها ابالد  ا

٠ (( شرعيا آبريطانى العسكرى
 مفاوضات

ماكدونالد ٠ سعد
 زغلول سعد بعن دارت محادثات

ضىماكدونالد١ور ء١رئبسالوزر باشا

 حزب ن٠ ) ابريطالى الوزرا* دبس
 حكومته د١ستمد١.لدى١ الذى ( العمال
 المصرية الحكومة مع مفاوضات جراء

 ١٩٢( مارس ١٠ بتارخ برنية فى
 ، ممرى برلمان اول افتتاح بمناسبة

 وزر الى زغلول سعد اشار وقد
 وزارة- )) بذوله ابريطانية العمال
 وتوية مطالبنا ابى بالميل مغروفة

ف  اس نواعد على ٠ ٠ الخ
٠ (( والعدل

بحن. لندن فى المحادثات هذه جرت
 ولم ١٩٢( اكتوبر ٣ د سبتمبر ٢٥

 جدات ثالث سوى تستغرق
 المطالب ونمت ، بالغثسل وانتهت
 القوات سحب ٠ على الممرية

 المالى المستثار سحب ، البريطانية
 سيطرة- كل زوال ،والقضائى

 بريطانيا دعوى عن العدول ، بريطانية
جانب بحماية  االعتراف ،واالقليات ا
٠ « السودان فى مصر بحقوق

 كتابا البريطانية الحكومة أصدرت
 استحالة ر—يغي بما تحمن ابيض

 سعد ولخص ، اتفاق الى الومول
 بثوله المحادثات هذه سير زغلول

 ننتحر ش هنا الى دعونا لقد ج
 كل وهدا االنتحار رفضنا ولكننا

٠ ال جرى ما
مفأودات

 لتى١ اًقاسية لمغاوضاآ١ ور’

 البريطحية والحكومة ممر بعن جرت
 الحكومة وايقاد ١٩١٩ ثورة أثر على

 اللورد ستعمراتها وزير البريطانية
 وشل ممر الى لجنة رأس طى ملنر

 فبمد ، مهمتها تحقيق فى اللجنة
 برمالة بمثه لندن الى رئيسها لخودة
 على كان. الدى باشا زغلول سعد الى

 لالتمال بارس فى ممرى وفد رأس
 فيها يرحب الجلح مجلس بأعضاء

التفسية لحل مفاوسات باجراء
٧ بثن ما المفاوضات هذه جرر



يغن ٠ معر مفاومات ١٢٠

 وفى بلندن ١٩٢٠ يونيه ١٧ و يونيه
 معاهدة بمشروع ملنر تقدم ختامها

 فى تضاد بمشروع للوفد طيها رد
 لجافن١كذمن درفغى ،نفه اليوم

 لجانب١٠ تقدم ثم 4 اآلخر' الدروع
 الوفد راى ، آخر بمثروع ابريطآلى

 الغام لرأى١ على ه—عرض المضرى
 مميره كاز، ١ لالستشارة المعرى

الرفض
 الوفد اجتمع ١٩٢٠ اكشرير وفى

 الذى لندن الى انتقل ثم بباريى
 على معينة تحفظات ملنر للورد لدم

 وشطت الممدل البريطانى المشروع
 الحماية الغاء ؛ اتحفظات هذه

 تخويل طى الموافقة عدم د، مراحة
 ممالحها لضمانة حقوقا؛ بريطانيا

 الالزمة الضمانات منتقاديم ولتمكينها
جنبية للدول  البنود .وكذلك ، ا

 والقفالى المالى باسار الخامة
 بحرية والثروحدالخاصة ، البريطانى

ضافة ح التجارية المعاهدات عقد  با
 السودان، فى الشرعية ممر حقوق الى
 ه هد فطمت ١٩٢٠ نوفمبر ٩ وفى

 ارح المعرى الوفد وعاد المفاوضات
 عدلى ،رئيسه'عدا يضم وكان القاهرة

 ، يك فهمى العزيز وعبد ، باسا يكن
 'باشا محمود ومحمد ، بلن ماثر وطى

٠ وغيرهم بك السيد لطفى وأحمد
 موئنحات

يفه ٠ مدعى
 بحن ١٩٤٦ عام دارت مفاوضات

 رئيس يمثلها المصرية المكومة
 باشا مدتى اسماعيل الوزرا*
 يمثلها البريطاتبة والحكومة حينداك
 فى الخارجية وزير بيغن ارنست

 وند ، اتلى برياسة الممال وزارة
 المفاوضات باب فتح فى النظر تحدد

 الثانية العالمية الحرب انتهاء أثر طى
 باشا النقراشى حكومة من بمذكرة
 يطلب ١٩٤٥ ديسمبر ٢٠ بتاريخ

 شخص٠شي تريب موعد تحديد فيها
للمفادخة لندن الى ممرى وفد

 مماهدة ,فى النظر اعادة » فى معها
 المفاوضات هده وان ٠٠ ١٩٣٦ سنة

 ، السردان مسالة ستتناول
 الودانيحن مصالح فىذلك ستوحية
 المكومة وردت ، « وأمانيهم
 بتاريخ الممرية المذكرة طى ألبريطانية

 تفويض لرد١دتضس ١٩٤٦ يتغاير ٢٦
 محادثات باجرا* البريطانى ألمطير

 ربد كما ، اترض نهدا تمهيدية
 ملى ثائرة بمشاهرات الىد٠هذا

٠٠ البريطانية السياسة

 ياشا مدتى اسماعيل تولى
 فبراير، ١٧رةخلغاللذقراثىفى١لوز١

 للمغاوضات وفد تأليف ذلك وتال
 مارس ٧ فى مدر هش بمرسوم

حزاب زعما* جميع وضم ١٩٤٦  ا
 ( الوطنى والحزب الوند باستثناء لؤ

 الحكومات رؤساء من غيرهم ضم كما
ء ويشمل والوزرا  اسماعيل : هؤ
 على ، مبرى شريف محمد ، مدقى

 عبد ، هيكل حبن محمد ، ماهر
 محمود ، سرى سحن ،يحيى الفتاح
، اديد لطفى احمد ،النقراشى فهمى

حانذ ببد، لكرم الئمى، طى
 ٠ الهادى عبد ابراهيم ، عفيفى

)وهوصاحب الوفد لمناهضة ونظرا
غلبية  لمغاوغاتمما١ لهذه (' الحزبية ا

 لمغارة١ءت١أذ ، لهاةلتكهذاتحو١ أثار
 هذه ام ١٩٤٦ مايو٧ فى البريطانية
 الجال* اساس على تجرى المفاوضات
 بينهما تجمع امتعن بحن والمساواة

 مدقى ومار ، مشتركة ممالح
 محفة على محمو لندن الى باشا

 بمثروع المحادثات وانتهت ،_ لمرضه
 مشروع )١ باسم عرفت مماهدة
 على يعرض ان على «,بيغن - مدقى

 كما ،القاهرة فى المفاوضين هيئة
 وزير البريطانيسة. ألحكومة ندبت

 لمتابعه ستانسفجيت اآلورد لطيرآلن ١
 ولكز القاهرة فى المفاوضات مده
وطى ، المشروع رفغت ألهيئة أغلبية



١٢٠( كعيدن ٠ عدلى مفاودات

 نوفمبر، ٢٦ فى ابهيئة حلت ذلك اثر
 فى باشا صدتى استقآلة ذلك وت

 باشا النقراغى وخلفه ديسمبر ٨-
االس. مجلس الى القضية نتل دالذى

 مفاوضات

رزون ٠ عش
 بحن دارت سياسية مفاوضات

 يمشل الذى (( ارسمى الوفد ر»
 يكن عدلى برياسة المصرية الحكومة
 ووزارة ، الوزراء رئيس باشا

 اللورد يمثلها البريطانية .الخارجية
 الثانية المغاوضك هى وهذه كرزون

 ملنرفى-سعد مفاوضات فشل بعد
 اشذرك قد لتىكان١و ١٩٢٠ مارس .

 فبراير ٢٦ وفى ، باشا عدلى تجها
 الساس اندوب أرسل ١٩٢١

 فؤاد السلطان الى كتابا ابريطانى
 البريطانية للحكومة ؤرارا حهن٠يتض

 على المفاوضات باستئناف فيه ترحب
فة اليكون الحماية ذظام ))ان أساس  ع

 تجاه ممر فيها تبتى مرب
 رئيس اللطان فكلف ، (( بريطانيا
 ١٩ فى الوفد هذا بتثكيل وزرائه

 سمد اعترض ما وسرعان ١٩٢١ ماير
 وفد رباسة منصب على زغلول

 الوزارة رئيس ان )) بقوله المفاوضات
 الحكومة موظفى س موظفا اال ليس

 من باشارة ويرتفع يقد االنجليزية
 من ذلك وكان ، (( السامى المندوب
 الى وانتهى الوفد انقسام أسباب

٠ الدستوريعن االحرار حزب تأسيس
 كرزون - عدلى مفاوضات جرت

 ١٩ و يوبه ١٢ بعن ما نندن فى
 جلة ٢٤ واستغرقت ١٩٢١ نوفمبر
 مثروع تضمن ٠ باالخفاق وانتهت
 ابرام مقابل فى : ملخصه ما كرزون
 رفع على .دريطانيا أذوافق االهدة
 عسكرية قوات ابقاء تخول ، الحماية

 باالراض مكان اى وفى زمان كل فى
وسائل فى تعرفها مع ألمصرية

 منصب يبقى ، المرجودة المواصالت
 له ويكون البريطإلى ادامى المندوب
 وزير ويكون استثارى مركز

تصال دائم المصرية الخارمه  ، به ا
 دون سياسيا اتفافا ممر تعقد 

 تميحن بريطانية: رأى استطالع
 ، بريطانى وتضالى مالى ستشار

 الى مالية صاعدات ممر تقدم
 به المصرية القوات تكون وأن السودان

٠ العام الحاكم امرة تحت

 الرسمى الوفد نثر نوفمبر ١٩ وفى
 ان ٠٠٠ )) فيه جاء لندن فى بيانا
 الى بالومول يمح ال المشروع هذا

 العودة الوفد ترر ذلك وعل اتفاق
 الرسمى الوفد وكان ٠ ٠ ممر الى

 ، باشا رشدى حسين : يضم
 ومحمد ، باشا مدتى واسماعيل

 ، باشا طلعت أحمد ، باشا شفيق
 هيئه عدا ، ياشا سايمان ويوسف

 وماليعن نانونيعن ض المستثارين
 الوفد عودة أثر وعلى ، وعسكريين
 الوزارة من باشا عدلى استقال

٠ باشا ثروت وخلفه
نحات مغ

هنلرسون ٠ محؤود محمد
ل دارت تمهيدية مفاوضات  خ

 باشا محمود محمد بعن ١٩٢٩ ام
 د!رئر الممرى الوزراء رثيى

 بريطانيا خارجية وزير هندرسون
 تسوية الدولتين بين اتفاق لعقد

 هذه جرت ، بينهما أالنة اضائل
 من سلسلة بتبادل لندن فى المحادثات

 اغسطس ٣ فى بدات الذكرات
 من الممرى المثروع وتألف ، ١٩٢٩

ل انهاء مبدأ تضؤن مادة ١٦  االحت
 صدافة معاهدة وعقد المسكرى

 المحافظة تبعة بأن االعتراف ، وتعاون
جانب أرواح على كهم ا  تقع وأم

 مع المصرية المكومة عاتق على
 بنقل االمتيازات نظام تعديل

الى القنصلية اتجداكم اختصاصات



مغامة ١٢

 بوجود الماح ، المختلطة المجاتم
 القناة منطفه ق 'بريطانية تواث

 اتفاقية تأيد ، خاصة بثروحلى
٠ يالوداه الخاصة ١٨٩٩

 البريطانية الحكومة تفدمت
 ، ممرحات جمدله يتضمن بمثروع

 ان بعد ') باشا محمود محمد راى
 عرضهاعلى ضرورة ( لدن فى وقعها
د  الممرى الوفد حزب وراى ،الب

 اال باشا النحاس مصطفى برياسة
 لهذا ،البرلمان تبة تحت اال رايا يبدى

 وزارة بواسطة انتخابات اجريت
 ان اال ، باشا عدلى برياسة محايدة
 هذه ناطعوا الدستوريين االحرار

 وفدبة بوزارة جاءت التى االنتخابات
 ولكنها ، باشا النحاس برياسة
 نتائج فى رايا تبدى أن رفضت

 ، هندرسون — محمود محمد مفاوضات
 جديدة مفاوضات باب تفتح ان ورات

٠ البريطانية الحكومة مع
مفاوضات

هندرسون - النحاس
 هندرسون — النحاس مفاوضات

 — لمغاوضاتمحمدخمو'د تطراد٠س١ هى
 عام أوائل فى انتهت التى هندرسون

 على نتائجها عرض باقتراح ١٩۴٠
 فوض الذى برلمانها فى ممثلة المة’

 حينذاك القائمة الوفدية الوزارة
 ، جديد لدن المفاوضات باب فتح

 المصريين المفاوضين هيئة وتألفت
 ، باشا النحباس ممطفى : من

 ، عبيد ومكرم ، باشا غالى وواصف
٠ باشا محرم وعثمان

 لندن فى المفاوضات هذه دارت
ل  وتم ١٩٣. ومايو ابريل شهرى خ

 المشروع بنود جميع على االتفاق
 بالسودان الخاص البند باستثناء

 الطيران، منها تفصيلية مائل وبعض
 أن على المشروع من ١٤ المادة نصت

 تضمن كما ، سنة ٠٢ ٠ المعاهدة صدة
توات وجود طى الموافقة المشروع

 لممددن القناة منطقة فى بريطانية
 القناة. حراسة على الممرى الجيش

 المصرى. الجيش أن على االتغاى لحين
 كما . ، حراشها على نادرا امبح

 بالحيش٠ لخا-ة ١ ئت اهدة٠المم لمثروع المرافقة ت 'لمذكر: تضمنت

 عسكرية، بريطانية ببعته واالشعالة
 جلدى ألف ١١ ل ماكن وبناء

 الطرق وشق ، مرافقهنا مع بريطانى
زمة  فاذل١الملحق تضمن كما ٠ لها ال

 االجانب ظذثن بألمو الخامة
 بذ.أن مذكرة ومنؤ^ ، نيعن يط'آ لبر ١ و

 االمتيازات -( الغاء ال ) تعديل
جنبية  التغاقيةتكرار١ بنود وبعض ،٠ ا

 محمد مثروع فى البنود من يقابلها لما
 ين ومأ ٠ فالقة ١هتدرسون - محمود
 توقفت ( ١٩٣٠ مايو ) التاريخ هذا

 المفاوضات. باب فتح فى المحاوالت
 عام حتى المعرية القضية لحل

٠ ٤٩٣٦

ح فى المقاسة  االقتعادى االصط
 بمقتضاه ممرفى نظام بها يقصد

 المبنوك وحتوق ديون سوى
X بدال يعفسهاالبعض نبل ( المصارف 

 حالة كل فى التسوية هذه اجراء من
 مكان فى ذلك ويتم ، انفراد على

 المقاصة(( ))غرفة راسم يعرف مركزى
 المركزى البنك مبنى فى ءا؛ذة ويكون

 لجميع ممثلون الغرفة فى ويجتمع
 فه٠ه وتتم ، *ارية—التج البنوك

 ٠ بيوم يوما 'بينهم فيمءا التنهويات
 عام فى اقاسة حركة قيمة ذلفت

 ارتفعت ج م ٦٠٦ جملته ما ١٩٥٢
٠ ١٩٦٥ مجفىءام٢ا٢٦لى١

 الدول بين المتاسة عملية تجرى
 وبمقتضاها البنوك بين تبقرى كما
 المدينة و لدائنة الحابات؛ تسوية تذم

 ا—مادراته تيمة أساس على أى ا)
ل ( ووارداتها  معينثة فترة خ

 باسم تعرف تجارية اتفاقية تحددها
٠ (( دفع اتغاب ))



١٢٠ خسة

طافية
 وسائل من وسيلة المقاطعة

 منها الفرص الجماعى الضغط
 او اجتماعيا التمامل ض االشناع

 ما جماعة او شحص مع اقتصاديا
 ، الرضا وعدم السخط لروح ايرازا
 فى سيما ال المقاطعة كات ثم نمن

حا السياسى اعجال  اسلحة من س
٠ المابية المقاومة
 منذ للمقاطعة اليامى المظهر برز

 حركة ابان ١٩ القرن اواخر
 ليطرة١ ضد ايرلندا تحرير

 حلف بامتناع وبدات االنجليزيه
حين  احد وكيل مع التعامل عن الف

 أسحاب من االنجليز اللوردات
 ومنذ ، ايرلندا فى الزراعية االقطاعات

 اللفات فى المقاطعة عرفت التاريخ هذا
 اسم وهو (( ب٠بويكوح » باسم االوربية

٠ االنجليزى الوكيل -هذا
 شخص ضد تكون قد والمقاطعة

 دولة ضد أو طبقة أو طائفة او مادى
 أعلن مث ١٩١٢ عام فغى ، باسرها
 ببب ايطالى كرماهو مقاطعة االتراك
 اعتبرت وقد ، الطرابلمية الحرب
 االستعمارية الدول متتجات مقاطعة
حا  فى التحرر حركات فى هاما س
 االولى العالية الترب منذ الشرق

 نطاق على الهند فى واستخدمت
 ، ممر فى استخدمت كما ، واسع
 من يثمل مزدوجا منها الفرض وكان
ل تخريب ناحية  االستعمارى االستغ
المناهات تشجيع اخرى ناحية دس

 فى المقاطعة استخدام امل من
ح المربية ممر  ، ساسى ك

 لجنة مقاطعة عألى المصرى االجماع
 باعتبارها ١٩١٩ ديسمبر فى ملنر

 هذه مثل اذ بردطانية تحقيق لجتة
 ،المستعمرات الى اال توفد ال 'االجان
 الذى الشامئة المقاطعة قرار ومنها

اعتقال بمد الوفد حزب. أمدره

 الى ونفيه زغلول سعد رئيسه
 نرار وشمل ١٩٢١ عام سثل
: يلى ما هذا المقاطعه

 يقطع أن ممرى كل على يجب ))
قات  مع االجتماعية الم

 يشعر ان منه والفرض ٠٠٠ االنجليز
 عناصر جميع عن بعزلتهم االنجليز

 سحبوا أن يعنالممر وعلى ٠٠٠ االمة
 ٠ ٠ االنجليزية المصارف من ودائعهم

 على يحتم ان الممرى التاجر وعل
ئه  سحنوا ال ان الخارج فى عم

 يجب ٠ ٠ انجليزية سخن على بضائعه
 أما ٠٠ الوطنية المصنوعات تفضيل
 مقاطعته فيجب االنجليزى التاجر
 االهالى وواجب ٠٠٠ تامة مقاطعة
 وان االنجليز الموظفين وجود تجاهل

 الموظفجن الى أعمالهم يرفعوا
٠ (( ٠٠ يعنالمصر

 وسلة المقاطعة استخدمت كما
حتجاج  الحكم نظم بعض ضد ل

 االنتخابات مقاطعة ذلك من ،المحلية
 حياد فى التشكيك حالة فى العامة

 نلك أمثلة ومن ،بها التىتقوم الحكومة
 الرئيية الممرية االحزاب مقاطعة

نتخابات  اساس عل اجريت التى ل
 دستور الغاء بعد ١٩٣٠ دستور
د عمد تضامن كما ، ١٩٢٣  الب

ن المقاطعة هذه تنفيذ فى والقرى  باع
٠ مناصبهم من استقاالتهم

 لكبح وسلة المقاطعة واستخدمت
 باالنصراف السوداء الوق جماح
 كما ، معينة احتكارية سلع محن

 التغرقة ضد المقاطعة استخدمت
 ، المتحدة الواليات فى كما العنصرية

 الزنوج مقاطعة أمثلتها أبرز ومن
 عام االباما وال فى العامة للسيارات

٠ يوما ٣٨١ دامت وقد ١٩٥٦ - ٥٥
 استخدمت الدولى ا*ادمتوى وعلى

 المزلة لفرض وسبيلة المقاطمة
 بعض على واليتاسية االقتصادية

ميثاق نمى ونسد ، المعتدية الدول



طايفة ١٢٠٧

 احدى مخالفة حاله فى االمم .عصبة
 تقطع ١) ٠ن١ -طى الميثاق لهذا الدول
ناتها العصمة دول  لمالية١لتجاريةو١ ع
 امالها بعن اتصال كل ومنع معها

 على تعمل وكذلك الدولة تلك واهالى
نة كل مئع  او تجارية او مالية ع

 الدوئة تلك اهالى بين شخصية
 فى عضو أخرى دولة أى وأهالى
 ان اى (( فيها عضو فر او الععبة
 واالقتصادية االجتماعية المقاطعة
 ، الدولى الحيط فى عقوبة اعتبرت

 أثارت الذى المما؛ل االجراء وهو
 االمم هيئة ميثاق من ! ا المادة اليه

 ‘وقف بينها من ويجور ٠٠ )) اتوله
ت ت االقتصادية الم  وواس

حط انه غبر ((٠٠ الخ  المقاطعة ان ي
 فى بروزا اكثر كاتت االجتماعية

٠٠ القديمة االمم عمبة اجراءات
شعبية متاوهة

 تعنى الياس بالمعنى المقاومة
 سوام ٠ االعتداء وجه فى الوقوف

 أو ، غازية أجنبية قوة مصدره أكان
 بين ويميز ، متبدة داخلية قوة
ثة : هلى المذاومة من مظاهر ث
 ، مفتوحة شعبية مقاومة - ١

 الشعب من قطاع قيام بها ويقصد
ح بحمل  اقليمه عن دفاعا علنا ال
 النظامية الماحة قواته مع ا متداو

 المقاومة وتأخذ ، انهيارها بعن أو
 حرب منها متمددة صورا الشعبية

 ملحة اشتباكات وهى العصابات
 خاص تكتيك ولها العدو قوات مع

 يعرف التى ركة٠اأم ؛.بيئة متأثر
 دركة ومثالها ، طروقها الوطنيون

ل ضد تيتو  ومنها ؛أآللمالى االحت
عداء خطوط خلف المناوشات  كما )ا

 ٠ االلمالى( ااخزو ابان روسيا فى حدث
 اتفاقية ) الدولى القاذون يعتبر

 بحذوق الخاصة ١٩٤٩ لعام جنيف
 الفدائيين ءؤالء ( المحاربين وواحبات

أسراهم يعامل تم فس المحاربين ..ض

 .النظامية التوات اسرى مماطة
مقاومة وهى ا، مرية مقاومة - ٢

 لبطش تفاديا الخفاء فى تعمل شعبية
عداء سلطات  للمقاومة وايرزمثال ٠٤ ا
 دبرها.الحلفاء التى التنظيمات الرية

ل. نوات ضد  فرنسا فى النازية االحت
 وتأخذ ، وغبرها وهولندا وبلجيكا
 متعددة صورا كذلك الرية المقاومة

 لمذاطق١فى التخريب بأعمال القيام منها
 تخريب ذللئي يشمل كما الصناعية

ت طرق  التى الرئيسية المواص
 أعمال ومنها ، العدو يستخدمها

 االسرى تهريب ذلك ويشمل التهريب
 وتهريب ، السجون من الوطيخن

 أوللسخرة للتجنيد ألمطلوبين الوطنيين
 لشائعات١بث ومنها ، الجبارى١والعمل

ل وفى ؛الهادفة والدعايات  خ
 أعمال وازدياد الثانية العالمية الحرب

 حكو*-ات رفضت المبرية المقاومة
 المتطوعين لهؤالء المحارب صفة المحور
 عليهم القبض حالة فى يعاماوا ال حتى

 يكفل الذين الحرب أسرى معاملة
٠ خاصة حقوقا الدولى ألقانون لهم

 فى وانتمثل ، سلبية مقاومة - ٣
 وهذه ا، التعاون وعدم المقاطعة
 حركات عليها اعتمدت قد الوسيلة

 بعد الدول من كبتر عدد فى التحرير
ولى العالية الحرب  وكانت ٠٤ كالهند أ

 والمحتلين ألتعمرين مقاشمة
حا واقتماديا اجتماعيا  ناجحا س

 عدم ويمتد ، المقاومة أسلحة من
 الى االجتماعية والمقاطعة التعاون

ل سلطات مع' المتعاونين  من االحت
٠ والتوطين الوطيين

هقأيفة
 هى االقتصادى بالمعنى المقايضة

 هذه وتتم ،أءرى بسلعه سئعة مبادلة
 بين تتم كما االفراد بين المبادلة
 وسائل من وسيالمن واإقالصة ، الدول

 التجاره ن١وفىميد أالوراد بين التما^ل
 ة— وألمقابئ ، ألسواء على آخارجية١

٠ عامة ألتعامل وسائل أقدم



١٢٠٨ مقدونيا

 الوحيدة الوسيلة المقايضة كانت.
 حيث البدائى المجتمع فى للتعامل
 أو ينتجه شيئا الشفعى يتيادل
 ، حاجاته من': حاجه يسد ء بثى يملئكه
 بين توافق هناك يكون أن وجب لهذا

 المقايضة تتم ,حتى نفصعن حاجات
 المجتمع فى حتى يتوافر ال امر وهو

 ، االنمان حاجات لتشعب البدائى
 طريق عن تتم المقايضة كانت لهذا

 ومثال اشخاص عدة أو ثالث شخص
 ويحتاج ! ألطعة ينتج ١ : ذلك
 ب السلعة ينتج ٢ و ، ج الطعة الى

 ينتج ٣ و ، أ السلعة -الى ويحتاج
 فغى ب الدة الى ويحتاج ج اسة

 بعن المقايضة تتم ان بد ال الحالة هده
ثة  طى االول يحعل حتى الث

 أ اللعة طى٠ والثانى ج التلعة
٠ ب طى والثالث

 كانت اذا المقايضة تتمذر كما
 كان فاذا للتجزئة تابلة غير الطعة
ح  ثوب الى ويحتاج بقرة يملك الف

ف مستحيلة العادلة فالمقايضة  الخت
 تستحيل كما السطعتعن من كل نيمة

 الى باالضافة ، العالجة السلعة تجزئة
 اليمءن خدمة مجرد تكون قد ادطعة ان

 اله يحئتاج شيئا يملك من مع تبادلها
 استلزم هذا كل ، الخدمة مقدم
 شرائية قوة ذات وسيطة مطعة وجود
 وهى غيرها مع تبادلها يغش- لخامة

٠ النقود
 عمليات النقود استخدام يبطل لم

 فما الفردى التعامل فى المقايضة
 فى شائعة طريقة المقايضة زاك

 لللع تمون التى الريفية البيئات
 تقليدية، تبادلية قيمة فيها’ الرئيسية

 فيها يندر اش البيئات فى وكذلك
٠ النقود "نبادل
 فى اقتصادا كوسيلة المقايضة اما

 طى تثوم فانها الدولية التجارة
 اذ ، االنتاج فى التخصص أساس
متخصصة دولة تنتجها التى السلعة

 غر دولة انتاج مئ كفة اقل تكون
 فى فاتضا تمثل انها كما متخصصه

 ان مصلحتها من يكون لهذا انتاجها
 أخرى،. دولة تنتجها يسطعة -تتبادلها'

 بارناج القوم ال الدول جميع ومادامت
 شهتا لتكفى اليه تحتاج ما كل

 الدولية لتجارة١لمقايضةفى١فان بنفها
فات من وجودها تمدمد  االخت
 تتم وقد ، االنتاج نفقات فى ألضبية
 دولة طريق عن أو مباشرة المقايضة

 قد مث الصرى فالقطن ، وسيطة
 طريق لثاىءن١ على نتبادله.للحصول

 تحتاج التى الكيمائيات تنتج دولة
٠ للثاى المنتجة الدولة اليها

نيا معو
 احدى على يطلق اسم مقدونيا — ١

 جمهورية منها تتألف اش الواليات
فيا  على يطلق كما ، االتحادية يوغوس

 يقع الحدود معهن غمم جغرافى اقليم
 حسدود عبر ويمتد البلقان قلب فى

 واليونان وألبانيا يوغوسادفيا
 وعه—مجم- فى و٠وه ،' وبإخاريا

 "وادى باستثناء وعرة جبلية منطقة
 وتسكنه ، ستروما ونهر فاردار نهر

 العيرب. من متعددة جنسية طوائف
 والغجر الرطؤود١و واليونان والبلغار
 من واضحة طبة وبه ، واليهود
 ويعد ، التركى ألحكم منذ المسلمعن
 من كل اشمته ١٩١٣ عام تحريره
 شقة أعطيت ) واليونان الحرب
فيا صغيرة  الحرب بعد ليوغس
 انتشار فى سدا ذلك فكان ( العظمى

 للطو االرهابية الباخارية الجمعيات
فيا على  وبعد ، واليونان يوغس

ل تحت وفوعهما  فى االلهى االحت
 أنحاء اكثر ض.م ١٩٤١ ابرش
 تقميمه- اعيد حلم، بلغاريا الى االقليم

٠ الثانية العالمية الحرب نهاية بعد
 الواليات احدى مقدونيا ٠ ٢

 جمهورية منها تتألف اش الست
فيا الجنوب أتمى فى وتقع يوغ



هكمأعوه - حسين مكاتبات ١٢٠

 الثمال فى هريا لوالية مجاورة
 وبلغاريا الغرب فى الباتيا وتجاورها

 تبلغ ،الجنوب فى واليقئان الشرق فى
 وسدد م ثم الف ٢ ٠ر٧ مماحتها

 ٠٤ر٧ بكثاتة اى ن م ١ر٤ مكانها
 العامة الكثافة ) الربع متر للكيلو

 ١٧٢ يااسكو عاصمتها ، ( ٧٢ر٠
 يتولج تشمل االخرى والمدن ، الغا

 ٤٩ ( مونبر باسم تعرف كانت )
 احصا، )٠ الغا ٤٠ وبروئيب ، ألفا
٠(١٩٦١

معسيو
 واهم الصومال جمهورية عاصمة
 ووة ٠ ياسم وتلقب يح موانيها
 كانت ، < البيضاء الهندى المحيط
 االيطالى الصومال لمستعمرة عاصمة

ل نبل  التمغط فى تقع ،االستق
 ٢١٢٠ بعد وعلى الماحل من الجنوبى
 جتوبها والى ، االستواء خط شمال

 الثانية العاصمة ) مركا ميتاءا تقع
 يربطها ، وكيسمايو ( مال للعسو

تعتمد* ،اذ قمير حديدى خط بالداخل
تها فى  من شبكة عل الداخلية مواص

 مطارها بداتحويل ،' السيارات طرق
 وتدرت ١٦٦٥ عام ق مطاردول الى

يين ٦ ٠ بنحو تكاليفه  شلن م
 منذ سكانها هدد تطور ٠ سومالى

ل  ١١٣٩ م الغافى ٣0 فكان االستغ
 ١٩٦٠.هام الف ١٠٠ نحو الى أرتفع

 ربع تحو مقديشيو اتليم احصاء )
٠ ( نسمة مليون

النهضة ئنروات
 طى ين حسين الملك اطلقه اسم

 المكاتبات عل الحجآر ملك الهاسى
 البر وبين يته دارت التى ألسرية

 امى—ال الندوب مكمآهون هترى ٠
ل ممر ق الملك ونائب البريطانى  خ

 بساران ، ١٩١٦- ١٩١٠ عامى
 تامت لتى١ هى.االسس نيها جاء' ما

 الحثم شد الغربية الثورة طيها
٠ 'العربى الشرفى فى المثمال

املم
 تصدر كانت سانية يومية جريدة
 يعقوب مثاركة اسسها ، بالقاهرة
 وساهثن نمر وفارس مروف

ول العدد وصدر ، مكآريوسى  منها ا
 واربطت ١٨٨٩ ابريل ١٨ فى

ل خاتها مند سياستها  باالحت
 واالشادة عنه والدفاع البريطانى
 بنشر ينفرد المقطم وكان ، بمناته

 البسامى للمعتمد التوى التقرير
 ابان سيما ال ترجمته بعد البريطانى
 ان الذى.تيل كرومر اللورد انامة
 وتأييد بايعاز صدرت المقطم جريدة
٠ منه وادبى مادى

 ؛(خبار تعنى المقطم جريدة كانت
 لحةوميةوباالخبار١ توالمصالح١ر١لوز١

 والعودة كادغر المغبرة االجتماعية
 عتيت كما الغيوف واستقبال

د وبشتون االنتمادية بالهائل  الب
 السعيادة تحت الواقعة العربية

 هبر—والتث ومذوتها العثمانية
 لذخدرا وجهة من بسياستها

 المقطم طى أخذ لهذا ،البوطانة
 والحزب الخديو تحو العدالى موتفه

 والصحانة ١٩١٩ عام وثورة الوطنى
 كما واويد اللواء سيما ال الوطنية

فات باذكاء اتهم  تولى ،الطائفية الخ
 عام حتى نمر فارس ٠ د تحريره على

 الذى بك ثابت خليل وخلفه ١٩١٣
 ا،٩٣٦ءام بمجدرالشيوخ عضوا عين

 الصدور عن المقطم جريدة توقفت
٠١٩٥٢ هام الثور؛ تيام اش طى

ئلعبت
هكماهون ٠ نمص

 دارت مرية سياسية مكاتبات
 ٠ءر< بن صخن مكة شريف ،بعن

 والسير ( بعد فيما المجاز ملك )
 انامى المندوب مكماهون هترى

ل مصر فى الملك ونائب البريطانى  خ
 بين المدة فى ،'وذلك انعظمى الحرب
وبلغ ١٩١٦ ومارس ١٩١٥ يويه



١٢١٠ مكمأحون - حسبن مكاتبات

 رسائل ١ ٠ الكا-نبات هذه صدد
 الشريف من رسائل ه تشمل
 المندوب من عليها وانرد حسدن

 وكان ، البريطانى السأمى
 تعرف المكاتبات هذه من الفرض
 من بريطانيا موقف طى مكة عريف
 -د ض بثورة قيامه حالة فى العرب
٠ التركى الحكم

 يرليه ١٤ فى المكاتبات هده بدات
 حسبن الشريف من برسالة ١٩١٥
 القاهرة الى خاص مبعوث حملها
 من بريطانيا موتف عن فيهإ بمال
 االهداف مجمل تضمنت كما العرب

ل١ ضمان )) لعربية،وهى١ د١ستق  لب
 قناة ألى طوروس جبال مئ العربية

 السامى المندوب رد وحاء اكويى((
 بمد االولى الرسالة طى البريطانى

ثة  يعترف ال مطاطا وكان اشهر ث
 بالديياجة استهله ، راض بثى£
.٠ اآلتية

 النسيب، الحسيب السيد .الى ))
آل شراف ص  ،الفخار وتاج ا

 المحمدية الشجرة وفرع
 ، االحمدية القرشجة والدوحة
 والمكانة ، الرفيع المقام صاحب
 ابن الشريف ابعيد ، السامية
 المبجل الجليل السيد الشريف

 سيدالجميع، حس الشريف دولتلو
 ومحد العالمين، قبلة المكرمة مكة آير

الناس يركته عمت ، المؤمنين رحال
٠ أجمعين
 ابتحيات وافر رسوم رفع بعد

 القلبية والتليمات ،الماطرة
 ،ان نعرض ، شائبة كل من الخالصة’

 الشكر واجب بتقديم الشرف لنا
ص عاطفة الظهاركم  وشريف ،االخ
 نحو واالحساسات ألشعور
(! الخ ٠٠٠ االنجنز
 رسالته حسين الشريف اتبع'
 وهكذا الثانى بكتا^ أالولى

 الكاتبات هذه وانتهت دواليك
ل ،وفى١٩١٦مارس١٠فى ذلك خ

 طى يعمل سوريا فى باشا جمال كان
 وطى ناحية من العرب مداهنة
 من بزعمائهم والمف تشريدهم

٠ اخرى ناحية
 الجانب من المكاتبات تضمنت

 بريطانيا باعتراف المطالبة : المربى
ل د باستق  من الممتدة العرب ب

 ا.لى شماال ( )باالنضول طذه١مرسينو
 ، جنوبا ( العربى ) الفارسى الخليج

 الهندى المحيعل ساحل ومن
 وساحل سيناء الى ( عدن باستثناء )

 تعقد أن على ، شماال االبيخى البحر
 مع معاهدة اختقلة العربية الدولة

 تتضمن سئة ١٥ لمدة يطانيا بر
 البلدينوتا'س بين العكرى التعاون
 االطانات فى بريطانيا اففلية

 الدولة تبرمها قد اش االتتمادية
 شرطا المطالب هذه اعتبار ، العربية
ن ٠ تري على الثورة العرب الع
 كان الذى مكماهون ردود امأ

 تضمنت فقد ، البريطانى الجانب بمثل
عتراف بريطانيا استعداد ل ل  باست

 فى لهم الساعدة وتقديم العرب
 ثريغاوذلك٠ال اقترحها التى الحدود

 المجاورة الشمالية المنطقة باستثناء
 العراق باستثناء وكذلك ، لألنضول
 بالنبة االستراتيجى لؤضعه

مبراطورية  التى االراخى»وكذلك ،-ل
 فى فرنا بمصالح اضرارا تسبب قد

 كما «، (ولبدان سوريا اى ) المنطقة
راضى بحماية بريطانيا تتعهد  ا

 االراضى بحماية بريطانيا
 أو المساعدة تقديم ٠ المقدسة
زمة،طى١ النصيحة  يقتمرطلب ان ل

 ، غيرها دون بريطانيا من االستثارة
 االجانب الموظفين انتداب ذلك ق بما

 تدبير فى اليهم العرب يحدام الذين
٠ لجدددة ١ دولتهم شئون

 تفتقدعنمر المكاتبات هده ان ومم
 حسين الثربف فان التامة الصراحة

 بولية ١٠ فى تركيا على الثورة أطن
ل فى وتجح نفه العام من طرداالحت



مكاسة ١٢١١

 أن يلبث ولم ، الحجاز ض 'الترش
 قد وكانت لوعودها بريطانيا .تنكرت

 اتفالية ١٩١٠ مارس فى عقدت
 ١٩١٦ مايو وفى الرية بتروغراد
الرية بيكو ٠ سمايكس اتفاقية

موزءمناش على االتفاق نم وفيهما
 بمد ) فرنسا وبين بينها النفوذ
تفاقية تحدد كما ( روسيا انعزال  ا

 لجنوب بالنسبة السياسى الوضع
 نم ، والعراق ( فلمطين ) موريا
 بتأييد ، للهاشميين ذلك بعد تنكرت

عتراف العود ابن  عاى ملكا به وا
٠ فالحجاز نجد

*كاديوس
 ورئيى ؛تبرص ويياس هوش
ساقفة رئيس وهو ، جمهورية  ا

 ١٩١٣ عام ولد ،الثالث مكاريوس
 باسجم القبرصية انوباتايا بقرية

 دولو خريحو ميخائيل آل
 لالغنام، راعيا أبوه وكان (( موسكوس

 نم كيكو بدير ألعاشرة سين فى التحق
 الالهوت بكية دراسته انم
 العالية دراسته واصل' نيقوسيانم فى
 عام فى تخرجه وبعد ، اتينا جامعة فى

 المجلس من منحة على حصل ١٩٤٦
 بجامعة للدراسة للكنائس -العالى
مريكية بوستن ٠ ا
 تبرص الى الترجمة ماحب عاد

 لمنطقة أسقفا وض ١٩٤٨ هام
 ار انضم ان يلبث ونم ، كيتيم

 المدالبة.بجالء الوطنية الحركة
 ارانيونان تبرص وضم البريطانيخن

 منظمة بنشاد دعوته ارتبطت لهدا
 اجرى باستفتاء دعوته وايد يوكا۴

 انتخب نفسه العام وفى ، ١٩٥٠ هام
 خلفا الجزيرة ساتفة رسا

 ومنذ-هذاالتاريخ ،الثالى لمكاريوس
 ة—الديني زعامتسه ببن |ح رج

 جرحلة ٠١٩٠٥٢ فى فقام ،والسياسية
 الكبري العواصم من عددا فيها زار

 مغما القبرسية بالقضية للجعريف
المئ واتبمعية ) ونيويورك القاهرة

مم لهيئة  اشنرك ١٩٠٥ عام وفى ، ،ا
 هودته طريق وفى ياندونج وس فى

 زارها كما الثانية للمرة القاهرة زار
٠ مرتين ذلك بعد

 ١٩٥٦ عام منذ مكاريوس بدأ
حتالل ضد شعبية مقاومة  ا
 ونفيه ,اعتقاله الى ادى مما البريطالى

 بها قفى حيث سيشل جزيرة الى
 افرج ١٩٥٩ مارس وفى ، سنوات ٣

 نفسه العام من فبراير, ١٩ ولى ، عنه
 أساسها وعل لندن اتفاقية عقدت

 ١٤ فى الترجمة صاحب انتخب
 رئيس أول نفسه العام من ديسمبر

 ١ ٤دراً ٠ ا عل وحصل ،للجمهورية
 كلبرديس جون منانه ضد صوتا
 الذى اليسارى الجناح يمثل الذى

 بينما ,)صوتا ٧١ر٧ه٣ على حصل
 كوتشوك فاضل الوزراء رئيس نجح
قلية زعيم  وفى ( بالتزكية التركية ا

 لندن مؤتمر فى اشترك التاية النة
ستقالل اعالن حاسد الدى  فى التام ا

١٩٦٠ أشطى ١٦
 فى القاهرة الترجمة صاحب زار

 وفى' ،النيل قالدة ومئح ١٩٦١ عام
توات' وجود عارض ١٩٦( فبراير
طلنطى لحلف  للمحافظة قبرص فى ا

من ءلى  بتمبر٠فىس القاهرة زار نم ، ا
حتفال بمناسبة ١٩٦٦  التذكارى' ا
 وفى ، ٠ سيناء فى. كاترين سانت لدير
سرائيلى للعدوان التالى اليوم  ا

ستعمارى  اطن «١٩٦٧ يوسة ٦» ا
 لرد ' العربية الدول ع٠ بالده لخاس

 والق التالى الشهر وفى ، العدوان
 رياسته مد على. القبرهى البرلمان

.. (< ١٩٦٨ حتى » اخر عاما

د
 ص الدولى المبد. فى الكالحة
لفاخد  امطال.*! تتخدم اش ا

 اتشدد ض مختلفة بتواحى مقترنة
 او — ض الحد — لفرض الجماعى
مفروعة غير افضال عل اتفا،

ثم



١٢١٢ ئداهحة

 الجماعى بالتعاون ا مقاومتها تتيسر
 ، الرق ، الترصنة مكافحة : منها

مية '، التهريب المخدرات.، وغيرها. ا

 القرصنة 1،القرصنة مكافحة ٠ ا
 مشروعة غير بأعسال التيام تعنى

 شرعية( وكالة )ودون القوة باستخدام .
 والمقصود ،لبحار١فىاءاًلى ضدالسفن

 بأعمال سفينة طاقم قيام بذلك
 والقتل والتخريب والنهب السلب
 تكليف أمر دون أخرى مغينة ضد

 القرصنة وتعتبر ٠ مثولة دولة من
 الدولية الجماعة ضد موجهة جريمة

 ؤها تامت التى السفينة تعتبر كما
 ٠ ومكان زمان اى فى قرصنة سفينة

 مثل ) تشريعات الدول أصدرت وتد
 اتفاقيات عتدت كما ( ١٨٢٥ خرنا
 واشنجتون معاهدة مثل ) دولية

 واستتر ،القرصنة لكافحة ( ١٩٢٢
 تماون وجوب على ألدولى العرف

 أعمال فى المختلفة الدول فى اسات
ستيالء وذلك ،المكافحة  سفينة على با

 على والقبض (الطائرة أو ) ايرصان ٠
 ولختوبة ،للمحاكمة وتتديمهم طاقمها

 الى تعل الدول بعض لى الترمنة
هدام ٠ المصادرة مع ا
 أومكافحة الرق، مكافحة ٠٢

سود الرقيق  وكانت ه واألبيض ا
 االمريكية والدول المتحدة الواليات
خرى  الرفيق تجارة فى عميل اكبر ا

 هذه مكافحة وبدات ،االفريتى
ميناء مراكزها اهم من وكان )التجارة

 برتغال١ ;موس ١باتجلتر بونىمر
يات اطالل اش طى < واسبانيا  الو
 ١٧٧٦ مام فى مدر بقانون المتحدة

تجاه هذا واقر  عام نينا مؤتمر ا
يات وتلت ، ١٨١٥  غيرها المتحدة الو

 اصدار الحراة وشملت الدول من
 ءلى لموجود١لرقيق.١ تخرير۶تشريعائ

رض مريكية ا مر ا  الى أدى الدى ا
هلية الحزب مريكية ا  حتتت اش ا
٠ ١٨٦٥ عام أهدافها

اساس على الكافحة أعمال تامت

 منها. الدولية االتعابات من سالة
 هدن ومعا ١٨٤ ه لندن معاهدة

 سان. معاهدة ثم ١٨٩٠ بروكسل
 التغأقيات١مذحت وقد ؛١٩١٩ جرمان
 ان. فى الحق ابحرية الدول االولى
 وضبط بتغتيش الحربية سفنها تقوم

 ثم ، التجارة بهذه المشتغلة السفن
 المناطق ذلك بعد االتفاقيات حددت
 1—فم يجرى أن يجوز اش البحرية

 االمر انتهى ثم ،والتفتيش لمطاردة١
 تيامها' عن غولة—م دولة كل جعل بأن

. سيادتها حدود فى اكافحة١ بأعمال
 المخدرات ؛المخدرات مكافحة - ٣

 طى ومباشر خطر تأنحر ذات جواهر
 طى تعاطيها يشجع لعمبى١ الجهاز
 اهيان هدم الى يؤدى الذى االدمان

 ينتهى وتد للمدس دالعقلى الجثمانى
 االفيون الشانعة انواعها ومن ،بالوفاة

 والحئيش والكوكاينن والمورنحن
 الى. وباالضافة ؛ ومشتقاتها

؛ الخاصة الوطنية التشريعات  فحة بم
 ٠وتداولها انتاجها وبتنظيم المخدرات
 فقد ، واستعمالها فيها واالتجار
 سبيما ال دولية اتفاقات عدة وضعت

 التجارى المذوى ءلى تداولها لمنع
 المانية على خطورتها نظرا اؤارجى

 لمكافحة مكاتب-محلية فأنشئت ، عامة
 الدولى بالمكتب ترتبط المخدرات

 مؤتمر نظم أن بعد ، بجنيف للمكافحة
 ، المكافحة أعمال ١٩٣١ لعام' جنيف
 المتحدة االمم هيئة قيام أثر وض

 المخدرات لمكافحة خاصة لجنة أنشئت
 ٠ ١٩٤٦ عام؛ فى العامة للجمعية تابعة
،والتزييف التهريب مكافحة — ٤
 االقتصادية الجرائم هذه أن مع

 الرتباطها محلى طابع ذات
 خطرها أن اال الوطنية بالتشربعات

ت ض  ض بتزتب وما ألدولية العام
 التجارة فى الثقة فقدان من ذلك

 منوطة مكافحتها جعل الخارجية
جهاز فى يتمثل الذى الدولى بالتعاون



اسربى اسب١٢١٢

 الشرطة منظمة وهو ، (، االنتربول )١
 فى ويمثلها باريس ومركزها الدوية
 الدول فى الداخلية الثغون دزأرات

 الدوية للشرطة مكتب االعضاه
٠ .الجناية

 المهام احدى ، االمية مكافحة ٠ ه
 هيئة بها تضطلع لتى ١ الريية
 المنظمات دى—أح وهى اليونكو

مم لهيئة التابعة المتخممة  التى ا
 ؛الساسية للتربية اقليمية مراكز تقيم

 على االقليم فى االعفاء الدول لمعاونة
 يوما تخمص كما ، االمية مبكافحة

 يستهدف االمية مكافحة بيوم يعرف
 ض والحث التوس الوعى استثارن

 فاتتهم الذين البالفعن بعن التعليم نثر
٠ المدرس االماس التعليم فرمة

 مصب -عند تقع برتغالية مستعمرة
 ض وتتالف المبن لى كنتون -نهر

 منجدين بحن وجزغر الما، معتدفى راس
 ماحتها تبلغ ، وكوالون تيبا هما

 ثمم< ١٦٥٠٢٢٦ االجمالية
 ,١٦١ بينهم الغا ١٦١ سكانها وعدد

 اليرتغابعن س وابائى العينيين مئ
 ٠١٩٦٠ احما، » أخرى وجنيات

 أساس ®لى كمتعمرة لكاو وتتوم
 عام الى ترجع المثن مع اتفالية
٠ ١٨٨٧

 طى لكاو اصاديات تعتمد
 عدد بلغ فقد الترانيت تجارة
 عام ١) ميناءها دخلت اش الفئ

 حمولتها بلغت طينة ٤٣٢٢٠١١٦٣
 سياسية أهمية عاوو ، ط م ٢ر٨
 التى كواج هوح اهميه عن تختلف ال

 فهىملب' ، منها قريبة وتقع تواجإلجا
 واركز اكبحن ض للهارببن
 استعادة والمرعترل ،للجاسوسية

 ؤاالضطرابات اليوم لهايتمثل الصبن
 الدسينية االغلبية بعن والمصادمات
٠ البرتغالية االستعمارية واسن

صور اسل *كتب
لنظمة الدائم ,التثئيذى الجهاز

 عام, فى انشائها منذ الدوية العمل
 االمم عصبه الى اضمامها ثم ١٩١٦

لها مع — واعتبارها  — الداخلى استق
 ثم ، لها التابعة جهزهاال احد

 هيئه الى ١٩٤٦ عام مند انضمامها
مم  الممل مكتب يقوم ٠ المتحدة ا

 العامة االمانة بمثابه ( جنيف ومقره )
 المؤتمر من تتألف التى ) للمنظمة
 وشمل (االدارة ومجدى

 عن المعلومات جمع : اختماصاته
 ، وتوزيعها العالم فى العمالة شئون
 فى طلبها على بناء الحكومات معاونة
 التى الفوابن مثروعات وضع
 ، المنظمة مؤتمر قرارات مع تتمثى
 المتصلة. والدراسات يابوث التيام

 اصدار والعمال، العمل بشئون
٠ والنثرات المطبوعات

اسى العتب
 جهار على يطاق كان اسم

 بالقاهرة اضء البريطانية المخابرات
 اشراب تحت وكان ١٩١٤ عام فى
يتون جلبرت الير الجنرال »  « ك

 بالجيش غابطا كان ان سبق الذى
 وممل ١٩١٠٠١٩٠٠ عام بعن الممرى

 شئون تولى ثم ، ذلك بعد بالسودان
ل المخابرات  الحرب فترة خ

٠ بعدها وما
 متابصة المكتب اغراض من بمان

د فى وغيرها الياسية الحركات  الب
 لهذااختير ، االدنى الشرق من العربية

 مبق الدين االنجليز من به الماملون
 المستشرقعن من أو لمذطقة١وجودفى لهم

 وبجاتها ألعربية باللغة العارفين
 االثرى راسهم ءلى وكان ، المختلفة

 واالثرى ، (( هوجارت جورج ))ذافيد
 ، لوراض ادوارد توماس المغامر

عمال وس (( العرب لورانس .))أو  ا
ت توثيق المكتب بها تام التى  الم
 السيما ) وابناءه حسعن الشريف مع

 اعضاء' وكًانبعض ، ( النه وعبد فيصل
للغريف ستثارين يعملون 'المكتب



١٢١ اميك

 معان فى ثم والطائف جدة فى حش
 دمشق وفى ( اه عبد ).مع وهمان

٠ ( ليمل مع )

 الحربية الممليات انتهاء آثر وش
 الى المكتب هذا اختصاصات' ضمت
 المندوب لدار الشرقى لسكرتير١مكتب

 كما ،التاهرة فى البريطانى ادامى
يتون جلبرت الثر عثن  مستثارا ك

 * ١٩١١ ) الممرية الداخلية لوزارة
 لحكومة عاما سكرتيرا ثم ؛ ( ١٩٢٢

 عام وفى ي ١٩٢٥-١٩٢٢ فلطين
 لبريطانيا ساميا مندوبا عثن ١٩٢٦

٠( نفه المام فى توفى العراق) فى

اصيك

 دوس—يوني شادوس : اتوجى االسم
١ س نو *كيكا

رياسية جمهورية : اسم نعام

أورداز دياز جوستافو : الدو ربي
( ١٩٦٤ )

 من< ٢ر٠٠) المكبك :مدينة العامهة

وهى فيدرالية جمهورية اصيك
ث الدول احذى  تتألف التى الث

 تثمل ) الشمالية ريكا ا قارة منها
 ٢ واصك المتحدة كندا'والواليات

 لغتما ان فى جارتيها عن وتختلف
 التينى اسل من وشعبها االسبانية

 واليات أروع المكسيك تجاور ٠ خليط
 الشمالية حدودها ض تقع امريكية

 واريزونا ونيومكسيكو تكساس وهى
 حدودها وتجاور ، وكاليغورنيا

 جواتيماال جمهورية الجنوبية
 البربطانية هندوراس ومستعمرة

 اميك خليج على. نرقا .وتطل-
 خليج على وغربا الكاديى دابحر

خليج يفصل. ٠ والباسفيك كاليفورنيا

 ئبه- عن الغربى الساحل كاليفورنيا
 ياسم تعرف التى الجرداء الجزيرة

 ، الغلى كاليفورنيا أو (( باجه ))
 لمسافة ذراع هيئة عثى تمتد والتى
 طول مضاعفة على فعملت ، م ٧٦٠

 يك-—للمكس الغربية الواحل
 ساحلها يمتد بينما م ٤٤٣٦ تبلغ التى

٠ فقد م ١٧٧٤ ضافة الثرقى

 ٧ه٨ر٢ المكسيك ساحة تبلغ
 عالية هضبه هيا جفرا وتمتل *ام الف

 الجبان من سدغين .مين محصوره
 السواحل يثارى بعضها العاليه
 بين انهضبه عرتعاا ويترواح الغربيه

 سودها لهدا قدم الدا٨هاالفو
 فيها وتجود المعتدلة االفاليم مناخ

 الثرنية المنطعه بينما ، نباتاتها
 اصك خليج ض المطلة الواطنة

 مناخ دهايسو الكاريبى والبحر
 الى باالضافة ، رطب حار استوائى

 ال التى الجانة الصحراوية المناطق
بانواعها الصبار نباتات سوى بها تنمو

 ( ١٩٦٦ تقدير ) السكان عدد يبلغ
 منفىطم٣٤ر٩ من<وكان٤٢ر٨

 هام فى ن م ٣٨!ر الى ارتفع ١٩٦٠
 جثى الكان ومجموع ، ١٩٤٣
 الذين االسجان اعتاب من خليط

 ١ ٠ القرن منذ االقليم استعمروا
 االمجان نغى الذين والردا واالزتيك

 مازاك واتى القديمة حضارتهم على
 ض ( والمعابد كاالهرامات ) اثارها

 تنتم ، الهامة اباحة شاهد
 والية ٢٩ الى اداريا المكيك
 وهو فيدرالى وانايم وقاطعتعن

 الهامة المدن تشمل ، الكيك مدينة
 اى»جارا جواداال ، {١٩٦٣تتدير )

 « العرلى االسم من الحجارة وادى
 الغا، ٧٢٩ مونترى ،الغا ٩٠٤

 ٣١٨ بيب الغا ٣٣١ جواريز سداد
مكيكالى ،ألفا ٢٤٧ ليون ،ألفا



اصيك ١٢١

 ٠ الغا ٢٠٢ تيجوانا ،الغا ٢٣٧
 الهجرة عمليات ١٩٥١ قانون ينظم
 من السكان وأغلبيه ، المديك الى

 الكبة نغون ان ا الكاثوليك
 ١٩١٧ دستور منذ انهار المياسى

 الدولة عن الكبة فمل الذى
 المراع و.دلغ أمالكها، عل واستولى
 وأدى ( ١٩٣١ - ١٩٢٩ ) انده

 ٠ ذلك خالل فى الكاش اغالق الى
 كما 'ألفا ١٠٠ر٧ يؤودا 'عدد يبلغ

 سورره عربية جالية بالمكسيك توجد
٠٠ وفلسطيدية ولبنانية

 المقام فى المكسيك اقتصاد يعتمد
ول  الكبرة المعدنية ثروتها عل ا

 مقدمتها فى ، والمتخممة والمنوعة
ولى هى والكيك الفضة  لعالم١فى ا

نتاج من بز ٢١ر٢)  عام المالى ا
 حذ١٣٣٠) حد ١٢٨٢ ويبلغ (١٩٦٠

 كم،٧٤٠١(،ثمسب١٩٦٢ءام
 الهامة ناعية اله ألمعادن وتشمل

 ، ١مط ٢ر٤ حديد ،حد م ٢ر٠٧ فحم
 ألف٤٨٢ فلوريت ،٠مط ١هر كبريت

 ٢٥٧ ؛.اريت اط، ٢٤٠ زنك ، حد
 ٥٦ نحاس ، حد ١١٩٠ رصاص ،حد ١
 ٣١ زئبق ، حد ١٥٤ منجنيز ، حد ا

 والجرافيت ذتموذيا1ذلك ويل حد،
٠ والقصدير والبزموت والزرنيخ

 بين المكسيك نتأتى ابترول اما
 وكان ،لة المنتجة الكبرى الدول

نتساج  أجنبية شركات ايدى فى ا
 لحكومة١أخذت حتى ( أمريية أغلبها' )

 التنقيب امتيازات استرداد فى
ل  وكاى ١٩٣٨ عام منذ واالستغ

 التى (( كيك1١ خليج شركة )) اخرها
 عام مفعماتها الحكومة اشترت

 م ١٣٢ ألبترول انتاج يلغ ، ١٩٥٠
 انتاج عن فض ، ١٩٦٥ عام برميل
٠ الطبيعى الذار

رض مباحة تبلع  الزراعية'لتى ا
ومن مف،٦ نحو ألرى خدمتسن

 منها كز ٦٨ الزراعية المساحة جملة
 نصفها من وأكثر للحبوب مخعمة

 ختعتمدالمكسيك ذلك ومع لذرة١ذتاج
 ،ومنذ ئية١الغذ دالموا فى االستيراد على

سالح حركة  ١٩١٥ عام الزراعى ا
فدنة من يعنمال عدة توزيع تم  عل. ا

نتاج يثمل ٠ الالك سفار  ذرة : ا
 ، حد م ٢٠ السكر قصب ، حد م ٦ر٤

 ، حد أ ٢٦٦ أرن ، حد م ١ر٨ قمح
 حد،موز١١٢٩حد،بن١٤٧٩ذطن
 السكر ويعتبر ،ل١لسيز١ثم ط ا ٣٦٨
 وانيزال والقطن والوز والبن
 ٠, التصدير حاصالت من والتبغ
قتصادية١ ت١الغاباتذ تثفل  لقيمةا

 وضع ١٩٥١ءام ومنذ ٠ مف٦٠ نحو
بادة، من الثروة هذه لحماية تشريع  ا

 ( ١٩٦٠ عام ) الخشب انتاج بلغ
 وانبيع تنتج بينما ، مكعب متر م ٢ر ٤

 الياف ض بز ٥٠ نحو الميثة
 ١٩٦٣ انتاج بلغ العالم) فى السيزال

( حد ألف ا ٥٨ نحو

 : سل الحيوانية الثروة اما
 اغنام، م ره٧ ،ماشية رأس م ٣٠ر١
 ، خيل م ٦هر ، خنزير م أ٢ر١
 م٢ر٨بغا'ل<١ر٧ماض،١٠د٤

٠ حو

 السياسى الكسيك تاريخ مر
 انهاء منذ المراحل مجن بدلة

ستعمار سبالى ا  واعالزاستقاللها ا
 ٢فىءا جمهورية واعلنت ، ١٨٢١ عام

 أجزاء. تشمل حدودها' وكانت ١٨٢٢
يات من  ونيومكسيكو كاليفورنيا و

 لحرب١دشوب الى ادى مما وتكاسى
مريكية  عام. انتؤت بلتى المكسيكية ا

 لها نتيجة اميك وفقدت ١٨٤٨
 نهر شمال الواقعة اراضيها جميع

 '١٨٦٧ - ١٨٦٤ وبين ،جرأند ريو
 فرنا امبراطوريةتؤيدها بها اقيمت
راطور نمسوى أمر سها١وءلىر  )ا

ول ن كمطيا ما بنشوب انتهت ( ا



١٢١٦ ميم

يات من بايعاز حرب  المتحدة الو
 ممرية عسكرية وحده فيها اشترزنا

 الحرب وادتهى فرسا سى فى
 دكتاتورية حدرمه وتلتها ، بالعشش
 بعمتهوتتا جواريز ينيتو بزعامه

فالبات القورات  انتهمته التى وا
 والذى ١٩١٧ عام دستور بوضع
 البقه لصالح ١٩٦٣ عام عدن
٠ العامدة
 أساس على الحكم نظام يقوم
 ٦ لمدة للجمهورية رئيسى انتدب

 ، مطلقا به ادته يعاد و صنوات
 للثيوخ محلى من يتألفه وبرلمان

 ، سنوات ٦ لمدة منتخبا عضوا ٦♦
 ٣ لمدة عضوا ١٦٢ نواب ومجلس

 ألفا ١٧٠ لكل نائب ساص ا ى٠تءا اسنو
 انتخاب يعاد ا على ، السكان من

 ، بردنى فصل مخى بعد ا العضو
 فى دياز جويتافو الربس حصل

 صوت م ٨ر٣ على ١٩٦٤ انتخابات
٠ م ٩ر٤ جملة من

، بريطش ت امر.ش مخترع
باسمه، لمعروف ١ لمدفع ١ اليه يشسبه

 تبغن*كبم، هيرام سير وهو
يات ولد  بدأ ،١٨٤٠ المتحدذعام بالو

ت متجر فى بالعمل حياته  فى ثم لال
 صجاه ومنذ ، الغن لبناء ترسانة

 شمك اختراعات بمدة اشتهر
 الكهربائى المصباح انتاج تحمين
 المخلخل والهواء البخار وأنابيب
 ١٨٨٤ عام وفى الغاز، انتاج وممانع

 مدفع $ وغو اختراعاته أشهر أتم
 بطريقة يعسل الذى (( مكسيم

نفجار قوة قيها استغل أتوماتيكية  ا
خرى المدافع فى ألضائمة  ويبلغ 4 ا
 الدقيقة فى الطلقات عدد متوسد

 الجيش استخدم ، طلقة ٦٠٠ نحو
 عام فى مرة ول المدفع هدا البريطانى

٠١٩١٦ عام توفى ، ١٨٨٩'
 مكسيم بيرس هيرام ابنه اشتهر

اختراعات بعدة ( ١٩٣٦ - ١٨٦٩ )

سلحة فى المصوت كاتم منها  ا
ت وفى ( كالمسدسات )  تداو التى ا 

٠ بالبترول
ئصاهون

 اتملت بريطانى وسياس سكرى
حداث سيرته  والممرية العربة با
 ادير وهو ، العظمى الحرب خالل
 ١٨٦٢عام ولد ، مكماهون هنرى ارثر
 يالجيثى التحق ، ايرلندى اصل من

 بريطانيا مندويا عثن ١٨٩٠ ولى ١٨٨٣
 اخفاسننان بين الحدود تعيين لجنه فى

 وايران الغانتان ويحن ، وبلوختان
 للشئون سكرتيرا عين ، ١٩٠٢ عام

 ٠٠١٩١١ يين الهند لحكومه الخارجية
 (١٩١٣ذلكز خالل ،وفى ١٩١٤

 المعاهدة برام المعارضات فى اشترك
٠ واشبت واسين بريطانيا بين

 اول بتعيينه بممر سيرله اتصات
 امالن يعد بريطانى سامى مندوب

 ديسمبر ١٨ نى ممير على الحماية
 عين الذى كشر للورد خلفا ١٩١٤
 احلف ؛ البريطانية للحربية وزيرا

 لم انه فى أسالفه عن الترجمة صاحب
وسد الشرق فى يعمل  يتمل ولم ا

 دب أن يلبث لم لهذا ، بمثاكله
 حبن اللطان وبين بينه الجفاء

 قاعدة الى تتحول البالد كانت بينما
 وقوف وتحتم بريطانية عسكرية
 فكان ، متماسكة الداخلية الجبهة

 عامين بعد اسبداله اسباب من ذلك
 بالجنرال ( ١٩١٦ نوفمبر ر تعيينه من

 وسيردار الودان عام 'حاكم ونجت
٠ الممرى-حينذاك الجيش

 خالل فى مكماهون سيرة ارتبطت
ت المغترة هذه تصا  التى السرية با

 - مكة شريف وبين بيته دائرة كأنت
 تضمبتها والتى على بن حسبن

 ٠ حسين مكاتبات ج باسم عرف ما
الثورة لنشوب ومهدت * مكماهون



حة هوب م ١٢١٧

 العرب ووقوف تركيا ضد العربية
 صاحب عين. ٠ الحلفاء صف فى

 لشئون بريطانيا مندوبا الترجمة
وسط الشرق  الماح مؤتمر فى ا

 ٠ ذلك بعد توفى ،١٩١٩ عام بباربى

ئسارا
 دفاع وذير ، امريكى سياس

يات  روبرت وهو ؛ المتحدة او
 بمدينة ولد ، مكنمارا رترلنج

 وكان ١٩٠٦ عام فرنسسكر سان
حذية، لصمناعة محل صاحب أبوه  ا

قتصاد درس  كاليفورنيا بجامعة ا
 هاقارد بجامعة التحق تخرجه وبعد

عمال ادارة لدراسة  منها وحصل ا
 فى اشسترك ؛ الماجستير درجة على

 عودته 'وبعد الثانية المالمية الحرب
 ادارية وظيفة فى عين المدنية للحياة
 نثاطا وأبدى للسيارات نورد بثركة
 مبيمات حجم على انعكى ملحوظا
نظار ولفت الشركة  مما اب ا
 هذه عزم مدير منصب لتولى رشجه

المشركة.
 انصياسى المحيللى فى اسمه برز

 وزيرا كدندى الرئيسى اختاره حين
 وناة وبعد ١٩٦١ عام فى للدناع
فى جوتسون الرئيس أتره كيندى
 البنتاجون دخوله منذ نعنى ، منمبه

مريكية الدفاع وزارة ,  بتشميق ( ا
 السكرية القيادات 'بين التعاون
 فى والدخول تنظيمها واعادة المختلفة

تحاد مع سباق  ادونيتى ا
ساحة الحرى اكتاد انتاج فى  وا

 ذلك فى بما ، الذررة بالحرب المرتبطة
 لتحل لريعة١الثقيلة القاذفات انتاج
٠ الطائرات حامالت محل

 مؤدى من الترجمة صاحب يعتبر
 فى أعلن وتد نيتنام فى الحرب

 باوغ ( ١٩٦٦ مارس ) الكونجرس
مريكية القوات عدد  ٢٢٥ فيتنام فى ا
الفا ٣٥٠ الى رفعها وامكان ألفا

 نمى نحو الى ذلك بعد ارتفعت )
 حرمان يدى *ق من انه ا كم .( مليون
شتراك من الصين  هيئة عضوية لى ا

مم  انتشار عدم معاهدة وعقد ا
سلحة  فى اله*ين نجاح قبل الذرية ا

 حينذاك وزعم اأدرية قنبلتها تغجر
 النجاح لتحيق جيل الى تحتاج انها

 للصن تم أن وبعد ، الذرى المجال فى
يد !ذذبلة١ تفجير  فى اءان روجينيةا

 الشيوعى الخطر ان ’١٩٦٤ عام
 ان ينبغى حقيقة أمم العينى
ستراتيجية تواجهها مريكية ا  فى ا

 من شرفية درجة منح ٠ عامين خالل
 من ثم ١٩٦٦ يونيه مهرستفى١ جامعة

 نفسه الشهر فى نيويورك جاممة
حتفال وصحب  لحالتينمقاطعة١ فى ا

ساتذة من عدد  بها والخريجين ا
 مكنامارا ميادة على احتجاجا
 ٢٩ فى استقال ، للالم المعادة

٠١٩٦٧ فبر نو
دوين سن

المالحة' بها يقصد الدولية المالحة
 على الدول نجميع المفتوحة البحار فى

 أو المفتوح البحر حرية مبدأ أساس
 استعمال فى الدول حرية !خر بمعنى
 تمييز دون الماواة قدم عل البحار

 او أساطيلها ضخامة أساس على
 ية ليس لهذا ،مثال اقليمها امتداد

٠ المفتوح البحر فى خاص حق دولة
 المفتوح البحر حرية مبدأ يتضمن

ربع,، بالحريات تعرف حقوق جملة  ا
 اشراف تحت الالحة حرية وتشمل

 ،السفينة ترفعه الذى العلم دولة
 مد .رية و ، بثروحلى الصيد وحرية

سالك  فى المرور حرية ثم البحر؛  ا
 البحر يعلو الذى الجوى الفضاء

 الدولى الشانون وينظم ، المفتوح
 يد*تثنى و الحريات هذه البحرى

حة ذلك ص  الساحلية، المناطق فى ,إ
 ، الرقيق وتجارة ، القرصنة واعمال

وغيرها النفس .عن الدفاع حالة



١٢١٨ اس

 دولية واتفاقيات معاهدات وتنظمها
٠ بها خاصة

يو
 جغرافيا يطلق اسم الماليو - ١
 ذراع هيئه عفى جزيرة شبه على

 النرد الجنوبى الطرف اقعى تمثل
 الى الشمال من وتمتد آسيا لقارة

 يبلغ بينما م ٤٦٥ لهافة الجنوب
 ،٢٢٠. نحو لما عرض انعى

 الجنوبية فيننام الشمال فى تجاورها
 الصين بحر على شرقا وتطل وبورما

 مالقه مضايق على وغربا الجنوبى
 بجزيرة الجنوبى طرفما ديتمل

 مناعى ممر طريق عن سنغافورة
 نحو ساحتها تبلغ ٠ ميل نحو حلوله
 لنحو سواحلها وتمتد ٠مم الف اه

٠ م ١٢٠٠

قاليم من الماليو تعتبر  ذات ا
نتاج  احصاء ) المتخصص المالمى ا
 ٧٨٤ المطاط يشمل الذى ( ١٩٦٣
 الثاى ، (ندان م ٤ نحو من ) ط ألف

ط ١٢٤ النخيل زيت ،ر م ٦ر٣  ٠ط أ
 ؛اخشاب ط الف ٧١ حوزالهند زيت
 ثم ط؛ انف ٦٢٤ أرز ندم؛ م ٩٥

ناناس  ، ( فدان مليون نحو من ) ا
واى تعتبر كما  القصدير انتاج فى ا

 كما ( ١٩٦٣ عام ) ط ألف ٦٠ نحو'
نتاج يثمل  ٦هز الحديد المعدى ا

 ثم ط م ٦ر٩ المنجنيز ؛ ط م
لمنيت البوكسيت ٠ والذهب وا

 اسم الماليو اتحاد أو الماليو ٠ ٢
 فيدرالى اتحاد على سياسيا يطلق

ية وامارة سلطنة ١١ يضم  وو
 '( ١٩٦٣ احصاء ) ن م ٧ر٦ يسكنها

 الالوى الجنسى من ن ٣ر٨ بينهم
 ألفا ٨٤٣ ثم الصينيين من ن٢٢ر٨ و

 تكون ٠ والباكتانيين الهنود من
تحاد  - يناير لندن اتفاقية أثر ىط ا
 أمراء شتركفيها١ التى ١٩٥٦ فبراير

يات تحاد وحزب الو والحكومة ا

 دستور لالتحاد ووضع ، البريطابة
 يجمع فيدرالى اتحاد يقوم بمقتضاه

يات هذه  ملكية دولة )) مؤلفا الو
 مبدا على مبنية مستقلة ديمقراطية

 حقوق حماية مع (( والعدالة ٩الحر
 السالطين الجاللة اصحاب وامتيازات

 الشعب وحريات حقوق وكذلك
ساسية لح وهذه ، ا  مع هى :ت الو
٠ سكانها وعدد ماحاذيما
 ، م م ٧٣٣٠ المساحة ؛ جوهور
٠ ن٢ ارا السكان؛
 ٠ ألفا ٨٣٠ ،م م ٣٦٦٠ ؛ كيداه

 ألفا. ٦٠٥ ،م م ٥٧٥٠ ؛كيالخان
، م م ٢٦٦٥ ؛ سيميالن نيجرى

٠ الغا ٤٥٣
. ألفا ٣٦١ ،م م ٦٤٠ ؛مالقه

 ٠ذغا١٣٧٥ مم،١٣ر٨٧٤باهاذج؛
 ٠من١(ر٧ م، م ٧٩٨٠ يراك؛

 ٠ الغا ٦٨١ م، م ٣٩٨ بينانج؛
٠لغا1١٠٧مم،٣١٠برلس؛

 ١ر٢٤مم، ٣١٦٧ سيالنجور؛
الغا. ٣٣٧،م م ٠٠٢٧ مفاند؛ م

 السالحين من ا"مراء مجدى يتألف
يتى حاكمى عدا .١ التع  بينانج و

على الرئيسى وينتخب ( لقهوما  ا
 يرتوان ٠ دى اليانع ١) الهقب لالتحاد

 يتألف كما ،سدوات ه لمدة (( ع١أكو
 للشيوج مجوس من الفيدرالى البرلمان

 للنواب ومجلس ( نيفارا الديوان )
 ، سنوات ه لمدة ا رايات الديوان ١

 رئيس التنفيذية السلطه ويمثل
 على الملك يعينه الذى الوزراء مجلى
غلبية يمثل انه أساس  البرلهانية ا
 ؛ (١٠ الرحمن عبد تنكو حاليا وهه

تحاد ويرتبط  باتفاقية بريطانيا مع ا
 بمقتضاها اش ١٩٥٧ اغطس ٣٩

تحاد انضم  الكومنولث الى ا
 الحادى العضو باعتباره البريطانى

تفاقية تضمنت كما عثر، اضطالع ا



مدعية ١٢١٩

 والمالتات الدفاع بشئون بريطانيا
 ١٩٦٢ سبتمبر ا٦ وفى ٠ الخارجية

 ماليزيا اتحاد الى الماليو اتحاد انضم
 الخاصة ١٩٥٧ اتفاقية تطبيق وامتد

 الذى مارزيا اتحاد الى بالدفاع
 الكومنولث فى عضوا بدوره اصبح

مم هيئة فى وعضوا البريطانى  ا
٠ المتحدة

ثلة

ول بفتح اذلكية)  نظام والثانى( ا
 رئيسها يمتمد دولة فى يتمثل للحكم
ش  ويعرف ، الوراثة من حقه ا
 ومن ، بالمملكة الدولة وتعرف بالملك

 لحكومة١الملكيةءن الحكومة تختلف ثم
 لدولة١س٠رئي أن حيث من الجمهورية

خيرة هذه فى نتخاب يعبن ا  با
٠ محدودة لمدة بمركزه ويتمتع
 أن فكرة ض الملكى النظام يقوم

 الحق لها عائلة او شخصا هناك
 وترجع ، الحكم تولى فى الذاتى
 نظرية الى الفكرة هذه جذور

لهى التفويض  ارادة عن الخارج ا
ساس هذا ان ا ،البثير  تعد لم ا

 الوعى انتثار بعد القدسية له
 بعض قامت كما ٠ ا!شعوب بين القومى
 شخصية ظهور أساس على الملكيات

 شذات جمع فى الفضل لها كان توبة
 بين موزعة فيها السيادة كانت امة

مراء تداع الدين ورجال ا  وا
 متماسكة واحدة دولة منها فجعل

 والنفوج التقدم الى بها وسار
جتماعى السيامى  وأسحت ، وا

 تور فى الحق بعده من "سه
 ءليه نص ما' ذلك ومثال ، العرش

 : وله٠بة ١٩٢٣ لعام المصرى الدستور
 فى وراثى المعرية المملكة عرش ))

٠ (( على محمد اسيرة
 الملكية الدولة رئيس حكم يمتد

 من السلطة وتنتقل حياته امتدت ما
بمقتفى جيل بعد جيال عقبه الى بعده

 تختلف الذى العرش توارث قانون
 فمنها ، لدولة دولة من أحكامه

بن الى السلطة انتقال يكون ما  ا
كبر رشد أو ا  لالبن آو ، للملك ا

رشد سرة فى ا  ويقتعر ، المالكة ا
 بشمل قد أو اذكور ا على ذلك

ناث الذكور  للسلف يرخمى قد أو وا
 ههد ولى باختيار الخلف تعين فى
 فترذخالل السلطة فى معه يشيركه قد
 قد او ، تجربة ليفيد حياته أبام

٠ وفاته بحين سرا اسمه يجدل
 النظام فى التوارث نظام ويستتبع

حكام الملكى  على بالوماية الخاصة ا
 النظام هذا ينص فقد ٠ القاصر الملك
 واحدا شخعا الوهى يكون أن على

 أوهيئواية ( العراق فى كان )كما
 ( مصير فى كان كما ) افراد عدة من
 الملكيات فى للبرلمان جعل كما

 هيئة اختيار فى نأنا الدستورية
وساء  عليه مانص ذلك من ،ا
 بذوله ١٩٢٣ لعام الممرى الدستور

 ا عملهم العرش أوصياء يذولى  ح)
 مجتمعين المجنس لدى يؤدوا أن بعد

 اليمين ( والشيوخ النواب أى )
 السابقة المادة فى عليها المنصوص
٠٠ اليها مضافا بالمذك( الخاصة

 ٠ (( للملك صينمخا ذ^ون وأن
من سداة فى الملكى الذظام مر

 احدى مجموعها فى اتخذت المراحل
٠ ا تية الصور

 وتتميز استبدادية ملكية ( ا )
٠ القانون هو الملك حكم بأن

 بأن وتتميز 4 مطلقة ملكية )ب(
 الملك يد فى تتجمع العليا السلطة

 أن له ولكن للقانون بخضع ألذى
٠ بارادته نغيره

 مقيدة دستورية ملكية )ب(
 الشعب ق بح بالتسليم وتتميز

 مشاركة فى ( نيابية هيئة فى ممثال ز
، والتثريع الحكم مهمة اللك



١٢٢٠ منية

 بعضهذه فى الملك سلطات وأصبحت
 سالجمهورية٠سلطاترئي دون الدول

 سلطة بعن واضحة والغروق المنتخب
 الجمهورية ورئيس البريطانى الملك

مريكية  الدستورى والملك ،مثال ا
 ادلطة وراس الدولة رأس انه ولو

 ، اسمية سلطاته أن ا التنفيذية
 هذا وجاء وزرائه ؛واسطة يباشرها

 الدستور من ٤٨ المادة فى نصا
لف ٠ الذكر ا

 الدستورية الملك حقوق وتتضمن
 على كالتصديق سياسية حقونا

 كتعيين ادارية وحقونا ، هدات المما؛
 عسكرية وحقوقا ، اوظغعن١ وعزل

 قضائية وحقوقا ، الحرب كاعالن
 ألحن'ونى وهذه ، الشامل العنو كئدق
 الدولة رئيى الجملة فى بها ؛تمتع

٠ الجمهورية
عتراض يذوم  الحكم نغام على أ
 رئيس أن أساس ى ء المدكى
 الصدفة اختارته شخص الدولة

 وهو للثعب وليس ، لرولده طريق عن
 . اختياره فى يد السلطات مصدر

 يعترف  الذظام هذا أن بمدض
 رئيسى اختيار فى بحقه ب٩للتمع

بعه٠ الدولة
 يقصد ( الميم بكسر ) الملكية - ا
 هن وهى التملك حق أو حرية بها

 وس ، ألذابتة الشخصية الحذوق
 ثمر نها صيانتها الدولة واجب
فراد نشاد  النشاد هذا دام ما ا

 ليعت فاذلكية ذلك ومع ، شروعا
 ود بد مقيد حق هو .دنى مدانا حقا
شتراكية النظرية ضوء فى سيما   ا

 اجتماعية وظيفة للملكية جعلت اتى
 اجتماعية منفعة تحقيق الى تهدف

٠ عامة

 كما الملكية حق الثرائع كفلت
والمكشوبة العرفية الدساتير كفلتها

 أخرى لحقوق أساسا واعتبرت
 يهسسا ارتبطت كما المسكن كحرية

 نحوالمجتمع معينة جباتوالتزامات١و
 الغرائب تأدية سذ!ك ، الدولة ونمحو
 ، القانون يحددها التى للقواعد تبعا

 وحمايته الحق هذا استقرار وكأن
 الديمقراطية بادى، انتصارا

جتماعية والعدالة  وضع وقد ، ا
 التى والسلب النهب عمال حدا
ة بها يقوم كان مراء الو  والملوك وا

قطاع ظل فى الدكتاتورى الحكم أو ا
 ٠ابدى من الملكية حق ٠ ٢

سالمية الثريعة فى المقررة  ،ا
 السعى أولها متعددة الملكية وممادر

كتاب  أطيب )) : الحديث وفى ٠ وا
 ويسمح (( بيده الرجل عمل الكب
سالم نان يسلكه طريق بكل ا  ا
 الشريعة تحرمه ما ا تملك

 والربا والقمار والفصب كالرتة
ضرار أو والبغى والغثى  ، بالغير ا

 والرمسية الهبة الملكية مصادر ومن
رث . وا
 اعالن )) اتملك حق على نعى
نان حقوق  ظل فى مدر الذى (( ا
 كما ، ١٧٨٩ عام الفرنية الثورة
عالن ١) تضمنه  لحقوق المالمى ا

نسان  ١٩٤٨ ديمبر فى الصادر ،( ا
 لكل ١١ أن ءلى ١٧ مادة فى وض

 أو بمفرده اتملك حق شخص
شتراك  تجريد يجوز و ، غيره مع ا

٠ (( تصخا ملكه من أحد
 المصرية الدساتير تضمنت ٠ ٣
 القوانعن حدود فى التملك حق تقرير
 الجملة فى تنمل الحدود وهذه

 وتوسع ، العامة المصلحة مراعاة
 اعتبر أن بعد الشرود هذه فى المشرع
 وضع فأجاز اجتماعية وظيفة الملكية

 أجاز كما ألزراعية للملكية اعلى حد
ستيالء  فى الشخصية الملكية على ا

 جادا استغال اسفاللها عدم حالة
٠ مفيدا



ادبية معية ١٢٢١

 ((٩٠ مادة )>١٩٢٣ دستور ض
 ينزع فال حرمة للملكية )) أن على
 العامة المنفعة يسبب ا ملكه أحد عن
حوال فى  لقاذونوبالكيغية١ فى المبيدة ا

 وبثرحدتعويضه فيه عليها المنصوص
٠ (( عاد تعويضا عنه

جتماعية الوظيفة وخحت  ا
شارة ) وضحت ما أول حية  با

 الدستور فى ( العربية الدساتير الى
 دستور ) ١٩٥٠ لعام الورى

 الملكية أن على ض الذى ( ايلول
 ويعدن (٢١ مادة ) مصونة الخاصة
 والتعرف حيازتها كيفية القانون

جتماعية وظيفتها تؤدى بحيت بها  ا
 يستعمل أن  حد يسمح  وانه ٠٠

 مع يتعارنى بشكل الخاصة الملكية
 بقانون ويعين ٠٠ العامة المصلحة

راضى لحيازذ أعلى حدا ٠ « ٠٠ ا
 لمام المصرى الدستور ' وتضمن

 الحق هدا بحماية خاصا نصا ١٩٥٦
 الملكية يلى:)) كما ١١ المادة فى

 أدا، القانون وينظم مصونة الخاصة
جتماعية وظيفتها  تنزع و ، ا

 ومقابل العامة للمنفعة ا الملكية
٠ (( للقانون وفقا عادل تعويضى

 لعام اوتت ألدستور ويتميز
 الئ الملكية تقسيم على بالنص ١٩٦(

 ملكية : وهى ( ١٣ مادة ) أنواع ثالثة
 ويمثلها النعب ملكية أو الدولة
 !ىملكية تعاونية ملكية ،العام -ساع

 ، تعاونية جماعة فى المشتركين كل
 التداع ويمثلها خاصة ملكية ثم

 فى يشترك أن عليه الذى الخاص
 من الشاملة الخطة اطار فى التنمية

 رتابة تكون أن على استغالل غبر
 اثالث للقطاعات شاملة الشعب

 المادة وتبر (( كلها ‘عليها وسيطرة
جتماعية الوظيفة على ١٦  للملكية ا
 وينظم مصونة لخاصة١الملكية )) له يقو

جتماعية وظيفتها أداء القاتون  ا
ومقابل العامة للمنفعة ا تنزع و

 وتشير (( للقانون وفقا عادل توويشى
 اسية تنظيم الى التالية المادة

 الحد القانون يععن ١ل بقوله الزراعية
فعى  ويحدد الزراعية' كية ا
 الزراعية الملكية حماية وسائل

٠ (( الصغيرة

ادبية مة
دبية الملكية - ١  المطلق بالمعنى ا
 يقع ما وءؤ معنوى، عى ملكبة ص

 هذا يعتبر ذلك ومع ، الحى تحت
 عليها تترتب ه.نقولة اموأ ء الثى

 ذا٠ح ان أساس على عينية حقوق
 استغالل أو حتكار يصاح ء الثى

 اخراج' طريق عن صاحبه يبا'غره
 من يالئمها بما فنية او آدبية فكرة

 اسبواسوية: تقسم لهذا ،الوسائل
 وملكيا كالتأليف أدبية ملكية الى

 وملكية الموسيقى كالتصنيف فنية
ختراع صناعة  هذا وتحكم ، كا

خير  والحصول لتسجيل١ت١ء١جر١ ا
ختراع-على براءات طى  التوى ا

 حماية كفلت وقد ،العالى او 'احلى
ختراع نى٠ح  عام باريس اتفاقية ا

٠ اتفاقيات ص تالها وما ١٨٨٣
دبية الملكية اما  بالمعتى واتقية ا

 المبتكرة المؤلفات فتثمل المتخصص
داب فى  التى والعاوم والغنون ا

 مكتوبة مؤلفات صورة فى ر تصا*
 والتاريخية العلمية كالدراسات

شعار والتمثيليات والقصمى  وما وا
 اولغسالستية تثمل كما اليها'،

نتاج  والصور كالرموم التشكيلى وا
فالم  والخرمخد السينمائية وا
 كما ) العقول ثمار وكانت ، ومثيالتها

يضاحية المذكرة تقول  اية٠لقاذونح ا
 لفتر نهبا ( الممرى المؤلف حق

 للكافة شائمة وغنيمة مبتدعيها
 رحاية او حماية التنجيع ض تجد 
 فى كبرى نهقة بوادر ظهرت ن’ الى

التطم تناولت ١٨ القرن أواسد



١٢٢٢ البوصي المبر

جتماعية لماليامية  بالدراسة وا
 أقدم ويعتبران ، اخ ١ ٠٠٠ ٠ -د—والنق

 بحماية صدرت التى التشريمات
دبية الملكية  لمام الفرض القانون ا
 القوانين من كاة وده ١٧٩١
٠ المتمدن العالم أمم معظم خطت

 لحماية المصرخى القاتون مدر ٠ ٢
 وهو ١٩٥٤ يونية ٢٤ فى المؤلف حق

 : ابوابه وتثمل مادة ٠١ من يتألف
 القانون يحمى التى بالصنفات بيان

 واحكام ، اولفحن وحتوق 4 مؤلفيها
 واحكام ،' المضغات ببعفى خامة
 بيان ثم ، المؤلفين حقوق بنقل خامة

جراءات ٠ وبالجزاءات با
 على القانون هدا أحكام تسرى
جانب المعريين المؤلفين ممنفات  وا

 دل تعرض اد تمثل او تغثر اش
 معنفات طى وكذلك ممر فى مرة

 تمثل او تنثر التى المعرس المؤلفين
 . أجنبى بلد فى مرة دل تعرض أد
جنبية المعنفات اما  فى تنثر التى ا

 ا القانون هدا يحميها فال بالدها
جنبى البلد فى محمية كاتت اذا ٠ ا

 نثر الذى الثخص مؤلفا يعتبر
 وحده وهو ليه ١ مضموبا المصنف

 ، التانون هذا بحماية يتمتع الذى
 نثر تقرير فى الحق وحده وللمؤلف
 النثر، هذا طريقة تعيين وفى مصنفه

 محنفه استغالل فى الحق وحده وله
ستغالل طرق من طريقة بأية ماليا  ا
 يرى ما ادخال فى الحق وحده وله
 ،مصنفه طى التحوير أو التعديل من

 لغة الى ترجمته فى الحق وحده وله
 أن فى الحق وحده وللمؤلف ة، اخرى
 أى يمنع أن وفى معنفه اليه يتسب

 نص كما ،٠ الحق هدا طى اعقداء
ستغالل حقوق ان عر اقاتوه ا

 ٥٠ بمغى تنتفى للمؤلفات انالى
 من وذلنثؤ المؤلف وذاة على سنة
٠ مرة ول المعنف نشر تاريخ

 التى الجزاءات القانون ويتضمن
عتداء يتهم من طى ترقع  حق على با

دبية الملكية  بما الغرامة وتقدر ا
 حالة ذفى ، جنيه ١٠٠ ءأر يزيد

 بالمحبس التب*انى على يحكم اكود
 وبغرامة شهور ثالثة على تزيد  مدة
 باحدى او جنيه ٣٠٠ على تزيد 

 تقغى’أن للمحكمة ان كما ، العفذوبتين
 وجميع المقلدة الضخ بمصادرة

دوات  غثر وخشر المخصمة ا
٠ المؤسسة وغلق ، المثروع

 المؤلفات القانون هذا يحمى
جنبية  اجنبى بلد فى صدرت لتى ١ ا

 البلد هذا فى محمية تكون ان بشرط
جنبى  هذا يشمل ان بثرد ثم ا

 مماثلة بحماية المصريين الرعايا البلد
 او الممذاة أو المتضورة اتهم لمصنة

 وأن ، ممر فى مرة ول المعروضة
 التابعة البالد الى الحماية هذه تمتد
جنبى البلد لهذا ٠ ا

اللندى المهر
رض من شريط  يصل كان ا

 ميناءدانزج عند البلطيق ببحر بولندا
 ويفعل حرة منطقة أصبح الذى

 فى اغانيا بقية ض اقرقية بروسيا
 الممر عرض يتراوح وكان ، الغرب

 عند م١٠و الجنوب مفى٦٠ بين ما
 عام فى بولندا عأيه استولت ، افبحر
 دحن فرساى معاهدة عقد بعد ١٩١٩
 مطالبة بدات وتد ، والماب الحلفاء

 ذولى فآط ، تسليمه منذ برده ألمانيا
 ,مشاق عقد ١٩٣٤ عام., الحكم هتلر
 .؛ذتائجه٠م وكان بولندا دم اعتداء عدم

 برد المطالبة عن مؤقتا ألمانيا انمراف
٠ انحر هذا

 بولندا عقدت. ١٩٣٩ مارس وفى
تضمنت وفرضا بريطانيا مع معاهدة



تيوبة منازعات ١٢٢٣

 خارجى* غزو حالة فى حدودها حماية
 اليارة فى ؛تحويل ايذانا ذلك وكان

لمائية  برد المطالبة الى *هتلر وعودة ا
 انى—؛١ ممر والثاء زج دا ميناء
ملى الممر يخترق  افلر ولى ، ا

 كله بالممر هتلر طالب نفه العام من
 اول وفى ، ألمانية ارضا باعتباره

 نواته واستولت بولندأ سبتمبرهاجم
 التى بدينا ميناء وعلى الممر طى

 وأطلق دانزح بجوار بولندا انامتها
 ألهذاب ر نهيأ وبا ، جوتنهافن اسم عليها

 الشرقية بروسيا على بولندا واستيالء
 تعتبر ٠ وجود الممر لهذا بعد لم

 المباشر السبب البولندى الممر مشكله
٠ الثانية العالمية الحرب لنشوب

اسة اسكة
 ريطاذيا٦ل المتحدة المملكة أو

 منذ اطلق اسم ٠٤ وايرلندا المغلس
 الجزر باسم يعرف ما ءاى ١٨٠ ٠ عام

 وويئز انجلترا تشمل وهى البريطانية
 ومنذ '، ايرلندا شمال ثم واسكتلندا

ب؛ أصبح ١٩٢٣ عام  يطاق الذى ا
 بريطانيا المتحدة المملكة » عليها

 والملم (( ايرلندا وشمال العظس
 ئ هو المتحدة للمملكة الوطنى
 ويتألف جاك(( ))دونيون داسم يعرف

 رح ج؛ سنت القديعدن اعالم من
 اندرو وسنت ، ( انجلترا )
 باتوك وسئت ( اسكذلندا )
 على يطلق كما ،ممتزجة ( ايرلندا ١

 سبيل ض المتحدة المملكة طى
ختصار ٠ (< العظمى بريطانيا   اسم أ

دوية منازعات
 تكون خاذفات بها يقصد — ا

 الدولى القانون أشخاص أو الدول
 لدا ، فيها أطرافا الدول غير من

 نزاع نتل ترفض الدول بعض فان
 لم اذا 'فيه للنظر الدولى حيط ا الى

 ، .به وتعترف الثرط هذا يتحقق
ساس هذا وعلى فرنما انسحبت ا

 لهيئة العامة الجمعية جدات من
مم  قبل ) الجزائر قضية نظر عند ا

 ان باعتبار ( ١٩٥٦ عام استقاللها
 تم فمن فرنسا قليم• امتداد الجزائر

 له ليست محإب النزاع رت٦ءت١'
٠ الدولية العفة
 جالية رين ينشب الذى النزاع أما

 وبيت الدولة اقليم فى تعيض اجنبية
 ا دوليا يعتبر فال الدولة سلطات

 تنتسب، كى١ الدولة أصبحت اذأ
جنبية الجالية اليها  هذ؛ فى طرفا؛ ا

 بجن ينشا الذى والنزاع ، ألنزاع
 يخضع مختلعين جنسيتجن من أفراد

  الخاص الدولى القانون حكام
٠ الدولى للقاذون

 منازعانها حل فى الدول تتخن — ٢
 أو سلمية طرقا الدول من غيرها مع
 وسيلتها تكذون وقد ، سلمية غير

كراه الى. تنزع قد أو ودية اللمية  ا
 او يرضيها، الذى لحل١لى١ للوصول

 - النزاع اغض الحرب الى تلجأ قد
 الذى العامل تكون قد انتزاع وطبيعة

لتجاء الى الدولة يدفع  لهذه ا
 النزاع كان فاذا ،تلك أو ة’لوسي١

ني قانونيا خذ  فى نص شبر‘ طى كا
 الى عادة الرجوع يكون ثنائية معاهدة

 العدل كمحكمة دوية قضائية هيئة
 مودوعيا النزاع كان واذا ، الدولية

ختالني  تلحًا اقليمية حدود على كا
 واذا ،للتحكبم لحدان الى عادة الدول

 مزلجًا استفزازى حادث حول كان.
 ضم ال أن كما ، التحقق لجان ارن

 الدولى المجتمع فى للدولة الساسو(
 فى عضو أو كبرى دولة تكون كأن ٠
 اخذهار ق عامال ن دكو 'عسكرى- غط ح!

 مناؤعاتها { نغب فى تتخدها ، التتم الظررقة
 الدولة التعمدات نلز، فى فوها مم

٠ ادظاهر لى قه,اوتخ أن ودون
 فى تستخدم التى ااطرق تتخن ٠ ٣
 الصور احدى الدولية ادازءات فض

تية'؛ الثالث ا



١٢٢٤ مسن حاض

 على وتعوم الودية الطرف (' اود ر
 الطر وجهات من بالتثريب ، التوفيق

 انطرى هده ومن ، ألمتمدإ ره
 أو و الحميدة المسباعى استخدام
 ، الوساطة )و. ( الودية الخدمات

 بهذه ثالث طرن يعوم ألحالتين وفى
 النزاع أطراف يختار ،!وك المهمة

 وع٠فىموذ للتحقيق منهما لكل ممثلين
 محكمين اختبار او وتحديده النزاع

طر أجنبيين  بما المتنازعة ف١ترخىا
٠ أحكام من يصدران او يقرران

 فى الودية ذطاقا.لطرق فى ويدخل
 المفاوضات اجراء المنازعات نض

 نتيجة تكون التى المباشرة السياسية
لتجاء او للوساطة  المنظمات الى ا
 الدول على تفرض التى الدولية
 المفاوضة الى الرجوع المتنازعة

 دولية قضائية هيئة ااى او المباشرة
 بكون ن1.على انزاع فى للحكم
٠ ملزما ترارها

 وذلك الودية غير الطرق ( ثانيا' ر
طراف احد بقيام  بعمل المتنازعة ا

كراه أعمال من  الدولة يضطر ا
 ومن ، والموافقة لالذعان ى ا"خر

كراه أمثلة قتصادية المقاطعة ا  ا
 الدولة اذليم من الدولة رعايا وطرد

خرى  والحصر ، أموالهم تجميد أو ا
كراه ويعتبر ، للموانى البحرى  من ا

 العقود لشحة المبطلة العيوب
تغانات فراد بين وا  على أو ا

٠ الدولى الصعيد
 استخدام أى ، الحرب ( ثالثا )

 المنازعات فض فى الملحة القوة
 العدوانية اكحرب بين ويفرق ، الدولية

واى وتهدف ،الدفاعية والحرب  ا
 معذوية أو اقليمية غتصابحقؤق١ الى

 تعتبر لهذا السالح بقوة لدولة'أخرى
 المجتمم وحرمها مشروعة غير وسيلة
 الدولية المواثيق وتتضمن ، الدور(

حراءات  المجتمم يتخنها الده ا
(الدولية ألمنظمات فى ممثال )الدولى

 ٠ 'عدويه حرب ونوع حاله ى
المنازعات نحل دئام وجود ان ٠ ٤

 المستعفة الدون له 'مخضع الدولية
 الميادة ى حقها مع يتعارذن و

كر لتجاء١الىلحادى ويهدى  ه١إلىا
 الواجبات من اصبح المسلحه القوة او

 المعاصر الدولى اجتمع ١ على المغروضة
 عالميتين حربين نشوب بعد سيما
 له تتعرض الذى الدمار مدى أبرزتا

زانية ت هذه مظاهر ومن ، ا  المحاو
تفاقات عقد  هد,ت كمعط بالدو ا
 السالم قرار ولندن وجنيف هاى

لتجاء المنازعات وتسوية  الى با
 الشطح نفقات لخغض أو ألتحكيم

 الدائمة اللجان قيام ومنها ،الخ
 ، الدولية التخرم رحكمة٠و ألتحكيم

 سيما الدولية المنظمات قيام ومنها
مم عصبة  انامت التى ١٩١٩ عام فى ا

 هى دولية قضائية هيئة بدورها
 اعتبر كما الدولية العدل محكمة

 عرض تبل تعلن حرب كل قها ميذ؛
 او التفاء او التحكيم على النزاع
 حربا (١٢ مادة ) العصبة مجلس

 ميثاقها تضمن كما مشروعة غير
 توقعها التى الجزأءات م ١٦ مادة )■

عضاء الدول  ،المعتدية ألدولة ءوى ا
قتصادية القاطعة ومدها  والماية ا

جتماعية و ٠ أ
مم هيئة ميثاق أط  تضمن فقد ا
 ألدويا ألعدل محكمة نيام كذلك
ت فى الزاميا قضاؤها وجدل  الحا

 تجاس حعل كما ، عليها 'ندرذى ااش
من  للهيئة التاة الفروم من وهو ا

 الدولية' النازعات فض فى صالحيات
 التحكيم أو الوساطة الى ۶ وا!رحو

المعتدى بردع أو (٣٨٠٣٣ مادة ١
خ،ش1٠ت ٣

 ب غ* و ت جئب ف ممضا ، ‘مناطن
 أططات١ ما٣ اعتب قد ت٠كا ،٠دا ال

 رة٠حمم استالل تط^ ١ الرطانة
السودانيين وجه فى متفلة الودان(



نعود حاطق ١٢٢٠

جائب من وغيرهم مابن إلش  ، أ
 ١٩٢٢ عام لى نابون ثانيا صدر
 ١٩٤٦ عام حتى مختلعه تعد زت تلته

 للسودان العام الحاكم من بامر وذيك
 التالية المناطق اعتبار عاى فيه نعى

 الغزال بحر ٠ وهى مقعغه مناطق
ستواتية وا"ذليم  أعالى اقليم ، ا

 ودارساليت زالنجى منطقة ، النيل
 كوردفان نى وتيجان الجبل اقليم فى
٠ جابال منطقه رم

 انه على المغلقة المناطق تانون ونص
 الودان أهالى لنير يمح ))

 فيها بالبقاء و المنا"ق هذه بذخول
دارى السكرتير من بترخيدى ا  ا

 وزير منصب نيعادل١وى ز للسودان
قاليم حكام من أو ( الداخلية  ا
 يجوز كما ،المقذاة المنطقة فى الداخلة

 دخول مئ مودانى مواطن أى منع
 ض بأمر فدها ابقا، او المناطق هذه

دارى، اس قليم، حاكم أو ا  ا
 الحكومة موظفو ذلك من ويستثنى

 الدفاع قوة وضعباد الودانية
 لعملهم أدائهم أثناء السودانية

 ترخيما يحملون الذين وا"شخاص
شخاص المناطق هذه فى لالتجار  وا

 او النهرية بالبواخر المسافرون
 لهذه اجتيازهم عند القطارات

 آن على الفانون ونص (( المنطقة
 ض منطقة أية يدلن أن العام للحاكم
 يعاقب مخالفة وكل ، مقفلة السودان

٠ « والغرامة بالبى مرتكبها عليها

 بعد المصرية الحكومة اصرت وند
 فبراير ١٢ فى السودان اتفاق توقيع
 الذى ) القانون هذا الغاء على ١٩٠٣

 جنوب فمل منه الفرض كان
 صئر وند ( شماله عن الودان

 التنفيذى المجلس من نرار بالفعل
 فى القارن هذأ بتبطيل العام للحاكم

٠١٩٥٣ ابريل *

نفود مناطق
 بان ١ مهااستخد برر سياسى تعبير

 وارمبط اورب' ى م ساسخ ا القرن
 فريعين " ذ وربيه معمار ا بحركه
١M٥ عام برين دمر مؤ ’توجها واس
 الكبرى ا"وربيؤ الدون شأسمت‘وفيه

 ويقصد ، الفاره هده فى لنعرد I حننىمنا
 أو دو تمثل قانيم ا صبير ؛ بهذا

 تقع الدول بعض لزن معينه مناطق
 الكبرى الدول احدى نغون تتحدت

 محاولة دون اقتصاديا وأ سياسيا
 ويتميز عسكريا، ضمها أو حتالنها

 ؛م.٠به١و بالغموض ألتعبير هذا
 الكبرى للدولة يمكن حتى ، المقص-.ود

 المالئمة. الظروف ظل فى تطبقه ,ن
٠ لها

 *نحت أ"قاليم بعض وضع يعتبر
 تمهيدية مرحلة ا"جنبى النفوذ
قليم حتالل  الحماية بط او ا
جنبية  فاستعمار ، ضمه أو عليه ا

 بد أو الحبشة او لليبيا ايطاليا
 والمغرب تونس عذى الفرنسية اية الح*
قاليم. هذه اعتبار حالة كل فى سقه  أ
 من يادة—ذات كانت دول وهتم.

جنبية للدولة النفوذ مناطق  ،ا
 الدول ين ألمراع تفادى فى ورغبة

ستعمارية  الى الدول هذه التجأت ا
تن؛ من سنسلة عقد  المرية قات ا

 كل يد اطالق أساس على تقوم كانت
 هذه من ، معينة مناطق فى ٩مذه

 فرنسا بين ١٩٠٢ نوفمبر اتفانة
 ايطاليا- مهدت أساسها وعلى وايطاليا

ءزوها الى ليبيا على نفونها عن—ببع
 ١٩٠( مريل واتفاقية ، ١٩١ ا م١ء فى
 أماسها وعلى وبريطانما فرنا ،٠ببر

 لمغربفىهتابل١ لى يدها فراسا أطاشت
 لخليجل١و ممر ،علتم ردها بريطانا اطالق
 سب الماكل خط ١ ونظ ،العربى

 ش١ دة الر المماهدات هذه عقد'
 تضمر.( العشم( ب الح* قبل كثرت
مم عصبة ميثاق ابة اعتبار عدم ا



١٢٢٦ فا عتا

 دولية صفة ذات اتفاقية أو معاهدة
مانة فى سج!،ت اذا ا مغإزمة  العامة ؛أ

٠ ( ١٨ )مادة للعصبة
 التذون مناطق اقادة يعتبر كما
ستعمار لنشام تطويرا  الحماية و أ ا

نتدأب أو  لمعارضته زوانه بدلى لقدبمأ ا
مم هيئة ميثانى  ذلك ومع ، .تحدة’ا* ا

 فيما تعترى فتنت ما ابجرى فالدول
 سيطرتها إسعلى فى الحق من بنوع بينها
قاليم أو الدول بعفى عظى  واعتبارها ا

 سى !'-ا وعاى ، لها (( نغرن مناطق ))
يات اقرت الفرضى هذا  المتحدة الو

 الى يهدف الذى ايزنهاور مشروع
وسد الشرق منطقة اعتبار  منطقة ا

 الدرق ان ')) أساسى على لها نغون
 بمد حرجة بمرخة يمر ا"وسط

ستقالل دوله تمتع  كان التى وهى با
 أقوىا بعفى نغون على بعثمد أمنها

 بر_طذيا بذلك ويقعد (( ٠٠ العالمية
 نرنا و وفلسطين، والعراق ممر لى
 !٠ذذ ثم ومن ، ولبنان سوررا؛ فى

 والوجود اسياسى الفراغ اصطالح
٠ المياسى

 النفوذ ق مناط تعبر ويمتزج
 (( الحيوى المجال )) هو مماثل بتعبر

 الذى النذوذ !ن فى الخالف وموضع
 الحالة فى ابجرى المدولة تفرضه
 ابجعيعة عالقة من مغتمد الثانية

قتصادية  والمنح العروضى طريق عن ا
موال رءوس وتعدير  التى وهى ، ا

 ميادين الى ألصغرى الدول تحول
حتكار تديرها استثمار جذبية١ا  تا
ه٠هلم سياسة على يذيا طر عن وتهيمن
 مناطق الى تهدولها وبالتالى الدول،

يات بين العالقة ومثالها ، ن نف  الو
 أمريكا جمهوريات والمعضى ألمتحدة
 عنه مارعبر ،ونيرو والحذوبية اذوسطوع

مبريالية  فى تختلف التى الجدودة با
ستعمار عن أساوبها  القديم ا
٠ مشتركة غاية يستهدفان وكهما

ذاذسةأ٠
قتعادى بالمضى المنافسة - ١  ا
 من للعة المنتح يكون بمقتضاه نطام

 على الحصول محاولته فى طليقا الساع
 وغر انتاجه من الربح من قدر أنعى

 ، والطلب العرغى ون قا لغر خاضع
 المنتجين مجموع (( عرضى )) اى

 فى ست,ركون وق—الس فى ما لساعة
 المشترين مجموع ))وطلب(( ، انتاجها

 بمدلولها ف'لمنافة ، المطعة لهذه
 سمالية1الدولةالر فى ا تقوم  العام
 الموق فى الدولة تتدخل أ على

 وبالجؤلمة قومية، أو سباب.مسياسية
 اكدولة فى الطليقة للمنافسة مكان 

ختراكمة  لقطاع١فجها يضطلع اش ا
تذاح العام  فالدولة ، أكثره أو كله با

 المخبر الى تتحول الحالة هذه فى
٠ وريعها و السلعة نتاح الوحيد
قتصاديون يميز  ض أنواع بنن ا
: مدها المنافسة

 بها ويقصد 1، البحتة المنانة — ٢
 ثالثة توافر اساس على تقوم مناقة

 للمة١ تجانسى : هى رئيسية عوامل
 الطعة أن بمعنى ، المنافسة موضع

 مع متم-اثلة تكاون السوق فى المعروضة
 ضمان هذا وفى ،٠ منتجيها اختالف
 العارضين عدد كثرة ؛ اخمر لوحدة
 ، البائمين جانب ن ويمذا للطعة
 ويمثلون للطعة الطالون عدد وكثرة
 عنصر امدام ذم ؛ المثترين جانب

حتكار  دخول حرية فى يتمثل الذى ا
العدامة ميدان الى خدد منفجين

 وهى ؛ الكاملة المنالة - ٣
 المنافسة شروحل فيها تتوانر منانة
 تتضمن اضافية نروظ مع البحتة

 فى والطنب العرضى أسعار تكون أن
 والمشترين للبائعين معلومة السوق

 الضرورى ض لمكون كما ’،الواء طى
لنقل أضافية نفتات اية انسدام



١٢٢٧

 تخلق بحيث الوق الى الدة
نتاج نفقات جملة فى تفاوتا  وس ، ا

 وهذا ، السمر وحدة تتحذق  رم
نتاج مراكز أن يعتى  تكون أن يجب ا

. متقاربة
 تحت تنعدم أو المنافسة تقل ٠ ٤
 فى الحكومة تدخل اهمها عوامل -عدة

 وتحت مختلفة سباب السوق
 فى كاشتراكها استثنائية فلروفز
 تثمل طبيعية كوارث وذوع أو حرب

نتاج  عخطة٠وغ حالة فى أو ،العام ا
 التعريفة رفع تفرض قومية

 تشجيع حالة فى او ، الجمركية
 لمعسدرى ءاذ.ات١ بمنح التصدير

 هذه وكل ، النقدية الحاصالت
 التجارة حرية من تحد القيود

 كما ، المنافسة من تحد وبالتالى
حتكارات المنانة على تقفى  التى ا
 دائمة اتحادات لتكوين نتيجة تنثأ

 رم٠—تح المنتجين لكبدار مؤقتة و١
 الصناعة الى جدد منتجين دخول

نتاج ججم ض تحد أو  وقد ٠ ا
 عى بالحث الياسى نفوذها يساعدها

 هذد لها تضمن تثريعات اصدار
حتكارية اسة ٠ ا

 ًا هئا لك اين من
تانون طى تطلق اصطالحية جملة
 كل به ويقعد ٠٠ المثروع غر الكب

 طريق عن الشمخيعى طيه يحصل مال
 تو'اطئه أو وظيفته أو نفوذه استغالل

 فى وبتوى ، ذاته للفرض آخرين مع
عتبارى الطبيعى الشخص ذلك  ؛ وا
 ١٤ فى الصادر القااون نظم وقد

حكام ١٩٥٢ أفدن  الخاسا ا
 بالقانون عدل ثم المثروع تجبر بالكسب
 جريمة اعتبدر الذى ١٩٦٦ فى الصادر
 أن بمد جناية المثروع غير اهسب

٠ جنحة تعتبر كانت
الصبى المغتدى

 عربية جمعية على يطلق كان اسم
بعد ١٩٠٩ عام باسطنبول تأست

تحاديين وتولى الدستور اهالن  ا
 توثيق منها الفرض وكان ، الحكم

 فى العربية الجالية افراد بين الصالت
 لسياسة،١ءن بيدا لعثمانية ١لعاصمة ١

 المحاضرات الجمعية بمقر تلقى فكانت
دبية الندوات وتعقد  كان كما ا
 لمولد مهى الخا؛ سباتلمنابا فيه يحتفل
 الجمعية عرفت لهذا ، وغيرها ألنبوى

 وتولى ،العربية الشبيبة نادى باسم
 وهو الخليل الكريم عبد رياسته
 الحقوق كية خريجى من لبنانى

٠ باسطنبول
 أن العربى المنتدى جمعية تلبث لم

 مطالب رتباد السياسة الى اتجهت
 فى ولبنان سوريا فى سيما  العرب

مالح تحادية الحكومة بمياسة ا  ، ا
 العربى المؤتمر فى ربضه اشترك لهذا
 وبعد ،١٩١٣ عام بباريس عقد الذى

 تبرولها التركية الحكومة اعالن
صالحية العرية للمطالب  وقف ا
 مؤيدا موقذا ورئيسه العربى المنتدى

 تحاد١جمعية زعماء وكان ، للحكومة
 وجمال باشا أنور امثال من والترقى

 الجمعية يزورون باشا وطلعت باشا
 وعبارات الحماسية الخطب ويثبادلون

خاء  وبرز والعثمانيين، العرب بين ا
 اذ ، العطس الدرب اعالن عند هذا

 الى العربى المنتدى رئيسى أوفد
 كلمة ليجمع ١٩١٤فىأغسطس سوريا
 يلبث لم ولكن ، الحكومة -دول الدرب

 العشاصر ختت أن بعد باشا ل1ب
يات ف١طر١بين العربية العسكرية  الو

 الحركة بزعماء استبد ان لعثؤ.اذية١
 المنتدى أعفاء فيهم بما المربية
عدام وحكم ، العربى  رئيسه على با

٠١٩^٦ مايو فى
مثجدز

همية. ذات المعادن من المنجنيز  ا
 فى منفردا يوجد و ، المناعية

 م الكيمائى يرمزه يعرف ، الطبيعة
فى ينصهر وهو ٢٥ امنوى ورقمه



١٢٢٨ اسارة متخفض

 سنجابى والمنجنيز ، ٥١٢٦٠ درجة
ون  الصالبة شديد للطرق قابل غير ا
 العالم من كثيرة انحاء فى خامه ؛وجد
 بها يستعدن التى الدول عدد ويبلغ

 نج؛ تتصادى ١ مسمتوى على المنجئيز
 خاصة أهمية وللمنجنيز ، دولة ٥٢

 الصلب ضاعة فى استخدامه بمبب
 البطاريات ضاعة فى بتخدم كما

٠ والطالء الجافة
 المنتجة الدول مقدمة فى 'نأتى

 افريقيا جنوب جمهورية للمنجنيز
 ؛ ١مط ١ار٨الهند تليها ؛خ٢١ر٤٩

 البرازش ثم ؛ ٠مط ارا والصين
 تقف التى الدول وس' ؛ ٠ط الف ٨٤ ٠

 خ د ألف ٤٣٤ غانا :الثانى الصف فى
يات ية ) المتحدة الو  ( منيوتا و

 الكونغو ؛احد ٣٣٥ المغرب ؛ألفا ٣٤٧
 حد ا ٢٣٠ البريطانية غيانا أحد؛٣١٦
 ألف ١٨٢ ممر : المجموعة هذه وتلى

 ؛ د أ ٨٣ كوبا ؛ حد ا ا ٢٠ المجر ؛حد
خرى الدول ومن  ؛ ط 1 ٤٠ ايطاليا ا

 حلى٠اهأ شيلى ، حد ٠١ ٥٤ المكسيك
 أط؛ ٤٣ زامبيا أط؛ ٤٠ بعفاردا

 اندونيسيًا ؛حد أ ٣٤ تشيفوسلوفاكيا
 أرجنتين ، ط ١١٥ أسبانيا ؛ حد ١١٠

 فى المنجنيز يوجد كما ٠ احد ١١
 وكندا وثيتنام والسودان سوريا

٠ وكوريا واستراليا
نتاج أما  فى فيتجمع ادوفيتى ا

 الرصيد ويقدر جورجيا جمهورية
 تب]غ ساحة فى تعدينه يمكن ااذى
 كنا ط مليون ٢٥٠ ينحو م كم ١٤٠

٠ وأوكرانيا قازاقستان فى ؛وجد
القهارة متخففى

رض من منخفض  شمال فى يقع ا
 ويتوسعلى المصرية الغربية ألصحراء

 ارتفاعها متوسط يقدر جرية هضبة
البحر سطم فوق متر ٥٠٠ بنحو

 سيوة وواحة النطرون وادى بين ما
 م ١كب ٩٥٠٠ بنحو مساحته وتقدر

 المنخفضون هذا فى الهضبة وتنحدر
١٣؛سق الى تمل ان الى تدريجيا

  بينما ، ابدر سطح تحت مترا
 التى سيوة واحج انخفاض يزيد
 نحو القطارة منخفض من بالقرب تقع

 طرق وتمر ٠ مترا ١٧ عن الغرب
 لبحرية١الواحات من فاللقادمة١لقر١

 ١لهد لجذوى١ بسرن و'ذرازة
 الطرف يقترب بينما ، المنخفض
بيض البحر ساحل من الثمالى  ا
 الهضبة من شريط عنه ويفصله

 نحو له عرض ادنى يبلغ الصحراوية
 نقطة أنمى هى وهذه ، ميال ٣٥

 المتراجعة الحلفاء قوات اليها ارتدت
 معركة علي--ها ورثيت ، ليبيا من

 ١٩٤٢ اكتوبر فى الحاسمة العلمين
 فى تقع التى العلمين بلدة الى نبة
 بين البحر على معللة المنخفض غمال
٠ الرحمن عبد وسيدى الحمام
 نظرا القدارة منخفض كان

 ساحل من به تر و تاعه وعمق تاعه
 تبساحته١بد دراسة موضع ابحر

 عام فى مشروع وضع ئم ١٩٢٧ عام
 استنباط فى استغالله لفرض ١٩٤٣

 طرفه تعل قنا؛ بثق 'لكهرلد
صخى ألبحر اهجاه مالى—الث  تدرت ، ا

 . ج م ١٧١/٢ بنحو حينذاك تكاليفه
جنيه.

شده
 ستثار ناتب ، ألمانى ساسى

 منده اريك وهو ، الفيدرالية ؟لمانيا
 معلط ابوه وكان ١٩١٦ عام ولد

 بالحيب التحق ، ابتدائية بمدرسه
 العالمية الحرب فى واشترك ١٩٣٦ عام

 الشرفية اتآلجة فى وعمل ة٠ثاذي١
 ٠ الحديدى الصليب وسام ومنح
نهاية عند البريطانيين امر فى وقع

 الحرى دع.|,د الدراسة ار( هاد
 هلىالخقوق١لدكتور١ عرذرجة وحمل

 انتخب نفه ادام وفى ١٩٥٠ عام
 تزعم ،١ ابوندسرات بمحلى عضوا

 يدعو الذى الحر الديمقراض الحزن
تحاد مع التفاهم الى ،ادوفيتى ا



ؤسك٠روياد٠ ١٢٢٩

 طى ١٩٦٣ انتخابات فى حزبه حصل
 على ١٦٦٥ انتخابات ق ثم مقعدا ٦٧
 وع—جمم من يز٩هر ى١ ) مقعدا ٤٩

 وزارة فى وانترك ( الناخبين أموات
 ذون اش ووزيرا له نائبا ايرهارت

 ٢٨ فى استقال أنه ا ألمانيا عموم
 الوزراء من أربمة مع ١٩٦٦ أكتوبر
 ادت التى الماية السياسية بسبب

٠مج٣٦٠تدره' عجز الى
سامى مثعوب

 المعتمد أو السامى المندوب ٠ ١
 طى يطلق دبلوماسى لقب السامى

 ممتازة مرتبة يشغل سياسى مفوض
 فى لدبلوماسيبن١ للممثلين -ة - إرق ا ج

 طى فيها يالده يمشد التى الدولة
 استثنائية سياسية عالثات أساس

 بريطاب' أضفت وثد ، بينهما قائمة
 الدبلوماسيين ممثليها طى التعبير هذا

 ان ذلك ومثال ، المحمية الدولة فى
حتالل ابان ممر فى بريطانيا ممثل  ا

 ثم ، البريطانى بالمعتمسد يعرف 'كان
 البريطانى السامى بالمندوب عرف

ستقالل اعالن بعد  عام فى المشروف ا
 فى ممر يحل كان بسما ١٩٢٢

 وقد ، سفير درجة من ممثل بريطانيا
 البريطانى للممثل الضفة هذه ألغيت

٠ ١٩٣٦ معاهدة بعد
 البريطانى الكومنولث قيام وبعد
 الممثل طى اللقب هذا يطلق سبح

 لكومذولث١دول ممثلى وطى البريطانى
 مجموعة من غيرها وفى بريطانيا فى

 يمثل : ذلك ومثال ، الكومنولث دول
 مى١ المندوب لندن فى اباكستان

 فى بريطانيا ويمثل ، (( هاللى أغا ))
 سير )) مى!ماا اندوب١ روالبندى

 الباكمتان دمثل كما ، (( جيمى -جون
 غانا فى ( سفراء  )' ساميون مندوبون
 دول من وغيرها ونيجيري والهند
٠ ٠ الكومنولث

قة الوضع دمنا ويبي  فرنا فىء
،  لفرزمية الرابطة دول بمجموعة

 فى سام مندوب ثرنا فيمثل
 مارسيل >) هو ( مدغشقر ١ ش مدلجا
 مندوب مالجاش يمثل بينما (( جاى

 — باكوتو » هو باريس فى سام
٠ وهكذا .(( راتسيمامانجا

 السامى المندوب اسم يطلق - ٢
مم هيئة مكتب ريس على  المتحدة ا

 انشاؤه تم الذى ، الالجئين لشئون
مم لهيئة العامة الجمعية بموافقة  ا

 منح والذى ١٩٥٠ ديمر ١٤ فى
 ،٠ ١٩٠( عام للسالم نوبل جائزة

مم نمر ومقره  ٠ جنيف فى ا
 الالجئين لثئون السامى والمندوب

مير : هو ٠ خان أغا الدين صدر ا
فرانس ٠ مثديس

 مندبى يعني وهو ،فرنى سياس
 ١٠٩٠٧ عام .باريى ولد ،فرانى -

 ( المتعمرة ) شيكوريل ليلى وتزوج
 بالمعهد استاذا عمل ، ١٩٣٣ عام

 الخزانة لوزارة فوكيال ،رة١القوسلالذ
 ١١٤.ةعام٠تدمساك '؛١٩٣٨ عام

 فرنا توات الى وانغم هرب ولكنه
 وزيرا عين ، ( الطيران بالح ) الحرة
 ١١٤٣ عام المؤقتة الحكومة فى للمابة

شمات الى فرنية وفود ترامرعدة  الو
 محافظا ثم ، المالية للماعدات المتحدة

نثاء بنك فربا  والتعمير ا
 (،١٩ه٨-٤٦لدور)١ اسد وصندوق

 للخارحمه ووزلرا للوزارة رئيسا عين
 وثام ، ١٩٠٥ فبراير — ١٩٥٤ يونيه
 شهال مشكالت حل محاولة فى بدور

 عين تم ، نور ادجار خذالهه ، افريقيا
 ، ١٩٥٦ مادو - ينادر للدولة وزيرا

٠ اقتصادية مؤلفات عدة له

( وس ر متروي
 طى يطلق اسم منرونيا مؤتمر
 بمدينة عقدا افريقيئ مؤتمرين
: هما ليبريا عاسمههورية منروفيا

ول منروفيا مؤتمر - ا  عتد ،’ ا
المؤتمر وهو ١٩٥٩ اغسطس ٤ فى



١٢٣ مئزص

فريقى  ١٨ )اكرا مؤتمر بعد الثانى ا
 جميع فيه واغتركت ( ١٩٥٨ ابرياى
فريقية الدول  ذلك فى اسلة ا

 والسردان ممر وشملت ٠ التاريغ
 وتونس وغيبا وغانا واثيوبيا وليبيا

 الجزائر وفد ونبل ،والمغرب وببريا
 مفاوضات كانت اذ ) عامال عضوا
 نرنا بعن حينذاك جارية الجالء

 المؤتمر انتتح ، ( لجزاريعن١والوطذيعن
 رئيس اجتماعه وراس تبمان اتربس

 : قراراته وتضمنت ، المغرب وزراء
 ./ للجزائر العملية المساعدات تقديم

حتجاج  اتذرية التجارب على ا
فريقية اتصحراء فى الفرنسية  ،ا

حتجاج  التفرقة قوانين طى ا
٠ المتعرية

 عقد ، الثانى منروفيا مؤتمر ٠ ٢
 مجموعة فيه واسركت ا ٩٦ا مايو فى

تحاد دول  المتكلمة المالجاش ا
جتماع فى اشتركت كما بالغراسية  ا

 وسيراليون ونيجيزدا ليبريا س كل
نجليزية( محن )  لصومال١ثم. المتكلمة؛.ا

 وتضمنت ة، ضوتو وأروبيا وتوجو
 تكون اش المبادقء اوتمر قرارات
فريقية الدول بين لسدقات اساسا  ا

 من وانبثق ،تدعيمها على والمسل
 هذا فى المشتركة الدول مجموع
 دول مجموعة )) باسم ماعرف اوتمر

 مثلها اتليمية منظمة وهى (( منروفيا
 مهدت (( البيضاء الدار منظمة )) مثل

الوحدة منظمة كلتإهغبام

ئزيس
 ،وزراء وربس ،لى١ستر١سياس

 وك ،منزيس جوردون روبرت وهو
 واشتغل القانون ودرس ١٨٩٤ عام

 ١٩٢٨ اعام وفى ، ملبورن فى بالمحاماة
 يعىالتثر بالمجلى عضوا انتخب
ية  انتخب ١٩٣ا عام وفى : فكتوريا لو
 ثم الفيدرالى النواب بمجلس عضوا

للكك ووزيرا عاما نابا عين

 فى رونز جوزيف خلف ، الحديدية
 استراليا وزعاطنحزب الوزارة رياسة
خر هذا وفاة بمد المتحدة  عام ا
 ١٩٤١ عام استقال ولكنه ١٩٣٩
 وتولى عاد ثم ، المعارضة وتزعم

٠١٩٤٩ عام فى الوزارة
 بالمالم منزيى سرة اتصلت

 تأليف اعاد ) ١٩٥٦ عام فى العربى
 ائر طى (١٩٥٦ يناير ١٢ وزارته

 من يوبه ٢٦ فى السويس قناة تأميم
 الوسيط بدور قام اذ نفه العام

 ، الذربية والدول بريطانيا لحساب'
 لندن مؤتمر عقد أغطى ١٦ فغى

 أغسطس ٢وفىه ، القناة سألة لبحث
 ا ئر فى المئتركة كول١ شكلت
 ساحب برياسة خماسية لجنة

 بشأن ممر مع للتغاوض ألترجمة
 سبتمبر ٦ وفى ، القناة مستقبل
 منزير لجنة مقترحات ممر رفضت
 ذلدبل وتال /٠ القناة تدوش شأن

 وعرشر بالقن.اة المنتفعين جمعية
س مجلس على القضية  وبدء ا

 بالعدوان عرفت التى لحربية ١ .ات لعملي. ١
 اعيد ٠ سبتمبر ٢٩ فى الشالش
 هاروك خلفه مم ١٩٦٣ عام انتخابه
٠١٩٦٥ عام هوك

منشفيك
 اقلية بمعنى روسية كلمة

 اصطالحا استخدمت ،(منشنستفو ))
ولى المراحل ابان سياسيا  للثورة ا

 ممثلى احتمام اثر طى الروسية
شتراكى الحزب  الديمقراطى ا
 يوبه ٣ ٠ فى بروكسل بمدينة الروس

 ولما مندوبا ٦٠ عددهم وكان ١٩٠٣
 انتقلوا البلجيكى البوليس بهم شاق

 ١١ بين فيما مؤترهم م١ود لندن الى
جتماع هذا وفى اضطر ٢٣ و  ا

 ومعه بليخانوف يتزعمها اقلية وقفت
غلبية تعارض تروتسكى  وعلى ا
 الى تدعو التى وهى لينين راسها

لتحقيق. المسطحة الثورة استخدام



مئعويى ١٢٣١

شتراكية مجادقء  تعترف و ا
صالحية بالوسائل  والتطوير ا

 ،ألهدف هذا الى للزصول الداءلى
غلبية وءرفت  الروسى باللفظ ا

 اسم ق اطلم ثم ومن (( بولشفيك ))
 الروسيين الثوريين على منثفيك

٠ اللينية لالشتراكية المعارضون

كبر العبء تام  ١٩١٧ ثورة فى ا
 اللجنة اسسوا الذين المنثفيك على

 الحقيقية النواة هى اتى التنفيذية
 ))لشيدرزى(( وتزعمها ألشيوعى للحزب
 طالبت التى وص ، كيرينسكى ومعه

 واصدرت القيصرى النظام بالغاء
 ١٩١٧مارس١فىه١رتم المنشور

ل وفى  المنفيون الثوريون أخذ ذلك ز
 البولشفيك من أكثرهم وكان لعودة١فى

 الحرب خالل وفى ، لينين ومنهم
هبة  فى حكومة المنشفيك الف ا

 واصبحت فشلت أنها ا جورجيا
 وفاة وبعد ، للبولشفيك الميادة

 الصراع تجدد ستالين وتولى ينين
 انتهى الذى وهو تروتش وبين بينه
ض هذا بنغى . أغتياله ثم أ

منثوريا
نايم احد  ألكبرى ألبية ا
 من الثرض الثمال فى ويقع
 مدثوررا تجاور ، الصوث جمهورية

 وس الشمالية كوريا الشرق من
 منغوليا جمهورية الغربى الشمال

 خليج على الجنوبى ساحلها ويطل
 حدها آمور نهر , ويعتبر ، ذونج ليو

تحاد مع الشمالى  اعم ئ الوفيتى ا
 كاثت ألذى تالين - لوشون موانيها
 دارين — اذلى بورت قبالباسم تعرف
 مياهها تتجمد  هامة ميناء وص
٠ شتاء

 ٥٠٣ بنحو ممشوريا ساحة تقدر
 ن م ٣٤ بنحو سكانها وعدد م م ألف

 '، مكدن العاسمة ( ١٩٤٦ احصاء )
التقسيم اعيد ١٩٦١ عام ومغن

دارى  منشوريا اسم فاختفى للصحن ا
 الست الوحدات 'احدى فى بدخولها
 لهبن ١ ليها ١ انقسمت لتى ١ الكبرى

 قليم عاصمة خربحن وأصبحت
قام يتبع الذى (( جالنج هرونح ))  ا

 المعاهدة منحت ٠ ألشرقى الشمالى
 ١٩٥٠ لمععام انسوفيتية ألصمينية
داد  ادبارة فى حقوقا الوفيتى ا

 رين١د' وميناء ن٠تشا؛ذجهو حديد سكة
 كما ١٩٥٢ عام فى عنها نزلت ولكنها

 ميناء فى منشئاتها عن للصحن لت نز
٠ ( لوثون ) أرش بورت

كمو منشو
 ابحدودها منيروريا ءلى أطاق اسم

 فى لها اليابان احتالل بعد المتعارفة
 برياسة حكومة واقامة ١٩٣٢ عام

 الذى الحبن أباطرة !خر (( يى رو ))
 واتخن ١٩١٢ عام الحكم اعتزل

 اتخذت كما (( تى كانج )) اسم
 اطلق ان بعد) لها عاصمة تشانجشون

٠ ,نج تشي. هننج ادم عليها
 احتالل فى اليابان طموح يرجع

 حين ١٩٠٥ عام الى منشوريا
 لسمعياسية ١ الحقوق بعفى اكتبت

قتصادية  بيكين معاهدة بعتد وا
 تونج كوانج جزيرة شبه ذلك فى بما

 من استًاجرتها فد روسيا كاذت لتى ١
 اضافت كما ، سنة ٢٥ لمدة الصين

 واصبح ١٩١٥ عام فى اخرى امتيازات
قليم  بين لنلنزاع مجا ذلك بعد ا
 ١٨ وفى ، ألصين وجمهورية اليابان

 منشوريا بغزو اليابان بدات سبتمبر
ستيالء  وفى ، مكدن تحصينات على با

 باسم استقاللها اعلنت فبراير ١٨
 احتالل وجود من بالرغم منشوكيو

 فى يابانيين وسنشارين يا؛.افى
 احتجاج من بالرغم وكذلك 1، الخئذومة

مم عصبة  المبمولثه وانسطحاب ا
 عملت التاريخ ,هذا ومنذ ؛ اليادالى
قليم تنمية عاى اليابان  ، اقتصاديا. ا

الخد لها روسيا باعت ١٩٣٥ و.فى



١٢٣٢ باى اسف

 شمال فى اقامته الذى الحديدى
 !؛انيسا من كل فت واعذر ، منشوريا
 منثوكيو بحكومة باذيا٠وأس وايطاليا

 اليابان استالم لحين الوضع ودام
 عام فى الثانية العاب الحرب بد
قليم عاد ئم ومن ١٩٤٥٠  الصبن الى ا

باى أعتصف
 من تودسر بابات من عثر الثالث

 الحركة وراعئ ، الصينية ا"سرة
 ،الثانية لعالمية١اكرب خالل الوطنية

 ، الناهر محمد الباى بن محمد وهو
 بالمدرسة أبوه والحفة ١٨٨١ عام ولد

خة علوم على وتوفر ، الصادقية  ا
 درسوغ كما الحدلثة والعلوم والدين
ختين يطابة ألفرنسية ا  واتخذه وا

 صلته فعند له مستشارا ناهر الباى
الثماامى الزعيم سجما  بالبوطنيين

 ٠ الدستور حزب رئس
الباى الترجمة ماحب خلف

 ١٩٤١ دونيه ٢١ فى بعدتنازله نامر
الفرنسى؛ المتيم وس بينه لنزاع نتيجة

 صاحب يلبث ولم ، (( سان لوسجان >)
 بياسة بدوره اصعطدم أن ااترجمة

 ستينا ال ا الجديد اتفرنس المقيم
 وضع الى تهدف كانت سيامة وهى

 متكافئذيد سيادن تحت توش
 وسيادة الحداية دولة نسا ١ذ سيادة ١،

سرة  وطورت ( التونسية المالكة ا
حداث  للحركة الباى بمؤازرة ا
صالحات ٩ وعات وبالمثم الوطنية  ا

 دستورية حقوقا الشعب منحت التى
 شورى مجلس )) اقامة شملت

 (٢ اظالمات١ مكتب )) و (( القوانين
 حكام أى (( لعؤ'ال ا تفتيش مكتب )) و

قاليم  وتطبيق ، القرى وشيوخ ا
 اصالحات اجراء مع الثرع تواعد

 وطنية وزارة شكل كما ؛ اقتصادية
 يبا اشترك شنيق محمد برياسة

 ولى ، الدستور حزب زعماء ض جع
ثناء هذه  عادت ■( ١٩٤٣ مايو ) ا

، تونى على واستولت ،لحلفا ١ تواب

 مع التعاون تهمة الباى الى فوجهت
 حياد من اعالنه سبق ما مع المحور
 للحكذومة يرت "نهمة ولكنها ٠٠ تونى

٠ منه التخلص الذرنية
 قصر الفرنسية القوات حاصرت
 بمدينة ١٩٤٢ مايو ١٤ فى اباى

 قرية الى بالذوة طائرة وحملته المرسى
غواط  وأذاعت ، الجزائر بصحراء ا
 فيه جاء بيانا المارية الحكومة

 المدنى القائد جرو الجنرال ان >)
بروح درس أن بعد والعكرى

 ر٠تحر من الناتبة الحا  النزاهة
 الغروف فى راى الذوبة ابالد
 المنصف محمد وجودجاللة أن الحابة

 با س ضر .. الالد عرش على
 الذوب !بالد والخارجى الداخلى

 الحامية الحكومة تعهدت التى
ك< ٠٠ بضمابا
 عمه ابن الترجمة صاحب خلف

مون١  نقل 'ن يلبث ولم ،لباىمحمدا
 بصحراء معتقله مرر باى المنمف
 الغرنسجة (( دو ١) بلدة الى الجزائر

 ،١٩٤٥ عام فى .ا٠سباب٢ حدود على
 انتهى بشلل دب ه منذ؛ خالل وفى

 الى جثمانه ونقل ١٩٤٨ عام برناته
٠ تونس

منطاد
 محركة بقوة تبر ائية هفي سفينة

 ويتركب ، الريح ه باتم.؛ متأزرة غر
 شكل على باذون من اساسا المنطاد

 أخف غاز على يحتوى ضخثم سيجار
يدروجين او كالهر.ؤم الهواء من  ، ا

 م تستخام غرفة بأسغله وترتبط
 صناعة خطت ٠ ئن فر ا— وللم للقيادة
 بناء متن الرئمسية خطورا المناطيد

ول منطاده كو'تزبلن  ١٨٩٨٢لىءا ا
 كانت ااطلى التدرب ندوب وعند

 فى الدول من برها على متذوقة ألمانيا
 أن تإ.بث لم التى المتاطيد صذاعة

 تلك فى خطرا سالحا استخدمت
 الغارات فى خاصة بصفة برز الحرب

لمانية المناطيد شنتها التى على ا



بى االستر مئسة ١٢٣٢

 ألمنطاد استاد وكان ،لندن مدينة
لمانى  فرمة انجلترا فى ٣٣ ل أ

 ٠ الصناعة هذه مر على للتعرف
 فرساى مماهدة تضمنت وند

 يزيد مناطيد بناء ألمانيا طى التحريم
 وز ، مكعب قدم مليون عن حجمها

٠ الشرط هذا ألفى ١٩٢٦ عام
 '!هاينين ألحرادى بين العذرة نمبزت
 المناطيد مناعة فى كبر بتقدم

 هدا أدرز من وكان ألمانيا ترعمته
نتاج  ))'جراف المذطاد باسم عرف مأ ا

 وقطره ، مترا ٢٥٨ طوله ) ،< زبلن
 اننى الهليوم غاز وحجم مترا ٣٨

 هذا وقام ;ا م ق م ٣ر٧ به شحن
 عام فى المار حول برحلة المنطاد
 القشب الى برحلة وكذلك ١٩٢٩

 ركاب سفينة الى تحول اى الشمالى
 المنطاد ثم ة: وامريكا أوربا لين هوائية

 فى احترق الذى (( هندذورج ١)
يات ٠ ١٩٣٨ عام المتحدة الو
حتراق المناطيد نابلية كانت  من ا
سباب  فى ألتوسع عونت التى ا
 الكوارث بعد سيما  المناطيد صناعة

 نامت التى المناطيد بها منيت التى
 ، ألمانيا فة لمنا الكبرى الدول ببنائها

ريكى (( اكرون )) المنطاد منها  الذى ا
 ورام ١٩٣٣ ابريل فى ماعقة احرنته
 والمنطاد ، شخصا ٧٤ ضحيته

 احترق الذى (( ١ ٠ ١ د )) البريطانى
 ٤٨ ضحيته وراح ١٩٣٠ أكتوبر فى

 ،( ايتاليا )) لمذطاد١ ثم ، شخصا
طالى  ؛ ر—المص نغى لقى الذى ا
 المناطيد أهمية فان ذلك ض فضال

 التطور بمبب ضعفت قد الحربية
 ترتفع اش المداتله ت١لطاذر٦ صناعة فى

 المغاطين 'نجد و العليا الطبقات الى
 السبب لهذا ، بها فتكها من حماية
لمانية ألحكومة ناست  شد النازية ا
 بتفكيك الثانية العالمية الحرب شوب

 وتحويل البناء دور فى كبيرين منطادين
 فى استخدمت انتى الضخمة الخامات

٠ الحربى المجهود الى البناء

صزليثى متفقة
سترلينى جبهة أو  اصطالح ، ا

 من عددا تضم منطقة يعنى اقتصادى
 الجنيه اعتبار عل اتفقت ألدول

سترلينى  للسالت أساسا البريطانى ا
 ، المنطقة هذه داخل فى المتداولة

 للتحويل قابلة العمالت هذه أن بممنى
 قوامه ثابت صرف سعر أساسى على

سترلينى لجنيه ١  ذلك ويتتبع ا٠ ا
 بغطاء الدول هذه احتفاط ضرورة
رصدة من عملتها  الذهبية ا

 وهو انجلترا بتك فى منه جانب او
مدار بنك  كما ، المركزى والبنك ا

ر باحتياطى البشك يحتفظ  الدو
٠ كلها بالمنطقة الخاص
سترلينى منطقة تضم  دردانيا ا

 باستثناء الكومنولث دول ومجموعة
 دول اختياريا اليها انضمت كما كندا

 ايرلندا وجمهورية بورما : ص اخرى
ردن والكويت والعراق  وبيا وا
 كما ، افريقيا جنوب وجمهورية

ستربنى منطقة تنممل,  المحميات ا
قاليم البريطانية  تحت اذواقمة وا

نضمام ،البريطانية الوصاية  الى وا
سترلينى منطقة ٠ اختيارى ا

 ألصرف ض الرتابة قانون يتضمن
 النمى ١٩٤٧ عام الصادر البريطانى

 المنطقة دول بححن التعامل أن ءلى
 ، المرف ض رقابة ية يخضع 
 المنطقة فى الداخلة الدول ط أن كما
ر دن لديها الغائض *تودع أن  الدو

 بنك فى الذهب من أو ا"مريكى
 الدول تعرف رحت ليكرن انحلترا
خرى ٠ ا

سترلينى ومنطقه  عن خارجة ا
 ؛ريطانيا كانت ذقد ، الذيرب قاعدة
 الحرب حتى الذهب قاعدة عزة 'ض

 ١٩٢٥ عام فى اليها عادت ثم العظمى
 ١٩ وفى ،١٩٣١ عام منها خرحت ثم

 ة٠ذ١أاخز وزارة أءلنت ١٩٦٧ نوفمبر
 نى، درإي درما سعر تخفيض نيةلطا٠ر ااب.

٠ثمز١٤ر٣بسة



١٢٢٤ امان مخفة

مئطقلذامان
 العاب الحرب بمد برز اصطالح

 ، الهدنة ياجراءات ويرتبعد الثانية
 الخامة جنيف اتفاقية تضمنته
حتالل بقواعد  ،لالقإيم المكرى ا

 محايدة مناطق باقامة تقفى وهى
مان بمناطق تعرف تاما حيادا  ا

 والمرغى الجرس تامة تخصص
 الحوامل الناء وكذلك والعجزة
طفال ٠ الممر ض منة ١ ٠ دون وا

حرام منطقة
 الحرب منذ أطلق اصطالح ٠ ا

 تفعل كانت اش تطقة١ءلى ,العظمى
 متحاربتين لتوص أ*امييان خطين بين

 تذرست الخنادق ن٠م خطين بين أو )
 تحتلها و ( الجانبين توات فيهما
 تحت تكون وانما ، ملحة توات

٠ الغريقين من كل دوريات مراتبة
 العادة فى الهدنة اتفاقيات تتضمن

 ؛ محايدة منطقة أو حرام منطقة اقامة
 ن٠بي ، المالح منزوعة منطقة أو

)* من تجرد الجانبين  ويمتنع ملحة أ
 ,أو سكرى نثاحد بأى التيام فيها

 لجانب وليسى ، اقتمادى استغالل
 حتى المنطقة حقرزفى أية المتهادنين من

 ذلك مثال ، الصاح معاهدة تعقد
 اتفاقية من ٨ المادة تضمنته ملم

 أن على ئنمى اذ ١٩٤٩ عام رودس
 اش المنطقة الالح ض تجرد »

 الذوات من كلية وتخلى ٠٠٠ تثمل
سرائيلبة المعرية الملحة  ويكون وا
 ٠٠ للهدنة المختلطة اللجنة رئيس

 لينماو المتحدة ١٠م ؛ هيئه ومراتبو
« تاما تنفيذا النص هذا تنفيذ عن

نقدية منطقة
 مجموعة يعنى اقتصادى اصطالح

 النقدية معامالتها فى تسير الدول من
 فى المتداولة العملة أساس على

 أى’ المجموعة لهذه الرئيسية الدولة
 يمسكن المجموعة دول عمالت أن

أيماس ى ء 'دابت، ف صر )سعر تحويلها

 التى الرئيسية للدولة المرف سعر
 فيقال عملتها باسم المنطقة تممى
سترلينى منطقة  للجنيه نبة ا

نجليزى ر منطقة او ، ا نبة الدو
ر  أن ذلك يعنى و ، مربكى’ للدو

 تكون التى هى الرئيسية الدولة عملة
 الدول أقاب فى متداولة وحدها
 عمالتها اذول لده ان بنى ا"خرى
 تقوم المنطقة أن يعنى  كما الخاصة

 قد بل دولية ت اتفاب أساس على
 الثنائية ألدفع باتفاقات ذلك فى يكفى

:النقدية المناطق من ٠ اليها وما
ر منطقة - ١  مل—وتش الدو

يات  انضمت كما وكندا المتحدة الو
 واكوادور وفنزويال المكسيك : اليها

 جمهوريات ص وكوبيا وبوليفيا
 والدومينكان ،ثم.دذاما الجنوبية أمريكا
 وهايتى وكوستاريكا سلفادور وسان

 جمهوريات من وجواتيما ومندوراس
 ٠ الغلبين ثم الوسطى أمريكا

 بنوك فى المجموعة هذه وحمابات
 للتجويل تابلة استرلبى مدطقة
رات الى بحرية ٠ دو

 وتشمل الفرنك منطقة - ٢
 ؛ البحار وراء فيما ومقاطعاتها فرنا

فريقية الدول موئ، مج نضم’ كما  ا
 اتخذت واش بالغرنية اتكلمة
 متداولة عملة أفريقيا غرب فرنك

 انغرضى للفرنى النبة أساس على
٠ الذهب ذاعدة على يبر الذى
 وتثسمل ،الروبل منطقة ٠ ٣

تحاد جمهدوريات  كما ، الوفييتى ا
شتراكية لدول ١ مجموعة بها -ررتبعد  ، ا
 حدد ١٩٥٢ نانون ان ذلك مثال
 ر الجديدة البلغارية الليغا سعر

 ٠ جديد روبل لكل ليغا ١ر٣ أياس
 اساس على اتغرلى والتوغريك

 ١٩٦١ عام منذ الروبل من ٠ر٢٢ه
٠ وهكنا

منعم
 به يقصد اقتصادى اسطالم

انتاجية عملية كل وراء المدبر العقل



لجوة ا االرماد حفصة ١٢٢٠

 شخص على المنظم يطلق ند لهذا
 ألحالة وفى ، هينة على أو واحد
 العمل ماحب العادة فى يكون "ولى
 العمية ومدير ماله رأس ومالك
 لذىيتحمل١وبالتالىهو فءليهاوالمثر
 ٠ خسائر و١ أرباح مر تائجها’ وحده
 المدروعات فى يتمثل الفردى والمنظم

 و٩ المحدود اص ذات المتخممة
 مال راس الى ساج  واش المحلى

 غير الفردى المنظم ومسئولية ، كبير
المشروع فشل حالة فى اذ محدودة

 ومالكه أمواله الى الغسمان يمتد ج
 بالمنروع لها عالتة  ألتى الخامة

، وديون خسائر عن تمخض الدى
 عليه يحمل الذى العاند نان لهذا

 الجزأء هو المشروع نجاح حالة فى
 التى اطرة—المخ لعنمر الهادى
٠ لها يتعرض
تتعادية النظم لتطور تبعا  فى ا

 دورالمنثئات أخذ الحديثة العصور
 ءانبا تاركة يتوارى الفردية
 تأخذ التى الجرماعية للمؤسسات

 ية—والتوص التضامن دركات صور
 يمثل الحالة هذه وفى ؛والماهمة

 به يذوم كان بما تقوم هيئة المنظم
 اخبار ت حمت من ألفردى المنظم

.انتاحها اسوى والسلعة ألمذاعة
 وطريفة م ، المنتماة جو ح تحد؛د و

نتاح  بن تو.فيق ا مع ن ذلك وغير ا
نتاج عناصر  و-ووجيعها المخذلغة ا

 عائد' 'نحقق انها يرى التى الوجهة
٠ المنشأة قيام ض مجزيا

 أتسع كلمأ انه البديهى ومن
نتاح.يةكلما اإنشًاة نشاط  تضخؤت ا

 نمن لهذا ، ألمنظم ت١ مسئولي-"
 على الهيئة كه تكون أن الضرورى
 ،،ءوز بحيث ألكفاية من عال متوى

 العرض بحالة اسؤ علي قادرة
 ن٢ ترى اش السلعة على والعالب

 بدء قمل وذلك انتاحها على ٠ذتوفر٠
نتاح هذا  لدخول١حالة فى وكذلك ،ا
رتنا جديدة سلعة انتاج ميدان ألى

 عند عليها الطلب .داششداد المنظم
 وكذلك ،التقبل فى ظهورها
 ض المال رأس بزيادة المنظم مطالبة
 يسبتتبع وما المصرفية ضلقروا طريق
 انفوائد دفع تثمل اثار من ذلك

 من اضافية أعداد وأحور الدورية
نتاج فى والتوسع العمال  الحد الى ا
 التهلين حاجة عن يفيض  الدى

٠ لكة

رصاد منغلة الجوة ا

ت احدى  المتخصصة الوكا
مم لهيلة التابعة  ،'جاء المتحدة ا
 عقد أثر على المنظمة هذه انشاء
 المنظمة لمديرى عض الثانى المؤتمر

 عام تألفت )) لالرصاد الدولية
 عام واشنجتون مدينة فى (( ١٨٧٨
 هده قيام ذوصياته وتغمتت ١٩٤٧

 أميح لها دستور ووضع ألمنظمة
٢١ وفى ،١٩٥٠ مارس ٢٣ فى نافذا

 لعامة١لجمعية١ أقرت ١٩٥١ ديسمبر
مم لهيئة  للهيئة المنظمة هذه تبعية أ

٠ العالية
غراض تنمل  من نامت التى ا

 التعاون تيسير ا المنظمة أجلها
 محطات من شبكة نشاء الدولى

رصاد  على وألممل ، ألمالم فى أ
حوال عن المعلومات تبادل  ألجوية أ

 نشرأت د—توحو, ،ألسرعة وجه على
رصساد  تشجيع ، ألمالم فى أ

رصاد عم م ١أستخد  فى لجويةأ ا
 ٠ عة والى والمالحة ن١اطير١ مياذين

 فى وااندريب لبحث١ شجيع كذلك،
 التومجات بين ومن ، المجدان هذا
 سماعة ١) نشاء ١ لمنظمة ١ أقر'لى ألتى

 أساس ءش ■« 'اها العقر
ستعانة ٠ الصذاعية قمار با ا

 اأؤتمر : ألمذظمة اجهزة تشمل
 من ويتألف الجوية لالرصاد أكالى
رصاد ادارات رؤساء  فى الجوية ا
عض كول١ جميع مرة رجتمع ؟ ؛ء—ا



١٢٢٦ والزراعة االغدية تئمة

قل على الذى وهو مغوات آ كل ا
 راءات لمذظمة١و الغنية اللوائح يضع

رصاد  يقرر كما ووسائلها الجوية ا
 ادنجنة ، للمنظمة العامة بهالسيا

 عضوا ٢١ من وتتألف التنفيذية
 ذرارات تنفيذ على تشرف التى وهى

 وتضع الدراسات وتعد اوتمر
عضاء الدول وتزود ، التوصيات  ا
 العون لها وتبذل الغنية بالمعلومات
مانة ، والمشورة مثن ١) العامة ا  ا

 ومقرها (( بريطانى ، ارثر دافيد العام
ت ٦ تتبعها كما ، جنيف مدينة  وكا

 غ الست القارات تشمل اقابمية
 والوسهلى اسارح أمريكا اعتبرت اذ

٠ اقليمية وحدة

غدية حيصة  والزراعة ا
ت احدى المتخصصة البدكا

مم صيغة التابعة  وتعرف ه ا؛تحدة ا
سم ختمارى با  تأست ((فاو )ؤ ا

 انشاؤها وسبق ١٩٤٥ أكتوبر ١٦ فى
مم لهيئة مؤ'تمر عقد  لشئون المتحدة ا

غذية  سيرنح هوت فى والزراعة ا
ية  الذى ١٩٤٣ ماوو فى فرجينيا بو

 من مايو فى مؤقتة لجنة بدوره ألف
: المنظمه دستور لوضع ننه العام

 فى المعاهمة الى المنظمة تهدف
 ٠ والمعيشة التغذية مدويات رفع

نتاج على القدرة زيادة وضمان  ا
 الغذائية المواد توزيع وحن

 منتحات ذلك .فى بما والزراعية
سماك ومصايد الغابات  العمل ثم ة. ا

حوال سعن محلى  لى المعيشية ا
 المنظسة اط٠ش يشمل ٠ الريف

 على العمل : ا"هداف هذه نيق لتة
ء من لعاام١ موارد تنمية  ٠ والذربة ا

 للمنتجات عالمية قمدو قيهام تنشجيع
 هن جديدة أنواع تبادل ، الزراعية
قطار مختلف رثن النباتات  نثر ، ا

مكافحة ،الغنية الزراعة طرق

مراض  تصيب اش الوبائية ا
 تنمية ، كالطاعون الحيوان

 توفير ، البحر موارد واسدخدام
 ، التغذية شذون فى الغنية المعونة
طعمة نسساد حماية  تآكل مقا'ومة ، ا
 شمل كما ٠ االج الرى هندسة ، التربة
 للتحرر العالمية الحملة المنشة نشاط

 يناير ١ فى بدأتها التى الجوع من
 مع بالتعاون المنشة وسى ي ا ٩٦٠٠

ت الحكومات  العالمية والوكا
خرى المتخصمة  على العمل الى ا

 بمشكالت المرتبطة الموامل مكافحة
 ؛وتنمل العالم التفنيهفى وسوء ألجوع
 من ويتألف المؤتمر : المنظمة اجهزة

 ويجتمع عضو دولة لكل واحد مندوب
 المنظمه سياسة ليحدد شتين كل مرة

 ويتألف المجلس ؛٤ ,وزانيتها ويقر
 ااؤتمر ينتخبهم دولة ٢٧ مندوبى من

عضاء الدول جميع باسم  ويكرن ا
 بمثابة ويعمل ا؛ؤتمر امام سدو

 دورات بعن للمنظمة ادارة مجلس
 المنظمة عام مدير ثم ، المؤتمر انعقاد
 الحاربتاى ألعام المدير مكبه)) وهيئة
 المنظمة ومقر « هندى ، سن رنجان

 تعمل كما ، بايطاليا روما مدينة
 أقامتها لجنة ٥٥ مع بالتعاون المنظمة

 العالم أنحاء مختلف فى حكوماتها
ت واسطة لتكون تصا ولية ا  مثن ا
هلية الحكوية والهيئات المنظمة  وا

٠ والزراعة التغذية بشئون المختصة

كم ئفصة طفولة اسة ا
مم هيئة صندوق !و  ; لألطفال ا

سم وتعرف ختصارى با  ا
 متخممة لةكا'و وهى ، {( يونيف )١

 العامة ألجمعية انثانها على وافقت
مم لهيئة  ا ا بتاريخ اجتماعها فى ا

 اشراف تحت وتعمل ١٩٤٦ ديسمبر
قتصادى المحلس جتماعى ا  وا
للهيئة.



سبن تحرير مثنة ١٢٢٧

 فلسهإعن تحرير مدغلهة

الشعب تمثل نبادية هيئة
 تهيئة عفى وسل ، اسفينى

 معركة لخوض الشمب هدا نوى
 وجودها نى التفكير بدأ ، التحرير
 العربى المؤتمر اجتماع خالل

ول اسبى  القدس بمدينة ا
 ١٩٦٤ يونيه ٣ و مايو ٢٨ بحن ما

 يمثلون عضوا ٤٥٠ فيه واشترلذ
 تعيثى التى فلسطين شعب فئات

 العربى أسال من أنحاء فى مبعثرة
 الميثاق اوتمر وانر ،والخارجى

ساس والنظام الغشبى ايومى  ا
٠ فلطين تحرير منظمة هيام

 الثانى العربى القمة مؤتمر وفى
 عقد اذى ا والرؤساء ثلماوك
سع  العام من سبتمبر ١١ فى تدرية با
 منظمه م ب على الموافقة تمت فه

 ممثلة واعتمادها الفلسطينية التحرير
 تحمدي فى الغلطينى للشعب
 نلعبن ٠بلتحر ألقومية المسئوليات

 ٠٠ والعربى الدولى اسدين على
 كلبا العربية الدول وافقت وكذلك

 الجذودو الضباط الضمام ض عله
 جيوشا فى الموجودين الفلسطينيين

 الذى الشبى التحرير حبش الى
 'نايما يكون أن على اشاؤه تقرر

جذر ١هذ من استثنت و ، للمنظمة  £١ا
ردن  نحوا أن حيث طلبها ح عله بناء ا

ددن جيش أفراد من /■ ٦٥ نمى  من ا
٠ ئفدععطحيهن ١

ساس النظام ؛‘بتغم*  للمنظمة ا
حهزة تثكل  بعضهاتثكل ١ اتية ا

 1م نشاطها ومباشرة المنظمة تبام بعد
: وهى

 الماطة وهو ،الوطنى المحلس — ١
 الشعب وممشل المنظمة فى العليا

 أعضاءه اختيار ويتم الفأطينى
تتراع جميع تبل ض المباشر با

 ينتخب الذى وهو ، لغلطيتبن ١
 الى به العمل وشم نمض’

 تقاريرها تقدم متخصصة لجان ست
 ألتى الدورية اجتماعاته فى اليه
 اجتماعه وفى ، وغزة القدس فى عقدت

 الثقيرى انتخاب اء,'د ١٩٦٥ يونيه فى
 مايو فى اجتماعه وفى ، للمنغلمه رئيسا
 المحتلة المنطقة اعتبار أض بغزة ١٩٦٦
نتخابية الدوائر احدى ٠ للمجلس ا

 وتتًالف ،التنفيذية اللجنة ٠ ٢
 وهى المحلس بختارهم عضوا ١ ا من

 ،ثم للمنظمة العليا الذزغيذية ات السلط
 ويرأص ، ١ ه الى أعضائها عدد ارتفع

٠ المنظمه رئيس اجتماعاتها
 القومى الصندوق - ٣

 الهالى الجهاز وهو ، الغلطينى
 من مواردها ويتطم للمنظمة
عتمادات  الجامعة من لها تقرر التى ا

 لتدعيم العربية الحكومات أو المرية
 ٠ج٠م ه مباغ منها ، المنظمه نناط
 اجتماع أثر عر قرار بثًانها صدر
 سبتمبر فى البيضاء الدار مؤتمر
 المعرية الميزانية تضمنت كما ، ١٩٦٠

عتمادات ١٩٦٧ - ٦٦ لعام  ا
٠ الصندوق هذا لتدعيم لمخصصةا

 ، الفلسطينى الثورة مجلس ٠ ٤
 له اجتماع أول عتد ثورى جهاز وهو

 عناصر من ويتألف ١٩٦٧ جراير فى
 النيابى للتمثيل اعتبار دون ثورية

قليمى ٠ ا
 صدر ، لسيامى ١ المكتب -If. ه

 النورة مجلس من قرار بتًاليفه
ول احتماعه فى الذكر ادالف  ا

نارة دبقت الذى ٠ اليه ا
 التحرير جيش كتائب ٠ ٦

 الملحة القرات وتمثل ، الفاطينى
 تدريب يقوم والتى للمتغلمه التابعة

 وألصديقة العربية الدول فى أعضاءها
 عليها وتشرف ؛٠ اشعبية العبن منها

الدول مع الموحدة العربية القيادة



١٢٣٨ واصية' االصادى اساوت ضغلعة

 مارس فى النثاط هدا وبدا ، العربية
 لتطاع العام أصدرالحاكم حين ١٩٦٥

جبارى التجنيد باعالن قرارا غزة  ا
 الشباب تدريب الغور طى وبدا

عمال على اسينى  السكرية ا
 فى للتدريب مماكرات نامت كما

 الوطن من وغيرها والكويت المراق
 العدوان بداية وعند |٠ العربى

سرائيلى  كانت ١٩٦٧ يونيه فى ا
 الخطوط فى مرابطة القوات هذه

مامية ٠ غزة تطاع فى ا
 فلسطين تحرير منظمة تيام كان
 الفلسطينى الكيان تدعيم نحو خطوة
 كما والدولى العربى الصعيدين عر

عوام فى المنظمة نشاط ض هذا رتبين  ا
ولى بء .٠ ذلك من ،قيامها من ا  ا

 مقدمتها ولى الصديقة الدول الى
 بالعتاد لتزويدها الشعبية الصين
 للمنظمة ممثلين ايفاد ، الحربى

 وكب فلطين ابقضية للتعريف
 المثال سبيل وعل العالى العام الراى
 التضامن ئتمر٠ الى المنظمة وفد

فريقى ا سيوى  فى بغانا ذطد١الىى١ ا
 فى العابا الى المنظمة وذد ، ١٩٦٥ مايو
 لىا المنظمة وفد ، التالى سبتمبر شهر

 التامة السماسية اللحنة احتماء
ممالمتحدةىذولهمبر لجمعية  ٠١٩٦٧ا

مين المنظمة طالعت كما  لهيئة العام ا
مم  لحنة بايفاد < ١٩٦٥ ديسمبر ز ا

وضام فى للتحقيق دولية  التى ا
 المنطقة فى الغليون بعيثها

 ١٩٦٧ نيه م نكسة خالل وفى ،المحتلة
 ارالغلطينيين نداءات لذظمة١!ذاءت

 تدعوهم الغربية والضفة غزة قطاع فى
 بديارهم والتمسك الشات الى

 ضغط كل ومقاومة وممتلكاتهم
٠ منها الهجرة تشجيع

ذاعة منحت وقد  المنغلمه المصرية ا
 صوت ز١ باسم منتقال برنامجا
 خاص اعالم جهاز يكرن a فلطين
فترتين عل يوميا ويذيع بالمنظمة

 اذاعة زؤ وهوغير ةا وسائية صباحية
 ٠ العرب صوت برامج من ه فلطين

 للتعاون منظمة
قتصادى والتنمية ا

 ١٩٦١ سبتمبر ٣٠ فى اطلق اسم
 منظمة )) باسم يعرف كان ما على

قتصادى التعاون وربى ا  اش (( ا
 تغيير وتغمن ، ١٩٤٧ عام انشنت
 فى مماثال تغييرا المنظمة عنوان

 سمحت انها ذلك ونشاطها عضويتها
 عضويتها الى وغترها كندا بتبول

وربية صغتها بذلك ففقدت  فمن ، ا
 ٠ تثمل عضويتها أصبحت ر ثم

 ،الدنمارك ، كندا ة. بأجكا ، النما
 ، اليونان ، الغربية ألمانيا ، فرنا
 ،اليابان ،ايطاليا ئ ايرلندا ،٠ ايلندا

 ن النرويج ، هولندا ، لكسمبرج
 ٠ المويد 1؛ اسبانيا ، البرتغال

 ثم ئ ’بربطاب ٠ كدا ٠و ، ؤىرا٠٠س
يات  كل تدساهم بينما ن المتحدة الو

 بعفر فى وفنلندا يوغوسالفيا من
٠ المنظمة أنشطة

 رفع ئ المنظمة أهداف تشمل
قتصادية التنمية مستوى  والعمالة ا

عضاء الدول فى والمعيشة  مع ا
ستقرار على فظة أك؛  مما المار( ا

قتصاد تعزيز على باعد  ث العالى ا
قتصادى النشاط تشحيع مع  فى ا

عفاء الدول  ، سدم أساس عل ا
 على ادالمية التجارة تثجيم وكدك

لتزامات من اساس  ٠ الدولة ا
 ثالث انظمة أغراض بتنغيذ وتقرم
 ا؛؛حنة ٠ 'شما رب لجان

 .اعدات.واد ،حادرة ا بسة١
 لمند اأرم-اة لهطات١ ومرى ،والتجارة
 طاقة ا"ورية الوكالة المنظمة

٠ الذرية
 رثيمى '، باريسى مدينة المنظمه مقر
 )سويسرى(، شافر الوزارى المجدى

 توركيل ئ، للمنظمة العام السكرتير
٠ ( دنماركى ) كربتنن



االمرئية اكول منظمة ١٢٢٩

رشة الدول منفسة ا
مرية الوحدة منظمة أو  . ا

 جمهورة٠ ٢١ تضم ؤلميمية ١ منشه
 ميثاق أساس على قامت ، أمريكية
 ابريل ٣٠ فى وقعته الذى روجرتا
 نطاق فى نثاطها وتمارس ، ١٦٤٨
مم هينة ٠ المتحدة ا

 عام ار التنظيم هذا بداية يرجع
 امريكا جمهوريات عتدت حدن ١٨٦٠

 بمدينة لها دولى مؤتمر أول
تحاد ١١ قيام وأقرت وأشنجتون  ا

مريكية للجمهوريات الدولى  <( ا
 المشترك التفاهم توثيق )) لفرض

 الكرة نصف ب٠لئ بحن والتعاون
 توالى التاريخ هذا ومنذ (( الغربى

تفاقات وابرام المؤتمرات عقد  اش. ا
 بلغت والتى ، الغاية هذه الى تهدف
 للدول التاسع اارتمر فى ذروتها

 عاصمة بوجوتا فى المنعقد مريكية لا
 وأقر ١٦٤٨ ابريل فى كولمبيا جمهورية
 والنى باسمها عرف الذى الميثاق

المنظمة هذه قامت أساسه على
٠ هنالرا بوضعها

ألجمؤوريات من المنشة لغت ئ
مريكية تية ا  من اساس على ا
 فى واحد حدوت مند.ا ولكل ، المساواة
يات : وهى المنظمة محلس  الو

رجنتحن »'• المتحدة  ٠ بوبغيا ،ا
 ٠ ولمبيا٣ ، شيلى ، البرازيل

 . اندومينكان ن كوبا ،كوستاريكا
 ٠ اتيماجو ٠ سلفادور ، اكوادور

 ٠ لمئا المكمم ٠ هندورادمى ،هايتى
٠ بيرو ،باراجواى ،بذاما ة. نيكاراجوا

 يتقرر ا على ،.وفنزويال
 مضى بعد ا ا"عضاء أحد انسحاب

 وزراء مجلس اجتماع وفى ؛ عامحن
 ١٦٦٢ يناير ٣١ فى المنشة خارجية

 تقرر بأورذواى (( يست١بوذتادل )) فى
 نظام ١) ن المنظمة من كوبا فصل

 الحاكم نظم مع يتنافى فيها الحكم
الدول مجموعة بعن المائدة

مريكية  ١٤ بأغلبية القرار وكان « ا
 فى التصويت عن وامتنعت صوتا
 ا"رجنتين : من كل القرار صالح

 وشيلى والبراذيل وبوليفيا
 يوليه وفى ٠؛ ورجواى١و والمكميك

 الصالقات قطم( تقرر ١٦٦٤
 كوبا مع والقنصلية لدبلوماسمية ١

 وشيلى بوليفيا ٠ الموافقة عن وامتنعت
 أقامت بينما والمكسيك واورجواى

خيرة هزه  ؛ كوبا مع كاملة عالقات ا
 'لفه المام من ديممبر وفى

 دول ثالثة المنظمة الى انضمت
 وترنيداد كندا هى أخرى أمريكية

٠ ميكا وجا
 الوحدة منظمة فى العل نظام يقرم

مريكية  تشكيالت عدة أساس على ا
 الدول دؤتمر .(١) : يأتى ما شمل
مريكية  السياسة يضع الذى وهو ا

 ه كل مرة ويجتمع للمنظمه امامة ا
 المجلس (٢) ،تقريبا سذوات

سنشارى  الخارجية لوزراء ا
 ذات العاجلة المسائل لبحث ويجتمع
همية  اللجنة )) وتتبعه ٠ المشتركة ا

ستشارية  من وتتألف (( للدفاع ا
 الدول فى العسكرية يات ااشخص، أعلى

ءضاء  ومقره المنظمة مجلس (٣) ا
 ض دولة كل ويمثل واشنجتون

ءضاء  سفير درجة من دبلوماسى ا
 أما المنظمة شاط المجلس ويتابع
 الغنية بالهيئات مستعينا أو مباشرة
قتصادى كالمجاس للمنظمة التابعة  ا

جتماعى  ’ الخ المشرعين ومجلس وا
تحاد (٤ر مرركى ا  وهو المام ا

 ومقره للمنظمة الدائم المركزى الجهاز
 المؤتمرات )ه( ٠ واشنجذون

 مروشوعات لبحث وتجتمع المتثنصمة
ت (٦) فنية طبيعة ذات  الوكا

 بميدان منها "ثل تعذىو ألمتخصص-*ة
 ، المرأة شذون مثل معن نشاط
طفال رعاية  الهنود شذون ،ا

 ، التاريخ ، المحة ، الحمر
٠ الخ الزراعة ،الجغرارا



١٢٤٠ العايذ اسحة مغمة

 جوزيه : للمنظمة العام لعرتر١
 السكرتر ماعد ؛ ( اورجواى ) مورا
٠ ,( أمريكى ) ساندرز وليم : العام

 العالمية الصحة هئشة
ت احدى التابعة المتخصصة الوكا

مم لهيئة  نتيجة تامت ،٠ المتحدة ا
 الغذى الدولى الصحة مؤتمر عمال
قتصادى المجلس عقده جتماعى ا  وا
مم لهيئة التابع  بمدينة المتحدة ا

 ٢٢ و يونيه ١٩ بين المدة فى نيويورك
 وضع الى أنتهى وألذى ، ا٩٤٦يوليه

 نافذ اصيح المنظمسة لهنه دستتور
 أن بعد ١٩٤٨ ابرض ٧ فى ألمفول
 الدول من ٢٦ الدولة عليه وافقت

عضاء الدولية. الهيئة فى ا

 الصحة منظمة أغراغى تتغمن
 المسوى رفع على العمل :العالمية

 حدون فى الشعوب لجميع الصحى
ستطاعة  نشر : نثاطها ويثمل ؛ ا
وبله تغثى عن اليومية المطرمات  ا

 ٠ والكوليزا والطاعون كالجدرى
حصاءات نتر وكذلك  . الصحية ا

 الخاصة الطبية البحوث وتشجيع
مراغى ببعضى  الماعدات* تقديم '٠ ا
 على بناء الكوارت حالة لى الغنية
 منع على العمل ، الحكومات طلب

 على العمز ’ الحوادث اصاباذت وقوع
سعكان التغذية وسائل تحسون  وا

 ممذوى رفع ، لصحية ١ والمرافق
مومة رءاية ، القرية  ٠ والطفرولة ا

 فى والتدريب التعلمم ى مسته رفع
 تعميم ت الصحى الممل ميادين

 فى المستخدمة الدولية المصطلحات
مراض التعريف  الرفاة وأسباب با
 واجراءات الشائعة الصحية والعادات

 دوبن مسذويات وضع ٠ المثخيعى
 وية٠لحي١و الغذائية للمنتجات

 تقوم كما ، غابهها وما والدوابة
خمائيين الدول بمد المنظمة  فى با
ت على بناء والصحة الطب موا

ت مع بالتعاون طلبها  الوكا
 لهيئة التابعة ا"خرى المتخصصة

مم ٠ ا
 جمعية : المنظمة أجهزة تشمل

 ممثلى من وتتألف العالمية الصحة
عضاء الدول جميع  والدول ا
 سياسة ترسم التى وهى المنتسبة

 ؛ عام كل فى مرة وتجتمع ، المنظمة
 ممثلى من ويتألف التنفيذى المجلى

عضاء من دولة ٢ ٤  تنتخبهم ا
داة وهو ، الجمعية  لها التنفيذية ا
قل على مرلن ويجتمع  ، العام فى ا

 العام المدير من وتألف العامة ا"مانة و
 بيز و ج. لينه ماركو ٠د ٠ ليا حا ) للمنظمة
٠ يهوماعد ( برازيلى ، كانداو
 قعر ٠ العالمية الصحة منظمه مقر

مم  المنظمة يتبع كما ، بجنيف ا
 وحدات ٦ 'شمل اقليمية مراكز
 وتعب ) العالم قارات ليها ١ تتنم

مريكية الصحة منظمة  ممثلة ا
مرم؛ القارة فى الدولية للمنظمة  ٠ ا

قليمية الهيئات هذه ومقار  : تشمل ا
سكندرية  البحر شرق لمنطقة ) ا

 ٠ ( أفريقيا ؛ ؛رازافيل ( ا"بيضى
 ٠ ( !'*يا شزفى جذوب ١ نيودلهى
 ت• ( الغربى الباسيفيك ٠١ مابال
واغنجذون ثم ن ( أوربا ) كوبنهاجد

مر اصحةا منظمه مقر  ٠ ع يكية٠ا

اموية العمل منظمة
اثم; ا ) المنظمه هذه ء انثا مر - ١
ت احدى اليوم هى  المنخصمة الوكا

مم لهيئة النابعة  حلبتن بمر ,( المتحدة ا
ور بدات  لجنة به تقدمت بمثروع ا

 مؤتمر الى سمالية الحركة رعماء من
 ١٩١٩ عام ةاى٠٠بغر المنعقد الحاح
 تضمى ثم ا الصلح ن هد ملدا فى وادمح

مجد عضبة مبداز  ٢٣ ادادة فى ا
 سمال ا و العمل ضوع هرو ار اشارن

 ضع لو ( لثصبة ا ا تمعى ١١ له لجو
رجا للعمال عادلة غرود وضمان



الالخ منفغمة ١٢٤١

 اذيميئات واتثاء ٠..واطفا ونا،
 وعلى «الفرض لهذا الالزمة الدولية

ساس هذا  الى المنظمة أاضمت ا
 استقالرج ارشاف وم' العدلى

 بمدها العصبة قيام دع سعاا١و اخابد
 نظام وشماى ، المناسة بالميزاة

اوتمر ا هى أحهزة ثالثة 'دا العمل
 ، للمنظمة العاهة الجمعية كثاده وهو

 مجلس بمثارة وهى التنفيذية اللحنةو
 وهو الدورى لى اأمح تب مك أ ، المنشه
مانة بمثابة  لشكيل ووضع ، ااهامة ا
جهزة هذه  كما ذائما زال ما نظام ا
 هذه ع عل بتور( وكان ، تغصبله در

سترالى الزعيم المنظمة  الفرض ا
 عام فى وفاته لحين توماس البرت
٠ ١٩٣٢

 العمل منظمة انضمت — ٢
مم هيتة الى الدولية  ١٩٤٦ عام فى ا

 متخصصة وكالة أول بذلك صبحت فًا
 وواصلت ه الدولية الهيئة الى تنضم

ولى رسها  اشارات مراعاة مع ا
 ،العمالة شئون فى المالى التطور

غراض هذه وتضمنت  عن العمل : ا
 تحمين عل الدولى التعاون طريق
 المعيشة مستوى ورفم الممال احوال

حوال واستقرار قتصادية ا  ا
حتماعمة  نشر تمتهدف اش وا

جتماعية العدالة  : تشمل وهذه ، ا
جور تحديد مساألى  ساعات ،ا
درج الحد ،العمل  الثروط ،للسن ا

 ،التعويض ،العمال طوائف الخاصة
 سالمة ،ت١ز١١ حتماص.ك١ن٩التًام

 مكاتب ، وحكم التوفيق ،العمال
شراف العمال تشغيل  عل وا

 كوللالءضاء١لى١ التقدم ومنها العمل،
 توانبن" مشروعات تتضممن بتوصيات

رحاث القيام ؛واقرارها لنظرها  با
 المبانات وحمم والدراسات

حصاءات  الممل بشتون الخاصة وا
 تقديم ، العالم أنحاء فى والعمال

 طلبها اش للحكودات الساعدات
الغنى المستعدى ورفع تدريب دشان

 المهنى للتدريب ز٢١لمر١ واقامة للعمال
٠ المختلعة

 المؤذمر (١) المنظمه أجهزة تشمل
 ويتالف المنظمه فى ااهليا الهيئة ودو
ئ الدول وفود من  أن ض ا

 للحكومة ممذلون الوفدس كونئيت
عمال صحاب  وممثل المعب.ة  ا
دارة مجلس (٢) ٠ للعمال وممثل  ا

 ويتألف للمتظمه التثنثنية ودوالهيئة
 بتكون ، ؤ"'رمح الم بنتخهم عضوا ٤٨ ن٠م

 بعض بمذإون بون و مثد من ذصغه
 عضوا ١٢ و ا"عضاء الدول حةوهات
 اعدو ١٢ و ا"عخال أصحاب يمثلون
 بين من يكون أن على العمال يمثلون

 ؛حذاون دائمين أعضاء ١ ٠ الحكومات
 ٠ وهى الكبرى الصناعية الدول

تحاد ،فرنما ، بريطانيا  ا
 ،الغربية ألماب ،اليابان ،السوفرش

يات  ، اطاليا ،الهند ة. المتحدة الو
 العمل مكتب (٣) وكشدا الصين
مانة بمهمة ويقوم الدور  الما ا

 زية٢ الي التنفيذية والشنون
بحاث  الذظمة بردر ٠ والذشر وا

 اطحااى، ١ م اك؛ والمدير ٠ جنيف مدينة
 رديسر ، ( ألرريكى ) ؤورس دأب
دارة مجل  هايشورن جورج ، أ

 المعهد )) النظمة يتبع كما ؛ ،كندى ز
 ومقره (( العمالية للدراسات الدولى
 المالى الدولى كز والي ، جنيف

 تورين ومقره والغنى المهض( للتدربب
 اقليميا مكتبا ١ ١ عن فضال ٠ باطاليا

 وبونس ون٠وب ومدوسكو القاهرة : فى
 دى ورلو وبارس ونبوالمى ادرس

 وأوتاوأ وطوكيو وواشنجتون رو٢جال
٠ وروما

الفتح غصة مح
 ة٠ذ!سطبث مذغل,ذ ،الفتعم مذظمة

 اختحسار من ا اسمه اشتق ،ئية ١فد
 (< عمطيدل٠فلم تدردر حركة )) سارة
 ان مبدأ اعتناق أساس على تامت

بالمادرة ا يأتى  ففعلين استرداد



١٢٤٢ فرمة الوحدة مثمة ل

حتالل وجه فى السالح يحمل  ا
 اسرائيل، سلطات فى ممثال الصهيونى

 المنظفة داخل الغارات بشن وذلك
 المننلمات ونسف وتدمر المحتلة
سرائيلية والمرافق  فى معتمدة ، ا

٠ العصابات حرب على نثاطها مزاولة
 فى عسكريا جهازا المنظمة اقامت

 العاصفة(( ))جيش واسم يعرف داخلها
هداف ق لتحش عليها ق'مت ألتى ا

 الحين بين المنظمه وتتوم ، المنظمة
 نتائح عن تبيان بنثر الحونو

 انها كما ،بها تذدطلع التى العليات
 ١٩٦٧ يونيه نكسة بعد بيانا اصدرت

راض داخل الى مقرها نقل تعلن  ا
 ترتبط  اذيا أعلنت وكنك ،المحتلة

 يتسم الذى نشاطها ممارسة فى
 وهتم ، عربية حززة بأية بالمررة
 فى فلساثن تحرير ة٠مذظجم من مؤيدة
 القفرلمن سبيل فى به 'تذوم الذى الدور

٠ المشتركة
فجن الوحدة تئهة ا

 القارة دول تضم اقليمية منظمة
فريقية  تؤمن اش المستقلة ا

 ميثاق عليها قام انتى باب'دىء
 الوحدة منظمة تألفت ، المنظمة
فريقية  اش على ١٩٦٣ ماو ٢٥ فى ا
 أبابا أديى فى قسة *ؤتمر اجتماع
 ٣ ٠ 'ت٧وحكول دول ساء ٢فجر, اشذرك

 ،وقد لمذظمة ١ ميثافى فربقيةوأقر١ دولة
فريقية منظمة انشاء سبق  الوحدذا

ت  افربقية منظمات لقيام محاو
 الدار دول منظمة منها اقليمية
تحاد ، ١٩٦١ عام فى البيضاء  وا
فريقى  ،نفه العام فى المالجانى ا

 ا ٩٦١ عام فى منروفيا دول ومجموعة
ت ثم ،كذلك  كتلة نامة المحاو
 لدول واتحاد افريقيا شرق لدول
٠ القارة عرب

 ميثاق من ( ٢ ) المادة تحدد
 : تشمل التى العامة أهدافها النظمة
وتحقيق افريقيا وحدة تتوية

 تعاون وتعزيز تشيق ، تضامنها
 أراغيها وسالمة المنظمة دول

ستعمار على القضاء ، واستقاللها  ا
 ظل فى الدولى التعاون وتشجع

مم ميثاق احترام عالن) ا  المتحدذوا
نسان لحقوق العالى  وذلك ،ا

 انسياسة تترق ءلى بالعمل
 الميادين فى ا"عضاء للدول المامة

 فى وكذلك لدبلوماسية ١و السياسية
قتصاد ميادين  والمواصالت ا

 وشئون والصحة والثقافة والتربية
من ٠ والدفأع ا

 المنفاجمعة عريا تقزم اش ء المبادى
 بين لسيادة١ فى الماواة : تثمل

عفاء الدول جميع  التدخل عدم ،ا
عضاء للدول الداخلية الشئون فى  ،ا

 وسالمة دولة كل سيادة احترام
 باأطرق المنازعات حل ، اراضيها
 لقضايا المظلق التغالى ،اللمية
لذزام ، التحرر  سياسة باتباع ا

نحياز عدم ٠ ا
 لجميع مفتوحة المنظمه عضوية

فريقة  دة١ذات ضتقنة الدودا
فريقية-، الجزر ذلك فى بما  بثرط ا
 السالغة المنظمة بمبادقء تؤمن أن

شارة  عدم مياسة بينها ومن اليها ا
نحياز  التغرقة ممارسة وعدم د ا

 العضو ول'٠.—ب ر ويتن ،المنمرية
طية الجديد  دول المظلعة با

عضاء  فى الحق ءضو ل ولك ، ا
نسحاب  كتابى باخطار المنظمة من ا

نسحاب ويصبح  مخى بعد نافذا ا
٠ عام

 *ؤتمر (١) ؛المنظمه أجهزة تثمل
عضاء الحكومات أو الدول رؤساء  ا

(T المعنجمدين ممثليهم أو )) جمعبجنو 
قل على مرة  يجتمع أن وله العام فى ا

 ، ا"ءضاء أغلبية افقة ومه عضو بطلب
 المنظمة فى العليا اللظة هو وؤتمر

 .امة—الد ستها سي.؛ يرسم الذى وهو
فى دولة ولكل ، نناطها على ويثرف



ستثابة اسلعة ابارة ا ١٢٤٣

 قراراته وتصدر واحد صوت المةتمر
 الهامة المسائل فى الثلثين بأغلبية

غلبية أو  مائل فى المطلقة با
جراءات  وزراء مجلى (٢) ٠ ا

 اننينتعينهم الوزراء أو )) الخارجية
 مررهن ويجتمع ،( الفرنى لهذا دولهم

 جتماعات بالتحضير يذومو العام فى
 التى المسائل وبدراسة القمة مؤتمر
 ف يذر ىالذ وءو ٠ اوتمر اليه يحيلها

مانة ؛٣| ٠ قراراته ءرط'ذذغيذ  العامة ا
مين من وتتألف  حاليا ١) العام ا

 مشاء أ و (7 غينى ٠ تلى دياللو
 الموطفن من وهيئة المساعدين

دارى الجهاز تمثل وهى ، المعينين  ا
 الوساطة لجنة (٤) ٠ للمنظمة

 المنازعات لتسوية والتحكيم فيق وانتو
عفاء الدول بين  ٠للمية١بالظرق ا
 ا إلجان١تثؤل٠ ألمتخصبع-.ة اللجذان اه(

 اشراف تحت مهامها تباشر التى
 وتشمل ، الخارجية وزراء مجنس
قتصادية اللجنة جتماعية ا  وا
 جنة ، والثقافة الترببة ولجنة

 اللجنة ، الدفاع لجنة ، الصحية
 ، القانونية اللحنة ، والغنيه العلمية

 لجنة ثم ، والمواصالت ازقل لجنة
٠ فرقية ا التحرير لحركات المعونة

 فى للمنغتمه القمة اجتمعتمر
 ( غانا ) اكرا وفى ، ١٩٦٤ عام القاهرة
 اديس وفى ، ١٩٦٥ اكتوبر ٠ سبتمبر

 كينشاف فى ثم ١٩٦٦ ذوفمبر ابابا
 ١مجلبى داوم بينما ، ١٩٦٧ جر٠سبت

 عواصم مختلف فى اجتماعاته ادوزراء
 كانت اش المسائل وأهم ، القارة
 من قرارات وتضمنت بحث موذم
 جنوب فى العنصرية قة التذر : الذظمة

 استقالل اعالن اعتبار ، افريقيا
 غجر عمال واحد جانب من روديسيا

 ذقدبم ، الماز( سالم ,مهددا ( ر قانه
 ليقيم زاممجا لثعب ردة الف المعوذة
 مشتركة ق و٠س اقامة ، أغلمة حدمة
 المساعدات تنسيق ، دفا افى لثرق

مشكلة ، التحرير لحركات العارية

زمة ، والجزائر المغرب بين الحدود  ا
 رواندا وبين ة: وغينيا غانا بين

 فى. جذمى ا الندخل ٠ ىوبورند
 صدر كينثاشا ر تم مء وفى ، الكونغو

سراباى العدوان باستنكار قرار  ا
ستعمارى ٠ اكربة الدول على ا

 بالذاهرة عقد ١٩٦٦ ابريل ١٤ وفى
 كت اشتر محدود بقى فر ا قمة درؤتمر

 ،الجزائر ،ممر : نملت دول ه فيه
 وهى غينيا ، تنزانيا '، موريتانيا

 ببريطانيا عالقاتها نطعت التى الدول
 وتضمنت رودبيا مشكلة ببب

 مثكله ؛ؤتمرا وقرارات دراسات
 والدول العربى لجنوبوا زامبيا

٠ النامية

ستشارية المنظمة أبرية ا
 التابعة الدولية المنظمة هذه قامت

مم لهيئة  أساس ض المتحدة ا
تفاقية مم وتمر وضمها اش ا  ا
 جنيف فى عتد الذى البحرى المتحدة

 ووتعت ١٩٤٨ مارس—فبراير خالل
 نافذة صيحت و! دولة ١٨ عليها'
 فى دولة ٢١ عليها صدقت أن بعد
 دول ٨ بينها من ١٩٥٨ مارس ١٧

 تقل حمولتها تجارية أساطيل تملك
٠ طن مليون عن

 تهيئة المنظمة أغراغى تتضمن
 بين المعلومات وتبادل للتعاون جهاز

 لغذية١بالمسائل يتمل فيما الحكومات
 تأمين ، البحرية بالمالحة الخاصة
 ، المالحة وتأمين البحار فى الالمة

 المعاملة فى التغرقة ازالة على الحث
 فى الحكومات تضمها اش والقيود

ستشارة منم ، المالحة طريق  فى ا
تفاقات اعداد  الدولية والمعاهدات ا

 فى النظر وكذلك المالحة شئون فى
 المندات اليها تحيلها اش المسائل

ت  للهيئة التارعة المتخممة والوكا
جراءات تبحث آن لها الدولية،كما  ا

 شركات بعفى تتخدها اش الجائرة
المالحة-



١٢٤٤ اسده ن١للش اسدية المنظمة

 الجمعية : المنظمة أجهزة تثمل
 الباسة ترسم التى وهى العامة
 ممثلى من وتتألف للمنظمة العامة

عضاء الدول جميع  المجلس ، ا
 يمثل نصفهم عضوا ١٦ مي ويتألف
 حية٠خدمات بتونير المعنية الدول

 تهتم التى الدول يمثل ونصفهم
 لجنة ، الدولية البحرية بالتجارة

 عضوا ١٤ من وتتألف المالحة تأمجن
 وتشمل المامة الجمعية تنتخبهم
 نواعد بوضع التوصية وظيفتها

مانة  م ،المالحة لتأمعن  المامة ا
مجن ١ل  رولييه جان ، الحالى العام ا

٠ لندن المنظمة ومقر (( فرنى
 اعش سران اموية اسة
ت احدى لتابمة١لمتخصمة١ الوكا

مم لهيئة  على المنظمة هذه ناصت ، ا
تقانات اساس  للطيران الدولية ا
 شيكاجو مؤتمر أقرها التى المدنى

 بعن عقد الذى الدولى المدنى للطيران
 وتال ١٩٤٤ ببر د ٧ و نوفمبر ١

 قشةمؤ دولية هيئة قيام ذلك
 عاملة ظلت الدلى الطيران لننون

 لحعن ١٩٤٥ يونيه ه من المدة خالل
مم, لهنة تابعة المنغلمة هذه تيام ٠ ا

 دراسة : المنشة أغراخى تشمل
 ،الدولى المدنى الطيران مشاكل

 للطيران الدوية واللوائح النظم اقرار
 وتخطيط تدوير تعزيز م٠ المدنى
 ويتفس ،الدولى الجوى الدقل
 استخدام تنجيع المنظمة نشاد
مان وسائل  والوسائل والمعدات ،أ

 لطيران،١ثئون فى الحديثة التكنيكية
رصاد لخدمات نظام ووضع  ا

 ل—الع خدمات وتنظيم الجورة
 ا الآلزمعن الموظفين وتدريب الجوى
 الصحية اللوائح وضع وكذلك

 ٠ وتسيطها الجوى بالنقل الخاصة
 الجمارك اجراءات تبسيط ثم

 المواصالت باستخدام والهجرة
٠ وغيرها الجوية

 الجمعية : المنغلمة اجهزة تشمل
 الدول ممثلى من وتتألف العامة

عضاء  على مرة اجتماعاتها وتعقد ا
قل  تقرر التى وهى عام كل أ

جراءات  المائل فى وتنظر المالية ا
 المجلس ،المجلس علدها يحيلها التى

 م تنتخب دولة ٢٧ ممثلى من ويتألف
 الجهاز وهو ، العامة ابجمعية

 للمجلس ويجوز للمتظمه التنفيذى
عضاء الدول من طلب على بناء ١)  ا

 محكمة بمثابة يكون ان (( المعنية
 بالمالحة يتعلق نزاع أى فى للفصل
 رش والممجلس ؛ المدنية الجوية

 ، بناجى وولتر حايا هو ١١
 جهاز رسعه عام و!معن (( ارجنتينى

معن ) لموظغعن١ من  برنارد الحالى ا
 المنظمة ومذر ، ( هولندى ،توايت
٠ بكندأ منتريال مدينة

منغوليا
 احدى على جغرافيا يطلق اسم

 بعن تمتد التى الوسطى آسيا هضاب
تحاد الشمالية الصعن حدود  وا

 سالسل وتضم { سبيريا ) السوفيتى
 المنخفض ١ب — ٠ض 7 كما لمرتفعات ١ من

 ٠ جوبى صحراء باسًا يعرف ابذى
 شديد قارى جملته فى والمشاض

 الصحراء وتغطى والحرارة البرود
قليم طح أكثر والمراعى  لهذا ا

 البائل رن السكان محموع كان
 اية٠ضرء حياتها فى 'تعتمد التى الرحل

 تطورت حتى ) والماشية ا"غنام
قل اقتمادرات  ’ ( ذلك وعد ا

ولى المراطن أحد منغوليا تعتبر كما  ا
رض على للحياة  فى اكتشفت أن بعد أ

 متحجرة عظيمة هياكل ١٩٢٠ عام
 ان كما ، التاريخ نبل ما الى ترجع

مبراطوريةا مرطن هى منغوليا  خرلية1ا
 (والتى جنكيزخان حكم تمت سما ا

 أوربا درنى ار فتوحاتها امتدت
وسد والثرق  ألشائعة الديانة ، ا
سالم ألالمية اليوم تنقم ٠ وا



اصبية منغويا ١٢٤٠

 الخارجية منغوليا الى سياسيا
٠ الداخاثة ومنفوليا ( الشعبية أو ز

 خبة١الي١ منغوليا
قاليم١ وتونومية الحمسى حدىا ا

ستقالل ذات ئ  فى .. الداخر ا
 الشمال أقحى لى وتقع ، المعن
 الشعبية منغوليا لجؤ-هورية مجاورة

تحا  تستقر لم ، السوفييتى دوا
 ضمت اذ ١٩٥٥ عام حتى حدودها

يات من أجزاء اليها تشاهار و
 منثورا وغرب وجيهول وسويان

 مكم) ١ر١٧ بنحو ماحتها تقدر لهذا
 من سكانها عدد تقدير ارتفع كما

 ت٠م ٩ر٢ الى ١٩٥٣ منفىهام٦ر١
٠ ١٩٥٧ عام فى

 أى ) منج ٧ الى اداريا تشم
 هيهوت هو العاصمة ( نبلية أحالف

٠ لكويو سميا تعرف نتوكا
صبية .مئذوليا

 لذهبية ١ منغوليا جمهور؛؛ : التوس أالسم
 ذهدا ت١ بوغو )

ص لو و ١ ت١ر١ ، ل منغو

 شعبية جذمهورية : الحكم نعام

 سامبو زامارانون : الدولة رئيس
ن : العاصعمة ( ألف ٢١٨) باتور او

 الشعبية منغوليا جمهورية تعرف
 لها تمييزا الخارجية منغوليا باسم

 الصينى، الداخلية منغوليا اقليم عن
 الشعبية منغوليا جمهورية قيام اعلن
 الياس وضعها واش ١٩٢٤ عام

 حين ١٩٤٦ عام حتى يستن* لم
 بهذا الشعبية الصين أعترفت

ستقالل  مقومات تستكمل ولم ، ا
 الى انضمت حتى الدولى ودها—وج

مم هيئة  أكتوبر ٢٨ فى المتحدة ا
 الوطنية العين تستخدم ولم ١٩٦١

٠ ضدها الفيتو حق ( فرموزا )

 هضبة من جغرافيا منغوليا تتألف
آسيا شرتى خسمال فى تتع داخلية

 جوبى صحراء *ن أجزاء شمل
 والغرب الجنوب فى التاى وجيال

 شبكة الشمالية ا"قاليم تتخلل بيتما
 التى وألبحرات المائية المجارى من

 سبريا تجاورها ، شداء تتجمد
تحاد ,1  الشمال فى ؛٠, اشوفيتى ا

 الثالث الجهات من بها وتحيط
خرى  تبلغ ، الشعبية الصين ا

 مماحة أ. م كم م أ ر ٥٦ مماحتها
 سكانها وعدد مكمم١ر٠حعم

 منهم ( ١٩٦٤ يناير ا ن م را ٠٤
 وتضم ،ألمغولى الجش من بر ٧٦

ن العاصمة  عدد ربع نحو باتور أو
خرى والمدن ٠ السكان  تشمل ا

ن  كوبدو ، باتور مموح ، جوم او
٠ سراوسا

قليم اقتماديات ى'ث  تعتمد ا
غنام رعاية ءارى اساسا  واشية ا
 منذ ا كبح,* "طررا 'طورت وإكنها

ستقالل  من سللة اساس على ا
 والثالثية اسية التنمية خطط
 منح وسادتها ١٩٤٨ ءا*ا منف بدأت

تحاد من ونروض  اللوفييتى ا
 عام حتى تديم روبل م ٢٥. ٠ كحذو ا'

 مابته ) الشعبية والس ( ١٩٦١
 بولندا ( د م ١ . ا ؛ولندل ا د م ٠.
 ؛ سكوطوفاكا ثم ( د م ١ ٠ .)

قتصادى اتطوير واشتعل  -طوير ا
غنام الماشية رءابة أساليب  وا

رض ٢—واستم  الزرب ا
.التعدين أم الغابات ثروة واستغالل

 م. ١٢ر٣ الئروذالحيوابة تشعل
 خيل .م ٢ر٢ ؛ماعز .م ر؟٧ اغنام

 ♦ جمل م ر.٧ ماشية ٠ م ١ر٨
 'إساحة من /٨؟ نحو المراءى وتغطى
 بز ١ ٠هر الغابات تغطى بينما ، الكلية
 متر مليون نصف نحو انتاجها وبلغ

خشاب من مكعب  ؛ ( ١٩٦٣ عام ) ا
رض ساحة وبلغت  التى ا

 اعةلزر ١ فى ستخدمت ١و استعلمن
جملته ما انتجت هكتار الف ٤٣٦



١٢٤٦ متفعة

 سيما  الحبوب من طن الف ٣٢٦
 الخمية الخطة هدف وكان القمح
 الوصول ١٩٦٥ عام انتهت التى

 ألف ٧٥٣ الى المزروعة باداحة
 من طن مليون نصف والى هكتار
نتاج  : المعدنية انثروة وتشمل ٠ ا

ورانيوم  در—يص ) والتنجتن ا
تحاد ار والفحم ( السوفييتى ا

 والبترولى والحديد ( ٠ط م را٣ نحو )
٠ والدهب
 ( ية٠بموفروس ) المغربة : اسه

حمر’’ ٠ أزرق ٠ :أحمر اسدم
 نجمة مع ( ه رأسيا )

رسب( د٠)ًات نوغرك : اسه

منفعة
 المصطلحات من اسة - ١

قتصادية  ما ىء٠ث قدرة بها ويقصد ا
 حاجات من حاجة اشباع على

دان  سلعة ء الثى هذا يكون وند ا
 ، كالعال^ خدمة !و كالكر مادية

 ثم وهن بقيمته ء الثى منفعة وترتبط
 اعتبرت اوهكن ٠ لنقدى ١ بثمنه ترتبط
 عليها تقوم اقتصادية قاعدة المنفعة
ثمان نظرية  لذظرية١ليست ولكنها ،ا

 قتصاديثنا بعض ن الوحيدة
 لجهد١ومدى الثى، قيمة بين بربطون

 أطر ءاوع  انتاجه فى يبذل الذى
غياء مدافع أت حيث ، منفعته  ا
 اسة اعتار يمكن  لهذا ئ 'نتباين
 البمف ء ! ه ن٠وم ، للقيمة أساسا

 ربن العض ط٠كماذر ئ ماركر كارل
 اش التكاليف جلةو ادادة قيمة

 نم مة بدوره وهذا انتاحها فى ا:خقت
 اللمة ضءر وف ظر أن حعث للنقد
فى ب وس ا—ب■يذ الطلب فى درئر

٠ قيمتها
 الطع تقويم فى المنفعة نظرية تقوم

 عليها الطلب أساس على والخدمات
هذا وعلى ، للرغبات اشباعها مدى أو

الغائدذالحيوية ذات اسلع بعفى فان

 نيمة انل يكون ند كالخبز
 'دنوية رى—أخ م-سع من نه نقد

 الوجود نادرة ولكنها القائدة
٠ كالذهب

 بقصد ، المنفعة تناقفى قانون - ٢
 القائمة العكسية العالقة أقانون٠ دبنا
 ( خدمة أو ) سلعة من الكمية بين

 التى المنفعة ن وذلك ، منفعتها وبين
 من سلعة ادتهلك عليها يحصل

 اش الزيادة بمقدار تتناقصى السلع
 فاذا السلعة هذه من عليها ؛حصل

 بالتالى انعدمت التشبع درجة بلغ
 اسلعة، هذه على حصوله من المنفعة
ولى الماء فجرعة  اوالثوب للعطشان ا
ول  'تم ومرر ) منفعة ذو دارى ا

 اأذانية الجرعة من ( أكبر قيمة ذو
 أهمية أكثر وهذه ، الثافى والثرب
 تنعدم حتى وهكنا الثالثة من نسبية
 الشخص رغبة اشباع حالة فى المنفعة

٠ الكساء أو الشراب من

 وكليه حديه منفعة
قتصاديون يفرق اسة بين ا
 : الكلية منفعته وبين لثى، الحدية

األمهائية المنفعة هى الحدية فالمنفعة
 التى المنفعة انها بمعنى لثى،ا لهذا

خيرة الوحدة من عليها يحصل  من ا
 ؛ خدمة أو كانت ساعة ، ء الثى هذا
 ساعة ية الحدبة المنغمة فان لهذا
تغصاد قيمتها نحدد التى هى  ، ة٠دا

ساس هذا وعلى شياء أصبحت ا  ا
 قيمة أعلى نقديا قلة مع النادرة

حجار ٠ الكريمة كا
 بها فيقصد الكلية المنفعة أما
 ألمشى التى المنفعة من الكر المقدار
 من المسستهلك عليها يحصل والتى

 فالمنفعة ، ء الثى هذا وحدات مجموع
 لمجموع١هى بيضات ه اء فى من الكلية

 عليها يحصل التى 'لمحافع الكلى
 البيضات استهالك من المشغرى

٠ معا الخمى



منبسوتأ ١٢٤٧

أقبال ئوشهر
، دذدأء ورئيى ايرانى سياس

 ودرس مشهد بمدينة ١٩٠٩ عام ولد
 حلب فى وتخصص ارسس— زي. لطب١

 ؛ ١٩٣٣ عام وتخرج الحارة ألمياطق
 ءين بم ضحا٠خ ١ وطا'بى لمن وتعلب
 بجامعة ألمع-دية لألمراض أستاذا
 ،١٩٤٢ ألصحة وزأرة ترلى ،طهرأن
 وزأرة ثم ١٩٤٧ البريد ووذأرة
 ذوزارة ئ التالية السدة فى اص

 عين ١٩٥٠ عام وفى ، المراسالت
 انتخب ، أذربيجان تليم حاكما
 مدبرا ثم الشيوخ بمجلس عضوا
٠ ١٩٥٤ عام طهران لجامعة
رياسة ة I جب-التر ب٠صاح ترلى
 لحبن خلفا ١٩ه٧بريل١٣ فى أبوزأرة

 مربين١اختطاف ءلىأ'ئرحادث عالء
 لبترول١محادثات فى اشترك ٠ الثالثة
 بغداد حلف اجذتماعات فى ابران ومثل

١٩ه٩مارس فى ألمركزى ألحلف فى ثم
٠ ١٩٦٠١ءاه أمينى على خلفه

فة٠المذ
 وتثمل الممرية المحافظات احدى

 فرس بثن الدأقع الجنوبى الثلث
 فى الغربية محافظة تجاورها ، الدلتا

 بلدة من اسمها اشتقت ، الثمال
 وكانت الحالية بنادرها أحد منوف
 تبلغ ، ١٨٢٦ عام حتى لها عاصمة

 وعدد ٠ م كم ١٥٨٨ ساحتها
 ن٢ ١ر٣٤ ( ١٩٦٠ احماء ) سكانها
حصاء فى ) ارتفع  لمام التقدبرى ا
 العاصمة ٠ ن م ١ر٤٦ الى ( ١٩٦٦
 اعلى وتعتبر ألفا( ٦٦) الكوم غبن

كثافة* المحافظات

 مراكز ٨ الى ريا١د١المدوفية .تنقسم
 غير ) الغا ١٧٥ الكوم شبن ا هى

 ، ألفا ٢ ٥٧ اشبمون ؛ ( الغامؤطة
 ١٢٢ الشهداء ،ألفا ١٦٣ الباحور
تال ،الغا ١ ١٥ السبع بركة ،ألفا

 منوف ،الغا ١٧٢ قوينا ؛الغا ١٧٠
ألفا، ١٢٦

المنيا

 المعرية الصعيد محافظات احدى
فى. ويف٠س بنى ذظة محا رجحن ما وتقع

 تبلغ ٠ لجنودب ١ فى وأسيوحد لمًا دحا
 عددسكانها بلغ م كم ٢ ٠ ٠ ٧ 'ماحتها

 ارتفع ن م ١هر٦ ( ١٩٦٠ احصاء )
حصاء فى ن م ١ر٧ الى  التقديرى ا
 محافظات أعلى فهى اهذا ١٩٦٦ لعام

 ، الممسكان عدد حيث من ٠الصغي.لم
 { الف ١١٢هر و المنيا لذة٠مد العاصمة

ب( ط'ق كما ٠ المنيا مركز على ا
 الى اداريا المنيا محافغلة تشم

 ألفا ١٩ر.٦ المنيا : هى مراكز ٩
 قرفاص ابو ؛ ( المنيا مدره عدا )

 ؛ألفا ٦٧ر٦ العدوة لغا،١١٩ره٨
 مواس درر الغا؛ ١٩٢ مزار بنى

 ألفا؛ ١٨٤ر٧ د لو سما ، ألفا ١١ ره٨
 ١٨٢ر٣ الغا،مغاغة ١٠٢ر٦ مطاى

 الغا ٦٠ منها ألفا) ٢٩٨ ملوى ،ألفا
٠ ( ملوى بندر

مئيسوتا
مربكية يات ال، احدى  لوسعلى١ا

 حدودها 'نجاورها التى ب لشما ١
 سوبريور بحيرة على شرنا وتطل كندا

ية الجنوب فى وتجاورها  ٠ ايوا و
 وتضم م م ألف ٨٤ ماحها تبلغ
 اشتهرت لهذا بحرة ألف ١١ نحو

سماك بصيد  السياحية، وومناطقها أ
 نفى م ٢ر٨ من سكانها عدد تطور

 ١٩٦٠منءام٣ر٤لى١ ١٩٤٠ عام
 سنت العاصمة ،للهل ٤٢ر٧ بكثافة

 مركز بأنها, و'نشتهر ألغا ٣١٤ يول
 والدن ،والنتائج التقاويم سباعة

خر  ؛الها ٤٨٢ بوليى مينا تثمل ى ا
 ؛ وحدةسكنية( الماممة مم )وتؤلف

 ميناءتصدير وهى ) ألفا ١ ٠٧ ت دولو
٠ ( سوبريور بحيرة على الحديد



١٢٤٨ ؤ-دى٤ا

ية تتماد ١ يعتمد  بحسمب الو
 ا على ١٩٦٣ لعام الدخل جملة

نتاج ؛ ( د م ٢٦٥٦ ) الضاعة  ا
شاج د( م ١٠٢١ الحيوانى)  ؛ا
 الغابات انتاج (؛ د م (١٨ الزراعى)

٠ د( م ٤٥٣)
ية منيرتا تعتبر ولى الو  ا

 والقرطم المجعف واللبن للزبد المنتجه
 انتاج ١نى والثانية الرومية والديكة
 تشمل ، والكتان اذنحسل عسمعل

 ،العدويا وفول الذرة الحاصالت
رض جملة تبلغ  ٣٢ر٤ الزراعية ا
 مزرعة ألف ١٤٩ الى مقمة ٠مف

 بينما ، للمزرعة ف ٢١٧ بمتوسعل
 بينما ٠ ف م ١٧ار الغابات تغطى
ية أهمية تقوم  أنها فى المناعية اوو
 الحديد انتاج جلة نصف و نح تنتح

يات فى  ٠مظ ٤ره٤ بلغ ، المتحدة الو
 كما ( ١٩٦٣ )عام د م ٤٠٨ قيمتها
 المنجنيز* خام المعدية الثروة تشمل

 ١٨ه٨ءام فى لالتحاد انضمتمنيمدوتا
 دستورها ويرجع ( ١٧٨٧ عام انألف )'

 ٠ مرة ٩٠ تعديله مع اعام هذا الى
 مجلى من التذريعى اأجلى يتألف
 دة٠٤ منتخبا ؤا—عض ٦٧ ) شيوخ

 ١٣٥ ) نواب ومجلى ، ( سنوات ٤
 وينتخب ( سنتبن لمدة منتخبا .عضوا
ية حاكم  يحلها ،سنوات ٤ لمدة الو

٠ نواب ٨ و شيخان الكونجرس فى

المهدى
 الى تنتهب سودانية أسرة لقب

 ، الكبير بالمهدى يعرف أعلى جد
 ؛.الحركة ذرادهاأ من عدد ارتبط

ت والسياسية الوطنية

 هذا س٠مئس ، لكبيى١ المهدى ب ١
 المهدية الحركة تنب واليه ، البيت

 بن احمد د—محم وهو ، السودان فى
 علوم على توفر ١٨٤٣ ولد ، الله عبد

 بجزيرة فترة ذقطع١والتصوفو المدين
الدينية دعوته بث فى اخد ثم !با

صالحية  عام منذ أمرها وذاع ا
 ثم ، بالمهدى لقب ثم وس ، ١٨٨١

 ط سداس صراع الى الحركة ثحولت
بيض على أسدولى ١٨٨٢ عام وفى  ا

 خن.اعه ارسات وحدات عدة وهزم
 غررون ثم هلى بقيادة حملتان منها

خير هذا وقتل بريطانيان وكالهما  ا
 ٠ ١٨٨٤ عام الخرطوم ار—حك فى
 ع—خف حد و ٠ داه هكى قتل و

 لحبن الودان أنحاء أكثر للمهدى
٠ التالية افة فى وفاته

بن ، المهدى الرحمن عبد — ٢  ا
كبر  ١٨٨ءامه ولد ٠ ذكره الحالف ا
 أبوه فيها "نوفى ألتى. السئة وهى

 لخإصعة ه لرع طشوذنه لد'ذهنى١وتوويتو
 اعتبره ئ الهدية زعماء أحد اأشريف

 ١٩١٤ عام حتى اتزم البريطانيون
 !با حزيرة فأقطع اليهم قربوه ثم

 واشتغل ( فدان ألف ٤٠ نحو )
 لقب مذح " !نطن بلم سيما  بزراعتها
 منح كما بر؛طذيا ملك من سم

القاهرة زار ، ممر ملك من الباشوية
 اكتوبر فى ثم ١٩٣٧ عام مرة ول

 اس وغع فى لالشتراك ١٩٥٢
 لحزب راعيا كان ٠ السودان اتفاقية

نحمار لجماعة وزعيما لالمة  بينما ا
 بنه الياسية الرياسة ترك

٠ ١٩٥٩ عام توفى ، المهدى المديق

بن ،ائهدى المديق ٠ ٣  ا"كبر ا
 لغة الط المهدى الرحمن عبد للسيد

 بكلية وتعلم ١٩١١ عام ولد ، ترجمته
مة حزب س١-لر بالخرطوم غردون  ا

 ١٩٤٥ عام فى تأليفه منذ الودانى
 ا"نصارن جاعة رعاية فى لده ١و وخلف

 أثر ر الحزى حل ١٩٥٨ عام وفى
نقالب  الغريق ناد؛ 'لذى اتعكرى ا
 ١٩٦. عام فى اشترك ، عبود ابراهيم

 دءت ؤتلذلمن٠ بية د! ة٠جب تأليف فى
 واحراء العكرى الحكم انهاء الى

خلفه ١٩٦١ توفى ،حرة انتخابات



( وزارة > مواصالن ١٢٤٩

 حزب رياسة فى المهدى الصادق اخوه
مة ٠ ا

حرية *هربات
 القانون فى بتخدم اصطالح

شارة فى الدولى  معينة أنواع الى ا
 لمحايدة١الدول على يحرم البضائع من
 الى ترسلها ان حرب قيام حًالة فى

 وتكون ، الملح النزاع اطراف أحد
 ■ ض:ظ من ى1ح فى لمعادية١ الدولة

ستيالء ومصادرتها البضائع هذه  وا
 بعض فى تحملها انتى السفينة على

حذ  انعماثة هذه وتعرف ؛ ثب'نا
. الحربى بالتهريب
غارة جاءت  المهربات الى ا
 المعاهدات من سلسلة فى الحربية
 الحرب لمسائل اسة الدوية

 عام 'رين١ب هدة’معط منها « لحي-طد ١و
 التى الدول على حرمت التى ١٨٥٦
 .سلع المحاربين تزويد حيادها أعلنت
 اتفاقية فى ذكرها جاء ثم ، معينة
 الخاما ( عثرة الثالثة ) هاى

 لحرب١فى المحايدين وواجبات بحقوق
 خاص تفصيل جاء ثم ؛ البحرية

 تحربح )) فى الحربية المهربات بطبيعة
٠١٩٠٩ عام الصادر لندن((
 المهربات (( لندن تمريح )١ نم
ولى ; مجموعات ثالث الى الحربية  ا
 والثانية ح كالالح تة مط دهررات
 والثالثة ٠ كالمالبحر نسبية مهربات
 'نطور أن ا ٠ الزينة كأدوات مباحة
 بالتالى طور بثة احد ا الحرى وسائل
 شملت بحيث الحريبة المهربات مفهوم
 تساعد أن يمكن التى الماع جميع

 ولو للعدو الحربى المجهود زيادة على
 ٠ المدين دكان المعنوية ااروح برفم

 الشاط مواصلة على تعمل عوبالتاز
قتصادى  على النهاية فى ثر ر الذى ا

 دولة كل خلت وا ،المعركة مر
عالن  حربية مهوبات تعتبرد عما با

 اانواعد الضط حالة فى تطبق حتى
٠ الثأن هذا فى طيها المتفق الدوية

(وزارة )مواصالت
 ممر فى المواصالت وزارة انثئت-

 اعمال ولطيم لمراقبه ١٩١٩ يوية فى
 تكومة٠ك ا لح مصا من موحذودا كان ما

 ،والنقل بالمواصالت الخاصة المختلفة
 إدمكك ا مصلحة ٠ تشل وكانت

 ،والتليغونات واسرافات الحدبدبة
 الليماذيادن مصلحة ، البريد مصلحة

 ئم ، الموانى واشنال وامارات
 المام وفى ؛والكبارى انطرق مصلحة
 جديدتان مصلحتان انشئت نفه
 النقل مصلحة ٠ وهما اليها ضممت

 اليارات ض لالشراف الميكانيكى
 الداخلية ا"حة ومصلحة ،الحذومية
 شرف’ كانت كما ،المراكب وتسجيل

 الحديدية ا!*عكك دركات اعمال عى
 الحكومة تمثل ان على ،الضيقة

 ينران، الخامة المائل فى الممرية
٠ بها المدنى العبران قسم انثاء نبل

 د'عوسع نتيجة ألوزارة تدورت
 ذكانت ،المواصالت وسائل فى الكبر

 المصالح من تتكون ١٩٥٢ عام فى
دارات تية وا  ، النقل مصلحة ، ا
 المشترك النقل ادارات وتشل

دل اراحية والمالط  الميكانيكى وا
 مداة ؛'أزراعية السكك وتغتبش

 السكك لحة٠مص ؛ والكبارى الطرق
 التلغرافات مصلحة ؛بددةالحد

٠ البربد مصلحة ؛والتليفونات
 اسم ذلك بعد الوزارة على أحللق

 عام وفى ،والنقل المواصالت وزارة
ولى ٠ وذاوتئن الى اشمت ١٩٦٤  ا
ت واكاية سقل  النجمة لالتعا

ي وف,.واا  مدلمحة وتحدولت ٠ ة ا
 ة٠هيئ آلى واكًاذرافت هطت٠كب١

 .ة—.,..,..اك لا لمواصالت عامة
 مصاح_ة لت نحو كما ، طلمة ) ا و

 رة٠متا و ده د اخرد ا شكك ١
 وكذلك عامنه; جوئ الىه,بئذ الربد

 ار والكبارى ق الط, مدلححة 'كدولت،
معلحتا نقستا و ٠ عأمة سمة م؛



١٢٠٠ *وامسا *وامى

 مؤسين والمالحهذس الداخلى النقل
واى عامتين  والثانية الداخلى للنقل ا
 وجيعها ،نرم با ب ابرى للنقل
 تى١مملحةالمو اما ,، النقل وزارة تتبع

 الهدنى العيران ومصلحة والمنائر
 ٠ الحربية لوزارة تابعتين فاصبحتا.

وامبوسا٠ مواس
 اصطالح ومواس ، افريتى حاكم

 ، الوراثى بوروندى ملك على يطلق
 ١٩٦٢ عام بوروندى استقالل عند
 موامبوتسا المواس لدولة١رياسة تولى

 ند وكان ( ١٩١٢ ولد ) ارابع
 عام منذ ( مواس ) ملكا نصب
١٩١٦ .
 وولى ابنه تام ١٩٦٦ يوليو ٨ وفى
 سياسى ,بانقالب ( ١٩٤٧ ولد )عهده

 سويرا فى وألده غياب بئنا،
 شه واعلن اللطة على واستولى

 (( الخاص نتارى موامى )) باسم ملكا
 الوزارة وانال الدستور اوقف كما

 مبدو ميكد ميغيل الكابتز؛ وعثن
 نوفمبر ٢٩ وفى ، للحكومة رب

 تزعمه انقالب وقع نفه العام من
 الملكية الغى الذى الوزرا، رئيى
 ا٠وتولىذءي جمهورية بوروندى دلن

نقالب ٠ الجمهورية س٠سلطاترئي ا
و٠

 ٠ كونغولى وسياسى سكرى
 جوزيف وهو ، جمهورية رسى

 من ١٦٣٠ عام ولد ، موبوض ديزيريه
 بمدارس التحق ، بانجا نبيلة
 دراسبته واتم المسيحية التشبر

 اوفدته ثم ١٩٤٨ عام اثانوية
 معهد الى البلجيكية الملطات

جتماعية الدراسات  بروكسل فى ا
 بالغرتة التحق عودته وبعد ،' عام لمدة

 وتدرب بلجيكية قيادة تحت الوطنية
عمال على دارية ا  الجيدى فى ا

 تميم مول ربة على وحمل
 وهى ١٩٥٦ عام حم( ميجور سيرجنت ا

اشتغل ،الوطنى ليها١ل٠كانيد أعرما

 الى وانتهى بالصحافة ذلك خالل
 اكتوليتيه )) جريدة تحرير رياسة

٠ بالغرنسية تصدر التى (( فريكعن ١
 الى الترجمة صاحب انصرف
 باشتراكه ١٩٥٨ عام منذ الجاسة

 الكونغولية(( الوطنية ))الحركة حزب فى
 جائب الى انحاز انتامه ويمد

 المائدة مؤتمر فى اشترك ، لومومبا
 (١٩٦٠ يناير ) لل٠فىبرو المتديرة

ستقالل اعالن وبعد  وزيرا عين ا
 رتيما ثم ، لومومبا حكومة فى للدفاع
 اخماد فى فنجح الجيش حرب ركان
 الذى كازافوبو ضد الجيش شورة
 عاما فائدا وعينه جنرال رتبة منحه

 زار ١٩٦٣ خالل وفى ٠ للجيش
يات موبوتو  اسرائيل ثم التحدن الو
 جنود اعمال على تدريبا تلتى حيث

٠ المظالت
 فى بانتالب الترجمة ماحب فام

 برئيس اطاح ١٩٦٥ نوفمجر ٢٠
 وحكومته كازافوبو الجمهورية

 نفسه واعلن كيمبا يغرسبت ١ برياسة
 الدستور وعدل للجمهورية ربا
 التنفيذى الهجلى ساطات ومجدد
دارى التقميم وأعاد  وفى ،للكونفو ا
 ص وثالثة كيمبا على نبخى ١٩٦٦ مايو

 بالتآمر اياهم متهما دايتين ألوزراء
عدام عليهم وحكم حياته على  ، با

 قوميا بطال لوموميا اعتبار واعلن
 :ث١ليز١ مدينة على اسمه واطالق

 افتتح ١٩٦٧ سبتمبر وفى ،ميل
فريقية الوحدة لمنظمة الغمة مجاسى  ا
 ، كينثاسا فى منه بدعوة عتد ألذى
 قوات طرد فى نفه الوقت فى ونجح

٠ الهيض المرترفة
*وتا

 ورئيس سويرى ياسى—ح
 ولد ، نا’مو جوزيف وهو ، جمهورية

 وانتخب بالمحاماة واشتغل ٠ ١٨٧١
 عام مند الفيدرالى بالمجلس عضوا
 لالتحاد رب انتخب ،١٩١١

فى ثم ١٩١٥ عام فى الويرى



مؤص ١٢٠١

 .١٩٣٧٥١٩٣٢ ؛١٩٢٧٠٤١٩٢.
مم لعصبة اجتماع اول انتتح  فى ا

 فتتحمؤتمرموذشيه١ كما ،١٩٢٠ عام
متيازات لغاء  ابريل ٨ فى ممر فى ا
 العامة للجمعية رئيسا كان ، ١٩٣٧

مم لمصب  توفى ٠ ١٩٢٤ عام ا
٠ ١٩٤٠

صطالح ى اؤتمر — ١  السياسى ا
 ثان لمعالجة او للتثاور اجتماع

 ا طا يتير  التى اثغون من
تصال بالمغاوضة  فاذا ،الثخص وا

 هيئات يعنى الثان هذا كان
 وطنيا اوتمر اعتبر داخلية ومنظمات

 من عدد موالح يمثل كان اذا أما
٠ دوليا المؤتمر اعتبر الدول

 ار تقسم المؤتمرات ان وكما
 على دولية ومؤتمرات وطنية مؤتمرات

 شحم ؛.انها ، فيها العضوية اساس
 مؤتمرات الى عقدها نظام اساس على

ولى 4 دورية ومؤتمرات محددة  وا
 تعقد التى التقليدية المؤتمرات هى
 ، معجن لفرض معينة دعوة على بناء

 فترات على تعقد التى هى والثانية
 معقود اتفاق أو ميثاق ينظمها دورية

 اقليمية او دولية منشة اعضاء بحن
٠ دولى اتحاد او

 هامة أداة المؤتمرات تعتبر - ٢
 فى سيما الدولية العالنات تنظيم فى

زمات نترات خالل  يتعرض التى ا
 ١٩٣٨ مؤتمر ) مثل. العالمى الالم لها

 '، مدواخ باتفاقية انتهى الذى وهو
 فى للتشاور الحرب نثوب بعد و١

 الحرب هذه عنها تغر التى النتائج
 حروب بعد ١٨١٥ فينا كمؤتمر )

 ١٩٤٥ بوتدام مؤتمر أو نابليون
 ؛ ( الثانية العالمية الحوب نهاية تبيل
 ر١امتدت قد المؤتمرات أهمية ان بيد

 ل م١لحربو١ مشاكل بحث من !اكثر
لنناط ا نواحى جميع مثملت

نانى  المؤتمرات عرفت نم فمن ،ا
 : فمنها عليها يغلب الذى بالطابع

 والثقافية الياسية المؤتمرات
قتصادية دارية والقانونية وا  وا

 المؤتمرات هذه وتمخضت ، وغيرها
حيان من كثير فى  اتفاقيات عن ا

 من قاعدة اصبحت شارعة دولية
 ، الدولى المجتمع فى العامالت قواعد

 فى المؤتمرات هذا عضوية فى وتشترك
 تظرا السيادة تامة الدول العادة

 عنها تغر التى الدولية لاللتزامات
تفاقات  نعقاد نتيجة تكون التى ا

 بعض أن كما ، المؤتمرات هذه
شتراك يقتصر المؤتمرات  على فيها ا

 ادورها منها استئثارا الكبرى الدول
نتصار ،العالمى المجتمع فى  عتد فى كا

 الش الدول على دولى بحرى مؤتمر
 مجموع يقل  أساطيل تمتلك

٠ مبن حد عن حمولتها
 بناء الدولى المؤتمر يعقد ٠ ٣
 الش الدول احدى من دعوة على

 تكون معينة مائل فى البت يعنيها
 ذا المؤتمر عقد عند للتثاور موضوعا

ول هاى مؤتمر عتد ذلك ومثال  ا
 دعوة عاى بناء ١٨٩٩ عام
 اخرض روسيا قيصر الثالى ليقو

سلحة تخفيض  ترهق أسبحت التى ا
 مونتريه مؤتمر أو ، الثعوب جميع

 الصرية الحكومة من بدعوة ١٩٣۶ عام
 من دولة ١٧ حكومات الى وجهتها

متيازات صاحبات  اجراءات لتنظيم ا
 دولة المؤتمر لعتد تدعو وقد ، الغائها

 أكثر أو لتيندو بعول بدورالوسيط تقوم
 بينهما الودلة العالنات تدهور بب

 ئس اد وجهها التى كاسوة
 من كل الى كوسيجول ألسوفين.(

 حتماء-فىلال واباكستان الهند
زمة لمعالجة ١٩٦٦ يناير فى طشقند  ا
٠ الدولتين بين الحادة
 الدبلوماس العرف ينظم ٠ !

جراءات  الدعوة يكيفية الخاصة ا
■ه فض..„.,و عقده ودغدة مر٠ل اذن ر١



١٢٠٢ بلم مؤتم

 ، عنها يسفر التى النتائج وبلورة
 ادارة العادة فى ألمهمة بهذه وتغذوم

- ألف ا؛ؤتمرات  وزأرأت فى ة و
 شدون ادارة مع متعاونة ة٠الخارجي

 هذه وانتلخص بها المماهدات
جراءات : ير فيما ا

 ااؤتمر لعتد ألدعوة سبق“
 الدولة بها تتوم تمهيدية محادثات
 استعداد مدى على للتعرف الداعية
خرى ألدول  ذاى1و الدعوة لتبول ا

 عاى ا—ءرض-،, المقترح اأوضوعات
 هذه تنتهى وتد ، انعقاده عند المؤتمر

نصراف المحاددات  .عقد فكرة عن با
 الدول من عدد لرفض المؤتمر

مر يعنيها التى  الدعوة هذه تبول ا
 فى المصربة الحكومة رفض ومثالها )

شتراك ١٩٥٦ اغسطس ٩  فى ا
 تناة مسالة لبحث لندن *ؤتمر

 1 ، ( تأميمها لها تم ان بعد الويى
ستجابة حاأل وفى  المؤتمر لعتد ا

 وزمان مكان الداعية الدولة تحدد
 عامة بصفة تحدد ى المؤض عتد

 بتوجيه تتوم ثم انعقاده من الفرض
 الدول حتذومات الى رسميا الدعوة
* المنية

 حضورالمؤتمرات فى دولة كل يمثل
شتراك تترر التى  ند وند فيها ا

 رتيى واحداومن مندوب من يتألف
 هو الرئيسى ويكون ،األعد,اء من وعدد

 فى حكومته باسم الرسمى المتحدث
 من عددا الوفد يضم قد كما المؤتمر

 او تاتونيحن ) والمستشارين الخبراء
 وللدول ( مثال ماليين أد عكريين

 ن١ اوتمر اعمال فى تئترك  اش
 ان له مراقب بصفة لها مندوبا توفد

شتراك دون المؤتمر جلسات يحضر  ا
الرأى. ابدا* او المناقشات فى

 فى يحدد المؤتمر عتد عند — ه
 وينتخب أعماله جدول له جلة أول

 على الدولى العرف جرى وفد رئيه
 الدولة وفد رئيس 'اؤتمر يرأس ان

 للمؤتمر مكتب يشكل كما ،الداعية
 تدوين تتولى للكرتارية وهيئة

 محاشر صورة فى المناقشات
ت )  ،الترارات وتسجيل ( بروتوكو

 حالة فى الترجمة بأعمال تتوم وكذلك
 منانثات فى المستخدمة اللفات .عدد

جراءات تتغى كما ؛ المؤتمر  بأن ا
 أو له الرسمية اللغة المؤتمر يحدد

 فى استخدامها يجوز التى اللفات
 ان على المرف وجرى ، مناتشاته

 رسمية لغة تعتبر الداعية الدولة لغة
 الجهاز اعداد ذلك ويعنى ى للمؤتمر

الفورية. الترجمة بأعمال للتيام الالزم
 باصدار أعماله المؤتمر ينهى
جماع عليها متفق قرارات  أو با
غلبية  معاهدة أو اتفاقية لعتد تمهد با

 فى المؤتمر نثل حالة وفى ، دوية
جماع مرهينا قرار الى الومول  أو ا
غلبية  يتضمن باعالن اعماله تنتهى ا
راء مجمل  المؤتمرون تبادلها التى ا

جداته* خالل فى

ى مؤتمر ير
 فى يستخدم دستورى اصطالح

 الهينة ) البردان تكوين حالة
 كالنواب ) مجلين من ( التشريعية
 مجلى عقد به ويقصد ( والشيوخ
 ، معا المجدين أعضاء فيه ينترك
 كافتتاج معينة أحوال فى ذلك ويكون
 فيجتمع ، الجديدة البرلمانية الدورة

 خطاب الى لالسماع المبان
 كعا ،الحكومة بيان الى او العرش
 مؤتمر هيئة فى المبان يجتمع
  مما أو خطر ذات مائل فى للنظر

 دعوة على بناء وذلك التأجيل تحتمل
٠ الدوإلمن رئيس من



رى٠٠٠لس١ المؤتمر ١٢٠٣

 ١٩٢٣ لعام الممرى الدستور ض
 ،١٢١٠١١٨ المواد فى ذلك على

 ردا فيما : اآلتية المبادى، وتضمنت
حوال  المجان فيها يجتمع اش ا

 بهيئة يجسان نانهما القانون بحكم
 وكلما ، الملك دعوة على بناء مؤتمر
 تكون مؤتمر بهيئة المجان اجتمم

 ‘٠ الثيولح لمى مم لرئيممى لرياسة ١
 ا صحيحة المؤتمر قرارات تعد و

غلبية توفرت اذا  أعضاء من المطلقة ا
 عتد أن كما ،المجبن من كل

 أدوار خالل فى مؤتمر بهيئة المجلسين
 العادية غير أو العادية البرلمان انعقاد
 من كل استمرار دون يحول 

٠ وظيفته تأدية فى المجبن

 عقد تستدعى التى المائل من
 حالة بروتمر بهينة البرلمان مج-'.ى

 رتبى او ) الملك بوفاة العرش خلو
 مجلى اختيار حالة وفى (الدولة

 القانون من ٥٤ مادة ) الوساية
 بحث حالة وفى ، ( ادابق المصرى
 نزاع الى تؤدى ند دوية عالنات

 الغاء ومثاله ) مسلح أو دبلوماسى
 الحكومة جانب من ١٩٣٦ معاهدة
٠( ١٩٥١ عام المرية

مشترك مؤتمر
 تعى مجى هو المشترك المؤتمر

عالن ممر فى تأليفه على  الدستورى ا
 ١٩٥٣ فبراير ١٠ بتاريخ الصادر

 خالل المؤنت الحكم نظام تضمن الذى
نتقال فترة  ١ ١ المادة فى ض اذ '، ا

عالن هذا من  من يتألف >) أن على ا
 الوزراء ومجى الثورة قيادة مجس
 العامة السياسة فى يتغدر مؤتمر
 ، موضوعات من يتحل وما للدولة

 من مناقشته يرى ما ويناقثى
. (( وزارته فى وزير كل تمرفات

سالس اوتر ا
 لغرض ١٩٥٤ عام تألغت هيئه

 بين مشترك اسالس دعى تكوين
سالمى العالم ودول شعوب  توكيدا ا

 وكذلك ، بينها أنروحية للروابد
سالم برساله للتعريف  العالم فى ا
 نيام أثر على تأليفها جاء ، المعاصر

 بمشاورات عبدالناصر جمال لرئيس ١
سالمية الدول من عدد زعماء مع  ا

 ه ١٣٧٣ عام لحج١فريضة أداء اثناء
(.١٩٥٤■ )اغطس

 سالمى١لمؤتمر١ بقيام قرار مدر
 اغطى ٧ فى ( القاهرة ومقره ؛)

 انتخب اغمطى ١٤ وفى ١٩٥٤
 وزير اكادات انور محمد تالقام
 وتمثل ، للمؤتمر عاما سكرتيرا الدولة

 وتنظيم المؤتمرات عقد فى نثاطه
 وتشجيع الوفود واستقبال الندوات
 والشعوب الدول ومعاونة البحوث

سالمية ت فى بالمساهمة ا  المجا
قتصادية والغنية العلمية  فى وا
 نثاطه شمل كما ، امكانياته حدود
 وان ) والنثرات المدرعات اصدار

 المقدر بالدورة اكشاط هذا يبرز لم
 ألعمل ينقسه ٠ مخذلغة( عتبارات لها
دارذالقانونية تثمل ادارات الى به  ا

قتصادية والثقافية  انام وارط وا
 واليتما والمكسات للمراسم

٠ وغرها

السورى ,أؤتمر
 بعد سوريا فى تألفت وطنية هيئة

 ودخول عنها التركية القوات حالء
مير  فكرة يمثل وكان دمشق فيصل ا

 وتم ، المتنقلة ألسورية الدولة
 حينذاك الهيئة هذا أعضاء اختيار
للذصب ة مي٠٠ ٠٠٠ر ممثلة "نعتبر بحيث

 فى لها اجتماع أول وكان ، الورى
٠١٩١٩يوذيه١٧



)١٢٠ االش اؤم

 بدورتاريخى الورى اوتمر فام
 رفغى اعلن حين ١٩٢٠ مارسى ٧ فى

 ٠ فيصل اتفاقية لمشروع سوريا
 فيه اعلن بيانا اصدر كما ، كليمنصو

 ةالتوهبع ٣بالط بحدودها سوريا اعتبار
 ( ليه لعد ا جدودها ) سورية : تشمل
ردن ولبنان  دولذغربية وفلطين وا

 على نظامها يقوم ان على ، ستقلة
 ويتولى ، الدستورية الملكية ناهدة
 بينها يقوم كما ، عليها ملكا فيصل

 (استقالله اعالن بعد ) العراق ويين
 هذا وتال ، اقتصادى سياس اتحاد

عالن  سورية وزارة اول تأليف ا
 ، الركابى باشا رضا برياسة وطنية
 الدستور لوضع لجنة تأليف وكدلك

٠ السورى

 لحلغا١مجلس كان لالثناء هذه وفى
 فى قراره اصدر ند ريمو سان فى

 الكبرى سورية بشيم ابريل ٢٣
تداب بين  ، والغرنس ابريطانى ا

 وخلفتها الركابى وزارة فاستقالت
تاس هاشم برياسة وزارة  تقدمت ا

 ببرنامجها (( افورى عؤتمر١ ١) الى
 حكوطن تلبث لم ولكن ، ثقته نمنحها

نتداب  ان غورو الجنرال برياسة ا
 فى فيصل الملك الى انذارا ارسلت

 مطالب جملة تضمن يوليو ١٤
 كما ،الفها وزارة نبلتها استفزازية

 ولكن « الورى اؤتمر ١) بحل قامت
جراء هذا  نشوب دون دحل لم ا

 بالجيش ارتطمت التى الشمة الثورة
 لونفى٠مي معركة فى لذظاس١ الفرض

 مرحلة تعتمر والتى ١٩٢٠ ,مويه ٢٤
 بها واض المعامرة موريا تارد فى

 كهيئة (( ادورى الوتمر ١١ دور
٠ نيابية وطنية

ألمؤتمرالوهى
 المصرى التاريخ فى أطلق اسم

 الذى الوفى التجمع على المعامر
دستور لمغاهضة ١٩٣١ عام تألف

 وزارة به جاءت الذى ١٩٣٠ هام
 الغانها بعد باشا صدنى اسماعيل
 هذا وتمثل ، ١٩٢٣ عام دستور

 الوند حزب ائتالف فى التجمع
حرار وحزب الممرى  الدستوريين ا
 مارس ٣١ فى بينهما ميثاق بعقد
 هذا،أوتمر عقد تقرر ثم .١٩٣١

 منعت اتوزارة ان ا مايو ٨ فى
جتماع  للمؤتمر قرارات فوضعت ، ا

 فى واشترك المدعوون عليها وقع
ضافة ) عليها التوقيع  اعفاء الى با
مة نادة من عدد ( الحزبين  شمل ا

 ورؤساء الوزارات رؤساء بعض
 السابقين والنواب الشيوخ مجلى
زهر وشيخ  من وعدد ، ادابق ا
 ا-مابقين١ المفوضين والوزراء الوزراء

 كما ، المتقاعدين الضباحد كبار ض وبه
سرة. ء١سامر ستة وقعها  مما المالكة ا

 وشملت ، التومية الصفة اكبها
 ١٩٢٣ بدستور التمسك : اقرارات
نتخابات واعتبار  فى تجرى التى ا

 وسجق )باطلة ١٩٣٠ دستور ظل
 ولم ، ( مقاطعتها الحربين اهالن

 عن الوزارة الحركة هذه تثن
 انتخابات باجراء خطتها موامطة

 الوضع ودام ،طلها فى لمان ش وتيام
عام فى الدستور هذا الغى حتى

(*وب )الموتر

 حزب )) به يقمد ، المؤتمر حزب
 واكبر اقدم (، الوطنى الهندى المؤتمر

حزاب  يرجع ، الهندية السياسية ا
 وتبمم ، ١٨٨٥ ءام الى تأليفه تاريخ
 : رثييتين مرحلتين لى١الحزب حياة

 ، ١٩١٦ عام الى انثاله ضن األور
٠ اليوم الى التاريخ هذا مدن والثانية

 يمثل انشائه اول فى الحزب كان

 من المتعلم الهندى الشجاب طبقة

ذوى من وغيرهم دمعلمين محامين



(*رب ) المزتر ١٢٠٠

 على نامرا وكان الغريبة ابول

 عضويته الى تنغم فلم الهندوس

 حفر ، سن—؛!ل اخرى طوائف

جتماع ول ا  مندوبا ٧٢ للحزب ا

 اجتماع وفى ،بونجرى رياسته وتولى

 مذوبا ٤٢٠ فيه اشترك ١٨٨٦ عام

ءه كددو كان المرحلة هذه وفى  و

 ع سحج. موضع كان لهذا بريطانيا

٠ دوفرين اللورد اللك -اتب

 منذ السياسة الى الحزب تحول

 غاندى بتعااثم متأثرا ١٩١٦ عام
 برنامجه سبح واً قيادته وتحت

ستقالل المطابة شمل  ، الداخلى با

خرى للطوائف ابوابه وفتح  واتخن ا

 التعاون وعدم .بية١لمقاومة١سياىة

 س وسيئة ت١اظاهر١و والمقاطعة

ضطرابات وتعددت ، طهنثا عن  ا
مطدامات ستعمار قوات مع وا  ا

 اكثر فدخل بقيادته تنكل اخذت اش
 واعتبرته مرات عدة المعجن زعمائه

 وحل شرعى غير تنظيما اللطات
 ، ١٩٣٤ - ١٩٣٢ عام بحن رسيما
 األول المتحدث الحزب اسبح ١وهكذ

سالمية الرابطة حزب بجانب )  (عن ا
 المائدة فاشتركفى*ؤتمر ألكثريةالهذدية١

 عام بلندن عتد الذى المستديرة
 ثم ، غاندى ه يحضر ولم ١٩٣٠

 ، ١٩٣١ عام مفاوضات فى اشترك
نتخابات فى الحزب دور وبرز  ا

 ١٩٣٧ انتخادات فى حصل فقد العامة
موات مجموع من /•٧٠ نحو على  ،ا
يات ٩ فى الوزارة هيئة الف كما  و
ية ا ١ ببن من  الحرب بدابة وعند ،و

 الحزب اعضاء عدد بلغ الثانية العالمية
 سياسته تضمنت و ، يبن مال '٦ نحو

متنا  ،٠ لطاببن الب مم التعاون عن ۶ا
لي سداة بدات حتى  اش غات ا

ستقالل اعالن الى مهدت ول١وفى ، ا

 لدومذحون١ نظام تمت هندى ^رلمان

 كان ١٩٤٧ ذوفمبر فى اجتمع الذى

غلبية يمثل الحزب ٠ الكبرى ا

 بعد اونمر زبح عاهة ز نهرو مولى’
 تو.يت١و ١٩٤٨ ءام غاندى وفاة

صالح الحزب سياسة جتماعى ارا  ا
قتصادى  دور وبرز ، والزراعى وا

شتراش ابارى الجناح  ومن ة' ا
 ١٩٥٤ وفى'ءام مينون، ذا٠ريش٣زعمائه
 كاماراج الى الحزب رياسة انتقلت

 رياسة الى نهرو انصرف ان وم
 ١٩٥٧ عام انتخابات وفى ، الحكومة

 من متعدا ٣٦٩ على الحزب حعتل
 يليه الفيدرالى المجلس فى ٤٩٤

 راجا حزب ، ٢٧ الشيوعى الحزب
شتراكى  سانغ جان حزب ، ١٩ ا

حز ه ٢٤ خرى١ا  المستقلين ،٣١ با
يات مجالى انتخابات وفى ؛٤٢  الو

 ٢١٠٤ المؤتمرعلى حزب انمار حصل
٠ مقعدا

 يشل كان ١٦٦٢ انتخابات وفى

 مجلس ) الفيدرالى المجلس فى الحزب
 الحزب يليه ٠، عضوا ٣٥٩ ( الشعب

 الواتانرا حزب ، ٣٣ الشيوعى

 براحا ، ١٣ سانغ جان حزب ، ٢٦

شتراكى حزاب ، ١٢ ا خرى ا  ا
 فى الحزب ومر ئ ١ ه التقلين ه ٣٣

 ١٩٦٧ فبراير ٢٦ - ١٠ انتخابات
 اغبية على ل—حم اذ خطيرة بأزمة

 ه(١١من مقمدا ٢٧٨ سيلة)
 غاندى اندبرا بتوية له سممت
نتخابات فى وفشل الوزارة رياسة  ا

 مثل القدامى الحزب زعماء من عدد
 بينما ،وجوش وباتل ومينون كامراج
تبة احزاب من الوزارة شكلت  فى ا

يات ٩ ية مقدمتها فى و  كيرا و
 جميع الثيوهيون فيها اكقح التى

حزاب  جعلت انتيجة وهده ، ا
 فى النظر يعيد ان الحزب على لزاما

٠ الداخلية وسياسته برنامجه



١٢٠٦ (ادارة ) ت١ر٠لؤت١

< رادار؛ اؤرات
الدولية. ودانتمرات البات ادارة

دارات هى  لديوان ألتايمة احدى-ا
 المنظمات باحدى او الخارجية وزارة

قليمية الدولية سال ،وا  و^تصبا
 المؤتمرات عقد الى والدعوة المتصلة
 الدورية ا؛ؤتمرات أو لحددة١ العامة

 ويشمل ، المنظمة دستور بقررها التى
ت اجراء ذلك تصا  التمهيدية ا

 زمانه وتحديد المؤتمر لعقد المايقة
 الدول وأسماء منه والفرض ومكانه
شتراك فى الراغبة أو المعنية ٠ فيه ا

 المؤتمرات ادارة تختص كما
عداد  له تدعو الذى ا؛ؤتمر لعقد با
قليم حكومة مانة او ) ا  المامة ا

 (الدوردة رات٠ؤت1ا حالة فى للمنظمة
عداد هذا ويشمل  الالئق' المكان ا

 وتجهيزه الوفود واستقبال نعقاده
 واختيار لموضوعه المناسب التجهيز

دارية السكرتاردة هيئة  والمترحمين ا
 أعمال فى والمتخصعبن الالزمهن
ختزال بطريق او اآللى اتجيل  ا

٠ يد والب والشر الطبع) وأعمال
دارة هذه قيام وفى  بواجباتها ا
 من المراسم بادارة العلة وثيقة تكون
ناحية من المعاهدات وادارة ناحية
. أخرى

موسما
 ادوار سير وهو ،٤ افريقى حاكم
 اقليم زعيم وهو 4\ الشانى موتيسا
قاليم أحد بوجندا ربمة ا  التى ا
 ١٩٢٤ عام ولد ، أوغندا منها تتألف
رساليات بمدارس وتعلم  واعتنق ا

 عام وفاته بعد أباه خلف ، المسيحية
 على ا( مإك اى كاباكا) وأقيم ١٩٣٩
 استكمل ، الوصاية تحت بوغندا

 ٠ بانجلترا كمبردج بجامعة دراسته
 نطاق فى مستقلة دولة أوغندا باعالن

 ، ١٩٦٢ عام طالى اب الكومنولث
للدولة رئيسا الترجمة صاحب أصبح

 بتما ٠، لكاباكا ا لقب. على تنازل أن بعد
 غ رة١اوز١ راسة أوبوتى ملتون تولى

 أوبوتى قام ١٩٦٦ ير١لىر ٢٢ وفى
 صاحب فيه عزل سياسى بانقالب

 وخرب مقره حوصر أن بعد الترجمة
 الى الهرب من تمكن ولكنه بالقنابل،

 رئيسا نفسه اوبوتى وأتام ، الخارج
 الساطات جميع ووضع بلدولة

٠ يده ى

كيتا موديبو
 جمهورية ورئيى افريقى زعيم

 ولد ، كيتا لرحمد موديبو وهو ، مالى
 سقط فى تعليمه بدأ ١٩١٥ عام

 حصل ثم باماكو من بالقرب رأسه
 مدرسة من التدرس فى شهادة على

 واشتعل ١٩٤٢ ءام لرذتىفىدكار٠ وليم
 الى انعرف ١٩٤٦ ومنذ ، بالتدريس

 حزب )) الى وانفصم الصيادة
فريقى الديمقراطى التجمم  (( ا

شقالل المطاب  بأريس زار ، با
وربية العواصم وبعض ١٩٤٧  ا
 عضوا ١٩٥٦ عام انتخب ./، ١٩٤٩

 الغراس لسودان الوطنية بالجمعية
 التالية السنة وفى ه لرئيسها تائبا ثم

 التذريعى بالمحلى عضوا انتخب
 يضم لذىكان١ الغربية افريقيا تحاد

 غرب فى الفرنسية اسمرات
 ثون وزيرا عين ثم ، القارة

فرغية المسستعمرات  وزارة فى أ
٠ جايار وزارة فى ثم مونورى

 أول الترجمة صاحب انتخب
 اعالن بعد مالى .مهورية٩ل رئيس

 انتخابه واعيد ١٩٦٠ عام استقاللها
 الحكومة رياسة مع ١٩٦١ عام فى

 تولى ) والدفاع الخارجية ووزارش
 وفى خ ( ١٩٦٦ سبتمبر التنمية وزارة
شتراك عمل الفترة هذه خالل  مع با

 اتماد انامة على شفور الرئيس
 ختالف حل أن يلبث لم الذى مالى

بالنبة سيما الرئيسحن سياسة فى



مورئاذيا ١٢٠٧

تجاه ألجزأئر لقضية  ألتنظيم اجو وأ
شتراكى  ر١لد١فىمؤتمر يا أشترك ،أ

 ١٩٦١ تجويل وفى ، ١٩٦٠ البيضاء
 ألغربية ا )ق أفر أتحاد قامة١فى أشترك

 وفى ، وغينبا وغانا مالى يضم ألذى
 كما ٠، يوغوسالفيا زأر ألعام صيف

 فى لزيارتها عاد ثم ) أماهرة زار
 حا؟زة عد( حمل ( ١٩٦( نوفمبر

تحاد ثم ١٩٦٣ عام لالم لححن  زأرا
 عقد ) ١٩٦٥ أكتودر فى فيتىلموا

ته مع تجارية أتف'فية  ماد أ
 وفى ( التار( المام فى الوفيتى

 بالده عالقات نطم ١٩٦٥ ديسمبر
 ؤتمر٠ أرأت لقر تنفيذأ ببريطانيا
فريقية ألوحدة  عام أواخر وفى ، ا
 وبعد ،وألذال تنزانيا زأر ١٦٦٦

 أدمجا عاد ذك ألف منطقة من خروجه
 العام سف وفى ، ١٩٦٧ فبراير فى

 فى ألعربية لدول ١ مؤيدأ وقف نفسه
سرائيلى العدوان ,د ض. مرأعها  أ

مريكى ٠ ا
مورجان

 ال—الم رحال من لعدد اسم
 واحدة سرة ينتسيون األمربكيحن

 اقتصاديات توجيه فى دور لها كان
 هذه ء١رؤس ومن ، ألعظمى ألحرب
درن ب مورجان بيربونت جون ا  ا

 وة اكبر اتام ( ١٩١٣-١٨٣٧ )
 تمويل على عملت العالم فى معرفية

 والالحة الحديدية الكك مشروعات
 غ وألحديد ألصلب وصناعة ألبحربة

ف عدة ماله راس بلغ  ماليين من آ
رات  مورجان ب. جون ومنهم ، الدو

بن  ابان اشتهر ( ١٩٤٣ - ١٨٦٧ ) ا
 عقدها التى بالتروض العظمى الحرب

يات فى بريطانيا  د المتحدة الو
 ع ١٩٢٢ داوز مثروع فى اشترك

يات ممثل وكان  مؤتمر فى المتحدة الو
لمانية التعويقات ٠ ١٩٢٩ عام ا

*ودجانتو
المال رجال من هلتين اسم

مريكية وألمياسة  ، ليؤود ١ من ا
 ألدرب بأحدأث سرتهما اتصلت

 ، ألصهيونية ألحركة وتأييد ألعالميتين
يات فى :هما ألمتحدة الو

ب ) مورجنتاتو هنرى  ولد ( ا
 الى وه'جر ١٨٥٦ عام بألمانيا
يات  التانون درس ١٨٦٥ المتحدة الو
 عين ، نيويورك فى بالمحاماة واشتغل

 ٠١٩١٣ بين تركيا فى لبالده سفرا
 لدخول٠تب سياسى بدور فقام ١٩١٦

 جانب فى العظمى ألحرب امريكا
 أعترأف نظر فى وقيل الحلفاء

 فى لليهود وطن باقامة !رطايا
 ألمكسيك فى سفرأ عحن ثم ، فلطحن

 ألنتد ر٠مؤت فى بالده ومثل ، ١٩٢٠
 مؤلفات له ، ١٩٣٣ بلددن الدولى

٠ ومذكرات

بن ) نتو مورجا هنرى  ولد ( أ
قتصاد اشتغل ، ١٨٩١  واتعلت با

 وكان فلت روز برياسة حياته
قتصادى ستشاره  كما وألماأى أ

 سون،٠للرئيسويل ستشار أبوه كان
يات لمالية وزيرا عين  بين المتحدة الو

 أألول المسئول وكان ١٩٤٥ - ١٩٣۴
قتصادية امريكا سياسة ص  وألمالية ا

 ينب ، ألثانية ألعالمية الحرب خالل
 لدورجالتو بمشروع يعرف ما أليه

بعد ألحانيا ياقتصاديات خاصا
استالمها

*ودبتانيا
موريتانيا جمهورية : القوس االسم

سالبة ؛•

رياسية لة جمهور : اسم نظام
( ١٩٥٩ ) ولدادة مختار : الدولة رئيي
( ألفا ٢. ) نواكشوط : العاصمة



١٢٠٨ سا موريتا

 دول احدى موريتانيا جمهورية
 استعادت اش الغربية افريقيا
 ١١٦٠ نوفمبر ٢٨ فى كامال استقاللها

ستعمار مع الصراع من فترة بعد  ا
 الطرف انمى تمثل وهى ، الفرنى

 العربية الد-عوب لمجموعة الغربى
 من مترامية ماحات 'نفصلها التى

 للغة١و٠لدين١ روابط- ولكإن ، ألمخدراء
صل  سلتها تفقد لم الحضارى وا

 من وبالرغم الشعوب. هذه بمجموعة
ستعمار محاولة  هذه توهين ا
ستعمار ألفى لهذا ،الصالت  اسم ا

 عليها واطلق (( شنقيط )) بالد
 *ا—موريتاني اسم ١٨٩٩ عام منذ

٠ الرومانى
 المحيط ساحل على موريتانيا تطل
طدى سبانية الصحراء تجاورها ا  ا

 ، والغرب الثمال فى (( ريودورو ))
 فى ومالى ، مال—الش فى والجزائر

 تبلغ ٠ الجنوب فى والتغال الثرق
 نحو اى م كم ٠ م ١ر١٧ ساحتها

 عدد ويقدر ، فرنا ماحة ضعف
 ٧٧٠ بنحو ( ١٩٦٣ عام ) سكانها

 عام ) التقدير هذا ارتفع وتد ، الغا
 من وهم من١ر٠ نحو الى (١٩٦٦
 ويعرفون بالبربر الممتزجن العرب

 : واله.اتية الزوا او بالثذاتطة
شافة  المدهن اسال بعض الى با

ذا وفدوا الذرت  بعداستقالله م عرا
 ظالف ٩باا أو باازراعة ١ تءم ■ واش

 دمثى لينما هذا ، لمدن١ زك العامة
٠د.خغال١ فى ردتانى ص ألذ؛ ١٦٠ لحو

 ١١ الى اداريا موريتانيا تنقم
 ،البراكنة ،العصابة : هى اتليم
 ، آلدار ، جرجول ، ماؤة لىى٠م

 ،الغربى الحوض ،الثرنى الحوض
 ترازة ، يفريه خليج ، '.لنشرى

 العاصمة اددن هم١ : وتكاجانت
 ,بد! حديثة مدينة وهى ، نواكشوط
مقر كان اذ ١٩٠٨ عام فى تأسيسها

 مدينة لموريتانيا الفرنسى الحاكم
 على تتع التى النفاية لوس سان

 وكانت ، الجنوبية موريتانيا حدود
 مركز هى ( التفال عاصمة ) داكار

قتصادى النشاط  تؤر وكات ا
 ، موريتانيا ووارادات مادرات بها

خرى المدن  فى وتقع غنقيط تثمل ا
 نواكشوط، نم ارالثرق ادراد اقليم
 باسم تعرف وكانت ) نوادو ميناء

 كاييدى ،كي*غا ،أطار ٠ ( يوراتيين
٠ تلميت بو و

 فى موريتانيا اقتصاد يعتمد - ٢
 الحيوانية ثروته على الراهنة مرحلته

غنام ل تثب التى  الماشية ثم والماعز ا
 جملتهما بلفت ، والجمال وآللخيل

 راس م ٧ر٨ نحو ( ١١٥٦ تقدير )
عام من ررن ٠ م ره ه منها  ا
 فذا—ه جملة ارتشت وند ،والماعز

 م ١١ نوو الى ١٩٦٦ عام فى التقدير
ضافة ٠ راس  ألحبة الثروة الى با
قليم، صادرات من جايا تدش التى  ا
 الزراعية الحامالت تثمل بينما
 ثم والتمر والدض الرفيعة الذرة

 توضح الحامالت وهذه الصموغ
قليم طبيمة  التى الصحراوية ا
قليم ساحة أكثر تشمل ٠ ا

 من هاما مصدرا التعدين يعتبر
قتصاد مصادر  بعد’ الموريتانى ا
ولى الرباعية ة الخط تبذ  اش ا

 نصيب كان والتى ١٩٦٣ عام بدات
 وع—مجم من بز ٣ ٤ فيها التمدان
 المعدية الثروة وتشمل ايزانية
 انتاج )بلغ الحديد من كبيرا احتياطيا

 ، طن( ألف ٨٨٧ ماجملته ١٩٦٣ عام
 فور ) الجلد كدية حول مناجمه وتقع
 فى النحاس ويتأتى ( سابتا غورو

 حول وستعدن الشار المقام
ضافة ، اكجوجت  وهو الملح الى با

 تحملها اش التقليدرة الصادرات من
وانيجر. مالى الى خرنا القوافل

موال رؤوس سى ونظرا ا



موديسون ١٢٠٩

 خلفها التى البدوية البدائية والحالة
س،ر  فقد وراءه الفرنس ;

 التنمية ,اكل—مش الوطنيين واجهت
قتصادى النشاد مصادر يرولطو  ا

 الرباعية الخط-ة فاعتمدت ،ووسائله

 الوق من نروض على األولى
ورية  المساعدات ومؤسة ا

 زرنك م ٢٨ باغت الغرلبة
 وانشاء التعدين ألعمال خمصت

 بورت ؤ ونواديبو كثرحل نو' ميناءى
 اذرب الرتعة وتوسيع ( اتيين

 ان على ) عام ستثغى وانشاء
 ص المنشنات قيمة الرق تسترد
ستقالل عام ولى ٠ ( العالج رمرم  ا
ف ٣ الدولة ميزانية بلغت  طيون اً
 بلغت ١٩٦٣ وفى ،افريقى مخرنك
 متابل ف م ٣٨٠٠ الصارات قيمة

 اتجهت كما ،للواردات مف٧٤٠٠
 نداب الى اخرى ناحية من موريتانيا

والصين لعربية١الدول من اباعدات

ستعمارى التدخل بدا ت ٣  فى ا

 سيطرة بمد ١٨٥٤ عام فى موريتانيا
قاليم وتحويل الجزار على فرنا  ا

 الى التفال سيما  المباورة
 عمليات وكانت ، فرلية ت ستعمر*

 وقايومرر. ، 'ألخدة هذه من تشن الغزو
 وكانوا عنيفة مقاومة ابالد اهل

سبانية الصحراء الى يلجاون  ا
 الدونان تهادنت حتى الهرب فى

متمماريتا  الحماية .سد وتم نا
قليم على الفرنية  ، ١١٠٣ عام فى أ

 ١١٢٠ عام حتى الوضح هدا ودام
 متعمرة الى الحمية تحولت حين
 لوطنيينا بين لتقال ١ دد—فتج

ستعمار  الحركة لتمع ارسل الدى وا
 الجنرال مثل قواده مشاهير بعض
 السكرية العميات وانتهت غورو

 ارشاد المراع وتحول ١٩٣٢ عام
 موريتانيا بمنح قمته بلغت سيامى

ستقالل  وبدا ، ١٩٥٧٢فىءا الدأتى ا
الشالى المام فى القرشيين يد،

 معتقلة جمهورية موريتانيا وأعلنت
 ٢٨ فى الفرنسية الجماعة نطاق فى

 هذا فى وتقدمت ، ١٩٦٠ نوفمبر
 اندول جامعة الى لالنضمام التاريخ

 المغرب مطالب أن ا العرب
 مع حال موريتانيا فى فليميةا

سف  فى موريتانيا عضوية دون ا
وصا٠ق 'نم بينما ، لعربية t لمن الجامى
 فى المتحدة األمم هينة فى عضوا

 الى انضمت كما ١١٦١ اكتوبر ٢٧
فر؛غنية الدول منظمة .١٩٦٣ ذعام ا

. الفرنية . العربية : للفه

بربرية لبجاب
 افريقيا' خرب :فرنك اسلة

يتوطما خفرا، رتعة : املم
 يتجهان ذهبيان ونجمة هالل

اطئ الئ

*ودسوه
 حزب زعما، لن بريطالى سياس

 ستانلى هربرت وهو ، الممال
 بدا ١٨٨٨ يام ولد ، موربون

 ١٩١٨ وفى ، تجاريا عامال حياته
 العمال حزب لنجئة سكرتيرا انتخب

 بمجلس عضوا انتخب ، لندن فى
 منذ لندن دوائر احدى عن العموم

 للمواصالت وزيرا عين ، ١٩٢٣ عام
 ١٩٣١٠١٩٢٩ ( ماكدونالد وزارة )

 وزارة فى فالداخلية للتموين وزيرا ثم
تتالفية تثرشل  وعدوا ١٩٤٠ عام ا
 فنائبا ١٩٤٠ حتى الحرب بمجلس

 ، ه—نغسم المام فى الوزراء س٠لرئي
 بعد الخارجية وزارة فى بيغن خلف
عتراف ايد ،١٩٥١ عمام وفاته  ا

 عضوا وتبولها الثعبية بالصبعن
مم بهيئه  اشتراكها وضرورة المتحدة ا

٠ اليابان مع الصلح معاهدة عتد فى

 فقد الشرقية سياسته عن أما
 ، البترول تأميم ببب ايران هاجم

 الفاء اعالنها بسبب ممر ومجاجم
عام واحد طرف ض ١٩٣٦ معاهدة



١٢٦٠ سود

 العرب الزام الى دعا كما ، ١٩٥١
عتراف  بمد توفى ، باسرائيل با

٠ ذلك
زو■■■■ م'■

 المناطق فى يجود حولى نبات وز1ا
سر؛  حيث الرطبه والمعتدله ريه ا

صلى موطنه ، المياه تتوافر  جنوب ا
 بواسطة افريقيا الى انتقل ومنه !سيا

 الى البرتغال نتله ثم العرب التجار
 الى انتقل هناك ومن الكنارى جزر
 امريكا فى زراعته وانتثرت امريكا

 ثل—لحام’ا. من وأصبح الوسطى
قتصادية  فى انتشر كما ,ألولى ا

ستوائية المناحلق  الجنوبية منًامريكا. ا
 بعض فى للخبز دقيقا الرز ويستخدم

 بعيد تاريخ منذ واذريقيا آسيا انحاء
٠ سكر—ال عديمة ثمار وهى

 التجارة فى الموز احصاءات تقوم
 الطن اساس على الخارجة

 وفيما ، الشمراخ وحدة او المترى
 احصا، ) له المنتجة البالد أهم يل

١٩٦٣-١٩٦٢)
 ١٢ر٢ : ( الوطى امرش )

 من ا ١ ٤ وتمثل شمراخ طيون
 ٣٦٩ المكسيك ، صادراتها مجموع

 الموز ويمثل )جوسما ،طئ ألف
 صادراته قيمة باخت ( ااشانى المحصرل

ر،هندوراس ٠ م ٦ر٢  ١١ر٣ دو
 ألف ٢٥٠ كوستاريكا ، شمراخ ٠ م

 المحصول ويمثل د م ٢ره٢ تيمتها طن
٠ شمراخ ٠ م ٧ر٨ يذأما ، الثانى

 البرازيل ( الجنوبيعة امريكا )
 الموز انتاج فى األولى الدوان وتمذل

 شؤراخ م.٧ه اكوادور ، ط م ٦ر٠
الف ٦٦٦ فنزويال ، د م ٦١ قيمتها
٠ شمراخ

 ٠ طن. الف ٥٥٧ الغلبين ( اسيا )
٧٢٥ العاج ساحل ( افريقيا ;)

 الكونغو ، د ا ١ ٤ ٠ الكمرون ، د ا
٠ د ٠١٣١

موذامبيق
 :( موزمبيق او ) موزامبيق — ١

 باسم تعرف برتغالية مستعمرة
 تطل (( البرتغالية الشرقية افريقيا ))

 الثرقى ألجنوبى افريقيا ساحل على
 مدغشقر جزيرة حذاء يمتد الذى

 ، موزمبيق بوغاز عنها ويفعله
يفصلها  او انجو مستعمرة عن و

 سوى (( البرتغالية لغر:ثة١ افريقيا ١')
 خططت وند ، الجنوبية روديسيا
ستعمارين بين الحدود  البرتغالى ا

 دالبريطاتى ( وانجو موزمبيق فى )1
 ( تنزانيا ) وتنجانيقا روديا فى

١٨٩١ عام منذ
 الف ٣٠٢ موزامبيق ماحة تبلغ

 ساحليا سهال جغرافيا وتشمل م م
 مائية ومجارى انهار عمدة تتخلله
 الجنوبى الهندى المحيط فى تصب

 ، داللمبوبو الزمبيزى نهر اهمها
 تتدير ) ن م ٦ر٦ السكان عدد يبلغ

 مخدير ) ن م ٦ر٩ الى ارتفع (١٩٦٠
 ٠ مركيز لورانزو العاسة ( ١٩٦٥
 القعب : الزراعية حاصالتها تشمل
 جوز ،الميزال ،آللكوبرا ،القطن

 ، الذرة ، الزيتية الحبوب ٠، الكاشو
 الثروة وتثمل ، العسل شمم

 ولفحم ادة-هب : دنية—المعس
سبمتوس والنحاس نبوموالتنتا وا

٠ والبريل والبوكسيت
ضافة موزمبيق اقتصاد يعتمد  با

 على والمعدنية النباتيهة ثروتها الى
 موانيها كانت لهذا الترانزيت تجارة

 الى د—تمن حديدية بثبكة مرتبطة
قاليم فريقية ا  تشمل الوسطى ا

 ، الجنوبية ورودييا ، الترنفال
 لند سا ونيا ، ( زامبيا ) والثمالية

وى( ، ( تنزانيا ) وتنجانيقا ، )ما
اعتمادا تعتمد الدول هذه وبعض



عامة مؤسسة ١٢٦١

 موش من النقل حركة على مطلتا
 مركيز لدرانزد : مبيق'ششمل لون

 بها مرت تىا البضائع حمول* بلغت ا
 ا رمم ، ( ١٩٦٢ عام ف م ٧ر٤

 الف ٥٤٥ ) موزامبيق ( ؤ م ٤ر٣
 بلغت ٠ حل آلف ٧٧٨ ناكا ( زن
٢ر٦ نفه للعام ت التادر قيمه
شيدضاس٣

 عام وفى ، ١٥٠٥ عام فى لموزامبيق
 المتعمرة ■دود > الى ضم ١٩١٩
 يؤلف كان لذى ١ كيونجا(( امثلث اقليم

قليم  افريقيا من.-تعمرة الجنوبى ا
لمانية نية الثر  حاكم وللمتعمرة ،ا

 يتكودمن مجلى يعاونه لى برئ عام
 وممثببن مناعبإم بحكم موظفين

 لعناعية١ءيةو١والزر التجارية للهيئات
 وكذلك ( ابيخى من وجميعهم ١

 وكان ، ( ابيض من ) تنفيذى مجلى
 القارة غملت التى التحرير لحركات

 كثير استقال اعالن عن وتمخضت
 بريطائيةوالغرسة١ المتعمرات من

 اءركة فى اثرها ١٩٦. عام لى المابقة
 تقابل اش موزامبيق فى التحررية

ستعمار ماطات من  التمع بعمليات ا
بادة  _،ال—ابرتن تحيطها التى وا
 بالرية العالمية( النداءات من )بالرغم

 لجنة اذطر ما إ'لهقة١ وابيانات
ستعمار تصفية  هيئة ألفتها اتى '

مم  ابرتغال( معارخة من )دالرغم ا
 ذيا١الىتذز ١٩٦٦ دعام تتقل أن الى

 بب موزامبيق أهل مطالب لبحث
 لمن للجن الماح الرتذال رففر.

. المتعمرة بدخول

*وذر
 -ير وهو ،بريطانى يياس

 ،١٨٩٦ عام ولد موذلى ارنالد أدذولد
 واتتخب العظمى الحرب فى اشترك

 ض ١٩١٨ العموم يمجلن عفوا
عام م-تقال نائبا ئم ، المحافظين

 ١٩٢٤ عام عماليا فنائبا ١٩٢٢
الثانية. ماكدونالد وزارة فى واشترك

 بتأميى ١٩٣١ عام فى اسمه برز
تحاد حزب ))  الذى (( البريطانى ا

تحاد حزب )) باسم ذلك بعد عرف  ا
 متأثرا (( الدر الغانش
 مبادئه من وكان النازية بالتعاليم

 وارجاع اليهودية مناهضة
لمانية المتعمرات  وتوثيق المانيا الى ا

 لهذا ،النازية الحكومة مع العالوات
 عام فى عليها آلحرب اعالن رفض
 نغون الى يعزوه وكان ) ١٩٣٩

 ان يرى كان كما ( العالمية اليهودية
 دكتاورية ا هو ما البرلمانى النظام

موال رؤوس صحا'ب١  كان لهذا ا
 الى اللوردات مج'س تحويل يقترح
 حزبه اعضاء وكان ، تمثيلى مجلس
٠ خاصا زيا يرتدون
 وعلى ١٩٤٠ عام القبض عليه ألتى

 سراحه اطلق ، حزبه اعفاء من كثير
 وحاول ،صحية سباب ١٩٤٣

 الدرب بعد الحزب نشاحد استعادة
 نجاحا يصادف لم ولكنه العالمية

خر بديلى » كئاب له ،كبيرا  (( ا
٠١٩٤٧ مدر

عاهة مؤسسة
صطالح فى المؤسسة ٠ ١  ا

قتصادى  اية على ٠طاق اسم ، ا
 تقوم منشاة ية1'أى ، اقتصادية وحدة

 تأخذالمؤسمة ثم ،فمن لتحقيؤالربح
 ،جداعى أو فردى مثروع ورة٠ص

سم ١هلذا فيطلق  المدغم-؛؛ ءاى ا
 او الثركة على يطلق كما الفردية

٠ للمنتجثن -اتحاد على
 بها فيقهمد العامة المؤسسة أما

 اخراف ذات اقتصادية منظمة
 قتصادبة١وحدات عدة تضم ، مركزى
المساهمة الشركات المادة فى صل



١٢٦٢

 ويختص ه التعاونية والجمعيات
 المؤسسة يمثل الذى المركزى الجهاز

شراف العامة الخطة وضع فى  على وا
 الوحدات بين التنميق مع تنفيذها

 متابعة ثم المؤسسة شها تتألف التى
 على وذلك ، وتقييمها التنفيذ نتائج

 شها تتألف التى الوحدات ان اساس
 متكامل انتاج فى تثترك المؤسسة

 تهالر—اس او اوزراعى مناعى ض
٠ الخ

 مرتبط العامة المؤسات وتيام
شتراكية بالنظم  فيها تتكفل التى ا
شراف الدولة  الشاد طى با

صادى  اقامة بداية وكانت ،ا
 امشا* مصر فى المامة المؤسات
قتصادية المؤسسة  ١٩٥٧ عام ا

 وشركات *ؤممة شركات تضم وكانت
 عام وفى ، بانشائها ألمؤسسة تامت
 بتنظيم الخاص التانون سدر ١٩٦١

 الحكومة واشتراك المساهمة الشركات
 تقل  بنبة المال راس حمعى فى

ساس هذا وعلى ٠/٥♦ عن  تكون ا
 تحت ضم ، العامة لم|ؤسممات١ من عدد
 الثركات من عددا منها كل لواء

 جزئيا اومملوكة بالكامل المملوكة
 يمثل الذى وهو ،ام٠لد١ للقطاع

قتصادى النشاط  تثرف الذى ا
٠ الدولة طيه

 فى العامة المؤسسة مهمة اصبحت
 تنفيذ ٠ : تثمل المصرى التثريع ظل

 يحقق بما للدولة المامة المياسة
قتصاد تنمية فى مشاركتها  التوس، ا

شراف ثم  والتنسيق واللرنابة ا
داء وتقييم  للوحدات بالنبة ا

قتصادية  تدخل دون لها التابعة ا
 س الوحدات وهذه ا٠ شئونها فى

 المؤسسة اجهزة هى ونحوها شركات
 لتىتضع١ وهى ، نشاطها ممارسة فى

 دارتها الالزمة الداخلية اللوائح
،٠ واصاباتها اعمالها وتنظيم

 وحدات ء تنثى أن وللمؤسسة
 اقراض حق وب جديدة اقتصادية
 من تعقده فيما ضمانها أو الشركات

 أن للمؤسمة بينما ٠ القروض
٠لبنولذ ١و لهيئات ١ من بدورها "نقترضن

 لنة ٣٢ رنم التانون ينظم ٠٢
 العامة بالمؤسات الممل ١٩٦٦

 فيحدد ،المام القطاع وشركات
 الجمهورية رئيى اختصاصات

 الوزراء وريس الوزراء ومجلى
 ثم العدل ووزير المختمى والوزير

ختصاصات  ادارة لمجلسى التى ا
 مجلس لربى والتى العامة المؤسة

 الجمهورية فالترارات ٠ ادارتها
 العامة المؤسات انثاء -نتضمن

 كل تتبع التى الشركات وتحدد
 هذه تحويل حاى والموافقة ،مؤسسة
 ،كما اخرى الى *ؤسمسة *ن الوحدات

دارة مجدى ربى تعيين "نتضمن  ا
 يختص بينما ، المجلس اعضاء ونصف
 تأسيس على بالموافتة الوزراء ربى

٠ العام لقط'ع١ شركات
المؤسات هذه لتوزيعتبعية نظرا

 تنبذ المخص فناوزير ت١ر١اوز١ على
 القطاع فى للدولة العامة السياسة

 يعتمد الذى وهو عليه يثرف الذى
 التابعة !الموسات ميزاسات

 ، دمال رهمى وزيادة ، لوزآلزته
 ويرفع ، !الجديدة الوحدات وانشاء
 عن سنوية تقارير المختص الوزير

 رئيس ار المؤسسات هذه نشاد
 وزير اختصاصات أما ، الجمهورية

 فتشمل للمؤسات بالنسبة العدل
 تثكيل بشأن القرارات اصدار

 المؤسسة ادارة اما التحكيم. هيئات
 اتجزاة اترار 1ختعساصاتثم١ فتثمل
رباح وحاب  وتوزبع والخمائر ا

رباح  ٠لتابعة١لثركات١ نظام وتعديل ا
 منها ثركة ال٠رأس زيادة ؤسسةاو٠لل
او اكبر وحدات فى بعضها ادماج او



االقتصادية المؤسسة ١٢٦٣

حتياطى استخدام  ويضل ، ا
دارة مجإعس رئس المؤسة  فى ا

 بالوزارة الخارجية عالقاتها جميع
٠ وغيرها المختصة

 الوحدات هدن عدد 'نجميع ان — ٣
قتصادية  عامة مؤسسة لواء تحت ا

قذصادى التكامل ذه يالحظ  او ،ا
 عنامر تقارب اساس على الفرايد
نتاج  الخدمة توحيد أساس عاى أو ، ا

 حق القانون اباح لهذا ،العامة
 او تحويل فى المؤسسة ادارة متجلى

 فى الداخلة الشركات الغاء او ضم
 تحويل مبدا ر١وفىاقر لمنالمؤس- نطاق

 -عامة مؤسسة س اقتصادية وحدة
 بقرار اخرى عامة مؤسسان الى

 تبدو الصورة وهذه ، جمهورى
 التابعة الثركات باستعراض واضحة

 والمؤسات ، عامة *ؤسسة لكل
 دؤسسة نبيتما ، وزارة لكل التابعة
 تتبع مثال وايخابز والصوامع اباحن
 مؤس-سمة فان ، وين—التم وزارة

 وزارة تتبع الغذائية الصداعات
 الدواجن ودؤسمة ، الصداءة

لبان اللحوم ومؤسسة  وزارة تتبع وا
 تشترك جميعها كانت وان الزراعة

 وبينما ؛ واحد نوع من عامة خدمة فى
 رة١المعدذيةوز عات لدد؛*ؤسمانا تتبع

 الصناعات بروسسة فان الصناعة
نتاج وزارة تتبع ااضدسية  ، الخربى ا

 ، المدنى الطران ومسان تتبعها التى
 البرى النقل مؤسات بينما

٠ المواصالت وزارة ٠تتبع والبخدرى
 مات لمؤبا بيان يلى فيما ٠ ٤

 وتبعيتها ٠ م٠ع٠ج فى لمامةا
 فى موضوعة المختلفة نلوزارات

♦ اذراس
رشاد )  الهندسة ( التوس ا

ذاعية سكان ) ؛ا ت (ا  المقاو
نشائية، ت ا التعاونية ،المباذى طاو

سكان للبدا، مالح ؛)وا  ،الزراس ا
راخى تعميد  ، الصحراء تعمير ، ا

راض اصالح  استغالل ،ا
راض  ؛الماية الثروة ؛,اسة ا

قتعاد ,  األمبن ،للتجارة ادامة ( ا
دخار نتاج ) ؛للقطن العامة '، وا  ا
 ، الحرية المصانع ( الحربى
 الكهرداب ،الهندسية المناعات

 ؛المدنى الطيران ،نية دا
ستهالكية ( التموين )  .٤ العامة ا

 المضارب ، الغذائية لللع العامة
 'نجارة ، والممذابز والصوامع والمطاحن

 ،للينما العامة (الثقافة ) ؛الجملة
 التأليف ، والموسيتى المرح فتون

 المعرية ( الباحة ) ؛ والنشر
 ( الرى ) ؛ والغنادق للباحة

لى لحفر المعرية  ( الزراعة ) ؛ا
 ،والتعاونى الزراعى لالئتمان المعرية

لبان اللحوم A الدواجن  اكاوب ،وا
مة ( الصحة ) ؛ الزراعية  األدوية ا

 ؛ الطبية والمتلزمات والكيمايات
 ، والصلب الحديد ( الصناعة )

 ، الغذائية ، الثقيلة الصناعات
 ، والحراريات البنا، مواد ، المعدية

 ه الكهربائية 1؛ والنح الغزل
 الجيلوجية ، المغيرة الصناعات
 انقل ) ؛ ابتروبة ، والتعدين

 للطرق العامة ؛ ( والمواصالت
 النقل ، الداخلى النقل ، دالكبارى

خانة ، ابحرى النقل ، البرى  با
٠ الويى قناة هيئه الى

قتصادية المؤسسان  ا
قتصادية المؤسسة هينة ا

 ، داخلى استالل ذات عليا اقتصادية
 يناير ا ٣ فى جمهورى بترار انشئت
 شئون فى الدولة عن لتنوب ١٩٠٧

قتصادى التخطيط  وتنظيم ا
ستثمارية المشروعات  وادارتها ا

 فى اسهم من الح£ومة تملكه ما وتولى
 ذلك فى وهى ، الخاصة الشركات

فى جاء ما تحقيق على تعمل كانت



١٢٦٤ موسكو

 الذى ١٩٥٦ عام دستور من ١٠ المادة
 التوافق التانون يكفل »أن على يدص

قتص_ادى النشاحل بين  المام ا
قتصادى والنثاط  تحقيقا‘ الخاص ا
جتماعية ل هداف  (( الدمب ورخاء ا

 ضرورة الهيئة هذه انشاء كان قد
 اش ١٩٥٦ عام أحداث حتمتها

 على الحرامة فرض عن تمخضت
 جانب تمصير ثم العدوان دول اموال
 قاون صدور ذلك وتال ، منها كبير
 تأميما شركة ٩١ بتأميم ١٩٦١ عام
 هذه فانيمت ،اوجزئيا كامال

 مباشرة فى الدولة عن نيابة الهيئة
 تعتبر ثم فمن' ، المدوليسات هذه

وصادية ؤسسة1١ م ا  بالنمية ا
 عنها تفرعت التى العامة للؤؤسات

٠ اختصاصاتها وورثت

 الموسة انثاء من الهدف كان
نتحدادية  النفوذ على القضاء يثمل ا

ستعمارى قتصاد مجال فى ا  ا
 وتنمح.ة ت لالحتكارات ومنع ، المصرى

قتصاد  وسناعى تجارى من العربى ا
 سياسة ووضع ’، ومالى وزراهى

 تحت توضع التى األموال ستثمار
 الكفيلة ابرامج واعداد ، تصرفها
 والهيئات الحكومة مشاركة بتنظيم

 النشاط فى والخاسة المامة
قتصادى ٠ ا

 ؛ من تتكون المؤسسة موارد كانت
 اموال رؤوس فى الحكومة احية

 اموال رؤوس ، المساهمة الشركات
 تشاطا تاشر التى العامة الموسات
موال ،اقتصاديا ضافية ا  اش ا

 بواطة ادارتها أو استنثارها يتغور
 اموال جميع تعتبر وكاتت ، المؤسسة
 فى تخفع  خامة أموا المؤسسة

 كما ،الحكومية المالية للنظم ادارتها
قتراض حق لها كان  الحكومة ض ا
 اصدار حق وكذلك لذبنوا او

٠ السندات

 كانت التى الشركات انقسمت
 مجمعوعات اتالث الى المؤسسة تتبع

 تسهم كانت شركات ( األولى >
 وتثمل أموالها رؤوس فى المؤسسة
 كالبنك اتامين وشركات ابنوك

 والشايف والعقارى األهلى
 الخ للتًامين مصر وشركة والصناعى

 كثركة والنقل التجارة شركات ثم
 وشركات |٠ الخارجية للتجارة ممر

 ح وسي الرفيع الغزل كثركة الغزل
 وشركات ، الغ الصوف وغزل
 اناجم كثركة والبترول التعدين
 وبعض ، للمنجنيز وسينا المتحدة
 كالسكر ١٠ المعدنية الدعاعات شركات

 المؤسسة شركات ( ثابا ) والدخان
 والعامة ،لالدوية العامة كالثركة
 للبترول والعامة ،ابدرية للمالحة

 على ساعدت شركات ( ثالثا )
 كثركة تها١موجإود بشراء تمصرها

 ومخازن والغوسفات العائل الهواء
دوية  وشركات ه أفندى وعمر ا
سهم المؤسة اشترت  كالت اش ا

 فيها والغرسيين للبريطابين
 والكابالت ابترول لتكرير كالمصرية

سمنت والنحاس ٠ وا
شتراكية التوابن وبصدور  عام ا

 اش التشريعات ض تلتها وما ١٩٦١
قتصادية المشروعات حددت  اش ا
ها  طريق عن بنفها الدولة تتو

 المام تطاع اذايعة العامة المومات
خرة هذه حلت  المؤسسة محل ا

قتصادية ٠ وظيفتها أداء فى ا
وسكو

 جمهورية عاصمة ، اوموسكفا - ا
لتداد وءاصمة ،السوفييتية روسيا  ا

 وكانت ، ١٩١٨ عام مدن الوبيتى
 عام حتى لقيصرية ١ لروسيا عاصمة
 بطرس نقلها التاريخ هذا وبعد ١٧٠٣
كبر  وأطلق انشًاها التى المدينة الى ا
بعد فيما بطرسيرج ) اسنه عليها



دش موسر ١٢٦٠

 على تقع ( لينيئجراد ثم .بتروغراد
 والى لهاموسكو لنهر ايمنى الضفة

 وعلى ليتينجرد من الثرقى الجنوب
 هام مركز وهى ،منها م ٤ ٠ ٠ سانة

 تربطها روسيا وسد فى للمواصالت
 الحديدية الخطوط من شبكة اليوم

 جمهوريات عوامم بجميع والجوية
تحاد  عدد تطور ٠ السوفييتى ا
 عاصمةسوفيتية، اتخاذها هبنذ سكانها

 ارتفع ء ١٩١٨ عام فى المليون فحو كان
 الى ، ١٩٣٣ هام فى م ن ٣ر٤ الى

 ن٢٦ر٤ الى ع ١٩٣٩ منفىطم٤ر١
٠١٩٦٤ عام

 للحريق موسكو تمرضت
 خان دمرها ، مرات عدة والتخريب

 ثالث واحترقت ، ١٧٧١ عام القرم
 عام وفى ، القرن هذا خالل مرات
 فى تقع  حتى اهلها أحرنها ١٨١٢

نان حدسار وكان ، نابليون يد  ا
 الثاية العالمية الحرب خالل لموسكو

 نغى ، الحرب هذه أحداث اهم من
 القوات وطت ١٩٤١ نوفمبر ٨

لمانية  المدينة من م ٤٠ سافة الى ا
 وبدأ ( تو عل م—استيالئه بمد )

 المقاومة شدة أن ا لها حعارهم
 الحرارة درجة انخفاض مع الروسية

 رفع الى ادى الصغر تحت ٥٣٠ الى
لمانية التوات والحاب الحصار  فى ا

٠ نفه العام من ديسمبر ٦

 وهو ، موسكو محاكمات - ٢
 الدامية الحاكمات على يطلق اسم
 من لئلتخلص ستاين اجراها التى

 عام بين ما الحكم فى معارضيه
١٩٣٧٠١٩٣٦.

 المؤتمر وهو ؛ موسكو مؤتمر ٠ ٣
تحاد : الثالثة الحلفاء عقده الذى  ا

يات وبريطانيا الرنييتى  والو
 الى اكتوبر ١٩ من المدة فى المتحدة

 وزرا فيه واشترك ١٦٤٣ نوفمبر ١
وهممولوتوف ، الثالث لدول ١ خارجية

 ( بريطايبا ) ايدن ، ( روسيا )
ياث ) هل وكوردل  وقد ( المتحدة الو

تفاق تم جتماع هذا فى ا  عل ا
 ، النمر حتى الحرب الحلفاء مواصلة
 لحماية الحرب بعد دولية منظمة واقامة

م  الى الديمقراطية واعادة ،اد
 على وقع ثم ، النما وتحرير ايطاليا

تفاقية  شك كاى نح تذن ذلك- بعد ا
٠ للصين ممثال

معاهدة أو ، موسكو معاهدة ٠٤ نم
 للتجارب الجزلى للحظر موسكو
 بموسكو عقدت تغاقية١وهى ، النووية

 هيما واشتركت ١٩٦٣ يوبه ٢٥ فى
تحاد من كل  وبريطايا السوفيتى ا

يات تفاق وتم ،المتحدة والو  عل ا
 الجو فى نووية تجارب اجراء تحريم
 الخارجى الفضاء وفى المياه وتحت

 فى تجرى التى التجارب واستثنيت
رض باطن تفاق ان كما ،ا  ام ا

، لتنفيذه دولية رتا؛ن فرض يشمل
 فرطا توقيمه فى تشتزك ولم

٠ الشعبية والصين

اوسويش
 زعيم ، ايطالى ساس - ١

 ، الدوتثى بلقبه يعرف فاشتى
 الدولية السياسة فى بارز ودور قام

 ، العالميتين الحربين بين اأغترة خالل
 ٢٦ فى ولد ، موسولينى بئيتو وهو

 وكانت حدادا أبوه وكان ١٨٨٣ يرليه
شتراكى بالحزب اتصل ، معلمة أمه  ا
 نفيه فى سببا ذلك فكان حداثته شذ

 والنمسا سويرا من متنقال فعاش
 واشتغل ، ١٩٠٩ و ١٩٠٢ عام بين ما

 لسلطات١ ولكن والصحافة بالتعليم
 فعاد الثورى ذشاطه ببب حقته

 فى الذشاط هذا ليعاود ايطاليا الى
شتراكى الحزب يطالى ا  وانصرف ا

 فى <، افانتى )) جر.بدة تحرير الى
 العظمى الحرب ب ذشه وعند ، ميالنو

كان مما فيها طاليا٠١ اشتراك الى دعا



١٢٦٦ سيئى ا موس

 وانشائه الحزب من اقالته فى سببا
 نوفمبر فى (( ديتالتا بوبولو )) جريدة
 وعاد الحرب، فى اشترك ثم ١٩١٤

فى اصابته بعد جريدته تحرير الى

تم- 1 ٦ا.
 فى الغاشتى الحزب موسوتينى

 شتد ١ ما وسرعان عضوا ٤ ٠ من ميالن
تفاق ١٩٢١ فى تمكن حتى ماعده  ؛.ا

حرار حزب مع يطالى ا  من ا
 مجلس -فى مقعدا ٣٨ على الحمول
 اضطرابات ذلك وتلت ، النواب
 ضعف انتثارها على سابد داخلية
 هذا شجع حبذاك القائمة الحكومة

 بجيش روما يغزو أن ض موسوليتى
 السود القمصان ذوى الفاشت من

 (١٩٢٢ اكتوبر ٢٨) ألفا مئ.( سألف
ستيالء فى ونجح  مكونا الحكم على ا
 اخالب١ ذلك وتال ، ائتالفية وزارة

 موسولينى فرض ١٩٢٥ عام سياسى
 فى وأعقبه دكتاتوريا حكما ه أثر على

حزاب جميع حل التالية السنة  ا
 كثيرون دفع مما أنصارها واضطهاد

 الى انصرف ثم ومن ، الهجرة الى
صالح  والنووضبرافق الداخلى ا

قتصادية البالد ٠ ا

 موسوليتم سياسة كانت - ٢
 الى -مرمى ١٩٣٤ عام حتى الخارجية

 ، الغربية اوربا دول مئ جبهة تكوين
 للتوسع مناهف-ة ( ستريرا جبهة )

لمانى  فى كماحدث ، أوروبا خرق فى ا
 ضم هتار حاول عندما التالية النة
مم عصبة فرض ان ا ، النسا  ا

 غزوها طى ردا ايطاليا على العتوبات
 :ه٦سد تغير أسباب من كان اثيوبيا

تجاه  لم لهذا ، النازية المانيا نحو وا
ا.باذيا ۴فىض ألمانيا تعارض  موسوليذى

 سيادتها بط نظير ١٩٣٩ مارس فى
 أغطس وفى ، أوربا شرق ماى
٢٩ وفى برين موسولينى زار ١٩٣٨

 المكرى التحالف عقد ١٩٣٩ مايو
 محور باسم عرف الذى المانيا مع

 با'لزعيم اجتمع كما ، روما - برلين
لمانى  حالل مرتين برنر ممر عند ا

٠١٩٤١ عام
 على الحرب موسولينى أعإن
 ١٩٤٠ يوليه ١٠ ى وبريظاب فرنا

 أثر وعلى أشهر'، "ثمانية انتظار بعد
 ، باريسى ستسالم وا فرنما انهيار
 منافيا التوقيت هذا اعتبر لهذا

 ١٩٤١ يوب ٢٣ وفى النبل، لقواعد
تحاد ض الحرب اعلن  ، الوفيتى ا
 بها منيت التى الهزائم سللة ولكن
 عام خالل اذريقيا شمال فى قواته
 ١٠ فى لصقلية الحلفاء غزو ثم ١٩٤٢
 هيبته سقوط الى أدى ١٩٤٣ يونية

ضطرابات من موجة واثارة  ا
 يولية ٢٥ فى اضطرته مما ، الداخلية

 حزب كرئيس ) مناصبه اعتزال الى
 للداخلية ووزير للحكومة ورئيس

 والبحرية والطران والحربية
 ضغط تحت ( الشرقية وافريقيا

 وخلفه ، لالطى الفاشت مجلس
 ، الوزارة رياسة فى بادوليو المارشال

 فرقة ن١ ا الترجمة صاحب اعتقل
لمان المظالت منرجال  بمغامرة نامت ا

 قام ن؛ ، اختطافه فى ونجحت جريئة
 شمال فى فاشية جمهورية لينى سو مو)ص

 ى٠٠١!ي فى روما نحقوط ن١ ا ، ايطاليا
 من ذلك تال وما يولية ٤ فى الحلفاء
لمانية ت١لقو١ اصيار  دفعه ايطاليا فى ا

 سويعرا اتجاه لى الهرب محاولة الى
 بحيرة من بالترب عليه قبض انه ا

٠ ١٩٤٠ بريل ! ٢٨ فى واعدم كومو

الحسش موس
كاظم موس وهو ، فلطينى زعيم

 واد ، الحيينى سايم ابن شا د؛
 استكملو ١٨٥٣ عام بالقدس.
 عدة وشغل لو :ت ظ ■ اس) دراسمته

من مختلفة أنحاء فى ادارية وظائف



*وض ١٢٦٧

يات  تقاعده من لحين العثمانية الو
 بلدية رياسة تولى ، ١٩١٤ عام

حتالل بمد ١٩١٧ عام القدس  ا
 برز ماعتدو ، لغلمعلين البريطانى
 وراء التئر الصهيونى الخطر
نتداب  من استقال البريطانى ا
 للعمل وانصرف ١٩٢٠ عام منمبه

 للجنة رئيسا واثتخب الياس
 ادر وعر ،العربية التنفيذية
 تراس التالى العام فى يافا اضطرابات

 لثرح لندن الى فلطينيا وفدا
 فشل ارفد ولكن العربية القضية

 لحين جهاده واصل ثم ، مهمته فى
٠١٩٣٤ عام بالقدس وفاته

 والد هو الترجمة وصاحب
 ولد ) الحسينى القادر عبد الشهيد

 ثورات فى شارك الذى ( ١٩٠٨
 الكيالنى رشيد ثورة فى ثم فلطين
 (١٩٤٨) فلطين ركة٠فىمع ثم بالعراق
 ، الجنوبية المنطقة قيادة متوليا

 اذمام فى النطق أمام استشهد
٠ نفه

موظتكش
 ورئيس بولندى سياسى

 موشذ-كى اجناس وهو ، جمهورية
 ، الكيمياء ودرس ١٨٦٧ عام ولد

 الوطنيمة بالحركة له شتن؛ وطرا
 ١٩١٢٠١٨٩٢ بين الغى فى عاش

 بالزعيم واتصل بالتدريس وعمل
 من واًمبح بلعودسكى البولندى

 بعد بولندا الى عاد ، أصدقائه خاصة
 رئيا ١٩٢٦ عام‘ وانتخب استقاللها

 بلودسر وفاة وامد للجمهورية
 فى المطاق الحاكم أصيح ١٩٣٥ عام

 لبولندا النازى الغزو عاصر ، بولندا
 الى وهاجر فاستقال ١٩٣٩ عام

 تبة لجنب ا واكتب سويسرا
 للكيمياء أستاذا وعمل المويربة

. ١٩٤٦ عام توفى ،بها 'لكهربائية

المومل
لوية أحد — ١  تنقسم التى ا
 لواء ويقع 1• العراقية الجمهورية اليها

دلهم شمال اقعى فى الموصل  ا
 نن ,بكل الشمالية حدوده وتتصل

 تبلغ ، والتركية السورية الجمهورية
 *نم فمن م كم الف ه٢ر١ مساحته

 الرمادى بعد ) اتساعا الثالث كان
 ألفا ٤٥٦ سكانه .عدد خ و والديوانية(

 لواء يلى ثم فس ( ١٩٦١ احصاء ؤ
٠ كثافة بغداد

 هى ، المدينة الموصل - ٢
 عاى وتألع اللواء عاصمه

 بعد وعلى لدجاة اليمنى الضفة
 بغداد، من الغربى الثمال فى م ٢ ٢ ٠

 الثانية- ) الغا ٩٥٤ سكانها عدد يبلغ
 عام ألفا ٢٦٠ وكانت ( بغداد بعد

 زالة عين عند بقربها تقع ، ١٩٣٨
 الهامة العراقية البترول منابع بعض

 الموصل شركة امتياز فى وتدخل
 ٧٥ ولمدة ) ١٩٣٢ عام مدن للبترول

نابيب من خد مد وقد ، ( حنة  ا
 ، الفلسطينى حيفا بميناء بربط^.ا
حتالل بعد توقف ولكنه  الصهيونى ا

٠ لغلمطين
 لثورة. مرحا الوصل مدينة كانت

 فى دشرت ، قاسم الكريم عبد حكم ابان
 العيد وتزعمها ١٩٥٩ مارس ٨

 ، الشواف الوهاب عبد الركن
 قمعه,ا فى قاسم حكومة ستخدمت١و

 فيها واستشهد والقنابل الطائرات
 ٦٠ اعدام تم كما الوطنيين من عدد

 رجال كبار ٠من عدد بينهم من ضابطا
 أحاء عدة الدمار وشمل ، الجيش

٠ المدرنة من

لغاد من الموطن صطالحية ا  ا
 الدستورى القانون فى نستخدم اخى ١

 الدور انانون فى 'ستخدم ط٠ك
٠ الخاص



١٢٦٨ ب١موك

 الدستورى القانون فغى ٠ ا
 ٠ ذتخاب١تاذون فى وبالتخصيص ٠.

 يقيم اش الجهة )) ,بالموطن يقمد
 بها له التى و١ دائما الثخص فيها

 ان اى ،( عائلته متر فيها او مملحة
 سكن محل على ينصرف قد .الموطن

 المحل على ينصرف كما الشخمى
 ان وحيث ، عمله فيه يباشر الذى

 واحد صوت سوى له دس المواطن
نتخابات فى به يدلى  فان العامة ا

 دائرته يعنى السجاسى موطنه
نتخابية  اسمه يكون اش وهى ا

 محل يستوى ذلك وفى ، بها مقيدا
 ون القا كان وان ، عمله ومحل اقامته

 بجن المفاضلة حق للمواطن يترك
٠ وطذين1١

الخاص، الدولى القانون وفى ٠٢
همية من بالموطن التعريف يعتبر  ا
 والقواعد الموطن بجن للعالقة نظرا بكان

 حق أساس ى وء ، بالجنسية الخاصة
قليم ملية الجنسية مدح فى ا  لمن ا

 الجنبة تمنح كما ، فيه يولد
 يمتقرون الذين ل شخاص اكتسابا

 معينة فترة أجنبى اقليم فى
 البقعة فهذه ، معينة باشتراطات

رض من  الثخص بها يرتبط التى ا
 مركزا منها ويتخذ فيها ويستقر
، با[وطن عنها يعرر ما هى أصحته

نجليزى نالقانون  الموطن يعتبر ا
 المادى بمعناه للشخص الدائم المقر
قامة ا5وه  نية وهو المعنوى وبمعناه ، ا

ستمرار  القانون ويعرف ، والبقاء ا
مريكى  الذى المكان بأنه الموطن ا
 ثابتة رابطة للشخص، فيه تتوافر
 متر به ن قانونيسسة غراض
٠ مصالحه

مولدافيا
مرفيتيك ريبوبليكا .٠ القوس اإلسم

 مولدالينكى مودياليت

 مولداب جمهورية )
شتراكية السوفيتية ا

 الياشنكو اسولة رئيس

الغا( ٢٧٠ ينجف) ة العاسة

 احدى مولدافيا جمهورية
تحاد جهوريات  السوفيتى ا

 ١٩٤٠ عام تكونت التأسيسية
 باسم أصال يعرف كان ما باتحاد

وتونومية مولدافيا جمهورية  ا
 والتى ( اوكراتجا ورية۶لجم تابعة )

 بارابيا واقليم ، ١٩٢٤ عام تألفت
 يونيه فى رومانيا من اقتطع الذى
 فى مولدافيا جمهورية تقع ٠ ١٩٤٠
 الغربى الجنوبى الطرف اتعى

 تجاورها ، الوفيتى لالتحاد
 بينهما ويفصل الغرب من رومانيا
 تحيط بينما ، البروث نهر مجرى
 الجهات جميع من اوكرانا بها

خرى  البحر ساحل عن وتفصلها ا
سود  الذى الدنيستر نهر يرويها ، ا
٠ أمرائه جميع فى للمالحة يصلح

 بحدودها مولدافيا ماحة تبلغ
 سكانها وعدد م ألف ١٣ الراهنة
 بز٦ه منهم ن م ٣ر٢( ١٩٦٤ )يناير

 من بز ١٠ ثم المولدافى الجنس من
وكران  الروس من بز ١٠ و ا

 مولدافيا وتعتبر ، أخرى وأقليات
تحاد جمهوريات اكثف  السوفيتى ا
 تيراسيول : خرى١لمدن١ أهم ، سكانا

 ثم ،ألفا ٧٣ بلص ،ألفا ٧٥
٠ بيتدرى

 باذليميها فيا ١مولد اقتماد يقوم
لية الزراعة عن  زراعة سجما  ا

 وزعت الجمهورية قيام وبعد ئ الكروم
 الفالحين على ف ألف ٦٢٥ الدون

مزرعة ٥٠٧ بها وتقوم ، المعدمين



مونتانا ١٢٦٩

 شمل ، حكومية مزرعة ٦٢ و تماوية
نتاج  ذرة : ١١٦٢ لعام الزراعى ا

 الف ٥٤١ نمح ، طن مليون ١ر٩٩
 ؛ د٠م ١ر١٩ المكر بنجر ، طن

 اط، ۴٢٥ الثس عباد حبوب
 ،ط ا ٣٣٥ خفر ،ط ا ٢٥٥ بطاطس

 اط، ٧٢٢ متب ، ط ا ٢٤٥ فاكهه
 ذتاج١مجموع ثلث تبلغ الكمية وهذه

تحاد نتاج ويشمل ؛السوفيتى ا  ا
 ، اللحوم من ط ا ١٤٤ : الحيوانى

لبان من ط ١٥٨٤  د ا ٣ر٣٢ ،ا
 ٠ بيضة ٠ م ٣١٣ ثم الصوف من

نتاج يقرم لهذا  على الصناعى ا
 الجمهورية فهى ، الغذائية المناعات

 والثالثة التبيذوالتبغ انتاج فى الثانية
 ٠ والخفر اللحوم تعليب ضاعة ق

 ٥٠١ انتاجها بلغ ١٩٦٣ عام وفى
 م ٢ ٠ر٦ و المحفوظات من علبة طيون

 متر م ٦ر٩ ثم ، النبيذ من ديكالتر
 سكر من ط ١ ٢٠٢ ، الحرير من

 ١٩٦٥ عام ميزانية وتبلغ ، البنجر
٠ جديد روبل ملدون -٥١٣ جملتها ما

 أساس على الحكم نظام يقوم
 مجلس ويتألف فييتى الو الدستور

على آلوفييت  ٣١٢ من بها ا
٠ سيدة ١١٨ متهم عضوا

مولوآوف
 وهو ، سوفييتى سياس — ١

 موتولوف، ميخالغوتش فياتشالف
سم عرف ض با  ١٩٠٩ عام متن ا

صلى اسمه من بد  ولد ، شريابعن ا
 فى اشترك ١٩٠٦ عام وفى ١٨٩٠ عام

شتراكى الحزب  طالبا كان حين ا
 عليه القبض القى ، تازان بجاممة

 ، الثورى لنشاطه ونفى مرات ثالث
 ١٩١٧ عام انقالب فى بارز بدور نام

 عضوا انتخب- ، لينين رفقاء من وكان
 عام فى حزب المركزية باللجنة

الباسى بالكتب وعضوا ١٩٢١

 رئيسا مولوتوف عين ١٩٣ يام. فى
 يمادل كان ) القوميرات لمجلس
 عام حتى ( الوزراء رئيس منصب
 وزارة فى لتفيتوف خلف كما ، ١٩٤١

 ٢٣ وفى ( ١٩٣٩ مايو ) الخارجية
 تحاد١مثل نفه العام من اغطس

 عدم اتفاقية عقد فى السوفييتى
عتداء  مثلها ) النازية المانيا مع ا

 وبعد ؛ ( ريبنتروب خارجيتها وزير
تحاد المانيا بين الحرب نثوب  وا

ض هذا وانضام الوفييتى  ااى ا
 فى بالده مولوتوف مثل الحلفاء جبهة
 شملت لتى ١ القمة مؤتمرات جميع
 رأس كما ، وبوتدام ويالتا القرم
 نرلكو سان مؤتمر الى بالده وفد

 الخارجية وزرا، مؤتمر والى (١٩٤٥)
 وزير منعب شغل ، نفسه العام فى

تحاد خارجية  حتى الوفييتى ا
 ٠١٩٥٣ عام بين ثم ١٩٤٩ عام

 جميع فقد التالى العام وفى ١٩٥٦
 وعين والحزب الحكومة فى مناصبه
 جهورية فى لالتحادالوفييتى سفرا

٠ اأخارجية منغوليا
 كوكتيل » اسب يطلق ٠ ٢

 بدائية يدوية قنبلة على (( مولوتوف
 أو الزجاج من قنينة ض تتكون

 سائل مزيج على وتحتوى البالستيك
 مها١طد٠ص١ قءذد١تذط متفجرة مواد من

 فى استخدامها شاع ، صلب بجم
 والمنظمات الشعبية المقاومة اعمال
٠ اعدادها لسهولة الرية

هونتانا

يات احدى مريكية الو  المتحدة، ا
 المساحة حيث من الرابعة وتعتبر

يات أقل من وهى  فى -نقع ،كداذة الو
 كندا لحدود مجاور؛ الغربى الثمال

ية ماحة تبلغ  م م ألف ١٤٧ الو
 لقبائل مخممة ف ٠ م ١ ر٦ لرخها ')

 السكان عدد باخ ، ( الحمر الهنود
ارتفع ( ١٩٦٠ احصاء ا) الف ٦٧٥



١٢٧٠ موناكو

 العاصمة ، ( ١٩٦٣ تتدير ) ٧٠٧ الى
خرى واددن الغا( ٢٢) هيلينا  ا
 ، ألفا ٥٨ (( لز بو جريت )) تثمل

٠ 'ألفا ٢٧ ميو ،الغا ٥٥ يوت

ية ثروة تثمل  الزراعية الو
يات وتعتبر القمح  نتاب الثالثة الو

يات فى  بلع وقد ، المتحدة الو
 جملته ما ١٩٦٣ عام القمح محمول

 نعتبر كما ، بوشل مليون ٨٩ر٩
ية  الشعير نتاج بالنسبة الثالثة الو

 بنجر ذلك ويلى ،بوشل ٠ م ٤٤أر٦
لغافا والبطاطس ادخ  وبذور وا

 من الدخل جملة وخ ، والكرز الكتان
 يقابله ( ١٩٦٣ د') م ٢١٣ .الزراعة

شاج من د م ١٩١  الحيوانى ا
 ٠ م ١٤ر'٦ الصوف محصول جملة >

 ٠ ف م ١٩ الغابات تغطى بينه؛ ( رطل
ية ثروة أما  فى فتثمل المعدنه الو

ول المقام  ٠ م ۴١ البترول) ا
 طن؛ ألف ٧٩ر٧') والنحاس ( برميل

يات بحن الخامة .وهى  كما ، الو
 ٠ م ٤ر٢ والذهب المنجنيز نشمل
 أسباب من وجوده كان والذى أوقية
ية تعمير  طن( ألف ٣٣ ) والزنك ،الو
 التعدين من الدخل جملة بلغت وقد
٠مد ١٨۴

تحاد الى مونتانا انضمت  عام ا
 هذا الى دسذورها ويرجع ١٨٨٩

 ، المتعاقه التعديالت مع التاريخ
 مجلس من التثريعى المجلس ويتألف
 ٠ ( سنوات ! لمدة ١ءفو ٥٦ ) شيوخ

 لمدة عضو ٩٤ من )’ نواب ومجلس
دلمذ حاكم وينتخب ( سنتين  لمدة الو

 مجلس فى يمثلها ، سنوات ٤
٠ ونائبان شيخان نجرسى ابكل

وناكد
 *وناكو دى برتييوتيه : الدولة اسم

( موناكو امارة )

 داخلى استقالل ذات امارة : الئم نظام

 الغالث رب ا : اسولة رئيس
(١٩٤٩)

 موناكو : العاصمة

ساحل على موناكو امارة تقع
 فرنا بها تحيط الفرنى الريغييرا

خرى جهاتها من  ماحتها تبلغ ، ا
 وعدد ( فدان ٣۴٠ نحو )٠ م م ٨

 وعددقوات نمة ألف ٢٢ر٢ سكانها
من  وراثية طرة١ وموناكو ، ٢٠٠ ا

 عام منذ فرشا حماية تحت وضعت
 جملة بها عالناتها وتنظم ١٨٦١ عام

 عام فى تعديلها بعد استقرت اتفاقيات
 : بلديات ثالث من تتألف ، ١٩٦٣

 ، كارنو ومونت ، موناكو هى
كوندامحن ٠ و

ية اقتصاد يعتمد  على الو
 غير الضرائب وعلى ، المياحة

 فى المقامرة كازينو من سيما  ألمباشرة
 ، التبغ واحتكار ، كارلو مونت

 بها تقوم كما ، البريدية والخدمات
 تطورت للتصدير دوائية ضاعات

 مع الجمركية الحواجز الغاء بعد
 نزاع جرى ١٩٦٥ عام وفى ٠ فرنا

 واسين والملبوس موناكو امع بين
 الشركة اسهم من بز ٥٢ يملك الذى
 فنادق من كببر وعدد للكازيتو المالكة

مارة وأندية  تثجيم حول وذلك ا
مارة الى الباحة  الوطى للفبقات ا

 باخت' اش ميزانيتها دعم لفرض
 مف١.١و لاليرادات فرنك م ٨ره٧

٠ اللسروفات



وتجرى ١٢٧١

 دستور أساس على الحكم يقوم
 هو ا ن١ على وينعى ١٩٦٢ عام

 ، عهده ولى يخإخه الدولة رئيى
 ١٨ من التشريعى المجاس ويتألف

 ١ ٦ من بلدى ومجا**ى منتخبا عضوا
 الجديد الدستور منعم وقد ، عضوا

نتخاب حق عذوبة كماألغى للمرأة أ
عدام ٠ ا

الفرنية : اللغة
أفقيا ) وابيض أحمر : ألملم
الفرنى ألفرنك : سلة ا

*ونتباى
 وهو ، بريطانى ويياس اميرال

 ابن ، مونتباتن لويى ( ايرل ) لورد
ميرة  حفيدات احدى فكتوريا ا

 عام وند ،البريطانية فكتوريا الملكة
 ١٩١٣ بالبحرية التحق ، ١٩..

 وعند ،العظمى الحرب فى وارك
 تولى الثانية العالمية الحرب نثوب
 - ١٩٣٩ ) المدمرات سالح قيادة
 نائدا عين التالية التة وفى ( ١٩٤١

 فى عاما فقائدا المشتركة للعمليات
 فقام ١٩٤٣ عام أسيا شرقى جنوب

ستيالء باستعادة  بورما على ا
 من سبتمبر وفى (١٩٤٥-١٩٤٤)'

خبر العام  القوات له استطمت ا
 بمديتة الجنوبية الجبهة فى اليابانية

٠ فورة صنفا
 منصب فى ويقل الجنرال خليى

 مارس فى الهند على الملك ب’ذا
 حمل مئ آخر بذلك فكان ١٩٤٧
 استقالل اعالن وبعد ، اللقب هذا

 بريطانى عام حاكم أول كان الهنة
 فيكونت لقب منح ، ١٩٤٨ يوتيه حتى

 ,!تالية التة فى ايرل ولقب ١٩٤٦
 أوف مونتباتن لورادا ») باقب وعرف
 عاما قائدا عين ١٩٥٢ عام وفى بورما((

 حلف واسطول البريطانى ل سطول
سى بيض، البحر فى ا  وفى ا

ابحر أمر ) أءإى قائدا عهن ١٩٥٤

 وفى ،البريطانية للبحرية ( األول
٠ الدفاع لمجلس رئيسا عجن ١٩٥٨

مر أسرة من ليس وهو  فيئليب ا
 الثانية اليزابث الملكة زوج موكبان

٠ البريطابة

موننجهرى
 مشاهير من بريطانى كرى—عس

 وهو ، الثابة العالمية لحرب ١
 لو برنارد ماربال الفيكونت
 من قسيس ابن ، رى——مونتجم
 ءام ولد ، رلندية الصعتر مقاطعة
 ١٩٠٨ عام بالجيش والتحق ١٨٨٧

 الجبهة فى العظمى الحرب فى واشترك
 الدردبا ب د وعند ، الفرنسية
 الوحدة يقود كان الثانية اتحابة

 فى البريطانية القوات من الثالثة
 كما ١٩٤٠-١٩٣٩ ,بجن فرنسا
دنكرك. عن الجالء فى اشترك
 خلفا ١٩٤٢ أغطى فى عجن

 الثامن للجيش قائدا ريتثى للجنرال
 من ارتد الذى افريقيا شمال فى

 دارت والتى العلمخن نقطة حتى ليبيا
 اكتوبر ٢٤ بين الفاصلة اتحركة بها
 جيش باتسحاب واتهت نوذمر ٤ و

 ففيرت ليبيا الى روميل المارشال
 شمال جبهة فى القوى موازين المركة

 عبر ١٩٤٣ مارس ٠٣٠ وفى افريقيا؛
 فى اشرك ثم ، تونى فى مارت خط
 ساحل على والنزول صفية غزو

 وهى ( سبتمبر - يوليه ) ايطابا
 القيادة 'نحت تمت التى العمليات

٠ ايزنهاور للجنرال اتحامة
 فى المتقدمة الحلفاء توات قاد

 فى ذورماندى ساحل ذرو عبات
 تاربطاذية١لقو١ قاد ،ثم ١٩٤٤ بونيه

مبرأطورية  ١هولند حررت لتى ١ وا
 ودخلت ، المانيا غمال واقتحمت
 حتالل١ت١لقو قائدا عين ، الدنمارك

فبراير حتى المابا فى البربطانية



١٢٧٢ ( معاهدة ) نذريه مو

 فيلدمارشال ربة ومنح ١٩٤٦
 فيكونت ولقب ١٩٤٤ فى ( زمم ا)

٠١٩٤٦ فى علمين( اوف )لورد
 فائدا ١٩٤٨ كتمو:ر١ فى عين

 أوربا عن الدفاع لجه ى أعلى
 أعلى قاثدا عهن ١٩٥١ وفى ، الغربيه
طلنطى شمال حلى لتوات  حتى ا
 فامنمر مه لخة ١ اعتزل نم ، ١٩٥٧

 زار ٠ الحربى التاريح فى التأليف الى
 ١٩٦٧ مايو فى العلمين ومنطقة لقاهرة١

 بعد ) المعرية ألحكومة على ضيفا
 وبعن بينه رسائل ثالث بادل
 القى ( الناصر عبد جمال الرئيس

كاديمية فى محاضرة خاللهبا  ا
 حرب عن هرة يالذ؛ المكرية

٠ الصحراء

( معاهدة ر مونتريه

على تطلق مونتريه معاهد _ أو
متيازات الغاء اتفاقية  ممر بهن ا

 تنسب ، األجنبية الدول من وعدد
 التى السويسرية *ونتريه مدينة الى

 شهرى خالل المفاوضات :دا جرت
 مشش وتريه و ، ١٩٣٧ وما؛و ابريل

 جنيف بحرة ء شاطى ءلمى بقع سياحى
 غ_أل دب ج نة ؛ط ^ن الشردى الشمال وفى

٠ منها م ٥٠ بعد وعلى
متيازات الغاء كان جنبية ا  ا

 اشتمات التى الرئيسية المطالب أحد
 المصرية المفاوضات جميع' عليها

 عام منذ اجريت التى البربطانية
 قد المعاهدة هذه عد كأن وان ١٩٢٠

 المعرية واداهدة رة٠مباش وتمجة٠ جاء
 دغمنت والذى ١٩٣٦ أهام البردطاثة

 يعترف )) فيه جاء نصا منها ١٣ المادة
مبراطور الملك الحاللة صاحب.  وا

متيازات تظام بأن  لم األن القائم أ
 مصر حالة و العصر روح يالئم يعد

 لهذه الملحق وتضمن (( ٠٠ الحاضرة
زمة التدابر المادة  هذا، لتحقيق او

تتمل >) أن التدابر هذه وشملت

 فى أولى كخطوة المعرية الحكومة
 ذوات بالدول متطاع ونت اقرب

متياز  يقيد قيد كل الغاء : بتصد ا
جانب على الممرى التشريع  انامة ؛ا

 كما ه المختلطة للمحاكم انتقال نظام
٠ سابقة فقرة فى وارد هو

 يمثل الذى الوفد كان — ٢
 مونتريه معاهدة فى المصرية الحكومه

 باشا النحاس مصطفى ' من مؤلفا
 ووزد الوزرا، مجلس دئيى )

 (؛د. حينذاك واكحة الداخلية
 (، النواب معجلى رئيى ) ماهر احمد

 ، ألخارجية( )وزير باشا غالى واصف
 ؛ ( المالية وزير ) باشا عبيد مكرم

 رئيى ) باشا بدوى لحميد ١ عبد ٠د
٠ ( الحكومة قضايا لجنة

 من اآلخر الجانب فى اشذرك
 صاحبة للدول ممثلون المفاوضات

متيازات  ؛بريطانيا : وتثمل ا
يات مريكية المتحدة الو  !، بلجيكا ، ا
 جنوب اتحاد ،٠ نيوزيلندا ، استراليا
 a الهند ،الحرة ايرلندا ،افريقيا

 اليونان ،فرنا ٠،اسبانيا ،الدنمارك
 ٠ ايطاليا ، المويد ، البرتغال

 من كل كاتت ) ،هوندا ، النرويج
 حقوقها سقطت قد والنما ألمانيا

متيازات فى  ؛ ( العظمى الحرب منذ ا
 وجهت قد المصرية لحكومة٦ وكانت

 الى اوفدت التى الدول هذه الى دعوة
 مزودين اكثر او مندوبا المؤتمر

٠ التام بالتفويض

 رئير موتا جوزيب المؤتمر افتتح
تحاد  اريل ١٢ فى السويرى ا

 حتى اأؤتمر اجتماءت ودامت ١٩٣٧
تفاقية عتد تم  ٨ فى عليها والتوقيع ا

 ١٥ من تتألف وهى ٠ ١٩٣٧ مايو
٠ يأتى ما تضمنته ما واهم ،'مادة
 -فيما كل المتعاقدة الدول تطن (١)

متيازات الغاء تبول يخصها لى ا



وذحشورىتح ١٢٧٣

 جبع ض تاما الغا، ألمصرى ألقطر

٠ الدجوا
ستئناف محكمة بقاء يستمر (٣)  أ

 ألموجودة ألمختلطة والمحاكم المختلطة
.١٩٤٩ اكتوبر ١٤ لغاية أآلن
 فى ألقنصلية للمحاكم يجوز  (٨)
 ١٩٣٧ أكتوبر ١٥ من أبتدأء ممر
 او تجارية او مدنية دعوى اية تبول

حوال اومتعلقة جنائية  با
٠ الثخصية

 لقضا، الدول قناصل يخضع (١١)
 ألقيود مرأعاة مع الخذاطة ألمحاكم

٠ الدولى القانون فى بها المعترف
 اتفاقية ، وونتريه معاهدة ٠ ثانيا
 ورة١لدول١ وبعض بحنتركيا عقدت
 فى ألسويسرية مونتريه بمدبتة وتعت

 بنبا، ذلك وكان ، ١٩٣٦ يوليه ٢٦
 باعادة التركية الحكومة طلب على

 الخاصة لوزان معاهدة فى النظر
 عقدها سق التى التركية بالمضايق

 ودول تركيا بعن ١٩٢٣ يوليه ٢٤ فى
 ازالة تضمنت وألتى ألحن'طاء
 الدردنيل على ألتركية ألتحصينات
٠ والبومقور

وربية الدول استجابت  لطلب ا
 فى الدولية الحالة لتحرج نظرا تركيا

 حرب نشوب واحتمال ١٩٣٦ عام
 ألمماهدة ذصوص وتضمنت ، عالمية

:يأش ما
 للدردنيل ا—تركل تحمين اعادة

. وابوسفود
 مما > المدبة المالحة حرية الرار

 حالة فى ( لوزان معاهدة ق جاء
 مرور فيمتتع الحرب فى اما ؛ أللم
 المحايدة وللسفن تري عداء ألسفن

 او استراتيجية مواد تحمل التى
٠ تري أجمدا، الى رجا

 لغبر الحربية أففن مرور نمر
 ألبحر سواحل عل الواقعة الدول

سود تخداد جم.ذ-وريات ألمقصود ) ا  أ
 . الخفيفة الغن ءلى ( الوفيتى

 أخطار مع نهارا مرورها يكاون وان
 فىحًالة أما ه مسبقا كيةألتر طت١

 لمحاربة١لدول١ لسفن يجوز فال الحرب
لتزأمات حدود فى أ ألمرور  ألتى أ
مم عصبة عليها نصت  كماعدة ) أ
٠ ( ءليها معتدى دولة

تحاد تقدم ١٩٤٥ عام وفى  ا
 ميراهدن بتعديل اجامطا السوفييتى

 فأشرأ له يكون بحيت نتريهمو
 ولكن لبواغيز ١ على كياتر مع مشترك
 ألسوفييتى ألمطلب فضت ر تركثيا

٠ ألفربيعن ألحلفاء دول من *ؤيدة

موسفورى
 ايطالى أصل من يهودية اسبرة لقب

 هام بدور ونامت انجلترا استوطنت
 ض 4 نلطحن فى اليهود توطحن فى

سرة رؤساء اشهر  حاييم موثى ا
 ولد ( ١٨٨٠ - ١٧٨٤ ) موتتغيورى

 ثروة وجمع لندن فى واستتر بايطاليا
 ثم البورصة فى بالمضاربات هائلة

 فافر اليهودية ألممالة الى اتصبرف
وسد الشرق الى  مرات ٧ ا

 تحقيق فى المالية الهبات واستخدم*
 ساطات فقة١هو 'ءلى وحصل ، أهدافه

 يهودى ستشعى ارشاء عار( تركيا
 ، ١٨٥٥ عام بالقدس للبنات ومدرسة

 مصر فى على محمد لدى توسد كما
 فى اليهود من عدد سبيل اخال، عل

 سيحى تين شل ي( متهب دمشق
 تم-ويل ءلى عمل وذلك ، وخادمه

 الدعوة قيام قبل األرض نبرأء حركة
 ، هرتسل تزعمها لتى ١ا 'ألصهيونية

 أت ألتمم* احدى باسمه تعرف
ولى اليهودية  التى ،فلعلن فى ا
٠ لمحتلة١ للقدس ضاحية أصبحت



)١٢٧ ( مبدا ) 'مونرو

(مبدا )مونرو

 أمريكى سياسى مذهب مونرو مبدأ
 الحادس اآلدربكى الرئيس الى ذب
 ( ١٨٣١ - ١٧٥٨٠ مونرو جيمى
 فى اوروبى تدخل !ى برففى يقفى
 فى وذلك ، الباسية امريكا شتون
 بتاريخ ا£وذجرس١ الى بها ؛حث رسالة

 تدخل سبة بمنا ١٨٢٣ دسمبر ٢

 شئون فى والنما وبروسيا روسيا
 بعد الجنوبية أمريكا جمهوريات بعض
سبانية الثورة اخماد ٠ ا

 الدول يمنع مونرو مبدا يتفى
وروبة ستيالء من ا  أرض عاى ا
س امريكية  او الضم أو تعمار—با
 معاهدة موارو مبدا وليس ، المبادلة
يات أعلنتها سياسة هو بل دولية  الو

 قوتها على رعايته.؛ فى معتمدة المتحدة
٠ الفردية

سمين

 حزب من بريطانى مباس
 جينس وولتر لورد وهو ، -المحافظين

 بمدينة ولد ، ايرلندى أصل من ينمو
 العموم مجلس دغل ، ١٨٨٠ عام دبلن
تحاديين لجماعة ممثال ١٩٠٧ عام  ، ا

سماك الزراعة وزارة تولى  عام وا
 اشترك (، برلدوين وزارة )١٩٢٥

قته-ادبة اللجنة ني  اركينيا اودة ا
 التعمرات وزارة تولى ، ١٩٣٢ عام
 عام (وفى تثرشل وزارة )١٩٤١ عام

 الشرق فى مقيما وزيرا من ١٩٤٤
ومد  عماية من يهوديان اغتاله ، ا
 الغاية لهذه فلمعلين من وندا شبرن

٠ نغمها السنة من نوفمبر فى

يرات
 فرنسوا وءو ، فرنسى سياسى

 وكان ١٩١٦ ولن ، ميمران موريس
 درس ، لحديدية ا لككيا عامال أبوه

 بجاممة سهليا ا لعلوم او الحقوق
 العالمية الحرب فى اشترك ، باريس
 (( صول )) رتبة على وحصل الثانية
لمان اسر فى ووقع  ولكنه ١٩٤٠ عام ا
 بحركة !:احق الهرب مئ تمكن

 ولندن نبثى بين تنقل لهذا ، المقاومة
 يتودها ديجول كان حين وابجزائر

خرة هذه من .١٩٤٣ عام ا

 أدرى لثئون سكرتيرا مبتران عين
نتقالية ديجول وزارة فى الحرب  ا

 فيها اشتغل فترة و؛هد ١٩٤٥ عام
 النواب بمجاس عضوا انتخب بالمحاماة
 الديمقراطى اياومة لحزب » ممثال

شتراكى  والذى تزعمه الذى « ا
 وزيرا عين ، الوط ار—اب يمثل

 حكومة فى القدماء المحاربين لشئون
 بعد واشترك ١٩٤٧ عام رامادييه

 حتى تألغت ألتى الوزارات أكثر فى ذلك
 لىزءامة١ ل د؛جو وبعودة ، ١٩٥٨ عام

 كما المعارضة جانب فى وقف فرنا
♦ الجزائرية للثورة العدأء موقف وقف

 فى الرياسة انتخابات لى اسمه برز
 من بز ٢٢ ءلى حصل حين ١٩٦٥ عام

صوات ولى الجولة فى ا  عاد ثم ،ا
 انتذابات فى ديجزل امام منفردا ثف لح

عادة  ، ١٩٦٥ ديسمبر ١٩ فى ا
 مجموع من بز ٤٥ طى نبها وحصل

هوات  من مؤيديه اكثر وكان ا
٠ الد-باب

مثبة٠ لال١ ,حدى  صدن ا

 موزعة ، الثمالية الحدود عل تتع
 غ’ب ،لورض سنت '*ر بحيرات بين

ان شر . م٠م الف ه٨ر٢ ماحتها



الجزار ميثاق ١٢٧٠

 مياه من المساحة هذه نصف نحو
 الجنوب من تجاورها ، البحيرات

يتا  معدد تطور ، وانديانا أوهايو و
 فكان اليها الهجرة ببب سكانها

 الى ارتفع ، ١٩١٠ عام ن٠م ٢ر٨
 نءام٠م٦ر٣ الى ,،١٩٣٠ عام ٤ر٨

 .بينهم ١٩٦٠ عام ٧ر٨ الى ، ١٩٥٠
 العاصمة ٠ الزنوج من ألفا ٧١٨

ف ١٠٨ سنج  ألخرى والمدن ،آ
 وهى ن٠م ١ر٧ ديترويت مل—تش

يات فى السيارات صناعة مركز  الو
 جراند ، ألفا ١٩٧ فلنت ، المتحدة

 لصناعة مركز وهى ١٧٧ رابيدز
ألفا* ١١٢ ديربون ألثاث*،

ية كانت  على اساسا تعتمد الو
 التى الصناعة الى تحولت ثم الزراعة
 نمف خالل سكاصا عدد .ضاعفت

 اذ البيارات صناعة سيما قرن
 الكلى المجموع من بز ٩ ٠ وحدها تنتح

يات  فى العاملين عدد بلغ المتحدة للو
 عل ؛حماون ألفا ٢٥٥ الصناعة هذه

 وند ، ( ١٩٦٢ عام ) د٠م ١٨٧٠
نتاج قيمة يلفت  ٤٤١٨ ذذسه ءام ا

 تصنيع من الدءل اليها يضيف د،٠م
 ، د٠م ٢٩٦ وهو والصلب لملحديد

 الخام الحديد من الممتعدن بلغ وقد
 م ١ره٩ البترول ومن د٠م ١١ر٠

 ألف ١٤٩ر٧ النحاس ومن ،,برميل
 ومن ، حد ٠ م ٤ر٢ الملح و*-ا ، ط

سمنت  بينما ؛ برميل ٠م ٢٦ر٧ ا
رض مساحة تبلغ  ١٤ر٣ الزراعية ا

ف ١ ٠ ه الى متمة ٠ ف ٠ م  مزرعة آ
 وأهم د ٠ م ٣٥٢ الدخل وجملة

 ( بوشل م ١٠٠ ) الذرة ألمحاصيل
٠ والقمح والقرطم

ية دستور ينص  د رأي على الو
 على لتمييز ١ ومدم المدنية الحقوق
 استخدام أو التعليم فى لجنس ١ آماسى
مادة ) تنص كما التوظف أو ألمرافق

 للحقوق دائمة لجنة انامة طى ! ١
ية وألفت ،المدنية عدام عقوبة الو  ا

 يتألف ٠ العظمى الخيانة باستثناء
 ٤ لمدة عضوا ٣٨ من الشيوخ مجلس
 أدة أءغاء ١١٠ من والذواب سنوات
ية حاكم وينتخب سنتين  ٤ لمدة الو
 عام حتى سنتين كاتت ) سنوات

 فى نائبا ١٩ و شيخان يمثلها ( ١٩٦٦
٠ الكونجرس مجلس

الجزائر ساق

 الشامل البرنامج عل اطلق اسم
 القرارات مجموعة تضمن الذى

 ذمر٠مؤ عن صدرت التى والتوصيات
 بمدينة عقد الذى الدولى لتنمية ١

 ١٩٦٧ اكتوبر شهر خالل الجزائر
 دول من دولة ٧٧ فيه واشتركت

 ،الالتبة وامريكا وآسيا أفريقيا
 فى بومدين هوارى الرئيس وافتتحه

 العمل واستهدف ١٩٦٧ أكتوبر ١١
 اتساعا تزداد اش الفجوة تقريب على
 ة٠لغذي١ المتقدمة الصناعية الدول بين

 ثرواتها استفلت التى النامية والدول
 بازالة وذلك .?طويلة اجيا الطبيعية
 المعوقة وغيرها ألجمركية العقبات

 وتحقيق ، النامية الدول لصادرات
 التى الخام المواد أسعار استقرار

 من مئوية نسبة وتخصيص ، 'ننتجها
 الدول لمساعدة المتقدمة الدول دخل

 المباحثات فى واشتراكها ، النامية
 الدولى النقد تظام باصالح الخاصة

 تحقق اش الوسائل من ذلك وغير
 والتقدم التنمية برامج نجاح

 فى المؤتمر قدم وقد ، لشعوبها
 هيئة الى البرنامج هذا التالى نوفمبر

 الدراسة موضع ليكون المتحدة ألمم
٠ والبحث



١٢٧٦ االريع الدول ميثكل

ربع’١ الدول ق٦ب

وربية الدول وتعته ميثاق  ا
ربع  بريطانيا : وهى الكبرى ا
 مدينة فى وايطاليا وألمانيا وفرنسا

 أش طى ، ١٩٣٣ يونيه ٧ بتاريخ روما
 ، جنيف فى الالح نزع مؤتمر فشل
 موسولينى بنيتو من بدعوة وذلك
يطالية الحكومة رئيس  والزعيم ا

 هذا من ااخرغى وكان ، الغاشتى
 بين التعاون تنظيم محاولة الميثاق
 وقيامهابوضع اوربا فى الكبرى اتدول
 التليم مع الالح لتخفيض أماس
٠ المعاهدات تعديل بمبد!

 الوطنى اسل ميثاق

مؤتمر واعلنه اقره وطنى منهاج
 الجمهورية فى الشعبية القوى يمثل

 بخطوطه تلتزم لكى ، المتحدة اامربية
 تحقيق نحو مسبرتها فى العريضة

 ، اشتراكى مجتؤح بناء فى أمالها
 ، والمصلحة الحق صاحبة باعتبارها

 ١٩٥٢ ثورة مقومات ضوء فى وذلك
 عوامل من التجربة عنه أسفرت وما

٠ والتخلف النجاح

 المراحل من بلطة الميثاق مر
 ! فى بدات .،.واعالنه اتراره نبل

 امدره سياس ببيان ١٩٦١ نوفمبر
 فيه حدد النامر عبد جمال الرئيس
 وفى ئ الشعبى العمل تنظيم خطوات

 جمهورى قرار مدر الشهر من ١٨
 اللجنة )) باسم عرنت لجنة بتشكيل

 للقوى الوطنى للمؤتمر التحضرية
 دراسة مهمتها كاتت (( الشعبية
 تجميع يتم بواسطتها التى الوسيلة
 بطريق الشعبية للقوى ممثلين

نتخاب  ٠ وطنى مؤتمر منهم ليتًالف ا
 اللجنة هذه أتمت نونمبر ٢٦ وفى

ماهية تحديد تضمنت التى مهمتها

صيلة الشعبية القوى  وكيفية ا
 السياسى العزل مبدأ فأقرت ، 'نمثيلها
 خصما اعتبرتها التى الطوائف لبعفى
شتراكى والفكر للثورة  وصدر ا
 يناير ١٦ فى جمهورى قرار بذلك

 عملية بدأت فبراير ه وفى ، ١٩٦٢
٠ الوطنى المؤتمر انتخاب

 للقوى الوطنى المؤتمر انعقد
 وفى ١٩٦٢ مايو ٢١ فى الشعبية

 لحمهورية١روس فتتاحتقدم١ جلسة
 العمل ميثاق ممثروع عبدالناصر جال

 بين. من وتألفت ، حناقشة الوطنى
 عضو مائة من لجنة المؤتمر أعضاء
 : لجنة شملت لو.ان ٦ منها تفرعت

 الديمقراطية ، العامة لمبادىء١
شتراكية ، الليمة  السياسة ، ا

 ثم ، العربية الثغون ة( الخارجية
 استكملت أن وبعد ، التشيق لجنة

 تقدمت منانثاتها المائة لجنة
 الميثاق أقر الذى المؤتمر الى بالمثروع
 يونيه ٣٠ فى وأعلنه عليه وصدق

١٩٦٢

 ، أبواب ١٠ من الميشاق يتألف
 ١٩٥٢ ثورة الى عامة نظرة : تثمل

 ؛ تجارب من عنها تمخضت وما
 باعتبارها ضرورذالثورة الثانى والباب
 النضال لتوحه الوحيد الطريق
 جذور الثالث الباب ويفصل ، العربى

 الباب يوضح بينما ، المصرى النضال
 اليها تردت التى النكبة درس الرابع

 ، ١٩١٩ ثورة بعد الوطنية المركة
 عن تفصيل الخاص والباب

 والسبادس ، السليمة الديمقراطية
شتراكى الحل حتمية فى يبحث  ا
جتماءى١ لتظف١لمشكة  قتمادىوا

نتاج فى والسابع ، ممر فى  والمجتمع ا
نسان حق من أن باعتبار  العربى ا

 وتقرير حياته صنع فى حقه استعادة
الباب وعرض ، بيده امته مصر



فلسطين ميثافى ١٢٧٧

شتراكى للتطبيق الثامن  ،ومشاكله ا
 العربية حمدةالو فى والتاسع

 العربية الجمهورية وسئولية
 والباب ، المجال هاذا فى المتحدة
٠ الخارجية للمعياسة يعرض العاشر

 عالن الوطنى المؤتمر مهد وتد
 ثعبنا ان )) فيها جاء بديباجة الميثاق

 صنع يعيد ان على العزم عقد قد
 والحق بالحرية أرضه على الحياة

 والالم وبالمحبة والعدل وبالكفاية
 من أنزل وبما بالله منا وايمانا ٠٠٠

 ،٠٠ والالم والخير الحق خريعة
 ٠ ٠ ٠ ثورتنا طريق على لخطانا وتثبيتا

 ٠ ٠ ٠ التكافل تحقيق الى وسعيا
 واعتزازا ٠ ٠ الشعبى لطابعنا وتجلية
 بأننا ويقينا ٠ ٠ المانى لى بترائنا

 ٠ ٠ العربى الثعب من يتجزأ  جزء
 كله بذلك ٠ ٠ التاريخى !واجبنا واداء
 الميثاق هذا نتر كله ذلك أجل ومن

 لثورتنا وطريتا لحياتنا اطارا ونعلنه
 ٠ ٠ المستقبل اجل من لعماتا ودليال

 أن على ,الله ونعتاهد ميثاقنا نعلن
 الحق سانى من فيه ه؛ بكل ستمية

 نبذل وان الحياة فى والعدل والهنبر
 هذه انضع ط؛قة من الله أودمنا ما كل

٠ (( التنفيذ موضع ؟يما العانى

مم عصبة ميثاق  ا

أساسه عظى قامت' الذى الدستور.

مم عصبة  ونعته ١٩١٩ عام( فى ا
 واعتبر الصلح مؤتمر عن منبثقة لجنة
 معاهدة يتجزأمن  جزءا الميثاق هذا

 المعاهدات تضمنته كما فرساى
 والمجر النما مع عقدت التى التالية
 جميع متعيناعلى اصبح لهذا ،وغيرها
 الصاح معاهدات على الوقعة الدول
 ، نصومه بمقتخى والسير تنفيذه

 اتسع ند العصبة نشاد ان ويالحذ
رسمها التى الحدود عن ذلك بعد

 التزامات عدة ذلك وشمل ، الميثاق
 ووافقت -هذ—التالي المعاهدات فرضتها

٠ العد-بة عليها
مم عمبة ميثاق يتألف  من ا

ءراغى تتضمن مادة ٢٦ و مقدمة  ا
مم عصبة انثاء من  تكرينها وكيفية ا

 ، نيها العمل وسبر واختصاصاتها
تية: بالمقدمة الميثاق ويبدا ا

 الدولى التعاون تقدم فى رغبة ))
 الدول بين والطمانينه الالم وتوفير

 عدم الى ترمى التزامات يقبول
لتجاء  المراحة وغرض ، للحرب ا
 بين العالنات فى والثرف والعدالة

مم  الدولى القانون أركان وتثبيت ، ا
 ، الحكومات بين للتعامل فعلية كأداة

حترام المدالة على وبالمحافغة  وا
لتزامات لكافة التام  اسوب بين ا

 على المتعاقدة الدول توافق ،وبعضها
 هواد نلك بعد وتتوالى ((٠٠ الميثاق
 يضم ملحق على يشتمل الذى ،الميثاق
طية المدول أسماء  وقعت التى ا

خرى الدول وأسماء الميثاق على  ا
٠ اعالنه بعد اليه انضمت التى

 فلسطين ميثاق *

هو ، الفلسطينى القومى الميثاق
 شعب ممشو قطمه الذى العهد

 بمدة عقد الذى اأؤتمر فى فلطين
 وتضمن ١٩٦٤ ط-لو ٢٨ فى القدس

 والشعب الغلطينى بالوطن التعريف
 السياسمعية والمبادئء الغلطينى
 سبيل فى يعتنقها الكى والقومية
٠ السليب الوطن فى حقه استرجاع
 وطن فلطين ان الميثاق يقرر

 وقت تائمة كانت التى بالحدود عربى
شراب  الوطن-وحدة هذا وان ا

 الفلسطينى المشعب وان ، تتجزا 
 وهو وطنه فى الحق صاحب وحده هو

 الذين العرب المواطنين جميع يغم
١٩٤٧ حتى فلطين فى كانوايتيمون



١٢٧٨ ,المم هيئة ميثاى

 عربى ب ولد ص كل وكذلك
٠ التاريخ هذا بعد فلطينى

 التى السياسية ابادى، اما
 وعد اعتبار فتشمل اليثاق تضمنها

نتداب وصك بلغور  فلطحن على ا
 مشروعات ورفض ، باطله اجراءات
 -اقامة الميثاق -ضمن كما ، التقميم
 تنفيذ عن مغول اثعبى جهاز
 التحرير منظمة ft باسم يعرف الميثاق

٠ (( لغلطينية ١

مم هيئة ميثاق  ا
مم هيئة ميثاق ، المتحدة ا

 فرنسمكو سان بمعاهدة ويعرف
 هذا بها ونع التى للمدينة نبة

 والميثاق ، ١٩٤٥ يونيه ٢٦ فى الميثاق
 المنظمة عليه قامت الذى الدستور هو

 سابقة دراسات له ومهدت ، الدولية
 اشتركت التى موسكو ؤتمر ه فى بدأت
 ١٩ بحن ما الثالث الحلفاء دول فيه

 فى ثم ، ١٩٤٣ نوفمبر ا و أكتوبر
 ٢٩ بين' ما أوكس دومبارتن اجتماع
 وفيه ، ١٩٤٤ اكتوبر ٧ و سبتمبر
 بانثاء المقترحات أساس وضع

 اش المقترحات وهى عاصة هيئة
 دول ممثلى أمام النظر موضع وضمت

 الذى النظام ليرضع دعيت التى العالم
 على والتوقيع الهيئة عليه تتوم

 ودام ، دولة ٥٠ عددها وكان ميثاقها
 ٢٥ بعن ما الفترة خالل اجتماعهم

 والدول ؛ ١٩٤٥ يونيه ٢٦ و ابريل
رجنتين : هى هذه المؤسسة  ، ا

 ، بوليفيا ،بلجيكا ، استراليا
 ، كندا ، البيضاء -روميا ، البرازيل
 ، كولومبيا ، الصحن ، شيلى

 ٠ تشيكوسلوفاكيا ، كوبا ، كوستاريكا
 ، سعادور ، اكوادور ، اذومينكان

، ،اليونان ، فرنا ، أثيوبيا  جواتيما
 ، ايران ، الهند ، هندوراس ، هاييتى
 لكمبورج، ، لجبريا ، لبنان ، العراق

 ، نيكاراجوا ، نيوزيلندا ، هولندا
، ألفلببن ،باهجواى ، النرويج

 ، افريقيا جنوب ، ممر ، السعودية
تحاد ، أوكرانيا ، تركيا ، سوريا  ا

 ، فنزو ، اورجوأى ، ألوفييتى
 الي. بولندا انضمت ثم ويوغوسالفيا

٠ ٥١ العضو واعتبرت الميثاق

 ١٢١ و ديباجة من الميثاق يتألف
 ومبادئها. الهيئة مقاصد تثمل مادة

 الهيئة وفروع فيها العضوية وصفة
 وسلطاتها العامة الجمعية ووظائف
من ومجلس  والمنظمات والمجالس ا

٠ لها التابعة المتخصصة

 اآلتية الميثاق؛-الديباجة .ستهل

مم شعوب نحن )) وقد ، المتحدة ا
جيال ننقذ أن ،أنفسنا على آلينا  ا

 فى التى الحرب ويالت من المتبلة
نسانية جلبت واحد خاللجيل  عرا

 ؛ الوصف عنها يعجز أحزانا مرتحن
 بالحتوق ايفاننا جديد من نؤكد وان

ساسية  الغرد وبكرامة لالشان ا
مم والناء للرجال وبما وقدره  وا
 وة؛ متاو حقوق من وصغرها كبرها

حوال نبين وان  ظلها فى يمكن اش ا
لتزامات واحذرام العدالة تحقيق  ا
 من وغرها المماهدات عن الناشئة
 ندفع, وأن ، الدولى القانون مصادر
جتماعى بالرقى  ترفع وان ، قدما ا

 الحربة من جو فى الحياة ستوى
 الغايات هذه سبيل وفى ٠، انمح
: اعتزمنا

 وان ، بالتامح انفنا نأخذ ان »
 ، جوأر وحسن سالم فى معا نعيثى

 بالسام نحتفن كى قوانا نضم وان
من  .شولنا نكفل وأن ،ألدولى وا
 الالزمة. الخطط ورسم معينة مبادى،

 غبر فى المسلحة القوة نستخدم ا لها
 لتخدم وان ، المشتركة المملحة.

داة  الثغون ترفية فى اكدولية ا
قتصه جتماغية ا  ثعوب وا

٠ ه جميعها



٠مهذ ١٢٧٩

 جهودنا نوحد ان قررنا ند »
غراض هده لتحقيق  فان ولهذا ؛ ا
 مندوبيها ايدى على المختلفة حكوماتنا

 فرنسمكو سان مدينة فى المجتمعين
 التفويض وثائق ندموا الذين

 ارتضت قد ، للشرائد التوفية
مم ميثاق  وأنثات ، هذا المتحدة ا

 األمم » تسمى دولية هيئة بمقتضاه
٠ « المتحدة

وض ساق
 فى اطلق ام الوطنى الميثاق

 الحكم ابان المعاهر الممرى اتريغ
 ١٩٣١ عام فى نام اتفاق على اشكى

 الكبيرين اسيحني—,لا الحزبين بعن
حرار الوفد وهما  ، الدستوريين وا

 الله عبد » اسم عليه اطلق كما
 تكوين منه الفرض كان (( والوطن

 دستور اعادة على للعمل تومية جبهة
 مدقى حكومة ألفته الذى ١٩٢٣ عام

 اعالن مع ١٩٣. اكتوبر ٢٢ فى باشا
 عن قاصر انه روى* جديد دستور
مة سيادة مبدا تحقيق . ا
 الى دعوة الميثاق هذا اعالن وتال

. «الوطنى ,أؤتمر » عقد

تونابج
 تتبلة اول تفجير منذ برز اصطالح

 تعادل وحدة به ويقصد روجينيةلذ ١
 المتفجرة المواد من. طن مليون

 لفظ من مثتق ، كالديناميت
 من ، كبير بمعتى ايونى (( ميجا )ا

صطالح ذلك أمثلة  (< ميجافولت » ا
 مليون تاوى كهربائية وحدة بمعنى
. فولت

ميخألوقتش
 ، يوغومالفى وساس عكرى

 ولد ميخالونتثن دراجا الجنرال وهو
المربى الجيش رجال من ي ١٨٩٣ عام

 — ١٩١٢ ابلقان حرب فى اشترك
 عين. ، العظمى الحرب وفى ١٩١٣

 براج فى ياعكر ملحقا بعدها
 خد المتاوهة حركة تزعم ، وصوفيا
حتالل نانى ا يطالى ا  ليوغوسالب ا

 مصابات حرب بتنظيم ١٩٤١ عام
 فى. صربية وزيرا عنن ،يوغو جبال فى

 فى بالمتغى اليوغوسالفيا الحكومة
 ن١ غبث لم الملكية ميوله ولكن ،لندن

 سيومده الث لجناح ١ واش بينه أوقمت
 يتزعمه كان ألذى ) ألمقاومة حركة فى

ساطات وبعن بينه واقربت ( تيتو
حتالل  من كل أئدن ألى أدى مما أ

 ءة١اض ألحلفاء وسلطات ألمنفى حكومة
 وحكم ١٩٤٦ عام فى عليه قبض ،منه
عدأم عليه  فى ببلغراد ألنار باطالق با

.٠ بالخيانة متهما يوليه ١٧

1محدد
 ءسكرىوسياسى. ، ميرزأ أسكندر
 لجمهورية رئيى ادل ، باكتاتى

 ٠!يو كان ، ١٨٩٩ عام ولد ، باكستان
 تخرج ، ألزراعية أألمالك اصحاب من
 دراسته واستكمل بومباى جامعة فى

 هرسعته ساند كلبعة فى العسكرية
 ألرتب' فى وتدرج ، ألبريطانية

 جنرأل ميجر رتبة ألى ألعسكرية
 بالجمعية عضوا أنتخب ( لوأء )

 غالم خلف ، ١٩٥٠ عام التأسيسية
 الباكتان عام حاكم منصب فى محمد

 ١٩٥٦ مارس ٢ وفى ، ١٩٥٥ هام فى
 أسالمية جه.هورية باكستان أعلن

نتخاب وتولى  رئيس أول منصب با
 وق مؤقتة، بصفة للجمهورية

 ألترجمة صاحب أعلن أكتوبر ٧
 الدستور وأش ألعرب أألحكام

 اعضاء واقال أألحزاب جميع وحل
قليمية ألمركزية ألحكومة  وأتام ،وأ
 ألقاتد خان أيوب محسد ألجنرأل

وش ، سكريا حاكما للجيش ألعام



١٢٨٠ المدفوعات ميزان

 سلم أن الترجمة صاحب يلبث لم
 فى خان أيوب الى السلطات جميع

 الذى وهو ، نفه لعام١من )أكتوبر ٢٨
٠ الجمهورية رياسة ذلك بعد تولى

المدفوعات مزان

 فى يستخدم اصطالحى تبير
قتصادى الوضع على التعرف  ا
 تتألف التى الضامر بتحيل للدولة

 وبين بينها المتبادلة المعامالت منها
 فترة خالل وذلك ،الخارجية الدول
 المدفوعات نميزان1 اى ، معينة زمنية

قتصادية المعامالت لكافة سجل هو  ا
 والتى فيها طرفا الدولة كانت اش

 المصرفية والخدمات السلع تثمل
 تحويل وعمليات اشابة والصكوك
 عل والفوائد والهبات النقود
ستثدارات القروض  ونفقات وا
 وحركات واتأمعن والنقل السياحة

جل والقصير الطويل المال رأس  ا
 انها بمعنى الذهب رصيد وتحركات

 بالصادرات يعرف مما تتألف
 ، المنظورة وغر المنظورة والواردات

 اردات واش الصادرات وكاتت
 بعيد غر عهد لى١وا وحدها المنظورة
 أساسه على يجرى الذى العنمر
قتصادى المركز نحديد ٠ للدولة أ

 أن ينبغى المختلفة العناصر فهذه
عتبار موضع توضع  مقارنة فى ا

 سلع من بمواردها الدولة مادرات
 فتعتبر منظورة غر وصفقات منظورة

 ومدينة تصدره ما بؤقدار دائنة
 تساوى فاذا ، تستورده ما بمقدار
 يعتبر المدين بالجانب الدائن الجاتب
 توازن حالة فى المدفوعاث ميزان

 فى أو الدولة مانح فى انه اعتبر وا
٠ صالحها غر

تجادى ميذان

 شائع كان اقتصادى اصطالح
ستعمال  الدولة مركز مراقبة فى ا

 مركزها ثم لخارجيةومن١ معامالتها فى
قتصادى  مقارنة به والمقصود ، ا

 ، بوارداتها الدولة صادرات حجم
 على الصادرات قيمة زادت فاذا

 الميزان ان اعتبر الواردات نيمة
 كان واذا الدولة صالح فى التجارى
 غير فى أو موافق غر اعتبر العكس

 ذلك عن يعبر كان كما ، صالحها
 ، موجب أو سالب الميزان أن بوصف
 قيمة بعن الغرق ان فى اعتقادا وذلك

 ونيمة ( الزيادة حالة فى ) الصادرات
 للدولة دخالجديدا يضيف الواردات
 الرفاهية اشاعة الى يؤدى وبالتالى
 هذا وأن سيما  ، العامة والثروة
٠ بالذهب يدفع كان الغرق
 الميزان دراسة على لالعتماد أن غر

 المركز طى للتعرف التجارى
قتصادى لم ا  كافياللتعبر يعد للدو

 هناك أن اذ الوضع هذا حقيقة عن
 غر الدولية للمعامالت اخرى صورا

 المنظورة والواردات الصادرات
 اتجه لهذا ، الميزان حاب فى تدخل

قتصاديون  مراقبة الى المحدثون ا
 المركز لتحديد « المدفوعات ميزان »

قتصادى ٠ للدولة الحقيقى ا

عامة مزية

 رنمى بيان العامة الميزانية - ا
 العامة النفقات بعن مقابلة يتضمن

يرادات  نترة خالل للدولة العامة وا
 وتمثل ٠ المالية بالمنة تعرف زمنية

 ضوء فى للدولة ازاب السياح
 ،الميزانية بابى بين القائمة العالنة

 تقديريا تفصيال البيان هذا ويتضمن
يرادات معادر عن انفاقها. ووجوه ا



عاؤه فبزانجة ١٢٨١

م بين توازن تحلق ما فاذا  أر
برادات نفاق وج«لمة ا  اعتبرت ا
 حالة وفى ، متوازنة لعامة١ ادزابة

ولى زيادة لغا؛ض الثانية عن ا  يحو

حتياطى الى  حالة فى اما . العام ا
 الدخل ءلى المعروفات رقم زبادة

 عجزا، 'نعالى الميزانية ان بقال الفعلى
 حا كل فى العبز ؛هنى ولكن

 كما ٠ الدولة اقتصاديات فى اسارا

 مرحلة خالل 'نمر الدولة كانت اذا

 تحقق  تنمية خطة بتنغيذ فيها تغذوم
٠ حإو^ة فترن بعد ا عائدا

 دولة ردن المالية اله بدء ؛ختلف
 بة أياس على يقوم نه وأخرى
نتعادى شاطها  زراعة من ابارز ا

 مدر فغى ، مثال ووسمه سياحة أو
 'نم مايو أول انابة السنة بدء كان

 بر؛طانيا فى وكان ، يوليه أول أهبح
 ؛ اير—ف أول فاصبح أبريل أول

 الميزب أرقام تضخم أن ويالحظ
 ازدهار الى يشير جملته فى كان وان

نتمادى النثاظ  الى وكالى ا
جتماعية فاهه الى ت فى أنه ا ا  حا

 الدول مدزاذدات فى ما٢ ألحذرى
دراكية  المباشر الدوا؛ دمذى'ذدخذل ا

ت فى العام القطاع طر؛ق ءن أو  هرجذإ
قتصادى الشاط من  وقفا ر٣تعت ا
٠ اررادة الدول فى ا!ؤراد عر

 اامامة الميزالى-؛ بين رق—وبة
 ذةوم٠ لىة١فالميز ، الختاس والحساب

 سدما سحقبلمة٠ بةنقد تقدبرات اى
رادات ب١أ؛و فى  فى د——وذحهه ، ا

 عن تولن——ا١ خبرة على I—.ونعه
 وء—ط فى -ة——الدوا ة—مدزاذي تدبر

 تكون قد ١لهذ ، السابقان لىات١لىز١
 نتيجة رللمخط ءرخمة التذردرات هذه

 حسبان فى ذكن٠ ام طارئة *ل١و٠لع
.اب—الحس ما١ ، لمن—ارزالى مغذطلر

 ت١د١بر١و للنفقات بيان فهو الختامى
 زمنية فترة خالل نعال تحققت اش١

 لحساب ١ تقر؛ر بعتبر ذا ٠ مانمدة
 عاى ف ر—دع هامة بقة’و ااخذتالرى

 لىلمذ١لىز١ واعذماد ؛المدولة لمالى١ اًوذف١
 منوط الديمقراطية الدول فى العامة

طةب  الحكومة -نبدأ و اثررعية ا
 اعتمادها د—بد ا تنفيذها فى

٠ واقرارها

 ت١د١بر١قتحادبون١ يقسم — ٢
 كاردح انتمادية ت١د١بر٠١ الى العامة
 من لحكومة١ ا—علده تصل الذى

 ، اتجريد؛لمن الخدمة من أو ممتلكاتها
 التى وهى مجادية '.برادات والى
 'ذجبر كما ) جبرا عليها ل—'نحص

نتفاع ءلى ها و؛ رعا  بااخدمات ا
 كالغرائب ( تقدمها التى المامة

 ؛ المحاكم بها 'نحكم التى والغرامات
؛رادات معادر وأهم  : ع٠هو العاهة ا

 نظير دالرسوم ا—بأنواء* الغراب
 ، مة1 - ص-ا فق ١إر ١ يدخر سنخدام ١

يرادات مالك من وا  أرباح ، العاه^ ا
 ، القروض ، وتجاربه مالية ذات عم

 ، الجنائية الغرامات ، الذءوبذمات
عانات  ، لمن—والخارجح لم*—الداءلى ا
موال حصيالمذ  ٠ وعبرها المحادرة ا

برادات ذه—ه تمثل  ا٠مجموءه فى ا
، واحدة مالة وحدة

نعاق أو صروقات1١ اًما  ،العام ا
 عإى الميزانية بدل فى بذود، فتذوذع

 حمات٠لتقص١ ومنها ، مخذلمغة ض-ر أ
قتصادية  تدا وذاك اطحية١ او ا

 م٠تف أو ،النفقات هذه من٠ لالغراض
 ، القومى الدخل عدى تأثيرها حسب

 لحدذائية، أو ءادرة أنها حيث ن٠م أو
نفاق لىة١بز 'نقسم ا٠ك  ى على ا

 أعتبارات الى ته*تند عمرة وضعية
يه ذاًخذ ماً وهذا ، ووظيغي.لمذ ادارد؛



١أ٨٢ ( ة٢ ر ع '1 ) اورى ٠- - ا؛

 وتتوى ميزانياتها وزع فى الدول
 -*أبذ—الرأس '!.دول داك فى

ض فالميزاب : وادرادة  رعية ا
 أبواب ٩ الى واداريا وظعيا •ذم

 i الدوب والثغون لدفاع ى
ذماء؛ المساعدات  . ,اسا ٠ ا

 ذنى-م ٠لذحه ١ هذا وعذى ، الج !إزراءلمن
 ادوفيتى ذحاد’١ فى الميزانية أبواب

قتعاد ن ،كالدفاع بابا ١١ الى  ا
دارة ،ا"من ،الهووى . الح ،ا

 الى الميزاب فتفسم محر فى أما
ول ١ ، يةن٠ربمي م-مجن٠ق  ميزانية ( ا

 اداريا ا *زلمكددم "نقم وهذه حت الخدم[
 لهيائت١و والمصالح رارات لد تبعا

 ، قما ٤٨ وعها—ومجم الحكولبه
 على نفه ااًوقت فى شم بيت[

 أبواب ٤ الى الدرف أوجه اساس
 الجارية، المدروفات ، المرتبات .٠ هى

ستثمارية المعرفات  التخدويبة ثم ا
عال ميزانية ( وااخانى )  و"نثمل ا

 بقطاع الخاصة الدننألمن الميزانيات
عمال  العامة واليائت كاوسسات ا

قتعادى الطابع ذات  وض ٠ ا
 والرى كاازراءا ةطاء[ت الى بدورها

كان والنذلى والساعة ٠ الح و

 النطاعات هذه "شيم يجذرى ثم
 أن ويالحظ ٠ ادارية اقسام ااى

 "نطورت قد محر فى النفقات ميزابة
 ١٩٥٨ — ٥٧ عام ٠مذل حسما ."ذدورا
 مج٧٧٤ الى ارتفعت ج٢٣٣٠ فكاذت

 ح م ١٣٠٩ اى١ ١٩٦٢- ٦١ عام
٠١٩٦٧٠٦٦ عام فى

( كة هر٠ ر ،جساون

المواقف احد مرهلون معركة
 خد سوريا صراع "نار؛خ فى البارزة

 اسمها اشتقت ، الذردسى تداب ا
 الى الطريق عر ماون سهل عن

الى كم ٢٨ تدد يبدد والذى دمئق

 فى المدركة ه ط جرت ، منها الغرب
 عام دوليه ٢٤ الدمعت ووم ؛ح—حم_

سيفة ذمت-ها٠خا بأختو ١٩٢٠  ؤول ا

 استثهد وفيها ،• ه٠ذف لوم١ ظهر
 العفدلمذ بك روسف ا'.سورى ازعيم ١

 ان بعد ) المذطوعين عزجم قاد الذى
ر ض  الظامية القوات فيدل ا

 (٠ ءورو الجنرال نذار استجابة
 ور المعركة ضحايا عدد بلع وقد

٠ متطوع الف نحو اوطذيحن١

 _ول—دخ مراون مدركة تال
 ،التالى اروم فى دمنق لغربب١

 .-وريا لمغادرة فيعل المتعد ؛بما
 وعمدت ، نفه الثهر دن ٢٨ فى

نتداب مائت  وزارة ط|بذ الى ا
 غرامة بدفع لهم الموالية الدرى عال،

 الجيش لالح ونزع باهظة حرية
هالى  حكم المناوش وتليم وا
 وكان ، عبكرية محاكمة الى ':غرنى

درا، لهذا فعل رد اول  اغتيال ا
٠ اتالى اك«ر دن أ ١ فى الدروبى

ميسورى

يات احدى مرب ,!و  'اوطى ا
 ىمور٠٠٠لمي ١ نهر من اسمها اشتقت

ية فى دانتق الذى ص بمجرى الو
 سنت مدرنة ون بالغذرب الميسبى

ية مسدن م—اه لوير  ويمثل ، الو
 اةولل الثرقى الحد المرى

ية عن يغد-صا و  ، اللينوادر و
 لجذزب١ وفى ايوا الذهمال فى تجاوره[

 ٦٩ر٧ وساحتها تبلغ ١، اركتاسر
 احدهاء ) السكان وعدد ، م م ألف

 ألقا ٣٩١ ببهم ن م ٤ر٣ ( ١٩٦٠
 ؛ للميل ٦٢هر وكثاذلمذ اذزذوح من

 ، ألفا ٢٨ ستى جيفرسون لمذ٠ص-لملعا ١
خرى والمدن  نويس سنت تثممل ا

 ,!لها، ٤٧٥ ذى كنساس ،ألفا ٧٥٠
٠ ألفا ٩٦ فيلد نح سبر



ي٠٠ !؛٠٠٠٠٥٠ ١٢٨۴

ية انتاح بلغ  الزراعة من الو
 الذرة : ويشمل د م ٤٣٨ ( ١٩٦٣ )

 ب،٠م ٦٢ موب فول ،بوثل م ٢.٣
 ألف ٤٥. قطن ، مب٠٣٨ر٧ الدح

 اردانى نتاجها١ة بوفر حز٠تت كما ة؛ بال
 م ٩ر١ ) والخنازير الماشية سدما 

 الثروة من الدخل وبذخ ( رأس
 ألتعدين اما ٠ د م ٧٢٨ الحيوانية

الرصاص اشاج فى أ!ولى وتعتبر
 االنتاح شمل كما ( طن ألف ٨٠ر ١

سمنت  قيمتها برميل م ١٣ ) ا
حجار، والباريت والفحم مد< ٤٤  وا

نتاج ويعتبر  المصدر الحناعى ا
 (د٢٣٧٨٦ ')^الوالية للدخل األول

 الطرات مه-.مات صناعات ويدل
 تعليب ثم والمواصالت وألشل

٠ ا!غذية

ية التدريعى المجلس يتألف  و

 لمدة ١ءفو ٣٤ ) شيوخ مجلس : من.

 ١٦٣ ) نواب ومجلس ( اتنذو ٤

 حاكم وبنتفخب ( سنتمن لمدة عضوا

ية  فى ؛حلها ، سنوات ٤ لمدة الو

٠ نواب ١٠ و ذميخان اكونبدرسى ١

ميسيسبى

يات احذرى در ااو  لمتحدق١ ا
خديج عاى دخلة الجذوب اذدى فى وتقع

يتى عن يفحا.ها ، اكسيك١  أويزيان؛ و
 ل-ر مجرى رب—الذ فى واركناس
باما وتجاورها ىاب  لشرق١فى أ
 مس-احتها ،'بلغ الدال فى وتنيى

ية١ ر وتب م م افآ ٤٧ر٤  ٣١ او
٠ فالحة١ حدث من

؛.ة سكان ءدد بأخ  احصاء I ااو
 ٤٦ر١ بذوسعد ن م ٢ر١( ١٩٦٠
 من أف ٩١٦ شهم ، أربع١ م:ل

 وث س الداادة ذعتبر٠ ١لهذ ازذوح١
ية١حى١ذو وءض وفى ، الزذوج عدن  لو

، بز ٨٠ نحو ااى ازذوج١ ش?ة لردفع

 العنصرية التغرقة فان ذلك ومع
 أمل٠٠وتث القانون بحكم مطبقة

ص ، لمستشغي__ات١  حيات—ا
 ، الحديدية السكك ، والسبتون

نتظار غرفات  ، ادامة السيارات ، ا
 ابيضى دمن محرم التزاوج أن كما

 شخص ٠١٥٣ بين ،.وس والسود
عدام ءليهم حكم  ١٩٣٠ عام بين با
 ٩٩ ( الغاز باستخدام ) ١٩٦٣ وعام

 : العاصمة سابيضى، ٣٠و ازذوح١س
 رى ا والمدن ، ألفا ١٤٤ جاكسون

 داوكدى ، ألفا ٤٩ مريديان 'نشمل
كوبس ، أ'اها ٤١ جرينغيل ألفا، ٤٢؛

 الزراعة على اقتصاديا'ذبا تعتمد
نتاح فى التودمع بدد حتى  لصناءى ١ ا
 ت—الحاص عان ؛دوره بذوم الذى

رضى حة1س تباخ ، 'ازراعية  ا

 الى مقسمة ف م ١٨ر٦ الزراعية
 ف ١٣٥ بمذؤسط صغيرة ملكيات

 الدامالت مقدمة ولى ، للمزرعة
 ( ١٩٦٣ عام فى بالة م ٢ر١٢١ القطن

 ت اأو دمن الثاذثة تعذ؟ر لهذا
 الحامالت وتدل ، للذطن المنتجة
خرى  ، الذرة ، ا-كر١ قصب : ا

 ول—الة ، فويا١ فول. ، ا!رز
 تشذل بينما ، وابطاطا السودالى

 /ز ٥٧ لدو أى ف م ١٧ر٢ الذابات
ده لكلية١ المماحة *ن  ل وتى ، و

 ررماشة م ٢ر١ ذية١امو١ الثروة
ذتاج ض الدءل جملة و  الزراعى ا

٠ د م ٧٨٠٢ والدوالى

رون أما  ء_لى فتذوم المددب ا
 ن٠م بز ٩ ٠ ١ ااطبيعى وااخاز اابذرول

نتاج بلع ( قيمتها حماة  ١٩٦٣ م ء؛ ا

 لف'ز١ وس ليبرم م ه٨ر٦ تهاجم ام
 ٠ ب٠مكع قدم ٠ م ٢١٩ لطبيعى١

 از——والغ أبدرول ةبلكل١٠ ل<ذيمة١و
٠همد٠٤



١٢٨٤ بوئان

ية التشريعى المجلس يتأى  للو
 ، ( عضوا ٥٢ ) وخ٠ش لجن من

 كالهما ، عدوا( ١٢٢) ذواب ومجدى
 فى ويمثلهتا سنوات لم لمد'ة منتخب

 دفى ،نواب ع د شيخان نجرس اتي.
 ل - خصب بائنهر ١٩٦٤ انتخابات
 مقابل صوت ألف ه۴ غلى جونون

.ووتر جولد عإجها حدلى الغا ٣٠٧

معويان

 اتحاد وريى سوفييتى سياس
 وهو ، السوفيتية الجمهؤوريات

 ، ميكعويان ايفانوفيتش انباص

 باض قرية فى ١٠٨٩٠ عام ولد ازمنى
 صاحب هآوؤ وكان .، اروسية ا ارمينيا

ثاث لصناعة متجر  التددق ، ا
 عام فيها وتخرج .الالهوت بمدرسة

 فى الخدصن عن صدف ولكنه ١٩٠٥
 النشاط ااى وا'نجه *ن الكب

 القيعرى واحكم الممادى اياس
 الحزب الى اندم ثم لدكننامذورى ١

سترار  الرية المذظمات والى ا

 وفى ٤١٩١٧ عام ثورة فى واشترك
 ولكنه عليه القبضى ألقى ذلك خالل
٠ هرب

سغذؤط لى—بد شاطه انحرف
 تحرر حركة فى العمل الى العمردة
حتالل نم أذربيحان لمازالتركى ا  ا

 انتقل ثم ، ة فبتي نمو٠س مة؛دورية واؤ؛
 لغتأذظار حيث ووسكو الى ذلك بعد

 هذا جانب الى ووقف وستالثى لدنهن
رر  ، نروآدر سع صراعه أثناء ا

 الر التاريخ هذا دنن وانمرف
قتصادية الشوئن تفاقيات وعقد ا  ا

 يذارن وزررا ب٠مذص بتوبه بة لتجار ا
ولى بارته ز ذلك سن٠ ، ادارجدة  أ

يات  ولى ، ١٩٣٦ عام المتحدة للو
أوكل الثانية العالمية الحرب خالل

 من بخد؛ح؛ته الجيش تمورن أمر اب
 منح لهدا ، المعركة أثناء التغذية

 بطل )) وسام النشاط هذا بسبب
دشراكى الدمل ٠٠ (( ا

 لرئيس نائبا الترجمة صاحب عثن
تحاد وزراء  ١٦٥٥ عام السوديتى ا

قتصادية الماش الى منمرفا  ، ا
 فى بريزينيف خلف ١٩٦٤ يوب وفى

 وريات—الجمه اتحاد رئس منصب
 منحبه عن تخليه لحين السوفيتية

 ، ١٩٦٥ ديمبر فى صحية !نحبااب
٠ ذلك بعد توفى

ميالن
 المناعية العاصمة ، ميالذو او

 فى أواونو نهر عدى وتقع يطاليا
 يمثل الذى اومبارديا سهل وسعن
 كانت لهذا ، ايطاليا شمال اقليم

 الحديدية الكك من لثبكة مركزا
٠ يناورة ايطاليالجدول ترط اش

 ،ن م را٦ سكانها بدد ياخ
 ت١لقطار١تو١ليار١ ضاعاتها تندل

ت  ٠ القعدية والمدوجات والمجذ
 زب—ااطح بنشاة اسمها ينترن

 ٢٣ فى موسدواحنى بزعاهة الغاشدى
 ، ١ءفو ٤٠ يضم وكان ١٩١٩ مارس

 (( اثانتى )) جريدة بها حرر كما
شتراكي..ة  ؤسسجريدته1 أن نبل ، ا

٠ (( ديتاليا رودواو )١

لجبا

 لحيش١ءاى يطاق اصطالحى لففن
حتياحر  عكرية ذوات وهى ا

 ةمن٠وح نمثل محدودا ندريبا’ مدربة
 لحق٠٠ لكنها اه'هل١ الجيدى ورات
قليمى لدفع١ عمال بقيادته  ، ا

 ٠ أطلب١ ة١حا فى ا ذتدش و
 تم اش المناطق فى عادة ل—وتعم

 تعتبر لهذا فب؛ وتدريبها تجذنيدها
أهميب؛ رز٣وت ، محلية ه رغ ذات



١٢٨٠

 وجود رءى لتى١ النبروف فى
حدود عن بعيدا العامل الجدش

. ارطن

 المددى الذظام فى ابيثبا يقابل
 ابان نائمة وكاذت الرديف قرات

 المرابطة والقوات. ، العظمى 'احرب
 ألداية الحرب ;ان١ تثكلت التى

 بانسانها المرسوم نحى وقد ، الثاب
 فى ووزعه محلجة قوات انها على

 المكلفين من وتؤلف القطر جهات
 :طلبسيرا ولم سكرة٠اع ١ لخدمة و؛

 تكوينها حيث من تقابل كما ، ولتجنيد

 ااحرص » قوات وأغراضها
 الثورة بعد تألفت التى (( اوطنى

٠ ١٩٥٣ عام

مين
ية  لشمال١أفحى فى تقع امريكية و

 ، ا!طلس المحيط على مطلة الشرقى
 قوس نه فى كندا حدود وها تحدنط

ية لؤى٠س تجاورها و  امريكية و
 الطول يبلغ ، نيوهامبر هى واحدة

 ا .1 زدذم. م ٢٥٠ حلها١ك التنقيم

 م ٢٣٧٩ الفعلى الساحل طول بلغ
 منه جعلت التى تعارجه ة لكثن نظرا

 ، والحدفيات الردين لصيد مزرعة
 القصرة المجارى بها تكثر كما

 ٢٥٠٠ عددها يبلغ اض١ والبحيرات
ية ^ساحة لغ٠ت ، بحيرة  ٢٣ اؤو

 ، ألفا ٩٣٩ سكانها وءدد ٠ م م ألف

 والمدن ( ألفا ٢٢ ) اوجذا العاصمة
 اويستون ، اكا ٧٢ ند رتال بو ا!خرى

ألفا. ٣٩ بانحور ألفا، ٤١

 مساحة من بز ٨٥ الغابات تغطى
ية  ( فدان ٠ م ١٦ر٧ نحو ) الو

 حذوءات1١خشابو١ انتاج كان لهذا
 للدخل 'الهامة المصادر من بها المتصلة

ية فى الدخل فاب ذلك وعلي ، الو

’حر• مينا،

 مد١٤ه رخ٠ الزرب الحامالت رث
 البطاطس مقدمتها وفى ( ١٩٦٣ عام ا
يات١ ول٠٠مخم ثمن تنذج )  ويلثانية وو

نتاح( حيث من  اثروة ١ قيمة وتشمل ا

مد،١٢٨ ا!لبان ومذشجذات ااخدع,وانية
 بلحرىماجمداخه١ اصيد ا اخدصول واخ

 اد-ناعة١ وتقوم ٠ رطل ٠ م ١٨٩
 *رندمتها وفى المهدلية ااخامات على

دة تنتح اذ اورق١  ض بز ٢٧هر الو
يات١ فى الورق انتاج مجم.وع  ، ااو

٠ د م ٤٤٩ ذه٠ي وبما

ية من ١جزء ;،لغا مين كانت  و
 جين ١٨٢٠ عام حذى ماساشوزتس

تحاد اى١ اضؤت  المجلس يتكون ،ا

 ٣٤ , شيوح مجاس من التثريعى
 ١٥١ ) ب١ذو ومحى ( ١و—عن

 ،منتين لمدة مذذخب كالهما (عضوا
دة حاكم ينتخب بينما  ٤ لمدة الو

 لكذونجرص ١ فى يمثلها ، سنوات

٠ ونابان شيخان

حزة مباء

 بها د—يقح ، لحرة١ ايناء
 يكون الدول ون دولة لى ميناء
 اتفاق عإى ؛ناء ). آجبية لدولة
 استخدامها فى ااحق ( بينهما

 لو كما تحارتها فى طليقا استخداما
 يحدث ٠ اوخاصة مزوانيها من كانت
 السواحل ة٠مب دولة -دالة فى هذا

 ديفذة،أوفى٠ص ساحادة دواة تجاور
تدويل .بذخى دولى تنظيم حالة
 حرة مدينة اى١ نى ١ إو ١ رن ميناء

 ماوثن الفترة خالل جناءدانزح ومثالها
 الحرة وايذاء ٠ المعانيتين١ الحربين

 'نقيمها الذى (( الحرة المنطقة )) غدر
 وتعذى موانيها باحدى قطالخ فى الدوك

وعره؛ لجمركية ١ الغرائب من وقها٠س
بما-كد زة5ا طقة1كا ، ارسدوم ١ دن

٠ عبد٠س بور /



١٢٨٦ سون

ون——ب.

 اش بريم جزيرة عاى يطلق اسم
حم لل:حر الجنوبى المدخل فى انقع  ر ا

 ندو و"نبعد المندب باب دوغاز عذلى
ماحل من كم ٤ ردى ا  ظرا ٠ ا
ستراذي.,ج.بذ همتها   ؛‘حذا-١ ا

 س-!طات ءدن فى فطم١ للحاكم كان
 اخالئها وبعد ١٧٣٨ عام رضون١

 ثم ١٧٩٩ عام ريطاذيون٠ل١ احتايحا
 ءغت٤وتذ' ١٨٥١ ءام احتاللها أعادوا

ورس قناة افتتاح بعد أهميتها  ، ا
 سلطات عدن فى م العى للحاكم كان

 يدير بين.ما ، الجذزبرة لى 'نثر؛مية
 ، هوورا خوريا جزر حاكم شوئذهأ

 فى للمساومة هوونسعا أصبحت
 لغذومية١ اديحة بجحن الجالء ت٠محاد

اذ ١٩٦٧ عام البرطابة والحكو
 ذاك—حين يعلىنى لبر ١ خر لعر ١ ن٠تف

 هذه وفى دولية معنة الى لدويا
 فى اتخدامها سرائيل دن الحالة
حدر ر اابع عبور  ميزانية بلغت ٠ ا

٠ ح ألف ٢٢ ( ١٩٦٥ عام ) ادارديحا

( اتغاوة ) موخ
فى وقعت اتفاقية ، لووذح اتفاقية

 ١٩٣٨ سدر ٢٩ بتاريخ بوذح٠
 يطابا در و ألمانيا هون كل فيها اشذركت
 ة درحلم ؟رت واء ، ١ب بطا ١ و وفرنسا

-حداث فى هامة  ا.١ أدت ااض ا
، اكاب ة٣1لعا١ نثوب'الحرب

تفاقية اعترفت نيا دحق٠ ا  ٣فىذ أ

 ؛ؤلف كان الذى السودبت اقليم
٠زثيذوداوفابا مهورية ح من حذزءا

 هذه بعقد انتهى الذى ع١اض١ بدأ
تفاقية  النازية ألمانيا طالبت عندما ا

موديهت اقليم بضم  باعتباره اليها ا
ط هون كل ووافقت ،ألماد أرضا  فر

جزاء ضم على وبريطانيا قليم من ا  ا
 و ، ألمانية أكثرية "نسكنها التى

 باجراء طلباته فى هتار استرسل
جزاء فى احفتاء  من ا!خرى ا

قالم  على الغربية الدول أشارت ، ا
 خذت أ كما بالتساح فاكيا وساو تشيح

 القيام فى وؤرنا بريطانيا من كل
 حالة أن ا ، عسكرية ؛استعدادات

 ولى بعد هدأت أن ربث لم الذوتر
نيا ٠ لوونح فى مفاوضات اجراء أ

 .مي.وذغ اتفاقية "نوقيع فى اشترك
دبيه ٠؛ ( برطانيا ) تثمبرزن دا
، ( ألماسا ) هتار ، ( فرنا

 ذلك ق وم ( ايطااثا ) ولينى—لو,و'
مرتجن ايحتار البريطاذى الوزير طنابلة

ولكن ، ودسمرححو برشتجادن فى
نغاقية  هبوب ع—تدن لم ذلك مع ا

؛  حجن ١٩٣٨أكتوبر- أول فى صفة ا
لمانية الجيوش حدت١  دود—حذ ا

 هذه تعتبر لهذا ، تشيكلوفاكيا
تفاقية  لمنع تمت محاولة آخر ا

؛ الحرب شوب ٠ ٠ الثانية لمية ا



لعاصويى١ ١٢٨٧

رتة
نادا(

 حارذة دإة ءاى ق’دط اس-ب
 ن—مذ لمذخمت١ ;غجار١ ثنج_د'دة

 نم ذكون٠و ٠ الثاب العاب الدرب
 ذا١خز بًانبها ز 'رتمي ، مخاتللغة أح.جام

 بيكة٠دم من ا معدنى غالف إه
 عرجازوين (يحذوى عادة وم١أ.ف-د
 حدث بالهدف صطدمت١ وذا هالمى

 ديدة—ش- حذرارن آدب ار—اذذج
 وتفتت تذيب أنها درب ااى

 فى يتطاير الذى المعدنى اشالف
م فيضاعف اتجاه كل  المحاب آ

 "نشويهات احداث عاى ويعمل
 الجذزع احتراق عن فضال ث دديدة
 ٠ ااشديدن الحرارة ب٢ب المحاب
سلحة من والتالم  فى امرمة ا
 هاى ئحة عليه وتنطبق الحروب
سلح تحرم التى الدولية  دديدة ة ا
م من تزيد والتى اذيار المماس آ

 م’لذالى١ قنابل اسرائيل استدمت

ردن الذرب ااضفة عرب زلم  با
سراريلى العدوان أفء ستعمارى. ا  ا

ردن ممثل وقدم ١٩٦٧ يوب فى  ا
 مدورة وثائق الدولية لمذظمة١ فى

سرائيلى.، العدو تدين  أدانت ا كم ا
يات للسالم رسل تكمة٠مت  المتحدة الو

 الدرب فى النابالم اهرجاباستخد
٠ الذيتناب

نابدى
 يطلق كما ،وطينية مدبنة

 االردن محافظات احدى ءاى االسم
 تقع ، ا اليه الغربية الذسغة ضم بدد

 وبى السهول ا:ه- ط ذم. ة7هض ءلى
، القدس رهال فى م ٣٠ فاذا— م.ب«

ية 'شع الذركى الحكم ابان كانت  و
نشادى بنشاطها تثتهر ،بيروت  ا

 ازبذون ١ زبت اضاح ة - ودقا وبخ
 )احصاء جا سكا عدد يباع ٠ نوالدمابو

 *ركزا دحت٠اه ،العا ٥١ ( ١٩٥٤
حت دعب الشعبية مقاومة  ل—ا

٠ ١٩٦٧ روب فى لها ام-بولى١

اأ؛وى
 بن ذيمان وءو ،أردلى سياسى

 ١٩١٠ بالحلت ولد نابولى، فارس
 ٠ ن٠للحنجابو معشع صا>ب اود وكان
نجليزية واذرف بنابلس تطم  ا

هرر ااخبامد^ فى وتخرح بالقدس  بكيةا
 شذخلبالذدربمى١ ، ١٩٣٣ عام بروت

، لد-داعى ا اخ٠الذش الى انصرف ثم

 عين وسجن، ١٩٣٦ "دورة فى سذرك
 ، ١٩٤٠ بعمان المحارف حدد مد؛را
ردن مالية وزور مذصب تولى  م ء؛ ا

 ؛م ١٩٥٠ ا!قذحاد ووزورا ١٩٤٠٦
 ولكنه ١٩٥٣ ادن فى لبالده سذا

 التالية السنة فى استقال ان بات لم
 ركى اك العراقى الحف لمعارسه

 أسى ،بغداد احلف مهد الذى
شتراكى الحزن  وحدلى اطى ا

 انتخابات فى مقعدا ١١ ءإى اند*ارد
٠ ١٩٥٥ عام

 فى ة٠ر١اوز١ رياسة النابولى ذولى
 ابراهيم اؤزارة خلنا ١٩٥٥ اكذوبر
 مية نذو عربية ة ياسم٠س - ظ ناخ,: هاشم

 ا!حالف ه٠لىمعارشذ لمها مد؛ ونحت
 من جذوب'باشا طرد عاى واادلى
ردن' صالت واذوثيق ، الجيذر  ا

 هبدةمما والغاء ، سدور؛؛ و رمح;
 دوان—ال- د —ف ف ذو وو ، ١٩٤٨

ردن قلم ليا ، الثالش  عالقاته ا
 اسذخذرام س بطانيا بر ومءع ، ,ا بذرف

رضى ردنية ا  ملمكرة٠ء عمادات فى ا
 لى ار ١ ٠ فى استقال ، ممر ضد
 ف.™رى -بز،حع ه—وخاذ ١٩٥٧

الخالدى.*



١٢٨٨،

ذا؛واى
 جذوب فى رقع هرةها ابطاب م.خاء

 ، ه؛ مذ م ١٥٠ مسافة وءؤى روما
 ( ١٩٦٦ احصاء ) ساكانها عدد غ دل
 مركزا نابولى كانت ، ن م ا ر ١٨٠

ومذيا بين لحر ١ بعن ى٠٠دس لغا ا المنلمزاحل
ارتع٢ اتى ا ة ير٠٠٠م٠اأ ولينى٠٠٠سرو٠ قاد

 ودخل ذازستى الف ٤٠ هرن تتألف
 ١٩٢٢ اكزوبر ٢٨ فى روم؛ بسا

 كانت ، وة ء لحعم١ ءر وذولى
 الثابة العالمية الرب ابان ولى٠ذاب

 الماواة لمخدورا وش٠جي ورنملك مركزا

 عليها استولى ، افريقيا شمال فى
 ن١ بعد ١٩؛٣ اكتوبر ١ فى اسفاء

لمان دمر ٠ اباء منشائت أكثر ا

النانال
ع بات٠أأو احدى  الذى ا

 جذوب اتحاد هوره جم ٠مذ 'نتألف
 ة٠مطل الشرق أقحى فى ونع أفريقيا

 ■، وبى—الجن اسندى حط1١ عاى
 فى ق—موزاب مستعمرة تجاورها

 وذو٠اس وربة—وجمه ، مال—الز
 غ—تبا ، رب—اأغ من ( باسوتولند )

ية نأك فى بما ) ماحتها  زواواند و
 الف ٣٣هر ( ١٨٩٧ ابها زمت التى

 وءدد آ م ٣٦٠ ساح]ها وطول ٠ ٢م
 ٠من ٢ر٩٧ ( ١٩٦٠ احما )سكانها

 سيما  ا"سيويعن من ألفا ٣٩٥ بيدهم
 هندوك من كمتانيعن والم؛ دلهنو ١ من

 ابيضى من ألفا ٣٤٠ و ومسلمعن
 ٠ البانتو من ن٢٢ر٢ وتبلغ والبقية

 ١٢٨ ١ ذزدورج٠ليدرم؛ر مة—العاص
 دربان لى١؛و١و اددن اهم ، ( الغا

تحاد مدن لثة ودى (اًاغا ٦٨١ .) ٠ أ
نتساج رذ-مل  قصب الزراعى ا

 انتجت ندان الف ٥٢٢ ١ امكر
 ذلك ويلى (١٩٦١ دعام م ٨ر٦

 وأخشان والوالح والتبغ ادرة
 ااعددلمن ثروتهآ تضؤل ؛ الصباغة

تقوم ، (سنويا طن ألف ٢٦٧)الفحم

 السماد اًهمها ص-د؛ءات ة ءلى رها٠
 يتألف ♦ لذخيوة ١و والحدبد واأؤرفى
 ، عضوا ٢٥ من التشريعى مجاسها

 حااخي-و مجدر فى ٨ ويمثا.ها
الذواب مجلس فى ١٦ و الفيدرالى
٠ مدرار

نادو

 الخدروف بمثل حزعارى لفظ
واى  مال٠ش حذوف )) م.ذظمة م—س ا

 دظ )) اكامل١ واسها «"طإشطى١
طاس مال٠ش معاددة  وضا (( ا

صطالحى اللفظ هذا ازق ٠ ا

ى٣ذا؟ازا
رف فى تقع ، هامة يابادية ميناء  ا
 أول وهى يوشو٢ لجزيرة الثمالى
ن ميناء  الجذوب م.ن اانادف لد

 حيوبة ضاعات ة لدلى ومركز والذرب
 ؛ر—غي وقطع الغن بذاء تشمل

 ، اتدربائية والمعدات الطارات
 ادربكية جذودلمن غارات لخمس تعرضت

 . دون الثانية العالمية الحرب خالل
 كانت بأنها ازهرت ، جدية شائح

 بعد ) الثانية الذرية القنبالمذ هدف
 قنابل قاذفة القتها ( هيروشيما
 ١٩٤٥ أغسطس ٩ فى رريكية
 دارة فى' امآل—ز *تخريبا فأحدثت

 الضحابا عدد قدر ، اميال -١ ٠ قطره؛
 ضعف بنخدو بثن واد-؛ أاغا ٣٥ بنحو
 الف ٢٠٤ سكانها عدد ) الرقم هذا

 ألف ٣٩٦ الى ارتفع ، ١٩٣٧ احصاء
( ١٩٦٦ حاء

ذاًجى

 المجر ياس من ادين اسم
٠ هما زارات ا ماء ور

 ١٩٠٣ كاحى،ولد آدك ف - ١
 لحربينسا٠ اغذرة١ فى فة بااصحن؛ ءمز(

 حزب الى انضم ثم ، المايتين
 ١٦٢٩ وفى ، 'اثبى ل٣الفالإلج

حزب انشاء في تيلدي مع 'شترك



ناذيأد ١٢٨٩

 انتخب الذى المستقل الهالك صفار
 بالبرلمان ١عضو نتخب ١ ٠ له ا سكررب
عه حزبه حدطل كما ١٩٣٩  عرا
 النازى الحكم ابان ١٩٤٤ عام سجن
 التالية لة١ فى ألمجر تحرير وبعد
رئيسا وانتخب ، حزبه تكوين أعاد

٠ له

 وزيرا الترجمة ساحب عين
وراس التحرير وزارة فى لالعمار  ا

 نوفمبر — مايو ) ميكوس بيال ألفها
 عثن عامة اودانتخابات وبعد ( ١٩٤٥
 زار ( ١٩٤٦ ير١فىر ) وزارة رئيسا

 عن فراح !! وواشنجتون كو٠—٠دوس«
موال  عليها استولى التى المجرية أ
لمان من الحفاء  مادو ٢٨ وفى ، ا
 بوزارته أط؛ح انقالب جرى ١٩٤٧
 البارية العاصر ضغط تحت
 واصتحالت سويرا فى كان بينما
 الى هاجر ثم فمئ ، العودة عليه

يات  الى انحرف حيث المتحدة الو
 ١٩٥١ عين ، والعبتحافة الزراعة
 خرق وسط مهاجرى للجنة رئيسا
 خاف نراع )) كتاب له ، أوربا

٠ ١٩٤٨ صدر ((’الحديدى التار

 زعمانا من ، باجى ايمرى — ٢
س لشعوءى١ الحزب  برز ا

 خاف حين ١٩٥٣ عام فى مه٠س١
 ر١ستمر١مع رة١أوز١ وزىفىرياسة٢١ر

 سكرتير متعب فى خحر١ هذا
 ناجى ايمرى تمي.ز ، الحزب ول١

 تطوبر وتفضيله اإهتدلة بسياسته
تجاه ءلى الزراعة  استحداث الى ا

 المتطرفين عليه أثار مما صناعاتثقيلة
 ١٨ فى الحكم ون فدرخ الحزب من

 ٢٣ ولى' ،الحزب من عزل كا ادريل
 تؤ,١بات١ضطر١ بدأت ١٩٥٦ بر أكذو

 عرءؤدة أصروا والذين اطلبة ١ تزعها
 وزارة راس على الحكم ااى ناجى

 بيان مدر الثهر من ٢٨وفى ائتالفية
 ءلمى السوفيتية الذوات بؤوافتة

ذ. بعد وئكعه|ا .، المجر من -سحابا

 من بدعوة ثانية عادت انسحابها
 بزعامة لتوفيت المؤيدة العناصر

 ستولت ١ نوفمبر ٤ وفى ، كادار
 الدورة على وقضت وودابست على

 يوب ١٧ وفى ، رة١!وز١ كادار وتولى
 ايمرى باعدام حكم عن أعلن ١٩٥٨
 من دد—وء مالدتر والجذرأل ناجى

 ألفت ٠ سربة محاكمة بعد السياسيين
مم لهيئة العام^ الجمعة  لجتمة ا

يات من بايعاز  خمىلذ لمتحدة١ الو
 عن بيانات واعطاء المجر احداث
 ولكن ، الترجمة صداحب محاكمة

 رفضت ااحاكمة المجرية اكاطات
٠ معها التعاون

وك نار
 خليج على 'نقع بالنروبج ميناء

 'سمها تردد ، فوتن لو ( فيورد )
 لت١ ،التاذية العالمية الحرب ابان

ن استيالء منذ أهمية  فى ا—عليه ا
 وم—لهج تدرنت ، ١٩٤. ابريل ٩

 من ١٣ — ١. بين بحرى بريطانى
 أزول ذاك وتال ، نفه الثسهر

 شمالها فى لغرنسيين ١و لبربطانيين ١
لمان جالء  المحاولة ولكن ،عنها ا
 ٧ فى الحلفاء انسحاب وتم فثلت

ألف ١١ سنكانها عدد يبلغ ) وونيه
٠ ( زممة

نازية

 لحزب ١ على طلق ١ اختعارى اسمم
شراكى لمانى الوطنى '  افتق ،ا
سم ١ط  اسبعن من ا

ولين ب من ا  الكامل ا
 النازية ارتبطت ، اانحزب لهذا

نيا فى الحكم بنظام  الفترة خالل أ
شتراكى الحزب فيدا -نولى اش  ا

 هتلر اودلف بزعامة حكوبرة١ا اأوطنى
 ١٩٣٣ .بتاير ٣. من■ امتدت والتى
يا استسالم اعالن ادهن  للحلغاء ا

۶ ١٩٤٥ مايو ٧ فى



١٢٩٠ ناسهوتيوئ

سؤذيون١ذ
ل- ء: هو٠و ، اندونيسى كرى—عد

 قردة افى ٩١٨ ولد ن تدو وس نا لحارت١
 ٠منرجال ابوه وكان سومطرة بجز.برة

 لولندية١رس١لمد١باحدى ■نطم ، الدلمم
 لتحق١ لذدريسا فى عط.ها قذرة وعد

دردة بالكه باندونح ارولنديؤفى ا
جزر بجيش والتخدق ١٩٤١ وخرج

رب الهند بعد دامث ولم ، ا
امر فى وقع أن الحرب وب—نذ

 ة٢يكجع.ونحر ١كا)'و الذين اليا؛؛نيين
ستعمار ضد ؛قاومة١ ى ١ ا  لهو

 وبرز ، العصابات حرب فى ذانترلث
 التى فىوالمديين١ ءودة بعد شاطه
 فعمل. ، قتالهم على الوطنيين جمعت

ساحة سرا ااخوار نزور ءإى  دا
٠ وااذخادر

 عد١ اتجيش اركان ربا^-^ ذولى
ل اعالن ستد  وثعل ١٩٤٩ عام ا

 عينه حبرئ ١٩٥٩ حتى المنحدب ا ط
 ‘علو فعمل للدفاع وزيرا سدوكارو

 التمرد وحركات ت١اخور١ اخماد
بدة  الفترة هذه بها زت ألذى ا

-ول فى ونجح  حة1—٠لجا ءاى ا
وسى للجيش يات من ا  الو
 عام فى الوفيتى ذحاد١٠و المتحدة
 ومم لموسمكو زبارته بعد ١٩٦١

 القاهرة زار كما ، للشيوعية معارضته
 ءواصم من وعدد نفسه العام فى

 أحبط ،والغربة الالؤمة الكتابن
نقالب وعى ا  سبتمبر ٣٠ ق ا

 اعفاه ، ١٩٦٦ فدراير وفى ، ١٩٦٥
 رغم مه منت من كارنو سه اًرئيعمر١

 خاغه ، له ددة ا" اطلة١ مظاهرات
٠ الدفاع وزارة فى سدوهارتو

الناهرة

حتالل ذحت٠ فالطال.ة بلدة  ا
سرائيلى  فى تقع. ، ١٩٤٨ عام منذ ا

 نم طبرية بدرة بين الجزرلى افيم
ابحر وساحل ( منها ٢١٥٠) '!شرق

بيض  عن د /٠ ( مذ.ه م ٢٠ ) ا
 لطربق١ طول ) م ٦٥ و دس—الق

 الحلفاء عال؛ ولى م( ١٠٥ رى ا
سذرالية اغرقة١ )  سبتمبر ٢٠ فى ( ا

 ألقا ٢٠ سكاراً. عدد يبلع ،١٩١٠٨
 لميحيين١من ثلثادم (١٩٥١ ؛احشاء

ورثوذكس ! من والثلث ا ٠ .مينا

باذكنج
 عاصمة ٠ ن كبم صيذتة بنة مد
يانح )) نهر عدى تقع ، سمو كيانح اقليم
 نم الغروى الشمال فى {< كيانج تى

 كانت ن م ١٧٠ مافة وعلى يحاى
 أم ، ١٥ القرن حتى للحجن عاصمة

 التى التحرير ركة مركزا كانت
 قدرة- وبها صن يات سن قادداً
 عام الوطنية صين عاصمة ت أصبة
 بزعامة الكومنذاذج حذكم ابان ١٩٢٨

 ءليها استواى. ، ذك كاى دجتن.ا
 ٠١٩٤٥ -١٩٣٧ بين ما اليابارون

 العبن لحكومة عاصمة عادت ثم
تة  لهذه الشيوعيين طرد ين ا!و
زمة  تشانح وانتقال ١٩٤٩ عام فى ا

٠ فرموزا الى شك كاى
 ن م ١ر٤ سكانها عدد ببلغ

٠٢١٩٥٧ )احصاء

ناودو
 الدحوبى الهادى بالمحيط جزيرة

 مستدرة كانت مم٨ هرداحتها نبلغ
 فرس-اًى معاهدة ضعتذيحا و ثم أدانية
نتداب نحت سترالى، ا  وندت رم ا
 وبريطانع؛ أسذراليا وداً:؛ تحت

 استولت ، ١٩٤٦ عام وزيلندأ و

 أغاس فى اليابانية القوات عاتها

لفاء تعادها ) ١٩٤٢  ١٣ ا

 اقتحادية أهمية لها ( ١٩٤ ه مردبن

 الفوسفات من غنية مواطن لوجود
 ن بريطانية ة٢ش نستذاب عاب بتية

٠ ١٩٦٤ عام ط٢١ر٦ صادراته بلغت



لجرين. ١٢٩١

انجادة
 لبناذحول فى للشبا'بتألغت منشة

 الى 1هقس قد وكانت ، ١٩٣٠ عام
 (I اللنا;.ة الكتاف » التكا-.,,..منشة

 ا'لطاتغة ش__-اب -ض. جف لتى١
 طابعا النجادة اخذت لهذا المارونية

 روح بث رسالتها ت1فجع ، ممالمدا١
ذافة الرية القومة !ءني با  س٢اا

 وقامت ٠ الشياب انظم.ات كثمغمة1ا
 فاسحاين فى !ب^دة ذظمة٠مم ا٠كقه ءلى

 دن وكان بنابامعر ثم بياذا آو تاًلغت
 بين العسكرية الروح بث أغراضها
 المنظمات لمقاومة اسرتى الشباب

 انضمت ثم كالهاجاناه لعهحوذية١
 ١٩٤٧ عام فى الفذوة منظمة الى

 الدباب ة م.-ظمذ باسم وعرفت
. اهربى١

نج،
ذمام احد  اش الذرى ا!ربعة ا

ط  السوودبة الدربية طكة1١ منها 'نتاً
 تتوسط التى الهضبة جغرافيا وتمثل
حماء من تمتد ، الجزوزة ثبه  ا
 (٢٢٢٠ دحو’ ) ءربا الححان الى شرقا
 وادى الى شما سوريا وددح ومن

 (٢٨٠٠ نحو ) جذ„وبا الدواسر
 المناطق من مجؤوعة أكبر و'زذمؤلى
 المنعزل موقعها من بالرغم الخحبة

 عدد ويقدر ، الصحراء وسط فى
 من ويسكنها ن٢ ٣ بنحو ذجد سكان

 والعجمان خابد وبنو مرة بنو القبائل
 وثعؤر وعنزة وحرب وعتبة
ت الى ونفكم ، والدواص  تثؤل ايا
شمر ويل وحائل ألعارض
٠ والقصيم

 انتقل نجد عاصمة هى والرياض
 لدرعية ١ تخربب بعد سدود بنو ليها ١

 ءاصمة ذلك رمد وأصيحت ١٨١٨ عام
خرى والمدن ، السعودبة الممملكة  ا

 ءذ^زة ؛ ( ١ألف ٣٠ ) بربدة ٠٠ مل٠تش
٠( ألفا ٣٠)

سلظانه !لسجود بزلعز ١ عبد يمط

 عام الرياض ءلى باسيالئه نجد على
 آرالرشيد( امن حائل على نم ١٩٠٣

 آل العزيز عبد وعرف ’ ١٩٠٨ عام
 نجد هربأ )ا بام حيذناك د 3سع

 ١٩٢١ عام وفى ٠ « عشائرها ورئير
 « ذحد -لمظان ١١ اسم نفه عذى أطاق
 أصبح ١٩٢٤ عام لحمغز١ ضم وبعد
 لحجاز ا و وجد ساطان )) لقبه

 من نجذلى اسم بختف ولم (( الملحقات و
 سبتمبر ١٨ حتى لعودى ا اللقب
 اسة )) اص أطلق حين ١٩٣٢

قليم على (( السعودية العرية ا
٠ جم^مه

نجران
 وشمال السعودية بين يمتد اقليم

 يقع الذى نجران وادى يشقه اليؤن
 ،الخار الربع سحرا، من الغرب فى

سم يطلق كما  نجران بلدة عل ا
 اقايم من بالقرب وتقع المودبة

 مركزا نجذران كانت ٠ اليمنى صعدة
 آثارها زالت ما قديمة لحضارة
 يحكم وكان ، صخورها على منقوشة

 المملكة قيام قبل اكادة آل نجران
 عام خالل اسمها تردد ، اكودبة

 الجمهورية بحن النزاع ابان ١٩٦٦
٠ واكعودبة اليمنية

نجرين
 ، وزراء ورئيس ، أسبالى سياسى

 ٠٤١٨٩٢ عام ولد درين جوان ٠وهود
 أستاذا وعمل الطب درس

 عام فى مدرلد بجامعة للغسي,ؤلوجيا
شتراكى الحزب الى انضم ، ١٩٢٢  ا

سبانى  .،اوط كتلة يمثل وكان ا
 فى لكابالرو خلفا الوزارة رياسة ذولى
 الحكومة سياسة فوجه ١٩٣٧ مابو

هلية الحرب ابان الجمهورية  لحين ا
 ابريل فى فرانكو يد على انهيارها

 رئيس اًخر بذلك فكان ، ١٩٣٩
 فى الجمهورى العهد ابان وزراء

 ، المتحدة باتاوا الى هاجذر ، أسبانيا
۶ ١٩٥٦ عام بها توفى



١٢٩٢ ارغيا شمال نجم

افريقيا شمال. نجم
 أول يعتبر جز'ئرى سداسى حزب
تالل طاب اش ا!حزاب  اذام با

 عام رسى1س سمى اذاً ؛ فرنا عز
 ذرى١ب.ز١ عاصرالتساب ونم ١٩٢٦

 لتكودن 'ناليا اجفه ئ وبء ذريا فى
 التى (( ى المسلم النواب وحدة ١١ هيئة

مع اسسها  فى اًرى١ك_ز١ خاس ا
 ديدف وكانت ى العف الحرب أءناب

 بالقركميين الجزائريعن مساواة ااى
 لط ءم.|ت كما والواجبات الحقوق فى

 نتيجة التى؛اتت المظال, دف
٠ العرس لالستعمار

 اذريقيا نجم جمعة رياسة كانت
 ، مبادؤها وتضمنت ٠ الحاح لمعالى

ل١  وكوب ش١لدحز "ام١ اً
 جيش اذسحائب .٠ ااهربى المعرب
حتالل  وقيام ،ئر١ااحز من الغرس ا

 اللظات أصدرت ٠ برلماب حكومة
 عام الحزب بجل قرارا ب——الذرنس
 الندب حزب ١١ محا.ه فحل ٠ ١٩٣٧

 بدوره حته الذى « الجزائرى
 زعمائه عابى وحكمت اطات—اك

 تشكيل اعادة بتهمة عاس بالسجن
 انم تحت اذريقيا شمال نجم حزب
 حلهيا أن سبق منظمه وهو ، آءر

٠ القاذون

دييم نجوس
 ورئيس ، مى فييتنا سياس

 وتعلم ١٩٠١ م ء؛ ولد ، جمهورية
 المسيحذجة واعتنق الفروسية بالمدارس

 ابان ادارية وظائف ء-دة وشغل
ستد^مار 1؛ ذية٠الصي. ٠للهذع ألغركى ا

 وزير منعب "دور ١٩٢٣ عام وفى
 باو الملك حكم ابان انام فى الداخلية

 وعودة نيين الياد؛ جالء وبعد ، داى
 رئيسا داى باو عينه انام الى ذركا

 رئيسا عين ثم ، ١٩٥٤ عام فى وزرائه
 ١٩٥٥ أكتوبر ٢٦ فى المؤقتة للحذومة

 ااجمهورية علننأ حنيف( معاهدة بدد ,
داى( باو١) وأقال الجنوبية وتنام فى

 فررما دولة رئيسا شه وأعلن
 ٠ ١٩٥٦ دسذور ظل فى للجمهورية

 الثورة حركة حزب )) حذزبه حل .
 ءلى ١٩٥١ انتخابات فى (( اذوطنية

 اذتخاد^ فأعيد (١٢٣)صن مقددا ٦٧
 لمدة ا ٩٦ا ابريل فى زرية٠لحمه رئيا

 منح أن يلبث ولم ، أخرى سنوات ه
 واسنخل دكتارورية ساطات نفسه

 ا؛خصب هذا الكاثوليكية وأدرته
 عابى ساعد ومما مثينا استغال
 اضطهاد ضده الداخلية الثورة

 بينما البونية ا!غلبية حكومته
 '؛سدت كونج الفييت قوات كانت

 ٠مر سرعة ا س مساحات على نذونها
قرم مريكية ت١لمساءد١من بالرغم ا  ا

 برن عسكرى عون طلب الى دعاه مما
يات  ذوفمبر ١ وفى ، المتحدة الو

ب وقع ١٩٦٣  بزعامة عسكرى اذذ
 فده لقى (( منه فان ددونج ١١ الجنرال
٠ له أخ مع معرعه الترجمة صاحب

تجو فان نجوين
 وك ، فيتذ-امى وسياسى عارى

 العسكرية ؤرتب١فى وتدرح ١٩٢٣ عام
 ه٠أس ؛رز ( جنرال ميجر ا اواء الى

 رئيسا انتخب حين ١٩٦٥ دونيه ا ٢ فى
 اشترك ؛' وسو1خ لغان خلفا المدولة

 الرئيس لذىءذده١ هونولولو مؤتؤر فى
 مع ١٩٦٦ "راير—فب- ٨ فى نو '>كجو

مريكيين السكريين  م ب أعلن ، ا
 ضع لو بة٠متتخ ديية *تأ ة غ م ب ح

 مارس فى عنه أعلن دائم دستور
 انتخاب أعيد أساسه وعلى ، ١٩٦٧

 للجؤمجوريذفى رئيا جمة التر صاحب
 من بالرغم نفه الدام ٠٠م سدمتمبر

حتحاح نتخابات بطالن ا . ا

 رئيس (( هيوزو ذجوين )ا غير وهو
 التحربرالوطنى !جبهة المركزية اللجنة

 ( كوذج الفييت ) لجنوبية ١ ويتنام فى
 أن ١٩٦٦ عام خالل أعلن والذى

من بز ٨٠ ءإوة اغونها خ "سس ذه٠١قو



ددن “١٢٩١

ابش نجب
 ٠ وزرأء ورئيس' مصرى سياس

 ولد ، باشا الهاللى نجيب أحمد وهو-
 الحقوق مدرسة فى وانخرج ١٨٩١

 وظانف .ض 'نقلب ، ١٩١٢ بالقاهرة
 فى بالتدريس عمل نم العامة النيابة

 عجن •٠١٩٢٣ الحذوق مدرسة
 'نولى ، وزارات لعدة ملكي-؛ مستشارا

 ( والتعرم التربية ) المعارف وزارة
 توفيق وزارة ) ١٩٣٤ عام مرة ول
 حزب الى ذلك بعد انغم ، ( نيم
 عام المعارف وزارة الى فعاد الوك

رراير ٦ فى الثالثة وللمرة ١١٩٣آ

 خلفا مرة !ول الوزارة ريامة تولى
 ١٩٥٢ فبراير ٢٩ فى باخا ماهر لعلى

حكام فأعلن  رقابة وذرض العرفية ا
 تطهير لجان وشكل الصحف عاى

 ء واعف؛ الوزراء 'نصرفات بحث
 ولكه . وغيرهم '!وفدس من ابرلمان

 من .بوب ٢٩ فى ايذنال ان ببث لم
 ، باشا سرى حبن وخلقه نقه العام

 الثابة وزارته شكل ووليه ٢٢ وفى
 فى استقالته قدم ان يلبث نم واكنه
 ( ١٩٥٢ يويه ٢٣ ) التالى اروم

 اليؤوم وهو ، باشا مانيرر وع عل يخلفه
 الجيش رورة يه أعلنت لذى ١

 رزفى ، ا؛لمكى الحكم بنظام واطاحت

٠ ١٩٥٨ س بهم د ١١

نداس
 اقتعادية أهمية ذو معدن ٠ ١

نتاح فى  خام يوجد ، الع-ناءى ا
 متحدا او منذردا الطبيعة فى التحاس

 ورمزه (( نح )) الكيمائى زه ر ، بغيره
 ٥١٠٨٣ انحهاره ودرجة ٢٩ الزرى

 الشدوالسحب الكبيرة بليته بقا وتمدز
 جيد ل—لروى- أنه خح-ارصه ومن

 ورل ويقاوم والكهرياء للحرارة
 ءدة لى التحاس بدخل و ، حمانر ا

ص التحاسر )) لرب.ا ؟.اثك—سع (، زر—ا

 ٠ والزنك النحاس من خليط وهو
 من خلد و'هو (( البرنز )) ومنها

 بيكة— وا ، دبر—والقص التحاس
 النحاس من خلدد وهى البيضاء

نتؤوبا والقصدير  يدخل كما ، وا
 ♦ والذهب ظ—لفض١ مع العملة سبيكة فى

 ولوجود الصناعية هميته ونظرا
 اقارم فى تعدبنه مناطق من الكثير

حتكارات طاردته وقد متخلفة  ا
٠ وا!مريكية أ!وربية

 ع—جمي فى النحاس بوجد - ٢
 على انتاجه مصادر ولكن القارات
 النحو على ووزعة العالمى التوى

: ا"ش
 رودبيا او ) زاجيا : افريقيا فى

 فى النحاس شعاب وتمتد ( الثمالية
 حزام )) اقيم باسب مايعرف ثنايا

حتكارات وتتذوؤى (( النحاس  ا
جنبية  امتيسازات من بز٩٥ على ا

نتاج بلع -نعدينه  ٦٤٤ ( ١٩٦٣ عام ) ا
 قليم ١ فى ويوجد الءونفو ، طن ألف

 وموسدوتوى كيبوش حول ) كا'ذاذجا
 رودسيا ، د الف ٢٧٠ ( وروى

اد،١٦ انجو اط، ١٥ الجنوبية
 دا٢اسل- ،ع',ج،تب’

نتاج ربع ندو طن). م.  ( العالمى ا
 نكارات ١بز ٨٥ )منها أط ٥٨٦ شيلى

 رطل مليون ٩١٧ كندا ، ( أمريكية
 ١٦٥ بيرو ، ( .د. م ٢٨٨ بتها )'
 ١٣ كوبا اط، ١٥٦ 'أكيك ، ط ا

اط.
 ، ط.ن ألف ١ ا . ااحين : آسيا فى

 الجذوبية ؛وربا ، ط أ ٩٦ اليابان
أط. ١١ المد اط، ١٧

تحاد : أورب فى  ٦٣٤ اديتى ا
 ادويد ، ط أ ١٣٨ النما ،ط ا

'اروبج ، ط أ ١٩ اسبانيا ، ط ا ٨٥
نتاج ة٠ب٠ : اظراب ’فى  عام ) ا

..ب م ٢٤ (١٩٦٣



١٢٩٤ العداس

النحاس
 ، وزراء ورش ، ممرى سياسى

 ولد ، باشا النحاس مصطفى وهو
 مدرسة فى وتخرج ١٨٧٦ عام

 واشتذل ، ١٩٠٠ بالقاهرة الحقوف
 بالمحاكم قاصا عين نم بالمحاماة

 الوطنية الحركة فى اخترك ،ا!هلية
 الوفد حزب الى وانضم ١٩١٩ عام

 وانتخب زغلول سعد برباسة الممرى
 ض ١٩٢١ ديسمبر وفى ،له ١ذكرتر

 ، رعد لحبة٠بع س-دثمتبى جزيرة ااى
 وزارة أول فى للؤواصالت وزيرا عين

 وبمد ، زغلول سعد برياسة وفدية
 وانتخب المحاماة الى عاد استقالتها

٠ النواب لمجلس وكيال

 رثيما النحاس مصطفى انتخب
 سعد وفاة أش عاى ااوفد لحزب
 خلفه ٠١ ١٩٢٧ أغطى فى زغلول
 (،شكل فد او ا سكرتارية عيدفى مكرم

 ١٩٢٨ مارس ١٧ فى ا!ولى وزارته
تالوية باشا -تروت لوزارة خلفا  ا

 ، نفه العام ض بونيه ٢فىه وأقيل
 بشاير ١ فى الثاب وزارته وألف
 مفاوضات أجرى خدنايا وفى ١٩٣٠

 مادو ~ مارس ) هندرسون ارش مع
 بسعب فثلت ولكنها ( ١٩٣٠

ختالف  ودان—ال مادة حول ا
 المام هرن دوب ١٧ فى فاستقال

 فى الثالة وزارته شكل ثم ، نفسه
 خاللها فى وأجرى ١٩٣٦ مادو ١٠

 المعاهدة بعقد انتهت التى المفاوضات
 < ١٩٣٦ معاهدة ) البرطاب المعرية

 وفى ،نفسه م الد؛ من أغطى ٢٦ فى
 وزارته تأليف أعاد ١٦٣٧ ر سبتم

 تالثة٠و النقرانى منها انفحمل ااى
نشاناقات دواات ثم اذوزارة من  ا
 ٢٨ وفى ، ااوذر حزب أءضاء بين

 وفى غددااه محاو جرت ذوفمر
٠ لبه٠٠مدح' من أقيل ر٠:٠.إ.م٦لن ٣ ٠

 وزارته لذكرجمة١ ؛حب—ه شكل
فيرادر ٤ حادث أش على ا!رادعة

 اللطات مع تعاونه وأبدى ١٩٤٢
 أعاد مايو ٠٢٥ وفى ، البريطاب

 مااثته وزير استقا بعد تثمكيلها
 وفى ، عبيد مكرم الوفد وسكرتحز

 'ذه١مداور بدأت التالى العام حالل
 ٢٥ وفى العربية ااجامعة لقيام

 بروتوكول طى ألتوقيع نم سبتمبر
سكندرية  اقا اكذود ٨ وفى ، ا

 شكل رم ، مدحيه من فاروق الماك
خذة الخامة وزارانه  ١٦ فى وا

 باتاشرفتانتخا اش عدى ١٩٥٠ ينادر
 حكومته قأمبذرت محا؛رة وزارة عاثه-؛

 بستعيد ة——احتمام ات٠تشريء عدة
 ذب  كاذت الذى المكانة حزبه بها

 فى به التدربغى وبدد ١٩٤٢ حادث
 ساتها الذى والتطهذ اشحعق لجان

 ١٩٥١ أكتوبر وفى ،المعارئ وزارات
 نشوب الى أدى مما المعاهدة الغاء أعلن

 لعاهرذ،وخه١ وحق القناة معركة
 ٠ ١٩٥٢ يناير٢٧ فى باشا ماهر عاى

 دوليه ٢٣ -تورة بعد السياسة اعتزل
 اغطس ٢٠٣ فى وفاته لحين ١٩٥٢
٠ ١٩٦٥

الترويج
 نورجى كوجربكيت . القودى االس(

دستورية ملكبة : الحكم نظام

ف٠أ : ادولة ريس  (١٩٥٧؛ الخامس و

ألفا ٤٨٥ ) اوسلو : ا،ه٠ساه١

رى ااس .م .ه٠ذلل ا بح لذرو ١ م٠س تتن؛
 لرع اسكندناوه جزدرن شبه س

 فى معها شترك٠ كاذت الذى ويد—لم١
 'ننعش كخدا ٠ ١٩٠٥ عام حذى زحاد٠ا

 الرطبية المذشة داءلى فى حدودها
 ل_وفييتى،١ ذحاد١٠و فلندا من بكل

 اى ١ وب—لجن ١ ن٠م ده؛١درزو١ وبباع
 ؛تراوج سذها م ١١٠٠ لحذو الثمال
 أميال ٤ و مد ٢٧٠ بين 1م عرضها

 حذل’،٠منل حدودا!-ؤيد تقترب عندما
 تعاروع ن اكذر ١وطر ٠ ا!.ثمال بحر

 حجان تشقذ-ه الذى الذرو؛ع ساحل
يباخ لحققق١ ده١متد١ فان الىورد١



الدروج ١٢٩

 ألف ١٥٠ لدو وبضم م ألف ١٢هر
٠ خاب جرداء أكثرها جزدرة

 ٢م ألف ١٢٥ الذرويح ماحذلمن فلع’
 ا جملته فى وءى آ ألفا ١٧٣ لسدوبد ١ ا

 الزراعة نتهيأ’  لهذا صخرية جبلية
ودية اش قة متغر بفع فى ا  تنعدم و ا

 من م دو أن ذ١ ،البدرة الزارع
 نغطى’ بينما جرداء المساحة هذه

 الكلية المساحة من بز٢٢ر٨ العابات
 ، /٣ر٣ سوى للزراعة يتبقى فال

 ن م ٣ر٦٨ الكان عدد يبلع
 ل٠ل ١١ر٤ الكثافة ومذوط

 ( سالية١ ا!نحاء فى ١هر الى "سل )
 ١١٧ برجن شمل: ا"خرى المدن

 ستافنجر ٠ ألغا ١١١ يم١تروذده ء ألفا
 ١٢ نارفك ،ألفا ٤٦ درامن ،ألفا ٥٢
٠ ألفا

 أساسا الذروبح اقتداد رعتمدد
 المتعامه والصناعات التعدين ى عل

 ، الخشب مما سي. ادحتإدة بالخامات
 ءاى الكان توزيع هذا ولتبعن

 فى بدحماون ابز ره ٢٠ ا"ش الغدو
 فى بز ٣٤ر٧ ، والغابات الزراعان

 فى بز١٠ر٣ ، لمذ؛ءة١و هدرن٠ا ١
 لخدمة١وظائف فى بز ١٣ر٢ ، التجارة

نتاح يشمل ٠ العامة : ءى١اازر ا
 الثبر ثم ( مط.١ر٢ ١ !.بطاطن١

 الدرمرللماشية عن فضال والقرطم
غنام راسر.( م ١ر٧ )  ( م ١ر٨ وا

 ذات١ححو الحية الثروة زشمل٠ كما
 ٠لغض١لثطب١ سيمأ لقطبية١ الصيد

زرق والثداب  -ا وجميعه. ادنك١و ا
٠ اخاخر١ ء١اهر١ نتاح هامة مصادر

 وة وامذر در٠٠مع أهم اخادمات ا ضر7
 م كم ألف ٦٠١ لدو نلغط اذ الباتية

 وقد ن١از١ ر أشد؛ من بز ٨١ زها
 جؤلهه ٦م ١٩٦٣ عام انتام؛ واخ

 حشاءمة عليها 'نقوم مكعب متر م ٦ر٩
 بز ١ ٨ قيمتها بلغت الذى الورق عجينة

 ونشمل ، ااصادرات بلهدوع من
المناطق أسماك الهائية الثروة

 ، الحيتان ذلك فى بما المااثة
 هرركب آلف ٣٩ر٧ الميد فى وبعمل

 عام ) المحدول كميممة وبلغت ٠ آلى
 ا٠قيمته وجمامة ٠ طن ١ر٤ ؛ ١٩٦٢
ضافة ، ٤كروذ ٠ م ٦٩٦  ااى با
 لد,وت١ كبد زبت قيمة رونا م ١٢٣

٠ نه’مشتقا و

 الحديد ا المعدنية الثروة نثمل
ط( ألف٨١٠) بحريت . ( ١مط ٢ر١٨

 ل?دذوماو ١و والزنك -اهمس—الذمح ئم’
 ءاى عة العمتا د—م ذعت٠و ٠ لم?بخع ه والك

 المجارى من نتنبط كهربائية طاقة
 مذويا٠س ذووات ٠٢١٥ لع٠٠ت المائية

وص-.ذاءة لهعدذية١فىالعذاءات نتفل’
 I النرويج لك نه’و ٠ وعجينته اورق١

 ط٢ ١٦ر١ حمولها سفينة ١٣٣٦
٠ ط م ٩ر٦ >مولها ناذلة ٥٠١ و

 الثانية لعالمية١الدرب ندوب عند
 أن ا ، الحياد النرويج أعلنت

 دول٠ ا!لغام بث ءلى ١ءما,و ااحوغاء
 ابرلى شهر ل—خ واحلها—س

 غزو الى لهانيا ر؛ أدى ١٩٤٠
 ان وقدل ،. نفه الشهر فى النروج
 التارخ، هذا قبل. معدة كانت الحملة

 ااخزو صسد الرويح هرمحاولة ومع
لماذى  أن ا الحفاء بمعاونة ا
حزاب بعض ؛عدة——بم الهانيا  ا

أقدامها ت٠ذثبي’ من رهكنت خذ اامروبجح
 لها نم ثم ٠اوسعط ١و الجنوب فى

ل حذ  انسحاب بعد الشال ا
 نيه بو ٧ لى نارفيك من وريطانيا

 الملك بهرب ا"مر وانتهى ١٩٤٠
 اء—أعض مع انجلترا الى هاكون

حالل سلعالت قامت ئ ، .حكومته  ا
 كوبسلنح برباسة لها لية ١وو حكومة

٠ ١٩٤٥ عام حذى ااحكم فى طأت
,ور٢امذ١ءلى اامعرذى ذوارث بقتدمر

لة من  وجود عدم حالة وفى األمك د
 ورشح أن ذللملك شرعى عهد ولى

 )الستورننج( ثمرلمان ولكن خاثمفته
عتراض حالة فى غيره برشح أن ا



١٢٩٦ اسادح نزل

 البرلمان يتكون ،الملتف المرشح ض
 ٤ لمدة منتخبا ١و—ءض ١٥٠ من

 لساطة١ .رأسر ٠هو والملك ، سنوات
 وزراء ١مجدر بمثلها التى التنفيذبة

 عاى وزراء ٧ و رسى من .بتالفع
قل عتراض حق وللملك ة ا  على ا

 المجلس أجاز اذا ضواش٠مر القواض
 برلماض دورات ثالث خالل 'نثربعا
 . ,ألكية الموافقة بدون قانونا تصح

 ( ل ٧ار٦= د ) الكرونا : اسة

لذرو_جة١ : اللة.ة

طيب ا٠ه عد ء ١حمر رقعة : طم—الم

أبيض باطار أزرق

السالح نزع
 التى اطا من السالح نزع - ١

 الحرب منذ ولى ااه المحيط فى برزت
ولى العالمية  المدمرة ا!ثار نتيحة ا

 وان ، الحرب 'نلك ابها انتهت ااض
ت كانت  ذه اطالح لنزع المحاو

 د—ففن اذلك ، التاريخ هذا سبقت
 (( السالح نزع ١١ هرن المفؤوم ذطور٠

 من ااماربة المعدات لتطور نتيجة
 نفسها الحرب اسارب و'نطور ناحية

 رظيز عن فضال أءرى ناحية من
 معروفة تكن لم ومعدات أساحة
 معينة دول ض اطالكها وسر

٠ بة٠لذوو١ كا!ساحة
 الدد و٠ه ٣ا- بنزع حدود المة ان

 'ذخزبذ.ه أو امتالكه أو انتاجه من
 أذواع تخفيض أو ، معينة ;ة ■—ردس

عتمادات تخفيضر أو ، ه—مذ  ا
 ات لفذو ا تخفيض أو ، له المخصمة

 من معينة ذاطق٠ تجربد أو ، العامات
 ألرامية لتجارن١ وقف أو ، أ!سنه

 ، سلحة ا من ح—س در و—تط الى
ت هذه عيجم من ف لهن فا  دو المحاو

لتحاء من الحد  المذرية الذؤة الى دا
ضافة الدولية المنازعات فغر فى  با

رهاق الى  تعانيه اذى ا قتعادى ا ا
 ميزابات اًخد-ب ء١جر من الدول
ت١مصد امتالك أو نتاج باهظة

 لب *ط حساب ءلى حربية وأسلحة
♦ فتحادرة  ١ اشدوب ١

ت أولى نرجع‘  !تحقيق ألمحاو
 فيينا مؤ'ذمر خالل ف الهد هذا

 المؤتمر طالب حس وذاك ١٨١٥ 'م ء
 عإى !ح—اط مذزوعة مذاطق رجاد را
 أوربا. فى الجديدة اطياسية أحدود ا

 و—بق العقر دعا ١٨٩٩ عام وفى
ول هاى مؤتمر عقد الى الثالى  ا

 الذى سلحة ا عس تخفي ض أذر
، لد-هوب١ ع . جمي.. ترءق ؟خدت—د أ

 دعت أجاه من الذى غن لذر ١ ودو
 ر—مؤل عقد الى بطابة لبر ا لطومة١

٠١٩٠٧الثاذىءام هاى
ذخذ؟ض٠ مم ا عدسبة اعتبرت _ ٢

 اشفامت١ ا!هداف من هدفا اطاح
 المادة فنعت ١٩١٩ عام فى أجلها من
 >~ام )) أن عإى العصية بثاق من ٨

عفاء الدول  ءلى المحافظة بأن ا
 ط-ملح ١ تخفيض 'نستدعى اطام

 اوش١ة٠سال عم يتفق حد أذل الى
لتزامات لقي_ام١و  ٠٠ الدوله با
 ف ذو الو بعد ١ لعصية ١مجلس بد-ع و

 الالزف الخطد ( دو كل حا ض
 لعحسة ا ت1شا كماً (( !تخفيض ا لهذا

 ذلذزع—ق .ؤ٠ لجنة ١٩٢٠ عام فى
ت٠مخد ن١ وع ٠ السالح  ة^مت او

 بات صم أن ا لذهاادءوة استجابة
 هاوذه٠بعض بداها ندت اعتر عديدة

 ابثافى وان سيما قومى بعضها و
 ن غي لتئ ~مان—ف ى ءلم ؛حذوى كن٠ لم
 ذ،ر٠ؤ م أن هرعو ، المادة بؤنه جاء ما

 نجح قد ١٩٣٠ ءام البحذرى لندن
 الدول وع مط ذود فرض فى

 ؛٠٠‘,‘ذوا يناء لى الكبرى الخمر
حداث تطورات أن ا ابحرية  ا

 ار اطام سباق أعادت ذاك بدد
 اذزو١ د—اه ورخام>-._ة ءده كان ماً

 فى ابابان به -قامت الذى العمارى
٠ الحدة فى وايطاليا ئ المبن

هرم هيطة ميثاق تضمن — ٣  ا
ا،ئكدأهمية ١١ ط؛دة١ فى نصا بدوره



اوس شيد ١٢٩٧

 على للمحافظة كوسيلة الالح نزع
 أن العامة للجمعية )) بقوله اللم
 فى للتعاون العامة المبادى فى تنظر

 ويدخل ، الدولى وا"من السلم حفن
 بنزعالح المتعلقة المبادى، ذلك فى

 يناير ٢٤ وفى (( التليح وتنظيم
 للمنظمة العامة الجمعية شكلت

 كانت الفرض نجذا لجنة الدولية
 ثم الكبرى الخس الدول من تتألف

 ٠'خ فأطبحت عضويتها توسمت
 ماً أن تبين وقد سيما عضوا ١٨

 الى ارتفع كد التلح عاي ينفق
ر بارون ١٢٠  لنفقات نظرا ) دو

سلحة على التجارب ( الذرية ا

 لجمعية١فقت١و ١٩٥٨ فمبر نو ٤ فى
 لجنة تشكيل على العامة

 من "نتكون اكالح لنزع رئيسية
 نوفمبر ١ ٠ وفى ،' المنظمة أعضا، جميع

 ارجوم لمنع جنيف *ؤتمر اجتمع
 ععد ذلك بدد التوزو ، المفاجى،

 أبحانجا وتركزت والمؤتمرات اللجان
ساحة دون الذري؛ ا!سلحة حول  ا

تحاد من كل واخذ ،التقليدية  ا
يات١و اكدوفيتى  جانبا حدة’ا؛'. او

 ، للنثدر قدست الذى المتروعات لى
 الذجارب عاى بدورها وتركزت
 القذابل من المخزون عر  الذوودة
 تكفل التى الوسائل على ثم ، الذر؛؛
 ٠ رالتفتيش أو باارقابة الحفار تتاب.ن

 طقمذ.ا قامة روءات٠مذ قدمت ا كم
 كمثروع ) الذربة ا!سلحة من خار؛

 أفريقي-؛ شملت ( أوربا فى راركى
 تالق لم ولكنيا الجنود؛ وأمربكا

 بين الثقة ضعف وكان كاو؛ تاًرثدا
 تدودق فى البب ااكبيرتين الدولتخن

٠ اللجان هذه عال

 ابها انتهت اش اتارج وس
ط؛ زورع ا!مم هين؛ مجؤودأت  ق ا

 لذزية١ا.اط؛ة؛ الدور؛ الوكالة بانشا،
 جيع٠-—لدع ١٩٥٦ بر 'و—أكت ٢٦ فى

ا!غراض فى الطاقة هذه استخدام

 الرامية الضمانات ومراعاة اكلمية
 الدووية المواد استخدام عدم الى

 ، السكرية !غراض خدمة فى
 مماهدة توقيع النتائج هذه ومن

 الجزلى رلحظر الخامة ووسكو
 ١٩٦٣ ,بولية ٢٥ فى الذرية للتجارب

 اجراء على الحظر يقتمر أن على
 وفى الما، وتحت الجو فى التجارب

 رقابة فرض دون الخارجى الفضا.،
 ا,لخطر بشمل أن د'ون وكذلك ، دولية

 ا!رض، باطن فى متجرى التى التجارب
 هذه توقيع فى تتترك لم ذلك ومع

 فرنا شملت ذربة دول المعاهدة
٠٠ التعبية والحين

تومى شيد
 النشيد أو القومى النشيد ٠ ١

 مقطوعة ( الوطنى الالم ).أو الوطنى
 منظومة كلبات تصاحبها وصيقية

 مناسبات فى تعزف ، تصاحبها  أو
 ااذومى والننسيد ؛ عامة رسمية

 يتابل للدولة صوتى شعار رمزأو
 لهذا ،المنظور الشدار هو الذى العلم
ذاشيد فان نومية ا حداث تتأثر ا  با

 الدولة .ا - ■ ■ >ه تمر اش ال-ياسية
 بتناول والتبديركما التغيير فيتناولها

عالم ٠ ا

ناشيد نثأة ار'ذبظت  القومية ا
، عنصر وابراز 'وك ا تحي-ر بغكره  و

ناشيد اقدم ومن ، رم شدوبهم  ا
مدل المعروفة  الهولندى يد—النث ، ا
مر د نثم )) باسم وبعرف  ورم ا

 يزى ا والنشيد ، ١٥٧٠ «نساو
 ، ١٧٤٥ (( الملك الله بحغظ ))

 الله ليحفن )) النموى والنشيد
 والشيد ، ١٧٩٧ (( امبراطورنا

 ضع.'دو كما ، ١٨٧١ المصرى الخديوى
ناشيد  مناسرات فى الوطنية ا

 نجاح أو معرمة؛ فى كانتصار ؤومح؛
 جدود، حكم نظام فرام' أو وطنية "دورة

المارسيلييز نشيد ذلك أمثلة منو



١٢٩٨ قوس شيد

 بنجاح نثأته ارتبطت الذى الفرنى
٠ الغرنسية الثورة

حيان بعض فى سيتىيلجأدو  الى ا
 لها فيضع مشهورة وطنية قصيدة

 لنشسيد ١ ألحان تونمع وقد ، اهنا
 ألغافل توضع قد أو ، معا والفاظه
 بعض من النغم بسى دعت ا ردكم النشيد
 قد أو ،القديمة سة١ ا!غانى
 دون الموسيقية المقطوعة الغذان يؤلف

 وفكرة ،مكتوبة الغافل على اعتماد
نانميد  حب حول تدور مجؤوعها فى ا

ء بامجاده والتفاخر الوض  له والو
ضافة ، .هسبيا فى والتضحية  الى با

ء عنصر  فى الدولة لرئيس الو
 كبردانيا قائمة مازالت التى الملكيات
٠ والدنمارك واليابان

 دلمثيدها الدولة اعتراف يتم
 المذوارثة التذاليد بحكم اما لقومى١

 ذات الدول أكثر على هذا وينطبق
 تد-دره :ذرار واما ، اطويل١ الماخى

 أو الدولة زئير فى مشلة الملطات
 ا!خر هذا ومال التشريعى المجلس
جنانى النشيد حيان بعض وفى ، ا  ا

ول نشيددن دولة—اك ستخدم  ا
 التقليدى الفومى هو-النشيد

 يرمز الذى الشيد ءو والثاذى
 ذلك ومذال ، القائم المحكم

 النازى (( فيميل دورسمت نش-جد ))
لمانى البد بدد بعزف كان٠لذى١  ا

 ١وفاذتسح—جي ونشد ، الذذاثدى
 بعد بعزف كان الذى ء ااذالفج

يطالى النشيد ٠ الملكى ا
ناشيد ذهكم٠و  عقدة القوبة ا

 ان .ا حه-٠ عرفية وتقاًلدب راس"صم٠م
ناشيد  حبها تدما ان دون زف—نع ا
 بعدزف لذشمد١ أن ومنها ، كلمات
 !همية 'نبعا تمذه١بكتذىبغذر أو كامال

 كامال النشيد وبعزف ، المناسبة
 أحنبية دولة ردس ادال فى

 اجنبية دولة فى عزف حالة وفى ، مثال
 مجاملة ااوطنى لنشيد ١ بسبق فانه

جنبى احيف ١ لشخدر ويدهب ، أ

 اما الحاضرين وقوف النشيد عزذا
 ٠الذشله فيستقبلون منهم العسكريون

٠ العسكرية بالتحية
ناشيد 'من طائفة يلى فيما — ٢ ا

ر لغو) ردذى،١لملكى١ لسالم١ : ( دن٠ا

 وميعى ،الرفاعى سيرم عبد ككات
 ; )افغانستان؛ ؛ ١٩٢٤ لشعالن١غالب

 مصاحبة ات——كلؤ بدون موسيقى
 ومحمد فروح محمد تأليف
 ().البابا(: ؛١٩٤٣ محتار

 (( ألجهاد فى جمعنا الذى العلم ),
٠ شعبية دورممدقى ،اسدورين كلمات

تحاد )٠  الغاء بعد غ .( وفدتى٠٠ال ا
 ١٩١٧ عام فى القيعرى النش_^د

نترناستونال )) نشيد استخدم  (( ا
 اتحاد )) نثيد ١٩٤٤ عام ومنذ

 حرة(( ولدت جمهوريات بعن ينفعمم
 وألرجتان ميخالوي كلمات من

 ميا(٠وس٠الكسندروف،)أذلم وموسيقى
 كلمات (( الكبرى اندونييا ))
٠ ١٩٢٨ سبراتمان وميقى و

ا؛لكى: الحكم ابان. )ايطاليا(
 ئم ؛ كلمات بدون جايتى موسيتى
 طاب«١ اا"ءون٠ لحن به استبدل

 توفارو نى مو'ح و ماميلى ات—كل
ربتين ) ١٩٤٧  ابها آنعذوأ ا) ( ا

 كددات (( '!حربة ندا، الى ا!حيا،
 باريرا بالس جوزيه دوسيقى ، لوبيز
 ، الجراذدير مارثى )اسبانيا( ؛ ١٨١٣

 ؛م البرطالى النثيد ، ( استراليا )
مام ار٠) نثيد  «٠لجميل١ استراب ا

 ١ب ذف يصاحبها مكورميك ات—بلم

 طورلة١مب-ر١ بان١ (يا٧م

 ت ٠ل٢ (، الجميع ذوفى لم.اذيا١ )) نشدد
 هاردن وسيقى و ١٨٥٢ فلهلم كارل

 شيد لمدمعهن٦ ءرب وابان ؛ ١٧٩٧
 كمات (( الرابن حراس نحن ))

 الحكم أثناء ولى ، شلجنبورجر
 (( الجميع فوف المانيا ١) نشيد ااخازى
؛ لميل٠ويم تس..ور . ر„ يد٠ذش يتبعه



قوس نشيد ١٢٩٩

 لوحدة١)ق .، ( الفيدرالية والمانيا )
 هوفمان كلمات (( ه“والحر؛ رالعدل

 ٠ السابقة هايدن وموسيقى ١٨٤ ا
 تحت من البعث )) ( الشرقية المانيا )

نقاضى موسيقى ، رغد ب كلمات (( ا

 (( الملك الله حفظ )) ( بريطانيا )
 ١٧٤٥ كيرى لهنرى الكلمات تنسب
 اللحن اقتبن •٠ شعبى لحن مع

 فى )) -دا -I .س برو نشميد فى استخدم ٩
 فاد فى وكذلك (( النصر أكاليل

 شيد ( كا بام ), ؛ الدنمارك
 روجيه شارل كلمات براباشون

؛البرازيل( ؛ كامبيذو يس٠وموس ١٨٦٠
 يرتفع الهادئة يبرانجا ضفاف على ))

 ١٩٢٢ اوزردو كلمات (( النداء
١٨٣١ لدا س؛ دى ماذودلى وبعى و

 ت كاكا بدون نثيد ( باكتان -)
 رسميا امع ١٩٤٧ ثجال حمد
 لم بولندا ان بولندا()) ؛)١٩٥٣

 ويبي£ى،موسعى ظمات (( بعد ر رهج
 ابان ( بلغاريا ) ؛ ١٧٩٦ جيتمكى

 كلمان الثائر(( ))مارتيزا- الملكى الحكم
 ١وأليتيز ، لمئا سيم درو'-تقى و يرجك

 ، تركيا ءن اررا—داغ يغعدل بر’ل
ذ اذورة١ دعب استبدل  ذراب—ا

 (( الغدورة الباقان ياجبال )) شيد٠
٠ ١٩٦٤

سدتالل ذنرما ( 'نرب )  ا
 (( ارزوى عاكف دحم.-.--ن كلمات ))

 لوطش١لمجلس١ أقره ، زكى موذن
( تثيكلوفاي ؛)١٩٢١ الكبير

بن ا )) تشدكى . بن ليد٠ذش ^ن اف ين؛
 دل“ كاحيتان ظمات (( ؛؛وطنى أنت

 لرق١١) ش£روب،وسالر وموسيقى
ماذودكا' كلمات (( ااجبال ذوق يلمع

.٠ ١٩١٩ دهبى.، لحن و
 اخدآلروى١ ألم—اش ( م٠ع٠ج )

 كه؛ ، زردى يقى٠وسم ااى بسب
 الذصر كارش من مذطوطًا ستخد*-ت١
 لحن اتم ، لنردى بدة٠ءا أوبرا نم

: ١٩٥٧ ل لطو١ لكمال ة٠ --الجهو

 تيان—كرس ؛اك١ )) (لدنمارك ا )
 يوهان ظات ((الشراع بجذوار يقف

 ؛ذمان٠هار وموسيقى ١٧٨٠ ايذالد
 ((الديار ياحماة ))نثيد (سوريا و

 احمد موسيقى ،مردم خليل كلمات
 (ارخودية ؛),-١٩٢٨ ذلميذلى ومحمد

 ااجابرى احمد موسيقى ،كلمات يدون
 الماكى ادألم ثم ، ١٩٤٧ رضا وعلى

 من٠ارج١ عبد خى٠وسي٠م السعودى
٠ ١٩٥٠ القضاب

 مارش (٠ الثعبية الحجن )
 *-وسيقى ،هان "زبن ظمات المتطوعين.،

 ))مبادى (الوطنية الحين ) ؛ أره نيه
 كارش أو (( الثالثة الشعب
 ،سن نيات٠س كدلجا'ت ،الكيومنتانح

 )العراق( ؛بون مابو تثنج ووسيقى
كى الال  العراض،اموسيقى ا

')؛؛ارض’ )اسبين( ؛موراى أو شافون
 ،بانا وزيه—ج كلمات ((المباح

 (ذرنسا ) ؛ ١٨٩٨ ثب فيا موبقى
 ان وطنى ابناء يا دوم ))المارسيلييز

 كا.ماتوموسدمقى ((جاء قد النمر يوم
(كندا ) ١٧٩٢ ليل دى روجيه

 ورقة ))شيد ثم اامريطالى الندتبد
بد الى لم'وط١  أو مويز.، كلدات ((ا

 فركسية لكالجات١ ((ياكندا ))ديش
 *دوسيقى ،رو"نيب.ه لثارل رجمة مت

 ظن؛ )) (لبنان ) ؛ ١٨٨٠ ثاب
 ،نحة ردب كاكات ((وطن

؛ ١٩٢٧ ء-حرة ع—ودب وسيقىم
 *-وسبذى ،ظمات بدون (ليبيا )

 (المجذر ) ؛ ١٩٥١ ااوهاب ءب ٠محمد
 ئاكات ((المجذر شدب ,لله١ ا١ليحغغ ))

٠ ١٨٤٢ ا؛ركل وسيشم ،كواساى
 ١هف نخدب ذخدن ندم )) (اشوبح١ )

 وووسينذى د-ون‘ور بم كات ٢ ااوطن--!(
 ياسيد )) (الهند ) ، ١٨٦٥ نوردراك

 ظمأت (( اكالى١و والمجتمع ااكاس
ت ) ؛ ١٩٥٠ اناءور قىيوموس  'او
 ،لمتألقة١ الجذوم ذو الدلمم )) (ة ارد

 وء—ض لى 'ذرى أن تسنطيع له دل
تبقى٠ ودو ((--ظمات-كاى لبامر١ -لغمز١



١٣٠٠ داه الدين ر ده

 الكونجرس اقره ، ١٨١٤ بث
 أيها يا )) ( يوغوسالفيا ؛) ١٩٣١

 وموسيقى مجهولة كلمات (( الالف
 تحت )) ( اليايان ) ؛ ١٩٤٦ شعبية

 شعبية كلمات ٢ امبراطورنا حكم
١٨٨١ هياشى هبرودورى وموسيتى

داه الدين ندر
 وهو ، ماليزيا اتحاد دولة رئيس

 بناًكاطان١ شاه الدين لسلطانذصر١
ية حاكم العابدين زين  ترقجانو و

بات احدى  م٠م ٥٠٢٧ ) الماليو و
 عام ولد ( الة؛ ٣٣٧ *-كانها’ وعدد
 ترنجانو على ساطانا ونعب ١٩٠٧
تحاد لرئيعس نائبا اننخب ، ١٩٤٥  ا

ن )  ( أجونج بتروان — دى .بانج تما
 فى لالتحاد رئيسا ثم ، ١٩٦٠ عام فى
٠ ١٩٦٥ انطس ١٩

هفة نظائر
 ش١لمصعللحات١ نم المشعة النظائر

بحاث ور—تط مع استعمالها شاع  أ
 باستغالل.^ تطبيغذيما ومأل؛و! الذرية

٠ الالم خدمة فى
 ن٠م ( ظتر٠ ع٠جمي، ) الذظائر — ١

 بالذظر وبقعدد الكيماية صطلحات1ا
 فى خر١ عذحرا يطابق اكثر أو عند*ر
 عذ-ه يخذاف ولكن لكيمائى ١ - طه ند؛

 الدول هذا ويتم ، الذرى وره فى
جهزة فى ت تعرف اش ا  أو بالمغاء

ذران  د٠ح١او١ ذالععر ٠ الذرية ا
 اه ياون لوم١ور١ أو كالغوس-غور

 زغير باسو بعرف ( أكثر أو ١ نظير
ور أو الذوسادور ٠ وم أ

 بدئ بقدمد المشد.ة النظائر - ٢
 ذفت 1متم واحعر خ ذات ه يماي٢ تواؤم

 نظاؤرها عم اليائية اكاحية من
 عنها تحدر  اش اى ) الثابتة
 ان يءكن ؛ت٠ عنمر وكل ( ت اشعاء؛
ذران فى تدول  عنمر اىا الذرية ا
 نشاط ذى عذر الى أى مشع

 هذا ؛تعر!ى ونلك ، اشعاعى
 ( الكوبلت مشل ) الذات العنصر
كوزروذات١ دن ة٠—ءذية لقذائف

 ذرات قوى ا٠٠مذه سألف التى )
 عمليات أثناء المنطلقة ( المزمر
 فيتحول ، الذرية الطاف انتاج

 ومثله ، مد.ع كوبلت الى ت1لكوب١
 النحو هذا على دكتسب ، غره

 ، كالراديوم المثعة العناصر خواص
 من انواع ثالثة منها تصدر اش

شعاعات  باشمة ف انعر المنظورة غيى ا
 خواص منها ولكل ،وجاما وبيتا الغا

 لحية١لكائذات١و الجمادات على تأثرية
نسانية لخر استغاللها أمكن ٠ ا
 )اش المشعة لذظائر١أصبحت ٠ ٣
 ذات ( أنواعها من مائت انتاج امكن

 اسمية التطبيقات,تطوير فى اهمية
قان لخدمة  ذه—ه وسلت ، ا

 ر الطبيعية ألدووم أكثر التطبيقات
 امكن وألتعدين الجيلوجا عإوم ذفى

 تحدبد فى المدمة لنظائر ١ استخدام
 !لهحم١ أو للبترول ألحاملة ألطبقات
 المياه سارى اكشاف فى وكذلك

 استخدمت متاعة الت وفى غ الجوفية
 وفى الصلب اختبار فى المذمة لذظائر١

 وفى اسدنية الصفائح سمك قياس
 -للتآكل طع١لقو٢ مقاو مدى ض

 السبائك خامات ذرات تدديد وفى
 فى وائل—الس مذموب تحدود وفى

 لى استخذت كما ،اذلقة الخزاذات
 النباتية المذلقات عمر تددبد

٠ ذية١لمو١و
 فى دورا المشعة النظاؤر ولعبت

 ، لعالج١وفى الطبية الدراسات تطوير
 عالج فى ع—٠اًلمن ت1اي١ فاسدخدم

 ة،٠والمذا أارحم ان رط دم و العين دمرران
 - الجذلمذ ادراذر فى ا.'شع ر والغوسف

 ده—الع امراض فى لمذ,ع١ وارود
 أما ، الدم وسرطان الدرب
 الزرى فى النظاؤر ستحدامات

نبات تدجيل فنعمات  والنمو ا
ثمار  »*.-ذ:لباط١لمحصول،و١ وزيادة وا

 وعالح ،' المحاصيل لرن جديدة أنواع
 الخضر وحفظ اكبات أمراض
٠ وغرها



عماية نقبة ١٣٠١

ساج ;،ذات ا
ذتاج نفقات  التعبيرات من ا

قتصادية  تكاليف بها د—٠ويغذص ،ا
قتصداديون ويقم ٠ سلعة انتاج  ا

 النفقات مدها أنواع الى النفقات هذه
 وذغقات المبدرة والنفقات الثابتة
ستهالك  هى الثابتة فالنفقات ؛ا

نتاج بحجم تتأزر  التى  وه أو ا
ضاءة المنشأة كابجار  وصاريف أوا
دارة عالن الحراس وأجور ا  عن وا
نتاج ٠ ا
 نفذات فهى المبادرة النفقات أها

كاج وذوع .م٠لحج تبعا يرة—متن  ا
 الدحال وأجور الخامات ثمن وتثمل

 تختلف وهذه ،المحركة الفذوة وتكابف
نتاج بتحملها التى النفقات عن  ا

ت استهالك ببب  المتخدمة أ 
 عدة مدى ءر يمدها توزع والتى

داح ة1جم الى تضاف منوات  ا
 لنفقات ١ ذه—ه وجملة ، دمنوى١
ضافة )  تعرف ( النقل نفتات زلى با

 أساسها على والتى الكلة بالنفقات
رباح لمذتماتوذب١ أثمان تحدان ♦ ا

 المناب ظل فى المنشأة أرباح *نتأثر
 لهذا لالكاح الكلية بالنفقات الدرة

 خفض ى عل متاورة نشأة كل زعمل٠
دنى الحد الى النفقات هذه  الممكن، ا

 التكنيكى التطوير ذلك وزكل
 تدريب و الحديثة الوسائل باستخدام

 والتخصمن العمل سيم وتة انعمال
دارى والتنفبم النوعى  المحكم ا
نتاح ثم النقل 'تكاليف وتوفور  ا

٠ لذير١

عماية نقابة
 بضم اتحاد اامماب النقابة

 فة ح|ر أو صناعة أو بمهنة المشتغلين
 وحرف صناعات مجمولخ أو واحدة
 أو ببمض ا٠بعضه مرتبطة أو مدماثإة

 ، واحد انتاج فى منها تشترك التى
 حمابة منها الفرض ويكون

 حتوتهنم عن والدفاع ممالحهم
المادية حالثهم تحبن على واسل

جتماعية  ونشاد قيام وينظم ، وا
 قانون م٠ع٠ج فى العمالية النقابات

٠ العمال نقابات
 منذ ممر فى النقابات نبوين‘ بدأ
 تتدخل أن نبل !خرن١ هذا أوائل-

 من النقابى، التنفإيم ش!ن فى لدوإذ ١
 عام المختلطة السجائر عمال ذنابة ذلك
 المخذاطة ام لذر ا وعمال ٠ ا ٨٩٩
 ،١٩٠٩ليدوية١لمماذع١وءمال ، ١٩٠٨

 داءنى فى نقابات -ءوين ذلك ور
 فى أخذت التى المناعية الءلمات
نتثار  ، العدى الحرب نهاية منذ ا

 ، ١٩٣ ا عام نذابة ٣٨ عددها وبلغ
 انثاء برسالتها قيامها عر وساعد

 الداخلية !وزارة تابعا العمل مكذب
٠ لتخيم١و التوفيق اجان وتشكيل
 النذابى للتنظيم قانون أول صدر

 واشترط ، ١٩٤٢ عام مدر فى
 لوزيرالش!ن وأعطى النذابة تسجيل

حماعية  رفض أو قبول حق ا
 اداريا حلها فى الحق وكنذك تجيلها

 التظلم فى الدق للثابة يكون أن ذى
 النقابات أكثر وكانت ،القضاء أمام

 تضم الر المهتبة النقابات نيوعا
 أكثر هذه -وكاذت الواحذرة عمادالحروة

 كما ،اوسات نقابات من شيوط
 بتكولن الواحدة المهنة لعمال سمم
الواحد البلد فى مهنية ؛قابة من أكثر

 الفانون صدر ١٩٥٢ عام وفى
 الى تطبيقه امتد الذى ٣١٩ رقم

 ومنح ، الخدمات وعمال ءة١لزر١ءمال
 أخماس ثالثة من تتألف التى النقابات

 الباض .م—• ض فى الحق عماامجا ءدد
شتراك دفع مع للدعابة اجباريا  ا

٠ بغيرهم أسوة المقرر
 نقابات تشكل القاذون وأجاز

 الواحد، البار فى تتكرر أ عر مهنو.ة
 النقابات قيام يتكرر أن يجوز  كما

٠ واحدة منشأة 'نمل التذى
 اسل قانون صدر ١٩٥٩ عام وفى

 منه الرابع ألباب وتشن ٦١ رقم
تشعب ونظم ، الثابات موضوع



١٣٠٢ ب نابة

 يبدا هرمى ين لتكل وفقا وذلك
 المصدأة، فى النقابية القاعدذباللجذذ فى

 المحافظة،فالذقابة فى الفرعية فالنقابة
 ، الجمهورية مسذؤى عاى العامة
 ع—جمي النقابات *نكذوين حق وشمل
 اصداءة١ ظاءات فى العمال طوائف

 وكذلك والخدمات والزراعة والتجارة
 والمؤسسات لهح"ت١و لححومة١ عمال

 كما ( ١٩٦٢ سحة تعديل ) العامة
تحاد )) لثمكيل٠القاذون اًقر  (( العام ا

 العامة النقابات جميع من يتألف الذى
 وقمت ، لمة معب تؤنيلية بنب

 الى مهذى أساس على العامة الذنابات
 عل القانون ض كما ،نقابة ٦٤

 الدخل من بز ٦٤ نمبة تخصيص
 ش!ن ءلى مدها للعرف للنقابة العام

٠ اءضائها
 معدلة ذوانجحن ناك بعد صدرت

 وتبعا ١٩٦٢٢فىءا ثم ١٩٦١ عام فى
 اللجان عدد بلع ١٩٦٣ ححاء

 ١٩٦٤ ءا'م وفى ٨١ النقابيان.
 ١٩٥٩ عام لقانون كبير تعددل صدر
 ،وانشاء دارة ١ مجالس ذدكيل شمل

 المحافظات، عواصم فى محلية اتحادات
عتب خح-ثة٠لد١ ومنح  للجان ارية—ا

 وشمها المهن تعنيف وأءاد ، التذابية
 القواعد وضع كما ٠؛ عامة نقابة ٢٧ فى

 العامة والنقابات اللجان بحل الخاصة
 مبدأ أقر وكذلك ،ا#عضاء وفعل
٠ النقابى التفرغ

مهنية نقابة
الحرة، المهنة نقابة أو ب1١لذقابة١
 مهنة فى ن٠لمتخصحجح١ بضم اتحاد هى

 عضوبتها فى وشذرط ٠ معيشة
 دراسة ءاى ددول كالهع اعذدارات ءدة
 لذب أو خاس هكل م] أو شا مم
 فضى در أن وللنذابة ،لمهذة١ ألقاب من

عتراف  كاوة 'نعتبرها  بؤؤهالت ا
 أذواع تعدد أن ولها ، لعضوين،؛
 ءث-؛ء١ : تثمل ه رح الدضوية

 ، النكتى ا،٠٠#ءف١ ،ماملين١١
هدا ٠ اراخ Iوا

 من المهنى النقابى التنظيم يتألف
 ،'العام فى مرة تجتؤع عمومية ةيجمع

 لفترة الجبة ذذتخبه٠ ادارة ومجددى
ذ-اذ^ ،دائمة وسالرتاررذ ،معينة  با

رعية النقابات الى  ٠ المحاذظات فى ا
 :م٠ع٠ج فى اأحرة المهن تشمل:قابات

 أطباء ،دريين ا#طباء نقابة
رشان  نقابة ، البياريين ، ا

 نقابة ،الصحفيين ذنابة 1؛دلة العب؛
 ،ححن١إر١لمحاسبحنو١ذقابة '،• المحامجحن
 المهن ذنابة ،التعيمية المهن نقابة

 نقابة ،العلمية المهن نقابة ،الزرب
٠ الهندسية المهن

 بع١طو تدمدر أن المهنية للنقابة
 الى حصيلتها تضيف بها خاددن ذمغة

 أعضاء على وبتعين ،٠ السابتة ا ه ^وارد
وراق على استخدامها النقابة  ا

 الكاتبات وعر باتجنة الخاصة
٠ الرس-.مية

النقب

قليم ءلى يطلق اسم النقب ٠ ١  ا
 الجزء يمثل الذى العحراوى

 مجموعه فى وبتكون لذاطين الجنوبى
 الخليل ءضبة جنوب تقع من؛ضبة

 من أضالعه شد مثلث هيئة عر
 الميت البحر الى العقبة خليج رأس

 ا#بحن البحر على غزة فاحل
 ،طين.٠لف مماحة نادونعف ويثمل
 فى ا !رحل١ البدو من قباؤل وتسكنه

 -نتقر حبث حلذ١ غزة منطقة
 ألحاء فى وكذلك بالزراءذ الحياة

 على تعذط الصحراء من متذرقة
شاذن ، البعلية الزراعة  الى با

 ابرة للمواصالت كنذط همجتها٠م
٠ سبع بر هذه ومن

حتالل الذنب اص ارتبط- — ٢  با
 انتب سة ١لغرطصذغرالصهيونى

سحر مكاخة ناحية من تيجية١ا  و
 احرين٠1١من اعداد ادصن-.مارط فى الذنب

؛ ه وتممي ه لمسا با مده لدش د لب؛ ١



ادتفراحى ١٣٠٢

 بمثروعات -,~مه—إس ارتبط دم وس
ردن ر—نه ويل—لد  النزاع وبدأ ، أ

وعات مشم ث٠بح أتناء الننب حول
 م ١٩٤٧ عام فى الشبم

 النقب بضم المطالبة ?رومان الررس
 ، المقترحون وددة——ليه١ الدوون الى

 ذادوت د. الدواى تذربرالوسيعك غيران
 اانقب م—ن فى الدرب اخدق مؤيدا جاء

 فى باعاأه رونو ااصع-؟ منه ننقم ن؛
 الهدذذ عقد وبعد ، ١٩٤٨ نحبذمر
 أؤدم ١٩٤٩ فبراير ٢٤ فى الثانية
 سدم“ على باشا جلوب الجنرال

 ايالت ١ اورنراذر أم وميناء الذنب
 اب. دم اك فبذ ايهود الى ( بدد فيما

سبالء  دونم مليون ١٢ر٨ على ا
آرض من ( ندان م ٣ لدو اى >

٠ ٠ فإ-طثن
ء الى اليهود عمد  نم الذقب اء

 مذ؛طق ار بع'هجبرهم العرب كانها—همص
 الى الحدود ء؟ر بدفعب, أو أخرى
ردن سيناء  مستعؤرات ؤ؛مة١و ، وا

 ة—جح اسذرا ومراكز ذمة دو ج—ص
زور مشروعات "ندحت كؤا ، إذ دفاعم

ردن  ودلمك رودر ذروع مثل ا ا
 ( ارودى ااعذر الدوات وشروع

 الندب الى وتتحذودلى اسر مياه ز "نذر
 ، ضخ ب بحأنا أو قذوات طربق عن

 مد انجازها ٠تم التى الضروعات ومن
 ار ايالت ميناء من للبترول أنابيب
 قذإة شق مشروع ءن ٠فد ٠ حيفا

 و"ستهدف ، ارويى ة٤قذ تنايس
 الهجذرة باب فتح المشروعات هذه

 ، فاطن لى١ ؛*ودى مرون ردهة
 بالنبة النقب أهمية درزت ذم ذهن
٠ فاطبن ية٠لقذ

ش١دذعف١

 طحمود ه ودو ، معرى سياسى — ا
 ولد ، باشا رانى—النف س فه

سكندرية  على وحصل ١٨٨٨ با
 رأبى ل*سه مدر من انودن٠لذ ١ ةالذجهاد

بمدردذ سق١*١٩٠٦ ءام لها التعن

 وأذم بالفاءرة لخديولةا المعلمين
ولى الدرقة  بعمة وفدفى حين بها ا

 على فححل ١ذرجبا:جل وجهام الى
 وبدد ؛ ١٩٠٩ ءام العليم فى ادة٠ض
 ر—لتدرد ا وظاؤف بين تنقل ءودته

 بمجلى تعليم مديرا عين أن اى ا
 وزارة. الى ذذل 'ذم اسيوط ده رج رد

-دحاء اذم ا ٠ل٠فا وكد ءذ١زر١١  /٠ ا
 واشترك ، المعارف :وزارة مفتثا ثم
 فى اووزارة وظغىم در عدد مم

ضرذاب التحرض  فترة فسجن عرا
٠ ١٩١٩ بو٠ما ٢٩ فى عنه أفرج حتى

 ذى ٠ر—النن ة .بر—— اتعدات — ٢
 شه ء لته **تقا’ا وبدد ١٩١٩ بذورة
 القاهرة لمحافظة وكيال زغلول سدد

 ، الداخلية ووزارة فوكيال ١٩٢٤ عام
شتراك واويحم  السردار غتحال١ فى با

 ءين ، درى، ثم فأعذذل باشا -تناك
 ( النحاس وزارة ) للمواصالت وزيرا

 س-بتمبر وفى ١٩٣٦ ثم ١٩٣٠ عام
 ا .من ثم اووزارة من رج—خ ١٩٣٧

 حول خالف بب الوزر ودن—عضم
 لخةومة١وسياسة ن١نأضو١خز كهربة

 واتهامها ريات——الح تعايق فى
 د ء ١٩٣٨ دوب وفى ، بالمحم-وبحذ

 ود—متحذه- د—محم وزارة فى وزيرا
ئتالفية  عاد منها استقالته وبعد ا

 السنة فى ماهر ءلى وزارة فى وزيرا
 مع اشترك ذلك خالل وفى ، نفسها
 اووفد' من خذرج الذى ) ماهر احمد

 حزب تأسميى فى ( ١٩٣٨ يشاير فى
 الوزارة الى وعاد الدددن الهيئة
٠١٩٤٤فىئم

 وزارة أول جمةالذر صاب شكل
 و٠وه -١٩٤٥ فبرار ٢٤ فى سه بر؛

 •' ه..٤ش أحؤد فده اعيل الذى اروم
 التالى درادر فى ستقال١ان دلمبث ولم

 درل——ردع الخامة المط؛لب س?ب
 اسماعيل ه—خلةو ا ٩٠٣٦ هدة معى؛

 مغاوخصات ري٠٠أج الذى سدلى
انقراص فماد ، بالغشسل اذبت



١٣٠٤ الوادة اسة

ئتالفية الثانية وزارته وشكل  ٩ فى ا
 المصرية القضية ورفع ١٩٤٦ديسمبر

من مبلس الى ء مطالبا ا  ،با
 فدد-■,-هت أحداث حكمه وعاصر

 العربية الدول مع الحرب فى فاشترك
خرى  انه ثم (،١٩٤٨ مايو ١٥.)ا

خوان جماًعفت حل  1مذهم الدعت ا
 ذذ#بسياسى١ احداث بمحاولة باهم١

 فاغتاله ، ,ه عاب ؛الجماعة أثار مما
 شباب من بطرى١ اطب١ اغيلكل اب طا

خزان  حمد١ المجيد عبد ,دءى’ ا
 وزارة مبنى خدل د؛ وه~و حدس

 العام من دبمبر فى 'وذلك الداخبذ
 ٠ الهادى عبد بما١)بر١ وخذفه نفسه

النعذد,ارابعة
 برنامم على اصطالحا طلق١ سم١

 ذب الخارجية للمساعدات امريكى
رش للر؛يس حه١ر٠اة  هارى ا

 وذادر ٢ ٠ فى حه أءلن الذى ترومان
 فى الكونجرس ءتؤلده١و ، ١٩٤٩

٠ نفسه العام من أكتوبر ٢
 الرايدلمن النقط درنادح بذضمن

 افدرقة للدول ساعدات 'نقدبم
قحادرة حي-؛'نها سنذوى لرفع  ا

جشماعذ  فض_ل أ داة وتحفدق وا
 مدونات ت١لمماءد١و'ذىل ٠، ك.هوبها

 تنفيذ كان ٠ ومادبة واداروا فنية
 بين ثناب انغافية بعقد بتم البرنامج
يات  ،اب والدول المتحدة الو

 المدروعات مختلف لدراسة وذاك
مالحية  الدولة اليها تحذاج التى ا

وذ وفى المعنية  تقرها التى ا
تفاقية ٠ ا

 الرابعة النقطة اتفاقية معر وقعت
 ذاك بعد وقعت كمدا ١٩٥١ مايو فى

 نغون تشمل لمن نوء اتفاقات عدة
سكان والمحة والزراعة ا#ذرلة  وا

 . اناتاحيو ١و الدواجن وترب
 الصحراء تعمر المشروعات وشملت

نتذاع ءى١ر1١ وانشاء  بالمياه وا
، الرى طرق وتحممين الجوب

ب وعاسة ؛*■فى’ ا ،دبرا ا

 المصرية للسلطات 'نبين التجذربة وء٠ض
 عن.ه بتمخفى قد ما مدى الثورة بعد
مريكى التدلمعنى هذا  البرنامج اسم٠ ا
 احا—د. فى ليست مشروهة نتادج من

الرابعة النقطة عمل أنهى البالد،'مما

التتل)وذادة( صا رد د

 مصر فى تلنقل وزارة أول أنشئت
 النقل فوئن وكانت ، ١٩٦٤ عام

 اختصاص فى تدخل التاررخ ١حذلهذ
 باسم عرفت التى المواصالت وزارة

 ثم ، (( والنقل المواصالت وزارة ))
 اآلدلى وزارتين الى اذقت
. للنقل والثانية !!،واصالت

 الددوان من النقل وزارة تتألف
رق وسلحة ؛, العام  -تم والكارى ا

 المالى النقل لذعون العامة الهيئة
 لعام كوا١ميز بلغت وقد ، الداخلى

 ١١.ر٩ حلته ما ١٩٦٧- ١٩٦٦
 الهيئة : 'اوزارة يتبع كما ٠ ح٠م

 والمؤسسة التح-دددة للكك العاصة
 ه وتبعها والكبارى للطرق العاط
 العامة المعرية ؤبة1١و - شركات

 ، شركات ٧ وصيا الداخر للنقل
مة المهرية واذية  للنقل ا
 وتتبعها باآلقارم للركاب البرى

. كات فر ٤
دود

نتعادى بالمعنى النقود  ئ ا
شخاس يتبادلها وسطة  للسول ا

 الخدمات، أو اللع من حاجا-نهم على
عامة شراة قوة ذات يألها تتميز٩

أن وقت أى دفى شخص  ى انه اى
 حاجته عر الحصول فى مها نتاله

 ى أن كما ٠ خدمات او لمع من
 فى .لذب أن وقت أى وفى شخحر

 مهارقد التى ت٤لخدم١ أو لع اآ نفير
 ألنقود صبحت ثم٠ ن٠فمد ، لآلخررز

شياء جميع لقيم معيارا  بهالن التى ا
٠ '-لها تبا

 على قصتادى١ بالمعنى والنذود
جلب■٠لج١ ث.مل ض ٠ مختل.ضة ع١٠ب١



الفسا ١٣

 والغضية الذهبية النفوذ وهى
 وهى البنكنوت وأورافى ، والمعدنية

 النائبة النقدية با#وراق تعرف التى
 ادودائع تشمل كما .الورب أوالنقود
 أ#وراق الى .افة— . ،المصرفية

 ت١ا#سهموالسذد تشمل الذى المالية
ت  فى النذود ;ت٠كا ١لهذ ٠ واميا
داح  ، العماء نم شؤو أكذر ا

رين؛ ،—يختلف لذذ-ا سي-و مدى كان وان
٠ وآخر نوع

 اسم اللع بعض على ويطلق
 ساع بذلك ويقعد نقد؛.ة حاصالت

 شرارة وذوة اقتصادا أهمية ذات
 خدمات وظير مقابغتها بمش ثابتة

٠ أخرى سلع أو

نكروما

 '٠ زربة جب وريى ، غانى سياس
 نكروما كوفى نويا س١كو ٠ د ٠ ودو

 باحل £روتول بقرية ١٩٠٩ ولدعام
 وقيل ) حدادا أبوه وكان ، الذهب
 فالتحق ' اتهطذو فى وتوفى ( صاأخا

رس,؛ليات مدارس باحدى  ا
 كاثوليكيا تعبده بد,د التبرية
 فى بالعليم واشتغل ١٩٣٠ و'ندرح

 السنة وفى ١٩٣٤حتى أولية مدرسة
يات ألى سافر ( ١٩٣٥) ألتاب  الو

 ت١سنو ١ ٠ قذى حيث المتحدة
ية لنكور .مجامعة خاللها التحق  )و

 ( بالزنوج خاصه وهى سئ
 أ#دب فى درجة على وحمل

 أ دأب فى ودكتور ه وت—والاله
 فى داجستير على حصل كما

 ،٠ بنسلفانيا مورجامعة لعلوم ١سلسغةو١
 لجمعة رب اتتخب ذلك خالل وفى

فخن الطلة دات فى أ  اكدرة الو
 انحلذرا الى رهافر ١٩٤٥ وفى وكندا

قتت-غ بكلية وألتحق  لندن بجامعة د ا
 للمؤتمر ١سكرتبر نتخب ١ ظ—كم

فربقى .٠ العام ا
 فى الذهب ساحل الى نكروما ءا؛د
متأثرا بسى١ شاطه وبدأ ١٩٤٨

 در—فأص العنصربة التفرقة بمظاهر
 بفننح ١ أكرا )) ص-جغة نفسه العام فى

 حزب )) أس ١٩٤٩ وفى (( ز نيو
 *-طابا (( الدسذورى الشعب

ستقالل  ،الفورى الذاتى با
 .الجذن الى نشاطه به وانتهى
 بتشجيع ا٠متهؤ ١٩٥٠ عام

ضراب خالدبا من ا  ادنة وفى ؛وا
 بالمجلس عضوا انتخب التابة
 ذ١ ، سجله فى كان بيئما التشريعى

 ٣٨ من مقعدا ٣٥ ءلى حزبه حصل
 اووزراء رياسة الى لفوز ١ هذا وقاده

 ١٩٥٢ عام فى الدستور -نعدبل بعد
 سمتعرة حينذاك ضانا وكانت

 وزارة. ول ربا عين ثم ئ بريطانية
ستقالل اعسالن بعد  مارس ٦ فى ا

 بعد للجمهورية رئيا ثم ، ١٩٥٧
٠ ١٩٦٠ ليهيو ١ فى اعالنها
 ١٩٦١ عام الترجمة صا-دب ذام
تحاد بزبارة  والصمين الوفيتى ا

سترابة لدول١س لشعبيةوءدد١  ،ا
 للجيش،وفى اسلحة على منها وحصل
 اتحادا ومالى غينيا مع ألف ؛وب*
 وفى ، افربقى ذحاد٠ أرماما يملح

 باستثناء ا#حزاب ألفى ١٩٦٤ عام
 سلطات نفسه ومنح الشعب حزب

 تحبعت ذلك خالل وفى ، بنثنائية
 عدة وتمت حكومته ضد معارضة
ت  الحكم نظام وقلب غتياله محاو

خيرة نجحت  فبراير ٢ ٤ فى منها ا
 الترجمة'فى صاحب كان بينما ١٩٦٦
 سالم لدعوة ممثال بيكين الى طريقه

 عسكرى مجلس وخلفه ، فيتنام فى
 تولى الذى أنكرا الجنرال برياسة

 عدة له ٠ ذلك بعد الجمهورية رياسة
ستعمار )) منها مؤلفات ٠ (( الجدبد ا

النمسا
سم  راض أوستر ا القومى ا

 فيدرالية جمهورية ا الحكم نظام
 ١٩٦٥ يوناسى فرانتز ا ئليولة1 دسى

 كالدس جوزيف المتشار : الحكو رئيس
ن( م ١ر٦ ) فيينا : العاصمة

انسا' ٠ جمهورية قامت * ١



١٣ ب العض

 طورية١مبر١ أنقاض على الفيدرالية
 ور١ انهارت التى المجردة التدوبة

 ذكان ؛ ١٩١٩ عام فى اسى الحرن
 بخددث حدوده؛ اذكماض ذلك منذنن؛ئج

ب ءرالمقاطعات اقتصرت لبية ا  ا
 على منفذها نقدت كما وينا حذول
درياش ابدر  ليومدو١ والنسا ، ا
 أوربا قلب فى تقع المواحل عديمة

 ااخرب الى الشرق من تمتد الوسطى
 الى الثمال وس م ٣٦٠ دافة
٠ م ١٦٠ دافة الجذوب

النؤد؛ جهؤوربة احة٠مس انبلغ
 الداذوب ر نه وبثقها م ألف ٣٢ر٣

 تجاورها ٠، البلقان بدول يربعصا الذى
 من سريرا ٠ *ملانن وريات— جمه

ذتا ، ( محابدة ) الذرب  الشمال من أ
 من ذاك^؛ تشيكوداو ، ( غربية ١

 المخدر :، ( اشتراكية ) الثرقى الشمال
 بوغالذما ، ( اشذراكية ) الشرق من
 ايطاليا ؛ ( اشتراكية ) الجذوب من
 يبلغ ٠ ( غربية ) الغربى الجذوب من

 تقدبر ١٠ ن م ٧ر٢ سكانها. عدد
 ٠ ١٩٣٩ مفىءام٦ر٦٠(وكان ١٩٦٦

بات ٩ الى تتقسم وهى  فيدرالية و
 المدن أهم ؛المحر مجلها منها ل£ل

ءرى  جراتز ( ١٩٦١ احصاء ) ا
 بورتم لز ألفاسا ١٩٦ لينز ،ألفا ٢٣٧
 اتا ١٠١ ألفا،انزيروك ١٠٨

٠ ألفا ٤١ ثلز ، ألفا' ٦٩ كالبغورت

 ض- بز ٩٠ فى ؛—النم 'نعتمد — ٢
 انتاجها عر الداخلى استهالكها

رض ساحة نبق مع الزراعى  ا
 ألف ٣٠٣ تبلع والر بها الزراعية

 والمراعى الفابات نغطى اذ هكار
قليم من مسابب  تشمن ؛ ا

 (١٩٦٣ )اجصا الزراعية الحاصالت

 التمح ، ( ط م ٤ر٤ ) ايطاطي
 ط(1٠ه١١لشمر)١أط(،٧١٢.١

 والكروم والشوفان طمالفغر ئم
 الفابات اشاج ويشمل ،والبنجر

ا#خثاب متي مكب كدم م ١ ٠ر٢

 ق م ٩هر 'الى اذخغذر ١٩٥٩ ؛م٠ء
 لب ضاعة ذقوم.عليه٠و ، ١٩٦٣ عام

 ذية١لححو١ الثروة وتشمل ، اورق١
 أبقار من نحدغها ) ماذمية رأس م ٢ر٣

!مان ٠ خنزير ٢ر٩ و ( ا

ذتا ),*.تبر  الحناعاتو المعدنى حا
قتصاد عهاد عيه -نقوم التى  ا

 ؛ ( ١٩٦٣ ) ذلك ويشمل ،التمسوى
 ٣ر٧ حديد خام ؛ ط م ٦ر١ فحم

 رصاص ، ١مط ١ ر٣ منجزيت ، ١مط
 ١٣٨ لحاس خام ،ط أ ١٨٨ وزنك

 البذرودمنذ استنباد هدبدأ٣ ؛ط أ
 مطفىءام٢ر٦وذدبلع١٩٣٠ءام

 ش١مو من نحتبرالشسا ونما ، ١٩٦٣
 وكان العالم فى الذى ادراوت خام

 ارتفع ، ااحرب اعالن عند ط أ ٢ ٠
٠١٩٦٣ عام فى أط ٩٩ الى

 كثر تأميم الحناعى لتطوبر١ شمل
نتاجية اوسسات من  ءام منذ ا

 ،ضاعية دؤية ٧٠ و بدأ ١٩٤٦
 يشمل التأميم كان ١٩٦٥ عام وفى

 بتصتيع اخاحعة ١ لمؤسات ١ جميع؛
 والزذك والرحعاص الحساس

سمدة  هرن بز ٩٠ من واكثر ،وا
 وصناعات بتعدين لذ؛صة١ المنثثات
 ٠/ ٨٣ و والفحم والصلب اانحدبد

 صناعة من بز ٧٥ و ااكهربائية طاقة
لمنيوم ٠ ا

 فى الهامة الدخل مصادر وس
 فغى ، المياحى النشاحد النما
سرة حلة بلغت ١٩٦٤  الفنادق فى ا

 ٣٦٩ر٧ ألفا( ١٦ر٣ )جملتها ايها وما
جانب عدد وبلغ ، سرلر اف  ا

 جؤلة وولفت ،سائح م ٦ر٢ الزائر؛ن
 ٠ د م ٤٠٠ السياحة س الدخل

مام همدفى٠٠ الى ارتفعت

 المياس ااوضع ارتكز — ٣
 معاهدة أساس عر للنمس-؛ والدولى

 سبتمر ١٠ فى المعتودة ان٠جر سان
مبراطوري ليان١ت٠شأذ١و ١٦١٦ ا



مهرو ١٣٠٧

 ربة جمه. أعكت ذ١ ، إجر١و ا٠#ذمس
 كارل وانتخب ١٩١٨ ذودس ١٢ فى

شتراكى رينر  ، لها رئيى أول أ
 عبين١لحربينبعر١ مابين فترة ودؤيزت

ثذراكية القديمة طية١ب,وقر١  وا
 دضمام٠ محاولة أية ألحلفاء ومنع

 حتر أ#لمانية بيورية١ ألى ألنسا
 لحكم١ وذوب ألثارى ألدزب ور٠ظ
 فى أنماره وأنتثار ١٩٣٣ عام فى

 ال—تي أء ألى أنتهى مما -؛—ألنمس
 عام دولغوس ألنمسوى المستشار

 ، فاشلة انقالب محاولة أثناء ١٩٣٤
 ضم وتم ذلك بعد ألمحاولة ونجحت
 ١٩٣٨ مارس ١٢ فى اما ألى اكما

 إذملجثمى| ١ متشارى آخر ذوشذج قدم و

 وأفق ١٩٤٣ أكتوبر ولى ،ألمحاى ألى
 ألنسا تحرور عر موداو مؤتمر
 مادو فى ذلك وتم أسذقاللها وأعادة
 سوفيتية قوأت طة—بوأس ١٩٤٥

 ألتى وورنمية وبريطانية وأمريكية
 ٢٧ وفى ،' المحكم رباعيا مجد-ا ألفت
 برياسة مؤقتة ح£ومة قامت ابريل
حتالل ظل فى ريذر كارل  أرباعى، أ

 استعادت ١٩٥٥ يوليه ٢٧ وفى
 آخر جالء وتم سيادتها كامل ألنمسا

 العام من سبتمبر فى لالحتالل ذوأت
٠ نفسه

 من ألفيدرالى البرلمان يتكون
 عضوأ ١٦٥ من يتألف واحد مجلس

 فى حصلت أحزاب -ثالثة رمازون
 : أ#تية ألمقاعد ض ٠١٩٦٢ انتخابات

 ألحزب ، ٨١ ألشعب ب جز
شتراكى  '، ٨ ألدرية حزب ، ٧٦ ا

٠ ء شى  الشيوعى الحزب

لمانية اسة :ا

= د ١ ) النموى الشان : _لة٠اا،

د ش ١آلره

 أحمر ٠ أبيض ٠ احمر : ١٠ااب
)اصا،

درو
 ألهنود هن ألنجداسمي من أثذبين أدم

ا هما وأحد بيت من
 وطنى زعيم ، نهرو ل موش — ١
 أسرة من ١٨٦١ عام رم -عكد ولد

 ة .دكلي.٠ أاقا؛ون درسى <٠ ور)ة برهمية
 بالمحاماة تذل—وأش د أو؛ أه فى موير

 عضدوا أنتخب ، ١٨٨٣ عام منذ
يات التدردهى بالمجلى  ، ألهندبة للو
 ألتىتزء*مجا ألوطنية احركة١فى اشذرك
 ألى بيته وأحال ، ١٩١٩ منذ غاندى

 البيت هذأ وأصبح مجارة مدرسة
 الهندى، ألمؤتمر لحزب مذرأ ذلك بعد

 أى (( بندنت اند )) صحيفة وأسس
 رئيسا انتخب ١٩٢٠ وفى ، التقل
مع أشترك ، ألمؤتؤر حزب جتماع

 أى ) سواراج حزب تأليف فى داس
ستقالل  به أنتخا أعيد ، ١٩٢٢ ( أ

 عدة ألتشريعى ألمجلى فى عضوا
 باسمه عرف مثروعا وضع ، مرأت

 استقال أامجند بمنح ألمطابة يتضمن
 وكان ، ١٩٢٨ ومذيون١مستوىأك على
 المدلى؛ ن العصي.؛ حركه مناصرى من

٠١٩٣١ عام توفى
 سياس زعيم '، دنهرو حذوأهر - ٢

 السالف ابن وهو ،وزراء ورئيس
 ، ١٨٨٩ عام و؛د١ بالله ولد ، ذكره

 درسة للدراسة أدلترأ ألى وأوفد
 ا،٠حح أن وبعد كمبردم وجامعة هرو

 ألهند ألى عاد ألحقوق فى درجة على
 ألله لى. بالمحاماة وأشتغل ١٩١٢ عام
 منذ ألمؤتحدر حزب ألى أنضم ، أباد
 غاندى خاصة من وأصبح ١٩١٨ عام

 لدلمف سدكرترأ انتخب ، ومربدبه
 سجن ، نفه ألعام فى ألذأتى ألحكم

 ألمام هذأ بجن وفيما ١٩٢١ عام فى
 مرات تم ألجذن دخل ١٩٤٥ و

 المعادى ألوطني نشاطه يسبب
 عاما سكرتيرا انتخب ،للبر,بطانيين

 وترأس ١٩٢٨ عام ألمؤتمر لحزب
جتماع  مرات عنة للحزب الدورى ا
٠ غاندي بعد الثالى الرجل وأمبح



١٢٠٨ دهيلذم

 بالنزعة نهرو يادة٠س 'نميزت
شدراكدة  لى١لدءوة١و الديمقراطية ا
ظالل  رفع على والعمل التام ا

قتصادى المسذوى  والقضاء للهند ا
مراء حكم ءلمى قطاع ا  لهذا ./،وا

 دولى ، واوعيته فى غاندى ءن يخاف
 ، ١٩٤٢ عام المؤتمر حزب رراسدة

 الحكذوو^ فى للمخارجي_ة وزبرا ض
 ر سيتم فى تألذت الذى المؤقتة ااوطنية

 الهند استقالل اعالن وبعد ، ١٩٤٦
 أكشى فى الدومنيون متوى على
 ،للوزراء ذتخبرئيسا١ التالى لعام١هن

 للخارجية ووزبرا للوزراء رب ثم
 يذابر فى الهند جمهورية قيام إهد

 اه ة ذب الذى المنصب وهو ١٩٥٠
 كاماراج تولى بينما '، وذاته لحس

 ستقالل١تمام وبعد ، الحزب رباسة
 ,اد الحي. تباسة—لسم بدعو اصيح

 الداءس احد فكان ال-مدهى والتمابدى
 وفى ، ١٩٥٥ باذدوأج ذمر٠مؤ اًهكد
 بريولى فىه.ؤتمر اثذدرك ة٠التال الدمنة
يتجذابى د التدل لزعماء  عبد جمال مع ا
 وب ١٩٥٧ عام وفى ، ونيتو الدامر

 ف و—خم خرو ااريمببن الى نداء
 التجارب ء١ر٠اج اوقف وازنهاور

 ه٠وح فى وقف ١٩٥٩ وفى ، الذربة
 القاهرة زار ، الدميثية ااتهدبدات

 ووقءام ، الثورة وبعد قبل مرات عدة-
 وحدة : منها مؤلفات عدة اه ، ١٩٦٤

 ، الددالم تاريغ الى لمحات ، د—الهذ
 ة ح غ-ك ثم ، وفيتية—الس روسميا

٠ داتية

نهيلزم
 يعرف سياسى طابع ذو مذهب

 ((١ نيهيل )) لفظ من مشذق بالعدمية
 والمدبة ، ء شى  بعذى٠ الالنينى

 الى فية—فلمم نظرة التهيلزم أو
شياء قيم فى للتذمكك تدعو احلياة١  ا

 كمذهب لكنهاو ، نفه الوجود وفى
الرت ابان روب فى 'برزت فكرى

 ة٠٠٠ق٠ط بححن لمم-•'نا- و عدر لداسع ١
دباء اسين  بالتغايا المدتغلجى وا

ذماءدة  ءبى وء—أك ألقوا الذ)ن ا
 ا ٠كح لهذا ، الروس اجتمع٠ا ن ه'نفا
 التى بالذوذوبة العدمية 'نختذط ما

هداف محدد سياسى مذهبا هى  ا
 ادباسبة 'اظم الكار الى بدء_و

 المجتمع بناء واءادة ,انالة
رادة 'من اسس طى  ة 'احر ا

غتيال ذلك فى بما القوة تخدام وا  ا
 فحج كت ١ بينه؛ ، ضها ١أءر الى ل ،٠وص

 ليها١ وما ا#دبية بالدراسات الدمية
 لى الحياة دحوى لرفع كوس_يلة

٠ لجتمع١

( ج!س٠ ؛:ذواب

 التشريعى المجلس على يطلق اسم
س عر أو  البرلمان فى ا#دنى ا

 بأ'سماء كذلك وبدرف ، ا؛يزدوج
 ، الوطنى المجلر ا—مذي. ، مخذإغة
 ٠لخ١ العموم ومجلس ا#مةث ومجلن

 أومجرالثيوج ا#عر المجلس يقابله
عيان أو  ألنواب مجلسى و.بتميز ، ا

نتخاب على أساسا بقوم تأليفه بأن  ا
قتراع أو  مجال  انه بمعنى ك؛م١ أ

 تأرف _لجرىفى بما اسرة ن١تعيب فيه
عر ألمجاطر  أعضائه جميع إتعيس أ

٠ منهم ذمة أو

 يراعى مزدوج برلمان قيام حالة لى
 حيث من النواب مجلس اختالف
ختصاصات التشكيل  المجلس عن وا

على  أعضاء عدد أن ذلك من ٠ ا
 عن يزيد المنتخب النواب مجلس

 وفى الدجوخ لمجلس ألمقرر العدد
خر هذا يعادل العادة  أو النعف ا

 المجلس تأليف حالة وفى ،الثلثين
على تتخاب ا  الدائرة تكون با

نتخابية  لنصف معادلة للنواب ا
 حيث من للذميوخ المخصمة ة الدال
 فى روعى ما وهدا السكان عدد جملة

سى ،دابقة الممرية ألدساتير



( ر١جو ) نوبل ١٣٠

 أعضاء كان ١٩٢٣ دستور اساس
 ١٤٧ --نابل ٠ عضوا ٣٣٢ النواب

 ١٩٣٠ ر۶دم حدد كما ٠ .( لشيوح
 ١٥٠ ن النواب مجذمر أعضاء د عف

 أما ا ( للدجوت ١٠٠ مقابل ا ١ءذ-و
 مجلس قيام قترح ن؛ ١٩٥٣ مشروع

 مقابل ا عضوا ٢٨٠ ت٠م بتالف نواب
٠ ( شدوخ ١٥٠

 نمدن٠ث٠حي من المجدان يخاف كما
 لمدة١ هدد زدد فت التشريعى ألفصل
 فالذاعدة ، ا#عأى للجاس باب

 ىس الكونج اجاض باذ-ب إهامة١
 لعمنالتشريعى١ نمدة١ خال ا#مريكيه

 ة .٠— أربد- ءبى بينمه؛ عادن للتواب
 وكانت ، الشيوخ لمجلن لنبة با

 البرلمان فى نيءات ه المدة هذه
 ١٠ كانت بينما ا!نديم ادرى

 يدمل ا كم ٠ دوج لدن. بالب
ختالف  الجملة فى وهو ازن شرط ا

 كان ١ الشيوخ لمجلس باب أعلى
 ية و لعف سنة ٤٠ متابل سنة ٣٠

٠ .(ادرى البرلمان فى لشيوح١
ختصاصات حيث من أما  فان ا

رادة يمثل الذى المواب مجلس  ا
 من واقعية أكثر تمثيال الشعبية

ء لمجلن ا  باختصاصات يتمتع ى ا
 الدساريكون من كشر ذغى ث اضافية

-لجية النواب لمجلى  ا#ولوب أو ا
 ، العامه الميزانية ذقرير٠و متاقشة فى

 القواس اقتراح حق وحده وله
 تكون  رة١اوز١ أن ومنها ، المالية
 الذواب محس أمام ا عادد لة --ذو

تهام حذق له الذى وحده  بينحما ا
 كما ، باداكمه ا#عر المجدر يقوم

 حذق من العامة الميزانية اقرار أن
ءلى ألمجلس دوت ألذؤاب مجلس  ، ا

 ب' العامة القاعدة هذه ولكذن
 انم—سد. اك ضن به فى استثناءات

 .ابدى كىجعل١ #م.ريكى’ سدور لد كا
 -ة ي٨أه ذغوق٠ اددات٠٠اخك الدهيوخ

٠ النواب لعى ج م

 أن على الدسانثر أغلب 'نتفق
 رئيسا أو ملكا ) الدواسة لرئير

 مجلس حل فى ألحق ( للجمؤورية
 نتخابات الترشدح باب فتحو النواب
 بذوف الحال هذه وفى ، جديدة
٠ ا#ءلى ألجلس فى ألعمل

امثحذوذ

، بتانيا ادور ن جه.هور عاصمة
 ساحل من بالقرب 'نقع حديثة بنة مد

 ر٠حج ع—ضد و ، ا#طلسى المحيط
 بعد ١٩٥٨ مارس ٢١ فى أساسها

ستقالل اعالن  دلمون وكانت ، ا
قليم حذ#ل ابان ا  تدار ألفردى ا

 ادخال فى ويس سان ميساء من
 ، لجنو.بية ١ ووريذانيا لحدود المجاورة

 تتميز لغا أ ٢ ٠ سكانها عدد بباغ
 أنبعدها غثر لمتطورة ١ يثة لحد ١ بعمارتها

 سببافى بح٠أص العذبة المياه موارد عن
 رص-يف مامها٠ اقيم ، ذها١ءمر ذجميد٠

 ، حل اني؛ ١ مياه لضدحالة نظرا بمدرى
 ط المابرة السفن تقف ١لع.ف

 محطة و ^طار بها ٠ اثاحرء عن بعيدا
٠ لفات بأربع بع تن ارذل

نوبل
 .هالي- بتعدهب و؛دى٠سد ائى—كيم
 ، اكاسفة الديناميت مادة اختراع

 ،١٨٣٣ ولد ،نوبل برنارد الغرد ودو
 ( ليتدجرأد ) بطرسبورج فى طم—ند

رات  باسمه سجل ٠ المتحدة والو
 ذروة على وحصل اختراع مائة نحو

 مايس  خرقعات1١ انتاج من كبثرة
 يار اً استغالل من وكذلك الدبناميت

 من خصمى ، باكو اقليم فى للبترول
 ٠ م ٩ر٢ بعادل مبلغا اخروة ا هذه

ر  مالية جوائز خمس نشاء دو
٠ ١٨٩٦ عام نوفى’ ، باسمه تعرف

جوائز( نوبل؛
 ه ذ اما رز ١خمس نوبل ئز ١؟و
السويدى .الى٠لكي١ الى تنب عالمية



*١٣١ ( جوائز ع نودل

 ال—لألعم سدو 'نمنح ، نوبل الغرد
 والكيمياء الطبيعة ميادين فى الممتازة
 وا داب ( والفيولوجيا r والطب

 ريع من وذاك ،لمى الد؛ واكالم
 ♦ ازذوالى امجنه خصدده اادى الرصيد

 رنفل أن عاى وصيته واشتؤلمت
 خاص اعتبار أى ح—المرد خذ^؛ر١ فى

 ة _الى—الج يمنح فال ه■٠٠٢٠ يجنب،
كثر ا  تمييزسواء دون استحقاقا ا

 أو اسكندتاوى أصل ردح’ا؛ ن؛٢١
 رة ;غر- اشذرط كما ، عبره من

 ا#صلى هروطنه الى لجالىة١ ض الحائز
يكتسب فد الذى البدد الى وكذلك

٠ بعد فماو يته٠٠٠جذعم
 ا#ولى للمرة الجوالى هذه مذحت

 منشئها وفاة ببد ١٩٠١ عام فى
 ا تذوقف ولم ،س!ات بخمس

 أعوام فى الثاب العاب الدرب خالل
 أن كما ،١٩٤٢ ،١٩٤١ ،١٩٤٠

لذخاق عدم حالة٠ فى تستبد الجائزة  ا
 فى بسسذحقها اادى ااشخصى على

 أن يخبوز كؤ؛ ،السبن من محمنة
 من -أكثر الواحدة الجائزة يتقاسم
 يلى وفيما ،نفه المام فى مرشح

 جائزة وبخاصة الجذوالى هذه عن بيان
٠ السياسى لطابعها نظرا السالم

 وتثرف ، .ة—الطبيع جائزة - ١
 لسويدية،١لعلوم١ أكاديمية منحها على

 بهن ما مرة ٦١ الجائزة هذه منحت
 ص أول وكان ١٩٦٦ ،١٩٠١ عام

 الذى ا#لمانى رونتجن ،عليها حصل
شعة باسممه تعرف  المعينية،ومن ا
مدام : عها ححاوا الذين هبر المد؛

 وكومتون وماركولى كورى
 منحت ١٩٦٤ م ء؛ وفى ،سدون وطو

نتراك  وفى ، وروسيين ركى با
شتراك منحت ١٩٦٥  مريكيين با

 لعينيين منحت ١٩٥٧ وفى ،وياإ؛لى
٠ لى داو وتسونج بانج بنج نثى‘ هما

 السويدية العدوم أكاديمية منتحها على
 وكان ،مرة ٥٩ ة الجالى هذه منحت

 ثانت )) هو عليي؛ حصل من أول
 المثاهبر ومن ٠ الدنماركى (( هود
 رامزى الجائزة هذه منهدوا الذى

 فى كورى ومارى وروش رورد ور
 ة جاش ونحت قد وكانت ) ١٩١١ عام

 ومان كون (ثم ١٩٠٣ الطبيعة
 أبحاثهم انملت ن٠مم ويد؟ورج

 منحت ١٩٤٦ عام وفى ،بالذرة
 هم شاركة امريكيين لثال الجائزة
٠ وستانلى ثروب وفور سومر

 والغيورحا؛ الطب جائزة — ٣
 ،'مرة ٥٦ ة الجالى هذه منحت

 بجامعة اطب كلية منحها على وتشرف
 حمل من أول وكان ، مجدم٢ستو١

 مؤسسى ببرنح ا#لمالى الطبيب عليها
طباء مثاهبر ومن ،المناعة عام  ا
 روس الجائزة هذه منحوا الذى

♦ وفلمنج ودرنجتون وكوخ وبافلوف

دب جائزة — ٤  على تشرف ،ا
 ا داب اكاديمية الجائزة هذه منح

 وكان مرة ٥٩ منحت ،السويدية
ديب عليها حمل من أول  الفرنى ا

 الذين حاب وس ،برودوم رينيه
 ، كيبلنح ، الجالى؛ هذه منحوا

ن ان رو ، تاءور ، ميترنيك  ، رو
 ،برجون ، ذو برنارد ،يتس

 ،بوك بحرك ،جالورزى ،مان توماس
 شتاينبك، ،برتراندرسل ،همنجواى

 ،ف كو لو وذمو ، ك ستر)'؛ با ،سارتر
 لونتون الجاذزة هذه منحت كما

٠١٩٥٣ عام فى تذرنل
عل تثرف ،السالم جائزة___ه
 من مكونة هيئة الجائزة هذه منح

 البرلمان ينتخبهم أعضاء خمة
 ة ااجالى هذه وتتميز ،السويدى
 دتأور الذى الياسى بطابعها
 ٤٩ منحت وقد ،العالمية با#حداث

نل كانب, قمرثم #، ٦٦ خالل مرة



كورركعبف ١٣١١

 تمنح بأنها تتميز كما ، عددا الجوائز
عتبارية الدخدية ذات للهي"ت  ا

 الهي"ت اما ؛ لألشخاص تمنح كما
 م—للعس نوبل ؛نزة—ب منحت التى
 ، ١٩٠٤ الدولى القانون معهد : فهى

وبرى لمالىا المالم مكتب  ا
ن ،مكتب١٩٠٧  لالجبن١لث!ن نا
مم لعب.ة التابع  هينة ، ١٩٣٥ ا

 ، ١٩٤٤ الدولية ا#حمر الحليب
 لكؤبكر١ او ا#مريكى ألصداقة مكتب

 ااحسداقة مجلس ( مع مشاركة )
 رعاية مكذب ، ١٩٤٧ البريطالى

مم يهيدن الالجئس ش!ن  ، ١٩٥٤ ا
 للمرة' ). الدولية #حمر١لصليب١ هيئة

 جمدثات اتحاد مع مثاركة ( الثانية
حمر الحرب مم هينلمن مذضة ، ا  ا
٠ ١٩٦٥ (( 'بسيفدو )) لألطفال

شخاص وبتميز  وا ند الذين ا
 من ، خحائص بعدة الجائزة هذه
 الخارجية، ونداء من همأكثر أن ذلك

وم ة سب ج م حياتي اتحات ومس  آو ا
مم هيئة  من ٠مذه ثالثة وان ، ا
 رريكى١ بانثر رالف : وهم الزنوج
 ا—فرض ١ جنوب من لوتولى ، ١٩٥٠
 ١٩٦٤لوثركذج؛'صءى ،مارتن ١٩٦٠

خ ااشخصيات ومن  التى رى——ا
 دور'نيو الرئيسى ٠ الجائزة منحت

 ويكون الريس ؛ ١٩٠٦ روزفلت
ن ، ١٩١٩  ( الالجين ش!ن ) نا
 تن—واوس ( امريكى ) داوز ،١٩٢٢
 مشاركة ( ادليزى ) ران٠تشيم
 وشتريزم؛ن )فردى( دان در ، ١٩٢٥

 ، ١٩٢٩ كداوح ، ١٩٢٦ ركة١ألمالىض
 هل كوردل ، ١٩٣٤ هندرسون أرثر

 ،١٩٥٣ ال—مارش حورح ، ١٩٤٥
٠ ١٩٥٧ ببرسمون لستر

ون نور ا
 د4مح وهو ، سودالى سياسى

 غوردون كلية فى ذخرج ، الد.بن نور
ك واشتغل باًمدرمان ى ا#ه! وكد

 نثاط فى هم ، الحرة وبا#عالل
 اسمه برز 'تم ومن بجس الخر مؤتمر

 أول كان الذى ا#شقاء حزب بتاًليف
 سدة—بالوح نادى سودانى حزب

٠ للحزب وكيال وانتخب

شغاء حزب مننابا  لى تو ا
 التأم حتى جناحيه أحد رياسة

حزاب باتفهاق شمله تحادية ا  ، ا
 الوطنى الحزب لربى نائبا فعس

تحادى  ونقدم ١٩٥٢ نودر ٢ فى ا
نتحابات فى ودانية ا  دائرة عن ا

غلبية، فنجح حلفا وادى  وبتشكيل با
 بريا ا#ولى ودانية الوزارة

 ١أذتخبوزير ١٩٦٤ ير ين؛ فى زهرى٠ا
 للحكم وزيرا ثم ، العمومية شغال !#

 فى خاثل الله١ عبد وزارة فى ااحلى
ذلك. بعد توفى ،١٩٥٦

ذورثكليف

 وهو ، بريطالى وسياسى سحفى
 ذورثكليف، لورد ورثأو—هارم الذرد

 ١٨٦٥ ( ابرلندا ) دبلن بمدينة ولد
 بالصحافة عمله بدأ محاميا أبوه كان

 ))الصحافة منشأة أسس ، ١ سنه فى
 الالم وفى ، ١٨٨٧ عام (( المتحدة

 نم سلالة دار—٠٥١ فى بدأ اتالى١
حف المجالت  التى اليوميه وا

 اولها ، عاصة أهمية ذات صبحت أ
١٨٩٤ وفى ، ١٨٨٨ (( انرز )) مجلة
 (( وز—نم اينشح )) جريدة اليه ضم
 ١٨٩٦ وفى ، لالفالس تعرضت عندما
 التى (( ميل الديل )) جريدة أس

 بدا جد فتحن؛ الحعن ذلك فى اعتبرت
حا فى  والمادة الدرض حيث ص وة ا

 عام خة ٠ م ٢ر٤ ووزا باغ ')
 أسس ١٩٠٣ عام وفى ، ( ١٩٦٥

 فى وكانت' (( مبرور الدباى )) بدة جر
 تحوات ثم .بالمراة* خاصة أمرها أول
 المصور بالحر نعنى’ عامة جريدة الى

 خة م ره٢ اليومى 'توزيعها بلغ )’
اولى أصبحت فبذلك ١٩٦٧ عام



١٣١٢ ذورديدغ

 عام وفى ، ( توزبما الماام صحف
 التايمز درردة اب نم ١٩٠٨

ضافة  السابقة السدف الى با
 مليون ثلث رحو الى توزيعها فارتفع
١٩١٤فىءام

 العدى الحرب خالل فى أخرف
 بعثة وذرأس ادة—الدء شذون على

يات الى البربطانية الحرب  الو
 ؛؛رون لقب منح ، ١٩٠٨ المتحددة

 كوذتيؤ وانب ١٩٠٥ عام ( لورد )
 صاحب وأخو ٠١٩٢٢ -نوفى،١٩١٧

 سيدلى هارولد ) الترجمسة
 اورد )) باسم (عرف هارسورث

 الديلى ؟ريدة 'نحرير 'نولى ا(مير روش
 '!درب ابان زان ١وءحنوزير ميرور

(.١٩٤. توفى العدى;)

نوددبك
جئاس١بيطلقض  ش١حدا

 ، صاى ا موطنها اسمكندناوه نعتبر‘
 البلطيق بحر حول الذشرت ومنها

 ٠ر ويئن ، وبريطانيا المانيا وشمال
 إرتغعة١ بالفامة الذوردى الجنس
 والعيون والثسعر الطويل والرأس

٠ الشقراء درة واا

 صفة الذورديك اسم اكتساب
 'ذنول نظرية 'ترددت أن منذ سياسية

 بخعائص بتمدز الجتر هذا بأن
 قيام بعزى واب عالية عقلية

 أبرز وكذلك األورصبة ؛رة—الحض
 عدن رذا ،العابة الحضارات
 أرؤى النظرية هذه آمحاب
جناس  اافزازبة واعتنقت ، البشر؛.ة ا

 ض كورديك١ أن باعتبار االمغربة هذه
 وذمى واآلربون هم أو اآلرية الساللة

 لعفة تتؤشل الخصائص وهذه واحد
 وبعنى ، األلمالى الثعب فى خاصة

 األخرى ابثرية األجناس هذا-أن
 بالبة التاب المراتب فى تأتى

٠ للنوردبك

( هرة > ندى نو

 فى تقع فرنسية *قاطعة ندى نورش؛
 ذطل٠و لذرطا ااذربى لشمال١لشمالو١

 عام منذ انقست ، المانشى بحر على
 من ،ماعسات خس الى ١٩٤٦
 ، روان ، دبيب ٠ فة إمرو ١ مدنها
 لو سان ، شاربورح ، كابين ، الهافر

 اسمها تردد ٠ و؛؛بيه ، اليتون
 العاب للحرب األخير العام خالل

 للقتال ميدان الى تحولت حجن الثانية
٠ الحرب هذه فى النهاية بداية كان

 على بطلق ارم ، نورماندى تة معر
 بين نشبت التى الحاسمة المعارك
 القوات رول منذ والماب الخدماء
 فى نورماندى دواضء على الحليفة

 لهذا مقدرا وكان ١٩٤٤ بوب ٦
 موعدا وكان ) السابق اليوم الغزو
 الجوية، األحوال اضطراب لو (سريا
 ة ضخم ادات استدلى الغزو يبق وذلى

 جوية غارات عم واذرجال العتاد فى
لهاب الهدن جميع على متالحقة  ا

 .اعة—ل١فى ,الذرو اثة ء بدأت ، الهامة
 واشذركت المياح من الخامسة

 المظالت جنود سقاط طارة ١٠٠٠٠
 لجا٣ ، لمنجن ر كو ة ب ز٠ل٠ج ه ; دف■ ءاى

 بربط(ب قنابل قاذفة ١٠٠٠ قامت
 بالهجوم امريدلمن ؤ؛ذفة ١٤٠٠ و

 على الممذدة العسكر؛؛ المنشئات على
 فى المشاة قوات ذزول بدًا ، الساحل
اء٠٠منمس اغف ١ و دية١ال؛ءة

٦ باب -- كارذًاان بين ما نفه اليوم
 قواى ض تتألف كانت و ٠ كابين

 جبلة ألن؛ ، دلمن وكند مربدة أ و بربط؛لية
 هذه اغتح اسذهدت اتى ا القوات

 مقاتل مرون ٢ر٨٧ داغت فذلى مهة لم ا
 أمربدلمذ ٢٠و بطاب بر ؤلمذ ذر ١٤ منها

 ة٠ح وو فرنسية وواحدة ؛لمن كند ٣ و
 ١٠١٤١ ت١لطائر١وبلغتجلة ، بولندية

 خفيفة و 'تدلمة فة قاذ و هرناتلة من
وجا؛ بأنواعها، نقل طارة ٥٦ ٠٥ و



( محاكمات > نورلمبرج ١٣١٣

 طينة ٤٠٠٠ نحو ألبحرية اوحدات١
حجام مختلف من ٠ ا

 للجنرال العامة القيادة كانت
مريكى  قيادة وكانت ،ايزنهاور ا

 البريطانى للجنرال الهجوم
 البحرية القيادة وكاتت ، مونتجمرى

مر١  رامزى، برترام سير ل١لمتتركةا
 لى فورد١ش الجو رشال والبران
 للجذرال الميدان فى والقيادة ،مااورى

 ا#لهان حند بينما ، برادلى عمر
 فى بما وحدة ٦٥ 'الغزو هذا لمواجهة

حتياطى ذلك  القيادة وكانت ، ا
٠ كلوج فون جونتر للمارشال العامة

 فى باييه على البريطانيون استولى
مريكيون واستولى ، يونيه ٧  على ا

 والكنددون ، يونيه ٢٧ فى شاراورج
 ؛وليه ١ فى كايين على والبريطانيون

 ذلك بعد وتواات ، عنيفة معركة بعد
 مدن أسماء أكثر شملت التى المعارك

قليم* ونرى  ١٥-١٤ وفى ا
 باستخدام البحرى اخزو١ بدأ اغسطس

 ة ح:ائ واتجه سفينة ١٠٠٠ لحو
ورن نهر معب من الثرق  وتوالى ،ا

رض على الطفا، تقدم ذلك أدر على  ا
اغطر ٢٥ وفى ، الغرب

٠ باريى استلمت
( ات٠ك٦مح ٠ؤ نورمبرج

 هى رج٣ذورم محاكمات — ١
 أجراها اش اكياسية ^ت٠لمحاك١

 بعد التار المانيا لزعماء اساء
 ، ١٩٤٠٥ مايو ٧ فى اسسد#مها

لمابة نورمبرج بمدينة وعقدت  فى ا
 قصر ) العسالى القضاء دار مبنى

 نوزبر بحق ما المدة خالل (العدالة
 تألفت ٠ ١٩٤٦ وأكتوبر ١٩٤٥

 بناء (( الدومة العسكرية المحكمة ))
 اطغاء١ دول سلطات بحق اتفاق عل

ربع  يمثلون قضاة اربعة من الكبرى ا
 جيفرى القضاة كبير ٠ لدولوهم١ هذه

 باسم يعرف ) بريطانى ،)ورى
، بيدل فرادس ؛ ( أوكى لورد

 ميجر ؛ ( عاما نائبا وكان ') امريكى
 ؛ رؤس ، نيكتثعنكو ( لواء ) جنرال

 كما ؛ فرنى ، فابر دى ودوندييه
دعاء مكب تألف  يمثلون أربعة من ا
 : لساإق١ بالترتيب وهم الحالهاء دول

 روبرت ، شوكروس 'هارتل سير
 رودنكو، جنرال ليغتنانت ، جاكون

٠ مينتون دى ثم

 واحد أسماس على المتهمون قدم
تهامات من أكثر او ربعة ا  التالية' ا

 عدوانية؛ حرب شن رءلى٠لتآم١ : وهى
 ، اكالم ضد جرائم اقتراف
 شمل وهذه حرب جرائم اقتراف

 وأسرى المدنيمن معاملة واساءة القتل
 عمال المدنبحن وتهجير الحرب

 اقتراف ، الرهائن وفتل اكخرة
شانية ضد جرائم  وهذه ، ا
 معاملة اساءة أو قتل تشمل

 والتتل اكياسيحق الممارضحن
 هذه وجهت كما ، لليهود الجماعى

تهامات  الى الدعوى ملحق فى ا
 مجلس : ك٠ذس معنوية شخصيات

زبة المانيا وزراء  العامة القيادة ، ا
 دم ، ب لمس ا أركان و جتن

 ااهامداً لحثى النازية التنيمات
٠ وغيرها والجستابو

( حضوريا ) كمة للمحا قدم — ٢
 ٢ ١ نورمبرج فى الطفاء قضاة أمام

 من النازية الحكو رعاء من
 هده ودطت وعدمكربحق سيامبن

سماء القائمة  : جورنج ا ا دة ا
 ، كالتنبرونر ، هس ، ريبنتروب
 ساوكل، ،فريك ، فرانك ، روزنبرج
 ( فون ) ، شاخت ، فونك ، شبير

 ( نون ) ،نويرات ( فون ) ،بابن
 ،شذرايشر، انكذوارت سيمى ،شيراح

 ، دونتز ، ر ريد ، بودل ، يتل كا
 بورمان سحاكمة شملت ا كم ، بذش فر

 أثنباء ى انتحر بينما ، غيابيا
 كروب من كل وعجز ، الهحناكمة

المئدكمة ام—٠٩ ف قو وو ١ عن وهالياخ



١٢١٤ اكبب نورى

 للمتهمين سمح و ، المرض سبب
. والدفاع الشهود بطلب

 جميع بادانة نورمبرج قضاة حكم
ء  او تهمة أساس على المتهمين هؤ
حكا؛ وتغمنت أكثر عدام : م ا  ا
 لمدة أو الحياة مدى والسجن شنتا

 شملت ٠ سنة ٢ ٠ و ١ ٠ بين تراوحت
عدام أحكام  جورنج : هم متهما ا ١ ا

 (، الحكم تنفيذ قبل اشحر الذى )
 *تم ( ينفذ ولم غيابيا ) وبورمان

 ، روزنبرج ، كالتنبرونر ، ريبنتروب
 الكورات، سيى ، ساويكل ، فرانك

 كما ، ويودل ، كايتل ، شترايشر
 بالنسبة ادانة أحسكام مدرت

 واعتبرتا صفة الد؛ وحيش منابو للب
جرامية المنظمات ض ٠ ا

نورمبرج محاكمات كانت _ ٣
 ، فقهى جدل موخموع زالت وما

 المحاكمة هذه يصورون فالجمترضون
 لحرب١فى المنتحر أونعه عقاب أنها على
 جرائم هناك تكن لم اذ اصزوم على

 بها اعترف محددة وعذوبات محددة
 هده اجراء قبل الدولى القضاء
 المحكمة اليها تممذخد حتى المحاكمة

تهام توجيه فى حكام اصدار او ا  ، ا
 بعض الى بالرجوع اكتفت اصا بل

تفاقات  بحروب الخامة الدوبذ ا
عتدا  الجراب او '؛حرب جرائم او ا

 هاى اتفاقات منؤ؛ ؛ اشالم ذمد
 ف جب والذسار-ات لندن ومدداق

 جملته-؛ فى وهى كياوج بر.بان وميثاق
عتداء حءزوب ة لع ءن 'ذكشف  ا

 حتى تقننها  ولكن الهدرب ')م١وجر
 وتحدر ادعاء عها بقوم أن كن٠ب

 تنبغى كان ما وأقص أحكام اسم؛ا
 ه,و نورمبرج قضاة به بلذام أن
 غيرهم دون الدولة رؤساء ة كم 1مح

الفرددة. المس!لية يدأ وفة.؛

مم هينة دذاولت  آدائح المتحدة ا
فى لجنة وأقامت ذورمبرح محاكمات

 القانونية لمبادىء١ لتدوين ١٩٤٦ عام
 كلفت ثم المحاكمة عليها قامت التى
 فى لها التابعة الدواى القاذون لجنة

 ئم١ءنالجر تقرير بوشع ١٩٤٧ نوفمبر
نسانية خمد أو اشالم ضد  حتى ا

 أساسها وعاى قانونية ذواعد فى تصاغ
 ياقترافها المتهمين تقديم يمكن

 هذه مثل أن بيد ، ألمحاكمة الى
 فى ا قيامها يتممنى  المحاكمات

 محايد قوى دولى جهاز وجود حالة
 تنكيل الى المحاكمات 'انقلبت وا

 فى بأعدائها المنتحرة الكبرى الدول
.الدولى القانون من طل

للسعيد نورى

 ولد ، عراقى وسياسى عسكرى
 ، تاجرا ٠بو1 وكان ١٨٨٨ عام ببخداد
 ثم ببغداد الحربية بالمدرسة التحق
 وتخرج باسسطنبول العسكرية .بالكلية
 بالجيش والتحنى ، ١٩٠٦ عام

 المنكرية الرتب فى وتدرج ، العثمانى
 ، العرب الضباط من عدد مع استقال

 قوات الى اضم العربية الثورة وبعيام
 وادة تحت وعمز حبن الثريف
 الى انضم كما )٠ اللنبى الجنرال

 العسكرى باد جعفر مواطنه الثورة
نجليز أخذه أن بعد  وند ( أديرا ا

 معه تعاون بأنه لورانى اليه أشار
 شتراك مهدت التى التدبيرات فى

 ، البريطانيخن ف صفو فى 'لعرب ١
ركان ريادة السعيد نورى وتولى  ا

 فى تجذرى كانت التى الممليات فى
ردن الححاز ١٩١٦ عام وسوريا وا

مح ماته ة الترجه صاحب عتد  با
 ١٩١٨ عام دمشنى دخوله مدن فيمل

 ، المراق على ملكا وفاته لحين
 بباريى الملح مؤتمر لى١ فصحبه

 رتبة الى رقاه أن بعد ١٩١٩ عام
 العراق فيصنى وبدخول ،أللوأء
 العراقى الجينى ركان رئيسا عيده

عام للدفاع وزيرا ثم ، ١٩٢٠ عام



نودالع ١٢١

 حتى شغله الذى المنصب وهو ١٦٢٣
 انتخب ذلك خالل وفى ، ١٦٣٠ عام

 عضوا ثم النواب بمجلى عضوا
٠ ١٦٣٠ عام الشيوح بمجلى
 الوزار؛ العيد نورى الف

 عام اولها كان ، مرات ست العراب
 المعاهدة بريطانيا مع فعقد ١٩٣٠

 ( يونيه ٣٠ ) العراب البريطانية
نضمام للمراق وتم  ا#مم لعصبة ا

 فيهوتقال لبالده ممثل أول فكان
 الخارجية، وزارة تولى ثم ،١٩٣٢

 اخرج ٩٣٦ سليمان حكمت ثورة وفى
 وزيرا عاد ثم منفيا المراق من

 وزارته شكل ، ١٩٣٨ عام للداخلية
 ذلك خالل وفى ١٩٣٩ عام الثانية
 الحرب وأعلنت غازى الملك اغتيل

 العراق عالقات فقطع الثانية العالمية
 ى1ءا ليخإ.غهرشيد ارتقال ثم ، بالمانيا

 وتولى ،١٩٤٠ مارس فى الكيالنى
 ام كنه—واً الخارجية وزير منحدب

 أنحاره زعغى٠ وتبعه استقال أن يلبث
 كان مما ا!وطنية وزارة احراجا
 ، الكيالنى ثورة نذوب فى س_ببا

 خارج الى ادوس مع رب—ن*
 اكتوبر وفى ، ١٩٤١ عام الدراق

 الحرب فأعلن الثالثة وزارته شكل
نيا على  ١٩٤٤ عام خالل وفى ،ا

 من وغيره باشا النحاس مع اشترك
 مذروع ونع فى العرب زعماء
 اذمام فى واستقال العربية الحاط
 عام الراب وزارته شكل ، نفسه
 الستة فى استقال انه ا ، ١٩٤٦
 بينما ، ر٣ج صالح 4وخلف التاب

 *-ن٠مجلم رياسة الذرجمة صاحب تولى
 وزارته وشكل عاد ثم ، الشيوخ
فى واغترك ١٦٤٨ عام فى الحاسة

 ص1خ لروقف له وكان لهن حملة
 الجينى هزبمة باب—أس من كان

٠ الحطة وفشل صرى1١
 وزارته الترجمة هاحب الف

 حرب فعامر ١٩٥٠ عام الخامسة
يرانى ابترول مما ممدق بزعامة ا

 اتفاقية فى النظر اعادة الى دفمه
 الثورى لمد١لوقف العراقية ابترول

 وزارة تولى أن وبعد ، المراق الى
 وزارته فشكل عاد فترة الدناع
 مجلس فحل ١٩٥٥ مايو فى المادمة

 قامة مهد وزارته خالل وفى النواب
تفاق بغداد حلف  عدنان مع با

 ردالفعل وكان ايران وشاه مندريى
 وفى الثباب بين التزمر روح اشتداد
 دام ااى النهاية فى أدى مما الجيثى

 قتل وفيها ١٩٥٨ يوليه ١٤ ثورة
 وصل اذلك مع الترجمة صاحب

مير عهده وولى الثانى له عبد ا ٠ ا

رفوش
 ؟،ودية، ورئيى ، نثيكى سياس

 ١٩٠ ءام( ولد نوفوتى، اتطونين وهو
 فى عامال >وه١ وكان ،كانى بقرية

عال اشتغل ، العلوب ضاعة  با
 --ياسة٠ل١لى١وه١شر١ وورأ ، العناب

شتراك شتراكى الحزب فى با  ثم ،ا
 عام التشيكى الشيوعى الحزب
 فى اشترك ١٩٣٥ عام وفى ،١٩٢١
 اعتقل ، بغموسكو الكومنترن مؤتمر

 تحرير وبعد ،التازى لحكم١بان١١٩٤١
 ا سكربر. ذتخب ١ .ا دي. فا تشيكوساو

 بمجذلمسى ١و—ض وء المركزية جنة
 ه)ب عاها فسكرتيرا الرراسة
 ؛ ١٩٥٦ منذ سة ار لبلس ورئيسا

 لجمهوربة١رياسة فى بوتوكى١ز حف
 وه٠ذتخا١ أءدد ، ١٩٥٧ در ذو ١٩ فى

 لمدة ١٩٦٤ ذوفرر ١٢ فى يةزباات
 بالده عالؤة قدع ، ت١سذو ه

 دونيه ه عدوان اذر ىط باسرارلى
٠ ١٩٦٧

ذودات
 الحكومة زعماء من أدانى سياس

 •، دوبرات’ذون كوكنتلمن ،وهو التازية
 ، ذور-رج بمدبنة ١٨٧٣ عام واد

 فى واندرج اكياس السلك خل٠د
 ٠ المارتي روش—اك بين مناب

١٩٢٢ عام روما فى بالده غيرا عين



١٢١٦ ادارية ساية

 ١٩٣٠ ماس لندن فى وسفيرا
 بين للخارجية ووزيرا ، ١٩٣٢ و

 طى عاما حاى ،١٩٣٨ و ١٦٣٢
 م—نس بعد ز وموراب إوهيميا

 ١٩٣٩ بين ( فاكيا طو -شيكو
 ١٩٤٥ عام للمحاى فدم ،١٩٤١ و

 عليه وحكم نورمبرح فضاة أمفام
 ١٥ لمدة بنداو— م ن سهج فى ى٠٠٠بالحب
 ، ١٩٥٥ عام سبيله أخلى ، سنة
٠ ١٩٥٦ توفى

ادارية نيابة
دارية النيابة  هينات من هينة ا
شراف داة على ا  ، الحكوب ا

 رقم قانون ممر فى بانشائها صدر
 على وقامت ، ١٩٥٤ لتة ٨٤٠

 أزتكون ا هم هدفعارسيين تحقيق
 وان ، ورقابة وتوجيه شراف’ اداة

 محتمدة الحكم أداة عن تائبة -نكون
خطاء الجرائم نذبع‘ فى  وأنواع وا

٠ العقاب تتوجب التى التقصر

 رقم الغانون صدر ١٦٥٨ عام وفى
 ختصاصاتالذيابة١ب وسع الذى ١١٧

دارية  حتى لمقوماتها اسما ا
 امالج فى الفعالة بالمساهمة تغطاع
 كبتم انشاء ذلك من ،الدولة أجهزة

دارية الرقابة )) بابيم جدط  (( ا
 الالزمة ااتحردات مراء١بمهمة خصه

د١ المخالفات ص للكشف  ربة١لماليةوا
 ق —التعدنقي ة—٠٨،ممار فى واإدوسع

 الماؤل فى التحقيق لمش.ر ؛حيث
دارية من ايها تحال اش  ادات.ا

 ا٠٠ءذه يكشف التى المخالفات وفى
 الشكاوى فى وكذلك ارقابة١ قم
 أمحاب س سواء اليها فع ت. الذى

 اثبت مذى غيرهم من او االمان
٠ جدرتها الفحمر

حكام تضمنت  لدرتها'٠أص التى ا
داربة النيارة  : لمهامي؛ هباثرتها فى ا

دارى الجزاء دووبع أفراح  ٠ ا
حا   ،التأديبية المحاى الى ا
حالة .انحامة البابة الى ا

ضافة  القفايا من نسبة حفن الى با
 نحو تبلغ وهى أمامها ءرضت لذى ا

 ٠ القضايا لهذه لمجموعى١ا'لثلثمن
 التى الهيئة هذه ى العمل يقوم
 تقسيم على الوزارة رياسة تتبع

 وؤسات والهي"ت الوزارات
 مجموعات الى تتبعها اش العامة
 للبسابة مكتب منها بكل يختعر
دارية  من وعدد رش من يتألف ا

 رية١د١لرقابة١ ولقم ،الذيا.  وكالء
 عالقته حدود فى داخلى استقالل
دارية بالنيابة ٠ ا

امو اس نيابة

 المامة النيابة أجهزن من جهاز
 وزارة من قرار قيامه يثماًن صدر
 على ١٩٥٣ مارس ١٢ بتاريخ العدل

 ويشكل ، العام النائب مكتب يتبع أن
 أمن نيابة وكالء من وعدد رئيس من

 المالى القضاء دار ومقره الدولة
فاهرة ٠ با

 دون الدولة أمن نيابة 'نختمر
 جدع فى يقع نيما بالتصرف غرها
ول الباب جرائم من البالد انحاء  ا

 قانون من الثالى الكتاب من والثالى
بزوبات  نقع’ اش الجرائم ثم ، ا

 طرق من ها وش الصحف بواسطة
 الخاصة الجرائم وكذلك ،ألنشر

 والطإمبة العمال اعام :خدوادث
 بسببها أو أثناءها يقع وما واضرابهم

 التظاهر جرائم عن فخمال جرائم *ن
 ، المكرية والجنايات .، والتجمهر

 د١لمو١فى عليها المنصوص الحا# وكذلك
، العذويات قانون من وفروعها ١٢٤

يزعزع مما الجرائم ح، وجميع
من استقرار البالد وسالمة ا

لند نجاسا

 ما عر يطلق اسمم ، سالندنيا
 جمهوررة باسم ابوم بعرف
وى(( يوش ٦ قيامهافى أعلن ش١»ما



نيبال ١٣١٧

 دول مجموعة الى وانضمت ١٩٦٤
 تعرف كانت ، البريطانى الكومنولث

 ر لالذليم البر-يطانيعن استعمار منذ
 الوسطى افريقيا )) باسم ١٨٩١ عام

 اسم عليها أطلق. ثم (( البريطانية
 ١٩٠٧ عام منذ (( نياسالند محمية ))

 ’لوزار ة— تابم ش!نها وكانت
 يماونها البريطانية المستعمرات

 ،للمحمية العام والقائد العام الحاكم
 ، نيايالند انضمت ١٩٥٣ م١ء وفى

 زامبيا ر الشمالية روديسيا لى ١
 ، الجنوبية يا—ورودي ( حاليا

باسم عرف اتحاد الثالثة من وتالف
 ا (( ونياسالند روديسيا اتحاد

 وفى ، ١٦٥٣ ديسمبر فى حل انه
خبر العام هذا من فبراير  منحت ا

 أعلنت ثم داخليا استقال سالتد نيا
٠ التالية النة فى مستقلة جمهورية

سيالى
سم نوس ا سال ا
 دستورية ملكية اسم سم

 بكرام ين ماهندرا جا مهر : اكو دسس
( ألفا ١٩٥ ) كدادو ا العاصمة

 تقع نديمة اسيوية مملكة نيبال
يا جبال منحدرات على  المغطاة هيما

 ذلك فى بما- ألدائمة بالثلوج تممها
 مرتفعات أعلى ايغرست جبل نمة

 من هذا وكان مترا( ٨٧٤٢ العالم)
 بالمالم مالتها انقطاع اسباب

 حاجزا تعتبر ، عديدة قرونا الخارجى
 ، والهند الشعبية الصعن بثن سياسيا

 الهند حدود على نيبال تعتمد اذ
 التبت عن تفصلها اش الذسمالية

 محمدة بها وتحيد ( الغمية المين )
 والهند ، الثرق من الهندية سيكيم

٠ والغرب الجنوب من
 لفمم١ه٤ر٣ نيبال ماحة تبلغ

 المماحة هذه من فدان م ره٤ أن ومع
 هذه وضعف الدائمة الثلوح تغطيها

 و—نخد أى ) الغابات تفيها الماحة
رض ذان ( البا اسة ثلث ا

 ٠مف ١٣ ءلى تزيد الخصبة الزراعية
 ن م ٩هر بدو السكان عدد يقدر

 امتزج طواى جنى من وهم (١٩٦٤)
ته وابرز ا#جيادبالهندوك خالل  سال

 ، السكان أغلبية يمثدون الذين الجوركا
 لقديمة١لهذدوكية١ الشائعة والديانات
 وتقع كاتماندو العاصمة ٠ والبوزية

 الهندية ااحدود' من م ٧٥ بعد على
 منه اشتفت خصيب وادى وفى

 الوادى هذا طول ويبذخ اسمها
 السكان من ألفا ٤٥٠ ويسكنه م٢٠

 الثربة ومعابده نه’بمزارا ويشتهر
خرى والمدن ، بزخارفها  تشؤل ا

♦ الغا ٨٤ بهاتجايون ، الغا ١٣٥ باتان

 المنتجة الدول من نيبال تعتبر
 ن اقتصادى متوى على لالرز
 لزراعته المخصصة الماحة تبلغ

 ف٢٢ر٩ الذرة ذلك يلى ،ف م ٩ر٦
نتاج هذا وأكثر  ،محليا يستهلك ا

 فتشقمل التعد؛ر -دامالت أما
عشاب والجوت بأنواعه الخشب  وا

 منحدرات على، تجود التى الطبية
يا ضافة ،عالمية درة ولها الهيما  با

 اذ والماشية والمن الجلود الى
 راس م ٧ الحيوانية الثروة تثمل

 ( جاموس م ١ر٢ منها ) ماشية
 ثروتها ا١م1 ، وماعز أغنام م ١ر٧ه و

 خامة بصفة مثمل المعدنية
 الدولة ص واسد ،والملح الكوارتز

 تجارية بعالت معها ترتبد التى
٠ هامة

تتصادىفىر.بال التطور تضمن  ا
 عام الشانية بدأت ثالثيتين خطتعن
 عسى تنفيذها فى واعتمدت ١٩٦٢

 لهند ١ من أجنبية ومنح وض ي
يات تحادالسو المتحدة والو  فيتى وا

 ، ل! ١تر—دد ١و الشعبمة لصبن ١و
راض/ استعالج وشملت  وتطوير ا

 باء اش وسنباد الزراعة طرق
الطرذاش ودق المابة المجارى من



١٣١٨ اسير

 يوجد  ) وباكتان بالهند تربطتها
 ألكك من م ٦٣ سرى بها

٠ ألحديدية(

 مذ-ذ نيبال فى ألحكم نظام طور٠
 تريبهوان الملك أعلن ح.ن ١٩٥١ ءام

 مملكة ليبل ( ألحالى ألملك وألد )
 ألحكم نظام وأاخى هندوكية دستورية

 تلطت حثن ١٨٤٨٠مذل دأم الذى
 ( ألهندية ) ألراجبوتية رأنا أسرة

 نصب وأصبح ألميادة مقاليد على
 وجعلت عليها وقفا ألوزأرة رياسة

 ، قبضتها فى أسرى نيبال ملوك من
 ماهذرا الملك أصدر ١٩٦٢ عام وفى

 نيايا هرجنا اًقام بمقتضاه دستورا
 عضو ٩٠ من يتألف ( بانثايات )

 يمثلون ١ ٩ و طبقى نظام على منتخبا
 ، ألملك يعينهم بز ١٥ و ، الهي"ت

 التنفيذية اللظة رأس وه والملك
 وزراء مجلس بواسطة يباشرها التى

 النيابى المجلس أعضاء بين من يختاره
ضافة  منه تتألف دولة مجلس ار با

٠ الملكيين المستشارين من هيئة

(٧ر١د=١.روبيةيبال)٠ اسلة
أزرق باطأر حمرا، رتعة : العلم

وألقمر الغمس رسم بها
انيباب : اسة

النيجر
نيجر دى رلبوبليك : القوس لالسم
رياسية جمؤورلة : اسم نظام
( ١٩٦٠ ) ديورى هامانى : انولة ريى

ألفا( ٤٢). :تباس اؤءأصمة

افرخة دولة النحر جمهورية
 فى تقع؛ ،' الواحل عددمة حديثة

 نهر من اسمها اشتقت ، القارة غرب
 حدودها سوى يمس  الذى لنيجذر ١

 جمهوريات سبع بها تحيط ، الجنوبية
 ١٩٦٠ عام حذى يؤلف أكثرها كان

 وهى الفرطية الفرية افريقيا
الشمال، في وليا الجزائر صل:

 وداهوس نيجيريا ، الثرق فى تشاد
 فى هدالى ثم الجنوب فى' العليا وثولتا
 الوحدول فى ءتماد١فان لهذا ، الغرب

ضافة الطيران ءلى يقوم اليها  الى با
 تربطها التى الحديثة الطرق بعض

 تشاد( )مى وبورت f كانو ):نيجيريا
٠ التقليدية القوافل طرق ثم

 م كم م ١ر١٨ ألنيجر مساحة تبلغ
 جغرافيا وتنقم ( م م ألف ٤٩٠ )

قليم ،اقاليم ثالثة الى  ألجنوبى ا
 وفروعه ألنيجر نهر لمجرى المجاور

 تشمل التى بالزراعة أهله ويشتغل
 السودانى والغول الرفيعة الذرة

 ألفول وتبر ة، وألغول والمروكا
 التحدير محصول هو الودالى

قليم ،أ#ول  ويشتمل ا#وسط .وأ
 والماعز لألغنام فيحة مراس على

 ( س١مر ٢ر ١١ وألمانية ( رأس ره٧ )
 ؛ ( ألقا ٥٥٠ ) والحمير ألجمال ثم
قليم ثم  الصحراوى شبه الثمالى ا

 ألف نحذ ) الصمغ محاصيله وأهم
 ثروتها تثمل ينما ٠ ( سنويا طن

 ألملح ثم الرصاص بعض المعدنية
٠ وألنطرون

 ن م ٣ر ١ بنحو الكان عدد يقدر
وربيين، من ٢٧٠٠(بيذهم١٩٦٢)  أ

 )نحو لحوصا١قبائل دءانمن١ ويتألف
 ٤٥٠ ) والنغاى والجرما ( مليون

 وأكثره؛ (الف ٣٠ ٠). والطوارق (ألفا
سالمية القبائل من  بين تنتثر ألتى ا

 ٠ ومالى نيجيريا وثال النيجر جنوب
خرى المدن  ألفا( ١٤) زندر تثمل أ

 خد نهاية عند بالعاصمة وتربط
 لمطار١و ،الكبير وى١لصحر١ت١لسيار١

٠ نيامى بالعاهمة يقع الوحيد

 ٣ فى النبر استقالل أعلن
 عام منذ وكانت ١٩٦٠ اشطر

قاليم احد ١٩٠٤  منها تتألف التى ا
 ٢٠ وفى ،الفرنسية الفرية افريقيا

 عذوية الى انضمت ١٩٦٠ سيتسر
ألوطنى ألمجلس يتألف ،أإلمم ب



نيجيريا ١٣١٩

 رئيى لى ويتو ٠٠ منتخا ١عفمو ٦٠ من
 التى الحكومة رياسة الجمهورية

 يتولى كما ، وزيرا ١٣ من تتألف
 وألنبجر ،وألدفاع ۶الخار وزأرة

 دأهومى يضم قتعادى ' تحاد١ءضوفى
 أعيد * ألعاح وسأحل ألعليا وفولتا
. ١٩٦٥٢فىءا ديورى هدانى اخاب

ذريقية١للهجات١و الحوصا : اسة
والغرب

افرخيا غرب فرنك : س„لة١

اخفر ٠ اديض ٠ درتقالى : المام

شس مع ( أففذبا )
,'لومد فى برتقالية

اريا—نيج

نحدب أوف بدخرذخ : سم القوس ا

< دانيجر اتحاد ))
فيدرالية حمهوربة : اسم نظام

حوون ب رمقو : الدولة رئيس
( لغا’ ٦٤. ) حوس . العاصمة

دول اكمر را ذد اتحاذ ا
عدد حث من دنة أ#ذر ا!قارة

أن دلك م(٠ج.ع )تليها ألكان
خس نحو لمثلون تردا نه سكان

استقاللها أعلن بأسرها، ة ألتار, سكان
حمهورلة واعاذت ١٩٦. عام

 تطل . ١٦٦٣ عام فى فيدرالية
 غينيا خليج رأس اى—ء نيجيريا

 ، الجنوبى حدها يمثل الذى
 أفريعة جمهوريات أربع اورها٠تج

ستقالل حديثة  من داهومى : هى ا
 ثم ، الشمال من والنيجر ، الغرب
 ص ى الشرق، لكمرونمن١و تشاد
 مستعمرة من جزء ١٩٦١ عام فى اليها

 تحت كانت التى بقة١ الكمرون
٠ البريطانية الوصاية
 الف ٣ه٦ر٦ نيجريا مساحة تبلغ

 ( ١٩٦٤ امعاء ) سكانها وعدد م،٠م
قاليم على ووزعة ن،٠م ٥٦ ربعة ا  ا

 على وذاك آحاد١ منها يتأ!ف التى
ش النحو قليم ; ا ٢٩ر٧ اسالى ا

 وهو م٠م ألف ٢٨١ الماحة ) ن٠م
قليم ؛ ( جميعا اهمها ابشرقى ا

').م.م(؛٢٩ر٤ الماحة
قليم  ( الغربى الوط ) الغربى ا

غافة م.م.م٤٠ر٢م.ن)١٢ر٧  (با
 ٦٧٥ )ى١لغبدر١ جوس أقرم ألى

م.م(.٢٠اًلذا)
 و؛طؤن قبائل لى ١ السكان ينتب

 مجموعة ٢ ه ٠ بتحو تقدر شتى
: هى ثالث اهمها ، ولفوية جنسية

 واليوريبدوفى الشمال فى لحوصا ١
يو ثم ( اسالب وكلتاهما ) الغرب  ا

 بنحو الودبن عدد يقدر ٠ الثرق فى
 ٦ر٨ بندو والمتنصرين ن٠م ١٠هر

والبقية ( بريطانى مصدر ) ن٠م
٠ المسلمين لرن

 ٧٥٠ ابدان ا تشمل الهامة المدن
 ساحل عاصمة ابيدان غدر وهى ) القا

 أوجومودو ، ألذ؛ ٤٠٠ كانو ( العاتم
 ،أتفا ١٢٣ اوشوجمو ،ألفا ١٤٠
 • ألفا ا ٠ ٠ ايوو ،الغا ١ ا ١ الغى

 ،ألفا ٧٧ الغا،.انيشا ٨٤ وبرتا ا.
 ألفا ٦٣ ابنوجدو ،ألفا ٧٢ الدتا

قليم عاصمة ١  بذبين ٠ ( الشرقى ا
 الوسعد اقليم عاصمة ) ألفا ٥٤

٠ ( الغربى
قليم النيجر نهر يثق  مئ ا
 ه—فروء وتمتد الشمال الى الجذوب

 جفرافيا دشم ، وشرقا غربا العليا
 جنوبا تبدأ أفقية قطاعات أربعة الى

 التى الواطنا الساحلة بالمنطقة
 ، النيجر دلتا مستنقعات تتخالمجا

ستوائية الغابات منطنة تلدها  ،ا
 حشيشية فانا سسا منطقة وتليها

 لهذا صدراء نبه فى تدريجيا تختفى
قليم حاصالت تعددت  لتى١بتية١ ا
همية حيث من تشمل قتصادية ا  ا

 لكمية١ بيان مع )' بلى ما لر صد لد
ف طنان دا  (؛ ١٩٦٢ عام عن ا
 ؛١١٩ النبل ؛زبت ١٥٦ كاكاو
 سودانى فول ؛ ٣٦٧ النذل جوز
، لقطن١ ، التبغ ، اسد دم ، ٥٣٠



١٣٢٠ نيجربا

سد#لذ ويقدر ٠،ا#خشاب  النوى ا
غنام الماشي-.ة من  ٧ بنحو والماعز وا

 من الجلود كانت لهذا ، رأس ٠م
٠ الهامة الصادرات أبواب

 بعفة نيجيريا اقتصاد بعتمد
 تثمل التى المعدنية انروب؛ ءلى خاصة
 لممادنا وبعضى والبترول الفحم

 و'ننتح لكوبوم١ : مدها ؛درة—لذ١
 امالمى١نتاج١ منجم]ة بر ه ٤ وحده؛

 لك سم؛ أصناعة هام دن٠مع_ ودو
 ٠ ط ١ ١ ٠هر القعد؛ر ؛ الصلب

 والتانتاليت، الذهب (ثم ١٩٦١ عام )
 اينوجو حول ) الفحم انتاج وبلغ

قليم  أما ،ط٠١٥٩٧ ( الذرقى با
 سريعا ١تطور انتاجه فتطور البنزول

 له لمعدرة١لدول١ احدى نيجيريا جعل
سيما  ط٠م٢ر٢ بلغ بريطانيا( الى )

 ذلك بعد وتضاعف ١٩٦١ عام فى
نتاج قيمة وقفزت  ١٩٦٥ عام فى أ

 كبة ضعف وص د٠م ١٩٠ نعدو ألى
 البترول تقدم فبذلك السابق العام

٠ الصادرات قائمة فى الكاكاو
 متعمرة نيجيربا كانت - ٢

 متعمرة باسم أو عرفت ، بريطانية
 عام منذ بربطانيا ضمتها جوس

 النيجر شركة كانت بينما ١٨٧٤
 المنطقة تدير لريطاذية١ الملكية

قليم من الوسطى  ، ١٨٨٦ منذ ا
 الشمالية نيجريا محمية الى نحولت’

 محمية اقيمت بينما ، ١٩٠٠٠ منذ
 وبمد ،‘الساحل طول على أخرى

دارية الطورات من سلسلة  عرف ا
قليم  ومحمية متعمرة باسم ا

 ,أكتوبر وفى ١٩١٤ مند نيجيريا
 عز، فيدرالى نظام دهاً تام ١٩٥٤

 وفى ، ،بوطار ء؛م كم ح.؛ راسه
 اتحاد استقالل أعدى ١٩٦٠ كتو؛ر١١

 وفى ااكومنولت طاق فى دحيربا
 دا نيجر أعلنت ١٩٦٣ در اكذ؟ ١

 نسمت و مستقلة لدة فيدرا رلة حمو,و
دأخرولها استقالل ذات أقاليم٤ الى

 عزى بنص الذى الخاص دستورها
 تنفيذى، مزدوجومجلى برلمان قيام
تحادى الدستور يقوم بينما  على ا

 نواب مجلس من مكون برلمان اساس
 انتخابا منتخبا ١ءضو٣١٢ من يتألف

 ٤٤ ص بتألف خيوخ ومجلس مباشرا
قاليم ترشحهم عضوا ربعة ا ، ا
رئيرالجمهودية الدولة رأس وعلى

 ، الفيدرالية الحكومة ورئيسى
 حاكم اقليم كل رأس وعلى

 وربس الجمهورية رئيس لعيده
 كان ) لالقليم التنفيذى للمجلى
ء  : ؛شملون ١٩٦٥ عام حتى هؤ
 ربس ،ى يزكو أ ، الجمهورية رئيس

 غ تفاوا بكر أبو الفيدرالية الحذومة
 للثمال التنفيذى المجلى رئيس

 للغرب .،أوكبارا للثرق ،أحمدوبيللو
 ( أوزاديباى الغربى لفلوسط ،اكينتو
 تثمل السياسية ا#حزاب وكانت
تحاد حزب تحاد حزب ، الوطنى ا  ا

تحاد حزب ٠، التنفيذى  الكبس ا
ضافة ٠ المستغبن الى با

 السياسية ا#حداث طورت“ - ٣
 طورا ١٩٦٦ عام منذ نيجيريا فى

نقالبات من لسلسلة نتيجة سريعا  ا
هلية والحروب  النحو على وذلك ،ا

ش  افتتح ١٩٦٦ يناير ١١:فى أ
 لكومنولك ١ حكومات روساء مؤتمر

 ألشهر من ١ ه وفى ، جوس بمدينة
 صرع كادونا الميجر ناده انقالب نام
 احمدو ) الشمال وزراء ربى فيه

 واستولى ، اكينتو والغرب ( بيللو
ثر على  قائد ايرونى الجنرال ا

 حكما وأقام الحكم على الجيثى
 ‘واتجه الدستور تعطيل بعد عسكريا

 اثار مما الفيدرالى النظام الغاء الى
 لثمالى،١قليم١فى سيما اضطرابات

 جوون يعقوب نجم اغطى وفى
ركان رئيى  حكومة ذلب فى ا

 الفيدرالى اوؤضع وأء؛د ايرونى
 مر، أكتوبر وفى ٠ سلفه باعدام وقفى

مسلحة. اخساكات نشبت نفه الهام



ببرى ١٣٢١

دو الحوصا قبائل بس  ، الشردة وا
 تأليف الى جوون دعا ديسمبر ا وفى

 دسنتور لوضع تأسيسية جمعية
ذكامصد  دور درر ١٩٦٧ ,#ذ

قليم  الحكومة معارضة فى الشرقى ا
 مارس ٢فى اءركة هذه ركزيةوبدأت1١

عتراف دم—.—ء باعالن  بحكوط ا
قليم داكم اعالن ذلك وتال ،جوون  ا

 المركزية لحكومة١ تدخل ضد التعبئة
 الحاكم هدد الشهر من ١٩ وفى

 و— ميجم ادورو لالقليم اامسكرى
ل بأعالن قليم استذ  عن الثرقى ا

تحاد  تس-ليم رفض ابريل ا وفى ،' ا
يرادات  المركزية ارالخزانة العامة ا

 جمهورية قيام اعلن ما؛ؤ ٢٨ وفى
 الحكومة وردت ذرا، بيا باسم متقلة

 اقتعادى حصار بفرض دة إركز١
قادم على وعارى  -دولية ٨ وفى ، ا

 قليم١بذطويق المركزبة الحكو بدات
 ، ارنوجو عاصمته على غارات وشن

قليم خ$وة وردت  مؤأثلة بعارات ا
 من كال اتهمت كما ، وس  على

يات  بالتحررذن وبربطانيا المتحدة الو
٣بااسال المتنمردين وتزويد التمرد على

 ♦ ابيخى لمر'ززقة١و
منغلمه تدخلت ١٩٦٧ سبتمبر فى و

 بعثة ايفاد وقررت فريقية ا الوحدة
 الدول رؤساء من ٦ من تتألف سالم

عفاء  مهمتها تنجز لم ولكنها ) ا
حداث تطور ببب  ، ( العسكرية ا

 الوط *اقليم انضم ذلك خالل وفى
 تلبث لم ولكن الشرق الى الغربى

قليم هذا عاصمة  ان ( بنعن ) ا
 الفيدرالية القوات أبدى فى سقطت

 الشهر من ٢٨ وفى ، سبتمبر ٢٢ فى
 اقليم نفسها) بيافرا عاصمة سقطت
 للحاومة تم اكذوبر اً وفى ( الشرق

قليم أنحاء اكثر اعادة المركزية  الى ا
تحاد  التى الخسائر قدرت وقد ، ا
١ t t مجموعه مما ,الحركة هذه عن نجمت

 من ج ٠ م ١ ٠ ٠ و ، القتلى من ألف
 العتاد على انفق كما الخائر

 بينما ، ح٠م ٦٠ قيمته ما الحربى
قليم سكان من اختفى مليون نحو ا

الحدود عبر أكثرهم  هرب مواطن
٠ المجاورة

فريعة١لهجات . الحوما : اسة
نجليزدة . أخرى ا

خضر أ ٠ رض أ ٠ خفر أ : اسم
(راسيا )

= د ) . بعريا جنيه : اسلة

( ج ر.٣ه٧

كروبى
 ف—مذ تجنيا (( جمهوربة )) ءاصمة

 عاصمة ممباسا وكانت ١٩٠٧ عام
قليم  هضبة على تقع ذلك، قبل ا

 موضع فى قدم ٥٤٠٠ بارتفاع تجكيوى
 الهندى المحيد حل ص-؛ بين متوسط

 ، فكذوريا لبحيرة ش اادر ع والذهاطى
 ممباسا بين احديدى ا الخد وعلى

 وأوغندا،وعلى ( المحيد لجاحل ١
 عدد ارتفع ،ا#ولى ءن م ٣٥٠ بعد

 ١٩٦٢ عام فى ألفا ٢٦٧ الى سكانها
 تضم ة، ( ١٩٣٧ فى ألفا ٠٢ وكان )

 نبلغ ترة كم واسيوية أوربية جالية
 انشئت ارسال محطة رها ألفا،' ١٠٠
 ومحطة الثانية العالية الحرب. قبل

 لفات بثالث كلتاهما تذيع تليفزيون
نجليزية ، السواحلية : هى  مم وا

٠ والهندسدانية

نريرى
 دبس ، افريقى اسد م-- — ا

 جوليوس وهو ، تتزابا جمهورية
 هذا اوبل )١٩٢٣ عام ولد نير؛رى
 الثاطى، على بوتيدا بترية ( التاريخ
 واحد ودو 1، فكتوربا لبحيرة الثرد

 ، زذكى تبيلة زعماء حد ابنا ٢٦ من
 ثم الماشية برعاية حداثته فى اشتغل
 قربة فى مذرسعة الى أبوه ارسله
ثم ) ، ستة ا ٢ عمره وكاني *وزويا



١٣٢٢ ١نغاد

 لكاثوليكية١ رساإدة١ سهبدر التحق
سن فى تذعر ا——وفيه تابورا فى

ة ٠ركلي.٠ زعليمه٠ ل—ص ١ زو بن لعثر ١
 ( ١٩٤٣ )'  كا-ى فى ماكردرى
 ءام فى التعرم دباوم ءلى ذها٠م وحدسل

 باحدى مدلما ذخرجه٠ بدد وعمن ١٩٤٥
رساليات مدارس  ال أوفد ثم ، ا
 ادنبرة بجامعة التحق ث٦ح ^ريطانيا

 درجة على وحدق ( اسكنلتدا )
قتماد اأراربخ فى بر٠لماج-١  عام وا

 لتدريمى با المدحل وطنه ااى وعاد ١٩٥٢
 (( فرانس ستت )) مدرت فى

٠ ادمالم دار نم بالقرب

 أن ة——الذرح؛ دماحب يلبث ام
 الى بادخمامه السدات، ااى اذصرف
 التى التجانيعة افربقيا حماعة
 زب— ح الى ١٩٥٣ عام فى تحولت
 تنجذانيقا اتحاد )) باسم سياسى

فربذى  بااللفظ ف، وعر (( ااوطنى ا
حتدت  ر)استذطه رولى و (( تاذو )) رى ا

ل فه هل وجدل سمتذذ  وشعاره ، ا
 ااده اضاف ثم (( أوءورو ١) ااجربة
 وذزعته (( كازى )١ العمل؛ شعار
عضوا انتخنى ، متطورة ادررا

 يقوم كان الذى التشريعى راأب،٠
 ١٩٥٥ وؤعام :، والقبلية اطارغدة ١ عالؤة

 قضية وعرض نيويورك الى سافر
 التابم صاية الو مجلى عازى بالده
مم لهينة  انتخابادعامة أول وفى ، ا

 س مقعدا ٢٨ ده حز أحرز (١٩٥٩)
 بزعماء ااتارية هذا فى احتمع 5 ٣٠

 وهى زنجسار فى التحدرور حذركة
 اتواد الى مهدت اش يارة١الز

٠ ذلك بدد الجمهوريتين

 ار، فد—ريم __لياسكته٠س كانت
 لى المتذافسا اًف١اطو١ دجئ٠ ادق
 بى اد. ب ااخد: ى بحي كذاك ٩ تنجانيقا

 تواى زنجبار. فى لشيرازى١فر-ش١و
 ستمر ٣ فى زارة ا؟١ واسة د نيرلرى
 عل، مه وز ج أن بعد وذلك ١٩٦٠

وفى (٧١ جموعم من ) مقددا ٧٠

 مؤتؤر فى كاذخر التاش ازت
 التفرقة ه—فى وهاجم ذولث٠الكوم

 نفسه العام من دوليه وفى . العنصرية
بات زار  ديسمبر ٩ وفى ، لمتحدة١الو

ل اض  يناير ٢٢ وفى تنجابذا اسسنذ
 الحزبى المءل ليتفرغ استقال ١٩٦٢

 -ورية——لجمه رش أول انتخب ثم
 وحصلا ٩٦٣ 'ديسمبر ٩فى تلجانيقا

صوات مجؤوع من بز ٩٧ على  ، ا
تحادة تنزانيا جمه.ورية م وبقرظ  ا

 ١٩٦٤ ابريل ٢٨ فى ( زنجبار مع )
 المجمهورية رئيسا درى نبر التنخب

 ذائبا رومى عبيد وانتخب ) ااجدددة
 مبتمبر ٢ ا فى ازنخابه د— أء ( له

 الصين زار ، سنو-'ت ه لمدة ١٩٦٥
 معونات ءلمى لبالده وحدق الشعبية

 خالل القاهرة زار ى وفنية اقتصادية
 درجة ومنح ١٩٦٧ ابريل دير

 جامعة من الفنرية وراه الدكتن
 الدول مع وؤوفه أءلن ؛ القاهرة

سرائيلى المدوان ضد العربة  ا
مبريالى ٠ التالى :ونيه فى ا

نيفادا
يات احدى مريكية الو  المتحد؛ ا

ية غصلها ، الشرق أقحى فى وتقع  و
 تجاورها الباسميفيك عن كاليغورجا
 كما الثمال فى وايداهو أورذح.ون
 ، واريزونا أوتا الشرق من تجاوره؛

ية هذه زيتتم  ، خصائص بجملة الو
يات بين السابعة فهى  حدث من الو

 بينما ( م م ألف ا ١ ٠هر ) الماحة
يات أقل هى  ألفا ٢٨٥ ) سكانا الو

سكا باستثناء ( ١٩٦٢ احصاء  ، ا
 شبه الجبلية لطبيعتها وذظرا

 ءلى اقتصاده؛ أعتمد فقد ااصحراوية
 شملت ، الزراعة غير ى أخر موارد

ول المقام فى السياحة ٠ التعدين ثم ا
 يزورون الذين السائحين عدد دقدر

لة هذه  ضعفا ٥٠ بنحو العام فى الو
ضافة ، سكانها لعدد بالنبة  وبا

 جبال من الطبيعية المشاهد الى
غراء وسائل فان وبجرات شملت ا



نيكاراجوا ١٢٢٣

ية دخل بلع وقد الفار اباحة  الو
 نبة طغت٠و د٢ ٣٠٠ نحدو ألمقامرة من

 وهىتمثل د م ١٥ جملته ما ألخرائب
 وهن ، ألغرائب جملة من بز ٣٠

غرا وال ءرى أ ية قانون أ  ألو
 يثمترط و ألطالق بتيسبر ألخاص
قامة سوى تطبيقه  فى ع ازغ أدس ٦ أ
ية  ، ستى كارسون مة٠كاص١ ٠ الو
 عاصمة أدخر وهى نمة ٥١٤٣

 : تثمل أ#ءرى والمدن ٠،أمرية
 عام ) ألقا ١٢٨ ، سى فيجا س

 عاصمة ) ألفا ٥١ رينو ثم ( ١٩٦٥
 ؛ركز١ دحاسى س ،وتعتبر ( ألطالق

ول بحى١  مالهى من فيها بما أ
 ألف ٢٥ ) فنادق و وكازينؤهات

 عام زوأرها مدد بلغ وقد غرفة(
 أذغقوأ زائر ٠ م ١٣ حملته ما ١٩٦٥
٠ د م ٣٥٠

 أحدلى ) ألمعردنية ألثروة تشسمل
 طن، ألف ٨١ر٧ ألنحاس (١٩٦٣

 ألحديد '، أوقه ألف ٩٩ ألذهب
 قنينة ٤٥٤٤ ألزئبق خ د أ ٧٧٢
 ١٢٠ وألباريت ، ( للقنيتة رطال ٧٦١

ضافة ؛ط أ  وألنيكل ألزنك ألى با
ورأنيوم  وألطوق اص—وألرص وأ

حجار  جملة بلغت ، ألكريمة وأ
 سها'قامت أسا وعلى ، اد م ٨٣ تيمتها

د م ٩٩ حصيلتها بلغت ضاعات عدد
 ألدربمى ألزراعية ألثروة تثمل
لياف  تفعلى بينما ، وب٣لح١ وبعفى وأ

كبر ألقسم ألمرأس  ألمماحة هذه من أ
 منها د م ٤٥ ألدخل جملة وبلغت
من رطل م. ٢ر٤ ) اداعى من ٠/٨١

يات تستخدم بة ,دة—ألمبح ألمو  و
 وتقع النووية تجاربها أجرأء فى نيفادأ

الحذممال فى لذلك ألمخصمة ألمذطقة
٠٠ نجاسى ؤ؟ ص لمدرذة ألذربى

الثانى ينو

 اًل من روسيا قياصرة آخر
بب .، رومانوق كبج أ صر ت ى—أ

 للملك عم وأبن ، ألثالث ألكمدظدر
 عام وك ، ألدر'؛طالى ألسابع أدوأرد

 وهى ١٨٩٤ عام ألدرس ذور٠٠; أ٨٦٨
ميرة من فيها تزوج ألتى أكتة  أ

 هاما دورأ لعبت ألتى أ#لمانية أليكى
 ألتاريخ فى وعرفت حياته أحدأث فى

٠ أاكندرا حرة ألقي. سم و؛ أ!.روسى
 متأذرأ ى٠رعيث لترجما،١ صاحب كان
 طورة١مبر١وكاذت ٠ ثلةزوجته٠بشخع

 ألرأهب ية٠٠بتخح ة٠متأثر بدورها
 ألقيصر ساوك كان لهذأ ؛رأسبوتعن

سباب ص  ألثورة لقيام هدأت التى أ
 لم نيابى نطام أقامة محاولته ترع حتى
 ٠ هدمه على بنغه عمل أن بلبث
 ١٤ فى ٠ ألترجمة صاحب أعان

 ألعرش عن تتازله ١٩١٧ مارس
 تحت ميشيل ألفرأندوق خيه
 اذ أ ، ألمؤقتة ألعكومة خغط
 أدرت كوما١ألتنفيذيةفىمجلى أللجنة

 أل وأرسلت ألجمهورلة، أعالن على
 أمرأ ألحدبدبة ألسكك محطات يعمج

 ألقيصر بقل كان كى١ ألقطار بوقف
 بدعوة بريطانيا الى فىطر~لقهم وأسرته

 أستبقى ٠ ألخاس جورج ملكها من
 فى ألرض ه قعير فى وأسرته ألقعر

مر مدر ثم ،سيلو — تساركوس  أ
 باقليم أيكاترتبرج ألى وأسرته بنقله

 اصدر ١٩١٨ يوليه ١٦ وفى 1،أ#ورال
 باعدام حكما ألمحلى فيت الو مجلس

 قومسير أياه أباخه وأسرته ضصر١
 رميا أعدأمهم بالفعل وتم أيكاترتبرج
 أتخن كى١ أثبيت قبو فى بآلرصامى

٠ لهم سكنا

نيكاراجوا
سم سكارأجوأ دى ر^وبليكا : ى٠لهو١ !
رياسية جمهورية : الحكم نظام

جيوريرو لورينزو : الدولة رئيس

( ألفا ٢٧٥ ) ١ماذاجو : العاسمة

 أوسع ١ح-و١ذيكلى ورية—جمه
 ماحة أؤوسدطى أمربكا جمؤورباث

بجن ما تتع ، ألسكان فى كثافة واقلها



١٣٢٤ سلل

ح١٦١ا

 الكمال فى هندوراس جمهورية
ب,لغ ، الجذوب فى ذارؤكا و٢و

 فى دم.ا ، زدم ؛لغا ه٧ر ١ حدها مسه!
 ماناجوا نيكاراجوا بحيرتا ذلك

قرم ٢م ألف ٣هر )  جملته فى ؛وا
 ينحدر ثم لغرب١ فى اإرتفعات كدر
 يطل حيث اللزق الى بجح.با'ندر

 عذى م ٣٦٦ دحو٠ ببلغ ااذى د--؛حلها
 وهو ايعوض خليج باسم يدرف ما

 حميات فيه تنتثر المستنقعات كثير
٠ الحارة المتازق
 )احصاء نيكاراجوا زكان عدد يبلغ
 ١١ بكثافة أى من١(هر ١٩٦٤
 /٨٠ منهم يسكن ،ا؛ربع متر للكيلو

 البحيرات بين التربية 'المنطقة فى
 ( م ٢١٩ ) اتهادى المحيط وساحل
 هندى أو اسبانى أصل الى وينتمون

 كيتو٠٠٠والموس ج٢الزنو يكثر بينما خليد
 عن البيض عدد يزيد و الشرق فى'
 تتع ، الكان مجموع من ا ١ ه

 دماة١لبحيرة١ءل ماناجوا العاصمة
سم ٦بهذ خرى ،*•المدن ا  تثمنى ا

 غرناطة ، ألفا ٣٦ درجا شصينان
 وليون ، ألفا ٦١ ماتاجالبا ، الف" ٤٠
 المرتفع-,ات عل وجميعه-؛ *لغا ٦١

٠ الغربية

تليم اتتماد يعتمد  على أساسا ا
رض ان مع الزراعة  تفلح اش ا

 من فدان ملمون عن تزيد  فعال
 ٣٦هر وهى الكلية اضاحة مجموع

 تغطه نحفها نحو ندان ملون
 الزراعة الحاصالت تثمل الغابات،

 مقذطار(،نى١هر ,) والتطن الموز
وز ( قنطار ألف ٦ر١ أ) اض  وا

 عد' والتغ ( ط۶ ارا ) *التصت
 أهمة ومم ، دة الف تفعات الى

 (٠هوحذ١1ا سيما الغادات' أخشاب
 تثن  أنها ا ود اوه وخدى

٠ الكافى دالقدر
 االماًهى المعدنة الثروة تثما,

نحو, الفضة ، ( أونبة ألف ٢٠٤١

 النحاس ثم ، أوقية مليون نصف
حجار وبعض والتنجمتن  الكريمة ا

 بورتو منطقة فى البترول اكتشف كما
 الصادرات جملة تبلغ ، كابيزاى

 مقابل د٢ ١١٨( ١٩٦٤ )عام
يات١مع تأكثرها١رد١للو دم ١٣٧  لو

٠ اضحدة
 التبعية من نيكارزا انتقلت

سبانية  ريكا ا دول من كغيرها ا
 فترة وانضمت ١٨٢ ا عام فى الوسطى

 أمريكا اتحاد الى مع المكسيك الى
 بنفها استقنت أن الى طى—ااوسم

 عقدت ١٩١٤ عام وفى ، ١٨٣٨ عام
يات مع  بريان معاهدة المتحدة الو

يات منحت وبمقتضاها شامارو  الو
 برية قواعد اقامة حق المتحدة

طين على وبحرية  الثرض ا
 اعانة متابل ستة ٩٩ لمدة والغربى
 الحكم نظام بذوم ، سنودا مد٣ قدرها

 دوج تمثيلى مجلس أساس على
 من يتألف سنوات ٤ لمدة ينتخب
 ومجلس ( عضوا ٤٥ ) نواب محلس
 ينتخب بينما ، ( عضوا ١٨ ) شيوخ
 عرع نفسها للمدة الجمهورية رئيس

 فترة وبعد مباشرة تتخابه ١ يعاد ا
 بمجلس عضوا يمبح رياسته
 توفى ١٩٦٣ فبراير وفى ، الثيوخ'
 ئبه وخلفه جوتبريز 'لرئيس
 فترة نهاية حتى جيوريرو .لودزنزو
٠ انتخابه

 ٠٠ د ( لرطبة ) كوردوبا : اسة
ا. ٧

سبانية اسلة :ا

أزرد ، ببض’ ، اذرق : العلم
اوخ درع .ع ( انقبا )

سلم
أبببغى معدنى عنصر لذحكل١ -- ١

 نابل الجوى بالهواء التأثر قليل صلب
 ضعيف والتمغطى الحبه و ذاطرق

واصا رى١لحر١سل العابية



يدعا نءو ١٣٢٠

 ووزنه ٨٣ الذرى رتمه ))نك(( رمزه
 درجة فى وينصهر ه٨ر٦٨ الذرى

 اواخر فى برجمان كتشفه١٠٥١٤٥٠
 غفال النيكل يتعدن ، ١٨ القرن

 والكبريت بالزرنيخ عادة ومختلطا
 بقة طر وتختلف لمفسوم١ وسليكات

 ، الغفل 'نكوين باختالف استخالصه
 البائك من كثير تركيب فى يدخل

 خمائص المعادن' بعض كساب
 اللمعان، او الصالبة كزيادة اضافية

لمانية الفضة مركباته من  كما ا
 نيكل ٧٥' ) العملة سبيكة فى يدخل

 فى بكثرة ويتخدم ، ( نحاس ٢٥
 عادن1١كساب الكهربى الطالء عملية

٠ الفضة يثبه بريقا الرخيصة
 كندا النيكل انتاج مناطق اهم - ٢

 وفيما ، الجديدة كاليدونيا وجزيرة
نتاج مواطن ياى  عام فى ومقاديره ا

٠ ١٩٦٣

نتاج يتركز ( كندا ) ش فى ا  و
نتاج جملة ،بلغت ومانيتوبا اونتاريو  ا

 نيمة وبلغت رطل م ٤٣٧ الخام من
 نفه للعام ومنتجاته النيكل صادرات

 ( الجديدة كاليدونيا ) ،د م ٣٢٠٤
نتاج جملة  والتخلص طن م ١ر٩ ا

 النيكل وس ١ط اً ١ ه النقى المعدن من
يات )ا ، حد.٠١ ٨ الحديدى  المتخددة( و

نتاج يتركز ية فى ا  ثم أوريجون و
نتاج جملة بلغت ، ايداهو  ١٦ر٣ ا

تحاد ؛احد  يتركزا نتاج السوفيتى ا
 ( النرويج ) ؛نازاتستان جمهورية فى

 اط؛٢١ر٦حد؛)كوبا(١٢٠
 ١٤ ( ورما٠ب ) ؛ ١ط٠ا ٢٠ اندونيسيا

 الكلى الرميد يتدر فنزويال ؛خ 1
 كما ، الممدن من ل٠ ا ٦٠٠ بتحو

 معلومة غير بكميات اليكل يسعدن
 شركة به وتقوم النبانيا من كل فى

 وبوجد دا—فنان و ، فكيكية٠
 الى ضمت التى بتم--امو منطقة فى

تحاد  ،وكذ!ك١٩٤ه عام السوفيتى ا
دلت كما ، لغلن١و هابيتى فى

بحاث  اليونان فى وجوده على ا
٠ وسوريا

نيكسون
 ريشا وهو ؛امرش سبايى
 !ابوه وكان ١٦١٣ عام ولد ، يكون
ت تجارة فى يعمل  'درس ، المأكو
 فى اشترك ١٩٣٧ عام وتخرج القانون

 جبهة فى وعمل الثانية العالمية لح.رب ١
 عام مقدم رتبة ومنح ، الباسيفيك

 نفسه العام فى انتخب كما ، ١٩٤٦
 للحزب 'ممثال النواب بمجلس ١عضو

 وبموافقة كايغورنيا عن الديمذراطى
 عام اسمه برز ٠٤ الجمهورى الحزب
 للرئيس نابسا انتخب حين ١٩٥٢

 فى وكذلك. ، ( جمهورى ) ايرنهاور
نتخابات  عام جرت التى الثانية ا

 كان ١٩٦٠ انشابات وفى ، ١٩٠٦
 شماسة الجمهورى الحزب مرشح

 )ديمذراطى( جونكيذدى منافمه ضد
 مرتا ٣٤ر١٠٨ر٤٦ على فحصل

 حصل (بينما جماعيا موتا ٢٠٩ و ١
 ءلمى ( اخب الذى ) كيذ-دى

 صرتا ٣٠٣ و )دوتا ٣٤ر٢٢٧ر٠٩٦
٠ ( جماعا

يف نيكو
 وهو ، سوفييتى فضاء رائد
 ١٩٢٩ ولد '، جريجوريغتش اندريان

 انهى ، اذولج-؛ اقليم فى بقرية
 الجوية الذوات فى الطران دراسة

حمر النجم وسام مشح ا ٦٦ ٠  ا
 برحالت التيام عإى تدرب ٠، ١٩٦١

 تيذوف إواطنه بدلال ليكون اذضاء
 ، البران سالح فى وندم رتبة ومنح

 الفضاء سفينة جوف فى برحلته ذام
 ض ١١ر٣. الساعة فى ٣ فوستوك

 ودار ١٦٦٢ كطس١ ا ١ يوم صباح
رض حول  ٤ خالل فى دورة ٦٤ ا
 نطع ( دفيقة ٢٠ و ساعة ٩٤ ) ايام

 عاد ، م افا ٦٥٠ و مدونا خاللها
١٨ وفى أغسطس، ١٥ فى ا#رش .الى



١٣٢٦ نيتى

 موسكو فى ستدلج١ ردالدم- من
 بححن لث لثا ١ كرر رع ، ا م|> قو  ما ستة ١

 ه٠خلمف ، لسوفيمت١ ام دف ااة رواد
٠ التالى ااهام دن فى؛وب بيكوفسكى

 وهو ’ ايطالى واذمتراش سياسى
 عام فاينزا ببادة وك ،لجى يذرو
 فقد ،ايطابا ش د فى،ال ١٨٩١
 احد فى اً—فدن طفواته فى والدبه

 تادودة دمدرسعة التحق ثم المالحى،
 اعلبت تيمه بتدل ان ولجل

 ثم ولكن فيها فجند العشى الحرب
 ببب المدنية لمالة١الى عاد أن بلبت

 الحزب الى فاذضم ،الميدان فى اصابته
شذراكى  فى بالعدحافة واشتغل ا

 الحزب حال لرفان (( افانتى )) جريدة
 ، باريس فى للجريدة مراسال فعين

٠ اتحرورها رئيسا اًصبح ثم
 استيالئه و الغادستى الحزب بقيام

 لجى ته وقف ١٩٢٢ عام الدكم على
 به وانتهى ، فالعدا، المعارضة موقف

مر  عام دفى ،بارس فى المنفى الى ا
 المتطوس من فرقة بتنظيم قام ١٩٣٦

يطاوبين شتراكيين ا  عرفت ا
 اشتركت (( غاريبالدى فرقة )) باسم

سبانية الحرب فى هلية ا  وبعد ، ا
 وا-تقر د ء؛ وشالجمهور هزبصة
لمان اعتقله جث ،ببارير  عام فى ا

 يلبث ولم ،ايطابا الى واعيد ١٩٤٣
 التاريخ هذا وفى ، صراحه طلق7 أن

نسذراكى المحزب ريسا انتخب  ا
وطالى . ا

 '.بطابة وزارة اول فى سى اشترك
 الخارجية، وتوروزارة ١٩٤٦ - ٤٥
 فى عناق—انن حدث ١٩٤٧ عام وفى

 اتبارى ١ الجتاح بتى فتزعم الحزب
 عرف بينما ؛ توعبين—ااً مع اسالف

 با!محز لم٠لبا مدذى اي١ rا٠الجذل
سترار  درياسة الدسذراطى ا

 اشترك ١٩٦٢ عام وفى ، ساراجات
رووم 'ادو تاسةرب ئتالفية١ وزارة لى

 وكانت ،, ربها ناب متصب وتولى
 بارا و سمعك ااو ن٠م ،رر٠ءذ م٠تذ
 نتيجة !جزب١فى انثتاوجدبد بدأ ئم

 ان تبث لم ولكن ، الحالى لهثنا
حز'ب لوحدة١ءادت شتراكية بينا  ا

يطابة ذب الحزن بعام ا  اش ا
 فى كرجمة١ صاحب درباسة المتحا-

.١٩٦٦ عام
انجالند سو

 ءاى طألحا٠اذ يدلمق تاربخى اسم
قادم يات من الذوقى الثمالى ا  الو
مريكية المتحدة  سعد عل المعلل ا

هللى بات ولفم ا  بو ، مين : و
 ، ماياشوزتر ،٠ ف مو ب ، ها'مذح

٠ كوذكذتكت 'ذم ابلند رود

جذسى نيو
؛؛ت١ احدى مريكية او  العفرى ا
'ط المحيط, عاى تدالى ، ماحة  ى-1ا
ية ا—دي و؛مط-  وهى ، و؛ورك—فى و

يات احدى كذلك  ثر؛ الثالث الو
تحاد منها لف ئ التى مريكى ا  ا

 جزيرة من اسمها أشتذت ، اذول
نجليزية جدرسى  بحر فى ب التى ا

بة باسم تعرف أيذا ، المانثى  و
 ٢م ٨٢١٩ ماحتها لجغ ٠ الحدائق

ية )  ( الماحة حيث من ٤٦ الو
 ألف ٥١٤ بينهم ن٦ر٠ سكانها وعدد
 أى ( ١٩٦٥ تقدير ن٢٦ر٧ ) زنجى
 ذها٩بمذى الوادلى للميل ٨٩١ بكثافة

بات أعلى  السكان حيثكثافة من الو
 والمدن ، ألفا ١١٤ ترنتون العاصه
ءرى  ، ألفا ٤٠٥ نيورك تشمل ا
 يترسمون ، ألغدا ٢٧٦ ستى جرسى

 ألفا ٦٠ سذبى اتالنتك ،ألفا ١٤٤
ابحرية لمعايف ١ حدى ١ وهى

٠ رة المثهه
رة اقذصاد يذوم  احذر ذظرا ) او

نداح على ( مساحتها  لعسناعى ١ ا
ية وتعتبر  حع.ث من بعة١ ااو
نتاح هذا لة حصي  عدد يبلغ ، ا

١ ره ه نحو بها الصذاعية المنثثات



نيوزيلندا ١٢٢٧

 عامل ألف ٨٠٥ فيها يعمل ألفا
 ، سنويا مه ٣٩٣٨ على ويحصلون

 بنحو لصناعة١ من الدخل ويقدر
ية فهى ( ١٩٦٢) د م ٩٤٩٥  الو
 والشالثة ، الكيمائيات فى ا#ولى

 ذتاج١فى والرابعة ، المالبس ضاعة فى
 ،واسل والبالستيك العدد
دوات ذتاح١فى والحاسة  اصربائية ا

 الغذائية اسدات فى والسادسة
 ، الطباعة فى والسابعة ، والزجاجية

 والجلود الورق صناعات فى والتاسعة
 ثروتها وتقوم ٠ النقل ومهمات
نتاح عل الزراعية  الصغيركالخضر ا
 ^الدواجن الطماطم سيما والفاكهة

 د٢ ٢٨٨ نحو قيمتها بلغت وقد
 دخل عل 'نحصل بينما ( ١٩٦٥ )

 لبحربة١ والمصايف لسياحة١ من
ر بليون ٢ بذحو يقدر  ٠ سنوبا دو

 جامعة التعليمية مؤساتها من
٠( ١٧٤٦ ).أنشئت برنستون

يجأ٦ببر٠ سهلية
:نبوزيالند األولى ,ام

 .غ؛اًى٦ال الكومنون ،خو : اسم نعالم

ونوح،كم برجل برنارد سير : اللولة رسى

 ليوكهر يى : ة٠ااحءو رسى
(الغا ٢٧٣ ) ولنجتون : لعام_م١

 نصف دول احدى نيوزيلندا
 المحيد فى وتقع الجنوبى الكرة

 من ض الثر الجنوب فى الهادى
 من ١٢٠٠ بمد وعل استراليا

قاليم اقرب بذلك فهى ساحلها  ا
 الشمال من وتمتد اليها المأهولة

 وتعتبر ٠ م ألف لنحو الجنوب الى
 الدائرة ضمن المتطرفة .جزرها بعض

٠ الجذوبية القطبية

 من أداسا نيوزيلندا تتاًالف
الجزر من وعدد ) كبيرتين جزيرتين

 بالجزيرة تعرفان ، المجاورة الصغيرة
 والجزيرة م(٢ ألف ٤٤ر٢) الشمالية
 يفحل ، ( م٢ ألف ٥٨ ) الجنوبية

 اتساعه يبلغ الذى كوك بوغاز بينهما
 لفمم1 ا ٠٣ر٦ لماحة١جملة ٠ م ١٦

 بالثلوج المتوجة الجبال بها تكثر
ف ١٠ من اكثر قمة ,٥ منها )  ا

 اخامدة١و النائرة (وابراكعن قدم
 اش الحارة واليتابيع والثالجات
 ادارة وفى لتدذئة I ى تمتخدم

ت  سفوح الغابات وتغطى ، ا 
٠ والمرتفعات الجبال

 خالل نيوزيلندا سكان عدد تطور
خيرة سنة المائة  بسبب كبيرا تطورا ا

 ١١٥ السكان عدد فكان ، الهجرة

 ٨١٥ الى ارتبع ١٨٥٨ عام فى ألفا
 عام ١ر١٤ الى ، ١٩٠٠ مام الغا

 الى ا٩٤ه غام م ١ر٧ الى ١٩١٦
 حسب م٢ر٦ الى ١٩٦١ عام م٢ر٤

 السكان عدد وكان ٠ ١٩٦٥ تعداد
 استعمار عند (( المايورى )) ا#صليين

 ألفا، ٢٠٠ نحو للجزيرة البريطانيين
 ببب سيربعا انخفاضا انخفض

بادة حروب  تممرين—المس مع ا
 ، ا#بيض الرجل امراض وبسبب

 المايورى لسكان انخفاض أقمى وبلغ
 ص ارئع ألفا ٤٢ وهو ١٨٩٤ عام فى

 الى الحماية تشيريعات ببب ذلك
 لف١١٨٤ الى ثم ١٩٣٩ عام ألفا' ٨٢
خرى ٠٠١٩٦٣ عام  : تشمل المدن.ا

 الجنوبية( )بالجزيرة *نثرشل كريست
 هملتون ،ألفا ٤٧ أوكلند ألفا، ١٥٦
٠ ألفا ٥٧

 نيوزيلندا صادرات جملة بلغت
 بليون ١ر٠١ جماته ما ١٩٦٥ عام

ركمثل  لثروة١حصيلة منها بز٣٩ دو
 مليون ه٠ر٢ تبلغ التى الديوانية-،'

غنام من راس راس م ٦ر٧ ر ا



١٣٢٨ نيوودلندا

 وبد ، ألبان بقرة م ٢ منها ماصة
 ١٢٢٣ (١٩٦٤ عام الين!. انتاح بلغ

 ج م ألفا نحو منها جالون مليون
 ٠ وألجبن ألزبد نتاح تستخدم

 ٨٢٧ ألمحدرة أللحوم كمدة وبلغت
 فى ألمحدر وألعوف ئ طن ألف

 جملة ) رطل ٠ م ٥٦٤ نفه العام
نتاح  ل٠تش صما ( ر٢ ٦٢٠ أ

 بوشل م٩ لفح١ألزرأءة ألمحابل
 الذرض ثم ( فدأن ألف ٢٢٥ من )
٠مب ٤ر٢ والشعير ب٢١ر ١

شاح مةيذ وبلغت  مج٢ ٠ ألمعدنى أ
 وألفضة وألتنجستن الذهب ويشمل

 وبعض الخزفية وألطينة والبنتونيت
ضافة الحديد  من ط٢ ٢ر٧ الى با

 ألطبيعى ألغاز من ندم ٤ر٦ و الفحم
 استخدام تقرر ، البترول وبعض
ر  ١٠ من ابتداء للدلمة وحدة الدو

 الجسه من بد ١٩٦٧ يوليو
٠ وزيلندى٠الذي

 الجزر لهذه بريطانيا استعمار بدأ
 عام منذ عليها سيادتها وفرض
 للمستعمرين "مجمع مراكز بانامة ١٨٤٠

 نثبت التاريخ هذا ومنذ البيض
طيعن السكان مع ثورات سداة  ا

 بولينيزى جنس وهو المايورى من
 حضارة وانام الجزر هذه أستوطن

 هذه وعملت ٠ بعيد عهد منذ له
ضافة الحروب مراض الى با  اش ا

قليم الى البيض حملها  ابادة على ا
 'نمت حتى المايورى من كبيرة نبة

 ومنحت ، ١٨٧١ عام فى المصالحة
 عام فى نيابيا حكما المستعمرة

 الى رفعت ١٩٠٧ عام وفى ١٨٥٣
 خستقاللها ١ اعلن ثم ، لدوبنيون ١ مرتبة

 ، ١٩٤٧ عام فى الكومنولث نطاق فى
 يعينه عام حاكم الدولة رأس وعلى

 البرلمان يتألف ٠ البريطاذى اتاج١
 ٣ لمدة منتخب نواب مجاسى من

يمثلون عضوا ٨٠ يضم منوات

 وحزب الوطنى الحزب : حزبين
 دوائر أربع وللما؛ورى ٠ العمال

 ألحكوطن و'وتأف ، خاصة انتخابية
امام سوئل وزراء مجلس من

هي،
آسيا

 فى و ه خ ء ١راذد ز وندء
شرقى حذون ف حل

٠ كولومبو ضروع

 ، ادرلمان
مم  وفى ا

حلف وفى

ضزدة : اسة

دن ر : ) نيوزدلندا دو العملة

١٩٦٧ )

الملم مع زرا ردة : الملم

على أ الركن فى ألبريطانى

حمرا* نجوم ًا و

١ذمدفودد

طلس المحيط نى تقع جزيرة  ا
مرض احل—لل مجاورة الثمالى  ا
 خليج مدخل من بالقرب الثرفى

يات احدى و'نمثل نىلورا سنت  و
 عن يفملها الكندى الكومنولث

 (( ايل بل )) بوغاز لبرادور ساحل
 شيانوفادكو ساحل وعن الضيق

 مماحتها تبلغ ، الضيق كابوت بوغاز
 بمراحلها وتتميز ٢م ألف ١٥٦

 منها تجعل اش التعارج الكثيرة
سماك ومراكز مأمونة موانى  لصيدا

٠ البحار اعالى وفى الساحلية

 ٤٩٣ الجزيرة سكان عدد يبلغ
 تعتبر لهذا ( ١٩٦٤ احماء ) ألفا

 العاصمة وباستئناء ، خالية نبه
 اشاحل على ألغن ٩١) جونز سنت

 حل١ على بروك وكورش الثرض
 اشكان فان ( لغا١ ٢٥ ) الغربى

 يعتمدأنتعاد قرى، عدة مبعثرو'نفى
ية سماك صيد على الو  ومنتجات ا

 بلغ وقذ ، التعدين ثم النابات
 رطل٢٥٤٩ بانواعه المك محصول
 بصفة تشمل د٢ ١٧ر٢ قيمتها

٠ والكابوريا الحيتان خاصة



ذيوشيكو ١٣٢٩

 المراكز احد نيوفوندلند تعتبر
 معتمدن لصحف ١ ورف لصناعة الهامة

 التى الغابات من الخثب لب على
 سطح من كبيرة ساحة تغطى

 الصحف ورق انتاح بلغ ، الجزيرة
 وجملة طن، الف ٥٧٧( ١٩٦١ ()عام

 لحصبلة ١ بلغت بيتما ، ءد ٩ ٠ قيمتها
 د٢ ا ٢١ نفسه العام فى التعدين من

 والرصاص الحديد تثمل وهى
ستوس والنحاس والزنك  وا

٠ والذهب

 لوزارة تابعة نيوفوندلند كانت
 عام حتى البريطانية التعمرات

 دول احدى أصبحت حين ١٩١٧
 )ظرا ١٩٣٤ عام وفى ،الدومنيون

 تدار اصبحت ( اقتصادياتها نهيار
 وفى ، منتدبة ملكية لجنة بواسطة

 بمقتفاه استفتاء أجرى ١٩٤٨ عام
 ٧١ ا ٧٨ ) ضئيلة أغبية وافقت
ستقالل مطالبة قليم نم (؛على با  ا

 فأصيحت ، الكندى الكومنولث الى
 كل فى أعضاء ٦ يمثلها' لند فوند نيو
 النواب ومجلى الثيوخ مجلس من

ية ، الفيدرالى  يعضه حاكم وللو
 تثريعى ومجلس لكندا العام الحاكم
 ء١ومجلسوزر عضوا ٤٠ من يتألف
٠ وزيرا ١ ٢ و رئيس من يتالف

( معاهدة ) ذموهى

عتدت معاهدة ، نيوللى معاهدة
ى بضاحية وبلغاريا ااطغاء بين  نيو

 ،١٩١٩ نوذمر ٢٧ بتاريح سية’الغر
 بلغاريا تنازلت المعا'هدة هذه وبمقتضى

 من ذاك اذ تكونت التى 'ليوغوسالفيا
 الباخارية ارالحدود تمتد لتى١لشقة١

 مدينة حتى الغربى جنوبها من
 لليونان بلغاريا تنازلت كما ، زاريبرود

 ذلك فى الغربية؛*ا تراقيا اقليم عن
 ( بوليى الكسندر ) اغاج دده ميناء

 على منفذا بلغاربا حرمت فبذلك
٠ ابجه دحر

 تحدود على اهدة—المد ذصت كما
 بزيد  بما غارية١ المساط القوات
 وذضت ، جندى ألف ٣٣ عن عددها
 ودذع اسطوما بااخاء كذلك

 م٩٠ جملتها بلذت حربية تعويضات
٠ جنيه

مكسيكو ديو

يات احدى مريكية الو  المتحدة ا
 المكميك جمهورية حدود بين ما تقع

دة فى'الجذوب  لشمال١فى كولورادو وو
بتا والغرب الشرق من تجاورها  و
 جذرافيا وتمثل وأريزونا تكاس

 بين ارتفاعها يتراوح عالية هضبة
ف ٣ ف ٦ و قدم آ  يقدا و قدم آ

ديوجرائد نهر لجنوب١لى'١الثمال من
 مابين لطبيعة١وتتباين^ظاهر وفروعه

 ومجارى ء شد؛ الثاوح تفعبها جبال
 ومراعى ذراعية واودية عميقة مائية

 نياتات بها تنؤو جرداء ومحراء
 السياحة كانت لهذا واليوكا' الصبار

ية دخل *صادر من ٠ الهامة الو
 ١٢١ ر٦ كو مكسي. نيو ماحة تبلغ

 وهم الغا ٩٥١ سكانها( وءد'د ٠ م م ١
ت من ءلمين سبان سال  والكسد ا

ضافة والهنودالحمر  ريكيين الر با
 العاسمة ، أوروبى أصل من

 أقدم ولعلها ؛ ألذ؛ ٣٥ (( سانتافى »
 سبانءام١ أسسها اذ أمريكية مدينة
 ملكية عاصمة ذلك بعد وكانت ١٦١٠

سبانية للممتلكات  أمربكا فى ا
قرم هذا ودام ، الشمالية  'ا

سبانى الحكم تحت  ١٨٣٠٢حذىءا ا
 ، لمكسيك ١ من ا جزء أصبح حين

 المكسيكية ا#مر.بكية الحرب وبعد
دم دنا عن المكسيلى تنازلت  ا

يات  .،.وفى ١٨٤٨ م١ء المتحدة و
 أمربكية مقاطعة أصبح ١٨٥٠

 بنابر ٩ حتى الوضع هذا واستمر
ية الى تخوك حين ١٩١٢  و

تحاد الى وانضمت  بذلك فكانت ا
ية تشمل ا#خرى المدن ، ٤٧ الو



١٣٣٠ شمر ها نيو

 بوذويل ، ألذ؛ ٢٠١ البركيرك
..(,لغا

بة قتع_ماد١ بذوم  مكسيكو نيو و
 فهى ، ألهامة المعدنية ثروتها على

ولى يات١س أ ورانيوم ؤائتاج لو  ا
حتياطى ويقدر  من / ٦٠ ؛لمحو ا
 فى د م ٣ر٤ كان ) ااكلى الرصيد

 ميون ربع الى سى ١٦٦٢ عام
 دنة اعوجيه )نتيجة لتالدة١ لذة١فى

مريكية الذرية الطافة  ذلك ويلى ٠، (ا
 طبيعى غاز ،برميل م ١ .٦ البترول
 البوتاسيوم امالح ٠ مكعب٢ذر ٢٧٠٠
يات١ذتاج١ جملة من بز ٩٠ وتنتج  لو

 الزند ذلك ويلى ( د م ٢ر١ )
 والفضة النحاس نم أد( ١٣)

 التعدين ض الدخل جملة ) والذهب
٠ ( ١٩٦٣ عام د م ٦٨٦

 وكذلك )الزراعية المحاصيل تتأثر
 الجفاف بسنوات ( الحيوانية الثروة

 مشروعات ولكن ١٩٦٤ عام حدث كما
نتاج دفعت الحديثة الرى  الزراعى ا

ية لدعة نظرا بستر حد الى  الو
 ويشمل ، الصحراوية وشبه الجبلية

نتاج  ألف ٢٧١ ) التطن اوراس ا
 القمح (نم ف ا ٢٠٠ باألس

 مجموع بلع وقد ، والشيلم والدريس
 ومن ، ۵م ٩٨ الزراعة من الدخل
٠ د٢ ١٦٣ الحيوانية الثروة

ية هذه كانت  اللغة تستخدم الو
سبانية  وحتى ، ١٩٣٠ عام حتى ا

 مجموع من بز ٤٩ كان ١٩٤٠ غام
 هذه ولكن اسبانى اصل من السكان
مريكي. بالهجرة انخفضت النسبة  لمن ا

يات من اليها  فهبطت المجاورة الو
 ذالت وما ٠ بز٣٣ الى النسبة
سبانية العان نجليزية ا  وا
 فى الماوان فدم على تستخدمان

ية برلمان يتألف ٠ الو  ص الو
 ٤ لمدة عضوا ٣٢ ) للشيوخ مجلس

٧٧ ) للنواب ومجلس (سنوات.

 فى ويمثلها ( سئبين لمدة عضوا
٠ ونائبان يبخان الكونجرس

ية  ولبحوث مركز مديو نيو وو
 أول جريت١ وفيها النووية والتجارب

٠١٩٤٥ عام الذرية للعنبلة حية تجربة

هامبر ندو

يات احدى مريكية الو  ومن ا
 الطرف فى ٠تتع ٠؛ مماحة مفرهاأ

 لحدود مجاورة ألشرفى الشمالى
ش بحن كندا  الثرق فى مخن و
 ساحتها تبلغ ، الغرب فى نتوفبرمو
 ألفا ٦٠٧ سكانها وعدد م٠م ٩٣٠٤

 ٣٠ كونكورد الماسمة ، ( ١٩٦٠ ر
 منشتر ل٠خرىتش١لمدن١وا ، الغا
 بورتسموث الغا، ٤٣ ناشوا ألفا، ٩٣
 المعاهدة عقدت وخبها ألفا ٢٤

 فردو ٠٤١٩٠٦ ءام اليابانية الروسية
٠ الغا ١٧ برلين ألفا، ٢٠

ية انتاج قيمة يبلع  ثروتها س الو
 ذلك ويشمل د ٠ م ٨٩ المعدية
 ٧٧٢ الحديد ، ( د٠١٨١ ) اساس

 نم ، أونية ألف ٩٩ الذهب ، ١ط٠١
 وأبحجار ولبارلت والبترول الزئبق

 من دخلها يباع بينما ، الحانيت
 د٠م ٤٦ الحيوانية والثروة الزراعة

 الفاكهة شاتين تثمل وسنه
 الصناعى انتاجها ويشمل ٠،والدواجن

حذية خامة صفة دوات نم ا  ا
 الدخل مصادر وس ، الكهربائية

 انى والراسات المقامرة بمة١
 ١٦٦٤ عام منذ نانونية امبحت
 فى التعليمية الخدمات لتدعيم

ية ٠ الو

ية أول هامشبر نيو كانت  و
 بريطانيا، عن استقاللها أعلنت امريكية
ية بريان يتالف  مجلى س الو

 كالهما للدواب ومجلس لليوح
 يمثلهافى ، عامين لمدة ينتخب

٠ ونائبان شيخان الكونجرس



وين بى
 ولد بورس وسمايى عكرى

 رانجون بمدرسة وتعلم ، ١٩١١
 ١٩٤٠ ،لحلفا ١ قوات فى واخترك العليا

ركان ناب عين  فناب ١٩٤٨ لرسرا
 ٢٩ وفى ، ١٩٠٤٩ الوزرا، لرئيس
 سكرى بانفالب نام ١٩٥٨ اكتوبر

 الذى «نو و١٠» الربس حكومة غد
 حمول بعد ثانية الحكم الى عاد

غبية عر حزبه  ،١٦٦. ذتخابات١فى ا
 وبن لى نام ١٩٦٢ مارس ٢ وفى

 (( اونو ■)) حكومة غد ثان بانتالب
 للثور؛ معالما وانام ابرلمان وحل

 المجلب ان ا ،البادة ملطات له
 جميع مباشرة لترجمة١صاحب فوض

 ونضاب تشريعية للطاتممن١ هذا
 مخى يماونه 'ن لى٠ ، وتنفيذية

 و.ع ، الثورة بحكومة يعرف وزرا،
 ان .ا حياية بيامة التزامه
 مبادى، على الجملة فى يقوم برنامجه

 جميع تأميم شملت اشتراكية
نتاج وسائل . الهامة ا

بولودك
ية يات احدى ، نيويورك و  الو
مريكية طلى المحيط على المطلة ا  ا

دات ووى  إلكان عدن حيث من الو
 فى كندا تجاور ( ١٩٦٠ احماء )

 خمس بها وتحيد والغرب المال
يات ينلفانبا هى بكتة أمر و

 كونكتيكت ثم الجنوب فى ونيوجيرسى
 لثرق،١فى وفرمونت وماساشوزتس

 التزن خالل هولندية مستعمرة كانت
 عام انجلترا عليها واسذؤلت ١٧

 ابريل فى استقاللها وأعلن ١٦٦٢
 هذا الى دستورها ويرجع ١٧٧٧

 عام وفى ( تعديال ١٣٣ ) التاريخ
تحاد الى اشمت ١٧٨٨  صبحت فأ ا

ية١ ٠١٣!و
ية مساحة تبلغ  ٤٦هر نيو'بورك ,و

ية ) م م أفف  حيث من ٣٩ الو
ن٢١٦ر٧ ءاذها عدد (وغ الماط

 كانث نم فن ( ١٩٦٠ احماء )
ولى  ا ) الكآن جملة حيث من ا

حصاء ان  ١٩٦٤ لعام التقديرى ا
ية البق جعل  ، ( كاليفورنيا لو

 'اليهود من مدد اكبر بها ويتجمع
يات١لجموع١) م ٢ر٣٧ بلغ  صفىالو
 الغا ٢٧ الصينيين وعدد ( م هره٨

ف ٨والياباذيينلم  عددءانها تطور آ
 ءام ن م ١ ٢هر كان اذ بارزا تدورا

 ١٩٥٠ عام ١٤ر٨ الى ارتفع ١٩٣٠
 ١٩٥٥ عام بين مليونين نحو زاد نم
٠١٦٦٠ و

 ١٢٩ (( البالى )) مدينة العاصمة
خرى والمدن ، الغا  مدينة تثمل ا

قتصادرة العاصمة نيويورك  ا
يات  نم ٠، ( ن٢٧ر٧٨ ) المتحدة للو

 ،الغا ٣١٨وروشستر ألفا ٥٣٢ بافلو
 ١٩٠ يونكر ، ألفا ٢١٦ سيراكيوز

 ثم ألفا ١٠٢ ،نياجرافولوز الغا
٠لغا1١٠٠وتيكا.١

ية تعتبر يات١أولى نيويورك و  لو
قذص النشاط حيث من  ، ادى—ا

 ١٩٦٣ أمام العامة ميزانيتها بلغت
ر برون ٣ر٣ جملته ما  لحو منها دو

 الحكومة من اعانة بليون رصف
ولى وهى ، الفيدرالية  حيث من ا

ذتاج بحمل الذى التوس الدخل  ا
 والمالى التجارى والنشاد المذاعى

 والسداوة والتمدبن الزراعة ثم
 ل—الدخ حدث من الخامعة )

 العاملة الذوى عدد ويبلغ ( السياحى
 وجملة ،٠م ٧ر٦ ( ١٩٦٥ احصاء ) بها

جور ر بليون ٣٩ والمرتبات ا  ،دو
 تا تتقدم التى الصناعات وأولى
 أنها اذ اأشاء مالبعس فى تتمثل غزه؛
 نتام لكل١ لمججوع١ من بز ٤٧ تنتج.

يات  أرجال١ مالبس من بز٢٩ و الو
د و  اورق١ صتاعات ذلك وير ٠٠ وا
 وبد-مل ،’ والدشر والطباعة والجدود

ف(٠م١٣ر٤) الزرا الشاط
انتاج فى الرابد  ) والفاكؤ  ااخفر



١٣٢٢ نيويورك

 والقرطم الشنوى والتمح ( التفاح
 الزراعية لذتجات١حص-يلة بلغت وتد

 وحصيلة ،د م ٢ ه ٠ ( ١٩٦٣ ء اجص-؛ )
 كما ٠ د٢٦١٢ الحيوانية المنتجات
ية تحتوى  معدنية ترون‘ عاى الو
ولى والطلق التيتانيوم 'نشمل  بين )ا

يات  الحديد 'نشمل كما '( الو
 وتباخ المفاجر وتجات والبترول

٠ د م ٢٦٠ التعدين حصيلة جملة

ية برلمان يتألف  مجلى من اؤو
 'دواب ومجلس عضوا( ٥٨ ) شيوخ

 لمدة منتخب كالهما ( عضوا ١٥٠ )
 لكل مكفول الترشيح وحق ، ستتبن

ية استنذر بالغ  مع يوما ٩٠ بالو
خرى ألتاونية الشروط استيفاء  ،ا
ية حاكم ينتخب  ، سنوات ٤ لمدة الو

 الفيدرالى الشيوح مجا.س فى يمثلها
 ٤ ١ التواب مجلى وفى عضوان

 لمام الرياسة انتخا؛؛ت وفى ، عضوا
 م ٤ر٩ ءلى ؟ونسون حصل ١٩٦٤
 حولدووتر مناطه وحصل صوت

 الحالى الحاكم ) صوت م ٢ر٢ على
٠ ( ١٩٦٣ انتخب روكفار نيلسون

العاصمة ، نيويورك مدينة _ ٢
قتصادية يات ا  )الماممة لمتحدة١للو

 مدنها ر٦وأك ( واشنجتون الرسمية
 والثروة المعكان عدد حيث من

 المالم مدة ثانية وهى ، القومية
 وكانت ( ن٢٨ر٠٨ و٠طوكث بمد )

 ، ١٩٦٠ عام احعاء حسب الثانية
طلى المحيط عأى تطل  ملتقى عند ا

 ، وايت الهدسدون نهرى معب
 ))مانهاتن(( جزيرة درانها يثمل كما

المتعمرون اشتراها التى

 عام الحمر الهنود من الهولنديون
ر ٢٦ قيمته بما ١٦١٦  تبلغ ،دو

م٠م٠ ٣٦٥ حاليا المدينة ماحة

 خمة الى اداريا نيويورك تشم
 احصاء حسب ) هى كبرى احياء
 ،م ٢ر٦١ مانهاق ٤ ١٩٦٠

 م٢ر٦٢ بروكلن ،م ١ر١٤١ برونكى
 ٢٢٢ ريشموند م؛ ١ر٨٠ كوين

 موانى انشط ميناؤها يعتبر ، ألفا
 أرصفته امتداد يبلغ حركة المالم

 الداخلى الميناء مدخل وعند ، م ٩٩٠
 جزيرة على الحرية تمثال أقيم

٠ الصخرة ستاشن

يات عاصمة نيويورك كانت  و
 نصب وفيها قيامفها عند المتحدة

 ١٧٨٩ عام لها رئيس أول واشنجون
 واشنجتون مدينة الى انتقالها لحبن

 ألفا، ٣٣ نها سبا نءدد١وك ١٧٩٧ عام
 اً لمدة *-نتخب عمدة نيويورك لمدينة

 يتألف للمديذن مجلى يعاونه سنوات
 ستوات اً لمدة منتخب رئيى من

 ، عامين لمدة ينتخبون ١ءفو ٢٥ و

 جميع -سيين حق نيويورك ولعمدة
 رئيس باستثناء المصالح رؤساء

 الحالى العمدة ) المحاسبات جهاز
 اقتنتح ( ١٩٦٦ أنتخب ليندس جون

مم هيئة مبنى رها٠  عام المتحدة ا

ول فذيو١ببن ويقع ١٩٥٢  وطريق ا
 وبلغت ٠ ٤٨و٤٢ وشارعى روزفلت

 ثمن ذلك فى بما د٠م٩٩ تكاليفه جملة
 ٠ د م ٦٥ قيمته قرض منها الموقع

يات حكومة قدمته  على المتحدة الو
٠ ١٦٨٢ عام حتى سنويا سدد أن



ن هاريها ١٣٣٣

ه
كودباس هابياس

 تينى أمل من درى اصطالح
 الحقوق من حق على ويطلق
ساسية  الحصانة وهو للعواطن ا

 والمعنى ،' تحقيق بدون الحبس ضد
 الجثمان(( أحفر هو)) للتعبر الحرفى
 للمغول المحكمة اعالن بذلك ويقصد

 للوقوف المتهم باحضار السجنن عن
 ، اليه الموجهة التهمة بيان مع أمامها

 الجريمة أركان كفاية عدم حالة وفى
٠ المسجون عن تفرج أن فللمحكمة
 مبدأ ذحل الحصانة هذه كانت

 فى وضع ثم انجلترا فى عرفيا قانونيا
 القرن ابان مكتوب تثريع هينة
 الملوك أوامر من للحد عثر السابع

ستبدادية  المس!لين ومحاولة ا
 الى المتهم بتهريب المبدأ تطبيق نغادى’

 المحكمة اعالن تسلم دل آخر سجن
 المبدأ يعتبر لهذا ، المجين يطاب

صول من  للدسار الجذرية ا
٠ الديمقراطية

هاناى
سم ،واتاى  أطلقه الدى ا

تراك سكندرونة سجق عإى ا  ،ا
 ١٩٣٩ عام فى تركيا الى ضمه بدد
 '، عنه لتركيا فرنسا تنازل عل بناء
مم عمبة تقر ولم  هذا حينذاك ا

 ٠ وريا—٠س به تعترف لم كما التنازل
 احصاء داتاى) سكان عدد يبلغ

 ابعاصمة ت: ألذا ٤٤١ ( ١٩٦٠
٠ ألفا ٦٢ اسكندرونة

هاجاناه

تأإفت به عبار وذية٠صهي مذظمة

نتداب بعد  وبتشجيع البريطالى ا
نتداب سلطات من  شادة وقد ا

 من العثمانى الحكم ابان قواتها
 لحماية الماحين الحراس

 وتدرب ، ودية——اليه متعمرات المه
 الثانية العالمية اكرب ابان أفرادها

 كان الذى اليهودى بالبق بالتحاقهم
 الجيش الى منضمة وحددة يمثل

 الهاجاناه ذرق وعملت ، البرطالى
شتراك  الصهيونية اعصابات مع با

خرى رهاب ممارسة على ا  ضد ا
 ضد وكذلك فلطعن عرب

 اعالن وبعد ، انع-يمم الدرطانيعن
 ه لهاجاذط ١ فرق أصبحت امرائيل ذدام
سرائيل الجيش دواة ٠ ا

هاردنج

دس والرش أمريكى اس٠سي  ا
يات والعثرون  ا#مريكية، المتحدة للو

 ولد ، هاردنح جماليل وارين وهو
ية  بااصحافة عمل 1، ١٨٦٥ أوهاذو ؛و

 ، (( ستار ماريون )) تحرير لى ودئ
 واتخب اابهورى ااحزب الى أنضم
بة -يوخ—ش بمجلس عضوا  عام اؤو
 الشيوخ بؤجلس عضوا ثم ، ١٨٩٩

 ببراعته اشتؤر ،١٩١٤ الفيدرالى
 للجمهورية رئيسا انتخب ، ااخطابية

 فى الصلح معاهدات عقد '، ١٩٢٠
 والنسا ألمانيا مع التالية ؛!سنة

 نفه العام فى عقد ك،ما 1، والمجر
 البحرى، واشنجتون مؤتمر ( ١٩٢١ ن

 بالغاد تهامات١ حكومته حول ثارت
ختالسات اردوة١و  فى سيما وا

 الدوالى وفى والداخلية العدل وزارات
 وخلفه ١٩٢٣ فجأة توفى ، السياسية

٠ كولردج ارئيس
ان٠هاريم

 فريل ا وهو ؛ أمريكى سياسى
 عام نيويورك بمدينة ولد هاريمان

دال رجل ن٢ب١ وءو ، ١٨٩١  ا
 - ١٨٤٨ ) هاربان ادوارد وس إ١

١١١٣(،سفىجامعةيني١٩٠١



١٣٣٤ هاثا

 والصناعة المال ش!ن الى وانصرف
 ديدية—الح السكك نشاطه وشمل

 ، ستثمار١ وشركات الغن وبناء
 ءام فى المياسة الى انصرافه بدا

 الحزب الى باشمامه ١٩٣٣
 صديقا ح—وأصب الدرشراطى

٠ روزفلت للرئيس ومستثارا
 ه د لبال ١ر٠سغ لترحالجة١ صاحب عجن

 نهاية حتي ١٩٤١ عام موسكو فى
 انتقل ثم ،لثال_ة١ العالمية احرب١

 وفى للتجذارة ١ فوذير ئ لندن فى خرا
 ثم روزفلت مع ) اشترك ذلك خالل

 عتدها التى ت١ؤنحر1ا فى ( -ترومان
 سان مؤتمر فى اشترك كما ، لحلفاء ١

 عينه ١٩٥٠ عام وفى ، شكو فر
 فى له مساعدا ذرومان الرئيس
 مبغو وأسبح الخارجية الش!ن

 النة وفى ماردال مثروع ننفين عن
 الفترة خالل ايران الى أوفد التالية

 وعودة مصدق بانالة انتهت التى
 محافظا انتخب ١٩٥٤ وفى ، الشاه

 زار التالية النة وفى لنيويورك
 مؤنمر فى ١٩٦٣ بالده مثل ئ اسرائيل
.ماحة لحظر موسكو  وفى 1• الذرية ا
 الى حمون الرئيس اوفده ١٩٦٤

وط الدرق الى ثم الكونعو  عام ا
 كعغبر بدوره سرته تميزت ئ. ١٩٦٥

 من بتكليف ة٠خاص لمهام موذد متجول
يات و.ؤساء  ساغت الذرن المتحدة الو

شارة ٠ اليهم ا
هاشا

 وربس ددكل ياس ٠ ’اوهام
 ولد ، هادا اميل وم ، ح.^ورية

 واشتغل القانون ودرس ١٨٧٢
 تولى ، مناصبه فى وتدرج بالقضاء

 و ١٩٢٥٠٠ببر ما ألعليا المحدة رياسة
 العدل بمحكمة قانيا اختبر 'ذم ١٩٣٨

ا ..له- رئ. انتخب ٠ بالهاى الدولية
 النة فى فاكيا ساو تشكل رية٠لجمهم

ذة  الذى بتتى اعرص خ!ذا ا
 ميونخ ذافية ا توذع ثر٢ عر استقال

.١٩٣٩ اكذوبر فى

 دخول بعد ا ٩٣٩ عام فى اسمه برز
 واجرا، تشكوساوفاكيا لماتية١ت١الذو

 برلين فى تمت هتلر مع مفاوخات
 وبوهيميا مورافيا وغات بمقتفاها

 هذه وبعام ٠، ا#لمانية الحماية .نحت
 رئيا اقيم الجديدة الدولة هذه

اذهاب بعد القبضرعليه القى ، عإدها
 عام يجنه فى توفى ، براج من ا#لمان
٠ ١٩٤٥

فاس ها
ت اندم با، وكا  ، العحفية ا
 شارل الفرنى الصحفى الى تب

 برز ( ١٨٠٨ - ١٧٨٥ ) ص فا ها
 نابليون كلفه ضن ا#نا، نقل فى تثاطه
 من الحربية ا#ب، ونقل جمع بمهمة
 عام وفى ، بارس الى المعارك مواقع
 ( ١٨٢ا عام نابذون توفى ) ١٨٢٥
 من عدد فى مراطون له اصبع

 ١٨٣٥ عام وفى ، ا#وربية العواصم
 مركزى مكب ذات وكالة اول انثاً

نبا، وتوزيع ع٠لج ♦ ا
 ا#خبار نقل فى هافاص استخدم
 والتلذراف الزاجل الحمام
 — لندن — بارس بين ) اليمافور

 استخدم من اول وكان ، ( بروكل
 ١٨٥. عام وفى لالنتماد:. الثغرة

 العحف من عددا يمثلون عمالؤه كان
مرتكية #وربية  رجال عدا وا

 رويتر فاد’ وتد ، ا#عمال
 فى وكالته انثا، فى رجاله خبرة من

 هافاص اتحولت ٨٧٩ عام وفى ؛لندن
 ابتاعتها ١٩٤. عام وفى ء شركة الى

 تعرف واصبحت الفرنية الحكومة
 الفرنية ا#نبا، وكالة باسم

٠ ا( برس — فراش ح١
( اتفاق >■ هافانا

 الذى الميثاق هو هافانا اتفاق
 منظمه عضاء لمادس١ المؤتمر أقره

مريكية الدول  بمدينة عقد الذى ا
 واشترك- ١٩٢٨ فبراير ١٨ فى فانا١ه
عضاء الدول جميع توقيعه فى  أ

تفاق ويعتبر دولة ٢ ١ وعددها أ



ليفاكى 1ه ١٢٢٠

سماس  مده ستمد١ لذى١ القانونى ا
تحاد  انشائه منذ وكان وجوده ا
 لقرازات ١ س الوجود ١هذ يستمد

 الدورية المؤتمرات تصدرها التى
مريكية الدول تعقدها التى  لتوثيق ا

قليمية هالتها ٠ ا

 هافانا اتفاق ديباجة تتضمن
 الدول اتحاد اقامة من الهدف

مريكية  الجمهوريات ان )) : بقوله ا
ربكه  تكفل أن فى منها رغبة ا

 مصالحها س التوفيق منتج بشكل
قتمادية  فى جهودها وتشيق ا

جتماعية النواحى  لغكريةوغيرها١و ا
 وسائل تدعيم فى تتمر أن تقرر

تصال  ، بينها والتضامن والتعاون ا
تية الهي"ت بواطة وذلك : ا

 ٠ امريكية دولية مؤتمرات ٠ ١

مقره دائم أدارى مجلس — ٢
٠ واشنجتون

 اصيغات من انشاؤه يتقرر ما — ٣
خرى  الدول بعن اتفاق بمقتضى ا
ئ - ا

 دستورا هافانا اتفاق اعتبر
وريكية الدول لمنظمة  صدور حتى ا

 الذى ١٩٤٨ عام بو؟وتا ميثاق
 التى القانونية القواعد جميع تضمن

 قت الو فى لمنظمة ١ عاثها تذوم
٠ الحاضر

(وس )هافانا

 مؤتمر به يقصد هافانا مؤتمر
 بدينة عقد الذى الثالث القارات

 ، ١٩٦٦ يناير ١٥ و ٢ بعن هافانا
 افريقيا : الثال بالقارات والمقصود

 الجنوبية ) الالتينية وأمريكا وآسيا
 لمؤتمر١فى اشتركت وقد ، ( والوسطى

 ٥٠٠ نحو أفرادها عدد ببلغ وفود
 افرار الى المؤتمر وانتهى ، عضو

 ٤٠مذظمةتضامر )) باسم منظمة انشاء
وأمريكا واًسميا افريقيا شعوب

مقرا عافانا تكون وأن ، ،<الالتدندة
٠ ضظمة

 دءوة المؤتمر قرارات تضمنت
 الثالث القارات فى الشبية المنظمات

قتصادية المساعدات تقديم الى  ا
س المشروطة غير والمادبة  _!.حة٠وكذاكا

 أنحاء فى والتقدمية التحرردة للذوى
 وتنام ش.ملت الذى القارات هذه

 ليا٠٠س ورود .دىاالمدر اجنوب ١و
 كما ، وعرها رتفالية٣ال رات٠والمستعم

 امرات   استنكاره المؤتمر أعلن
ستعمار ؤه ا  استنكاره وكذلك وعحد

 كما ، المنصردة التغرقة لسياسة
 المقدس النعوب حق المؤتمر أكد

ستقالل فى  والحاجة التام الياس ا
قتصادية بالحررة تدعيمه الى  .٤ ا

 الدرمقرالجة لدول١ على أن وأعلن
 مواردها بتأميم تقوم أن المتقلة

قتصادية ومؤسساتها اطبيعع-ة١  ا
٠ البناءة لة٠اأحيو وألماب

السابع هاكون

 العارفة الحرب ابان النرويج ملك
بن وهو ١٨٧٢ ولد ، الثانية  الثادى ا
 لدنمارك١ملك ادارع قردربك سلك
بنة ١٨٩٦ عام تروح  الصنرى ا
 ،ارطالى اسع ادوارد للملك
 ١٩٠٥ عام اروح على واكا توأى
تحاد حل بعد  المويد بعن ا

 عندما. ١٩٤٠ ابريل وفى ، والذرودح
لمانية القوات غزت  أعلن النرويج ا
ستسالم عدم  من المساعدة وطاب ا

 نزح ذلك فى فثل وعندما ، الحلذاء
 نفسه العام ، ٠م; يونيه فى انجلترا الى

 فى النرويج لر تخدر بدد عودته لحين
 ا ٩٥٧ بر سيتم ٢ا فى تو ، ١٩٤٥ عام

ف ابنه وحغه ٠ الخامس أو

هايئكس

 يكوذتف وهبي ، ؛ريطار سياس
وكان (١٩٤٣ عام دخن لعكس) ها



١٣٣٦ ذى ما ها

 ، اروبن اورد بامدم نالمث ق?ل ف رع,
 اخفظين١حزب ومذل ١٨٨١ ءام وك

 ، ١٩١٠ عام فى الدوم مجلس فى
 'نولى ، العدى ادرب فى اشذرك
 ءة١ازر١و ١٩٢٢ التردأ وزارة
 ( اورد ) بارون لذب مئح ، ١٩٢٤
 اب فى #ك نادجا عين ١٩٢٤

 عاد ثم ١٩٢٨ ( اروين لورد باسم )
 اسؤلم. تردد ، ١٩٣٢ ددة ۴للت را ور

 -ع مس بمقابلته الدرب ندوب دل
 مائل اشوبة ١٩٣٧ عام هتلر.

 ، ودرا وبرطال؛ ألمانيا بين الخالف
 بدن خلفا اخارحية١ وزارة 'ذواى

 ١٩٤٠ عام فى ايدن خلفه ،؛م ١٩٣٨
 غذجتونحتى١و ٠فى اجالده ١خر عين
توفى ، ( ١٩٤٦ ) الدرب دة٠ا٢ب

ددورى شمها
 ورئيس ، ى يبدر سياسى

 والتحق ١٩١٦ عام وك ، ورية٠جمه
 واشتغل اطمين١ مدارس باحدى

 انغم ١٩٤٦ عام وفى ،بالتدريس
 (( النيجيرى التقدمى الحزب )) الى
 فى النيجر عن نائبا انتخب ا كم

 ببارب الذرنية الوطنية الجمعية
 فى للعمل اض ١٩٥٨ عام وفى

دارى الجهاز  الفرنسية للجماعة ا
 عدوا انتخب التالى م الد؛ وفى

 منح أثر وعلى ، بعية التثر بالجمعه
ستقالل النيجر  عين الداءلى ا
 ، ١٩٥٩ ديؤجر فى حكومة ا٠ل رئيما

قالل وباعالن  أغطس فى التام ا
 الجمهورى النظام عام—وقي ١٩٦٠

 فى جر الش لجمهوردة رئيا انتخب
 عام انتخايه واعيد ، نوفمبر ٩

٠ ١٩٦٥
هادون

 ااجنرال وهو ، بربطانى عسكرى
 بجزيرة وك ، هاملتون ادان بر

 ءل ، ١٨٥٣ ( ارونانية ) كورذو
رب—ح فى كتثنر للورد ماعدا

 الدفاع لجيش قائدا عين ، البوير
 فى اسمه برز ، ١٩١٤ عام الوطنى

 على القيادة 'نولى حين التالى العام
 لورد وكان ) البرية غاليدولى حذ.ملة
 ومؤبدا للحربة وزبرا كتثنر

 من قواته حملة كانت ٠ ( للحملة
 ونيوزيالندبة واسترالية بريطانيية

 رجل، ألف ٥٤٩ و١ذح ، نمية فر و
 بهذه القيام من الفرض وكان

 حزبرة شجه احتالل هو العؤلميات
 أبريل ٢٥ فى بدأت وقد ، وى غال

 التام فالجالء بالغشل انتهت أنها ا
 جملة بلغت وقد ، ١٩١٦ يناير ٩ فى

 ٠ ١٩٤٧توفى ، ألفا ٢٠ لدو الخائر
هانوى

 الدمالية صتنام جمهورية تمة ء؛
حمر النهر على وتقع  — سونج ) ا
 ساحل من م ٦٠ نحو بعد وعلى ( كوى
 ابان كانت ، بىألجذو العبن بحر

 العميش.ة الهند فى الفرنى الوجود
( كنج تونتح تونكبن لمحمية عادمة

 ( ١٩٦٤ احصاء ) سكانها عدد يبلغ
 يرتفع ضواحها ومع '، ألفا ٦٤٤
 الغا ١٢٤ كان ألفا) ٨٥٠ الى الرقم

 هدفاللغارات أدحت ، ( ١٩٤٨ عام
مريكية  فبراير منذ التخريبية ا

 المنثات -شملت والتى ١٩٦٦
٠ العمرانية المدنية

هاواى
ية  منها تتألف الذى الخمسون الو
يات جمهورية مريكية المتحدة الو  ا

تحاد الى انضمت  ، ١٩٦٠ عام ا
 من أرخبيل من جغرافيا تتكون
 من متوسط موقع فى يمتد الجزر

 ( الباسفيك ) الهادى المحيط
 مريكية١رض١ عن وتبعد ، الدمالى

 جزر عدد يبلغ ٠ م ٢٣٩٧ بنحو
 ثمانى مدها حريرة ١٢٢ ا#رخبيل

 أهمها ٦٤٢٤ مساحتها جملة كببرة
 وجزيرة ،م.م ٤.٢١ هاواى جزيرة

نولولو م العاصمة عليها وتقع وهو’



عوقر - هاويس ١٢٢٧

 مرحا كالت التى هاربر وبسرل
 دخول الى ادت التى لالحداث

يات  ١٩٤١ عام الحرب المتحدة الو
 احصاء )الغا ٦٣٣ السكان جملة يبلغ

٠ ( ١٩٦٠

 حتى متفلة مملكة هاواى كانت

مريكى نبل وذلك ١٨٩٣ءام  التدخرا
 الوطنية الملكة عزل الى أدى الذى

لى  هاواى اعكت ثم ،ليلوكا
 بريادة التالى العام فى جمهورية

 ساتغورد يدعى مستوطن امريكى
 الى اد نم الى ذلك ومهد ، دول

يات  ١٩٠٠ يونيه وفى ، المتحدة الو
 هذا واستمر أمريكيا نليما ١ اعتبرت
ية أعلنت حتى الوضع  يوليه ٤ فى و
٠ ايزنهاور رياسة ابان ١٩٦٠

 خليطا جنمبا هاواى سمكان يمثل
 ٠ يابالى أصل من يز٣٢ر٢ يثمل

 هاوايى / ١٤ر٠ه و قوقازى بز ٣٢ و
 بز ٦ و *فلبينى بز ا ٠ر٨ و خليط
ية اقتصاديات تعتمد ٠ صينى  الو

 النشاط من الدخل على او
 السياحة ذلك ويل ، العسكرى

 لسكرا قصب مقدمتها وفى الزراعة ثم
ناناس  والموز البن ذلك ويل ،وا
 المزروعة الماحة بلغت ٠ والزهور
 ءا'م أنتجت ٠ ف أ ٢٣١ قصبا

 من طن م ١ر١ جملته ما ١٩٦٣

 شركة ٢ ٦ بالزراعة وتقوم السكر
 فى للتكرير مشتركا مصنعا تملك

ناناس كمية وبلفت ، كاليفورنيا!  ا
 المعلبات س مندوق م٣٧ر٣ المصدرة

ناناس السكر ويمثل  ض / ٨٨ وا
٠مد٢٠٠ يبلغ الذى الزراعى الدخل

 اساس على الحكم نظام يقوم
 ٢٥ ) شيوخ مجلس من يتألف برلمان
-نواب ومجلس ( سنوات ؛ مه عضوا

 ينتخب و ( ستتبن لمدة ا عضو ٥١ )
 ،يمثلها سدوات ٤ لمدة العام الحاكم

 رخان الكونجرس مجلس فى
٠ ونائبان

هاو هاو

 امطالحذى اسم ، هاو هاو لورد
 العالمية الحرب خالل متداو كان

 البريطانى المذح على أطلق ، الثاب
 نى ١٩٠٦ عام ولد ، جميس وليم

 ايرلندى ابوه وكانى ، نيويورك
 انضم ، مريكية ا لجنسية ا اكتسب

تحاد الى الترجمة حب ص-؛  ا
 عام وفى ، الغاشستى البريطالى

شتراكى الحلف اسس ١٩٣٧  ا
 الحركة يؤدد كان الذى الوطنى
 نزح الحرب نشوب وعند ، التازية

 فى الدعاية ىءل ف واشر المانيا الى
ذاعة  وعرف بريطانيا- الى الموجة ا

صطالحى باسمه التاريخ هذا منذ  ا
 بعد ءلميه قبض (( هاو هاو لورد ١)

 وأعدم بالخيانة متهما وحوكم الحرب
٠١٩٦٤ يناير ٣٠ فى شنقا

هوش - هاويى
 كارل وهو ، ألمانى وباحث سيامى

 درس ١٨٦٩ ولد ، فر هو — هاويى
 الحرب فى اشترك ، الجغرافيا

 لواء رتبة الى وترئى العشى
 البافارى الجيثى فى ( جئرابى ميجر )

 ميونخ بجامعة للجفرافيا أستاذا عين
 لالكاديمية ورئيا ، ١٩٣٩ - ١٩٢١

لمانية  يعتبر ، ١٩٣٦ - ١٩٣٣ ا
 الجغرافية(( اليامة )) علم مؤس

 الحيوى(( المجال ١١ نظرية مبتدع وهو
 النازية الباسة فى دورا لعبت التى

 i ''-دولى التانوى فى جد واثارت
٠ ١٩(٦ انتحر



١٢٣٨- هايتى

هايش

سم  دوهايتى ر_بوبليك : الفومى ا

 رياسية جمهورية ا الحكم نعايم

دونالييه فرنوا ٠د : الدولة ردس

( ١٩٥٧ )

( ألفا ٢٥. ) برش أو بور : مخاصمة

الجمهورية هى هايتى جمهورية
مريكية القارة فى الوحيدة  المتكلمة ا

 الثلث جفرافيا تمثل ، بالغرنسية
شتراك صبانيو اجزيرة الغربى  با

 ويبلغ ، الدومينكان جمهورية مع
 تقع ٠ م ٢٤١ بينهما الحدود طول

 جزيرة بين هبانيو جزيرة
فى كوبا وجزيرة الثرق فى بورتوريكا

 بوغاز سوى عنها يفملها و الغرب

٠ ضيق

 ألف ١٠ر٧ هايتى ماحة تبلغ
 المرتفعات من أرباعها ثالثة نحو م م

 بنحو اركان عدد ويقدر ، الجبلية
 بمتوسط أى ( ١٩٦٥ عام ) ن م ٤ر٦

 فهىلذلك المربع متر للكياو ١٥٠ نحو ؤ
 كثافة، الومطى امريكا ضجهوربات١

 الزنوج من لسكانها العظمو, النبة
 خليط, ٠ر٠جذ من هادة أقلية مع

 البيض من ألفخن ونحو
جانب من جميعهم خرى المدن ٠ ا  ا

، ألفا ٣٠ هايتيان كاب ا شمز،“
ألفا، ١٤ جونيف ح ألفا ١٤ كابه لى

غلبية وتتكلم تعرف نسية ف لهجة ا
٠ بالكريول

 ط٢٤٠٠ كاكاو ط أ ٧٤ القحب
 ١٦ ) اليزال ثم '،. حل ا ٢ ه ٠ تبغ

رز ، ( ط أ نتاج شمل كما ٠ وا  ا
 ونشمل ٠ والخمور الروم تقطير

 ٣٢٧ ) البوكسيت : المعدنية الثروة
 لمنجنيز ١و لنحاسر ١ وبعض ( ط أ

 ء واطى المعيثة ومتوى ٠إاجذيت١و
 المجاورة الجهوريات من غيره؛ دون

شافة  الدخل فى انخفاض الى ؛أ
 جماة بلغت ٠ السياحة من السنوى
 ( ١٩٦٣ عام ) الصادرات قيمة

يات الى بز٦٠ سها .د م ٢٧ر٤  الو
- المتحدة

 حتى سبانية 1 متعمرة هايتى كانت
 ١٦٩٧ عام فى فرغا اليها غسمتها

صليين سبانلسكاذها١ ابادة وبعد  ا

مريكيين الهنود من  اليها ءجروا ا
فا ريقى الرقيق من آ  لخدمة ا

رض  من الجدد سكانها وحصل ، ا
ستقالل عأى الزنوج  ثورة بعد ا

 انتشار عليها ساعد تي بن نمه لف ١غمد
 الزنجى بزعامة ( الصفراء الحمى

 خطف الذى (( لوفربيه توسان ))
 فى توفى حيث فرنا الى واريل

 ديمالين مواطنه أعلن ثم ، ااسجن
غ (( امبراطورا )) نفسه  هايتو، عا

 ١٨٠٤ وفى ( ألبريطانيين بمعاونة )
 بعد وتوالت جمهورية هايتى أعلنت

 تمخضت التى المحلية الثورات ذلك
 حؤورية وقيام الجزيرة انقام عن

 بين وقيما ، الثيرق لى الدومنكان
 واقعة هايتى كانت ١٩٣٤ و ١٩١٥
يات احتالل تحت ٠ المتحدة الو

 على الكان من بز ٩٠ )متمد
راض وتقسيم ازرابمة  ملكيات الى ا
 لربسية ١ احاصالت ١ وشمل صغيرة

 ألف ٧٢٥ (البن ١٩٦٢ )حسا
سكر ، طن ألف ٢ا نحو أى جو-ال

 أساس على الحكم نظام يقوم
 (١٩٦٤ فى )المعدل ١٩٦١ دحور

 ط محل من برلمان انتخاب ويتضمن
 ٦ لمدة ١ءفؤ ٥٨ من يتألف واحد

 العام من يونيه ٢٢ وفى ، سنوات
دوقالييه فرشوا ٠ د أعلن نفه



هبسبودج ١٣٣٩

 رئيسا (١٩٦١ انتخب الذى )
 ٠ الحياة مدى للجمهورية

 كريول . فرنية : اسة

مع ( رأسيا ) ر٠وأحه أسود : المدم

٠ أوسط درع

 ( ج ٠ = د ١ ) جورد : اسلة

هايغونج

 بعد الثمالية فيتنام مدن اكبر
 ، موانيها واولى ، هانوى العاصمة

 عند الجنوبى الصبن بحر على تطل
حمر النبر دلتا  فى م ٦٥ وتبعد ا

 بها وبربطها العاصمة من الشرق
 ا—سكانؤ عدد بلغ ، حديدى -ط

 وكان ، ألفا ٣٦٩ (١٩٦٤ )تقدير
 مبحت ٠١٦٤٢ عام الغا ١٤٢

مريكية الجوية للغارات هدفا  ا
٠ ١٩٦٦ عام شذ الخربة

 الجديدة هبرديز

على يطلق ام ؛ هبرديز ' ١
 الى بقع الصغيرة الجزر من ارخبيل

 يبلغ اسكتلندا ساحل من ااخرب
 المساون ، جزيرة ٥٠٠ نحو عدده؛

 وينقسم جزيرة ١ ٠ ٠ عن يزيد  منها
رخيبل  تعرفان مجموعتين الى ا

 ،والداخلية الخارجية هبرديز باسم
 صيد فى ( ألفا ٨٠ لحو ) أهلها يعمل٠و

سماك غنام الماشية ورعاية ا  وا
٠ الخضر وبعض البطاطى وزراعة

 يطلق اسم ؛الجديدة هبردش " ٢
 ن لبرطاذيذة١ تتلكات~١ حدى١ طى

 من ارخبيل من وتتألف ، الفرنسية
 الجنوبى الهادى المحيط فى بقع الجزر
 استراليا من الذربى الثمال والى
 جزر من الذرب فى م ٥.. بعد وعلى

 هذه ماحة جؤلمة تبلغ ، فدجى،
 سكانها وعدد م٠م ٥٧٠٠ الجزر

هفرذسى٢٠٠لغاردهم١٦٢ ( ١٩٦٢)
الحكم تظام _بوم ،بريطانى ٧. ٠ و

 اهده—معد عر لجزدرة١ فى الثنالى
 ١٩٠٦ عام منذ فردلى — بربطانية

 سامى مندوب الدولتين م.ن كال ويمثل
 محاكمها وكحن الى ا من ولكل ، مقيم

 وش!ن ، الخاصة ومؤسساتها
 ارساليات الى موكولة التعليم

 'نعينها التى ثبحية٠لمس١ التبثنير

٠ الحكومتان

 التى الجزر هذه منذجات أثم

 الكوبرا ا هادرانها منها تتألف
 أسماك ،١٩٦٣ عام م.ج(١ر٦ د

 منجنيز ، ح آلف ٣٠٧ محفوظة

 والبن واليام ااخثب ثم ح٠ ١٢٣٩
٢ر٣ ت١اصادر١ لة٠ج ) والكاكاو

’ج(٠م

ببودج
 اشتقت ، مالكة وبة—نس أدرة
 خالل بة يمر و٠س قلعة من .ها اسم,
 هذه رؤوس كان ، داى—الوس القرون
 الدولة طور١ممر١ لذب بخؤ.لون ا#سرة

 ١٣ القرن بين ئ المقدسا ارومابة
 كان ١٨٠٦ عام ومنذ ، ١٨ والقرن

 امبراطور لعن يحمل ا#سيرة رأس
 دملك' ’النمى امبراطور ثم ، النمسا

 وبهزيمة ئ ١٨٦٧ عام شذ المجر
 لحرب ١ فى وادر النما طورية١مبر١

 ذطر١١٩١٨ ءريف فى العظمى
مبراطور  هذا حمل من آخر كارل ا

 اء—لاللتج ثمبورج أسيرة من ا!إنب-

 عن يتنازل أن دون سويسرا الى
 استادة اولح ١٩٢١ وفى ، ءرشه

 المام فى وتوفى فشل ولكنه لذب
ابنه وخلفه ٤ ماديرا رة٠حزي فى التا!لى



).١٣ لتر

رفيدون  (١٩١٢ ولد I ff اوتو ا ا
 ، سمورج٠هب بعرذن المطالبة فى

نيرة لهذه الثرعى الممثل واصبح ٠ ا

هتار

دولة ورئيس ، ألماتى زبم — ١
 ؛ (( الغوهرر ١) بلقبه كذلك ؛هرف

 ابريل ٢٠ فى ولد هتلر ادولف وهو
 من الممورة ؛روناو بقرية ١٨٨٩

 تعلم ٠ الحدود على موظن؛ يعمل اب
 رجبن تنقل ثم المدوية خز لح بنة بمد
 الحرب ثثموب وعند ذا ودونخ فينا

 الجيدى الى مذط,زءا اشم العدى
لمانى  الغربية اب فى واشترك ا

 اصيب حين الحرب ذه-اه قبل حتى

 أسابيع عدة أعمى تركته بالغة اصابة
 ١وهئ الحديدى) ااصاحب وسام ومنح

 به بتحلى طفق الذى الوحيد الوسام
لمانية للدولة داسدهر خالل هتلر  ا
 ءزيمة مع ميونخ الى وعاد ( ذلك بعد

 طبقة وجود : بعاملين تأؤر حيث المار؛
 رغد حياة "نعيثى اليهود من كبيرة

 المجاعة انتشار مع المانيا انكسار بعد
 ا#حزاب انشار والثانى ، فيها

 والتى المذاهب المتباينة السياسية
 المنتثرة لجعة ١ مطاعم من جعلت

 من كان كما ،لها مجالى *المدينة

 فى بها تأثر التى خرى١٠ العوامل
٠ الجرمانية الجامعة حركة حداثته

 بمدينة اقامته ابان هتلر اشذرك
لمانى اسال )) بحزب ميونخ  ((الذى ا

 العضو فكان دركسار اناون ألفه
 بتنفرحه قام ان أسرع وما غ اكابع

 برنامج للحزب ووخدع ، له والدعاية

اًلت حتى اهدافه يتضمن يباسبي

 ))الحزب س-م١ وأطلقءلميه ،رياسته اليه

شذراكى  عرف ؛م (( للعمال اأوطنى ا

شتراكى الحزب )) باسم  (( ا!وطذى ا
 نشاط برز ٠ ( اختصارا النازى أو )

 بمحاولة القوس التوى على ا).حزب

 ١٩٢٣ عام فى سياسى بانقالب اانيام
 المسكريين القادة بعدى فيه اشترك

 ، فشل أنه ا ( أودندورف منهم )
 بالعجن الترجمة صاحب على وحكم

 التى ) لندسبرج قلعة لفى سنوات ه

 بعض ١٩٤٦ عام فيها حوكم
 ٨ بعد سراحه اطلق ولكن ( النازيين

 فى أخذ الفترة هذد خالل وفى أسهر
 ضمنه الذى (( كفاحى )) كتابه تأليف
 والذى ،النازرة الحركة مبادى

٠١٩٢٧ عام فى استدله

 فى لطوع١ فى هتلر نجم بدأ — ٢
 الفوز فى حزبه نجح اذ ١٩٢٨ عام

 )الراشستاغ(، مجلن مقعدافى ا ٢ ٠ب
زمة ^وجة طغت أن تلبث ولم  ا

قتعاد على العالمية لحادى ا  اش ا
 من هتلر فتمكن ، ١٩٣٠ عام هزته

 لرجال قشها ؛وءزد استغالامجا
لمانية الصناعة  من حمايتهم تضمنت ا

 هذه نتائج من فكان ، الثروعى المد
 حزبه أعضاء عدد ارتفع ان السياسة

 ودرزت ع ١ ٠٦ الى المجلس فى
 جماهر حولها والتفت هتلر شخعسدة
لمانى الثعب  ن دفعته حتى ا

 رياسة انتخابات فى كيثئر
 كان الذى هندنبورح أمام الجمهورية

مرراطورية رمز لماب ا  ،المنهارة ا
 موت مليون ١٣ على هتلر حفل

 عليها حصل مليونا ١٧ مثايل
 هندنبورج فان ذلك ومع ، المارشال

 للرإبخ متشارا هتلر تعيين رففى
 ( ألماب لوزراء رئيسا ) ١٩٣٢ عام
أكبر دمثدون كانوا انصاره ان مع



م٠ ١٣٤١

 عاد ثم الرادستاغ فى أ#حزاب
 هتلر يذسكل أن وقبل هندنبورج

 ١٩٣٣ ش٠يذا ٣٠ لى ائتالفية وزارة
 هذد فى دور با؛ن لفون وكان )

٠ الحركة'(

 فى أخذ الحكم على هتلر باستيالء
شذراكى النظام تدعيم  الوطى ا

 من زبةالنا خعوم على واإذضماء
شتر الشيوعيثن  واليهود كيعن ١وأ
 الدعاية فى مبتكذرة وسائل ستخدما

ها  ضد سيما جوبلز ٠ د تو
 عدم وذوأنين العداح مصاهدات

 ٣٠ فى هندلبورج وبوفاة ، التاح
 منصب بين هتلر ع جم ١٩٣٤ يوليه

 ( الحكومة رياسة ) المستثارية
 بلقبه وعرف ؛ ألجمهورية ورياسة
زدرر ٠ الرعيم أو ( الغيرر ) ا

 خالل هتلر سبرة تضمنت ٠ ٣
 الحرب نشوب سبقت التى الفترة
 سياسية أحداث جملة الثانية العاب

 هذه لنشوب مشتركة مهدت
 قام ١٩٣٤ يوليه ٢٥ فغى ٠ ,احرب
 فادلمة بثورة النمسا فى النازية أنصار

 المستشار مقتل عن تمخضت أنها ا

 وانتهت المحاولة تكررت ثم ،دولغوس
نشاوس سمرا ف ءر بما  ضمم أو ى٠أ

 مارس ١٢ فى نيعاألما الى الذسا

٠ ١٩٣٨

 الى ألمانيا عادت ١٩٣٥ مارس وفى
 مخالقة سربءة ت١بخطو التسلح
 ليها ١ ضممت أن بعد ااصاح ات معاهد.*
 جاء استفتاء أثر على السار منطقة

 ألتجنيد أعلنت ثم . ، صالحها فى
جبارى  غ فرساى معاهدة حتحذدبة ا

 وضع نفه اذمام من سبتمبر وفى
 نورمبرح نين ١بقو ف عر الذى بع ألتشر

١٩٣٦مارس ٧ وفى ،باليهور الخاصة

 متحديا الراين منطقة هتلر احتل
 اكتوبر ١ وفى ، لوكارنو اتفاقية

 المموديت منطقة ألمانيا الى ضم ١٩٣٨
 وضع ذلك ور ،تثكملوفاكيا من

 الحماية تحت لجمه-ورية١ هذه دنية
٠ ( ١٩٣٩ مارس )ا#لمانية

 عام خالل سياسته هتلر ركز
رض مطالبا بولندا على ١٩٢٩  با

 بولنن-ا عليها استولت التى ا#لمانية
 سبتمبر ١ وفى العظمى ألحرب بعد

 والممر دانزج وأعاد بولندا هاجم
ألماب* -الى البولندى

 اعلنت ١٩٣٩ سبتمبر ٣ فى ٠٤
 وتبعتها ) المانيا على الحرب بريطانيا

 ١٩٤٠ مايو وفى ( الدومنيون دول
 والنرويج لدنمارك١ءلى المانيا استولت

 بلجيكا هاجمت ثم هولندا احتلت ثم
 فى أستسلمت والتى نفه الوقت فى

 فرنما غزو وتالذلك ،مايو ٢٨
 وسدمت يونية ١ ٣ فى باريى قممقطت

٠ الشهر من ٢٢ فى فردسا

 فععد أوربا شرق الى هتلر اتجه
 ابريل فى زومانيا مع تجارية اتفاقية
 'فحت جعلها ان تلبث ولم ١٩٣٩
 أغسطس ٢٣ و.فى ،اباشر نفوذه

تحاد مع اعتداء عدم اتفاقية عقد  أ
 ١٩٤٠ نوفمبر ٢٠ وفى ا٠ السوفيتى

 قد وكانت المهدور الى المجر انضمت
 من بيناير فى ألماب مع؛ اتفاقية عقدت

 انضمت ١٩٤١ مارس وفى ، المام
 الشهر من ٢٦ وفى ، المحور الى بلغاريا
 مع انفاقا يوغوسالفيا عقدت نفه

 ( حيادها اعالن سبق أن بعد ) المحور
 البانيا غزو فى ابطاب فشل وبعد

 عليهما ادرب هتار أعان ، واليونان
 غيرت اش ) فيا——يوئس وعلى

 ( سبطر الملك ءودة ب٩رممب سياسذبا
 على ا#لماب القوات واسذولت

 عدى ثم وارونان وائبانيا يوغوسالفيا
قواته كاتت بينما '، كريت جزبرة



١٣؛٢ هجرة

 دب ه٠ص
 موسكو

•' ستالينجراد
 ئ ١٩٤١

ا جميع فى
لروجة يخ

\٩لتوسعخمأ ع
. ‘",I ; -I

 شمال فى الحلفاء ندفع‘ روميل بقيادة
٠ افريقيا

جديدة صفحة هتلر فتح __ ه
تحاد على لحرب١ باعالن سرته فى  ا

 وهرا ١٩٤١ يوديه ٢٢ فى السوفيتى
 ألغرير حدودها اكتسح ان أسرع

ولى جبهات ثال'اث فى  ا
 لحو والثانية بننجراد
 و القرم الى والثااغة

خروف فى وهكذا
حد ا#لمانى

 التا) هذا مدن وأخذت
نحسار فى الجزر  أوح وكان ، ا
 فى موسكو عن الحصار رفع معالمها
 فى راد—ستالينج وعن ١٩٤٢ ينابر
مري القوات ونزول ، ١٩٤٣يذاير  ا

 جبهة فتح نم ، أفربقيا شمال فى
 تعد—~ ١ بينما ، ذذمه الدام فى ايطاليا
 فى بالنزول القاب ضربة الحلفاء

 ٧ فى فرنا لبشما ذورماندى
 التاردخ هذا منذ وتالحقت ا ٩ ( ٤ مايو

نهيار دظاهر  مداها دلمغت ااتى ا
مررأل وتولى هدور باعتزال  كارل أ

 ١ فى ا#لمانية الدولة ربارمة دوض
 او ) لتارخ١ هذا وفى ١٩٤٥ مابو

 على هذلهر اودلف أقدم ( ,-واه—م ح
 ببرلعن ؛لمن’المشار مبذى بقبو ذتحار١

 ، وصيته على :,.ن.اء ماذهرجث ق وادو
 . برلين دش'ت لث-هر١ من الذاتى وفى
 . ألمانيا لم—اس المايع وفى

هجرة
 مغادرة هى المهاجرة أو الهجرة

 دو اقليم ار دوكه اقلدم شخص
و بندة اءرى ستيطان لمن ا  فيها وا
 الغالب فى ويعنى ٠ة دائمة بصفة

ض موطنه! بأكمابا ةرأس ^خادرة  ا
 اابجرة تختاف ابذا ، نهائية مغادرة

 للعمل البالد خارج الى الغدر عن
،ا#دام من' -دوم فى ابها ادودة وبنية

 رة٠٠م٠دااهح لهتح.رة١ هذه وتعرف
 لهجرة ١ ءن ابا تمييزا الخارجية
الوطن. اقليم داخل فى أى الداخلية

 ا#ولية الحقوق من والهجرة
ن*-مان  وذلك التشريعات حدود فى ا

 العام الدولى القانون بى ووقا
 لدولة١لقاذون وفقا وكذلك ،والخاص
 التى القواعد يمدد الذى المحاى

أو لخارج١ الى مواطنيي؛ هجرة تنظم
 بنية اقليمها الى أ#جانب دخول
قامه عالن نص وقد ؛ الدائمة ا  أ
نان لحقوق ألعالى  عام فى ألهادر ا
 مادة .) بقوله الحق هذا على ١٩٤٦

اية يغادر ان فرد لكل يحق » ( ا ٣
 له يحق كما بلده ذلك فى بما بالد

 على الحق هذا ويقوم (( اليه العودة
 انانية رغبة الهجرة أن أساس

 أو المهاجر معنورات رفع الى تهدف
٠ المادية حالته

 الى تدفع التى ا#سباب تشمل
 انسانية عوامل. الخارجية الهجرة

 ، وسياسية واقتصادية واجتماعية
 ثم فس الرزق وراء العى منها

قاليم الى الهجرة موجات كات  ا
 وادريكا وكندا كاراليا ٠ البكر

 مظاهر برز’ من وهى '( الجنوبية
 فى الجماعية البثرية التحركات

 هذه تشمل كما ، الحديثة القرون
عتبارات العوامل  الياسية ا

حتماب ذطهاد وا رداب كا  وا
 ة—الديب الخالفات ببب والعسف

 واامنمرية والياسية والدنناثدية
 ءن للدفاع وسيلة الهجرة تعتبر لذا

 بصفة الظاهرة هذه وتبرز النفس
 الغزو وعمليات الحروب رؤد خاصة
حتالل والضم  الدافع انتفاء ,مع وا

قتمادى  اتجاجر يلجئء  ذ١ ا
 وطنه غير فى العيش عن بحث
٠ حياته عر ااخوف سوف

 العام الدولى القانون ويتضمن
 القيود الوطنية والتذريعات والحادى

 أنليم وألى من الهحرة على المغروضة
 ووأيات حذوق وكذاك ،ألدولة

مبدأ مع يتنافى  ا بم وذلك اتجاجرين



هجر؛ ١٣(٣

لفة الهحرة حرية شارة أ  .،اليه ا
 لسيامية ١ ت١لضرور ١ نلك من

قتصادية  دودا الدولة تفرض اذ وا
 الكفايات تترب  حتى الهجرة على
 نكون  حش او البالد حارج الى

لتزامات من للتهرب وسيلة  ا
 دذع آو بالتجنيد الخاط الوطنية

 كما ، المهاجذر على المستحقة الضرائب
 الى الهجرة عل قيودا الدولة تفرض
 أو وسالمتها متها ابة—حؤ اقليمها

 فى المنافسة ببب قتصادياتها حماية
 التشريعات وتتفق ، العمالة ميدان
 بم,نسيته المهاجر احتفان على ألعامة

 جنسية اكتدإب لحين ا#طية
 على تنص كما ، الجديدة الدولة
 تثمل لتى ١ وواجباته المهاجر حقوق

 بالحريات والتمتع. الحماية حق
 وكذلك القانوبة وبا#فعلية الخاط

 والتقاضى التملك حق تثمل
 الياسية الدنوق ذلك من ويستثنى
نتخاب ٠ العامة المناسب وتور كا

عامة بصقة معر تتبع __ ٢
 منها الهجرة بثان الدولية القواعد

 لمام ٨٣ القانون وينظم ، واليها
 توسعت وقد ، القواعد هذه ١٩٥٨

 الهجرة عمليات سبر فى السلطات
 ١٩٦٧ م ء فى تشريعات عدة فصدرت
 يشمل الذى اامجدف هذا لتحقيق

 معرية جذاليات اقامة تشجيع غسنا
 من مختلفة أذحاء فى وناجحة قوبة

 مع تتنافى  سداط وهى ، العالم
 على السلطات فرضته الذى الدظر
 العليا المؤهالت اصحاب هجرة

بء وعلى ا#حلة  والمهندسين ا
 اليهم تحتاح الذبن المهرة والعمال

 والتطوير التنمية مرحلة فى البالد
٠ الراهنة

ثراف تذوم  الهجرة ش!ن ءى با
 الهجرة مصلحة م٠ع٠ج فى

جهزة احدى وهى وادوازات ا

 من وتتكون الداخية لوزارة النابعة
 : تنمل وأضام ادارات عدة

جانب ومراقبه والوثائق الجنسية  ا
 الدخول وتأشرات والقوائم والمباحث

قاط !خروج١و  والتكاليف وا
حصاء  عن فضال ، والتسجيل وا

 وزارات تتبع أخرى محدإلح عدة
 والتلم والثقافة والخارجية العمل
 والجهاز التجنيد ادارة ثم العالى

 سياسة تذجه ١صلم للتعبئة المركزى
 الهجرة مماخة تحويل الى الدولة

 عملية على يشرف مركزى جهاز الى
 التى المتمددة زواياها من الهجذرة
 والبحث والتنظيم ثط التخط تثمل

سواق عن  على والتعرف المفتوحة ا

 ووضع المتاط العمل فرص
ساس١ءلى للهم.رة العامة السياسة

’القوس
 -فى للهجرة ألمنظمة ألتشريعات أما
خرى الدول ظروف عل فتقوم ا

قتعادية البلد  نمنها واليادبة أ
 البشرية للقوى المهدرة الدول

 والدول ، مثال واليونان كايطاليا
 المهارين حتبال. المفتوحة

يات ،-وكندا كاستراليا  المتحدة، والو
مريكى التنويع ويتميز  بونع ا
أمادى على للمهاجرين م!ية نبة
 كما ا ٢ عن يزيد  بحيبث نبى

 ١٥٠ ني ينويا المهاجرين عدد حدد
وربية الدول ذلك يتدس و )ألفا  ا

 أبواب فتحت ١٩٥٣ عام وفى ( الغربية
 سياس ء جى ألف ٢١٤ ن الهجرة

خافة سنوات ٣ خالل  العدد الى وا
 الهجرة احصاءات وتدل ٠ النوى
 جملة ان عل ١٩٦٣ عام فى الكندية

 ٢٤مذهمهر لغا١٩٣ر١ بلغوا المهاجرين
 ص ,الها ٤٧ر٧ و بريطانيا من الغا

 ألفا ٧ر٧ و ، الغربية ا#وربية الدول
 ، البريدالى الكومنولث* دول من

خرى. الدول مئ الغا ١٢ر٩ ا



))١٣ داخلية هجرة

داخلية هجله

 حرمة بها يقصد الداخلية الهجرة
قليم داخل للموالين التنقل  بغية ا

ستنيطان  ذه—هال. وتعتبر ، ئم الد ا
سماسية الحقوق من ة الحز  الذى ا'

 ، .الديمقراطية الدساتير كفالي
شارة جاءت كما  لى وصا اليها ا

عالن من ١٣ المادة  !حقوق العالمى ا
لسان  حرية فرد لكل )) بقوله '

داخل اقامته محل واختيار التنذل
٠ (( الدون

 لمام اإصرى الدسنزور يتضمن
 الهادة فى الدق لهذا توكيدا ١٩٢٣

 عائ يحظر أن يجذوز  )) بقوله ٧
قامة ممرى  أن و ما جهة فى ا

قامة يلزم  فى ا ممعن مكان فى ا
 ورد ى ،التانون فى المبيدة ا#حوال

 ٣١ المادة فى هذه بصورته الذص هذا
عالن من ٠ ١٩٦٤ لعام سنورى ا

حصائية المؤشرات من ويتبعن  ا
 الداخليان الهجرة بحركة الخاصة

 الريف من يتجه الهجرة تيار أن
 صم١لعو١لى١ البنادر وس ، المدن الى

 المناطق نحو يندفع كما ، الكبرى
 ذلك مثال ) الجديدة الدمناب

 ( وحلوان واسوان الويى هداطق
 الزراعية المناطق الى وكذلك

 مديرية ذلك ومثال :) المستصلحة
 وس ، ( الجديد والوادى التحرير

 المنظمة الداخلية الهجذرة عمليات أبرز
 الذى ) النوية أقبم سكان هجرة
 الى اوان خزان جذوب من يمتد

 ارمد بناء بعد ( ادودان حدود
 الجديدة القوبة اقليم الى العالى

 وبلغت امبو وكوم وادفو اسنا بعن
 الفرض لهذا المستعدة ا#راغى

٠ف1٤١ نحو

يهوديه هجره
 الذى الصبيوذى المخطط ارتبط

 فى يهودية دواة اقامة الى بهحف٠
 عمليات بتشجيع العربية فلطبن

قليم الى جماعية يه.ودية هجرة  ، ا
ضم البشرية فالهجدرن  الى افة—با
ستيالء رغى على ا  ننا’لركيز١ هما ا

هذا قيام بدونهما .يتهيأ اللتان
٠ ا!.يهودى السياسى . ان٠ال^ت

نتداب صك 'نضمن  المادة فى ا
 الهدف هذا يحقق ذحا السادسة

 مع — فددن ادارة على )) بقوله
 بحذوق الضرر الحاق عدم ضمان
 أن ا#خرى .ا#هالى ف"ت ووضع
 ماللي أحوال فى ود٠ليه١ هجرة تسهل

 الوكالة مع اون—بالنعس تثمجع وان
 حدد ٤ اطدة٠١ فى ابها المشار ابهودية

ب ا#راضى فى اليهود راض رية ا  وا
لوية ضر الموات  للمتامذ ا

٠ (( العمومية

اليهود؛^ الهجرة عمليات 'شمت
 اعترفت رسمية هجرة ففطعن الى
نتداب حكومة ؛ها  سرية وهجرة ا

 فى تثبتها تكن لم ولكنها لديها معروفة
 هذه تنفيذ بدأ ومنذ ، دس-تنداتها

 دورا المشكلة أخذت الجماعية اسجرة
 بدون العرب عالقات فى خطرا

نتداب ضطرابات أكثر وكانت ا  ا
 ١٩٢٩ عام منذ فلطحن عمت التى

 اليهودية الهجرة تذاقم الى نعزى
 ابالد اقتصاديات عل وتأثيرها

 الذى الختاص الهدف وتوكيدها
٠ تحقيقه الى الصهيوبة تعى

حماءات من يتبعن  وردتها التى ا
 الذين اليهود عدد ان صهيونية مصادر
 الحرب نهاية منذ ذلسطثن دخلوا

 الحرب نهاية الى (١٩١٨ العظمى)
 ٣٣٥ بلغ ( ١٩٤٥ ) الثابة العالمية

 أكثرها جنيات عدة يشاون لغاأ
باخ اذ ؛ولندا مقدمتها فى تأتى اوربى



.الفنهى. الحرب .تعذ )١۴

 خالل فدطين الى منها. المهاجرين عدد
 بين ما سيما  اكفا ١٣٧' الفترة هذه
 الماي ذلك ويلى ، ١٩٣٨و ١٩٣٤ عام
 هذا من الكبرى والنبة الغا ٣٩

 مابين النازى الحكم ابان وفدت العدد
 ٣١ روسيا ثم ،١٩٣٩ و ١٩٣٣ عام

 بين ما وفدوا الغا ٢٠ بينهم الف
 الف' ٢١ رومانيا ؛ ١٩٢٤ و ١٩٢٠

 .١٩٣٦ و ١٩٣٤ بنن ما اكذرهم وفد
 وأمريكا واثيوي وايونان النما ثم
 يهود من هاجر ينما -( فقط ٦٣٠).

 خالل فلطين الى العربية البالد
 ١٥٧٩ و يمتى ١٤ر٤ه٤ هذه-الغبرة

صفه

 تتوش ه1بمكض اتفاق الهدنة
عمال  نزاع أطراف س الحربية ا

 تبدأ محدودة لفترن اما وذلك ، سلح٠م
يكون أو ،عب متفق تاريخ فى وتنتهى
عمال توقف  فر مفدوحا الحربية‘ا

 مصالحة ليس الهدنة واتفاق ٠ مسمى
 ، للصلح معاهدة لعقد 'تمهيد ولكن-ه

 حالة عن يختلف الهدنة اتفاق ان كما
 بجحن اتفاق على بداء القذال وقف

 اتفاق ن ، الميدان فى الماريعن
 يستلزم دولية وثيقة باعتباره الهدنة

 الحكومات رغبة على بناء يتم ان
النزاع. فى المشتركة

 اتفاقية ءاى الذورع فى يراعى
 العزود كل ذماًن .ها د؛ — الدنة

 المندوبون يكون ان — ة—القاذوق
تفاق جراء  قبل من مذوين ا

 كامل ولهم بالتفاوض حكوماتهم
 وبكة على الذوقيع فى الساطة

 وراقبين بعينوا أن نلهم١ ما٢ ، ذغاق١٠
 ممثلين العادة وفى ) المحايدين من

 'ننفين تابمة1 ( الدولدة الممنظمة
 وقف بعنى  ولكن ، الهدنة اتغاض

 الهدنة اتفاقية أساس اذختال.عدى
م وءودة الحرب حالة انهاء -وثن ألد

 لمتذازءةولكذه.اجراء.مؤقت١ أ#طراف
 ذرأو مفاوضات فى ألدخولى لحين
 'نمذح. الهدنة. فان لهذا ،دائم سلم

ستمرار من النزاع أطراف  و أ
ستعدادات  يحرمها ألعسكرية،كما أ

 المحاربة اندولة حقوق مجاشرة من
عداء سفن كمنع  فى المرود من ا

قليمية مياهها ٠ ا
 زمنية فترة تحديد حالة وفى
 من ى قان الهدنة وننهاية لبداية

 ، القنال تجديد فى الحق المتحاربين
 للهدنة بالشبة الحال وكذلك

طراف احد قام اذا اما ،ألمفتوحة  ا
 غر تصرفات تتدس بأعمالى المتهادنة
تفاق قيام اثناء بها سموح  فان ا

 تعتير كما ، للهدنة خرقا يعتبر ذلك
 ءن تاونا س!لة المعتدية الدولة
 هذه كانت اذا ا ،بالتزاماتها اخاللها
عمال  من أفراد لتمرفات نتيجة ا

 س تحربح بدون الملحة القوات
 الصفة بذلك فتننذى حكومتهم
٠ المخالفات- هذه من السياسة

 اسلمى كرب١ هدنة

تفاقية هى العظمى الدرب هدنة ا
 ١ ١ الساعة فى توقيعها بمقتضى التى

 توقفت ١٩١٨ فبر نو ١١ يوم من
 ألمانيا بين ألحربية ألممدحات جميع

 توقيع الى بذلك ومهدت ٠؛والحلفاء
بونيه ٢٨ فى ى يغرسا لصلح١ وهاهدة

 اتغاض طى٠لتوض١فى الحلفاء مثل
 وا#ميرال ) ذوض المارشال الهدنة
 أن ا#عداء مندوبى ألزم ألذى ( وبمز
ستسالم يؤون ، شرط أو قيد بال أ

 ية الددب ألسكة عربة فى ألذوقيع وتم
 ، كوسى غابة ارف—مث ءإى

تغاض وتناولت  قبل تعدبالت عدة أ
٠ وتنرنها' النهائى أؤرأرها

 اتفاتيسة تضسمنته ما أهم كان
راضى عيجم عن ألماب جالء اصدنة، ا



٠١۴٤٦ فكين جدفة

 الطرق اتالف عدم ،احتلتها التى,
ت I. الموأرب. ووسائل  أسرى أعادة ، ,

 ٠٤ مقابل دون الحلفاء الى الحرب
 غواصات من ابحرى السالح سليم

 من عدد تمايم ، وناسفات وبوارج
 ، الحديدية السكك وعربات قطارات
،الحربية الواد من كميات "سليم

خرار بتعويغى لتليم ١  لحقت لتى ١ ا
لتزام ،٠ الحلفاء بدول  التعرف يعدم ا
 اخالء ،المالية ا#وراق فى الهدنة أثناء

 الغن جميع تسليم ٠٠ الموالى بعفى
 ٤ المانيا عليها استولت التى الروسية
عتراف  الراين ضفة احتالل بحق ا
♦ ابمرى

فلسطين’هدنة

 أربع به بقصد فلسطين هدنة
 هيئة اشراف تحت وقعت اتفاقيات

مم ردن ولبنان ممر بين المتحدة ا  وا
 عام خالل اسرائيل وبين وسوريا

 فلطينوتدخل لحملة ونتيجة ١٩٤٩
من ر،٠مط  فى قرارا أصدر الذى ا

 الجانبين يدعو ١٩٤٨ نوفمبر ١٦
 الهيئة ميثاق من ٤ ٠ المادة بمقتفى
 هدنة لعقد مفاوضات فى ؛الدخول

 للوصول التفاوضى لحبن مؤنب كاجراء
تفاقات وهذه ٠ دائمة هدنة الى  ا

: 'شمل

 تم : المصربة الهدنة اتفاقية - ١

 ر فبر ٢٤ فى رودس ■نوذيعهابجزيرة
 ( رودس باتفاقية تعرف لهذا ) ١٩٤٩
 محمد قالقام المحرى الجانب ومثل

 محمد وقائمام الدين سيف ابراهيم
 الجانب وشل ،الردسالى كامل

سرال  وبيجان ،ايتان ووللتر : ا
 فى واشترك '، ساسون والياهو باوين

 الدولى الوسيط التوقيع اجراءات
 رايل والجنرال بانثى رالف ٠ د

تفاقية تتألف ٠ الهدنة مراقب  من ا
 ، مالحق ٣ و مادة ١٢ و مفدمة
خرة هذه وتتضمن خطة تنظيم : ا

نسحاب  تحديد خد ٠٠ الغالوجة من ا
 التعريف ،. والغربية الشرقية الجبهة

 الوارد الدفاعية بالقوات بالمقصود
تفاقية. فى ذكرها ا

 اللبنانية الهدنة اتفاقية ٠ ٢
سرائيلية  الناقورة براس وقعت ، ا

٨ من وتتألف ١٩٤٩مارس ٢٣نى

 ا#ردنية الهدنة اتفاقية - ٣
سرائيلية  فى رودس بجزيرة وقعت ،ا

٠ بنود ٧ من وتتألف ١٩٤٩ ابريل ١٣

 الورية الهدنة اتفاقية - ٤
سرائيلية  ٢٣٢ مرتفع عند وقعت ،ا

 ١٩٤٩ يوبه ٢٠ فى هانايم نرب
 يتضمنان وملحقين مواد ٨ من وتتألف
 عمليات وتنظيم الهدنة خد تحديد

ء المناطق من شحابا ٠ العز

 اى ا#و فلسطين سفة

تقررت التى الهدنة بها يقمد - ١
 ا#من ممس من نران عل ة

 الحربية العمليات توقفت وبمقتضاها
 بين ١٩٤٨ عام فلطين حملة خالل

 هذه وكاذت ، واليهود العربية الدول
 هذه نتائج نطوير فى مفترقا الهدنة
 ضررا العربية بالقضية أضرت الحملة

 ئ ذلك بمد مداركته من تتمكن لم
 فرمة ليهوثمية١ القوات منحت اذ

 بالمتطوعين وتزويدها شطها لجمع
 المماكرين دول من والعتاد والالح

٠ السواء عل والثرقى الغربى

من مجلسى أصدر  ٢٩ فى ذرارا ا
 فلطين فى القتال بوقف ١٩٤٨ مايو
 فى الهدنة هذه وبدأت ، اسابيع ٤ لمدة

 وزير أذاع اليوم هذا وفى ،يونيه ١ ١
مر المعرى الدفاع تى ا  عل بناء )) ا

 الجاللة صاحب حفرة حكومة قبول
 من اليها المثار الهدنة تبدأ بأن الملك
 ءة١ ١٩٤٨ يونيه ١٠١ الجمعة يوم

 ، جرينتتى بتوقيت مجاحا المادسة
والبحرية البرية التوات جميع فعل



هرتسل ١٣٤٧

 مؤقتا وقفا النار اطالق ونف والجوية
 صباح من الثامنة الماعة من ابتداء
٠ (( ٠٠ ١٩٤٨ يوبه ١ أ اليوم

 يوليه ٩ فى الهدنة هذه انتهت
٠ ١٩٤٨

 عند الممرية القوات كانت - ٢
 العربية القوات وكذلك )الهدنة اعالن

 واللببانية والراقية الورية وتثمل
ردنية  الكفة ماحب موقف فى ( وا
 الحربية العمليات بداية منذ الراجحة

 وسلت فقد ، ١٩٤٨ مايو ١٥ فى
 الجنوبية المنطقة- فى المعرية القوات

 تقدمت بينا ، لحم وبيت الخليل الى
 طريق فى الماحية المنطقة فى التوات

 ، سنيد دير الى وغزة البلح دير
 فروع ثالثة الى افترقت وعندها

 طى مستوليا الثرق الى ا#وداتجه
 بيت الى المنثية وعراق الغالوجة

 ، سويدان عراق بلغ والثالى ، جبرين
 الساحل بحذاء الثالث واتجه

 وأسدود المجدل على مستوليا
 القوات أبحت فبذلك ، ونيتانيم

 تل الى المفتوح الطريق فى الممرية
 العراقية التوات كانت بينما ،أسب

 من أبيب تل ف مذصار بلغت قد
٠ الشمال

نسل هر
 نية لصهبو ١ كة لحر ١ سسن مؤ

 مهرزل( تيودورهرتل الجديدة،دهو
 ١٨٦٠ عام بودابست بمدينة ولد

 وانتغل بها واستقر صنا الى وانتقل
 ذويه )) بجريدة والتحق لصحاذهدا٠

 ١٨٩٥ — ١٨٩١ بجن (( بريى فرايه
 باللنة مؤلفا وضع التالى العام وفى

لمانية  (f اليؤودية الدولة )) باسر ا
 طيها تذوم التى الذواعد ضمه

 التى الجدددة صورتها فى الصهيونية
 دولة فى اليهود جمع الى تهدف
 قفية ءوته۵فى واستغل ، لهم خالصة

 بغوس(١لغرذى))در١ اضابطابهودى١
 وحكل( ١٨٩٥ عام ي؛لخيانة اتهم .الذى
لسطان١ جزبرة فى جن٠االس طيه

 ٠ ( ذلك بعد ء برى ثم )
الى بالدعوة نشاطه هرتمل بدأ
 لليهودية ممثين يغم مؤتمر عقد

وربية  فى٠لويرية١ بازل بمدينة ا
 ربا هرتل وانتخب ١٨٩٧ عام

 ،. الصهيونية للمذظ.مة فربا للمؤتمر
 باسم عرف ما الؤتمر واصدر

 محاولة تضمن الذى (( بازل برنامج ))
 بمشروعية دوبة موافتة على الحصول
 الى الجماعية اليهودية الهجرة
 ، خالعة يهودية دولة لبناء -فلعين

 المؤتمر انعقاد ذلك بمد وتوالى
 ٠/٠ هرسل ة٠ءامبرياس كل فى الصهيونى

 اليهود الكتاب من عدد وتضامن
 ماكسن منهم فىدءوته هرتسل هرة لمنا

٠ ذانجويل واسرائيل نوردو
 فى العقبات 'تذليل هرتل حاول

ول هدن، تحنيق سبيل  بمحاولة ا
 الحكومة موافقة عل الحصول
 الهجرة باب فتح على العثمابة
 والسماح فدسعين الى اليهودية

 واقاف ا#رض بامتالك للمهتاجرين
 الى مرس هرل-ل قافر المنش"ت

 وحظى ١٩٠٢٠١٩٠١ سنودسا
 الثالى الحميد عبد اللطان بمقابله
 واغراء محاولة كل بعناد ففنر الذى
 ض للذر قابرالبابا لمبيل،كما١ ١فىهذ

 قام *ثانية محاولة ونشلت ، ذغسه
ة٠امس بها ل١ سلطات اءا  حذ_

 شبه أبواب بفتح ٠ ممر فى !طالى البر
 وس '، رةليؤود ا للهخدرة سيذاء مذزيرة

 الصهدوذى ر—دلج“المؤ أمام عرض ثم
 رل 'نحو ١٩٠٣ عام المنعقذ دسر١

 الى وسيناء فلمعين عن ا#ذظار
 ولكن ادربطابة ١أوغذ~د تعمرة٠مس

 ملتزمون ادروع رفضوا ؤتمرون1١
 ءلى ذى اصهيو١ الوطن قامة١ رذرورة

 بدأت كما ها، ض دون فدعين أرض
ت  أمريكا فى د اليهو, لتوطعن محاو
رجنتعن الجنوبية  نها’بد أ أن بعد كا

 وثل ابهود أ'ذرياء م;ئ سخية برعات’
ج;هر' ذولى ٠ وهيرض ورىيموذتغ



١٢٤٨ هرص

ح ؛جلدة  -نم ١٩.-يوليه.( ٢ فى أو
 طمن فد الى ذلك بعد رفانه ذتلت

.اسة

هرتسوج

جنوب اتحاد من بويرى سياس
 مونيك جيمس ألجنرال وهو افريقيا

 تولى ، ١٨٦٦ عام ولد هرتوج
 ضد الحرب فى ابوير قيادات احدى

 وعارض ، ١٩٠٢ - ١٨٩٩ سبطانيا
ض العام فى الصاح اتفاقية  وعمل ٠،ا

ضطرابات اثارة عر  الحكم ضد ا
 فى اسدل وزارة تولى البرطاش،

تحاد حوة  ١٩١٣،وفى ١٩١٠ ا
 من جعل الذى الوطنى الحزب الف

ستقالل برنامجه  ، يطانيا عئش التام ا
 رياسة فى سمطن الجنرال خلف

 ١٩٢٤ عام بين افريقيا جنوب وئمة٠
٠ ١٩٣٩ و

 احاد دءول درتسوح عارض
 الثانية العاب الحرب افريقيا جذوب

 ( صوتا ٦٧ : ٨٠ ) خذل ولكنه
 خلفهو ١٩٣٩ سسمبر فى فاستقال
 نادى التاية الدة وفى ، سمطس
رحاد بذ'حول  متقلة جمهورية الى ا

 وتحالف ، ا!؟رطانية براطورية١ءن
ن دزب٠ مع  البريطاذثعن، دذوة٠فى م^

٠١٩٤٢ -ذوفى

هز.بو
 ادوارد وهو ئ، فرنى سيارى

 القانون درس ١٨٧٢ ولد ، هريو
 نانسى جامعتى فى اتدرسبا واشتغل

 ٠ اليارة الى انعرف 'ئم ورون
 ، ١٩٠٥ ون—ي لمدبه عمدة انتخب

 ، ١٩١٢ الزوخ بمجلس ١و—وءض
 رياف 'نولى ثم ، ١٩١٦ ذوررا
دخراكى الحزب  ,ولى“ ٠،الراديكالى ا

 مادو ا#ولى مرة اوزارة١ رياسة
 فرئيسا ،١٩٢٥ ابريل -١٩٢٤
 فى للتعليم فوزيرا ئ الذواب إجدى
٠١٩٢٨-١٩٢٦ بونكارب وزارة

— يوده الثابة وزارته دربو اًأف

 ربا عاد ثم ، ١٩٣٢- ديمبر
 الجرب نشوب وعامر النواب لمجلس

 سياسة وعارض الثانية العالمية
حتالل سلطات فوضعته المهادنة  ا
لمانى  — ١٩٤٣ بعن التحفظ تحت ا
خيرة الدة هذه وفى ، ١٩٤٥  ا

ش للحزب ريسا انتخب  ذراكى—ا
 حتى الوطنى وللمجلس الديمقراطى

٠١٩٥٧ توفى ،١٩٥٣
هستمروت

 اتحاد على يطلق اسم الهمتدروت
 نلطعن فى اليهود العمال نقابات

 ١٩٢٠ عام تألف ( اسرائيل ) المحتلة
 ع له سكر اول حوريون بن وكان

كثرية عضريته وتنمل  من العتى ا
 العضوية تثمل كما فلطعن عمال
ء اسير افراد  يقدر لهذا ،العمال هؤ

 عام فى للهستدروت المنضمين عدد
 ويمثلون عضو الف ٨٢٧ بنحو ١٩٦٣

٠ ابهود السكان من بز ٦ ٠
تحاد هذا نشاظ يمند  نواح الى ا

 طين فك فى العامة الحياة من عديدة
طة ضافة ا  ،النذابية مهمته الى با

 البثرية 'لترى من بز ٧. يمثل فهر
 التوى من بر ٢٣ و الزراعة فى العاملة
كام المناعة فى اسلة  ولهذا ،وا
تحاد  المهرفى النشاد فى مثاركة ا
 وفى التطاعى وتجارة التأمين واعمال
. حركة  ويدير ، والتعمر نكان—ا
. المحية « حوليم كوبات ١) مذظمة
 ار، الهتدروت نثاط يمتد كما

ت  اسرائيل خارح فى البديية المجا
رتياد طربق ءن  العمال باتحادات ا

تداد مقدمذبا وفى سرائيل ب١و1١  ا
 نثاطا يابر كما ؛للعال  مرلكى١

فريتى الميدان فى خاصا  بتقددم ا
 وكذلك ،النامية الدول الى ادرا،

 للنقابات ات واسع المنح تفديم
 امرائيل لزيارة والذدخمياتالنقابية

 دياسة ١تحتيق ,-,بيل فى تأثر له ما3
 للدول باب سرائيل ,امامة
. النامية الجديدة



ل ام. * ١٣٤٩

، النازى الحكم ابات المانى سياسى
 ، هى رودلف ريتشارد وولتر وهو
سكندرية بمدينه ١٨٦١٠ ولد  أ

ابوه وكان اغانيحن ابوين من المحيريه
 ٩الح..رد الى اضم ، 1—4، طبيبا

 ح علم هتلر تزعمها التى السياسية
 وحارسا ١سآلرتمر امبح ، ١٩٢١

 هتار عيته ٠ ١٩٢٥ لهتلر شخصيا
 للحزب الياسية للنعبة رئيا

شتراكى  ،١٩٣٢ '( النازى ) الوطنى ا
 فى هتلر شكها وزارة أول -فى اشترك
 عينه ١٩٣٩ وفى ، ١٩٣٤ فبراير

 المانيا زعامة فى وخلفا له ني هتار
٠ جورنح المارشال بعد

 ١ ٠ فى العالم دهشة هس اثار
 على العالمية والحرب ) ١٦٤١ مايو

 اطيرانه ( وبريطاثا اغانيا بحن أشدها
 اسكتلندا فى المفاجى* وهبوطه سرا

 كانت الذى هاملتون بدوق واتصاله
 برش أولمبياد منذ به سابقة معرفة له

 الحادث هذا واثار ، ١٩٣٦ عام
 لزممتا بينما عنيفة سياسية تكهنالتا
 يحمل كان وقيل ، الصمث الماب

 حرب أنير اعتبر ، للحلح مشروعا
 للمحاكمة ندم حين ١٩٤٥ عام حتى.

شتراك متهما نورمبرح محكمة أمام  با
 عليه وحكم عدوانية حرب اشمال فى

 سبنداو بسجن الحياة مدى بالسجن
٠١٦٤٦ فى

ببثى هكلى
 عكرى ، ليثى حاجى أو

 < ١٩١٣ ولد ،ابانى ويياس
 سد المقاومة حركة لى اشترك

يطاليين لمان. ا  ، ١٩٤٠ - ٣٩ وا
 وزارة تولى ، جنرال رته متح

 ٢٤ منذ انتخب ، ١٦٤٦ الداخلية
 !؛جمهوريا رب ١٩٥٣ يوبة

٠ ( ,.اسا الر لمجلس رب )

ص هالل
طى يطلق اسم ا ,-الهالل

هبة الجمعيات  الدول لى تتوم التى ا
سالمية غاثة غراض ا  زمن لى ا

 جمعيات وتقابلها ، والحرب اا-طم
حمر المليب  الدول من غيرها فى ا

 اتحاد تكاوين فى معذبى تثذرك والتى
حمر الصليب جمعيات  والهالل ا

حمر  أحد بدوره يعتبر ألذى أ
جهزة  الصليب هيئة عن المنبثقة ا
حمر ٠ الدولى ا

 جمعية أول انشاء تاريخ يرجع
حدر !لمهالل  عندما ١٨٧٦ عام فى ا

 مع حربها أثناء الدول تركيا اخطرت
حمر الهالل جعدة بتأسيس المرب  ا

عمال للفيام العثمانى  تضطلع التى با
حمر الصليب جمعية بها  الذى ا
 عام فى بمويسرا نشئمة ١ ان سبق
٠ ١٨٦٤

 اصالل جمعية انن-اء تاريخ ويرجع
حمر  عند ١٩١١ عام الى المصرى ا
 من بدعوة ألطرا'بلية الحرب ذذ*وب

 المؤيد ساحب يوسف على الميد
 المعونة سداء المصريين من ونخبة

 الطرابليين لجرحى والمادية اطبية١
 اشركت ثم ، منهم الحرب ومنكوبى

 سبع فارسلت البلقانية الحرب فى
 طبيبا ٥٦ عليها يشرف لمة كا بعثات
 ويانينا اسطنبول بين 1م وزعت

 الجمعية أنشات كما ، واشقودرة
 العثمانيين الجرحى يواء ستشغى

 عام العظمى الحرب شوب’ عند
 ذاته الوقت فى امدت بينما ، ١٩١٤
حمر المطيب ة جمعي  لبربطاى ١ ا

٠ المادية المعونة ببدض

 الجمعية رياسة تولى ا ٦١٦ عام؛ فى
مير  لجمعية رئيسا وكان فؤاد أحمد ا

سعاف هلية ا  توليه تبل ) ا
 قاسع ( التالى العام فى الساطنة

 عام فى فأمدت ، نشاطها وازداد امرها
 ، مالية بمعونات فاطين أهل ١٩١٨

 النظامى التانون مدر ١٩٢٣ وفى'ءام
لية ادنة وفي ، للجمعية فاعذر ا



١٣٠٠ ام ،هالل

تحاد حمر للصايب الدولى ا  )الذى ا
 الهالل بجمعية ( ١٩١٩ عام تكون

حمر.المصرى  وكانت ، اعضائه ضمن ا
 على قتد ص ان سبق ند ممر

 المنظمة ) ١٩٠٦ لعام جنيف اتفاقية
 جمعيات بها تقوم التى للخدمات
حمر الصليب  بعد سدقت ثم. ( ا

تفاقيات عل ذلك  والتى المعدلة.له ا
 لعام الرابعة جنيف اتفاقية افى تبلورت

 هذه على التمديق واعتبر ، ١٩٤٩.
تفاقي  جمعيات ول٣لق شرطا ات—ا
حمر العرب او ) الهالل هلية ( ا  ا

تحاد فى  ١٦٢٩ عام وفى ،الدولى ا
تحاد اعترف  الهالل )) بشارة ا
حمر  لهذه مميزة عالمة وهى (( ا

 الصليب بثارة اسوة الجمعيات
حمر رقعة عل تنقثن وكالهما ا
.درر ٠٥٠١٦١;

حمر الهالل ألعام..لجمعية  المعرية ا
 اخريات وفى ، بالقاهرة ومستثفاها

 مدرسة الجمعية افتتحت الدة ه بف
سعاف ولى ا  صا١ كما ،والتمريض ا

 شوب اقتراب عند ١٩٣٨ عام فى
 لجمعية١اذثأت الثانية العالمية الحرب
حمر المهالل مدرسة  عل للتدريب ا
 خالل وفى ، الفارات من الوقاية
 فى رسالتها الجمعية باشرت الحرب

تحاد دستور ضوء  لجمعيات الدولى ا
حمر المليب  تانون مدر لهذا ،ا

 حماية :شان ١٩٤. لعام. ١٢ رنم
 اية س لها تأمينا الجمعية شعار

٠ عدوانية محاولة

 الهالل جمعية ش!ن ينظم ٣ ٢
حمر  العاض الوقت فى المهرى ا

 لمام ٤٧٣ رقم الجمهورى القانون
 ٦١ رتم الوزارى القرار ثم ١٩٥٩

وقاف دزإ ١٩٦٦لعام  والش!ن وزارذا
جتماعية  التبظيم هذا وعدد ، ( ا

جهزة  الهالل برسالة تضطلع اش ا
حمر عر المجلس ( ١ ) وش ا ا

حمر لهلل  لهدا العاجا اللظة وهر ا
 من ويتكون الجمهورية فى التنظيم
 بمرسوم يعينان للرئيس ودائب رئس

 لحربية١لوزارات ممثلين جمهورىوس٠
 والصحة والداخلية والخارجية

جتماعية والش!ن  لغروع ممثلين و ا
 المرش (٢ ر المحافظات فى الجمعية
 القاهرة ومقره للجمعية الرئيسى

محن  -الغنى والمسشار العام ويضم'ا
دارى والجهاز  يضم كما للجمعية ا

 والتدريب التمريض مدارس
 التى الثباب ومنظمة ، لصحى ١

 المعاهد شباب تدريب عل تثرف
 عمادالهالل وبتات بنين من التعليمية

حمر شانة ،ا  الذى لدم١بذك الى با
 نهاية تات التى الفترة فى شاطه بدأ

 لتثاد١هذا وتطور ،العالمية الحرب
 قامة جديد بثروع ١٩٦٧ عام لى

 بنحو تكاليفه قدرت للدم كبر بنك
 (٣)٠ الجنيهات من مليون ربع
 فرعا ٢٥ ومددها الجمعية فروع
 ، النجمهورية محافظات جميع تمثل

 شعبا ء تنشى أن الفروع لهذه ان كما
٠ محافظة كل انحاء فى لها تابعة

 فى عضو المعرى الهالل وجمعية
تماد  الصرب لجمعيات الدولى ا

حمر والهالل.  يغم الذى جنيف فى. ا
 اللجنة لى انهاعضو كما ، جمعيات ١٠٦

 ١ ٢ بمبلغ وضاهم لالتحاد التنفيذية
 قيمة ءى سنويا سويرى فرنك اف

تحاد لى اشتراتجا  اعانة تقدم كما ،ا
 طويا ٠ سى ف الف ٣٠ ندرها

حمر سيب الدوية للجنة  ا
حمر الهالل وجمعيات ،لجنيف  لى ا
سالمية العربية الدول  وا

 فى أءداء ( تليلة باستثناءات )
تحاد  مؤتمره ؛مقد الذى الدولى ا

 رعقد بينما ، سنراب ٤ كل الدورى
وحاد قليمى ا  الهالل لجمعات ا
حمر سعفتين كل الدورة اجتماعاته ا



لب دو م ١٣٠١

 ١باطالر بمدينة عقد ما آخرها وكان
٠١٩٦٦ عام المغرية

 بها قامت التى اشاهمة شملت
ل جمد-ية  على المعرى االحدر اله
 مالية نات معوج تقديم الدولى ااصعيد
 زلزأل ') ألمغرب من. كل الى وعينية
فا ، ( ١٩٦. أغادير  )زلزال يوغوس

 يوريا ،اله-ومال ، ( ١٩٦٣ اكويا
 واليونان -نري ، ( ١٩٦٣ فيضانات )
 اندونيسيا ، ( ١٩٦٤ زالزل ر
 الى باالدافة ( ١٩٦٥ فيضانات )

 الى الجمعية قدمتها اش المذونات
 انيمنى الجدوبو اليدن جدلجورية
 ابتعو.رير’ ات٢حر أحداث ببب

٠ وضحاياها

هبودج
 باستثناء مدنها واكبر المانية ميناء

 انيمنى اسة عل تقع ، برلين
 م ٧٥ بعد وعلى االلب :*ر لمب

حة حد عند الثمال بحر من  الم
 ١٩٣٩ عام حتى كانت ، المحيطية

 مواتى وثاليرة اوربا موالى اكبر
 احصسعاء ) سكانها عدد يبلغ ٠ ا!مالم

 ١ر٣٩ والن ن م ١ر٨(ه ١٩٦٣
 اش ادين عدد بلغ ، ١٩٤٦ عام

 ١٨٣١٨ نفه المام فى الميناء دخلت
 طن، ٠م ٣٤ر٢ حمولتها بلغت سفينة

 فى يعملون ألفا ٣٥٢ سكانها وبين
ت التجارة  هذا وضدف والمواص

٠ المناعات فى العدد

 الحلفاء لغارات ؟ورحهدذا٠ه كانت
 وعن-دما نية الذ؛ الماية الحرب ابان

 مايو فى البريطانية سوات استطمت
 مجايهسا ثلثى التخريب بلغ ١^٤٥
 والنفق الميذ.اء منشنات مل—وش

 والجدمة االلب نهر 'تخت االرض
س. ا عمال وحى والم

 على كذلك همبورج اب .طلق
وسلغ امبنة نها -لمع اتي المقاطعة

 أدخر وهى م كم ٧٤٧ ماحتها
 "-..-ا- .١; ساحة االلمانية المقاطعات

 دستود وللمقاطعة ، وبريس بر!ين
 ،.جلمدى دم ئ بتف ١٩٥٢ عام صدر

 ومجاس وا—عف. ١٢٠ دن مذننخب
 عضوا ١٢ من ( بات ) تغيدى
 فى وتتمثل االول المجلى رفتخبهجم

 االالية ^احران اب .اجدى١
ثة ٠ الهامة الث

هبرود

 ءامه»ئة وأارثن ، بدى سو ياسى٠ س
 دا'حهالمار وءو ، تابقا المتحدة االمم
 بالودلى بونجذوبنج فى ولد لدشموهمر

 هالمار كنوت ابن وهو ، ١٩٠٥ عام فى
 لرزراء رئيسا كان الذى همرشولد

ل ااسويد  نعلم‘ ، العظمى ااجرب خ
 القانون ودرس المويد بجامعات

 بتدريسها واشتغل والمالية واالقتصاد
 ارثاسى بالسلك التحاقه قبل قترة

 دا—ه ومنذ ١٩٤٦ عام اشموبدى
ده مثل التاريخ  نم عدد فى .ب
 نؤر‘مؤ منها الهامة الدولية المؤتمرات
 بواشنجتون ااجمركية التعريفة

 انخاص باريى ومؤتمر ١٩٤٧
 ثم ١٩٤٨٠٤٧ مارشال بمشروع

ده ممث عين  ا وربية اسة فى لب
 مساعدا عين ، االقتصادى للتعاون

 ا—دائد قمندوبا الخارجية لوزير
٠ ١٦٥١ عام االمم هيئة فى للويد

 أميتما اائرجمة صاحب انتخب
 أرربل ٧ فى الدوية الظة عاما

 لى تريبى للترويجى خلفا ١١٥۴
 عام فى انتخابه واعيد ، استئذال الذى
 اعتبار سياسته ثضمنت. ، ١٩٥٧
 الرأى ض معبرة الهيدة العامة ألمارة
 وان  عضاء للدول التتل', العام

 وبدون عمل بأى التيام واجبه من
 العدل هذا دام ما الهيئة من تكليف
 ، المنظمة ميثاق مم روحه فى متفقا

فى خاسة٠ نيئتو مهة فى بكتن زار



١٣٠٢ هورى

 قضة فى وتدخل ، ١٩٥٥ ادر—بد
رى ن١لعدو١و لسوبس١  ر٨ض نو فى الت

 واقذرح ، الوس قضية وفى ، ١٩٥٦
 ط أق—ؤم ١ ف دوب رقابة ة٠هيئ اذشاء
 اجت عا ة ألددد بأن االدعاء- ض وعار

 ياستهن٠٠س اجر ١و ى٠٠٠ب لعمدو ١ يتل٠٠قض
 ١٩٦٠ بناير فى اشترك ، ختمن متعار

ن االحتفال فى ل باع  اصرون، استق
٠ للقاهرة زبارته ذاك ونلت

ل أوفد  ١٩٦١ بمر ر شه خ
ق لوقف ما٠م فى الكوذهو الى  اط

 هتاك المتحدة ا مم قوات بعن النار
 دى تدح بزعامة االنغمارثن وذوات

 لى١ساذشس١٢فىكاتاذحافط؛رفى
 ممذر ميرع محادثات وبعد اثوبولدفيل

 مع للتغاوض طار ؛ركزية١ لحكومة١
 رودبسدثا بشمال ندوال فى تشومبى

اخف طائرته أن سيدبرغد ١٨ فى
 االجساع مكان الى وصوامجا قبل

 مزندوال بااترب حطام؛ اكتدف ثم
 ١رءهوه٠مم الترجمة دماحب واش

 ويشؤوف خر هاينر ؛ثنهم آخرين
 وقد ، افيانيية الشوئن مساعده

 اغتيال ؛تدبير ذلك بعد تدوسبى اتهم
٠ مهمته اتعويق لد شو همر

 ة—الترجؤ ساحب ممرع تلت
 االمم تجيئة الجمعي.؛االمة فى حركة'

 ( ١٦ دورتها تفتح كانت التى )
 تهدف لدوفييتى١ االتحاد تزعمها

 ءلى م ااط ا معن منصب الغاء الى
لى مجلس محله يحل أن  ض وتألف ث

 الغربية الدول لمجموعة ممثل
 عدم دول ومجؤوعة والتفرقية

٠ االنحياز

همرى
 هربرت دهر ، مريكى’ سياس

 رئيس ناب .، همغرى و—هوراشي
 بمدينة ولد االمريية اتحدة الواليات
 ( الجنوبية داكوتا والية ) ووالس

وتخرج الصيدلة درس ١٩١٠١ عام

 لتحقبجامعة١١٩٣٧ وفى ، ١٩٣٣ عام
 الياس-ية العلوم ودرس مينامدمو*نا

ل وفى  ٠ لرعاية الجامعة انرك ذلك خ
 -كذوراه ا على حصل ، أسرنه شوئن
 لم ، بالتدرس واشتغل ١٩٤١

 الشانية العالمية الدرب فى شترك
 انتخب ، االلوان بعمى اصابته بمب

 روليس، مينا لمديتة عمدة ١٩٤٥ عام
 لى ١لفيدر ١ لشيوح ا بمجلى ا ه٠ءض ثم

 ص ، ١٩٤٩ الديمذراطى الحزب عن
ده ش  — ٥٦ ا مم هيئة لدى لب

 فى ا غلبية لرئيى نائبا ثم - ١٩٥٧
٠١٩٦٤-٦١ الشيوح مجلسى

 نائب الترجمة صاحب انتخب
 نوفمبر فى جونسون ليندون للربس

 يناير فى منصبه مهام وبادر ١٩٦٤
 أوفده ١٩٦٦ فبراير ٩ وفى ،التالى

 لك-ب دول سمع لزيارة ونسون ح
 بمد الفيتنامية سياستنه فى تأييدها
 : هى الدول وهذه هونولولو تعريح
ند ، الوس ، الجنوبية فيتنام  ، تاي
 كور؛؛ ، الغلبعن ، باكستان ، الهند

 ، ونيوزيلندا استراليا ثم ااجنوبية
ل وفى  ١٩٦٧ نوفمبر - اكتوبر خ
 وكذلك ') تميزت مماثلة بجذولة قام

 اش العدل بروح ( االولى !جولة’
د هذه عواصم فى بها يتابل كان  الب
 مؤلفاته من ،استرابا ذلك' فى بما

 ، ١٦٦٤ (( الفقر على الحرب »
٠ (( االنان هو البب ))

هئحو
 ابرهيم وهو ، صودى رعيم
 حازم كفر ببلدة ولد ، هنانو سليمان
 تعلم ، ١٨٦٩ عام حلب ض بالترب
 دراسة وأتم رأسه ذط٠م بحلب

 بعدة والتحق باسطنبول الحنوفى
 عضوا انتخب ، ادارية ودائف
 ١٩٠٨ عام حلب فى العدوص بالمجلس

الخاصة حياته الى ذلك بعد حرف و
 د٠ح بيةاهر ١ الثورة فى اشترك

الى العربى الجيش مع ودخل قيامها



الهند ١٢٠٣

 عضوا وانتخب ١٩١٨ عام حلب
 ظل فى تألف الذى ادورى بالمؤتؤر

 ط ١٩١٩ عام الفيصلية الحكومة
 على الغرض االنتداب فرض ود
 تزعم ]ه الوطنيين وممارضمة سوريا
 القوات ضد العصابات حرب حركة

 انتقل ثم ٠ حلب منطقة فى الفرنسية
ن اقرم الى  الحدود من و؛لقرب بي

ء بعد ) التركية  الفرديين استي
 من جمع حوله والتف ( دمثق على

 ن٠م والمتطوعين الورين الفدائيين
 بعدة ر وطن االآراك الخباحك

 خاضها اش المعارك فى انتصارات
ت قوات ضد  التى الفرنجة الحم

 بنحو عددها وقدر لمطاردته أرسلت
 ١٩٢٢ يوليه وفى ، مقاتل؛ ألف ٣٠

 فى يجد وك, االردن شرق الى انحب
 لقدس١لى١فاقل فىتأييده أم اشرها

 حيث الذركى االنتداب ساطات ااى
 باعبار .براءته قأعلنت للمحاكمة قدم

 وآلت ، مشروعا وطنيا عم ثورته ان
 مال٠د فى المجاسية الزعامة اليه

 شرعية عدم مبدأه وجعل سدور
 التعاون وعدم الفرنى االنتداب

٠ ١٩٣٥ ♦تولى ده

 الهند
 ارات—بب : االوس االسم

وضو فيدرالية جمهورية أسكم نظام
 ٠ البريطانى لكومبرلث١

مايو ) حين ذاكر د. ئ اودوالذ ريى
١٩٦٧ )

 غاندى نؤرو أنديرأ : ألحكومة رئيس
( ن م ٢ر٠٦ ) نيودلهى العاسمة

 الهشد جمهورية تحتل - ١
 الهندية القارة شبه من االكبر الجانب

 المتوجة هيمااليا ورتفعات من ممتدا
 خط الى اسال لى بالثلوج
 ،االستواء خد شمال ٨ عرض

 السياسية حدودها وتجاور
 والصين والثرق الغرب فى الباكستان

 بورما ثم لشمال’, فى ونيبال دعبية
تي عن ويفصلها الشرق لى بوغاز سج

 ماحات وتضم ، م ٣١ عرضه
 الزراعية االرض من فميحة

 والغابات الحسبية واسول
 المماحة جمنلمن من ا ٢٢ر٣
 ٠ والدسحارى الجبرلمذ المرتفعات ١ وم

 ٠ م٠م ماثون ١ر٢ مساحتها ودباغ
 ( ١٩٦١ حصاء أ ) سكال-ا وعدد

 بز٢١هر يمشل نوه-و ٠٢٤٣٩
 ارتفع وقد ١٩٥١ تعداد ءن زيادة
 ن٠م٤٧١ر٦ الى العدد هذا

 التوية الزيادة ونقدر ١٩٦٤ عام فى
 مما بز ٢ ١/٢ بنحو لسكان١ عدد فى

 معدوى ورفع التنمية خطط ؛هرقل
 الذى السكان تبادل وبعد ٠ المعيشة

 وباكستان لهبد١ بين ١٩٥٠ عام تم
 على عقائدبا النكان توزيع أصبح

 ،٢٣٦٦ هندوك االتى الندو
 بوذيون ،م ٨ سيخ ،م ٤٧ مدون

 وطوائف ، م ٢ر٠ جانيون ، م ٣ر٢
٠ م ١٠ر٧ مختلفة جحدة دس

 ١٦ الى الهند جمهورية تذم
ل ذات متخددة والية  ، محلى استق

 وااواليات ٠، مركزية أقاليم ٨ و
 سكانها وعدد ومساحاتها وعواصمها
٠(١٩٦١حصاء١كماطى:)

 ١٠٦،أباد حيدر ،وراديش اندرا
 ،خيلونج ،اسام ؛ن٢٣ره٩ ، ٢م ا

 ،بيهار ؛ن٢١١ر٨ ، ٢م ا ٤٨ر٨
 كجارات، من؛٤٦ر٤، ٢٢١٦٧،بتنا

 من؛٢٠ر٦مم، ا ٧٢، أباد أحمد
 ، ٢م ١٨٦ ،سرنجار ٠،كثمير - جامو

 ال،تريفاذدروم،١ن؛كير٠م٣هر
 ،مدراس ؛ن٢١٦ر٨ ، ٢م ١١ ه

٣٣ر٦ ، ٢٣١٥٠٢،مدراس مديفة

، م٢ ا - ٧٤ا '، لوربانجا ٠، ميسور
 ،بومباى ، ماهاراشترا ؛ن٢٢٣هر
 ،ناجالئد ؛ مه ٣٩مم،هر١١١٨ر٧

 اورسا الغا؛ ٣٦٩ ، مم١٦ر٣كولما،
 ،ن٢١٧هر ، م٢١٦٠ ،'بؤبانيشوأر

 ، اًمم (٧ ، شاندرنيجار ؛ الحاب
١٢٠٢،ور٣جاي '، ببتتاتي 'راح؛ ٠ تي٢٢٠



١٣٠٤ أبهلى،

 لكناو ،:راويثى اوتار ؛ن٢ ٢. ،مم. ا
 البنغال ؛ ن٢ ٧٣ر٧مم،١١١٣ر٤

٢٤ر٩ ،.م٢ ا ٣٣ر٩كلكتا، اليربية،

 اش دس المركزية االقاليم اما
 ؛ فتشمل الفيدرالية الحكومة تديرها

،ونيكوبار اندمان جزر ،جوا ،دلهى
 سم وعاصمتها براديثى هيماشال

 ابان للهند الصيفية العاصمة وكانت )
 جزرالكاديف، (، البريطاى االستعمار

 الشماسة الحدود وكالة ٠./مانيبور
 شكان وجملة ؛ تريبور ، الشرقية

٠١ ن٢٧ نحو االقاليم هذه
 على الهند اقتصاد يقوم — ٢

 وتمثل ، المتعددة .الطبيعية ثروتها
 العام للدخل االول المصدر 'الزراعة
 مجموع من /٧٠ نحو فيها ديعمل

 دخل متوسط بلغ وتد ، ابكان
 . --نوية ؟روبية ٤٧ الريف فى الغرد
 ايمثل لكفاف،كه ١ حكم فى دخل وهو

 — ٤٠ بحن ما الزراعية الحادالت
 نصف ونحو الهند صادرات مئ /٤٥
 محمول بها يتقل الئنبة هذه

 انتاح الهمية ونظرا . وحده الشاى
 الطردة الزيادة إواجهة الغذائية المواد

 التنمية خطط نان 'اسكان عدد 'فى
 االولى الحمية بالخطة بدات التى

 تركز زالت وما كانت ١٩٥٠ عام
 الزراعى االنتاج بزيادة اهتمامها

 االقل, عاى سويا / ٢ بنبة )
 وند '، ( الكان عدد تزايد ليواجه
ل الحبوب محصول بالفعل ارتفع  خ
الى ١٩٦٣ الثانية الخسية الخطة

د م ٨٩ الى ادتغم تم ، ،(د ٧٨ر٢
 د م ٩٥ نحو الى ثم ، ١٩٦٥عام'

. ١٩٦٧ عام تتدير حسب
 الزراعية المحاميل تثمل

 ( ١٩٦٤/٦٣ احصا، ) الرئيية
 نمح ؛د م ٣٦هر ارز : كى ما
 حبوب ؛د م ٤هد ذر؛ ؛ ط م ٩ر٧

نسة مدب ؛د م ١٢ي٦ أخرى

 ره٢ سودانى فول ؛ ط م ٧.ر
 ؛ ١ط م ١٠ر٢ ءر قصب ؛ ط م

 ؛ د م ره٩ جوت ط؛٢ ره٤ ظن
 من بز ٢٥ يمثل الذى الشاى اما

 محصوله فيتدر الهند صادرات جملة
 والمماحة ، رطل ٢٧٠٦ بنحو

 الف ٨٠٣ نحو لزراعته المخصمة
 الف ٩٢٣,حقوله فى ويعمل ،,فدان
 من أكثره ) البن انتاح ويبلغ ، عامل

 طاط)س1١د؛و١٤٢ر٣ميسور(
 بلع بينما ؛د ا- ٣٢ر٦ ( كيراال والية
 االشراف تحت وهو فح-ون اال انتاح

 عام فى كيلو ألف ٦٥٧ الحءومى
٠ ١٩٥٨

 م ١٧٥ : الحيوانية الثروة -نشمل
 ، جاموس م ٥١ ، ماشية رأس

 وند ؛ماعز م ٦٠ر٨ ؛ أغنام م ٤٠ر٣
 بز ,٢٠ بشبة االعداد هذه ارتفعت

 الصوف انتاح وبلغ ٠ ١٩٥١ عام عن
 (بينماتقدر ١٩٦٤ )عام رطل م ٧٨

 ؛ م م 1 ٢٦٩ بنحو الغابات ماجة
 م ٥٥٢ ( ١٩٥٨ لعام ) االنتاج وبلغ

 التاكة اخشاب وتشمل ٠ ندم
 والديودار والمندل والساجو

٠ وغيرها والبانيان
 الحديد المعدنية الثروة ل٠تش
 من الهند وتعتبر والمنجنيز والميكا
 من غيرها ثم لها المنتجة ا ولى الدول

 االش النحو على ا خرى المعادن
 ٠مط ١٤ر٧ حديد (:١٩٦٣ احصاء )

 ١ر٢ منجنير ؛رطل م ٣ر٩ ميكا
 فحم ٠ةجالون- م ٣٠٨, بترول ؛د م

 ؛ف أ ١١ نحاس ؛ف م ٦٧
 ، ف أ ٤١ باريت ؛ ٠ط أ ٦١ المنيوم
 كروميت ؛ ن 1 ٤٠٣ خزفية طينة
 ٠طلق ؛ ٠ط أ ١٣ فوسفات ؛ ٠ط ١٧١

 زنك ؛د أ ٢٨ تيتنيوم ف؛ ١١٣٠
 ؛أونبة ١ ١٣٨ ذهب ؛ ى 1 ٦ر٤

 عدد ويقدر ؛ أوب أ ١٢٨ فضة
 عس، أ ٦٨٤ لتعدينبذحو١فى العاطين
ثمة مخم في الحديد صناعة وتعتبر



الهند ١٣٠٠

 كما المتطورة الثقيلة الصناعات
 'والعلب للحديد تاتا ممانع تعتبر

 ز ا ٨٠ ٠ ١ذسذو ) جمثيدبور فى
 فى الصلب ممانع أكبر من ( شوبا'
 تثمل االخرى والعداعات ؛ آسيا
 والحرير القطن من والنيج الغزل

 وصناعات ، والموف والم.وت
 المنزلية خمه٠جه ال و الدارجات

٠ والكهربائية
 الضراع من سللة بمد — ٣

 االستعمار مع الداس الياس
 العمال حكومة اعترفت ، البريطانى

 فى اسد بحق ١٩٤٧ فبراير فى
ل  العام من بونيه فغى ة، االستق

 للهند عاما حاكما مونتبأتن إورد ض
 حزب مع اتفاق الى يعل أن وأمكن
 الرابطة وحزب غاندى بزعامة المؤتمر

مية  جناج على محمد بزعامة االس
 لى١الهندية االمبراطورية بتقسم يقضى

 وفى ، والباكستان الهند هما دولتعن
 البريطانى البرلمان وافق يوليه ١٨

ن الخاص التشريع على  هذا باع
ل  طويت اغطن ١ ه ولى ، االستق

 البرطانية االمبراطورية صفحة نهائيا
 الهندية االقاليم وأصيحت ؛لى.الهند

 ، البريطانى الدومنيون دول احدى
 ؛ نهرو بريامة وطنية رة١وثعكلتوز

 اطية ديمقر ورية٠جمه الهند أعلنت ثم
 هذا وأسبح ١٩٤٩ نوفمبر ٢٦ فى

 مع ١٩٥٠ يناير ٢٦ لى ١ذافذ الوضع
 دول مجموعة فى عضوا استمرارها
٠ البريطانى الكومنولث.

 جمهورية فى الحكم تظام يقوم
 دستور اساس طى اليدرالبة الهند

 سطى٠ويذ مرة( ا٧المعدل ) ١٩٤١.
 وهو درية—ألجته رئيس ’ يعى فا

 لى وتتمثل االتحاد االطى الر'بى
 لتى١التنفيذية يهططات١جيع شخصه

 الذين وزرائه بواسطة يباشرها
 البرلمان أمام غولين—٠م بعتبروت

 رئيمس انتخاب ويتم ، التبدرالى
۶أعضدا جميع بوابطة وصدة٠٠|ج١

 لمدة وذلك الواليات وبرلماذات البرلمان
 ينتخب كما ٠، ة متجدد سمنوات ه

 رئيى ذاته الوقت فى وهو له نائب
٠ الواليات مجلى

 من الفيدرالى البرلمان يتألى
المجلس أو الواليات مجلى ؛مجاسين

 مجلسى ثم ، (( سابها راجيا )) االعلى
 ويتألف (( سابها لوك )) أو الثعب
 ءضوا ٢۴٨ من ا على المجفر

 ويمثلون ( معينون ١٢ بينهم )
 المركزية ا قاليم وبعضر الواليات
 يمثلون ٣ ٤ بين تتراوح عددية بنب

 ذخديمثل وواحد براديش أوتار والية
 مجلسى يتألف بينما ٠ ناجالند والية

 ينتخبون أعضاء ٥٠٨ من الثمعب
 ١٠ ببهم ) المباشر العام باالقتراع

 وينظم ، ( الجمهورية 'رئيى يعينهم
 من كل اختصاصات خور—الدس

 اختصاصات يحدد كما ، المجلين
 مزدوجة اما وهى ، الوالية درلمانات

 ويتم 1• واحد مجلى من تتألف أو
 لمدة المباشر العام باالقتراع انفخابها

 والية كل رأس وعلى ، منوات ه
 أهم ٠ اللجمهورية رئيى يعينه "داكم

 هذه فى الممثلة السياسية ا حزاب
 المؤتمر حرب ة هى الئياية المجالى

 حرب ، 'الشيوعيون ، الهندى
 حزب ، سنغ جان حزب ، سواتانترا

 ■٠ المتقلون ثم ،االشتراكى :راجا
 انتخب.ارئيس ١٩٦٧ مايو ٩ فى
 خالها للجمهورية رئيا حسبن ذاكر

وكان ،المتوفى كرشان رادا للرئيسى
مايو منذ له نائبا الجديد الريس

١٩٦٢

واالنجيزمة الهندسة اسة

ي د ) اسدبة الروبية اسملة
( ر ٧هر٧

٠ يغى’ ٠ زعفرانى مغر’ العلم
مع التيا..( ) غامق خفر’

فى سبتا ٢؟ ذات مجلة
الوسد ٠



١٣٠٦ المنحة الجند١

الصينية الهتني

 على سياسيا يطلق كان اسم — ١
 والمحميات المستعمرات مجموعة

 شبه تضمها كانت التى الفرنسية
 فى تقع التى العينية الهند جزيرة
 آسدا لقارة الثرقى الجنوبى الركن

 فى الفرنسية باالمبراطورية وعرفت
 فرنسا تدخل بدأ ، ا قصى الشرق

 منذ االقليم هذا فى االستعمارى
 فى واستخدمت عثر الثامن القرن

 االتفاقات وعقد الملح الغزو ذلك
 وفرضى والضم المتكافئة غبر

٠ الحماية

 الفرنية الصينية الهدد كانت
 الثانية العالمية الحرب قيام حتى

 ( ١ ) ا"سة.: ا قاليم من -نتألف
 لهر دلتا ) شبن كوشحت ستعمدرة

( حاليا الجنوبة ١٠ثيتذا فى ميكونج
 محمية ( ٣ ) كمبوديا محمية ( ٢ )

 ( حاليا الشمالية ثيتنام ) تونكين
لوسطى(١)ثيتذام #م١مملكة محمية (٣>
 اقليم f ه ) الوس محمية ( ٤ )

ند جنوب )٠ باتانيانج ( حاليا تاي
 حدود ١ وان شو كوانج اقليم ( ٦ )

 الماحة وكانت ؛ ( الجنوبية الصبن
 ٢٨١ تبلغ االمبراطورية لهذه الكلية

 ؛ ن م ٢٤ سكانها وعدد م م ألف
 السامى المندوب ومقر الماممة
 لكل وكان ، هانوى مدينة الفرنسى

 حذاكم أو أعلى فرنى رئيس والية
٠ عام♦

 لى الياس الوضع تطور ٠ ٢
 ١٦٤١ عام مند الصينية الهدد
 واكتساحها الحرب ايابان بدخول

 ، االقيم هذا ذلك فى بما آسيا شرق

 وافقت المام ض من- يوليه فغى
 لتى١ياباية١ لمطالمب١ءلى حكومأذيثى

ل١سن  كامران لخليج ابابان حت
ومرابطة بجون٠نيسا الجوية ةعدوالتا

 'أن على اراضيها فى يابانى ألف ٤٠
 عليهم بالنفقة طية ا الهءومة تقوم

 حقوق باحتزام ارابان د ازده مقابل
،قحىاال لشرق١فى وممالحها فرنا

 استعداد الوضع هذا وصاحب
 اليابانى المد لعد عسكريا بريطانيا

 وتشجيع ل٠ والهند الى؛ورما
 االقليم فى الوطنية للحركات اليابانيين

 لهذا ، الفرنسى االستعمار ضد
 الهند الى عودتها بعد فردسا واجهت

 معارضة ١٩٤٥ عام فى الصينية
 فى تصفيتها حاولت عنيفة وطنية
 الهند اتحاد )) باقامة التالية النة

 الجماعة نداق فى (( الصينية
 من يتالف وكان ، الفرنية

 جمهورية (١:) ا"تية الوحدات
 وانام تونكين من وتتألف فيسنام

 مملكة ( ٣ ) كمبوديا مملكة ( ٢ )
 شبن كوشين جمهورية ( ٤ ) الوس

 المرتفعات اقليم ( ه ) ا وتوذومية
تحاد عاصمة وأقيمت ، الجنوبية  ل

 الدركة تصاعد أن غبر ٠ داالت فى
 الشعبية العين تاندها الوطنية

 الى االقليم بانقام الوضع هذا أنهى
 ا"تية المستقلة السياسية الوحدات

 الثمابة م فيتنا (١:) وهى
 فيتنام ( ٢ ) هانوى وعادمتها

 ( ٣ ) مايجون وعاصمتها الجنوبية
 ( ٤ ز بنه بنوم وعاصمتها كمبوديا

 الفرنى االستعمار اختفاء أن بيد
 بعد العينية الهند من ( الغربى )

 ومع ١٦٥٤ عام لى جنيف معاهدة
 أخرى ناحية من الثيوعى التوسع

 المرف فى خلق الجنوب صوب

 عملت (( سياسيا فراغا )) االمريكى
 بالتدخل مشه على المتحدة الواليات

بات نيتنام لى المساح  وباالنق
 بتقديمو الوس فى ■ة .م.ا .لإ

 حكومة الى العكرية الماعدات
ند  مجرية نواعد وانامة تاي

٠ بها امريكية



هندوراس ١٢٠٧

هندسون

 حزب من بريطانى سياس
 ولد ، هندرسون ارثر وهو ، العمال

مجو  وعمل ١٨٦٣ (اسكتلندا ) بج
 انتخب ؛ نيوكاسل بمدينة مهندسا
 مرة الول العموم بمجلى عفوا

 اسكويث دزارش فى اشترك ؛ ١٦٠٣
فبتين جورح ولويد ل االئت  خ

 (١٩١٨-١٩١٥ العظمى) الدرب
 ، المعارضة الى وانضم استقال ثم

 وزارة اول فى الداخلية وزارة تولى
 ١٩٢٤ ( ماكدونالد بريامة ) للعمال

 - ١٩٢٩ الثانية ا)عمال وزارة ثم
 فى العمال حزب ثزعم ، ١٦٣١
 ، ١٩٣٥ - ١٩٣٣ العموم مجلى

 لنزع الدولى المؤتمر باسة ر .نولى
ح  منح ، ١٩٣٣ - ١٩٣٢ ال

م ذوبل جائزة  ،التالبة لذة١فى لل
. ١٩٣٥ 'ذوفى

 الترجمة ماحب اسم ارتبط
 البريطانية الممر؛لمن ؛المفاوضات

 محمد ؛*غاوذات أالولى وعرفب
 فى بدات التى نهندرمو ٠ ٠محمود
 بامم والذاب ، ١٩٢٩ ميف

 هندرمون — النحاس مفاوضات
ل بلندن دارت التى  مادو - ابريل خ

 مألة ببب لمتفذ و ١٩٣.
٠ الودان

هندرمون(( ارثر)ا ابنه غر وهو
 بالمحاماة واشتغل ١٨٩٣ ولد الذى
 بمجلى عضوا وانتخب ١٩٢١
 للطيران وزيرا عين ، ١٩٢٣ اروم
 ابنه عين التالية النة وفى ،, ١٩٤٧
 لوزارة وكي ا ول( ده )أى

٠ اخارجية ١

هندئبورج

 أحد ، ألمادى وسمياسى سكرى٠ء
 لغيلد ١ وهو ، لعظمى ١لحرب ١ هير مد؛

بنكندورف ذون أودفج بول مارشال

 من اسرة فى ولد ، هندنبورج وفون
 بروسيا ) بوزين ببلدة لريف١أشراف

 التحق ، ١٨٤٧ عام ( الثرنية
 الحرب فى واشترك ١٨٦٥ بالجيشى

 واعتزل اكبين حرب ثم النمسوية
 لحرب١شوب وعند ،١٩١١ الخدمة
 (,تولى ١٩١٠٤ )اغطس العدى
 على وحاز الشرقية الجبهة فى القيادة
 معركة فى الروس على حاسم انتمار

 ساعدة ) الفاس-طه حراندمر
 ذلك ومهد ( وهوفمان لودندورف
 فكان ٠،المتامة القيادة لتوليه

 تطورات عن مدولين ولودندورف
 عاشى وبعدها ، :لجارتها حتى الحرب

٠ هانوفر بمدينة عزلة فى
 عام للجمهورية رئيسا انتخب

 الدستور رعادة على ل٠فعم ١٩٢٥
 ازمة ظهور حتى الجديد ا لمانى
 الحزب ساعد واشتداد ١٩٣٠

 انتخابات فى هتلر هزم أنه اال النازى
 رفض انه كما ١٦٣٢ عام فى الرياسة

 العام فى للرايخ متشارا هتلر تعيين
 فى اغلبية على حصونه مع نفسه

 عن عدل انه اال ،العامة االنتدابات
 ،التالى العام فى السياسة هذه

 على المتشارية منعب هتلر فذولى
فية حكذومة رأس  'فون بتدخل ) ائت
 توفى ١٩٣٤ يوب وفى (، بابن

 وخلفه تالنبرج فى ودفن هندنبورج
٠ والحكومة الدو! رياسة فى هتلر

هندوراس
 هوندوراس رببربليكادى القوس االسم

 رياسية جمؤورية : العلكم نظام

ذسدو لوبيز : الهولة ريس  ( ١٩٦٥ ) اري

أتفا( ١٤. سيجاب.) تجو العاصمة

 أحدى هندوراس جمهورية
 التى المستقلة السياسية اووحدات

 رريكا دول مجموعة منها لف ئ
 جمهورية *.ال—ش فى الوسهلى،تقع

 صايص حدودها وانطل نيكاراجو
السادل ١لكاريبىويبلغطولهذ١ البحر



١٣٠٨ البربطانية هندوراس

 ساحلها طول ذما٠س م، ٥٠٠ رحو
 اليتجاوز فيك—البا' على لمطل١لغر!ى١
 وسان جوا'نيماال هاتجاور ، م د ٠

 ماحتها تبلغ ٠ الغرب فى سافادور
 سكانها وعدد- م م الف ٤٣ر٤

 أمل من ن م ٢ر٢ ( ١٩٦٠ ؛تتدير
 فى ن م ١ر٨ كان .، دهندى مباتى’

 : تشمل االخرى المدن ،١٩٥. عام'
 الموانى أهم ، ألفا ٥٩ سوال وبيد سان
 كودتيز بورتو الكاريبى البحر عأى
 ١٤ ،تيالغا ٢٥ السيبا ألقا، ١٧

 ٣ اماباال المباسيفيك وعلى. ؛ الغا
 تكنه االقليم أنحاء ومض ٠ آالف
 من مهاجرون او وطنية هندية قبائل

 زراعة فى خالة يعملون الزنوج
.الموز

 على هندوراس .اد دمس اذت يعتمد
 نما ان عن رغما الزراعى جاالذتا
 لم للزراعة الصالحة ا رض من كبيرا
 محصول الموز ويعتبر ، بدد 'نفاح

 ا ١ر٣ االنتاج بلغ ، ا ول' دير ل
 م ٧٠ ر٢ قيمتها ١٦٦٢ عام عرجون م

 نحو ويمثل ( الوطه العملة ) لمبيرا
 ، الصادرات قيمة عومجم من بز '٦٠
 قيمتها ط ألف ٢٧ر٣ ) البن ذلك بلى

 ،والتبغ القطن ثم ( ل م ٢٢ر٩
 اش الغابات اخداب الى باالضافة

 االقليم من كبيرة مماحة .,.غل "ش..
 والزان واالبنوس الماهوجنى وشمل
 متفلة غير ولكنها والذربعن والجوز
 تثمل كما ./ اقتصاديا استذالال

 واللحوم والخنازير الماشية صادراتها
 المعدنية الثروة أما ٠ ( ل م ١ را٧١

 ثم ( ط ٢٦٨٦ ) االخسة فأهمها
والرصاهى اززهب

 متنعمار اال,* عن هذدوراس اب.تنقذت
 اندت 'ذم ، ١٨٢١ عام **-بانى’اال

 أن الى الوسطى امريكا 'ذحاد١ الى
 نظام يذوم .، ١٨٣٨ ءام عنه استنقدت

 واحد نيابى مجلر أساس على الحكم
 ( ألف ٣٠ ا ١ ) عضوا ٥٨ من لف ظ

ننتخب كما ئ سنوات ٦ لمدة دنثخب

 ، نفسها للمسدة الجمهورية رئيسى
 الحزب : حزبان االغلبية وبتناوب

 أكتوبر ٣ وفى ؛أالحرار وحزب الوطنى
ب جرى ١٦٦٣  بزعامة عكرى انق

ندو لوبدز الجبرالكولونيل نائد  اري
 ثيليدا اؤرش بحكومة اطاح

 وأنام (االحرار من ) مرراليس
 زعيم برياسدلمذ كرية٠ء حكومة

ب  الجمهورية ذوررراسة الذى االنق
 يونيه ٦ فى انتخابات اجراء بمد
٠ ١٩٦٥

االسباب ٠ اسه
 ( د ١ ٠ ل ٢ ) ييرا اساة
زرف’ ٠ أبيض ٠ أزرق : الملم

 وم—نج ه مع ( أفقيا )
الوسد فى زرتا،

 ابريطانية هندوراس

بدااالستعمار ؛ بريطانية ستنعمرة
 أمريكا من االقرم لهذا البريطالى
 طنينلمتنوا بعض همطة ١بو الوسعلى
 الثمينة الغابات أخثاب عن الباحثين
 مناوءة من وبالرغم ١٦٣٨ منذءام

 فقد لهم االسبان المستنعمرين
 حتى عليه اسذولوا بما ١حتغطو١

 رئيس بثن—بتعي حكاومتهم تدخلت
 وفى ، ١٧٨٠ عام فى يمثلهم سدول

 بريطانية تعمرة—القليمم١ أعلن ١٨٦٢
 واالدارة االشراف حيث من تابعة

 أصبحت ثم ، جاميكا مستعمرة لحاكم
 مع ١٨٨٤ ءام فى مستقلة مستعمرة

ل ن4 قدرا اليوم حتى منحها  أالستق
٠ الداخلى

 هندوراس متعمرة رقع
 المكسيك لحدود مجاورة يطانية ارو

 فى وجوانيماال الثمال فى الجذوبية
 الثيرق فى وتطل لجنوب وا ااخرب

 عن بفصلها و ٠ الكاريبى البخدر ءاك
 س شرط هندوراس جمهور*

 ستذعمرة٠لم١نيمماحة تيهاال؛تبلغ١جو اقليم
 وعدد ( م كم ألف ٣٣ ) م م ٨٨٦٦
ألفا، ١٠٦( ١٩٦٥ تقدير ) سكانها



هوجرج ١٣٠٩

 الكاريبى البحر على بلير الماصمة
 عام فى تعرضت التى ( ألغط ٣٣ )

 ثلث نحو خربت لمواسفط ١٩٦١
 موقع الى نقلها الى دعا مما مبانيها
٠ ١٩٦٤ عام فى تعمره بدأ داخر

 م ١ ره٣ المستعمرة ميزانية بلغت
يرادات هندوراس دوالر  د ٤ ) ل

 اعانة د م ٢هر نحو منها ( جنيه ١ =
 هبطت ) البريطانية الحكومة من

 السام فى د م ٨ر٢ الى الميزانية
 صادراتها جملة وبلغت ، ( التالى
ت على اساسا 'نعتمد التى  حاص

 تشمل د م ١٢ر٧ والزراعة الغابات
 عصائر من الموالح د، م اره الكر

 ا!خثاب ثم د م ٧ر٠ ومركزات
٠مد٢ر١

 فى دستور للمتغمرة وضع
 قدرا منحت أساسه وعلى ١٩٦٤

ل من  نظام وينهى ٠،الداخل االستق
 يتألف مزدوج برلمان قيام عل الحكم

 ( عضوا ١٨ ) منتخب نواب محدى من
 ، ( اعضاء ٨ ) مجن شيوخ ومجاس

 بريطانى حاكم اسرة راس ىوط
 المام القاك نفسه الونت فى وهو

 ، وزراء ومجلس رش يماونه
 اضافية سلطات العام وللحاكم
نات الدفاع تثمل  اسارجة والع
 حالة فى والمالية الداخل وا من

 الحكومة تندها التى الميزانيات
٠ ابر.بطانية

نات دد٠يه ما أهم  الدولية الع
 ادعاء ابريطانية بعندوراس شأن فى

 مما ، االقليم غم فى حقها جواتيماال
نة فى تطور الى ادى  برطاب ع

 وتدخل ١٩'٦٦ عام ءالل بجواتيماال
 واس-ننقر ، المتحدة الواليات جانب من

ن الرأى ل باع  المستعمرة اسذق
ال ل اناما استق  عل ١٩٦٨ عام خ

 (( بليز جهورية )) اسم عليها -طلق ان
 هندوراس جمهورية عن لها تمييزا

٠ المجاورة

ين هن
 فى االلحان اكوديت زعيم

 العاب ألحرب حتى تشكوسلوفاكيا
ين كونراد وهو  ١٨٩٨ ولد ، هن

 الحش فى العظمى ااجرب فى اشترك
 .وركة ١٩٢٣ عام فى قاد ، النسوى
 الوديت اقليم فى االلمالى الثباب
 من برءا يمثل كان )الذى

 أغلبية وجود مع 'نثكلوفاكيا
 حركذرياضية ا صل فى وكانت المانية

 حركة الى ١٩٣٣ عام تحولت
 فى النازى للحكم مؤازرة سياسية

 عإى حذزبه حصل ١٩٣٥ وفى ، المانيا
 ولكنه نفه العام النخابات فى اغلبية
 حكومة ضد عصيان حركة قاد عندما

 السلطات عليه حكمت تثكلوفاكيا
٠ المانيا الى فهرب باالعدام التشكية

ل بعد  لتشكسلوفاكيا المانيا. احت
 اللبم مبرا تو. عين ١٩٣٨ اكتوبر فى

 حاكما ) قومبرا ثم ، الوديت
 ' ١٩٣٩ بوهيب؛ النلم (اداريا
 ١٩٤٥ عام الحلفاء اعتقله ، ١٩٤٥
 اذه اال المحاكمة الى لتقدسه ،.هيدا

منتحرا توفى

هوجدحدج
 وهو ، المانى واقتمادى سيامى

 تولى ، ١٨٦٥ ولد ، جنبرج هو الغرد
 ، كروب معانع ادارة مجلس رياسة
 ١٩٢. دام وفى ١٩١٨- ١٩٠٩

 ، ذستاغ١ار١ بمجلس عفوا انتخب
 باسه عرفت انى الموسة انام

 للينما اوفا شركات شمك والتى
 ض وءددا غبرلى االلمانية النشر ودار

ت اليومية الصحف  تولى ، والمج
 »ين االلمانى التب حزب رياسة
 السفة هذه وفى ، ١٩۴٣ - ١٩٢٨

 أول فى لألساد وزيرا عين االخبرة
 بعد استقال ولكنه هتلر ألفها وزارة

 دوى ) حزبه وحل ، شهر’ ه
٠١٩٥١ .؛وفى الخفراء(، القمصان



١٣٦٠ هودجا

هودجا

فى سياسى  هردجا مدالن وءو ، س
 باكرلمان عفوا انتخب ، ١٨٧٨ ولد

 سائغة ممث ١٩٠٥ عام المجرى
فية  رية جهه ويام فى واخترك ، ال

 واتزعم ٠ ١٩١٩ عام فاي ٠تشيكوسلو
حين١حزب  رة١إوز١ سة1رذ ازولى ، لغ
 احتجاجا١٩٣٨ ستقال١ولكذه ١٩٣٥

 الى جر ه؛ ، ميونخ اتفسساقية على
٠ ١٩٤٤ وانوفى المتحدة الواليات

هورر

 وهو ، مج،رى' وسياسى دسكرى
 ،ولد و٠لوديباذي فون هورش نيكوالس

 كان غ ابحرى السلك ودلحل ١٨٦٨
 لذى ١ لذسوى ١ طول٠لألسني قائدا

 نمسد نتو ١ ٠ت و ١ ممركة فى نتمر ١
ل بطانيعن اذئر  ااطمى الذرب خ

 عاما ١٠قائد عين (،١٩١٧ مايو ١٠٤ )
 المجرى — النسوى ا سطول

 عاد ، ااحرب نهاية وبعد ، ١٩١٨
 الوى الفدر لمكافحة المجر .لى١

 الوض  .بض١ الجيش قيادة وتولى
 الغزو نوات دفع كسا ، ١٩١٩

 االدطرابات على قفى ثم ، الرومانى
 المبرى البردان واله ، الداخلية

 ،١٩٢٠ مادو ١ فى العرش على وصيا
 تاصيب مرتين رففى ولكنه

عرض على كارل السابق االمبراطور

ل الممجر الفعلى الحاكم كان  خ
 وكانت الدربين بين ما الغذرة
 لهذا والمانيا الطايا موالية سياسته

 -داوفاكيا استرجاع مرب تمكن
 ثم ١٩٣٨ أتدبر فى الجنوض
 ، ١٩٤٠ عام رومانيا من ترانسلفانيا

ل وفى  ا!حورب المجذر أعلنت حكمه خ
 وفى -،١٩٤١ ديسمبر فى الحلفاء على

 عقد فى الرب أعلن ٠١٩٤٤٠ أكذوبر
له اعتزا فى سببا كان أ٠ام منفرد صلح

 >؟ث المانيا الى والتجائه منصبه
 هد’ ١ االمريكى الجيثى عليه قبض

م  .١٩٤ه١ءام فى ( المانيا است
 ، ١٩٤٦ حتى التحفن تحت ووضع
 بها 'ذوفى حيث البرتغال الى هاجر

 فى حياة )) مؤلفاته من ، ١٩٥٧ عام
٠ (( المجر سبيل

 فبسيل هورست
الشيد اليه ينب ،المالى وض
 فى ١٩٠٧ عام ولد ، باسمه المعروف

 عام ألغاذون دراسة بدأ ، بيلغيلد
 الذحق, لبة الذ، اامتة وفى ، ١٩٢٠

 العاصفة-، وبجيثى النازى بالحرب
 بخطبه الذ-يوعيين عداوة ضده اثار

 كلماته صاغ لحنا وضع ، الثورية
 أرتذع قل ه؛ )) له بقز يبدآ ه وموسيغا

 آ( مذراصة حوله والصدوف العلم
 توميا نشيدا النازى الحزب ا"نخذه

 الوطذى النشيد بعد يعزف كان ثانيا
 رف ء ا إم ثم( الجميع فوق —المانيا ))

 مع م١د مدام فى قتل ، باسمه
 ١٩٣يغاير. ١٤ فى ببرلين لشوءيين١

٠ انازية الحركة شهيد واعتبر

منه هوش
 ورية—جمه ورئيي فيتنامى زعيم
 ١٠٨٩. عام ولد ،الشمالية فيشام
دات تام نليم’ فى بال كتم بقرية

 دوشا ابوه وكان الوساى بغيشام
 س-ب ٠ءطمكلم من فحل صغيرا حكوميا

 تعمار٠٠الس١ ضد الوطنى نشصاطه
 ذدرة :مد االبن ،.فاضطر الفرنى

 ١٩٠٩ءام يتحق أن الى الدراسة من
 >خه الذى السفن احذى فى بعؤل

 ذختحت ألعالم ون مختلفة أنحاء الى
 ،والخبرة اشرفة من آفاقا أمامه

ل بباريس واستقر  رب اح_ ا خس
ل وفى الطمى  عرف الفترة هذه خ

 ءلى آوفر « كودك اى نجوين >) باسم
 واذجاز -اوكى كارل مؤلفات قراءة

وتأبر االدحرايذ الؤاخات من وغيرها



عوهر ١٣٦١

 ,.جلة ائفذرة هذه فى در—فأص بها
 الرب٠تح كانت التى (( الدريد ))

 الد-ينية، الهند فى الغركى االستعمار
 روسيا فى لشيوعية ١ !ذورة ١ ناصر ثم

 ،وفى ١٩١٧ عام فى عنها ال ن مدن
 الشيوعى الحزب الى اشم ١٩٢٠

الى مالى ١٩٢٣ وفى الغرامى
 ٠ عامبن بها وقضى موسكو

احسدن الى الترجمة صاحب عاد
 الخبير مترحا عمل حيث ١٩٢٥ عام

 اندالب ات اال بورودين اكموفييتى
 زب٠و٠ زعيم شك كاى تثمانح

 ١٩٢٧ م ء؛ الشيوعيين على الكذوحتانج
 ثم ، اله-رب الى منه هوغى اضطر

 ألف حيث ذج كو هونح الى ااتجأ
 ،٩ نية للهند'اإصح الشيوعى الحزب ))

ل وفى  الثانية العالمية الحرب خ
ل ده اليابان واحت  اهد ) عدل لب
 توحيد عذى ( الصبن الى انتقاله
 حلف فى 'لذغبن٠١ الفيتناميين مذوف
ل لمقاومة لشوءيين١ فم  االح

 ام٠فيتذ جمه-ورية واكامة اليابانى
 ذبشام )١ أو المستقلة الدوهقراطه

 أو (( هوى مينه دونح الب دوك
 االختصار سبيل على (( منه ؤددت ))

 زل—٠ء ى الجبهة هذه ونجحت
 وفى ١٩٤٥ عام باوداى االمبراطور

 ، شام و استذالل أعلن سبتمبر ٢
 الهند الى الفرطيين عودة ولتذن

 ااوطنية رب—التحن جددت الصينية
 مد^رت٠ا' التى مده نى هه ^ذ——عام بز

 فى بمتهم دز له زمت٠ حتى ضارية
 ه٠اإداسم (( فو بيان ديان )) معركة

 ذه٠ه ويدت ١٩٥٤ رس٤م ٩ فى
 فى ذيف٠ج اتقاقية اهقد زيهة—اله

 رذت أسا'.مؤ،؛ على والتى ليه يو ٢ ١
 صاحذب باسة بر شمالية الى فيتنام

 االك برباسه وجنوبية لترجما١
 ف بعتر ا٠ل درنه ذى ءو لكإن و ، باوداى

 ، والده م٢بتفت ثم ومن باالتقاوة
'أجؤيور رباسة منه هونى تولى

 وفى ،الشمال فى ءلذها١ التى الشعبية
 طمق على دستورا ا٠له وضع ١٩٦٠

 سعاسه ا على و فييتى لو ا لدلتنور ا
 امام نم يوليه ١٥ فى انتخابه اعيد
 االذلميهيه سياسته و"ضمنت ، نفه

 كارن للحر المماعدات نقديم
 التى العينية الهند فى االشراب

 وددام فى وذح٢ الفييت جاعة شملت
 (( الو الباتيت )) وجماعة ، الجنوبية

 وفى ، ذوذج سوفانا بزعامة الوس فى
 ام—وب^ معرمة دخلت ١٩٦٥ عام

 الواليات بتدخل جديدة مرحاة
 ت افيح بين العراع فى المتحدذالمبانر

 فى م—له -ه—الموالي واأحكومات كونح
 اغارة الى انتهى مد؛ وب—ااجن

 الشمالية ؛م——فيتن على االمريكيين
 موقفا التحدة الواليات وقفت فبذلك
 .ه—مد للغييت بالنسبة صربحا

 من بوليه٠ فى اعان الذى ، وزعميها
م ال أنه نقمه العام  ااوال؛؛ت مع س

 ؤواها اذسخد؛ب بعد اال المتحدة
 ، الجنوبه فيتنام من السكرية

ده وأن  أواساة استعداد على ب
 ,اهددان ضد عاما عشربن الحرب

 وفى ، ادالء رتحقق حتى االمريكى
 رده فى أءلن شسه ااهام من بسمبر د

 االمريكى الرئيس ان اول٠ البابا ءلى
 الى بالدءوة د—بقص ال ( حذوذسدون )
 عبد٠،تت.م لوقت ١ نمد.بب سدوى كهألم١

 أن اذ ، لها٢ فيتنام لذد^لى ااحذرب
 د—٠ض االمبربالى االهرربكى العدوان

 نشدوب فى ادشر ااسبب وه شام د
٠ ااجرب هذه

هوفر

'ذونالي_الطت الحادى اربس١  والث
 هربرت و—وه ، االهرربكية المتحدة

 بوالدة ١٨٧٤ د——وا ، هوفر  رك٢
 دردى ، دادا—ح آبوه وكان اوهابو
 الل—خذ احبر ، التمدبن .ة—هندس

االغاثة جنة’إ رئيسا ااطلمى الدرب



١۴٦٢ بوانى ٠ وويه

 ثم ، باجدكا اعانة ولجنة المريكية١

 االعالة لجعة ل أعمت ادارة 'نولى
 عاد ، ١٩٢١ عام أوربا فى رية اال

 عين حيث نكنتحجددون وا أى ا هعا بعد
 وفى ة ١٩١٢٨ عام حتى للتجارة وزيرا

 الرياسة انتخابات فى جح٠ العام هذا
سمث ااذرد الديمقراطى المردح ض-د

 االزمة معالجة فى سياسته ات فث
 الواليات حت احذ؛ اش االقتصادية

 ، التارخ ١هذ فى ( والعالم ) المتعددة
 انتخابه نجديد فى كذلك فشل لهذا

 ، روزفلت ضد ١٩٣٢ عام للرباسة
 للجنة ردا ١٩٤٦ سام فى صن
 توفى ، الربية ؛عات—المم وة منا
٠١٩٦٤ ذمر نو ٢٠

؛وانى - مهوفوي
 جمهورية دئيى ، افريقى سياس

 فيلكدى ٠ د وهو ، الماح ساحل
 ١٩٠٥ عام واد ، .بوانى — هوفوبه

 ، قبيلته زعامة صباه منذ اب وآلت

 أطبالغرذسية١ بمدرسة الطب درس
 واثمتغل ( السنغانى عاصمة ) بداكار

 انصرف تم٠ ، سنة ١ ه تخرجه بعد به
 ألف ئ االمة والخدهة الدسياسة الى

 ١٩٤٤ عام ازربعن١ ال—لعم■١ نقابة
 اس١ انتاح وزيادة تحسبن لنرض

 العاح حل ض؛ حزب أأف دم ، ؛كاو٤ا١و
٠ ١٩٤٥ عام 'ادنراطى

 صاحب ب اندح ١٩٥٦ م ء-؛ فى
 عاصمة ) أبيدان لمدب عمدة الترحمة

 لتالية١ السذة وفى ، ( العاح ساحل
 لهيئة اإمامة ة—لجم.عيا دورة حفر
 الحذوق فى حاواذ مطابا االمم

 وشدوب -ذن الفر١ بين ات٣وازواج
 لساحل ممث اذتخب ، االءرى اادول
 ااذرطية ااوطنية لجمب.ة ١ فى العاج

 وزيرا عجن حن ١٩٥٩ حذى بباريى
 رثيما ثم ، دوب حى وزارة فى

من مابو ١ فى العاح داحل لوزراء

 ١٩٦٠ أغسطس ٦ وفى ، نفه العام
 التام االستذالل على حصلت؛الده

 اول- انتخب ١٩٦٠ نودر ٢٧ فى و
 قيام يعزى ليه ١ ، للجمهورية رئيس

 ساحل بين االقتصادية الوحدة
 اذيج-ر١و العذب وذولتا الماج

٠ وداهومى

1ى هو

 كرى—وعد* سيارى ، خوجه أو
 للجنة االول والسكر ،أبانى
 االبانى ألعمال لحزب المركزية
 انور أو ) هعوكسا انور وهو ، الحاكم
 فى نثا ، ١٩٠٨ عام ولد ( خوجه

 أقمشة، تاجر أبوه وكان رقيقة امرة
الذردمية ح.ه٠ه٠٠بللميا .ة—بمدرس ألمنحق ١

 بعثة فى أوفد ١٩٣٠ وفى ، بكورتيزا
 مونبب.ه :.جامعة الطبيعيات لدراسة

 للمدي الممادي نشاطه وكان
 الى وانتقل بعثته الغاء فى سببا

 جريده .'نحرير فى واشترك ياديى
 ١٩٣٤ وى ، االتتراكيه )ومايتيه

 فى االباب للمهونسية سكرتيرا عين

 طرد ان يبث لم ولكن بروكسل
 وبقيام ، كورتيزا لى معلما فعؤل

ده االيطالى العزو  موقفا وذى لب
 حكم ضد وقنب كما للفاشية معاديا

 فى فترة قفى أن وبعد ، زوغو الملك
 بقحد التبغ بتجارة اشتغل المجن

٠ االيطاب اللطات -رعمية

 ' باش الثيوعى الحزب ألف
 وت—ص )) صحيفة وأصدر ١٩٤١

 باالعدام عب وحكم (( ألشعب
 جبهة تزعم .، لرأسه جائزة ومنحت

 قوات وألف الوطثه الحرير
 وبعد ، فى؟مت الدو بماعدة بة عمكر

ء تحعق  أاللمانية انوات ج
 ألذب ١٩٤٤ فمررنو فى وااليطاب

 بريطاب بها اعترفت انتقالية حكومة
 واالتحاد المتعردة الواليات ثم

عام؛ ناورا عين كما ،السوفيتى



هولندا ١٢٦٣

 انتخابات وفى ، جنرال برتبة للجيش
 شعبية ٠جمهزر؛ البانيا أعلن ١٩٤٥

 ريما الترجم.-ه صاحب وانتخب
 ع١اخز١ وفى ،والحكومة للدولة
فى السوؤحتى  جانب اخذ اليوغس

 الى انحرف ، تيتو ضد ستاين
ذبز٠كر٠ع٠د ب٠٩٠٠ش٠٠م ا٠لي مذو اشمبى ا ط* لنثا ا

 هكى تولى بينما •' الحزب أول
 ومحمد الدولة رئيى بع٠٠مذح لينى

ء١!وزر١ ص’مجد رياسة شيذو

هولت
 هارولد ودو ، استرالى سياسى

 ،اذضم ١٨٦٨ عام ولد ، هولت واثم

 ذتخب١لىو١أالستر الحرأر١حزب الى
 والية عن الفيدرالى بالبرلمان ءخوا

 رة١وذ فى ألماب ١ءينوزير ، فكذوريا
 ص، ريا فى وخلفه ١٩٦٣ عام منزيمر
ب الوزارة  حزب باشتراك ) االك
 بر٠'ح فى ( الوطن وحزب االحرار

 اخارجية١ سداسته تميزت ، ١٩٦٥
 فى جويمون االمر'ض الرش بتأبيد

 نوفى ، الفيتنامية الحرب مواصلة
 فى ا'ب-رى دورتمى ميف٠إ ذرقا

٠ ١٩٦٧ ردسمد ١٧

هولندا

لندزلي ندر در رج نتكر كو لقومى١ االسم
.٠ الواطئة االرانى مملكة )

رة ستتور د ملكة اؤم ننام
١٩٤٨ ) ) جولياناالى : الدولة ديس

ى’، الء ٠ اردام مة—العام

االراخى او ١هولدد لكة٠م تقع
 الوربا الغارى الضال فى الواطئة

 تجاورها ، مالالثن بحر ءإى ة٠مطا
 النرب، م.ث وبلجيكا ااشرق س المانيا
 ساحليامنبطا سديح فيا جذرا وتمثل
 ق ٣٧ لدو ارتفاعه متوسط ببلغ

 فى البحر سطح ءن بذخغض ردتما
رودرص*- وى٠٠س وال كثيرة أجزاء

بدأ ١٩١٨ م عسا ومتن ، صناعية

 م-.سأأحات استذطاع فى ديون—الهولذ
 لحوذلها٠و زى الز)بدر خليج من كبيرة

 نهاية ن—ودت ، زراعية أرض الى
 تضحن الثانية العاصة الحرب
 ألف ٥٥٠ كسب محاولة المشروع

٠ النحو هذا عذى اجديدة فدان

 اضافة بعد و هولندا ماحة نبلغ
 ( ١٩٦لمستصلحةحتىءامه١٠خى١الر١

 من شبكة شايحا ، م م ١ ١ ره٨
 معبات 'نشمل التى المانية المجارى

 باالضافة ،والشار والميز اراين نهر
 تبلغ الذرع من صناعية شبكة الى

 أصبحت لهذا ٠ م ٤٢٠٣ طولها
ت  همية1ذات الداخرة المائية المواص
 يبلغ ٠ االقليم اقتصاد فى خامة

 ( ١٦٦٣ حب'ء١ )٠ الكان عدد
 للكيلومتر ۴٦٠ بكثافة ،ن م ١٢ر٠٤

 التدرب نهاية عند الرقم هذا وكان

 عام ن م ١٠هر لى١ ذغع٠ر١ ن م ٦ر٦
 ،١٩٦٠ منفىءام١١ر٤ والى ١٩٥٣

 اريادة هذه أسباب بعض وتعزى
 .ر—بد المهاجرون عودة الى المطردة
د تحرير ل من الب  ا لمانى االحت

 الهولندية االمبراطورية ضياع والى
 العاصمة ، آسد-يا شرقى جنوب فى

( الملكى المذر حيث- ) ارسمية
 العاصمة ، ألنا ٩٥٢ امتردام
 درنوا ، أنفا ٧٣٦ الهاى الحكوب

 ، ألفا ٩٤٢ روتردام تشمل االخرى
 ٢٦٩ اينؤوفن ،غا١أا ٢٦٤ أورخت

 ٢٠٥ ارنهيم ج ألفا ٢٨٨ هارلم ، ألفا
 ت’ازراسد، ١ مركز ) ليدن ، ألنا

٠ ألذ؛ ١٣٨ ( الثرب

 وتجاتها الماشية رعاية تمثل
 من ه؛ما معذسررا المتخصصة وارراعة
 فاراعى،دل الداخلية المصادر

 ،االصة الساحة من بز ٤٠
 / '٣ والودائق ، بز ٣٠ والزراعة
 ون بز ٩ ٠ زان ، بز ٧ ؛بات—والف
فردبة اتيملهك ارراعيسة ا راضى



)١٣٦ هوددا

 واالرض ، أزا ف.-د ٥٠ عن نزبد’ ال
 الذى وز—الزه ازرآعة ه—دم دخص١

 ألف ١١هر صل 'ت ١هولد دها٠ 'ذشتهر
 ، كالتورب دمسال دان ة٠ص٠مخعم هكتار

 ، ع٢للنرح ■ة مخعص.. ه ١ ٣ر٢
 بشمل٠ ٠ ا ذرى الزهور ه أ ١ر٧

 ( ١٩٦٣ حص-اء١ ز ءى١!زر١ االنتاج
 طادى٢٣حي م ٢ ر٧ الممار بنجذر

ك1 )  .طاطس ٠ د م ٢ر٣ ( السته
 ورلى ٠ خ م ٢ر٣ ( التقاوى ةرلتجا )

والد واثوفان القمح ذلك
٠ عير٠لش ١و

 م ٣هر لحيوأذية١ الذروة 'نثهدلى
 وند ( خنزير ٣ر٢ ) و ماب رأس

 نيرت يتم الذى الزبد ئح٠ا بلغ
 ئ تتنن أأف ٩٤هر لحكومى١ االشراف

 هولذدا به تشتهر ,أدى ادن وانتاج
 ب۶٠■ ,,—دس وبعذ؟ر ،ذن ألف ٢٠١هر

 البحرى ,دداصا أنواع أهم !٠الرذج
 ١٩٦٣ ماى فى المحدول بلغ وزد

 المحدول ٠جمل ١ عل ١١٠ ه ته1جم ما
م ٣٩ متهايق ( ط ١ ١٨٥ البحرى

٠ جادر
 يه٠د—المع الثروة دمة٠مق فى يأش
 دابتردل ى٠الطبي والفان اص

 كة ٠اح_.١ ؤى—للذ مصادر بعها٠وجم
 دباغ الصناعى االنتاج دفع عاى 'نعمل
 نج م ١١هر نفه للعام الفحم انتاج

 الطبيعى اخاز١و ه حل م ٢ر٢ والبترول
 وبثسدذلى ،وحدة ٠ م ألف ١ر١٦

 جات المدب اأصناعى االنتاج
 واالدوات واالجه_زة لكيمائيات١و

 ( العالمية وليب ة٠مؤسس ز الكهربابة
 هذب٢و (, دلفت تجات٠مق ) والخزف

وبناء الجرا منتجات و ، لماس١
 ١٧ر٩ صادراتها جما! باخت المغن
 ن ده ٢١ر٦ مقابل جادر برون

 الذى الهامة  ربع١!دول١و ،الواردات
 ا!ذربيسة ال'ليا ىه ا٠معه 'نعامل
 وباع نيا زبربطا ذرذف ثم وبلجيكا
حل م ره٠ التجارى االسعإول د^ولة

 عابرة من سفينة ١٧١٦ م ض.رو
٠ ابحار

 د ده لهولندا الدولى الكيان أعلن
 داالراذى٠حملك٠م )) م نبا و نادرون دروب

 م .—فذ كانت الذى (( المتحذدة أطئةاذو
 رن٠ د ض ال ا ه ظ مت٠٠اذ ذم’ كايبلج

 ورم لملك١ فان وبو ١٨٢٠ عام االتحاد
 آرالعرض سنة ٤٠ لذىحكم١ الثالث

 ءام مذتذو’ الذى ذا٨ولهلم ه٠بذذ١ ااى
 مم سنة ٥٠ لدو حكمها ودام ١٨٩٨
 ، ١٩٤٨ عام جذوبانا ابنتها حقتها

 لهلمدحنا و اامؤد ولية ابنتها بعدها ومن
٠١٩٣٨ عام ولدت !ش١

ل حادها ءلى ١هولذد وشت ف  خ
 عند حيادها وأءلذت ،ى٠لمظ١ رب اك

 ولدت ئ الثاب اذمالى! كرب١ ندوب
 *-أيو ١٠ فى اراضتها غزت ألماذح؛

 استلم ألذمؤر من ١٥ وفى ١٩٤٠
 ءربت االثر وعانى وتدى٠ا١ لحيثى١
 ة االس العهد ووية وألجا لمدكة١

 قامت أ رث دن—ا الى ؛نا——جذواح
 ٠ جذر؛راندى المندى؛رو؛--! فى حدودة

ل ودام م حذتى ا لمالى االح  است
 من ٠٢٨ وفى ١٩٤٥ ئ؛و ه فى ألماسا
 أول دا٠هولذ حدوده عندت ازثمؤر

 سبتمبر ٦ وفى ٠ ى الء؛ فى اها اجتماع
 عن ا——وا.هلميذ لملكآل١ تذازأت ١٩٤٨

 هذد لخدال جذوباناؤوفى ا الرذذه آلدرنر
ل ت١ءادتؤو افرة١  لهولذدى١االحت

 اذت٢ الذى ارذحآل١ إعذد١ جرزر الى
 ١الوأذد لم_ذعماررغا طوربة١مآر١ ذلى٠تم

 ر التخدر حذركة ا قعرولكن الذرق فى
 لهزلذدى١ االستعمار محاوالت ذت٠ذن

ن الرطابن هرع المتماون  باع
 ؟.مؤورية با٠س دا ر لجز د يرذ ل ال ;دمنة ا

 بدد ددت ذئ و ٠١٩٤٥ عام ح؛—ا:دوني
 مهدا اوطذحآل١ الدركة احداث ذلك

 ازدأررة مؤ).هدر ءذ_د الى انتهى
عاى 'أسدبرن  ١٩٤٩ عام فى ب
ل هئلذ__دا وعراف  باط
هذا ومع : نفسه ألعام فى أندونييا



كونج هونج ١٣٦٠

 وا إهولندرة١ الممتلكات ئذاصت فقد

 ( ١ ) ءلمى رت٠صةف١و ا!؟حار وراء
 شمال فى الهولنددة غينيا أو سوردام

 االنتيل جزر ( ٢ ) الجذوبية أمريكا
 مجؤوعات احدى وهى الهولندية

٠ الغربية الهند جزر

 أن أنحاس على الحكم تظام يقوم
 ، وراثية دستورية مؤلمكة ١هولذد

 الملكة فى تتمذلى اكفيندلمن والسلطة
 من البردان يتألف بيذؤ.ا ، ا ووزرائه

 ٧٥ يذم أعلى مجلن ، سبن مجل
 سدطة ١ بو منوات ٦ لمدة خبا مذ.ن عضوا

 أدنى ومجلس ،االقليمية المجااس
 باالقتراع منتخبا نائبا ١٥٠ رغم

 وه ويثترك ،ذوات ٤ لمدة المباشر
 ٢٣ ادر من بباخ الذى ااغاخب

 دولة مجلن قام جالب الى -سنة
 وهى للؤلكة منشمارى ا مجل وءو
 فى ءذ-و ودولندا ٠ أعخعاءه تعجن الذى
 أورب وبرإ؛ن االطلنطى شمال حف

 ٠ البينلوكسن وحلنط

الهولندية لكة٩

( ج ٣ر٦ ت د ) جددر لة—اس
'نآزرق ٠ سغى1 ’ !حمر م1—لع١

( رأسيا )

وما—ه
 الدرب اب٠أوط من يابانى قارد

 جنرال جريم وهو ٠ الثانية ية1عا١١
 ١٨٨٨ ولد ة، ورا هادور ماسا

 الغزو قاد بأنه ١٩٤١ عام فى شتهر١

 لى وانتحر الغلبجن زر—ب. أليابانى

 ).غادر ٢ بين دامت التى بانان مدركة
 بالتجاء وانتهت ١٩٤٢ ابريل ٨ و.

 ، اسذرابا الى ر'ثر١ ماك الجنرال

 ون٠ريكي اال مه ذلى اليابان الم٠٠سك١ ردد
 حرب هجذرم اره—داءدب المحاكؤلمن الى

 ارردل ٣ فى م١ياالء-لى ه٠ءي ودت

 عاسؤلمذ   صالى. م.ن اذرب يا ١٩٤٦
٠ اسرجن

ءونج هونج
 اامريطاذى ح الذ؛ مستعؤرات احدى
 الصجن ساحل .دناء وتقع ، ا"'-؟وبة

 ، كنتون ر—نه معب عند الجنوبى
 ( ١ ) ا"تية الودات من وتتألف
 مساحتها وتباخ وذح٣ دونح جزيرة
 العاصمة ا—عليه وتقع ٠ م٢٢٩

 مدينة عن م٩١ تبعد التى فكتوريا
معب عن م ٢ ٠ و اإحميذ^لمذ كنتون

الغرب من الجز.برة وواجه ،يرل نهر
 شبه ( ٢ ١ اررتغالية و ط؛ مس_تعمرة

 جزيرة ( ٣ ) ٢م ٣ كاواون مز؛.رة
 شرط ( ٤١٢م ربع االحجار ف'طعى
 يعرف العين نحاحل على داى

 -بلغ بذلك مم ٣٦٠ الجديد باالقليم
٠ م. م ٣٩٨ ة لمستعمر ١ حة مما ملة، ج

 كونج هونح سكان عدد لباخ
 ارتفع ن٢٣ر٦٨ ( ١٩٦٣ احصاء ١

 فى (.وكان ١٩٦٥ تقرير )٣ر٨ الى
 من اليابان السحاب عند ١١٩٤٥ عام

 'نوالت 'ثم أالنا ٦٠٠ ( المعؤرة
 هذا رفعت التى الهجرة داتوم

 سنوات ه خلدل ن ٠ م ٢ر٣ الى اعدد
 الشيوعى الذظام قيام أن كما ٠ فقد

 هذه رفع عزى بدوره شجع الصين فى
 المتعمرة سكان وجميع ، ادممة

 ألفا ٢٠ لدو ء م-شنا با جن الصيب ن٠م
٠ ابر.بطاتبن نم

 على كونح ه.وذح قتصساد ١ يعتدد
 باعتبارها ابدرى اتجارى اكاط

 الشرق لدول هاما تجاريا مركزا
 سوقها ءن فذم االسروبة قصى اال

 شمن داخلة أنها مع ٠ الحرة احارة
 معاملذتها ذت١،وكا االشذرلينى منطقة

 الى 'ذحل ١٩٣٨ عام حذى الصحن مع
 التجارى نشاطها لمة—جؤ دن / ٤١
 نحو لى١ انخفضت الذدمة هذه أن أال
 فى السياسى اوشع ب٠ي /■ ١٣

 النشاط اتجه١لهذ٠!شعو؟ب١ ادجن
 المحية الساعات الى االقذصادى

 ات دفلملبؤ١و جاًت لمذسو١ مل٠٠ذت االنى
ملمذ٠٠رس ت٠فع ر الذى ة ٠*عمعم ' رع٠٠الس و



١٣٦٦ هولجو

 بز ١ ه من احناعى١ االنتاج هرن الدءل
 ١٩٦٤ عام فى بز٧٧ اى١١٩٤٨ عام فى

 اعام١لهن العاهة الميزاب داخت وقد
 مد١٤٩٦بل١مذ اال؛رادات د م ١٣٨١

٠ للدفقات

 وذح٣ هونج ة مأزير بطااًيا در ذممت
 معاهدة وأردت ١٨٤١ عام فى اليها

 الدة ق القرى الضم هذا نادكدج
 جزيرة غبه اليها ت نم ثم ، ااتالية

 اتفاذب على بداء. ١٨٦١ عام كاولون
 الجديد االقليم ضمت ثم ، الصين مع

 كوزة ح من استئحاره أساس على
 ، ١٨٩٨ عام فى سدة ٩٩ لمدة ااصين

 بحرية قاعدة كونح هونج حت هم وأ
 بدير وكان البر؛طالى لألسطول

٩ من مكون ومجر حاكم ذماوشئ

 ٧ فى الدرب اليابان ول—دخ عدد
 باثرة فى بدأت ١٩٤١ ددممبر
 وحاولة الجذزيرة على الجذولة الغارات

 دبسممبر ١١ وفى ئ ديفا ول١السح١ ذدم:ر٠
حاب١ الذوات اذطرت  لمرطاذبل

 خليت ١ ثم المتقدمة مراكزه_ا من
 الجزيرة على الدحار واشتد كاولون

 القوات رول بدأ د'سمر ١٥ وفى
 الجزيرة واطمت يبا اليابانية

 الحكم استمر وقد ؛ ر يممد ٢٥ فى
 أءطر٣ ٠ حتى كونح لهونح اليابازى
 بعد جاءت التى القئرة وطت ؛ ١٩٤٥

 عام الوطنية الصين جموورلة قيام
 ضد االضطرابات من سلسلة ١٩٤٩

 ذروتها بأخت طانى البر االستعمار
٠١٩٦٧ عام ءالل

 كوتج دونج فى 'احكم :ظام دوم
 التاح يعدنه عام داكم أساس على

 ه من مكون ننفينى’ مجلن ويعاونه
 بينهم ) آخرين ٧ و مناسهم بحكم

 ( درتنالى ١ لى .دريعا ٢ ،صينى ٣
 لحاكج١ برياس-ة تثردهى مجزر ثم

 خلفين إو١ من وا عف ١٢ إف بذ( اامجام
مدهم من ١ز٠ءض ١٣ و ارسبن

 ؛ربطارين ٣ و سنيين ٩ هؤالء بين )
 سمر المام ااحاكم ٠ ( هندى ١ و
 هونح دوالر لة لعم. ١ ؛ ترننى ود ١د

٠ بنس ٣ و خلن ١ ويساوى كونج

هوذجو

 ارارون وهو ، يابانى عسكرى
 ، ١٨٧٦ ولد ، نجو هو شيجيرو
 اليابانية الروسية الحرب لى اشذرك

 اباباى لغزو١(قاد١٩٠-ه١٩٠٤)
 انتهى الذى ١٩٣١ عام لمنثوريا

 موالية حكومة واقامة باحتأللها
مها حتى وبابان  ، ١٩٤٥ عام استس

م ده وباستس  اتفاقية وعقد ب
 االنتحار على أقدم ١٩٤٥ سبتمبر ٢

 س نوفمبر ٢. فى الهاراكيرى بطريقة
♦ نفه العام

( تمريح ) هونولولو
ن هو هونولولو تحريج اندره أع

 ٩ فى جورن االمريكى ارش
 عقده مؤتمر أثر عر ١٩٦٦ ذمراير

 والية عادمة نولولو ٠ه مدبنة ز
 قيه واشذرك ( ا"دريكب ) هاواى

 ا مريكيين العاريين القادة كبار
 الحرب وفى اباسيفيك فى اسين

 ربر فيه اشذرك كما •'> الفيتنامية
 ذأن نجوين الجذوبية فيتنام جمهورية

 كاوكى الجنرال وزرائها دريس ثيو
 هاواى الى جوذون رحلة وكانت

 االرش ')رئيى بها تام رحلة اول
 توليه بعد المتحدة الوالفات خارح الى

٠ صبه مذ

 ٠ يلى ما لو لو نو ءو تعربح تغمن
 الواليات حكومتى بين التام االتفاق

 على الجذويب وفيتنام المتحدة
 ات—العمر ة—قاعر وزيادة اصلة مه

 الثميوعدين، ضد فيتنام فى لعسكربة ١
 الى ، العدوان ذوى أسماه ما وضد
 ثورة لتحقيق درنامح تنفيذ جانب
 نرفى والى واريل ددالذذر ءب أجتما
المباالة عدم روج غد وكذلك رتنام



بج ١٢٦٧

 من ما كل محاولة ع٠م ، ة اممي لبب ١
م الى لذهاه١فى يؤدى أن نه ئ  ٠ الس

 طالب أنه جانبه من كاوكى وأعدن
 قحف بؤضاعفة االمرردى الرثير
 الشمالية فيسام على الجوية الغارات

 هايغونح ميناء تدمير يذرورة أاح ا كم
 ، الشماب ددام فى تيجى١االستر

 فى .بدخل لن بأنه كاوكى وعد كما
 جبهة ) وذح٢ الفييت مع مفاودات

 سمح’ ولن ( ا!.فيتنامية التخدرذر
فية حكومة فى باشذراكها ٠ ائت

 أوقد التحريح وذا أنر وعلى
 الى همغرى هوبرت نائبه جو'رسون

 زيارة ار باالضافة اسبة دول ٧
 لكب ونيوزلشدا استرارا من كل

 وافق كما ، الكهريح لهنا تأميدها
 اعتماد عاى الفيدرالى الذواب مجر

 اقتعادية مدونة د٢٢٧٥ مبلغ
 وافزمجلس ؛'وكذلك الجذوبه لغيتنام

 باعتماد جوذون طلب عاى الشيولح
 دوالر مليار ٤ر٨ قدره اضافى غ٠مبل

 تنفيذا فيتنام فى ااحرب إواالة
٠ التعرب هذا احذوى

هوهنشرئ
 نهاية حتى االلمانية المالكة ا"يرة

 امارة فى نثاًت ’، العظمى الئدرب
منذ االسرة رأس وكان فيرترورج

 لمذتخب،ثم١ او رعرف،االالمير ١٤١٥ .عام
 ، ١'٧٠١ منذ بروسيا لرلمك بلذب عرف

 ١٨٧١ شذ المانيا بامبراطور تم
 الثالى( )ثلهلم غليوم االمبراطور وكان
 استعل حتى للقب ١ هذا >ش من آخر

 منفيا وعاش ١٩١٨ عام فى العرش عن
٠ ١٩٤١ وفاته احين بؤولندا

 تطالب هوهنتسلرن أسرة فتئت ما
 ورى—الجمه الحكم ابان بالعرش

 الباسة أن اال (١٩٣٣-١٩١٨)
 الى اسية عودة عارضت االزبة

 طور١ر٣ا م ا ش االن وكان ،المانيا
ندرز هعركة فى قتل الذى  الف
 ( زواجه بسبب ) تنازل قد ( ١٩٤٠

الخيه باررثن المطاب فى حذوقه ض

 —لوبى االصغر االبن الى نم
 هذه من فرط أن كما ئ ذردناند

 بين ما رومانيا ءرش رولى االسرة
 هذا ماوك آخر وكان ١٩٤٧ و ١٨٨١

 والده خلعه الذى ميشرل الملك اغرع١
 االحر هذا تنازل بعد الثاذى كارول

 بدوره ميثرل وتنازل '،١٩٤٠ ء؛م فى
٠١؛٤٧ عام العرش عن

 حزب وزعيم بر.بطانى داس—٠٠٠٠
 بتشارد ر ادوارد سمير ؛!وهو المحافظين

 فى وانخرج ١٩١٦ عام ولد ، بثه
ل وفى رد كفو أو د.ة٠مام  دراسته خ
 فى المحاوظين التحاد بربا٠ اذك

 اهالمية ١ الحرب فى اشترك ، الجامدة
 فى (وحدم ١٩٤٥ -٣٩ الثانية)

 مذبح و وألمانيا ا لند هو و بلجيكا و فرنسا
 كولورلى ليغتنانت رتبة نهادتها فى

ج ( مقدم ١  انذخب ، المدفعية بس
 عين ، ١٩٥٠ م العدو بمجلس عضوا

 -٥٥ الخزانة زارة ا-ه برلمانيا سكرتيرا
 ؛ ١٩٥٩ للدحل ا در وز و ، ١٩٥٩

 فى المحافظين احزب زعيما وانذخب
 ننحى بع_د ١٩٦٥ عام فى المعارضة

ن  للحزب ابق—ال ن—الرئي ماكم
 ة لظر )) اخاته مؤ من ، والحكومة
٠(( الحتماءية١لمثاكل١ الى المحافظين

هيج
 ريمثد.اه من يطانى بر ى عمءر

 فياد وهو ، ا ولى العاب الحرب
 ولد ، هيج ص دووال )يرل مارشال

 بالجيذى لتحق ا و أدئبره بنة بمد ١٨٦١
 درمان أم >ملة فى واشترك ١٨٨٥

 ندوب وعند ، ير البو حرب وفى
 الجيش قائدا عين العظمى الحرب

 وكان ،١٩١٥ عاما ذائدا ثم ا ول
 لى السوم جهة فى به قام الذى اتججيروم
 ئر تطب فى ا لى بالغ ١٩١٦ صيف
 ؛ الفادحة اخالى١ من بالرغم المدركة

 لقوات أعز، قائدا فوش تعيين أدد
 لدلحسات ا فى معه وتعاون الدلمغاء

مذح ، ١٩١٨ عام للدرب الختامية



١٢٦٨ هيدديش

 ما٢، ١٩١٩ عام ( !ورد ) ايرل ي
 سة—ل:ررذاذي١ سة٠لدالو١ هرن دة مذح

 شذون 'ذولى ’ جنيه أاف ١٠٠ درره؛
 . الدرب بعد مل١لشد١ المحاربين

٠١٩٢٨ وى نو

يدردش
 _ارت—راينه هوو ، نازى زءيم

 ئ. هاله بمدينة ١٩٠٤ ولد ، مبدرى
 رير لهيمللر ساعدا ١٩٣٢ عجن

 ة لي عجس فى بارز بدور قام ، اجممتابو ١
 عام بافاريا باقليم لسياسى١ التطهير
 معسكرات عأى يثرف وكان ١٩٣٤

 واطلق القسوة بأعمال واتهم االعتال
د )) سم١ أعداؤه هيط  تولى ، (( الج

 المناطق فى المذاومة حركات قمع
 حاسبا عين ٠ ١٩٣٩ عام منذ المحه

عام ولرورافيا ما٠٠لىوهي ( حاكما )
 ربا ض ١٩٤٢ يناير وفى ،١٩٤١
 فى أغذتيل ٠ للبحابو التنفيذية الموثة

 من بالقرب شه ااهام من ئ؛و ٢٧
 الشرائيين من ذالفة، سطآل١بو يراج

 وانزلوا لندن ءن شدنروا التدمك
 ، المهمة به_ذد للقيام وت— لبارا ؛؛
 قرية بتخريب له الغب؛ االلمان ذم وا

٠ التثمكية ايدت

هبروشيما

 تقع بابارة وميناء مدينة - ا
كبرى لهوشو الجنوبى ف ا!طر فى

 خليح على تطل ،الياباب الجزر
 ا نهبار أحد من بالغثرب داحتى

 كما ، طبيعي-؛ مرفأ منها جعل ااحعيرة
 بها اش المقاطعة على االسم يطق

 ة—العالى الحرب حتى اذت٣ ،< المدين^
 الهامة االقتصادية المراكز من الثانية

 ؛عات—صن عدة نشاطها وش
 الخط على وهى ، وحديثة تقليدية

 شيموذوسيبكى الى كوبى من الحديدى
 تقع ٠ ا ولى عن م ١٩٠ بعد وعلى

(( اتسوكوش )) ور—الذ جزيرة أمامها
الجمل المقدمن بمعبدها تشتهر اخى ١

 كل آالفايابانيين اب يحج اذى١
 ( ١٩٢٧ عام ) سكانها عدد داع ئ م ء؛

 عام فى ألفا ٣٤٤ اىا ارتفع ٠ اغا اً ١٦٧
٠ ١٩٤٠

 ا فى يما—هيدون- أس ؛رز ٠ ٢
 الحرب ذباية قبيل ١٩٤٥ أذدى

 أول هدف كانت اذ الثانية العابة
 طاؤرة ألقتها ،التارخ فى ذرية قنبلة

 وبر٠س )) حلراز لرن حردا أمريكية
 ارتفاع ىط تطب كانت (( ذوررن

 قأب عذى باراثموت بواسطة كبير
 م٢ ٧ ماحتو؛ تبلغ اش المدينة
 هذه من ٢م ٤ التام التدمير شمل

 المحيط-ة المناطق وأصيبت اشاحة
 القاء يبق وقد ٠ جيمة ار بأض
 تجرية واحد باسبوع القنبلة هذه

 فى اجربت الذرب للقنبلة حم-ة
 (( ..يكو— نيرومك- ١١ والية صمحراء

 االموس اوس ض بالقرب ا مريكية
 دس الر حافزا التجربة نجاج وكان

 فى احخدامها على ترومان هارى
 عدد قدر ٠ اليابان خد الدرب
 ا يلى كما سيما هيرونس قنبلة ذمتحايا

 معاب ألفا ٣٧٤٢٥٠. قتيل ٧٨١٥٠
 ود—مغش ألفا ١٣'، خطرة اصبارة

 اذوفيات ا روام هذه ار وأصيف
شعاع ذب.جة حدثت اش  الذرى ل

 بالمدينة أقيم وقد ، ذلك بعد
 المصابين .والء ■ اه خاص منثلى

 ( ١٩٦٧)اليوم حتى قائما مازال
 عدد ارتفع ها نعمم اعيد ان وبعد

 ٤٣١ الى ( ١٩٦٠ احماء ا سكانها
 حيث من العاشرة المدينة وهى الذ؛

٠ الكثافة

 والحرون ارابع اليابان امبراطور
 ،اليابان اباطرة دلة لى المائة بعد
 كوكو نيرون )) سمى الى بلقبه فدعر

 ابن وهو ، ايكادو أو (( تينو
 عام ولد ٠ يؤشبهبذو طوز١ ممر١

ل وفى ١٩٠١ زار للعهة واليته خ



سى لحس هي ١٣٦٩

 عهد ولى أول فكان ١٩٢١ عام أوربا
 وصيا أقيم ٠؛ الغرب يزور لليابان

ل للعرش  -١٩٢١ والده مرض خ
 اال هذه فى العرش تور ، ١٩٢٦

 رفون بتصاعد عهده تميز ، ا خيرة
رى الحزب ثة شن الذى العس  ث
 ١٩٣٧و ١٩٣١ عام فى اعتداء حروب
 غد ١٩٤١ عام وفى المين غد

٠ المتحدة الواليات

م  ١٩٤٥ عام اليابان باست
 ممث آرثر ماك الجنرال وتولية

 تعرض ،اليابان فى الحلفاء احكومات
 شن فى المتاركة التهام االمبراطور

 لم المداولة ولكن العدوانية الحرب
 ١٩٤٦ عام وفى ،اداال عن الر’

 سلبه الذى الجديد الدستور اعتمد
 ووضعها االستثنائية سلطاته جميع

 رفضه أعلن كما مزدوج برلمان يد فى
رة و االمبراطور قدسية اهقيدة  فئ

٠ اليابانى للثعب الجسمى االمتياز
 ١٩٢٤ عام الترجمة صاحب تزوج

 االمير منها وأئجب راجاالو االميرة من
 و ) ا بناء من الثالث ،اليهبو

 عام للعرش وليا نعب ( ١٩٣٣
٠ ١٩٥٢

هيس

رئير وأول ٠٠ ألماش مياس
 )الغربية(، الفيدرالية ألمانيا لجمهورية

 ١٨٨٤ ولد هيص، تيودور ٠ د وهو
 ، فورتنبورج باقليم براكنهايم لى

 سياسية ال والعلوم الفنون تاريف, درس
 نويمان بذردريش الصلة وثيق - وكان

 ومحلة الديمقراطى الحزب مؤسس
 هيس تولى التى ( العون ) هيلغى
 عين ،١٩١٢٠١٩٠٥ مابين تحريرها
 بكلية السياسية العلوم فى ١محاض

 ٠١٩٢٠ الياسية للعلوم برلين
عضوا انتخب ١٩٢٤ وفى ، ١٩٣٣

 الحزب عن ع الراشسن؛ بمجلس
 ك٠ ( ١٩٣٣ حتى )الدر الديمقراطى

م وبعد عاد ١٩٤٥ عام المانيا است

 فى للثقافة وزيرا وعين الظؤور الى
٠ ذورتزورح .ة طه مفا

 اللمانيا رسا ١٩٤٨ عام فى ^ن
 لمالى لمر١ المجاس فى ١وءفو الفيدرالية

 الدسذور وباقرار ،االشارى
 انتخابات واجراء ١٩٤٩ عام فى االلمالى

 اًول ر سبتم ١ ٢ فى نتخبا ..ة . م.عا
 فى انتخابه اعيد ، للجمهورية رئين

 بكهوو الرئيس خلفه ،٦٩٥٤ يودب ١٧
 مؤلفات عدة له ، ١٩٥٩ ؛وليه فى

 الديمقراطية ، الحياة مثالية : تثمل
 ، والدولة الثعب ٠، الجديدة
٠ نيمانو حياة ، ألمانية شخصيات

 الزعيم ( هس رودولف ) غمر وهو
٠ النازى

نى سي عدال
 بللذه ويعرف ، اثيوبيا امبراطور

 وءو ، الحبشة اونجانى ، النيجذوس
 ٢٣ماكوذن،ولدفى الراس ابن

 'نزوج ١٩١١ ،وفى ١٨٩٢ عام يوليه
 أعلن ميخابيل النجانى حفيدة منين

ممر عهد ولى ١٩١٦ عام فى  طورة١ل
حية بحركة فقام' ، زاذديتو  اص
 ، ١٩٢٣ عام فى النخاسة الغاء شملت

 عر ملكا أقيم ١٩٢٨ أكتوبر وفى
 فى السلطات جميع فوضع الحبشة

 االمبراطورة وفاة أثر وعل ، يديه
 وتوج امبرادار لقب حمل ١٩٣٠ عام

 وفى ، ١٩٣٠ نوفمبر ٢ فى رسميا
 أقامة محاولة بدأ التالية السنة
. نيابى مجلى

 ايطاليا بغزو سترته فى صفحة بدأ
ده  ١٩٣٦ مايو ٩ فى اليها وضمها لب
 ا مم ععبة الى احتجاجا'نه وبرغم

 عرايطاليا اقتصادية عذويات وفرض
ل استمر  ،قائما االيطالى االحت
 لخرطوم١ الى الترجمة صاحب التجًا

 ، االيطاليين صد مقاو اتنظيم
 الذى الدول بين من ممر وكانت
ثم وس ،له واعانات منعاوعجن قدمب



١٣٧٠ هدهللر

 بعدد طاف 1كم ، انجلترا ،تل١ فر ف
دد الى يعد ولم ، الغرب دول تم  ب

 ت١٠لذ-١ سعلة١دو درط ام با٠ حذى
 !ذاهرذ١ زار ، ١٩٤١ زعام البروطاب

 ذلك بعد ى'زار ١٩٥٩ ؛ونيه ٢٤ فى
 قيام ومنذ ، ؤديتى الو ١ ال>حاد١

 فى شترك١ ، االذررغودة اوحدة١ رذظمة٠
 ذلك فى L۴ لقمة١ ت١ثمولمر يع جم

 ١٩٦٥ وأكرا ١٩٦٤ القاهرة مؤتمر
 أكتوبر وفى ، ١٩٦٧ وساال

 ألدول من عدد بزيارة قام ١٩٦٦
 وامنان الكويت شملت العربية
 الواليات ر١ز ، والقاهرة واالردن
 زار كما ١٩٦٧ عام فى مرس المتحدة
 ، نفه العام فى ااسوفيتى االتحاد

 لقلب محاولة قامت ١٩٦٥ عام وفى
 العهد ولى فيها اشترك الحذم نظام

٠ فثات لكنها و

 على االثيوبى الحد. نظام بقوم
 أمامه معسولة الحكومة أن أساس

 ررص يعس وانه ، البرلمان أمام ال
 -اه١ وبدا ن' والوزراء الوزراء

 بما ١٩٥٥ دتجتور فى ديمقراطى
 للوزارة نبية موئلية من منحه

 عام تعو-ديل ان كما ، البرلمان أمام

 حق الوزراء رئيس مئح ١٦٦٦
ئه اختيار ٠ زم

وهر ، نازى وزعيم سياس
 زلج ميه ينة ٠بله لد و ، هيمللر رش هانبر

 النازى الحزب الى واندم ا ٩ ٠ ٠ عام
 فى للدعابة مدبرا ض ١٩٢٥ عام منذ

 لدفاع١لغرقة ورئيا ،التالية اله
 ، الحرب نهاية حتى ١٩٢٩ عام مدن
 تر.م١ بويى رب عجن ١٩٣٣ وفى

 لقوات رئيا ١٩٣٦ وفى ،دافأربا
 رباسة ذلك فى بما االاللى البورس

 أهب من بذالمثه فأص-نبح دوا " ف اج-د ١
 ق النازى احكم١ ابان الشخصيات

زياراته فى هتلر اصهلحب ، أالنيسا

د ل أالنيا الى صمت التى الم خ
٠ الدرب

 لجبهة رئيا ١٩٤٤ ءام عجن
 الرجل وأصمح الداخرح الدفاع
 تردن ، جورنج ننحى’ بعد لهتلر الثانى
ل اسمه  باقذراح ١٩٤٥ ابريل خ
 الموازنة *نضمن الحلفاء الى به تذدم
 بريطانيا من لكل أالنيا اسذ م اى

 االتحاد دون المتحدة والواليات
 ٣١ وفى ، رفغى واكده السوفييتى

 المام الروس رفع الشهر من
 الراخستاغ مبنى عر الوفييتى

 علم، القبض الحلفاء ألقى ،برلين فى
 ذتحر١أن يلبث لم ولكنه مايوالتالى فى

مفداكمات فى اصمه يرد لم لهذا

٠ لورمبرج’

هيون ٠
 وزراء، ورئيس ،استرالى سياس

 وك ، هيرن موريى وليم وهو
 عام ( البريطانية ) ويلز دمقاطعة

 ، ١٨٨٤ استراليا الى وهاجر ١٨٦٤
 عين ، ١٨٩٤ بابرلمان عضوا انتخب
 وفى ، ١٩١٤ الخارحة المثغون وزيرا
 رياسة فى فيثر خلف التالية النة

 استرابا مثل ،االسترالية الوزارة
 ، ١٩١٩ عام فرساى مؤتمر فى

 فى اشترك ولكنه ١٩٢٣ عام استقال
 ١٩٤١ عام حتى وزارية مناصب عدة

٠ المعارضة زعامة تور حيث

هيوم
 وزراء، ورش غ بريطالى سياس

 أو ) الكسندر ( -لورد ) ايرل وءو
س فردريك ( ابك  هيسوم — دوج

 أسرة فى ١٩٠٣ عام ولد )اوهوم(،
 يادب يعرف كان ، قديمة اسكتلندية

 ١يرل١ لتب يرث ان نبل هيوم لورد
 يبوك—اره تشمى ) والده عن

 ، ١٩٥١ عام ( هيوم — س ج و د
الول العموم بمجاس عضوا انتخب



المتحدة االمم بئة ١٢٧١

 ، اصقافغلهن زبح عن ١٩٣١ عام مرة
 اوستن لمر خاصا ١سكرنير عمل

 الوزارة ذولى الذى برلن—تن
وة  دده ونهد ١٦٣٧ عام االئت

 التاأى، العام صيف فى مدونخ مؤتمر
 الول العموم مجلر فى مفدره فقد
 اش ١٩٤٠٥ يوليه انتخابات فى مرة

 ، الحرب بعدن العمال بوزارة جاءت
٠ ١٩٥٠ عام انتخابه أعيد

 ارمجلدى الترجمة صاحب انتقل
 عام وقا"والده أثر على اللوردات

 شوئن وزارة تولى١٩وفىهه ،١٩٥١
 فى 'ئم ، ايدن وزارة فى الكومنولث

ن وزارة  خلف ،خلفتها التى ماكمي
 *ة—الخارجي وزارة فى لويد سلوين

 االخياروزارة هذا نقل بعدأن ١٩٦٠
 خلعا الوزارة رياسة تولى ،الخزانة

ن  اكتوذر ١٨ فى استقال الذى لماكب
 أكتوبر ا٦ حتى الحكم فى ودام ١٩٦٣
 وشاش العمال حزب بعوز ١٩٦٤
 ، ويلون هارولد برداسه وزارة

٠ ١٩٦٥ يوليه حتى المعارضة ذزءم٠و
 المتحدة االمم هدة

قيامها عن اعلن دولية مدظمة ٠ ١
 اكتوبر ٢٤ فى اطها—نش- ومباشرة

 رحلة٠م التارخ هذا وسبق ، ١٩٤٥
 زالت وما ١٩٤٢ عام بدأت 'تمهيددلمن
 حينذاك ناشبة الثانية الدالمية الحرب

 من يناير ١ ض '، والغرب الشرق لى
 لحالهاء ١ دول ممثلو أصدر العام هذا

ن )) باسم عرف ما  (( المتحدة االمم اع
 الرئيسى الى غذ صيا تعزى اسم وهو

 ١ وفى ، روزفات فرانكئن االمر,بكى
 خارجية وزراء اعلن ١٦٤٣ ذوفمبر

 افضاض اثر على االربم الحلفاء دول
 تيام على االتفاق موسكو مؤتمر

 بجن وفيها ، م اال بهذا دولية مذظمة
 ١٩٤٤ بتبر ٢٨٠ و اغسطس ٢١

 متترحات لوضع تنظيمى مؤتمر عتد
 دمبرتون لى المندسة ذه—ه شان
( واشنجذون ضواحى من ) أوكس

 ، غاء لتدا ا دول ممثإو فيها اشترك
 االعداد فى االثم؛ الذطوة وكانت

 مؤتمر ءقد المتندرة االدم هيئة لقيام
 ، ابربل ٢٥ بحن ما فرشكو سان

 ه في اشركت اازى ١٩٤٥ يونيه ٢٦
 Cاندلة.' ا دول من وجميعها ) دولة ٥٠

 المنشة ميثاق أقرت اش (وأذحارها
 وتم ، بوندة ٢٦ فى عليه قيعلذوا وتم

ن  ٢٤ فى اسة قيام عن االع
 بعرف الذى التاريخ وهو ، دبمبر

 ويحتفل (( المتحدة االمم يوم )) باسم
. عام كل فى به

 الدوية المنغلمة دورة أول عقدت.
 بقاعة لندت فى ١٩٤٦ يناير ١ . فى

 ١ ٤ حتى االجتماع ودام و-
 و.بورك٠ذي اعتبار فيه ونذرر ، فبراير

 ة—الجمعي وعقدت ، للمنظمة ١مقر
 المدينة لهئه ;ا اجتماع أول العمومية

 ثم دبر ١٥ و اكتودر ٢٣ بحن ما
 سكر ليك 'ذخذت١و نفه العام
 المبنى اقامة 'نم حتى ،لها *إقتا ١مقر

 عام فى اش وانتقلت ال-هيئة ألمذديد
 أوروبيا مقرا د١للمكظم ن١ ا كم ؛ ١٩٥٢

٠ بععدويمرا ( ا مم قمر ) جنيف فى

 ديباجة الهيئة ميثاق بذضمن - ٢
 واالهدأف اليا المثل تتضمن

 جميع اليها تتطلع اش المشتركة
 فى حكوماتها اشتركت التى الشعوب

 شمل٠ضت١االغر وهذه ،المنظمة اذشاء
 الدوليين، واالس السلم على المحافظة

قات تنمية  ،االمم بين الودية الع
ت حل على الدولى التعاون  المثك
 واجذ.ماعية اتذءمادبة من العالمية

 تعزيز عإى والعمل وانانية وثقافية
 ياته>لو االنسسان حقوق احترام

٠ االساسية

 وم—'ذن االهداف هذه ولتحقيق
 تن-حل بدىء١ من عدد وفق لمذظمة١

 نم أساس عاى الهيئة تقوم ا داى ام
..عجمد دة؛ش انمي.؛ فى. ة ١او—المس--



١٣٧٢ المتحدة االمم بدة

X لقيام١ أالعضاء جميع عر ٠ را عضا 
 . الحاق ضؤليغر التى بااللتزادات

 ألدولية منازعاتهم ؛حلوأ ن وعرهم
 وأالمن أللم نعرض ال دوسائل
 ١أنيقدمو عليهم كما ٠ الخطر والعدالة

 من نتخذه’ فيما مساعدة كل لألمم
 مع ، ق أرثا الئكام طبقا أجرأء

ءة  ألميثاق أحكام فى لين ;ه١ م
مم ما؛خذول٠  فى تتدخل أن ألمتحدة ل

 حذرة أ لد أ ألذ-دون ميم٠ى من هى ألرور
٠ أالعضاء ألدول من دولة الية

 لجميع مفتوحة ألمنظمة وية——عض
 أاللتزأمات تقبل ألتى ألمستقلة الدول

 اء—وأعد- ث ألميثاق يتضمنها ألتى
 أ أشتراً، ألذين هم '--ون ألم، ألمنظمة

 قدوأ وو فرنءؤ سمان "نمر م، فى
 عليه حاوماتهم وصدقت ارناق

 ويتم "٠ ( بولندأ باضافة ه ١ عددها ه
 بموافقة ا خرى ألدول أشمام

 لهذأ ) لثلثين١ باغلبية ألعامة لجمبة١
 مبن أك حرمان لمتحدة١ الواليات أمكن

 ضغطها تحت ألعضوية من ألثعبية
 أه؛مة١ والمجمعة . ، خغاديا ط

 على بناء أعضائها من ألعد-و ن حرما؛
 وفى أالمن مجلس ٠ثم رأدعة توص-ية

 مبادى؛ خرق عر أالصرار حالة
أالنحاب ألعضو المدولة كما ،أرثاق

 كما ) أليها أنعودة وكذلك ألمذظمة
 وعودة النمحاب بالنبة حدث

٠ *دميا اً و ند أ

 فى ضرة’٠١ الرسدحة أللفات صل
 ،ألفرنية ،االنجليزية : أالمم هيئة

 ، سينية ألت ثم أإروسية ، أالسبابة
 أالنجليزية فهدا ألعمل لفتا أما

 باالسبانية يعمل كما ،والغرنسية
 وألمجر ألعامة ألجمعية أيضافى

 وللحمعية ؛ وأالجتماعى أالقتصادى
 ألثلثين جوأفقة أرشاق تعديل ألعامة
 ألدالجين أالعضاء ’جميع فيهم بما

 حتي ) بالفعل تم وقد ،أالمن لحلن
متها مواد عدة تدبل ( التاريغ ٦جف

 اء—أعف بزيادن أاخاصة ٢٣ ألمادة
 ٠ ءضوأ أ ه أاى ١١ نم أالمن ر٠مجذ

 ؛ء—أعض :زيادة الخادمة ٢٧ وألمادن
 من الجتؤ.اءى١و أالقتشادى ألمجدر

٠ عذوأ ٢٧ ألى ١ءضصو ١٨

 زة—االجه من أرر.ة تتكون — ٣
 ألجمعدتية : وهى أ"نية أر-يية
 أراسن ٠؛ا من مجلى ،العامة

 مجلس ،عى وأالحما أالقتعادى
 ثم الدورة ألعدل محكمة ،ألوصاية

٠ العامة أ مانة

 جميع دن ألعامة الجمعية وتتألف
 نضاعف’ وقد ؛ ألمتحدة أالمم أعضاء

 عام فى ألمنظمة أنثاء منذ العدد ١ط
 ألتى الذحرر لحركات نتيجة ١٩٤٥

 ت٠كا اتى١ أالقاليم من أ وني شملت
 ٠ سابقة محميات اً'و ت١مد-ذذد,مر

 دورة أول فى ألمذظمة أعضاء عدد فكان
 فى عضوأ ٥٨ أر أرتفع عغدوأ ه ١ لها
 فى عضوا ٨٢ الى ارتفع . ١٩٤٨ عام
 فى عفوا ١١٧ الى ارتفع . ١٩٥٧ عام
 فى عفوا ١٢٤ الى ثم ١٩٥٧ عام

 جمهورية ول—بقب- ١٩٦٧ دببم.
. لدبمقراطيةا بدةلجنو ١ اليمن

 فى العامة ا!جمعية رياسة تولى
 هذرى ( ١٩٤٦ عام ) ,ا ولى دورتها

 أوزوالدو خلفه ، كى لبلجح ١ رس....اك
 ثم ، التالى العام لى البرازيلى براها

 ١٩٤٨ عام االرجنتينى أرك جوزى
 ايفات ثم ( االستثنائية الدورة )

 ولى ، اكادية الدورة فى االسترالى
 انتظام الله نعر انتخب ١٩٥٠ عام

 ١٩٦٧٠١٩٦٦ عام وفى ، االيرالى
 االفنانو. بزواك الرحهن عبد انتخب
 العامة للجمعية ٢١ للدورة رئيا

 التو. االستثنائية للدورة وكذلك
 بمناسسة ١٩٦٧ يونيه لى عقدت

 الغرق فى االمراباى المدوان
 الربدات ٢٢ الدورة وفى ، االوط

انتخاب تم ١٩٦٧ سبتمبر ١٩ فى



التحرير هيئة ١٣٧٣

 خارجية وزير مانيسكو كورنيليو
 فكان العامة للجهية رئيا روماب

 المعسكر دول ن٠م انتخب رئيى أول
٠ الذرض

 بالمهام العامة الجمعية تقوم
 لجان ست بمعاونة اليها الموكولة

 ،بالسياسة ا ولى تختمى ، أساسية
 السياسية اللجنة وكذلك ) ،واالمن

 بالثوئن ،الثانية ، ( الخاصة
 : الثالشة ، والمالية االقتصادية

 واالنانية االجتماعية بالشوئن
 الوصاية يثغون ا الرابعة ،والثقافية

 بالحكم المتمتعة غير االقاليم وشوئن
 بالشوئن : ة ٠٠لخام١و ،الذاش

 : والسادسة ، والميزانية االدارية
 يجوز كما ، القانونية بالشوئن

 لبحث لجان أو فرعدة لجذان ل تثئي

٠ عينم وع٠خمو

 الجتماءى١القتمادىو١ المجلس اما
 'ننتخب وا—عض ٢٧ من لف ب!

 لدة منهم ٩ العامة الجمعة
 انتخابهم اعادة وز٠وبج سدوات ٣

 نثاط عن المسوئل هو المجلى ا ٠وهلم
 ، واالجتماعى االقتصادى الهيئة

 لجان بواطة شوئنه لس المم وإصرف
 لجذ.ة ا تثمل فرعة واجان أسارسية
 اللجنة ، المبكان لجنة ، االحصاء

 ، االنسان حقوق لجنة ، االحماعية
 لمنع فرعية لجنة عنها انبثقت )

 ( االقليات وحماية العنصرى اكمييز
 اقتصادية احان أربع أنشئت كما

آنيا ، أورا * *نشمل ليميه ة ١
تينية أمرى ، ا قدى والثرق  ال

٠ الؤربقح؛ االقتصادية االجنة ثم

 ا؛رتمطة المشذصحة الوكاالت أم؛
 ح فتشمل ، المتحزرة االمم بهيئة

 منظمة ، الدوب العمل منغلة
 ا مم منظمة ، والزراة االغذية
 والثقافة والعلوم التربية المتخددة

، لعالمية١ااصحة مذظمة '، ليوناو(١١

 ، الذرية للطاقة الدولية الوكالة
نشاء الدولى البنك  ، والتعمر ل
 مؤسسة ، الدولية التنمية هيئة

 النقد صندوق ، الدولية التمويل
 للطيران الدولية المنظمة ، الدولى

 االتحاد* ،العالمى البريد اتحاد ،المدلى
ت الدولى  اللكية للمواص

سلكية رصاد العالية المنظمة ،وال  ل
 البحرية االستشارية المنظمة ،الجوية

 للتعريات العامة االتفاقية ،للحكومات
٠ ( الجات ) والتجارة

 اش الكبرى القضايا نتضمن’ - ٤
 أو العادية الدورات فى أثيرت

 اكثرها ) العامة الجمعية االستثنائية
 ( االن مجلس فيها اشترك قد
 الهند بين مبر كشم قضية ٠ يلى ما

 ، كوربا فى الحرب ، والباكستان
 غينيا ، االسرائيلى العربى النزاع

 لعنصرية١التفرقة ، ( ايريان ) الغربية
 ، قبرص قضية ، افريقيا جنوب فى

 المسمرات ، االفريقية الكونغو
 ،)قضية الجنوبية روديسح؛ البرتغالية

ح نزع  لطابع١ت١ذ لمائل١ومن ،ال
 برنامح وضع ئىواالنشا االقتص-؛دى

 ، الغنية القتصاديةوالمعوذة١ للتنمية
 انشاء ، للطفولة صندوق انشاء
جئين لدون مكتب  وكالة انشاء ، ال

حئين غوث  ، الغلطينيين ال
 باالضا" ، االستعمار تصفدة لحنة

ن اصدار الى  اخوق العالى االع
 االمم هيئة ميزانية بلغت ، االنسان

٠د٠م١١٦ر٧ جملته ما ١٩٦٦ لعام

 فى اواردة ١ ظلحات٠المص تراجع )
 المستذلة عناودعها 'نحت المادة هذه

٠ القاموس.( نم
البحرار هيئة

 دمية منظمة ، ااتحربر هيئة
 بشاير ٢٣ مهافى قح؛ ءن أءلى محربة
 على ؤر—أد ٦ مرور يهناسبة ١٩٥٣
 شعارها جعلت و ، ؛وليه ٢٣ دورة

(( والعمل والنظام االتحساد ))



١٢٧٤ اسن الثشبد هيئة

ء ٠ أهدافها ونضمنت ل اج  االحت
 المعمالح تحقيق ، لنيل ١ وادى عن

 مجتمع واقامة ، للشعب الحقيقية
 والوطن بالله االبان من أس على

 المواطنين وتبصير ، ؛؛لنفس والثقة
 ١٩٥٤ ماي-و ١ وفى ، بواجباتهم

 ؤقت٤ا٠ ا ءإى المجاس تشكل
 لجمعية ١ سلطات ومنح للهينلمن

ل اارئيسية العؤومية  المنوات خ
ث  اب بن٠تكو تاريح نم االولى الث
: ا"ش النحو عأى وذأك

 الناى عبد جمال ح اً بكبانى
 الح يرز ح أ صاغ ، رئيسا ،.عل م ح

 كمال ح أ صاغ ، سالم مصطفى الدين
 » ف اطر بن لد ا نور ٠ د ، حسبن الدبن
 ممن٠ح أحمد لثية ا ، رضوان فتحى

 الثرباهى، أحمد مهندس ، الباقورى
 ، الطحاوى توفيق ابراهرم ح أ صاغ
 ، طدبة الله عبد أحمد ٠ ٢ أ صاغ

 عبن ميد٠٠٩أ ١ حمين ٠ r أ صاغ
 صم يونيه ١٩ وفى ، أعضاء ، القادر

 مخدسد بكباذى المجا-ى ءضوبة الى
٠ الساداش أنور

 فروع انشاء التنظيم و'فن
 لمخد؛ؤطات١و ا؛درريات أذعد؛ء فى للهينة

 ت خمد، الخارج فى فرو^ أنثنت ا٠كم
 م إه؛ ا وبدد ، وروما دسى وبار دمشق

 -صها أعيد الهيئة انشاء نم االول
 رسية ادارات ٧ اساس ءإى

 من ؛ الهمنة نثناط و'ذذ-.حه.ذت نؤلت
االحداث. رعاية ، ا مدة مكافحة ذاك

 ؛وظذ.بن ١ إرعابة مدح ٠ما ثذ.اء٠ااً
، عمارح مأؤسة ؛ء—انش ، وأسردم

 ومذظ.مة ، الشباب لمذ٠مذظ ء اننت؛
٠ للنقابات
 البناء مفتوحة الهيئة عضوبة كانت

 السمعة ذوى من الذج وأدى
 ار االعضاء ودشم ، الحسنة

 ح٢■ : * تك ثو ، -نجةن٠٠٠وحق: وعاملين ت٣مج٠٠مذض
 ءلمى انقفى اذا عام ا؛خضم العفنو

 اهيغلم، ١ 'نغم كما سدوات ٣ بذ^ عضدو
للعضوية ألمقررة ١٨ مدن دون ن ااغب؛

 'نتدرح أن على الشباب منطمات باسم
 بالقرية تبدأ بحيث الهيئة أجهزة

 منحنت التى العمومية يالجمد^ه وتنتهى
ل ؤقتة٠م بعفة اختصاصاتها  ح

ث الذوات  المجلس الى ا ولى الث
 االدارة سبقت الذى إؤقت١  طى١

 منظمة بقيام المنظمة ألفيت ٠ اليه
 بادرن التى (( القومى االتحاد ))

 مزلو فى المخدوبة باب بفتح نشاطها

الدوية التنهية هيئة
 لتابعة١المتخححة الوكاالت احدى

 وكالة وهى ،المتحدة االمم لهينة
 الدواى !.بنك ا ف ١اثر تحت ض قرا ا

نشاء  ٢٤ فى أنشئت ، والتعمير ل
 قيامها من وأنفرض ، ١٩٦٠ ستبر
 وزيادن االفذصادرة التنمية تحقيق
 متوبات رفع ثم ومن االنتاج

 مية الذ؛ العالم مناطق فى المعيثة
 وهى ) عفويتها نطاق فى خل ذلى التى

 لبذك١فى االعضاء الدول لكل معذوحة
 ذلك ويتم ( والتعمر  نشاء الدولى
 حذطعن ت نغن؛ لمواجهة قروض بتقديم

 ء االعن؛ الدول تضدهها التى التنمية
 القروذر نظام من مرونة أكثر بثروط

 الذى االموال باهت وقد ،التذليدية
 عام نهابة حذى اسئة بها ارتبطت

 د٠ م ١١٩٢ .حملتها ما ١٩٦٥
 ٣٠ فى الذ.نمية قرصا ٧٩ شملت

٠ دولة
 دن الهيئة هذه جهاز يتألف
 المدلربر من وعدد المحافظين مجر

 ادولى ١ البنك ورئيس ، التنغرذيين
 ألهرث رئيس نفه الوقت فى دو

 التنفيذيثن المديرين مجلس ورئيى
٠ ن ثحجت؟١و مدبنة اابرئة ومقر

ن ء هيئة
 حهزة٠ من حذياز الماث الهينة

 ذظرا استثنائية سلطات يمنح الدوالمذ
 ذه بضطلع الذى النشاط لطبيدن

 الصادر التنظيمى الغرار ددود٠ وفى
العامة الهبائت وهذه ،الثأن بهذا



اسدية الهيئة ١۴٧٠

 المختصهرظ الوزراء ادراف نحت تدش
 أز محالح االصل فى كان وأكثرها
 اللواب هدى على تعمل عامة ادارات

٠ التقليدية الحكومية

 ا 'نشمل العامة الهيائت هده
 هيئة ( القومى االرشاد وزارة لم

 هح.ة ، التلفزيون هيئة ، االذاعة

 ، اًثار.النوبة انقان تمويل صندوق
 للتأمبن العامة الهيئة الحزانة( ),ورارة

 هيئة ( لعمل١ وزارة ) ، والمعاشات
 وزارة ) ، االجتماعية التأمينات

 لتنمية العامة الهيئة ( االقتصاد
 لثوئن العامة الهيئة 1، الصادرات

 )وزارة ،الدولية واالسراق المعارض
ح  العامة الهيئة ( الزراعى االص
ح ص ٠ الزراعى ل

 الصناعة وزارة و 'نشمل كما
 العامة الهيئة ( وادد والكهرباء

 ادعم العامة الهيئة ، للتصنيع
 للترحيد المعرية الهيئة ، الصناعة
 السد لبناء العامة الهينه ،القياس
 لكهربة العامة الهيئة ،المالى

 لشوئن العامة الهيئة ، الجمهورية
ت وزارة ) ، االميرية المطابع  < المواص

ت هيئه نحلبن، السلكية المواص  وال
 اكتل( وزارة ) ،للبريد العامة الهيئة
 ، الحديدية لدكك العامة الهيئة
 ألمالى اقل لشوئن العامة الهيئة

٠ السويس قناة هيئة ،الداخلى

السعدية الهتف

تألف ممرى نحياس حزب __ ا
 عدد بانغمال ١٩٣٨ عام أوائل فى

 ، الممرى الوزد حزب اعضاء من
 المنغملون أذاع العام من بناير ه فغى
 ايدينا نمد نحن ها )) : فيه جاء بيانا
 ، الراى يشاطرنا مواطن كل الى

 نحيرة وسنتن؛ الوفد ىء۵مبا وعهدنا
 من ماًرأة البدع من خالية سعد

٠ (( الهوى

 االنغصالية ألحركة هده بدأت
 بخروج الحزب هذا الثام مهدت الذى

 ١٩١٦' ربب فى بانا النقرانى
ت وزيرا وكان  الوزارة فى للمواص

 ، باشا ن اص اكد- رداسان الوفدية
 بنارر فى ماءر أحمد ٠ د اب وانضم
 أرتت اذخاربخ هذا ودول التاذى

 انتد؛؛؛ت ح.ربت١و الوذدية اذوزآرة
 محمد ألفها للوفد مناوئة وزارة ظل فى

 بئة ا حزب فحصل باشا محمود
 اتهمت لهذا أغلبه ءلى العذبة

 االنتحاب عملية فى بالتدخل الوزارة
 ٢٤ وفى ، الجدبد الحزب صالح فى

 الول الحزب اشترك العام من يونيه
 الوزارة فى أعضائه من بخمة مرة
 ،النقرانى ، ماهر احمد ٠ وهم

 وسابا محمود حامد ،غالب محمود
 فى الوزارة استقالة وعد ، حبشى

 فى الحزب اشترك ، أغسطس ١١
 ( خلفتها التى ) ماهر عل وزارة

 ابراهيم بينهم من وزراء بحممة
 الذى ماهر أحمد من بدال ارادى عبد

 وبدد ،االمواب لمجلس رئيسا انتخب
 يوب ٢٣ فى الوزارة هذه اقالة

 وزارة فى الحزب اشترك ١٩٤٠٠
فية صبرى حسن  ااوزراء ولكن االئت

 اسننالوا أن بلبثوا ام العديبن
فهم  فى ممر اشتراك بشان الخت

 عن !إدفاع طاليا١ دخول بعد الحرب
د حدود  وطبة بغوات الغربية الب
 *تم ،الرأى هذا بؤبد؛ون وكانوا
 ةن٠حس وزارة فى واشتركوا عادوا
فية سرى ٠( ١٩٤١ )يوب االئت

 السعدية لهيئة١ حزب شكل " ٢
 أحمد رئيسه برباسة وزارة أول

 اغتيل الذى ١٩٤( أكتوبر ٨ فى ماهر
 رأس عل فخلفه ١٩٤٥ فبراير ٢٤ فى

 الذى باشا النقرانى والوزارة الحزب
 وشكل عاد ثم ،ل استقال أن يلبث لم

فية وزارة  ١٩٤٦ ديسمبر ٩ فى ائت
خلفه ١٩٤٨ ديسمبر فى اغتياله وبعد



١٣٧٦ العليا العربية الهيئة

 رة١اوز١و الحزب فى الراسة عذى
 لمين باشا الهادى عبد ابراهيم

 فكانت ، ١٩٤٩ بوليه فى استقالته
 الهيد.-لمن حزب ألفها وزارة آخر

ن حتى السعدية  بوليه فى الثورة اع
 زاى—االح كات التى ، ١٩٥٢

 ادة٠فى مجذ-. من بقرار المياسي-لمن
٠ ١٩٥٣ بنابر ١٧ فى الثورة

 الطيا الدردين. الهيئة
تثمكلت فلس-طثلتية ذومية بئة

 دن 'نتألف وكانت ، ١٩٤٦ بونيه فى
 والمند-ات االحزاب وممثلى ر؛ؤساء

 العروين اللجنة حل بعد الفطيرة
 بااغذى ائها—أعف. وتشتيت العليا
 مجذ-نى قيامها وأبد ، بد وا!تشر
 فى مؤرره عقد الذى العربية الجامعة
، نفسه المام صسيف فى بلودان

 ا٠ل٠ربس مقرا ااناهرة وأحرت
 ها1 ’ناذب مذرا اتدذت كما طها كد؛

 وت. وري ٠فىدمثق مكاتب و القدس فى
 ونفلم على العمل ذها٠مه وجعلت

 اإداخل فى الغلطينيين صفوف
 ل والحده الندرات واصدار والخارح

 _حرة—والذخذ لحه—االس- بعضر ماى
 وندربب ة٣ذذ٠ا؛ر للمدركة ١د١تعد٠^١

 ، الماربة ا عمال عاى اأجاهدرن
 جيش انثاء فى النشاط- ا ه؛ و"نبلور

 الغنادر عبد بقيادة المقدس الجهاد
 الملك حل ١٩٤٨ عام وفى ،الحينى

 مكتب وألغى الجهاد جيثر احلهة عبد
 شاطها 'نمارس كانت التى الهيئة
 وكان ،الذطينية ا!رض داخل
 امين محه_د المنتدب الهيئة رئيس

٠ بن٠ط ٠٠٠ 1 ف مفتى اأحينى



الجديد الوادى ١٣٧٧

ى
حوية واجبات

 بها يتصد الدولية الواجبات
 ألدول على يتبغى أش االلتزامات

؛ لدول١من بغيرها دقاتها1فىء مراعاتها
 بعن الدولى القانون فقهاء ويميز

 ، الدولية الواجبات من مجموعتين
 ؛القانونية الواجعات هى االولى

: ا دبية الواجبات هى والثانية

 تقوم القانونية فالواجبات - ا
 حقوقا دولة لكل ان على اساسا

 الفانون لقواعد ونتا مقرر؛ ثابتة
 احترامها غيرها على ,بتبغى الدولى

زم كان تم نمن ،' وميانتها  بعن الت
 متوى على والواجب الحق
نات  فى الحال ه. كما الدولية الع
نات  هذ، فان لهذا ،االفراد بين الع
 ز تتدعى الواجبات من المجموعة

ل حالة  المخلة الدولة اكراه بها االخ
 هذه مراعاة على واجبارها بالتزاماتها
 التى الوسائل بثتى االلذزامات
 والتى الدولى القانون :تررها

 الدولية المندات مواثيق تذضمنها
 الجماعية المعاهدات نعوص أو

٠ الشارعة

 !تاذوية١ الدولية فالواجبات
 القانون قواعد مراعاة .٠ 'شمل
 الناشئة االلتزامات 'ننفين ٠ الدولى

 ، ااطنود من وغيرها المعداهدات عن
 الشئوئن فى التدخل عن االمتناع

 زورة ٠؛االءرى للدول الداخلية
فات  ، السامدة بالوسائل الخ
دولة ة عد مما عن االمتناع وبااتااى

 وكذلك ، الحرب استخدام الى تلجاً
 كسب بأى االعتراف عن االمتناع

 ؛ والذوة الغزو أساس على اقليمى
 االمم هيئة ميثاق شمن وقد

 االلتزامات هذه الى صررحة اشارات
٠ القانونية

 االدبية الدولية الواجبات أما ' ٢
 حق اىا 'لتند ال التزامات فهى

 ولكنها ، دولى قانون أو به معترف
 المامة المبادى اطساس على تتوم

 أو االشانية أو المدالة إتكرة
ت  عتاب ال ثم فس ،المرب المجام

 هذه لمثل تتنكر التى الدولة عر
 نقمة تستثحره بما اال الواجبات

 بدوره وهذا علدها العالى العام الرأى
 الجزاء هذا بكون أو ، أدبى عقاب
 اذ ؛بالمثل المثل مقابلة مبدأ بتطبيق

 العرف سوى الواجيات هذه :ترر ال
 فضفاض نظامها فان لهذا االتفاق أو

 الواجبات وبين بينها الحدود وان
 اذ مستقرة غدر التانوية الدوية

 الى الدولى العرف نتحول ما كثبرا
ت منظمه قاذوبية قاعدة  دحمن للمعام
٠ الدول

التيل وادى
 ارثداًه؛ ئ مصربة يومية جربدة

 أحمد محمد ١٩٠٨ عام باالسكندربة
 جريدة أول بذلك فكانت العزة

 بة باالسكندر ذحدر وطنية سية ب
 وقامت ، مصرى بملكه؛ امربية ١ باإلفة
 توالى ، ١٩١٩ ثورة خادل بدور

 حذى مختلفة ظروف تحت صدورها
٠١٩٣٦ عام

 بهنا أسبوعية مجلة غبر وهى
 بدن بالقاهرة تحدر كانت االسم
٠١٨٧٠-١٨٦٧

الجديد الوادى
 ١٩٥٩ عام منذ أطاق اسم ٠١

 الصحراء محافظات احسدى على
 س االسم هذا انتق ، المعربة
بر—لتعما مشروعات من مشروع



١٢٧٨ واردات

 جمال الرسمى عنسه أعلن الزراعية
 ٢٣ فى سعيد بور بمدينة الناصر عبد

 اقامة ف يمتهد و ١٩٥٨ ديمبر
 النيل وادى يحاؤى جديد زراعى واد
 شماال ويمتد أسبران عرب من يبذأ

 الخارجة ألواحات يغسم بحيث
 ا ولى أمآلبحاث ومه ، والداحة

 اأوادى تحت 'الموجودة اًلجوفية المياه‘
٠ فدان مليون نعف لرى يكفى بما

 الوادى محافظة 'ننقم - ٢
 الواحات شم : الى اداريا الجديد

 ٢ ره٧٨٧ سكانه عدد ببلغ و الخارجة
 ١٢ر٣٤٦ وكان (١٩٦٦ )تقد؛ر 'سمة
 ويشمل ، ١٩٦٠ احصاء >ب

 والثركه الخارجة تدينة قرى
 ، وجناح وبوالق وباريى والمحاريق

 عدد ويبلغ الداخلة الواحات وكم
 ( ١٩٦٦ تقدير ) ٣٤هر١٦ سكانه

 ١٩٦. احصا، حسب ٢١هر٨٦ وكان
 والجديدة مود قرى وشمل

 ،ها وغي القعر وعزب والى والشيخ
 اقرب اميوط محافظة وتعتبر

 نحو ) الجديد الوادى الى المحافظات
 ديد—الج الوادى وكان ( كم ٢ ٠ ٠

الممحراء فظة محا راسم رابقا ف وعر
 الولى١ لخمية١ لخطة١ ٠كاذت

ح الى تهدف  فض٠ا ١٣١ استص
 فذرة بعد انوزع أن على ١٩٦٥ غام

 على االستزراع عمليات من محدودة
 من تهجرها يتم التى المناطق أهالى
 حفر بالفعل تم وقد ،ل—الش وادى

 ٤ ٠ ٠ بين البئر ءمق يذراوح بئرا ٧٠
 زمام لرى البئر وتكفى متر ٨٠ ٠ و

٠ أكثر أو ف ١٥٠ مساحه

واردات

ح فى الواردات ٠٠ ١  االصط
 الساع مجؤوع بها يقصد الشائع

 غرها من الدولة عليها تحمل التى
بالتبادل أو النقدى لدولبالشراء١ من

 بالعملة نيمتها ونقدر التجارى
 ( ف ى ص ) الوصول .سعر الوطنية

 النقل مصاريف 'شمل قيمتها ان أى
 ٠ الوسول مينا، حتى والتأمين

 يعرف ما حدى أحد الواردات وتمثل
 ان غدر ،للدولة التجارى بارزان

 سبرى تثمل ال المعنى بهذا اواردات١
 ترصد التى وهى المنظورة الواردات

ت فى ٠ الجمارك سج

 االقتصادى . لمعتى الواردات اما
 الواردات ( ١ ) بها فيقمد الشامل
 االشارة ساغت التى المنظورة السلعية
 اللعبة الواردات ( ٢ ) اليها

 التى وهى الرية أو المتورة
 عنها يعلن ال ولكن الدولة تتوردها

 عمكرية أو سياسمية مباب ال
 المواد او الحربية كالممدات
 غر الواردات ( ٣ ) االستراتيجية

 الخدمات مجموع ولقصدبها المنظورة
 المقارح من الدولة عليها تحمل التى

 التأمئ خدمات أو القنيطة كاتحرة
ت النقل ونذنات  ورؤوس والمواص
 الذى الخدمات أو المتغمرة ا موال
 خارح فى المواطنون عليها لحصل
 والصادرات فالواردات ٠ االقليم

 فرلع ما الثامل.يؤلفان المعنى بهذا
 كاوة يرصد الذى المدفوعات بميزان

ت  الدولة بين االقتصادية المعام
٠ الخارحى والعالم

 على اللعية الواردات تقم - ٢
 (١١لى١ المحلى االثتماد أساس

كية سلع  السبع وتثممل استه
 عر الدولة تثرف التى التموينيا

 سلع أو انتاجية سلع ( ٢ ) توزيعها
 المناعى االنتاح فى تدخل وسيطة

 سلع ( ٣ ١ الكيمائية كالمواد المحاى
 وا الث واالجهزة كالعدد استثمارية

 تتورد سلع ( ٤ ١ النقل وأدوات
 كان ثم فمن ، تمديرها اعادة لفرض

 فى أهبة الدولة واردات لدراسة
ا بياسته وعلى مركزها على التعرف



( مد.بئة ) واشنجتون ١٣٧٩

 المستعمرة فاالقاليم ، االقتصادية
 السلع من احتياجاتها جميع تستورد’

 تتضمن ال بينما خارجها من المصنعة
 ، االولية الخامات سوى صادثممإتها

 تثمد النامية الدول واردات بينما
 فض االنتاجية اللع ا ول المقام فى

 كالخبرات المنظورة فز الواردات عن
 وارداتها قيمة تزبد لهذا ، ا جنبية

غمم لغترة صادراتها ةيم.-ة علمى

 فى ٢حع واردات قيمة بلفت ٠ ٣
ل  جملته ما ١٩٦٥ - ١٩٦٤ خ
 ح م ٢٦٥ مفابل ج) م ٤٠١

 ساع ٦٩ : وتثمل ( للصادرات
 ٤٥ ، ومحاجر مناجم ٣٧ ، زراعية

 ٣٩٠ وورق أخثاب ٢٥، كيمائيات
 ٣٣ ، كهربائية الت ٢٦ ،آالت

 قيمة وبلغت ٠ اام نقل وسائل
 الخمة اشهور عن الواردات

 آخر حتى ) ١٩٦٧ عام من االذوة
 مذيما' ح م ١٣١ جملته ما ( نوذمر

 م ٣١ و التموينية لدلع هرلميونا ٧٦
 م ١٠ و الحربى واالنتاج للصناعة

٠ الزراعة 'لتطاع

وادسو
 حموزرية عاصمة ثرشوفا.، أو

 االسم طإق كما االشتراكية بوإشدا
 اش المدينة بها 'نقع التى المقاطعة على

 و'نبدلى الفتوال نهر ضفتى على 'نطل
 لمطت ،برلين من الثرق فى م ٣٢٥

 ١٧ فى عنين.ة مقاومة بعد االلمان دلى فى
 من دوهرا ١٦ بعد وذلك١٩٣٩ سبتمبر

 بولندا حدود االلمانية لجي-وش١ عبور
 ١٩٤٤ أغطس وفى ٠،الفرية

 ضد الوطنية ق_اومة1١ 'تجددت
ل  تحريرئ ولكن ،ا لماذى االحت

 يين لم االوفيتية١ الذوات طة بوا
 كثبرا عانت أن بعد ١٩٤٥ منابر حتى

 المدرنة سكان عدد لبلغ ، التذربب من
 من،وكان١ر١٣( ١٩٦٠ أحصاء ١

٠ ١٩٤٦ م٤ء فى أ!خا ٤٧٦

 المياس مذرالولف هى ووارسو
 حلف )) باسو المعروف اشكرى

 الدول بها وذمته والذى ،، وارسو
 مابو’ ١٤ فى ا وربية االشتراكية

 شمال حلف ))انشاء على ردا ١٩٥٥
 الدول ذظمته الذى (( االطلنطى

 الغربية ألمانيا فيه واشتركمت الغربية
 المقر هى كذلك ووارسو ٠ ١٩٥٤ عام

 من كل اختياره ءلى اتعقت الذى
 والس ا مريكية المتحدة الواليات
 فى سغبريهما ملتقى ليكون اشعبية

 'نستدعى اش المائل لبحث بولندا
 تم وقد ، االجتماع هذا مثل عن-د
 نهابة حتى اجتماعا ١٣١ عقد والفعل

٠١٩٦٧ عام
لجنة( وارين)

 دريية، تحقيق لجنة وارين لجنة
 بشمكيلها جونسمون قرارالرئيسى صدر

 لرئيس١غتيال١ عقب ١٩٦٣ نوفمبر فى
 'نحت تألفت ،داالس بمدبنة كيندى
 الفيدرالية لمحكمة١رشقضاة رياسة
 اشتق ١ى وس (( وارين ايرل ١) العليا

 ، آخربن قضاة ٧ وعضوبة سمها١
 ١٩٦٤سبتمس ٢٧ فى 'نقربرها نثرت

 عطألواال شاهدا ٥٥٢ استجواب بعد
٠ تقرير ٣..٠ءلبى

 هارفى ر ٠١ م٠أنالت اللجنة قررت
 اقترف وانه القاتل هو (( أوزوالد

 0 ٠ اًحذرون هرع اتفاق اداون جردمته
 ة١صغ ٨٨٨ التقربر حجم, بلغ وقد

 من وجلدا ٢٠ الى باالضافة ١
 التقربر اثار وك ، ( لتحيذات١

 بدلى ا سيم ال ، تات التي ^ن عاحسغة
 مدرنة فى ام—٠لد١ التائب أعاد أن

 ال'ذيمام١ ووجه التحقيق اورليانز ندو
 دم برد لم أشخاص الى حذ-دزد من

٠ اللجذ-ة 'نقربر فى نآر

( مدينة ) واشنحذون
مسمة ك١ ، شذجخن١و مددة
 ا مربية لمتحدة١ لراليات اداسة

ز٠اًدم جذون وكان ٠ ١٨٠٠ عام دنن



١٢٨٠ ( مماسة ) واشنجون

 هذه مقره جمل أمرش رئيس أول
دلفيا لمد العاصمة  ئ ونيويورك في

 عزو وند بوتوماك نهر على تمع
 متقاطعة دوارع هيئة على تخطيطها

 (( وائنجتون ورج٠ج )) من بتكليف
 ثارل تر٠بي ١١ الذرنى ألمهندس

 بلغت } ٢م ١ ٠ ماحة على (( نت لنفا
 ١٨١٤ عام وفى ( ذلك بدلى م م ٦٠

 بناؤها أعيد 'تم ألبررطانيون أحرقها
 دكانها عدد ببلغ ، عمرانه؛ وأتسع

 وكان الغا) ٧٦٢ (١٩٦٠ )أحماء
 (نحو ١٩٥٠ ء؛م فى ألفا ٨٠٢

 من سكانها اكثر ،١ ألزنوج من ذصفهم
ألفيدرأليه ألحكومة موظفى

 ألكابيتول ؛ شجتون ١و معالم من
 ؛ 'المريكى الكونجرس مقر وهو

 رئيس ر—ف وهو االبيض وابيت
 مبنى وهو والبنتاجون ٠ لجمهورية١

 وفر ئ أ مريكية ألدفاع وزأرة
 أرلنجذون ومقبرة ألمجؤول ألجندى

 ؛ ( دندى دفن حيث ) ألوطية
 ومبنى .٤ ألددرألية العل؛ وألمخكمة
 لنكولن ونعب ، لية١ألغبلىر ألخزأنة

 معبدا ٢١ د وباألى ؛ ألذكارى
 ومجد 'تقافى وركز ، 1بهود

مى ٠ اس
( معاهدة > واشنجتون

 بطلق أسم واخنجتون |عاهدة
 عقدت دولية أتفاقيات عدن ءلمى

ا بلى م؛ أبرزها األمريكية مة٠راصاصلج
التى ،ثنجتو ١و اهدن—مد   ١

بات بريطانيا رجن عقدت  ألمتحدة وأإز
 جميع لتسورة ١٨٧١ عام أالمريكية

 ذلك ن٠م ٠ لدولقنا بدن المذ-ازعات
 ابان (٠ االباه؛ » ألعينة قضة

هابة كدةألمر١ لحرب١  وعرخها أ
 ألمماط مالة . التحي. ءلمى

 لجنة على ألموضوع وعرض أبدربة
 ود لتدلى ا لة مًا 'تم ٠ مركة—مذ.-.

 طور١المر واالحكام اذخري إتبة ادق
٠ ألماذا

 الخاصة وأثنجتون معاهدة - ٢
 التى ألباسفيك فى ألسياسى بااوضع

 وأشترك ١٩٢٢ فبرأير ١ فى عقدت
 والواليات بريطانيحا ا توقيعها فى

 االتفاق وتم وفرنا واليابان أتحدة
 فى الراهن بالوضع االحتفاد على

 بعد الصون وحدة وعلى ، المنعإنة
ل مناطق بعض عن أتنازل  االحت

 حالة فى أالتفاق وكذلك ،بها ا جنبية
 احدى على خارجية قوة أبة اعتداء
 الجماعى التعاون على المتعاقدة الدول

 هذه تضمنت كما •' العدوان رد فى
 الباب )) بياكة عرف ما ألمعاهدة
٠ (( ألمفتوح

( وسر ) واشتجتون
به يقصد وأغنجتون مؤتمر - ١

 عقد الذى ألبحرى ألمؤتمر ألعادة فى
 ١٩٢١ نوفمبر فى واشنجتون بمدبنة
بات حكومة من بدعوة  ألمتحدة الو
 ألالح تخفيخر منه الفرض وكان

 وتفادى الكبرى للدول ألبحرى
 دراسة ثم ’ بينها ذها المنافة

 دفيك ألم؛ فى 'طياس ض* ألو
٠ ألصبن وستغب-ل

ا من كل المؤتمر فى اشترك
 وأليابان ألمتحدة وألواليات طانيا بر

 دعيت ^٠ك ، لعبان ا و وذرنا
 أطابا من كل المؤتمر سور
وحدور ؛ وألبرتغال وبلحيكا وهولتدأ

 االمرض الوزير ’ المؤتمر رئيى
 هو ذمر’؛ؤ١ عقد من ألهدف ( هيوز

 لمدة أجازة ألبحرية منح فى الرغبة
 عقد ألذى أالتفاق وتم .سنوات ١ ٠

 .بكوت ان على ١٩٢٢ مراير ٦ لى
 االساطيل لحمولة ا فعى الدد

 بريطانيا من لكل ط ’ ٥٣٣ الحرية
 د 1 ٣٢. و اسدة وا|واليات

 فرنا من لكل ف ’ ١٧٧ و ٠ لليابان
 خاصة بنودا ن٠تغم كما . وا;طانيا

 حمولةو البحرية المدافع بأعرة
ته الغواصات ألطائرات وحام



< والي* ) واشئجتون ١٢٨١

 ذلك بعد تعدلت االتفاقات هذه ولكن
١٩٣. لعام لندن مؤتمر فى سبما ال

 عقد الذى واثنجتون مؤتمر — ٢
 عام فى اكابق المؤتمر أعقاب فى

 الجوبة للحرب قواعد لوضع ١٩٢٢
 لحنة تيام على االتفاق الى وانتهى

 لهذا مثروع لوضع الخبراء من
 عقدت اش أللجة لهذه وتم القانون

 هذا اعداد الهاى فى اجتهاعاتها
 قبل ولكنه ١٩٢٣ فبراير فى المشروع

 فاجأت التطبيق موضع يوضع أن
٠ الثانية العالمية الحرب الدول

( ميثاق > واشنجنذون
عقدت اتفاقية واشنجتون ميثاق

 ٢ فى بكية االس واشنجتون بمدينة
 الواليات من كل ونعتها ١٩٤٢ يناير

 الوفيتى واالتحاد المتحدذوبريطابا
 وعثرين واحدى وهولندا والصين
 ، الحلفاء دول من اخرى حكومة

 المتعاقدة الدول تعهد الميثاق وتضمن
 حربها فى مواردها جميع! تحشد بأن

 تبرم واال تعهدت كما ، المدور ضد
 ، العدو مع منفردا صلحا منها حكومة

 اشارة اول الميثاق هذا من٠تض ١كم
 منظمة اقامة فى الدول- هذه رغبة الى

 االمريكى الرئيس عليها. اطلق ، دولية
 اهمم حينذاك روزفلت ذراكاطمن

 الخطوة وتمت (( المتحدة االمم هيئة ))
 فى المثروع هذا لدراسة التالية

 فى ثم ، التالى العام فى موسكو مؤتمر
 ١٩٤٥ عام فى اوكس دمبرتون مؤتمر

 فى فرانكو سان نمر لمؤ نمهيدا’
٠ تفهمه م لما ١

( والية ) واشنجذون
لواليات١احدى 1؛ واشنجذون والية

 قحىا فى وتقع المتحدة ا مربخية
 المحيد على مطلة الغربى الشمال

نة ثمت لها لير ) الهادى  ع
 التى واننجتون االمربكية بالعاصمة

 ، ( انثرق بأقحى ايكولمب اقليم فى نقع’
 كندا مابة——الشه حدودها نلتص’

والية تجاوره؛ ، البريطاذئتة وكولمبيا

 فى ون—واوريج الثرق فى ايداهو
 ٦٨ر ١ ماحتها تبلغ ، لجنوب ١

٠ م م الف

 من جزءا واثشجتون والدة كانت
 لتانحو حين ١٨٥٣ حذى أوريجون

 الى ضمت ثم فيدرالية مقاطعة الى
 عدد يبلغ ؛ ١٨٨٩ عام فى االتحاد
 ، ن م ٢ر٨ ( ١٩٦٠ احصاء ) سكانها

 المدن ألفا(؛ ١٨) أولمبيا العاصمة
 تقدير ) سيتل تثمل االخرى
 ١٨٤ سوكان ،ألفا ٥٦٤ ( ١٩٦٤

 أاغا ه ٠ بررت ١ ، لقا أ ١ ه ١ ما تاكو ، لغا أ
 مستعمرة ٢١ الوالدة نضم’ نمدا

 حول تقع أهمها الحمر بالهنود خاصة
٠ ف م ١ر٣ ماحتها وتبلغ ياكيما

 والية افتحاديات تطورت
 العالمية الحرب منذ واننجتون

 الى تحولت اذ أساسيا تطورا الثانية
 استنباط ذلك على وهماعد الخناعة

 نهر مجرى من الكهربائية اطاقة١
 الجنوبية حدودها بمس الذى ا٠كولمبب

 بلغ وند ( الواليات فى االولى وهى )
 { ١٩٦٢ عام ) العناس االنتاح بة

 وشمل دوالر بليون ٢ر٨ جملته ما
ت ووسائل الطائرات انتاح  المواص

 بها ؛وجد كما لكيمابات١و واالالت
 بينما الذرية الطانة النتاج هام مركز

 التى الغابات أخشاب من انتاجها بلغ
 الوالية ماحة نعف من أكثر تغطى

 الواليات حاجة سدسر يوازى ما
 الخشب لب عن فض المتحدة

 االنتاح جملة ) !ورف١ بانتاح الخاصر
 وبلغ ، ( سنوبا قم٠م ره ٠ ه نحو

 ٤١٩ الحقلية المحاصيل من دخلها
 ومن مد،٣١ الفاكهة ومن ، د م

 نحو ) د م ٢٢٠ المراعى منتجات
 ؛ ( منو.يا ألحوف من رطل٠م ٣

 تثمل التى الواليات أولى وهى
 السامون هممك ابذربة ثروتها

 عن فض ، ( شويا رطل م ٥٥)
ت هام بحرى مركز أنها  مع للمواص

أمى فى االمريبة االسكا والية



١٣٨٢ وا جئح- وانه

 ا مريكية ادتلكات ومع القارة شمال
٠ الباسيفيك فى

 من التشريعى محجلها يتألف
 اً لمدة عضوا ٤١) للثعيوخ مجلس

 ٩٩ ) للنواب ومجلس ( سدوات
 ينذخب بينما ( ننتعن لمدة عضوا

 يمثلها ، سدوات ٤ لمدة اووالبة حاكم
٠ نوأب ٧ و شيخان ألكونجرس فى

دا - حتج وانج
 بمدينة ولد ، دينى سيادى

 القانون درس ٠/٠ ١٨٨٤ عام كنتون
 الى انضم ، باليابان طوكي.و بجاهعة

 حاول ١٩١٠ ءا'م وفى ، الثورة حزب
 وحكم ألعرش ءلمى ألوهى اغتيال

 أنه اال الحياة مدى بالسدن عليه
 فى ألجمؤورية قيام بعد عنه أذرج

 خاصة من فاصبح التالى المام
 — ١٩١١(() صن يات سن )) ازعيم ١

 اليسارى الحناح وتزعم ، ( ١٩٢٥
 - ١٩٢٧ ) الكيومنتانج حزب فى

 عاد ثم اليجن الى انحاز 'تم(١٩٢٩
 حبلة عليه اثار مما اليار الى

 الى هذا ساوكه وأدى الجانبين
 المجلس تولىر~داسة ، الغتياله محاولة

 نائبا وانتخب ١٩٣٥ فى التنفيذى
 هذا وفى ، ١٩٣٨ حتى الحزب لرئيس
 وفر الوطنية الحرمجة هجر التاريح

 من أسبح حيث كونح هونج ألى
٠ اليابان أنصار

 عام فى الترجمة صاحب عين
 التى الصين لحكومة ررسا ١٩٣٩
 ناذكنعم وحعل اليابانيون أقامه؛

ل وفى ٠ لها عاصمة  من نجا ذلك خ
 ٠ ١٩٤٤ توفى ،تاذيةالغتياله٠ محاولة

 نثره شعر وديوان مؤلفات له
٠ ١٩٣٨

وايزمان
 حايم وهو ،مهيور زءي-»| — ١

 يلدة ولد ،أالمل روس ، د',يذمان
 ١٨٧٤ عام جرودنا بانليم ،موتول

ثم ا——ألمار بجامعات الكيمياء ودرس

 محاضرا وعمل سويرأ ألى انتقل
 انجلترا الى هاجر ثم جنيف بجامعة

 الجنية ءلى وحصل ١٩٠٣ عام
 للكيمياء مدرسا وعمل البريطانية
 منصب تولى ثم منثتر بجامدة

 البرطانية البحرنة وزارة معامل درمد
 وتمكن١٩١٩-١٩١٦ءام بين فيما

ل  طريقة اكتشاف من الفترة هذه خ
 له وكانت يتون—االس النتاج ضاعية

 المتصل الحربى االنتاج دوع فى أهمية
 لممله ونقديرا ، المفرقعات بصناعة
 فى متعمرة باممه اقيمت هذا

 ( البريطانى االنتداب تحت ) فلطين
 كان كما ، داود ستعمرن عرفت

 فى أدره البحرية خدمة فى لنشاطه
٠ الصهيور^ الحركة ذطوير٠

 هرتسل خليفة وايزمان يعتبر — ٢
 تور ،المدامرة الصهيونية مؤس

 العالية العزونية المنظمة رواسة
 النة وفى ٠'٠ ١٩٣٥ - ١٩١٧ بين ما

 اليهودية بين المفاوضات تزعم االولى
 وهى البريطانية والحكاومة الدولية

 وعد عن تمخضت التى المفاوضات
 أهر وقد (١٩١٧ نوفمبر ٢) بلغور
ل  تكون أن عل المحادثات هذه خ

 أنحاء ض ها ب ال |١ فلطين
 الوطن ( البريطانية االمبراطورية

 مع حاول كما ،أليهود الموعود ألقومى
 ضم المنتدبة الفرنية الساطات

 الى ( بلبنان ؤ الليطالى نهر مدطقة
 واليه ، فثل ولكنه طين—فل حدود
 لدخول أمريكا عر^ود الضغط نعزى

 عام العظمى الحرب المتحدة الواليات
 الضغط ثم ، الحلفاء صف فى ١٩١٧

 لوضع بباريس الصلح مؤتمر عر
 فى يطالى الس االنتداب تحت فكطين

٠ بلغور وعد ظل
 , الصهيور االنحاد رواسة تولى

 ورياسة ، ١٩٣١ منذ البرحاذى
 ١٩٢٩ بين ما دردة - - له-١ الوكالة

 فى الهودى الجانب ترأس ٠١٩٤٥ و
قام كما ، ١٦٣٦ عام لندن مؤتمر



الغانون وحدة ١٢٨٢

 اكدقي،■ لجنة أعال فى بدور
 اش ١٩٤٦ عام فى اللو-اسكبة

 فى درةو—اليه الرغبة بتحقيق اذتهت
 الى حديد يهودى ألف ١٠٠ ادخال

 وجه ا ٩٤٨ لو م؛ ١ ه وفى ٠'٠ فلطس
 لتهح١ ترومان ا"رش ارسى ايه

 أرض على اسرائيل باسم دولة بقيام
 برابر ١٧ وفى ، العربية طين دا

 الدولة لهنه رثيا انتخب ١٩٤٩
 كاب له ٠ ١٩٥٢ عام وفاته لحئن

 تاريغم وهو ،( لخط؛ ١و المحاولة ))
ل العهيونية الحركة  واالحت

٠ لغلطعن اليهودى

ة٠أساس وحدة
 السياسية اكبية التنظيمات فى
 االشتراكى( النظام ظل فى سيما )ال

 القاعدة االساسية بالوحدة يقعد
 اتجرمى التشكيل عليها يقوم التى
 التعبير هذا استخدم ٠ التنظيم لهذا

تحاد النظامى القانون فى  االشتراكى ل
 فى به وقمة ، ممر فى الغمربى
 محددة سكنية وحدة الذطبيق
 المدينة فى الثياخة أو كالقردة
 تجمع أى بها يقصد كما ، الكبيرة

 أوالمصنع الحكومدة كالمصلحة مشترك
 بالمؤسسة الوحدة هذه وتعرف الكبير،

 الوحدة وأعضاء ، الجماهيرية
 يتألف الذين هم ا مامية

 ستوى على االشتراكى االتحاد منهم
 تنتخب بينهم ومن االساسية ااناعدة
تحاد القيادية االجنة  هذا على ل

٠ المة.توى

اساة وحدة
 القاعدة بها بقصد العملة وحدة

 من دولة فى الرسمية العملة النقدية
 العملة وحدات ء أسه؛ وأكذر ، الدول

 كانت وان قديم تاريخ ذات الشائعة
 ا دوال تغير مع تذرت قد قيمها

 وفى الدول؛ فى ؛ د واالقتص. الياب؛
الى العملة وحدة وشم ، اساام

 كالقرش الحاسة أسماؤها لها أجزاء
 المصررة العملة اوحدة بالنة والمليم

 االنجليزية اك_لة اوحدن مية ناك
 قد كه.ا ، االحرلينى الجنه لوه

 أسماء ة وحل ا هذه لمضاعفات بكون
 سفر حالة فى ءادة وذلك ) خاصة

 الروبية ذلك ومثال ( حدن او ١ قيمة
 فكل ، دبة—الهد اادلة وحدن وهى
 (( الخ ١) باسم فزعر روبية ألف ١٠٠
(( كرور )) م—بام تدرف الخ ١ ٠ ٠ وكل

 العملة وحدات من وحدة لكل
 الدور النقر صندوق فى المشتركة

 ىرسم سدر له معجن ذهبى محتوى
ت احدى الى ؛؛لمقارنة  الثابتة العم

 هذا ويتراوح /٠ ا مربكى كالدوالر
 ن الذهبى الحتوى ورسمىتبد؛١ كر١

 االسعار هذه "نتعادل ؛لى—وبالت
ت الذهبى المحتوى بتساوى  للعم

 المحتوى يبلع : ذاك مثال ؛لها المقابلة
 ٠و٨٨٨ر٦٧١ا"مريكى اظهىللدوالر١

 ءطة وحدة وزن نفس وهو جراما
 الفدومينيكان ووحدة ، )البلباءو( بناما

 الدوالر ) ليبريا ووحدة ، ( البيزو )
 الرسؤى العر كان ص دمن للببرى(١

 الحال وكذلك ؛ واحدا لحميعها
السودانى الجنيه لوزن باكية

 والمراض ويجرى واهويش
 وزن وهو ٢ر٤٨٨ وهو وااليرلندى

 كاذت ثم قمن االسدرلينى انجنيه
 ؟*يعها تتأثر الرسمية أسعارها

 'نخفيذى بعد حدث كما واحدة بنسية
 ٠ ١٩٦٧ د؛دجر فى االستذرلينى سعر

القانون وحدة
 بأن 'نذول الدولى القانون فى ذظرية
 معاهدة 'نتضمنه الذى الذشريع

 لذى١ التشريع ينخ ة—انفاقي أو
 ولو حتى الوطنى القانون بتضمنه

 سابقا االتفاقية أو المعاهدة عتد نمان
 أن باعتبار ، المئدلى الذشربع أصدور
قواعد من قيامو؛ تتمد المعاهدة



١٣٨٤ مجمعه وحده

 فى ا ستية له الذى الدور الذالون
 ، المحر للقانون باكة السيادة

يع تثر فى يرد ض أى .?'تم ض
الدولة ذها٠ءقد اتفاقية لف وبدح محدى

٠ دستورى غير لما نذر’

 لتى١ ألمبادى، من ألقانون ووحدن
 غيرها دون ألدول بعض ؛—به 'نأخذ

 ، ( ١٩٥٨ لعام الفردى كالدسننور ١
 فى القانون و-ددة مبدأ بطلق ا٠كم

 التشريع ببادة االعتراف حالة
 قد صدوره كان ولو حتى. ألوطنى

 اتفازبية أو معاهدة لتورع الحقا جاء
 لهذا الدولة اصدار أن باعبار

 الدولة تخدول ضمنا بعتى ألتدردع
 نحوص على الخروج نية لفيد ما الى

 الدول ومن ؛كلها أو بعفها االتفاقية
 وحدة لمبدأ انثانى بادوجه تأخذ التى

٠ وبريطانيا مدر القاذون

 المبدأ القانون وحدة ذظربة دعارض
 أنه أى «القانون ثنائية )) ب القائل

 بين التطبيق- فى 'نعارض .بوجد ال
 لمحلى،١لقاذون١ أد ولدو نصوصرمعاهدة

حق أن بمعنى ٠ البق١ نشغ ال

مجمعة وحدة
 مده حكم أة—منش المجمعة ااوحدة
 الخدمات لنوض الريف فى تلوم

 والثقاب والصحية االحتماءب
 ، متجاورة قرى عدة تضم لدائرة
 مدر فى قام المجمعة الوحدات ونظام

 لحدهات ١ هذه في لذ,و ١٩٥٨ عام فى
 البنادر عن البعيدة المناطق فى

 العامة لخدمات١لتىتباذر١ واكواصم
 على وزارة لكل التابعة المدنات فيها
 هذه أهداف من فان لهذا ةا٠حدة

 االقتصادى النوى رفع ادوحدات
 الزراعى االرشاد طريق عن -للبيئة

٠ الرض والضاعى
 سكنى مجمع نم الوحدة 'نتكون

 ومدرسة ن صمة مجموعة لضم
لى االخص، من لكل مكاتب ثم ، ومكبة

 ، بيطرى وأ س١ازر١و االحذداعى
زمة بالمرافق الوحدة وتزود  لتى١ ال
 اصربائية واالضاءة المعامل •دمل
 التجربة ودلت ؛للذرب النقية والمياه

 انشاؤها تم التى الوحدات أن على
 ( االقليمية المجار اشراف 'نحت )

 سننعداداشا١ مدى حيث من 'نخننثف
 مختلف لل نناطها لمبانرة وتجهيزاتها

 تقتاًاف فقد ،الذكر المالهة الميادين
 على يقتصر أو فرفى عدة من المدرمة

 ٠ متويات الى مقمة واحدة فرقة
 مجموعة الصحية بالخدمة نذوم’ وقد

ستشارة عيادة أو كاملة صحية  ل
٠ الح الطبية

 المجمعة الوحدات مذروع وضع
 باالشراف يقوم أن أحاس على

 فيها يشترك أعلى مجلر والتخطيط-
 كوزير المختحثن الوزراء من عدد
 والصحة والتربية ناالجتماءية١الشغو

 ٠،والثقافة واالرنادالقومى والزراعة
 مجالى ألى أكعين يترك أن عر

الوحدات مجالس الى ثم االقاليم
٠ نذسها

الدش ويد
طحمن آخر  خلفاء من تركيا س
 باسم ويعرف ٠ العثمانية الدولة
 اللطان ابن وهو ، السادس محمد

 ١٨٦١ عام ولد ،االول الحميد عبد
 محمد ) رشاد السلطان أخاه وخلف

 سن فى وهو ١٩١٨ عام ( الخاص
 هزيمة أثر على والخمون الدسابعة

 قيام وعاهر العظمى الحرب فى تركيا

 معطفى تزعمها التى التحرير حركة
 رفضت والتى ا شول فى كمال

 ومعاهدة اسطنبول بحكومة االعتراف
 عرش عن أقعى ، المهينة ييفر

طيت ن ال  عام الجمهورية باع
 الي برطانية طرادة حده و ١٩٢٢
,١٩٢٦ تى حيت المنز



سرية وزادات ١٣٨٠

ودائع

 فى ( وديعة والمغرد ) الودائع
ح  بها 'قصم االقتصادى االصط

 التجازية البنوك بها تحتفظ مبالغ
 أو كانوا أفرادا أصحابها لحاب
 ،واثثركات كاوسات هيائت

 جزء او كلها بردها البنك ويتعهد
 دنظام الطلب عند الصحابها منها

ح فى الودائع وتعتبر ، خاص  االصط
٠ النقود صور من صورة االقتعادى

 القروض فى كذلك الودائع تتمثل
ئها البنوك تقدمها التى  فهذه لعم

 جانب فى البناث بحتبها وضن ٠الق
 فى الودائع تتمثل كما ٠،الودائع
 البنك يشتريها التى المالية االوراق
٠ لحابه

 : الى ابعام بالمعنى الودائع( تقسم
 ثابتة. وودائع ، الطلب تحت ودائع

 الطلب تحت الودائع تدرف ؛ آجلة آو
 وهى (( الجارية الحابات >) باسم
 دون البنك بها بحتفد التى

 الصحابها فائدة اية عنها فعرد ان
 فى منها بالسحب لهم بسمح الذبن

 ، صابق اخطار دون وقت أى
 كبار القاعدة هذه من ويستثنى

ء  فى تحصل التى كالمؤسسات الفم
 الجارى حابها عن فوائد على العادة

حد ومن ٠ البنك مع باالتفاق  أن الم
 فى تزداد البنوك فى الحارية الودائع

 ولثاط االقتصادى الرواح حالة
 الدخول وارتفاع التحاربة الحركة

 من االقتراض يكثر اذ واالسعار
 الربح فرص احتمال ببب البنوك

٠ المغامربن امام

،االجلة أو الثابتة الودائع اما
ء يودعها التى المبالغ فهى  فى العم

 سحبها يمكن وال التجارية البنوك
 سابئ بعداخطار اال ( منها جانب او ),

 والعميل البنلث بين مدتعه على يتفئ
البنك من فائدة على بحصل' الذي

 صغيرا الفائدة هذه سعر كان وان
 الودائع نبة 'نزداد لهذا ، العادة فى

 حالة فى البذول فى االحلة او الثابتة
 أموال تعتبر النها االقتعادى الركود
 الطنء كبار من كدر فيحول عاطلة

 الى )الجارية المابات من أموالهم
 صعرالغائدة من بالرغم االحلة الودائع

 ، الجدية االستثمار فرص لندرة نفلرا
 الحسابات 'نحوبل يزداد وكذلك
 عدم حالة فى أجلة ودائع الى الحارية

 السيامى أو االقتصادى االستقرار
 ا مان من بثى، المودع يحش حتى
٠ المنظورة غبر التقلبات ضد

دة معر وذادات
 كبرى تنفيذبة وحدة الوزارة

 ذات عامة ادارات مجموعة من 'نذألف
 متداخلة أو مشتركة اختصاصات

 التنفيذى الجهاز ١راسهذ عل ويقوم
 قواعد حدود فى شوئنها بدير وزير

 النظام قيام ويعتبر ٠ك العامة الدولة
 *نطوبر فى هامة مرحلة الوزارى
 ،الحدرثة الذوالن فى االدارى التنظيم

 الغاء أو جدبدة وزارات انشاء وان
 م بمراسح بتم قائمة وزارات ادماح او

 وافقة“* بمد الدولة رئيس بصدرها
 هذه الرتباط نظرا التثررعية اللطة

 العامة الميزانية باعتمادات االجراءات
 اكاعلة سوئلية من واعتمادها
 النيابى المجلس فى ممثلة التثريعية

ز المنتخب

 ممر فى للوزارة هيئة أول -تثكلت
 ١٨٧٨ عام اسماعيل الخديو بانحكم١

 أو. ) وزارات ٧ من تتألف وكاذت
 أربعة شوئنها متولى وكان ( نظارات

 وزارة فكانت ( نظار أو ) وزراء
 مضافة والخارجية )المدل( الحقانية

 باشا'،. لوبارباغوص النظار رئيس الى
 واالشغال واالوقاف لمعارف١ت١ر١ووز

 والماية ، باشا مبارك على الى مضافة.
بادا لرباض زالداخية ،لثابت؛؛شا



١٢٨٦ معرية وزارات

 من طلة قيام ذلك بعد وتوألى
 عدد تضاعف بيتما ، ألوزارات

 أنثف كما ، وزارات ب دولة وزراء
. الوزراء لنواب وظائف

 المعررة بادوزارات بيان بلى وفيما
 وتعتبر ٠؛ ايوم الى لتار>خ١ هذا منذ

 وزارة ربها برداية العدلة الوزارة
 تثكيل 'تاربخ ذكر مع هذا ، واحدة

:وزارة كل

 ذوبار (١:) الخديوامماعيل عهد
 ١٨٧٩ توفيق االمير (٢) ١٨٧٨ باثا
. ١٨٧٩ باثا بف ثر ( ٣١

 شربف ( ٤ ) : توفيق ااخدبو عهد
 توفيق الخدبو '(ه ) ١٨٧٩ باشا

 ١٨٧٩ باذا رياض (٦١١٨٧٩
 ( ٨ ) ١٨٨١ باثا شريف ( ٧ )

 باشا راغب ( ٩ ) ١٨٨٢ البارودى
 ١٨٨٢ باشا بف شر (١). ١٨٨٢

 ( ١٢ ) ١٨٨٤ باثا نوبار (١١)
 معطفى ( ١٣ ) ١٨٨٨ باثا رباض
. ١٨٩١ باشا فهمى

 (١٤ عباس:) الخدبو عهد
 حى (١٥١١٨٩٢ فهمى مذطغى

 رباض ( ١٦ ) ١٨٩٣ باثا فخرى
 ١٨٩٤ باثا بار نو ( ١٧ )١٨٩٣ باثا

 (١٩ )١٨٩٥ فمس معطفى (١٨)
 محمد (٢).١٩.٨ غالى بعلرس

 اس ٢١ )١٩١. باثا سيد
٠ ١٩١٤ باشا رثدى

 (٢٢:) حين اللطان عهد
.١٩١٤ شا با رشدى

 رشدى (٢٣:) فؤاد عهداللطان
 باثا رشدى ( ٢٤ ) ١٩١٧ باشا

 باشا سعيد محد ( ٢٥ ) ١٩١٩
 ١٩١٩ بو-فوهبهباشا (٢٦ين ١٩١٩

 شا ب نيم فيق تو محمد ( ٢٧ )
 ١٩٢١ باشا بكن عدلى (٢٨ )١٩٢.
 .طشا الخالق.ثروت عبد (٢٩)

. ١٩٢٢ نيم توفيق (٣٠٠١٩٢٢

 ,دحيى ( ٣١ :) فؤاد الملك عهد
 سعد ( ٣٢ ) ١٩٢٣ باثا بم١ابر

 زبور احمد .(٣٣) ١٩٢٤ باثا زغلول
 ١٩٢٦ بكن عدلى (٣٤ .١١٩٢٤ باثا

I ١٩٢٧ ثروت الخالق عبد ( ٣٥ 
 ١٩٢٨ باشا النحاس مصطفى ( ٣٦ )
I ١٩٢٨ باثا محمود محمد ( ٣٧ 

 (٣٩ )١٩٢٩ بكن عدلى (٣٨١
 (٤). ١٩٣. النحاس معطفى

 (٤١١١٩٣.باشا مدقى اسماعيل
 (٤٢) ١٩٣٣ باثا يحيى اشاح عبد

 ماهر على (٤٣ )١٩٣٤ نتيم توفيق
.١٩٣٦ شا با

 ض ( ٤٤ ) : فاروق الماك عهد
 انحاس معطفى ( ٤٥ ) ١٩٣٦ داهر

 ١٩٣٨ محمود محمد ( ٤٦ ) ١٩٣٦
 حن (٤٨١١٩٣٩ هر ما على (٤٧)

 حثن (٤٩) ١٩٤. باشا تيررى
 معطفى (٥٠١١٩٤. باشا سرى

 ماهر أحمد ( اه ١ ١٩٤٢ النحاس
 فهمى ،حمود ( ٥٢ ) ١٩٤٤ راشا

 الجيل ( ٥٣ ) ١٩٤٥ ثىباشا١لذقر١
 باشا انقراثى ( ٥٤ ) ١٩٤٦ مدنى
 المادى عبد ابراهيم ( ٥٥١ ١٩٤٦
 سرى حين ا ٥٦ ) ١٩٤٨ باشا

 ١٩٥. باشا التحاس ( ٥٧١ ١٩٤٩
 ( ٥٩ ) ١٩٥٢ بردرنا ماهر على ( ٥٨١
لى نجبب أحمد  مارس ز٠ باشا اله
 يونيه ،مرى حسين ( ٦. ا ١٩٥٢
لى١ذجب ( ٦١ ) ١٩٥٢  يوليه ٢٢ له
 يوليه ٢٣ ماهر عل (٦٢) ١٩٥٢
٠ ١٩٥٢

( الوصاية تحت ) الثالى فؤاد عهد
 ١٦٥٢ يوليه ٢٦ ماهر على ( ٦٢ ١
 سبتمبر ٩ يب نج محمد اللواء (٦٣ )

 نجيب محمد اللواء ( ٦٤ ) ١٩٥٢
♦ ١٩٥٢ دبمبر ٩

 اللواء ( ٦٥ ) ح الجمهورية عهد
 ،انم.مهورط رياسة نمع نجيب محمد

 مبد جمال ( ٦٦ ) ١٩٥٣ يونيه ١٨
(٦٧) ١٩٥٤ فبراير ٢٤ الناس



٠١وذر ١٣٨٧

 ( ٦٨ ) ١٩٥٤ مارس ٨ نجيب محمد
,١٩٥٤ ابريل ١٧ النامر عبد حمال

 تخلى بعد الجمهورزية رياسة مع نم ؤ
 الجمهورية قيام وبعد ( نجيب محمد

 الوزراء مجلس ألفى المتحدة العربية
 ابن—ومجلس ة٠—للرياس مجلس وأقيم

٠ تنفيذيان

(٧٠ )١٩٦٣ صبرى على (٦٩)
 (٧١ )١٩٦٤ مارس سبرى على

 ١٩٦٥ أكتوبر الدين محيى زكريا
 لجان صدقى محمد ( ٧٢ )

 عبد جمال ( ٧٣ ) ١٩٦٦ سبتمبر
 ( الجمهورية ريامة مع ) الناصر

٠١٩٦٧ نيه بو

فية وزارة ائت
فية الوزارة  هيئة هى االئت

 ااى ؛ختمون أعضاء من وزاريةلغة
 من غرهم م تف كما مخذلمغة أحزاب

 حزب الى ينتمون ال الذين المستقلين
نجة والوزارة ،بذاته  استثناء االئت

 الوزارة أعضاء فى أصل اذ للقاعدة
 العامة السياسة حيث من التجانس
 بينما ، تحقيقها ووسائل للحكومة

 الوزارات فى ضعيف التجانس هذا
قية ٠ االئت

فية اذوزارات ؛.تموم  لدواعى االئت
 حزب حصول عدم ابرزها مخذلغة

 أغلددة على السياسية االحزاب من
ء تؤهلها ضط  بمسوئلية منفردا ل

 جبهة تأليف كذنك ومنها ، الحكم
 حالة لمواجهة أحزاب عدة من وطنية

 ، للخطر الوطن تدرض قد استثنائية
 رسب على للتكاتف او'أنها-شكل

 أزمة من الوطن 'نخرح قومية سياسة
 ٠ قتصادية ١كارثة أو حا'لةحرب٣ نازلة
ل فغى  مث العالميتين الحربين خ

فية١ت١ر١وز بريطانياعدة فى نامت  ئت
 والمحافظين االحرار باشذراك االولى

، رج٠جو اويد ثم اسءويث برياسة

 والعمال المحافظين باشتراك والثانية
٠ ثل تثر برياسة

فية الوزارات تتميز  بضعف االئت
 بعمر ال لهذا أعضائها بين التضامن
ف  مرور أن بعد سيما ال طوي االئت

 عنعرالتجاش، م١الطارئةالذعد ا رمة
 اووزارات وسفذوط قيام يكثر لهذا

فية  فرزا لى الحال كان كما االئت
ل فى  اهدم الحربين بين ما الفترة خ

 بلغ وقد ، قوى أغلبية حزب وجود
 ذرنا فى قامت التى الوزارات عدد

ل  للحرب السابقة ئة البعين خ
 وفى ٠ وزارة ١٠٨ الثانية العالمية
 كذلك -تشكلت المعادر المعرى التاريح

فية ت١ر١وز عدة  قومية' السباب ائت
 أو ، ١٩٢٧ عام باشا ثروت كوزارة
 كوزارة االقلية أحزاب تكتيل لذرض
 التى ١٩٤٠ مام ميرى حسمن

 االحرار أحزاب -..ا ذه اشتركت
 وألحزب عدبعن٠٠لس١و ااد^توربين

من عدد فدبا اشذرلذ ا٠ك الوطنى
٠ المستقلعن

ورراؤ
 الدسنزورى التعربف فى اووزراء

ء أكبر هم  التنفيذية الساطة وك

 ود٠فىحد الدولة رئيس يتواله؛ التى
 لهذه الماشرون وهم ، الدستور

 اف نشأطها عن والمسوئلون السلطة
 رئيس أمام أو الشعب ممثلى أمام

 رئيسا او كان ملكا ، الدولة
 فى ااحكم لنطام نبعا‘ للجمهورية

 نظام نشأة لى واالصل ، الدولة
 لهذا للملك مستثارون انهم الوزراء

د١بعض فى الوزير على يطلق  مثل, لب
 فيتال (( السكرتبر )) لقب بريطانيا

 بمبنى الخارجيبة الشذون. سكرتير.
 لتب طلق كمسا الحارحية وزور

 الواليات فى الوزراء على السكرتير
٠ االمريكية المتحدة



١٣٨٨ وذرا*

 أصبحت النياض النظام وبنثأة
 وافرادا جماعة الوزاردمنولة هينة
 للنظام وجود ال اذ ،البرلمان امام

 سوئلة الوزارة -نكن لم ما البرلمانى
 بذلك والمقصود الشعب ممثلى امام

غبر ) الياسه ادمغو
 ؛ ( والجنائية ة—المدب مسوئلياتهم

 منوط واقالتهم الوزراء وتعيبن
 رئيا أو ملكا الدولة برئيى

 الحق هذا ولكن ببية١ للجمهورية
 بالعرف او الدستور بنصوحمى مقيد

 الدولة رئيس كاختيار المستقر
 االغلبية حزب من وزرائه لرئيس

 يختار ان على ،١ البرلمان أعضاء ومن
ءه الوزراء رئيس  الوزارة فى زم

 هذا على الدولة رئيى ويقره
 سمه حق للبرلمان ان كما ،االختيار

 وللوزير الوزارة، او الوزير من الثقة
 او آ البرلمان اجتماعات حضور حق'

 فى كما فيه عضو دو الذى المجلس
٠ (بريطانيا

 تورية—الد' الدولة ورئيى
 للجمهورية رئيا ناو١كا ببيةملكا١

 كانت ثم فمن وزرائه بواطة بحكم
 على نعمى وقد ، الوزارية المسوئلية

 فى ١٩٢٣ لعام ادرى الدستور ذلك
 والخامى بالملك الخاص امل

 على ٤٨ المادة نمت فقد : بالوزراء
 بواسطة سلطته يتولى الملك )) ان

 لدستور١فى لذمىوارد١ وهذا ) وزرائه
 ٦١ والمادة ( ١٩٦٣ لمام الليبى

 لدى متضامنين مغولون الوزراء ))
 العامة السياسة على النواب مجلى
 اعمال عن مغول منهم وكل للدولة

 اوامر (٦٢ )مادة ثم ٠٠ وزارته((
 تخلى ال كتابيان او شفهية الملك

٠ (( بحال المغولبة من الوزراء
 فى كما ١ الرياس النظام اما

 بعفة االمريكية المتحدة الواليات
 وضعا للوزراء خيجعل ( خاصة
 ، اليه االشارة سبتت عما مختلفا

يختار الذى هو الدولة فرنيى

 وله ( ين ويعرفوزبالسكر ن وزراءه
 ، مساءلة دون عزلهم فى الحرية كامل

 مدى اساس على اختياره ويصدر
صه  اعتبار أى دون لشخصه اخ

 للرئيسى الوزراء ويخضع ، آحر
 ستمدون ومنه ، تاما وءا١خض

 وليى ، واختماصاتهم سلطاتهم
 جميع أن اذ خاصنة سياسة للوزراء
 رئيس شخص فى محعورة السلطة
 تنفيذ االول وواجبهم المنتخب، الدولة

 ذلك على يجبرهم ان وله سياسته
 أمامه مغولون وهم ، يعزلهم أو

 الرياسى النظام ظل فى وليى ؛ وحده
 رئيى و١ للوذراء مجلى االمريكى

 فى الحق للوزراء وليى ، للوذراء
 النيابى المجلى جنات حضور

 الوزراء واسال ( الكونجرس )
 او الكتابة بطريق بكون بالكونجرس

٠ الخاصان اللجان طريق عن
 الجمهورية لى الحكم ٢يجمعذظا ' ٢

 ١٩٦٤ دستور ) المتحدة العربية
 النظام خمائص بين ( اوقت

 حيث من والرياس النيابى الجمهورى
 مسوئلياتهم، وتحديد الوزراء اختيار
 دستور' وبين بينه مقارنة يلى وفيما
 أنه على ينمى االدر فهذا ، ١٩٢٣

 انه كما ،' معرى اال الوزارة يلى ال
 كما ،المالكة االدرة من احد يليها ال

 أن للوزير يجرز ال أنه على نص
ك س شيائ يتأجر او تشترى  ام
 تي العام بالمزاد ذلك كان ولو ألحكومة

 عدم النواب مجلس قرر اذا وانه
 ان عليها وحى بالوزارة اقة

 عليه الوزراء بأحد او تستقيل
 تأليف على نعى الوزارة،كما اعتزال
 ، الوززاء لمحاكمة مخصوص مجلس

يؤدى أن على المرف جرى كما
 ٠ واجباتهم مبادرة قبل يمينا اذوزراء

 ١٩٦٤ لعام ا"نت الدستور اما
 يثترط أنه على كذلك نص فقد

 ،ممريا يكون ت1 وزيرا يعين فيمن
رئيس امام الحكومة اعضاء ويؤدي



مفوض وذير ١٣٨٩

 اليجوز ،وانه خاصة يمينا الجمهورية
 يزاول أن منمبه تولية أتناء فى للوزير

 ماليا أو تجاريا عم أو حرة مهنة
 أو يسترى أن أو ، مناعيا أو

 ،٠ الدولة أموال من شيائ جريمتاً
 من شيائ ببيعها أو يؤجرها أن أو

 لرئيس ٠٠ يقايضها أن أو أمواله
 احالة حق ا مة ولمجلس الجمهورية

 ويمعن ٠٠ المحاكمة الى الوزبر
 بمحاكمة المحتعمة الهينة التانون
 وأعضاؤها الحكومة تكون ٠ ٠ الوزراء

مجدن أمام أعمانهم عن سوئلعن
 سحب حق االمة ولمجلس ٠٠ االمة
 ٠ ٠ منها أعضاء أو الحكومة من الثقة
الى الوزراء رئيسى يفدم أن دجب

((٠٠ الوزارة

 الحكومة استقالة الجمهورية رئيس
 ،بها الثقة االمة محلى سحب اذا

 الثقة سحب االمة مجلى قرر واذا
اعتزال عليه وجب الوزراء باًحد

دولة وزير

، وزارة ب وزير الدولة وزير
 بتشكيل الدولة دئيى نرار ويتغمن
 الدولة وزراء أسماء الجدبدن الوزارة

 وزارة الى االشارة دون ( وجدوا ان )
 الدساتبر أن ومع ، اختمامرممين أو

 الدولة رئيسى حق الى 'لما سر ال
 أن اال ، وزارات ب وزراء تعيثن فى

د فى الحارى العرى  البرلمانية الب
٠ لتعيعن١ هذا لجيز

 ب وزراء 'نعبين من والفرض
 هيئة تعزيز دن الد؛ فى هو وزارات
 ابان السيما خاصة بكفاءات الوزارة
 حالة فى وكذلك ، كالدروب ا زمات
فية وزارة تشكيل  على تشتمل ائت

 االحزاب يمثلون الوزراء من عدد أكبر
 ويشترك ٠، لحكم١فى المشتركة المحتلمة
 مجلى والت١فىمد وزارات ب الوزراء
 فى الوزراء رئيس ويعتبر . الوزراء

وزيرا ( كبريطادا ) الدول بعضى

وزارة  الوزارة ب^لمذمب أنه اذ ب
 وزار؛ مسوئلية اليه تضاف أن دون

٠ بعينها
 بعن الدستور فقهاء بعض ويفرق

 وزارة ب والوزير الدولة وزير
 بشغل ماحبه أن فاالول ويعنون
 أجرا عليه يتناول ال شرفيا منعبا

 مجلى مداوالت فى يشترك ال نم وس
 أن باثانى بعنون بينما ، الوزراء

 الدولة وزراء س وزير ه—صاحب
 رئيس له يحدد ند الذين الماملعن

أو ، معينة اختمامات الدولة
 الوزراء مجلس رئيسى يكلغه

ضافة )  مداوالت فى اشتراكه الى بل
ع ( المجلس  موضوع بدراسة باالضط
٠ معين نثاط متابعة أو خامى

دذدهبرض
 رتب من رب المفوض الوزير

 بعثة ريس وهو ، الدبلوماسى اللك
 واتوزير ، بالمفوضية تعرف سياسية

 فى الدبلوماسى اللم فى يألى المفوض
 فى ويقابله السفير تر التى المرتبة

 باسم يعرف ما ابابوى التمثيل
 ويكون ؛الرسولى القامد وكيل

 عضوا أو للبعثة رثيا المفوض الوزير
 وفى ، سلم ).يرأسها كبيرة بعثة فى

 المفوضين للوزراء ا ولى.بكون -الحالة
 بايمتثاء الغراء اختعاصات جميع

 ذه٠ه وأهم والمراسم الصدارة
 المباشر االتصال حق االختماصات

 أب أن لديها المعتمدين الدولة رسبر
من مبمغوتثن كالهراء يعتبرون

٠ دولهم رؤسا،
 حسب المفوشون الوزراء يقم

 الى المصرى الدبلوماسى الجدول
ث  الدرجة من وزراء أى ؛ طبقات ت

 وتكون ٠،والثاثة والثانية االولى
 رتبة الى السياسى المستشار تربة
 ، الثالثة الدرجة من مفوضى وزير

 االولى الدرجة من المفوض وللوزبر
ان دبلوماسية بعثة رئيا كان اذا



١٣٩٠ وساطة

 وهذا ، مؤقتة بصفة سفير لقب يمنح
 الدبلوماسى القانون حب ) لتقيم ١

ف بتتبعه ( المصرى  حيث من اخت
 فالوزير ، التمثيل وبدل المرتبات
 يمنح الثالثة الدرب من المفوض
 الدرجة ومن ، ١٢٠٠ قدره مراب
 ا ولى الدرجة ومن ،١٣٠٠ الثاب
 قدره انمثيل بدل بمنح كما ١٥٠٠

 المفوض ا!وزبر وبمنح ، جنيه ١٥٠*
 الخاص ز التمش بدل سفير بلقب

٠ جنيه ٢٠٠٠ وقدره بالسذراء

وساطة

قات ميدان فى الوساطة  الع
 التوفيق وسائل احدى هى الدولية

 عن ونلك متنازعتين دولتين بين
 النزاع عن بعيدة أجنبية دولة طربق

 التجاء نتيجة أو منها بوحى تعمل
 التقريب لفرض الها المتنازعين أحد
 لتسورة والتمهيد النزاع طرفى بين

٠ ودبه
 الطرف بأن الوساطة 'نتميز
 دولة الحال بطبيعة وهو ) الوسيط
 فرص ايجاد فى منه رغبة ( نددبقة
 الدولتين بين قربب اا المكان

 المفاوضات فى بشمترك المذخازعتين
باقتراح بة للشص بؤحاولة ونوم

 ثم وس ، للطرض وؤة——متب حلول
 الساعى )) عن ااوساطة 'نختلف

 وسيلة كانت وان التى (( ااحميدة
 أن اال المتنازعين بين للتتريب ودية

 'ننتهى الدور ١بهذ 'نقوم لتى١ الدولة
 الجراء التمهيد فى بنجاحها ١مهمته

 الطرفين بين مباشرة مفاوضات
 المعاوضات ف الستغذ؛ أو المتنازعين

 هذه فى تشترك أن دون ذطعها بعد
٠ المغاوضات
 ١٩٠٧ لعام الهاى اتفاقية عرفت

 عليها انقوم أن يرى التى للذواعد
 فحبذت ( ٨ — ٢ مواد ) الوساطة

 من أكثر أو ) الدول احدى تقوم أن
فى ذزاع تدوب حالة فى ( دولة

 نفها تلقاء’ من الدولى المحيط-
 على تعمل وأن وساطتها بعرض

 المتنازعين بين غاء الم حدة تخفيف
 وأن المتضاربة المطالب بين لذوفق وأن

 ضغط- دون المناسبة الحلول تقدم
 مهمة ننتهى‘ أن على ، راه٣ا أو

 الطرفين احد رفض حالة فى الوسيط-
 يترتب ال أله كما ، الوساطة هذه
 أية وقف الوساطة محاوالت على

 لمتذازءتان١لدولتان١ بها نقوم اجراءات
 اشتباك فى دخولهما بعد حتى فع

٠ ملح
وسعوسبي

 الوسط فى تقع أمريكية والمة
 بحيرتى بين المتحدة للواليات الشمالى
 نحدها اللين ومتشجان سوبريور

 من تجاورها ، والثرق الشمال من
 الغرب ومن اللينواس والية الجنوب
 ماحتها "بغ ٠ وايوا منيسوتا

 ( سكانها وعدد م٠م الف ه٦ر١
 ؛ ( ن٠م ٣ر٩ ١ ١٩٦٠ احصاء

 فربة متعؤرة ا"صل فى كانت
 (( الجدبدة فركا )) باسم فت ص
 استولت حتى ١٧٦٣ و ١٦٣٤ بين ما

 االتحاد الى ت كم 'ذم بريطانيا عليها
 ماديسون العاهمة ٠ ١٨٤٨ عام

 ٧٤١ ملووكى المدن اهم ألفا، ١٧٥
 الكروس ،ألفا ٩٨ راص .تم ألفا
حظ ١ ألفا ٣٨ أو-كلر الغا، ٤٨  ي
ث المدن اسماء أن االخذة الث

 انتاح على الوالية اقتصاد إحتمد

 وأكعدين الزراعة ثم والعابات المراص
 فى االولى فهى ،الصناعى واالنتاح

 بمبلغ قيمتها وتقدر اإراعى منتجات
 ويشمل ( ١٩٦٣ عام ١ م٠م ٩٧٥

 اللبن ن٠م رطل٠م ألف ١٨٤ االذتاح
 رطل ٠ م٧ ٠ ٤و ناازبد٠م رطل ٠٢٨٠٣ و

 رطل مليون ألفى س وأكثر الجن من
 احصاء يبلغ ١ المجفف اللبن من

 قيمة تبلغ ؛ ( رأس٠م ٤ر٣ الماشية
ويتأتى ٠مد١٤٤ الزراعة من دخلها



دور وسيد ١٣٩١

 ، بوشل ٠ م ١٠٥ الذرة المقدمة فى
 رطل٠م١٨لتبع١مب، ١٢٠ القرطم

 أو فدان م ١٦ الغابات تغطى سما
 الثروة أما ،ساحتها من بز ٤ ٢ نحو

 لحو ) الحديد فتشمل المعدنية
 تبلغ والزنك اارصاص تم ( طن م.

 المنطقة وتعتبر ٠ئ د م ٦٧ قيمتها جملة
 هاما مركزا ماووكى مدبه ح،ال

 ا"الت 'شمل التى الثقيلة للصداعات
 الكهربائية وا دوات النقل ووسائل
 فى العاملين عدد وبقدر ، والورف

 يحطون ألفا ٤٧٠ بنحو الصناعة
 ٠ د م ٢٧٥١ لتها—جؤ أجور عاى

االنتاح من الدخل حماة وتبلع

 |سبس كى لد١ م٠ذغا٢بقو

 مجلى من يتألف تشرص مجلر
 ٤ لمدة منتخبا اعضو ٣٣ ) للذسيولح
 ١٠٠ ) للنواب ومجلى ( سنوات

 بينما ، ( سنتبين لمدة منتخب عضو
 ، رنتين لمدة الوالية حاكم ينتخب
 -درالىالي الكونجرسر فى يمثا.ها
٠ نواب ١٠ و شيخان

دولى وسيد

 سمية ب؛ شخممية على 1٠طلة سمما
 حاعة أو منغنمه اختيار عليها بقع

 فى الجماعة أو المنظمة ل لتمي دولية
 متنازعين طرفين بين الذوفيق محاولة

 ضوء فى مقبولة حلول واقتراح
 ، الدولية المنظمة قرارات و١توصيات

 قيام منذ ااوساطة هذه أمثلة ومن
 من كل اختيار المتحدة ا مم هيئة
 بانذر{( رالف ))خلقه برنادوت فولك

 فل_طكل قدسية فى ؛ذويا وسدطا
 الكونغو قدسية فى لد دو همر واداج

ت منهما كل همة1 تفعميل رؤى وفيما
لدومية١ الجمدية أصدرت _ ١

 ١٩٤٨مابو ١٤ فى المتحدة االمم لهيئة
فرولك لةوذت١ باختيار بقخى قرارا

 ررسا كان الذى بدى السمو نادوت
 بين وسيطا االحمر الطيب لهيئة

وسدد يبذل )) وأن واليهود العرب

 تموبة لوضع عيه مس-؛ االمم هيئة
 علدها ستكون التى الحالة طدلة

 ٢٧ وفى (( المسبل فى فلمطين
 وهو الدولى د الوسمي وضع بونية

 بهذا مقترحات رودس بجزيرة
 االمصوص بباجتهاهذه د تغمنت الثان

 ااوساطة معه__وم 'نوضح التى
 كوسميط االول هدفى ان )) الدولية

ع بعد أقرر أن هو  على أ"راء استط
 الممكن من هل : ا كمل الوحه

 شتى بين سلمية بوسائل ألذوفيق
 موقفى بين والتوفيق المتضاربة ا"راء

 مهمتى أن أرى وأنا ٠٠؟ رفين—ألط
 قرارات وضع فيها يدخل ال كوسيط
 قد و ٠٠ فلممطحن مسمتقبل بثان

 ة٠٠—عمي اعتبارات ضوء على قتنمت ا
 على يستحيل أنه العدالة تقتضيها

 الطرفين من أيا ادعو أن -يدكوسد
 ٠٠ تاما نزوال موقفه عن للنزول
 هذه أن أ؛ؤكد ان على لزاما وأرى

 أنها أساس على تقدم ال المقترحات
 ((٠٠لخ١ ٠٠ النهائى أو ا مثل الحل

 العناصر معارضة أدت وقد هذا
 لمقترحات المتطرفة العمهيونية

 شهر فى اغتياله الى الدولى الوسيط-
 أحد فى وذلك نقه العام من سبتمبر
٠ القدس شوارع

 انتدبت ١٩٦١ عام -فى ٢
 االمين االمم لهيئة ألعامة الجمعية

 وهو حيذاك الدولية للمذظمة العام
 حكومة بين الوساطة همرشولد داح

 االنفعالية الحركة وزعماء الخونفو
ق لوقف تمهيدا .ا٠كاتاك فى  النار اط

 والقوات المتحدة االمم قوات بين
 لقى سبتمبر ١٨ وفى ■٠ االنغمالبة

 حادث فى حتفه الدولى الوسيد
 طريقه فى وهو طائرانه سقوط
 االنفصالى الزعيم مع للمغاوضة

 بتدير أتهم ألذى 'دومبى مويس
٠ الحادث

 المبعوث غير الدولى والوسيط-
 الدى الويدى يارذج ومثاله الدولى
شخص لتؤشيل ١٩٦٧ عام فى انتدب



١٣٩٢ وماية

الدرق فى االمم هيئة عا؛ أس

وصاية
ح فى الوساية  الدولى االصط

 المتحد االإل هيئة بثيام ابتدع نظام
 باستخدام وكانداكوصية ١٩٤٥ عام

 بالتا مؤتمر فى -ذمت ند النظام هذا
 المؤتمرون بحث عندما العام أوائل فى

 تحت كانت الى االقاليم مصر

 التى واالقاليم ا مم عصبة اشراف
 وبخاصة االعداء الدول 'نحتلها كانت

 الوصابة نظام كان ثم فمن ، اليابان
 مع شأ الذى االنتداب لنظام تطوبرا

٠ ١٩١٩ عام فى االمم عصبة نيام

 ميثاق من ١٢ الغمل تضمن
 نظام عن تفصي المتحدة ا مم هيئة

 تطبيقه ووسائل واغراضه الوصابة
 االمم ء ننثى’ ( ٧٥ مادة ) : فيه جاء

 دوليا نظاما اشرافها 'نحت المتحدة
 اش االقاليم الدارة وذلك الوصاية

 اتفاقات بمقتفى النظام لهذا تخضع
شراف الحقة فردبة  ة' عليها ول
 بل فيما ) االقاليم هذه على وبطلق

 المدولة االقاليم اسم (ا حكام من
((٠٠ لوصابة با

 االهداف ٧٦ المادة تضمنت كما
 لمقاصد طبقا لوصاة١لذظام االساب

 السام توطيد : وهى المتحدة االمم
 ترنية عل العمل الدولى، واالس
 فى بالوماية المثمولة االقاليم اهالى

 واالقتصاد واالجتماع أمورالسياسمة
 احترام على التشجيع ، والتعليم

 ،االساسية لحريات١الشانو١ حقوق
٠ المعاملة فى المساواة لة كذ؛

 نعت كما ) الوصاية نظام شمل
 المثمولة االقاليم (٠ ٧٧ المادة عليه
 االقاليم ،باالنتداب ١٩٤٥ عام حذى
 االعداء دول من تقتطع قد التى

 ثم ، الثانية العالمية للحرب ذخيجة
الوصاية فى تضعها ش١ االقارم

 عن مغولة دول اختيارها بمحفس

 الوصادة نظام يطبق ال لهذا ،ادارتها

 فى أعضاء آسحت اش االقاليم عل

٠ المتحدة ا مم

 فى بستهدف الوصابة نظام ان مع
 االقاليم شدوب رفاهية جوهرد

 واعدادها لوصابة١ تحت الموضوعة
 نظام أن اال ، الكريمة الحرة الحيان

 ااوصابة مجلر طريق عن الرقابة
 ثم واالقتعادى االحتماءى والمجلى

 ومجلس المامة الجمعية طريق عن
 ت١ء١جر١البتضمن النظام هذا ٠، ا"س
 ء 'نى التى للدول بالنسبة فعالة
 التى ا قاليم هذه س اقليم ادارة

 ، الدولية المنظمة بؤوافقة تتوالها
 اكثر ا مم ععسة ميثاق كان وقد

 ، االقاليم حقوق حمادة فى الحاحا
 عليه كان العسة مجلر "ن ذلك

 التقاريراشدوبة وبناقثى رفحعى أن
 عن ا المنتدبة الدولة اليه فعها تر اش

 بلغت أن وله ( االنتداب لجنة طريق
 مخالفات من منها نقع قد لما النظر

 أن.بقيلها كذالك بوله١الذتد١ لنرود
 له يتعرض لم وهواجرأء االنتداب من

٠ صراحة أالمم هيئة ميثاق

 عل ا ص هيئة رقابة اقتصرت
 أقاليم تدير اش الدول -ندرفات

 بيانات ارسال عل الوصاية تحت
 أالس ار بانتظام وفنية احعائية

 عليها أن كما ،الدولية للمنظمة العام
 ألجمعية الى شويا تقريرا تقدم أن

 لمحلى وأن هذا .للمدظمة ادامة
 دورية زياراث ينشم أن الوصاية

 اللظات مع باالتفاق االقاليم لهذه
 المحلى اشأ كما .باالدارة القائمة

 هذه ص ألمعلومات لجمع خاصة !.جنة
 أالمن مجلى جعل بينما ، االقاليم
االسترأتيجة الموانع عن مغوال

 بعفر حدود داخل فى توجد قد اش
. ا قادم هذه



( مجلس ) وصاية ١٢٩٣

 عليها طبق التى االنارم شملت
 توجولند (١) : يلى ما الوصاية ذظام

 (٢) الفرنجيه الوصاية تحت
 البريطانية الوصاية تحت توجوئند

 ،العرن (٤) فرنا ٠،الكمرون (٣)
 (٦) بريطانيا ، نيقا تنجا (٥١ بريطانيا
 نيوزيلندا 1، ساموا (٧) بلج^كا ٠ رواندا

 غينيا (٩) استراليا نارو (٨)
 ، الصومال (١٠) استراليا ، الجديدة

 الهادى المحيد جزر (١١) ايطاليا
 ؛ المتحدة الواليات ، جوا( باستثناء )

ل أعلن وند  الدول هذه أكثر استق
 مألة وكادت ٠ ذلك بعد بالفعل
 القضايا من الغربية أفريقيا جنوب

 وعجزت الدولية المنظمة واجهت التى
 جمهورية على ارادتها فرض عن

 ق٠تحقي .بكفل بما أفريقيا جنوب
 ١النهذ وذلك ،الوصاية فذظام١هد1

 االمم عمه ه٠وضعذ قد كان االقليم
 اتحاد انتداب تحت ١٩٢٠ عام فى

 عله انطبق فبذلك '، افريقيا جنوب
 نحكومة1 اال بالوصاية الحاصن الوضع
 تحويل على تحفظات أبدت االتخداد

 المنظمة دعا مما ،اروصاية االنتداب
 اهدل١ محكمة استشارة الى الدولية
 أصدرت ، ا ساس هذا وعلى الدولية

 ٣١ فى قرارا الممنظمة العامة الجمعية
 قليم اال ضع و بوجوب ١٩٥١ سمبر٠٠دب

 االتحاد حكومة أن اال ،الوصارة 'نحت
 رفع رفضت ا كم القرار تنفيذ رفضت

 مجلس لى١ االقليم عن دورية بر١خار’
٠ الوصاية

( مجلس > وصاية
الفروع أحد هو اووصاية مجلس
 ه - دد منها تتألف التى الرئيسية

 مجلس ويتألف ، المتحدة االمم
 المنظمة ميثاق من ٦٨ مادة ١ الوصادة
 المتحدة االمم أعضاء من ( الدولية

د ادارة يتولون افين١  واقعة ب
 االعضاء ومن ، اووصابة تحت

الذين ن—االم مجلس فى الدائمحن

دا يددرون ال  ومن ، , لنوع ١ هذا من ب
 تنتخبهم ) االعضاء من كاف عدد

 ( ينوات ٣ لمدة العامة الجمعية
 تدبر التى الدول بحن 'نوازن البجاد

دا دا لتىالتدير١و ؤوصاية١تحت ب  ب
 خاب ا اعادة ويجوز ٠؛ النوع هذا من

 مدة انتهاء عقب المجلن أءضاء
عادة لمى المم ع—ويحم .، عضويتهم

عام. كل مرة

 الحاضر الوقت فى الوصاية ومجدب
 ،استراليا :ا"تية الدول من يتألف

 المتحدة الواليات ،بريطانيا ،نيوزيلندا
دا تدير دول وجميعها )  تحت ب

 ، الوطنية الصبن ثم ( الوصاية
 الوفييتى االتحاد ٠٠ فرنما

 مجلس فى دائمين أعضاء باعتبارهم )
 حايا رئيسرالمجلس : ليبيريا ثم االمن

٠ ( البريطاتى المندوب ) براون ٠م٠د
اقرش طى وصاية

بها يقصد العرشى ءلى الوصاية
 ( غيرها دون ) الملكية الدول فى

 الذى أى التاصر الملك على اوصاية١
 أو فاة و بعد د I. II I دالر ن٠س يبلغ لم

 حدود فى وذلك الساق الملك تنازل
 توارث وقانون الدسذور سوس

 بةءلىالوصا مألة وتشؤل •/ العرنى
 ، القاصر للملك الرشد سن اليررشى

 لها التى والجهة ، االوضء وعدد
 المجاسى سلطة ومدى ، ختيارهم١حق

 اليمثن وصيفة ، ذاك فى النيابى
 االوصاء :ؤديها التى الدستورية

. وغيرها

 الرند سن ان على الدرف جرى
دبة سنة ١ .٨ هى القاصر للملك  مي

 تكون ااوصابة وان ( بة هجر أو )
 أشخاص عدة أو واحد لذمخصى

ثة ١ الملك بختارهم المذادة فى ث
 البرلمدان بختارهم أو وفاته قبل

 هئ_--ة فى مجتمعين بؤتجليه )
 بميشا ء ي؛ االو ودؤدى 1؛ ( 'نؤر ٠٠م

٠ البرلمادى ا؛ؤتؤر أمام خاصة



)١٢٩ ايد وقع

ابد وضع
 ألدولى المحيط فى ابد وضع

وسائل من اة ي غ 'غ. و ٠ ره هد رقح
ء  أساس على اقليم على االستي

 الزمن، من فترة فى.ه الوحذود ممارس_ة
 الرمزى اب ودع بين ويفرق
٠ الفعلى فىد١ ووضعع

 به يقصد اأرمزى الدد ؤوضع
قليم المعذوبة الحازة  علم كوضعع ل
 ، اكتثافه بعد منه شلة على الدولة

 حيال المل به دجرى 1م هذا وكان
 ا قاليم- فى الجغرافية االكشافات

 ه الثمالى أو الجنوبى كالقاب النائية
 لوشع يرمز كان االحيان بعض وفى

 وكذلك ، قلعة أو نصب باقامة اليد
ن ء١ عن باالع قليم الدولة سذم  ل

 وضعع كان واذا ، االساس هذا ءلى
 بالنعبة ميقبوال ر٠بعتب الروزى ا!.مد

 المعيشة فيها تستحيل التى ألمناطق
 لألقاليم بالسبة أنه اال كالقاب
 العتراف كابا بعد لم االخرى

 فى الدولة بحق الدولى المجتمع
٠ االقليم اكتاب

 فيعش اأغد-لى اليسد وضع أما
 للساطة اسرة الدولة مباشرة
 جهاز طريق عن االقليم فى اسية

 أو أالمن حفظ ءلى بدسعل لحكوم
 االقليم فى المعيثة شوئن تنغيم

 لخعاورة وذظرا ٠ أءرى أو بحدورة
 فى السيما االسذدارى التنافس

 القرن فى ا وربية الدول بين افرض؛
 براش مؤتمر وضع فقد عثر سع اى
 لتحديد شروط بعض ١٨٨٥ عام

ن ضرورة مدها اليد ودع مغؤ,وم  اع
 ان كما االدراء.، بهذا ا ءرى الدول
 الدولية لتحكمم١لجان وؤرارات أحكام

 المنيحوم هذا اتحدرد س-وابق ودعت
 دنة ٥٠ مدة ان اعتبار دزدال منها

 وجودها الدولة مباشرة ءلى تنقضى
 ودون مستمرة غة—بص االقليم لى

االقرم ن1سك من اعتراض أو منازعة

 الكتساب كاب أخرى دولة من أو
 يلتقى ذلك وفى اليد بوضع ته ملكم

 الداخلى بالقانون الدولى القانون
 أساس على العقار ملكية ينطم الذى
ل اليد وضع  ، معيدة فترة خ

 طويلة لمنة الفعلى اليد وضع ويعرف
ح وهو (( التقادم )) باسم  اصط

 كما المحر المدلى القانون فى بسخدم
بالمعى الدولى القانون فى يستخدم

٠ رغه’
 اكتساب فى الغاسل انحد ان غدر
 دوفع 'لفعلى ايد دفع بين االقليم

 ٦د . ؤي ،ثابتا لير الرمزى اليد
 حقا الدولة يكب ال كان وان ا ض
ء ١عؤكد ستي  ا!حق يمنحها أنه اال ل

ل باالقليم االنفراد ممارسة فى  خ
 اليد وع لتحو؛ل كافية فترة

 فاذا فعلى يد دفع الى الرمزى
 المباشرة هذه عن الدولة عجزت
 االدعاء فى جقها أضاعت ا؛ستمرة

 وضع فان ءنذلك فض االقليم؛ بملكية
 يتحقق ال الحورة يهذه الفعر اليد

قاليم بالنسبة  تستحيل التى ل
 ، كالقطبزن فيها المستمرة المعيشة

 الحق هذا اقرار فى بكتفى لهذا
 لبعض المتمرة دولة—ال مباشرة
 مثال ، االقليم على السيادة مظاهر

منح 'أو فيه المادحة ا٠تذظي ذلك
٠ الصيد تراحيعر

يودى٠اب. القوس اوض’
 تمترت ادطادحذى تبدر ٠ ١
 لمعاىرة١ الصهيونية الحركة ه وراء

 أول جاءت ، ذدهن أقليم ويعنى
 بلغور وعد فى اليه صريحة اشارة

 العبارة تدسمن الذى ١٩١٧ عام
 ااك١ جادلة حكوف ان )) التية

 الى لعطف ١ ن٠بعث ر تنط ، البريطانية )
 اليؤودى للشعب قومى وطن اقامة

٠ (( سطحن فل فى
ح هذا مفهوم نبلور ن االصط  باع

 فلطعن على لمريطالى١ االنتداب سك
لصهيونى ١لى١ صياغته نبت الذى )



وعكنحردى ١٣٩٠

 كات الذى ) ذراكنورتر ا مريكى
 بجامعة االدارى للقاذون استاذا
 العليا ؛ألمحكمة وعضوا هافارد

 الثانى البدد ض فقد ( الغيدراية
 ألدوله تكون )) ان عذى لحدك ١ هذا ددن

د وضع عن مسوئله المنتدبة  فى الب
 وافتحادية وادارية اسيةيس احوال
 ليهودى١ ادوس الوطن اساء تغمن

 هذا ديباجة فى بيانه جاء لما وفقا
 ديباجة )كنم.ه:ت٠ وقد (( ٠٠ لدصكأ

 دول ان مضؤونه ما الصك هذا
 بانناء بلغور تذريح اقرت الحلفاء

 كما فلسطئن فى لليه-ود ذوس ن’وط
 تربط التى أداريجدة١ب؛لطة اعترفت
 وكذلك غاطثمن٠ ألديودى ؛ادعب

 انشاء اعادة على تبعث التى *مباب’راال
 تلك فى ودى٠ليه١ ادوى الوطن هذا•
٠ د ادال

 بثأن الصهيونية ادعاء ميعو - ٢
 فى قوس وطن اقامه فى اليهود حق

 تحويل فى با حرى أو ، فلسطين
يهودى،على ذوس وطن الى فلجن

 ديناوعقيدة -مت٠ي اليهودبة نأ أساس
 دجنممها دزة مده ؤومية هى بل ب٠ل٠٠فح

 ثم فمن وتاربخها وثقافتها ابدرى
 بمذح٠ سياس ر مغل ايهودبة كان

 فى الحق اليها بنمهب اذى ا الدمب
 مقومات أهم له سداسى كيان اقامة

 للعالمذ ١وذظر . أالقيم وءو الدولة
 ، واثة لصبح ١ تدعى كما ) لتاربتخددة أ

 ض فان ضن٠فلس ١واقليله ايهود١ ؤحن
 الكيان هذا اقامة اسود وق

 اليهودى ادوس !وطن١ أو لسياسى١
٠ طين ذل اذيم فى

 جلة ءلمى لمبوذى١ االدء^ء برم
 اليءونون اليه-ود ان اهمها تدخااطات

 خصائحن له بدربا ا—جذس
 اللغة وان ، مذم؟زة انثرودولوجية

 من قاعدة اللذن أن باءجار ) ارة
 طذحها٠اص طة٠٠واس ( ه ااذودي ؤواعد

على ؤرصا نذيحا وذر لد-بي-وية١

 ال ثم فس دش ادى 'لمها؟رين
 عن فض ، حية يه.ودية فة لثن؛ وجود

 لم اامالم ليهود التاريخى المصر أن
ل واحدا دش  حدة أن اذ العصور خ

 فكرة عليها تقوم هامة دعامة التاريخ
٠ القومية

 االنتداب حذومه عملت — ٣
 ك٢و١ التى المهمة 'تحقيق على جاهدة

 باقامة االنتداب صك بحكم اليها
 فاعترذت اليهودى القوس الوطن

 فى لليه-ود كممثلة أبؤودية لة؛٢بانو
 ول٠كص١و الهجرة وشجعت فأ**طين

 المستعؤرات واقامه االرض ءى
 أهل فزع اثار الذى ا مر ،ابهودية

د  من بالمة ١فذ؛-صو العرب من الب
 البريطانية الحكومة اضطرت الثورات

 تغر بيضاء دثاذا'توكتب٠ اصدار الى
 القومى بالوطن تعديه ما فيها

 بر؛طانيا آن )) ملخصها ، ايهودى
 الى بجملتها فلطين تحويل تنوى ال

 ستعمل انها' بل ،يهودى قوس وطن
 الوطن هذا مثل يؤسس أن على فثط

٠ (( فلسطين فى

 الذمريحات تمدد من وباارغم
 االشداب ادارة فان البرطابة

 ين١فدق حويل٠ل٠ الى طسل٠ مهدت
 المفكرة مؤبدة ، دبة بهو دواة الى

 ااوطن ء اند؛ ان )) وهى, الصهيونية
 دولة ء انن-؛ ؛هذى اهودى ادوهرى
 ا-ا!م فى لبود١ عيجم وان ،' يؤودبة
 فى وودهم عم حتتى ليها١ .لندون

♦ جنسياتها(( ؛حؤإون٠اًءرى دول ظل

.بى١زر. اء٠وءع
ج١  فى بمتخدم اقذصادى ص-ط

 المبلغ به وقص-د الضريبية المحاسبات

 عليه ؛ستحق ااذى الحافى املى
 ع ستقط؛ ١ ددد وذلك الغربية ربط-
 .لة المتعد., والمعنات المصروفات ع٨حم

٠ بة٠٠دلمحا١ ددوضدوع بالدشماط



١٣٩٦ سرى الوفد

الممرى لوقد١
 رتمى ذا دف-- دب حز ى لمعر ١ د٠ذ لو ١

ن عقب ١٩١٨ عام 'نألف ممرى  اع
 ألمعتمد ورفضى العظمى الحرب هدنة

على فقة١إو١ وبنجت السر البربطانى
مؤتمر الى ممرس ممثلين غر

 الحمابة بانهاء للمطالبة لح—الص
ن البر؛طانية ل واع د احت ٠ الب

 نوفمبر ١٣ فى الوفد ليف ئ نم
 باشا زغلول سعد بردلة ١٩١٨
 والوكيل االسبق الحقانية وزبر

 وعضوبة التشريعية للجمعية المنتخب
 عبد ،٠ باشا ندراوى على ٠ من كل

 محمودبانا، محمد بك، فهمى العزبز
 اللطيف عبد ، بك الميد لطفى احمد

 ، بك علوبة على محمد ، المكبانى
 الجمعية أعضاء من جميعا وكانوا

 وأحمد محمود محمد عدا .ة بعي. لتشر ١
٠ السيد لطفى
 نانودا تكوينه عند الوفد ضع و

 الثانية مادته فى أهدافه مجمل ضمنه
 السعى هى الوفد مهمة ان : بذوله

 حيثما المشروعة السلمية با!طرق
ل فى سبي المسمى وجد  مصر استق

ال  على ٣ المادة ونصت ،-ناما استق
 رغبة من قوته يستمد فد الو ان ))

 رأسا عنها يعبرون الذى مصر أهالى
 لهطات با مذ.دوب.هم طة—بواس أو

 المادة فى القاذون أشار ا٠كؤ (( الغيابية
 أعضاء اليه بفمم أن للوفد ان )) الى ٨

 الفائدة انتخابهم فى مراعيا آخربن
 فى معه سراكهم عن تنجم التى

 بعد عفوبته الى ضم وقد (( العالى
 .بك النحاس مصطعى من كل ذلك

 الباسل حمد ، عفيفى حافظ ٠ د
 ، رائما صدقى ا,ماعيل ٠ بانا

 نا ح دنن سمينو ‘في لذحر ا أرو بك د و ى متح.
 غالى واصف ٠ بك خياط جورح * بك
 عبد ، باشا واصف حبن ، بك

٠ عبيد مكذرم ، باد؛ صدكور الخالق
س اسه الوفد حزب اشدق

 طبقات وقعته الذى الشعبى التوكيل
 النيابية العمقة ليكسبمثليه االمة
عر الموقعين نحن ’) التوكيل فى وجا،
 بعوا أن فى ٠٠٠ أنبنا قد هذا

 وجدوا حيثما المثروعة بااطرق
ل فى سبي للسعى  معر استق

ال  فى التوكيل وكان «-ناهدا احق
 عدالة الى يثبر االولى صينته
 لحربات وتأييدهم وحلفائها بريطانيا

 الحزب اعترضى حتى ااشعوب
 انلينة الصيفة هذه على الوطنى

٠ فحذفت
 تاريخ من االولى لمرحلة’ثم تمثل
 لحركات االئ الفترة الوفد

 نوفمبر ٣. ض واالنشقاق االنفصال
 لى ١ بالسفر له الترخيمى لوفد ١ طلب

 مارس ٦ وفى ه٠طنم ورفض انجلذرا
 نائد ولحون الجنرال أرسل ١٩١٩

 الى انذارا البريطانية القوات
 .ارزة—نلمم دءوة بمثابة كان الوذر

 سى رد اعتقل يوس وم ٠ وادورة
ئه وبعضى ااوفد  مالطة الى وذغوا زم

 ار ذار ، ني شمه بعد ءذه.م اذرح نم
 مؤتمر انعقاد اثناء باربى الى الوفد
 بالحماية اعترن الذى الصلح

 الوفد فاحتح معر ءلى البربطانية
 الوفد لجنة شكلت بينما ، عليها

 ، اكهاد لمواصلة المركزية؛؛داهرة
 ملنر لجنه مقاطعة بتنظيم فقامت
 باربر،وكاذت فى الوفد لقرأر -زنغينا
 يطانيا وبر مش; بجن نمات ا؛خاو أور
 سدد باسة بر الوفد ها ١ جذر أ التى -ذلك
ل لندن فى ملتر االورد مع  مابو خ

 وعاد ، الشعب ا—ورفضه ١٩٢٠
لقيادة ممر الى فد و’ ا رجال بعدها

 فى الومد فى اشقاق اول حرى
 اسماعيل بانغصال ١٩١٩ ليه ؛و

 حون و النمر بو ومحمود صدقؤ
 جذرت ١٩٢١ مارس وفى د اصف و

قاطعها باشا عدلى طة بر مفاودات



اسال وقف ١٣٩٧

ف. وانبثق الوفد  انفعال عن الخ
 وتأليف الوفد ء أعف؛ من آخر عدد

 االحرار باسم بدبد حزب
 ، ١٩٢٢ اكذوبر ٣٠ فى الدستوريين

 الوفد شكل ١٩٢٤ مارس ١٥ وفى
 على حصوله بعد حزبية وزارة أول

 ،نيابية اخابات اول فى االدة
 أن الوفدية الوزارة تلبث لم ولكن

اغبال حادث ببب استقالت

 لضم متداولة جرت ١٩٢٦ عام وفى
فية وزارة اول وشكلت الصفوف  ائت

 ثروت برياسة الحزبى النظام ظل فى
 رباسة الوفد زعيم توز بينما باشا

 ١اغطر ٢٧ وفى .،النواب مجلن

 فى وخلفه زغاول سعد توفى ١٩٢٧
 باشا النحاس معطفى الحزب رياسة

 سكرتارية فى االخير هذا خلف بينما
٠ باثا عبيد مكرم الحزب

 باشا النحاس رياسة دامت - ٢
 القرار صدر حعى الوف لحزب

 'رورة بعد االحزاب بحل ااخاص
 وفى ة، ١٩٥٣ شاد, ١٨ فى الجيش
ل  الوفد أجرى الفترة هذه خ

 باشا النحاس سمةبربا مفاوضات

 ٠؛ ١٩٣٠ ءام فى هندرسمون مع االور
ألمفاوضات وهى ١٩٣٦ ءام فى ثم

 المعيرة هدة ف المه قد به انتهت ااتى
 فى اوفد١ اشترك كما ،البريطاب
 االمتيازات دول مع ١٩٣٧ *-نماوغات

٠ *تتريه ةمادر به انتهت التى وهى
 حزب فى أنشذاق اخطر ىرج

 بخروح ١٩٣٧ رس د فى ااوفد

 بذروج ألتالى ير يا وفى ألنذرأشى
 ااوف أعضاء ض وعدن ماءر أحمد

 درا حد حزبا ألذوا الذين القداس
 ١٢ وفى ، (( رذ هد اا االدغة )) باسم
 هكرتير٠تج٠ى فدااو من أنفصل بواده

 أعداء من .عدد مم باذما دد ةرم٠
 جدبدا حزبا لذواوأ دمن ااوف ذمرلمان١

 م^رم وخلف « اوفدرةا الكذاذ )) داسم.
محسد ااحزب -ءرتاربة فى ء?يد

 ذ.ه٠ذ.ا و ووه.د ، دادا علم أبو صبرى
٠ باذما الدين سيراج فؤاد مخدهد خلفه

 ه ألوزارة ألوفد حزب شكل
 برياسة ١٩٢٤ عام فى أالولى ،مرأت
 جميعها وأالخرى ) زغلول سعد

 ( باشا الذحاس برراسة شكلت
 فى والثالثة ئ ١٩٢٨ عام فى والثادية

 ،١٩٣٦ بو٠فىما والثالذذ ، ١٩٣٠ يذادر
 ،. ١٩٤٢ فبراير ٦ فى وألرأب

 ألغت ااش ١٠٩٥٠ عام فى وااخامعدن
لها فى ترج ما٢١٩٣٦ معاهدة  خ
 الى ة الذاهر وحربق القناة حوادث

٠ ١٩٥٢ يناير ٢٦ فى استذالت أن
 شان كانت التى الصحف من

 ( لغترة ) االغ ا أاوفد لحزب ل ح؛
 ، المعرى والوفد ، اد—الجه ثم

٠ ى وألممر

اسرية الوقائع
الجريدة به عرفت الذى االسم
 أن منذ ااحيرية للحكومة الرب
 عمر ابان اناهرة دح مرة الول صدرت

 ١٨٢٠٨ بوليه ٢٠ فى الكبم عر لحم1
 ثم كية والذر دالعربية تمدر وكاذت

 الغرنسية و بالعربية "نصدر 'ديحت
 فى كانت ٠ لذبين—منفص شخنين فى

 رم االسيوع فى مرة ذعدر٠ االص-ل
 "نصدر ':اع٠صم أ ثم ع دبو أال فى ربن *ر

 الجدبدة ألقواش ذحدير دهتير و ٠ روميا
 دستورية فى شرطا ن المدر الوقائع فى

٠ بتنفيذه وااللتزام 'ون١ااقا
القتال وقف

 العمليات دهذى'ذعطيل القتال وقف
 والبحربة والجوية البرية العاردة

 من محدودة غير أو محدودة فترة
 أكتال; وقف بكون وود ،ن٠ازم١

 النهاء ١تمهيد أو طار# روؤتا اجراءا
م واعادة ادرب أاذ٠ح  بين المس

٠ المتقاتلة ف١ا طر
 على بناء ألقتال وقف يتم ج٠ ا

 اهسكردن١ القوات رؤساء بين أتفاق
بعض ب.اضة رلتيآلم ايدان فى



١٣٩٨ آلالذباء وكاالت

 القكاى كدفن ندة االذت الواجبات
 الءرحى نقل أو الفرض انقان أو

 هذا ويتميز ، المعركة قلب. عن ١بعيد
 ابمد الى بمتد ال مخدإى بأله ذغاق٠اال

٠ القذال فدها يجرى الذى المنطقة من

 على بناء القتال وقف بتم - ٢
 المكرية الذوات رؤساء بجحن اتفاق

 فى المعنية ااحكومات بؤوافقة أو
 كاالحتفال روحية أو يذية٠د دشاسجات

 هذا تكرر وقد ، االعياد من بعيد
ل االجراء  بعن تنامية الفح الحرب خ
 الوطنية والقبرات ا مريكية القوات

حفال دية المنة بعيد ل  وعيد المي
 االجراء لهذا ولدس ،البوزية السدة

 سياسية دالالت أية ( سابقه وكذلك )
 أحد قوات عله 'نحافظ ال قد لهذا

 العمل هذا ر يعتم أن دون ااطرفعن
ال ٠ الدولى القانون بذواعد اخ

 على بناء القتال وقف رتم — ٣
ن؛صدره  المشتركة ا طراف أحد اع

 مذوعات فى الدخول دون ااقتال فى
 وفى ، القتال وقف ينظم انفاق اوضع
ن هذا ؛صدر ااهادة  الطرف عن االع

ن ذلك ومثال ،القتال فى ا ذوى  االع

 عام المتحدة ازواليات عن صدر افى١
 وبين .بتها ألقتال أنهى ألذى ١٩١٨

 بوقف االلتزام دون االلمانية القوات
الصلح عقد اتمام حتى الحرب

٠ التالية النة فى

دون كذلك القتال وقف بتم -٤
 طى وذلك صريحة اشارة أو اءالن

 االمثلة ومن ، ألوأقع ^رأال أساس
 القتال وقف الحالة لهذه التاريخية

 بعن ١٨١٦ عام المكسيكية الدرب فى
 نصحبه لم لذىوا والمكسيك فرنا
 ويعترض ، الطرفعن دجن صلح عقد

 الطبى االجراء هذا بأن ذلك على،
 يمتد متقر غير دوب وضد؛ دخلق

٠ ها ولى المحا.بدة الدول الى أثره

 هدنة بعقد لقتال ١ وقف يتم — ه
 وبتميز ، معين بأجل مقددة أو مفتوحة

 سياسية هغة له بأن االجراء هذا
 لغة ال؛ ا ربع الحاالت عن تممزه
 تنفيذ فى الطرفان ويتقيد ،الذكر

 ة—ااصريح بالنصوص االتفاق
 فان لهذا ٠؛الهدنة اتفاقية فى الواردة

لببعض١  ألطرف يمنح نعوصها الخ
 مباشرة الى العودة حرية ا"خر

 بناء توقفت التى العسكرية العمليات
٠ االتفاقية هذه توقيع على

االنباء وكاالت

 مؤسسات االنباء وكاالت - ١
 االنباء وتوزبع بجمع تقوم صحفية
 وأجهزة للمحف االخبارية والصور

 االذماء ووكاالت والتلفزيون االذاعة
 من شبكة بواسطة وذلك ، االخرى
 المندوبعن من وجيش الصحفية المكاتب

 دول عواصم بين موزعين الصحفيعن
 تعجز خدمة وهى ،' المختلفة الماام

 دار أو صحيفة أية بها القيام عن
 تغطى ث حيد الخاص لحمابها اذاعية
٠ والبعيدة القريبة العالم اقاليم

 الخدط مذه ددا من أول كان
 فى الفرنى هافاس شارل الصحفية

 باريس فى مكتب بانشاء ١٨٢٥ عام
 العواصم من عدد فى فروع بضعة له

ؤه وكان الغربية االوربية  ص عم

 الماب والبيوت والتجار االعمال رجال
 ؛.استخدام ااخدمة هذه وتطورت
 ١٨٤٩ عام وفى ،اليمادور ألتاخراف

 فى به استقر الذى مكتبه رويتر أنثاً
 وولف مكتب الى باالضافة ، لندن

 دركة ذلك بعد انشئت ثم ،ألمانيا فى
٠ االمربكية المتحدة االنباء

 أول اشاء من ذرن نصف بعد
 هذه عدد أيج االنباء مكذب

ارب٠فى هافاسر. : هى أربعا الوكاالت
،برش فى وواف ،لتبدت فى رويتر



الفرية الطاقة وكالة ١٣٩٩

 رم ( فردية دؤسات _لمهوجميع )
 )اسوشتدبرسى( اسدة الذباء١شركة

 ذه—هس سمت وآف' ٠ ويورك ر فى
 ا بم احانم ١ قارات الكبرى الوكاالت

 حطنة مذ.ها كل—ا واصيح بدنها
 من بمنع نم ذا—ه كان وان ئ نذون
نباء أخرى وكاالت قيام  بعض فى ل

 لها يكن نم ولكن ،االوربية الدول
 وكالة ١) منها ، الدواة غة٠لد١ هذه

 رورتبا فى (( االنباء ■رسدرج ■- - دط
فى (( اسعإغاذى )) ووكالة .( أضصرية١

٠ ليا ا؛ط؛

ل ودث  الحرس عهن الفترة خ
 لوكاالت العامة ااسياسة فى اًطوور
 وكاال انفردت حجن رى٦الك االبء

 انشئت التى االمريكية اًوذابتدبرس
 ٠ االوحاد هذا خارم بااعمل ١٩٠٧

 رص :السونيتد ١ شركة بخروج وكذاك
 وفى ، االقبية الحسى ؛ظام على

ل  أساليب تدورت الفترة هذه خ
 ابرزها وكان االنباء ع—وروز؛ جهع

 كما ، اانكاتب التلغراف ضخدام ا
 فثمل ااوكاالت هذه نثاط اتسمع
 ار—نتش با و ، الصحفية ور—الحد.

 النشاط هذا متد١لءانم١ فى التلفزيون
م فذممل والتسجيلة الخبار؛ة١ االف

 بعد )٠ االنباء وكاالت اهم — ٢
 هذه وتمثل رويتر ا '( ١٩٥٨ عام

ومنولث الوكالة  فراض ،البريطانى ال

 هافاص وكالة فة٠خل وءى برص
 الحكومة اذخرتها ان منذ ااذرسدة

 وتمثل سر ن؛ ، ١٩٤٠ عام االرب
 الشيوعية الدول مجموءلمن ابء وكاإلمن

 وكالة الدول هذه من اكل كان وان )
 االس«وشيتدبرس ، ( حية الخا انبائها

 ، اًمو؛ورك مدينة ودركزها ؛كدة االدر
 ا مرب انترنادونال ايونايتدبرسر

 ( العاب المتحدة اساو وكاال 1
♦ دورك ^و ومركا;ءا

 وكالة : االءرى االنباء وكاالت ومن
 ، أاليطاليتان واياليا اتما انباء
 ، اخربية ا اللماذية١ ١٠ب٠.د وكاال
 ، الشرب االدانية ٠ب٠د٠١ وكالة

 تانوج وكالة ، البلحكية بحا الة٢و
ؤح١  ذات-واى١ وكاال ، نموغس

 ، االندونيسية انتارا وكالة ؛ الذرب
 وكا  ؛ الياداب كيودو وكاال

 ااحبن وكاال ؛ ألمجرربة ٠١٠ت٠م
 وكاًللمن ؛ هيدوا ه-سن ، دبدة—الجن
تبة ك٠ت٠س  سثل٠ رنما ، التثي

 ، ا وسعد اشرق١ اباء وكاتا
٠ المتحدة العربية. الجمهورية

الذردد االو وكافة
الذابعة لمتخصصة١لمذظمات١ احدى

 فى قيامها تم ، المتخددة ا مم اجيئة
 على اأوافذال بعد ١٩٥٧ بوب ٢٩

 سر٠فىمإو ١٩٥٦ در أكذو ٢٦ فى قاذوذ^؛
دم الدانم باض عد دور  المتمددة ل

 القانون هذا واصبح ٠ :ثووورك فى
 ؛دقة٠٠لمح١ أوراق 'ذيندبم تم عندما نافذا

 من االقل ءلى دوال ١٨ من ءكه
 دول ٣ بينها من عليه الموقعة الدول

 ،حيذاك الذرية الدول من ا"ش على
 ,وفيتى—واالتخداداا ا كنداوفركمم وهم

 اما ، دة—ا  اواليات١و وريطانيا
ت حددت التى االتذاب  العدل م

 وافق ؛تد المتهددة واالمم الوكالة س
 ٢٣ فى للوكاال الد م المؤتمر علميدا

 العاطناالمم معية٠لم١و ١٩٥٧ أكذوبر
٠١٩٥٧ نوفمبر ١٤ فى المحدة

 الى لمذظلجة١ هذه بهدف-انشاء
 افة——ا!ط اسهام تنشيط ىط العمل
م خدمة فى الذرية  والصحة الس

 المذظمة 'ضؤن وأن ، العالم فى والرءاء
 بناء تقدم أو تقدمها مساعدة أية أن

 لن أشرافها 'نحت أو ا—طلب على
 وال —االح من بح-ال تستخدم

 ١هذ ويشمل ٠/٠ كلى“ء غرض أى فى
النووية ااطافة ة٠تذم عزدز7 الشاط



 الغة فى المشعة النظاذر واستخدام
 اصحاءة.١و والهبدرولوجيا ءة١أزر١و

 والمهارات ااظمية المظومات نثر وفى
 عدده؛ بلغ ) المنح ؛ربزق عن الغذدة
 ،ط؟وءات1توا١إؤتمر١و ( تححة٠م ١٠٠٠

 وعلى الفتية زوذيرااعوذة’ ءلمى 'سل كما
 للمخاطر نونية الغذ؛ دواب ا معالجة
٠ النوورة

 عاثها ٣تقو التى الجيزة١ تشمل.
 جيع ويضم ، ااهام ؛ؤ'تر١ . الوكالة
 دورة فى وينعقد االعضاء الدول
 الدورات. اًىءددس وفى عادية دحوه

 عامة. قرارات ويشذ االسشدائية
 ،و:تكون ادارة مجلس ٠؛ المنغلة بد-اًن

 وظائف بتدذثذ وينهض عضوا ٢ ه دن
 االدارى والجهاز العام المدير ؛الوكالة
 العى'م المدبر ويعتبر ، اه التابع
 ويذوم لوكالة االدارى الرئيس
 لمؤتؤر ١ وقة ١بمو االدارة لمر متم بذميينه

٠ سذوات ٤ ة و؛لى

 ارير وا ٠ فدنا بنة مد المدخلة ٦مقر

:سوبدى( اكلوند بجار هو العدالى

الغوث وكالة
غاثة المتحدة ا مم وكاله ))  ل

جئى واالشعال  الرق فى فلمطن ن
 احدى (( االونروا )١ أو (( االوسط
 المتحدة، االم*. لهيئة. التابعة الوكاالت

 اجمعية ١ من قرار يام.يما٠ نبثاً صدر
 ديسمبر ٨ فى الدواثة للمنظمة العامة
: داى ما لها هدفا وجظت ١٩٤٩

 المحلية ااحكومات وع بالتعاون نقوم’
 برامح ن وتنفح المباشرة االعارن بتةلى؛م

 اللجنة بها تومى التى ل٠لعم١
 مع تنشداور وان ، االضحذ-ارد^

 الوط١اشرق١ فى المخطفة الحكومات

 ه_-.فء ها٠تتحذ اتى ا التدابير فى
 التى الممرحاطة تمهيدا العكومات

 ء الدوب ة عد أدما فيي؛ يح٠
٠ ة ة",از

 اب ا الوكا( اجهزة شمل
 أعفاء ٨ دن أفوتتأ بةستداراال

 ٠ نيا :ريطا ٠ فرى' ٠ نري؛’ )
 ٠ لبنان ٠ ر٠مع ٠ .تحدة’ا. ألواليات
 ألمام ألمدير ؛ أالردن ٠ سوريا

 مركز ، له ااتابعة أالدارية وألهيئة
ودورها ، ببروت دحةم الوكا(

 مبذور اور'؛-ن : الحالى
. ( امر.ش !

 ى ء ا٠مهمته ادأء فى ووكا(ا ذعذخممد٠
 المعونة وتدض االختيارية االكتتابات

جئين تقدمها التى المبادرة  لل
 نتيجة دردوا الذين ا'سطيتبن

ل دهم الصهيونى والحت  ويقدر لب
 موزعين الجى، مليون بنحو عددهم

 وسوريا واالردن غزة نطاع بين
 الحديدات ٩ الغذاء تشمل ،وهى ولبنان

 ااهنى، والتدريب لتعليم١ ثم الصحية
 بتخدم 'نوطبن صندوق وللوكالة

 ألثرق فى حكومة ادة تطلبها لمشروعات
 بغية الوكالة علبها وتوافق االوسط

جبًان الدائم االسترار اعادة  ؛ ل
 برياسة لرض١ ١ليذ اجنة شكلت:٠٠و

ب متر  قشلت لكذيما و االمربكو, ك
٠ مهمته' فى

 فى عطها اوكالة١ هذه اط٠ذد بدأ
 فى مهمتها ن تنتج أن ءاى ١٩٥٠ عام

 'لية١تطورتميز وقد ١٩٦٩ بوده ٣٠
 سب نظرا اشائها منذ ااوكاة

 نقديمها ضرورة ترى التى ااخدمات
 المهمة حدود فى اا جلين لؤوالء

 دوالر ٠م ٢٠ بلغت فقد I. بها حلة المذه
 دفى٠م ٢٣ الى ارتفعت ١٩٥١ ءام
 العام فى د٠م ٢٤ر٨لى١ ثم ١٩ه٣ءام

 ١٩٦٦ ياير ١ وفى ٠ وهكذا التالى
 ١ر٣٠٠ر١١٨ اوكا(١ التجس قيد
 وهذد ؛ االعار ر مخسله ن٠م الجائ

 .حدة’'؛ االمم كذب٠م- غبر أردة
جئين لثئون مدينة لرذ_ردو ال
٠ حنف



رييع١ ن١ير١خ٤١ وكالة ١٤٠١

مرعة رات ,إذا وكاؤغ ا
 ادد ئ المركزية المحا!رات وكاله او

حهرة باتالمتدة١ ق ألفيدرالية ا  لو
مربكية  لرع وة٠مجعا نعمل وألذى ا

من مجلس .ه—برأس 'الذى النومى أ
 البيانات أابه وتقدم !آجمؤ.ورذ^١ ا٠رثير
 برات المن؛ آلة٢و نءزذت ٠ زرد—٠والذ

ربكبة ركزية  ١٩٤٧ بتمبر٠س فى ا
 المخابرات وكا]ة ٠) ا—'ذي._١ذو كاًذت و

ستر  أو ت الفح ااتى ،( لة٠ذيجز-’١أ
 ٠ رع اتار ١ هذا منذ فج:لحصا اندمجحت

 الجدبدة ألوكالة مهيم واصحت
 الدارية إطوشات١ ءلمى الحداول

 تقييمها و عها٠وتجمح خاصة بحمقه
ررة المماحات ندبح وكذلك  ااذى ا

 السياسة اهداف 'نحقق أنها 'ذرى
مريكية  سررة عذربة عمليات من ا

 نظم قلب تذ~لجل سياسح.ة ومؤامرات
 سياسة المناواة الدول فى الحكم

 مذورة أهداف وءى ة مربكية٠أ
 والذى با—ذظ الدلجات عنها اءإخت

حداث با ء كشفت  اعترافات أو ا
٠ عليهم اقضر١ 'نم ون الذ ادزاسيدر

 مع متعاونة ات [خاب١ وكالة تقوم
 وزارة سذابرات : حدا أءرى أجهزن

ردة لطاًقة١و الحارجية ن .ا  وا
 ، ١وغحه 'ت١التحزتيغذ ومكاتب الذومى
 ، بنحذو ؤ^^ ت١ هذه ذية١محز وتقدر
ر بليون  بقسدر ليا ة مذورا دو

سو ة ز ح..( ا ه ط فى لماملدن ا لخدد  بذ
 فى بسلون مته-م بز ٧٠ ، الغا ١٠٠

 الموظفين عن وذضال ، البالد داخل,
 ت١بر٤لمئذء__١ وكالة ذ؛ن تخص-ضثن1١

 فى العالجبن من أخوى اعدادا تجد
 ؤتى١ءاذات١٦ تح1١ ز؛ق’ط عن خدمتها
هدربفكية ااجامعدات لبدض 'نقدمها  ا

 ت١ذة-؛د٠١و ( ن١متغيج كجامع_اًق )
هباب ات١.ظم٠٠وم الطإللمذ  ت١'ذحاد١و ا
٠ وغيرها الشر ودور 'اهمال

 المدابرات وكا!ة الى سهأ
دلمة العام سبكمة١ اًت 1 ٠!١من ر

مداس سذربة ق٠٠ا  فى ٠ب ا وا
رفى وفى واذجنووحة الوس-طى بكا ا;  ا

قص  فى ئم٠ افريا غرب وفى ا
وت-ط فى اات  ألعمليات هذه من ٩ ، ا

 ، ١٩٥٠ م ء؛ وورواً شوئن فى اتدخل ا

 ، ١٩٥٤ عام جواتيما انقالب
ذخال  فى رو٠دوك حكومة زد هات ا

 ئ؛ اغتياله وا^٤ومةء ٤وذح-ح اذلى
 ((٢ ))ى اتجس١ طائرات اسذخدام

 م١تمتخد١ ، رتى ز ا تتداًد١ ذوق

 {( ليبرش )) مثل التجسس ش-ءن
 كوررا صد (( بيوبال )) و ممر فد

 ات—لب المم أشهر ومن ، الشمالية
 الفاشلة المحاولة ادارتها الذى الردهة

 لحنازدر١خليج المدرونةبغارة لغزوكوواً
 ت١خاور1١ اسم .تردد كما ، ١٩٦١ عام

مربكذحة  وتيجبريا ااكونذو حءوادث فى ا
 أحداث فى دوره' عن فضال ، وغاذها

وط الشرق ت ا  ااتخلص ومحاو
٠ فه مية اكقد الحكومات .٠م

 المركزية المخابرات لة٢و بى رفتم
ة فى  ~طل منعدز بقعوهة فى حبا ذر و

 ة—شاحذح- وتعتبر لداًك بوتو ر٠ذه ءر
 اقيم وقد ، واشنجذون للعاصمة

 ساحة ءلى هذا اؤوكالة منى
 وانتهى د٢ ( ٦ وتكلف ٠ ف ١٢ ه قدرها
 ممذى و.لحتوى ١٩٦١ ءاًم ب ألعمل
جهزة اًج معامل سلحة ا  وا
 ق—للوثائ ونم ومكبة الردة

 العقل المركز وبتخدم ، والمحذوظات
لكذرولى ٠ نقاطه فى ا

 انشائها ءلمد أوكالة١ هذه على -نولى

 الن )) ايزنهاور بانريامة١ ١٩٤٧ ء^م

س ى (( د  بدى الررس خاله١ ا
 لغشل نتيجة ١٩٦١ م ء؛ مذحبه من

 هاكون(( ))؟ون ة،وخلقه٠لكوب١ اإخارة
 ورن(( را ))ورم ل١مس١ ثم ، ١٩٦فىه

 اهام١١هذ من يوب وفى ، ١٩٦٦ حتى
ه١ماكجار ريتفارد )) علمدها نولى’

٠ (( هآ«لمز



١٤٠٢ وسعل الشرى أنباء الة٢و ا

لة االوسد ,اشرق أبء وك
 شأن٠ صدر األنباء رحربه٠ ة شر

اتارخ اوزراء ١ متمن'-ر فذرار ها٠٠-.يس٠داذًا
 الهدف وجعل ، ١٩٥٦ فبراير ٨

 ؛إى الدرب اجاء دقل )) قيامها م.ن
ت١و ااصحف وتغذية الخوارج  لج

فراد الحذومية واديات  بشتى وا
ذم؛ء  الما)م خبار١ (خاص ووجه ا

 فخدات (( والذارج الداخل فى المدربى١
ذماء وكالة )) محل بذاك  (( الدريية ا
 تغطى كاذت انجذلميزية ة ثم وهى

 للحالد.ذ١وء٠ذ فى اهربى١ اه؛لم١ اخبار
 مدينة اؤرريسى مذره^ ؛ وطابةالبر

 بانشاء لثركة١ بدأت كءا ، القاهرة
 بية لدر ١ صم ١ لعو ١ من فىءده لي؛ مكاب
 الهامة الدواصم من غيرها اى١ امتدت

٠ دلين١؛ر١و سالمندو الى ؤلمذ ضا إ؛

 الرريسى نرقره؛ من لة إوكا' ١ تذيع
 الخارجية مكاتبها اى١ ورةبالقا

 ٠رومحلمذ ات ذب اربع سلكىاا ًاطررق

اء—ذب ادج من بز ه . 'بدو 'نوزع وهى
اً^فىزبة ااى مترجؤ؛ذ ٠ ا

م أه؛ ستخدامازها ١ ذية١محز بلغت
 ٦٧٤هر وملته دا ، ١٩٦٦ - ١٩٦٥

 ا .. رذطحب. تتبع وهى 1، جذ--ه ألف
 والنثر للتأرط المعرية اوسة

٠ ( الذومى االرشاد وزارة )

البرية اذوكالة
 مدل.نح.ة —ن: بيةر ء, ٠مذغلمة ,#ضروع

 الساس المندوب انشائها فكره عرض
 ءربرت مطين فك ض 'الول أ!مربطانى

 على ١٩٢٣ اكتوبر ١٣ فى ل٠سمو
 منحت الذى اليهودية لة ؛٣الو انثاء أذر

 المحلية، ايهودية الجالية على ^اطات
 النه احقذراال هذا العرب ورفض
ء من أقلية وبين بينهم يساوى  الدخ

 حتما يعنى لقمول١ هذا ان ءن أل٠٠فش
د أدل اعتراف  االنتداب 'درعية الب

مثروع بعد ذلك وجاء ، باذور ووعد

 مخاط استشارى مجلس .؛ء—انن
٠ بق اك؛ الدام فى ألمدرب أ فحه ر

ايهودية ؟اوكاال
 المتعسة هى اسودية 4اوكال١

 'اتى أو عنها انبثق التى الصهيونية
 مذذدا-ط منذ رهرف دا ااى تئدوات

 ، أسرارلى دوأك يخذومة ١٩٤٨ م؛؛و
 االنتداب صك ا؛خف.ة هذه لقح؛م مهد

 وافقت الذى فا-طئن على البريطانى
 سبتمبر ٢٩ فى االمم ض٠٠عد عه

 اأى حغته٠ص ,ع—وف ب٩بذس و ١٩٢٣
 مى٠فبلك )) االمريمكى لدمثيحوذى١

وعد >مبادىء تضمن و (( برانكغورذر

 المذظسة عندت ١٩٢٣ عام هفى

 الخامس ذمرها٠ ؛دنح اهالمحلمذ١ ه٠الح-يحوذح
 ش-~؛ء٠ا١ً ؤررت لمر٠ ؛ا؛١١هذ وفى عثر

 مهمذيا وجطت (( اي.غودرة١ لؤكالة١ ١)
 صك من ٤ ااجند تذحه ا1 لدط؛وذة

 بوكالة يمترف )) بذول أذى١ االنتداب
 ء١الس-د حلة٠عؤوم ة٨كهي مة٠’م دلمن د

 أى ) ؤإطين ادارة او ذ--ورة1ا
 ا—مدي والتعاون ( لمن نح البربط؛ االدارة

 واالجتماعية االحادية الشدون فى
 فى تؤثر قد لتى ١ أالمدر من ذاك وءي

 لييودىولصالح١ مى الفذو الوحإن اذشداء
 واداعد فلسطبن فى احيود١ ا!--كانى

د ترقية فى شترك٠و  أن عأى ، البب
لمراب دوما خاضعا ذلك دكون

٠ (C اآلدارة
 نيةيحو—!ح ١ ة ي مع لج با ف يعتر ٠٠))
ئمة المنالوكا  المنتدولمن الدولة دامت ما م

 _دجدألذيا ذورها٠ودض زأابغيا٠ ن١ ذرى٠
 وعها ٠ ٠ الغرض ايذا والئلذلمذ صالحة

 جدع مدونة على للحصول تسعى ن١
 الوطن خماء ا لى يبذون الذين ؤود٠لي١

٠ (( ايهودى الذوس

 االنتداب حازمة اعترفت
 بالوكالة الفور على ابريطاب

متشعبة سؤطات. ومنحتها لييودية١



يات رعية المتحدة الو ا ١٤

 رة٠حكو داخل فى رة٠حكو هوذيا جعلت
نتداب  طاعن وأص?حت بل نفسها ا

 ساقذلطاعة 4اوكال١ لتعاح^ات اليهود
٠ ورنساها مها_1ع مع نتداب١ ،ة٠حكو٠

 هيئات الوكالة ابج الى ذامت
 وانعمل معا تتعاون آخرى يهودية

 الهدف يق زح سبيل فى بارشادها
 ى الكح )) مؤسة أهمها من المشترك

 القومى الصندوق أو (( كادحت
 عأى الحصول ومهمتها ، اليهودى
رنرفى  التعمرات واقامة فكعين ا

 سمة *ؤ ومنها ، عليها الصهيوبة
 العندوفى أو (( بمودها لكيرن ١ ))

 ١٩٢٠ عام أنشئت التى ، التأسيسى
لروال على الحصول مهمجذها وجعلت  ا
 على اجبارية سنوية صريبة بفرض

 الوطن ن، العالم فى يهودى كل
 امتع-ت كما ، اليهودى ^مى٠٠لق١

 (( القومى؛ليؤودى الخى )) الوكالة
 بموافقة انشء الذى ( دوس دار )

 عام فى فلسعن فى ارط؛ذى الحاكم
 اليؤودية وثبة الد؛ بمثل وكان ١٩١٨

٠ حينذاك فلممطين فى
ختصاصات من كان  منحذيا التى ا
نتداب حكومة  اليهودية للوكالة ا
 ز١ ايهودية الهجرة شهادات :سلم

 كانت مفذوحة شهادات وهى فلسعين،
 اسد.ماء اختيار حق للوكالة تجعل

 الئ وترحيلهم وتجيلم المهاجرين
 الوكالة سياسة وكاات ، فلسعين
 من المهاجرين ارتقائها فى واضحة

 ذوى والمتعصبين والمؤلميين الشبان
رهابية، النزعات  ممارسة عن ففمال ا
 تهجر الخاسة بوسائلها‘الوكالة
 سرية بطرق- ايهود من أخرى اعداد
 لغطات مجهولة غر كانت وان

نتداب  لالعانات وكان ،ابريطانى ا
 الوكالة ض تدفقت التى السخه

مريكيين اليهود من سدما   أكبر ا
٠ أهداذبا حققت دعامة

 لزبم١ اووكالة سة1رإ مزولى
حايم ١) ابرل-الي - ي١

ى (( دايزمان  'ادرسى اب وجه ا
ولى١خالل ترومان ن١من لساءاتا  ء
ذه٠له هذئة٠لت١ اسرائيل دولة قدام

سة  'ذواى نم أول كان والذى .. ا
 كما « فاره و لحدن الدواء هذه سة1ر

 رددس سعب '( ؛ون٠ح بن » 'نولى
 كان . وكالة اكفين؛لمن اللجنة

 لهداين هدفا الوكالة جى
 فى يسفه قادوا الذبن الذاطينيين

.١٩٤٨ دارس ١١

دات ريدن اتحدة١ ,او

سم  أوف مبس يونايتد : الفومى ا
يات١ ) ادركا  ئتحدة١لو

مريكية ( ا
 رياسية دة٠جمهور : الحكم نظام

ر ذوف; ) وي—جون لندوت : اسولة رئيس
١٩٦٤ )

( الغا ٧٦٣ ) واشجون : العاصمة

 وم—ال بدرف ما اسم درز — ا
يات  يوبه٤ فى ا!مري المتحدة والو

ية ١باعالن؟ ١٧٧٦  ت١لمسمر١من و
قالل السابقة البريطانية ، ا

 المس-ننوطنين بين مصلح نزاء والمدد
 لريعالنيين(١ من ٣)وأكثره مر.بكيين١

 ١٧٨٢ ذوفمبر٣٠ فى بريطانيا اعترفت
 ١٧٨٣ سبتمبر ٣ وفى 'ذحاد١ بهذا

يات وهذه بربطاب؛ بين عقدت  الو
 ٠ صلح معاهدة المستقلة المتحدة

يات ذه٠ه كانت  عشرة الثالث الو
 نم محدودة مساحة سوى 'نمثل 

 الشمال ق متجممة تقع وهى ،القارة
يات الشرش  الحابة المتحدة للو

طلسى المحيط على مطلة  اما ، ا
 تمشل التى الشاسعة المساحات

يات  حتى فكانت ايوم المتحدة الو
ستقالل اعالن  تبربطابة١ستممر ا

 خالية وأقادم وفرنسية واسبانية
٠ لحمر٦ الهذود من ا

يات .حدود أخذت  المتحدة الو
ث الو سدد تزاولى كما ساع في





تد مريية سدة لو ا )١

 ، بلتيمور همها1 .ة—مدين ١٦ مليون
 ، اويس سنت ، كلدغلند ، هوستن
 وبوستن فرنسكو سان ٠ ملووكى

يات يوجد كما  ١ ٠٩ ألمتحدة بالو
 ١٠٠ عن سكانها عدد يزيد مدينة

٠ ألغ،
يات أقتصاد د—بعتؤ — ٣  الو

 أكثر تدح طبيعية دروة على ألمتحدة
ستتغألل مصادر  ءاى وساعد I. أ
 ألوسائل وتطبيق استخدام تطوبرها

نتاح فى الحديدة  الزراعى ا
 .ائل—وس تعلوير عن فضال والماعى

 بدوره *اعد مما والمواصالت النقل
قتصادى الرواج على ٠ ا

 ربكية المزارع ساحة تتراوح
 ، أكثر او فدان ١٠٠٠  فدذةو ١ ٠ بحن

ولى العنة من المزارع عدد ويبلع  ا
 التى المزارع وعدد ،مزرعة ألف ٨١ ا

 كثر فًا فدأن ٥٠٠ ماحتها "نبلغ
 عن تزيد والتى ،مزرعة ألف ١٩٩ر٩

 ، مزرعة الف ١٢٦ فدان ١٠٠٠
 فى ألمتحدمة الجرارات عدد وبلغ

 الدخل بلغ ،جرار ٠م ٢ر٦٧ الزراعة
 جملته ما (١٩٦٣ عام الزراعة) من

 عام د٠م ٤٧٤٨ كان د)٠م ٣٨٦١١
 الزراعية الحاصالت اهم ؛ ( ١٩٢٢

 وجملة المزروعة -؛حات—المس مع
،٠ كاآلتى ١٩٦٣ عام عن الحصول

 والمحصول بالغدان المماحة )
: ( بالبوشل

 ؛ ب٠م ٤٠٨١٠ف،٠م٦٠ر٦ ذرة
 ب؛٠م١ا٣٧ف،٠م٤ره٢فمح
 ؛ب٠م ٩٨٠ ف،٠م٢١ر٧ فرطم

 ب؛٠م٣٩٩ف،٠م١١شبرهر
 ب؛٠م٧٠١ف،٠م ٢٨ الصويا فول

١ر٣ اطس— بط ف،٠م١ر٣رز١
٠ ف ٠ م

رض ساحة تبلغ بينما  ا
 أنتجت ف٠م ١٤ر٣ قطنا المزروعة

يات واهم ، بالة٠م ١ هره  المنتجة الو
دكو . *لم ونيو نكاس’ . للقطن

 من بز ٤٨ لدو ) وكاليغورنيا واريزونا
 ل و٠محص بلغ ا نم بي ؛ ( نتاح أ جملة

 رطل ٠م ٢٢٧١ شه للعام كع١
٠ف٠م ١ر١٧ "نبغا المزروعة د-؛حة١و

 الثروة من الدخل جملة بلع
 ويشمل ٠ د بليون ١٩ر٨ الحيوانية

 ٠م ١٠٦ : ألحيوانية الثروة أحصاء
 ٢٨، خنزير ٠م ٥٦٠ بأنواعها ماشية

 ، للحليب بقر ٠م ١٨، أغنام ٠م
٠ والبغال الخيل من ٠م ٣ر٠ و

 الثروة من الدخل جملة وبلغ
سكا ٠فىذس بما )المعدنية  ( وهاواى ا
ر بليون ١٩ر٦ : نفه للمام  دو

؛ ( السابق للعام ٠ب ١٨ر٨ مقابل )

 ديد٠ح : ( معادن ) ذلك يشمل وم
 عام ٩٨ر٦ كاتت ) ط٠م ٧٣ر٦

 ، ط٠م ١هر يت—بوكس ( ١٩٥٦
 ٢٥٣ رحداص ة' ط٠م ١ر٢ نحاس

 فضة ط؛٠١٥٢٩ زنك ، ٠ط الف
 ( معدنية غير خامات ) اوقية ٠م ٦٦

 ٢ر٨ م سيو بوتا ؛ د٠م' ١٩ فوسفات
، ط٠م ٥٠ حرارية طينات ،. ط٠م

 ، ١ط٠م ١٤ جد ؛م.ط ١٠ر٣ جبى
 ،برميل م. ٣٤٢ بورتالند اسحت

 ٠ ( الوقود خامات ) ١ط ٠ م ٣٠ ملح
 فرم ؛ ط٠م ٤٥٨ لجنيت فحم

 طبيعى ضاز ، ط٠م ١٨ انتراسيت
 ، مكعب قدم بليون الف ١ ٤ نحو

 ٤٢ سعة ) برميل ٠م ٢٦٧٦ بتر.ول
٠ ( جالون

 المتنوعة الثروة هذه اساسى وعاى
 هذا ، شاملة صناعية نهضة قامت
 الكبيرة العناب المنشئات وتنتج

نتاج جملة ثالمى نحو  كله، الصناعى ا
 عدد بلغ ١٩٥٨ عام فغى

همية ذات الصناعية المنشئات  ا
 فيه"؛ العمال وعدد ،' منشأة الف ٢٩٨

 ٤٩٥٧٥ يتقاضون ٠،عامل ٠م ١١ر٦
نتاج هذا من الدخل وبلغ د٠م ا ٤ ا ا



مريكية المتحدة ت و ا ١٤٠٦ ا

ر بليون  عدد بلغ ١٩٦٢ عام وفى دو
 ٠م ١٢ر١ المنشائت هذه فى العاماس

 وبلغ ، د٠م ٥٩١٢٩ 'خادوا ، عامل
٠د بليون ١٧٩ الدخل جمؤعم

 الى نوبا العناءات ولى
 الذى وس ) ا'همها ٠ مجؤوعة عشر)ن

ر بلى.ون ١ ٠ على دخصا بزبد  ا ( دو
 ألغذائية اصذاءات١والعبلب، الحديد

 ،.والمواصالت الشل وسائل
ت ،الكبابات حه اآل  رة—وا

ولية المعد الصفاءات ٠ ا

دات فى الحكم نظام بذوم - ٤  الو
 الصادر الدستور اساس على المتحدة

 تناولته الذى ١٧٨٧ سبتمذر ١٧ فى
 حتى -رعد ٢٤ بلغت بالت-نعد عدة

نتخاب حق منح منها ١٩٦٤ عام  ا
 وض العى بين الماواة ،للمرأة

 منع ٠ سية اب الحقوق فى البيض
 اباحتها لى ( ١٩١٩) المسكرات

 انتخاب ،.الرقيق الغاء ، ( ١٩٣٣ )

قتراع وح٠لشي١  تحديد ،الثعبى وا
 سلطته لجمهورية١ رئيس ثملى عددرو

 ديل—تع وحق ٠ الخ الدستورية
 نلثى فة-ةبموا مكفول الدسسذور

 مجتمعين الكونجرس -ر٠مجل أعضاء
٠ أخرى باشتراطات أو

يات فى الحكم ذخائم يتميز  الو
 اما ، وفيدرالى 'سى ر بأنه المتحدة

 لرئيس ن فلذلك رياس ه—اذ
 سنوات ٤ لمدة المنذخب الجمهوربة
 تلك تفوف واختعاصات حقوقا

 الملكية الدول رؤساء التى
عر ارئيس فهو ، الديؤذراطية  ا

 والقائد التنفيذية لالطة الفعل
على  الذى وهو الملحة نزات ا
 العليا المحكمة ورؤساء وزراءه بخذار

ت ورؤساء  بعد ) المركزية الوكا
 ٠ ( الشكلية الثميولح مجلس موافقة

امامه ممدولون ( الدشر ) والوزراء

 وزراء مجدسا لعونبؤ و
 أءضاء بين ض ؛رون—بخن و

 ٠، اجتماعا'نه ئحنعرون و الكاوذخيرس
 ، ماءلة دون وزرائه عزل وللررس

 مرابا الجمهوربة رئير وبمنح
ر ألف ١٠٠ قدره أساسيا  ٥٠ و دو

داوية ألنفقات د٠ا ٠ ا

 على لجمو,ورية١ رئيس انتخاب إتم
ولى وتبدأ درجتين  الثالثاء فى ا

ول  منعبه مهام ويباشر نوفمبر س ا
 التالى ينادر ٢ ٠ يوم ظهر من ابتداء

 انتخاب ويتم ، سنوات أربع لمدة
 رئيس ونائب ، نفسه اإوقت فى ذائبه

 رئيس منعبه بحكم هو لجمهورية١
 فى اأرئيمى و؛خلف ٠ الشيوخ مجلس

٠ اأمجز أو بااوفاة المنعب خلو حالة

 التشريعية السله تتمثل
 الكونجرس مجلس فى العدرالية

 للشيون مجدى ون يتألف الذى
 يمثلون عضو ١ ٠ ٠ وضم الفيدرالى

رادت  مجلس وس ؛، ين—الخمس الو
 نالى؛ ٤٣٥ ض يتألف الفيدرالى للنواب

 وحدات يبسباأ على ينتخبون
 بين سكانها عدد يتراوح انتخابية

 يختلف ثم وس ، أاذا ٤٥٠ و ألفا ٢٥٠
 سكان كثافة تبعا النواب عدد

يات ية٠في الو  ؛ذائبا ١ نيودورك ثلو
ية بيتما  وىذائب٠س يمثلها  كا و
حزاب واحد  >ةالمذنافعة٠ا'سياسي ؛وا

 الحزب ٠ الكببرلن احزبين ١ تشمل
 ورى٠٠الجمه والحزب الددمقراطى

 ءإى المحلية التشريعات ج، ووعم
 قيام الى يهدفت اتجاه آى معارضة

 ١٩٦٧ عام وفى ،' ثالث سداس حزب
 اجتماعه الكونجرس ج-.لس٠ عقد

٠ والذسعين ٠ح١لز١ النوى

 فى التضائيعة الملطة وتتمثل
 تتألف التى الفيدرالية العليا المحكمة

 مع ارئيس بختارهم قضاة ٨ من
فى تعيينهم على ثبوخ٠ل ١مجلس موافقة



ولهب ١٤٠٧

 عدا I والذواب حوح٠للت مجإسلمن
 فى r لثي-و ١ بنتخب، و ( سكا ١ ذر رة  و

 م٢حا وكذلك ) سنوات ٤ لمدة العادة
بة ١ عالم اخواب ١ ينتخب بيذما ( أو

 آخرهم ،ربسا ٣٦ (١٩٦٧) حتىء؛م
 ؛وتطبينا ١٩٦٤ عام جذونون إبدون

ذهزال دياسة  كاذت اش ا
يات بذ^ت ذرو مبدأ  المتحدة الو

 حتى القديم لم ال؛ أحداث عن بمعزل
 فيها اشتركت حجن العظمى الحرب

 ،.ووضع الحلفاء م؛ذب الى ١٩١٧ عام
 المبادى* وبلسون وودرو ريسها

 على الصاح اتفاقيات عقدت اش
 عصعه قيام بينها ومن ، أساسؤ؛

مم  رفض الكونجرس مجلن أن ا ا
شتراك  دخلت تم’ ، عضدويتها فى ا

 ١٩٤١ عام الثابة العاب الحرب
مم هيئة انشاء فى الدول وتقدمت  ا

 أن على وعمات ، ١٩٤٥ ءام المتخددة
 وفى ، يويورك مدينة هارمق يكون

 مارشال مثروع وذمدت ١٩٤٨
 اعتددت ، أوربا تعمير ءادة

 لكافحة ١٩٥٧ عام أيزنهاور مذروع
وسط- الغرق فى الشيوعة  ٠، ا

 'ترومان مبدأ اعالن ذالمث وسبق
ياب١ واعتزلت ، نفسه للفرض او

ش  ارولندية والحكومة المالكة ة وا
 لعهد١ ووية رح]ت بنما ت انجلذرا الى
 عام هاى الى ءادت ، ممدا الى

اعتزأت ١٩٤٨ ستمير وفى ، ١٩٤٥

ذمافة ، مذاصبدم بالدخول الحيادية ستها سي.؛ المتحدة المحاكم الى با
حالف من سلسلة فى المحكمة نعب.ر اذى اادذل القيداية حلمغ_، شملت ا

طلنطى سمال باب ف اسغن؛ حكمة٠ اطيا١ وحابى ( الناتو ) ا
، ( بو١ ) اًمسا شرش جذوب ٠ الب؛

واومبو ومثروع  ابحلف ١ بدت أ كما ، "
 عن فضال ، (. بغداد حلف ح| المركزى

حالف مريكية ا خرى ا ٠ ا
دارة 'شمل واسعة بات اثذركت ا؛ب١و ا  منعن المتحدة الو

 حرس فى الثانية ل؛لحة١ الدرب مذبايتئىذهاة٠ بتثنى و ٠ والتعرم والقضاء
خذدادذت .-وى ولى شكن تحكومة١ المعذرد ا غام الكورية الحرب ا
الفيتنامية الحرب والثانية أ، ١٩٥٠ لب دح؛ رات ٠ ٩ ، المعة الفد,

 همتها سد؛ عن فغد ١٩٦٥ عام
 والكونفو ان ينك اادوم فى العمكرية

 معونات من تعدمه بما همتها ومس-؛
 الشرق فى سرائيل وية عسكرية

خرى الدول من وعدد وسد ا  ا٠ ا
نعزال سياسة نهار؛ ذمذت فبذلك  ا

 .ة-——لبوءي١ ة—فح مكا وأصبحت
 هدفا الناب الدول فى والذقدمية

 فى سسيما  يا، بك مر  ؛ سمة نجيا٠لد ئييا ر
 ٠ جذوذون الريس عهد

نجليزية ٠ا,لمغة :ا

طة ر : ا مريكى الدو ا

خطوحل ٧ من تتألف رقعة : ٠٤—اوء

أفقية بيضاء ٦و حمراء

أزرق مربع مع بالتبادل

ير العلوى الركن فى  ا
بيضاء نجمة ه ٠ عليه

ولهلمب
'، هواخدل دلكة  ابنة وهى ا

، ١٨٨. ولدت ،الثالث وايم الملك
، ١٨٩٠ المرش على لدها١و ءلغت

مير تزوجت  أسرة من هنرى ا
لمانية مكلتبرج ، ١٩٣٤ توفى الذى ا

ميرة أنجذمت عهده؛ ولية جيرولياذا ا
سم تزوجت التى لماش برنارد ا ٠ ا

 مابو ا ٠ فى رولندا ألمار؛ غزو عند
 الترحة صاحبة التجأت ١٩٤

مرة الهولندية والحكومة المالكة وا



١،٠٨ ?.بت وول

 وخلفذيحا محدة سباب العرش
 توفيت ، جوليانا عهدها وولية ابنتها

الثاب سن فى ١٩٦٢ نوفمبر لى
٠ والثمانين

ستريت وول
 ، نيوبورك مدبنة شوارع أحد

وزاف سدوف بمعنى اصطالحا بطاق  ا
 وبالنالى المتحدة بات٠لو١ فى المالية

صطالح فان  المياسة الى برمز ا
قتصادية مربكية والمالية ا وهو ؛ أ

ر. بليون ٥٠ جملته ما ١٩٣١ دو
ويفل

وهو ،برطانى ويياس عسكرى

ترينذى «هة٠كذي بين بمتد :ر٠ك ارع ثم
 يغم ، ايست ونهر برودواى فى

 أ٠أه له المجاور والحى الشارع هذا
مري والبورصات البنوك  التى ا
 وسوف الماب ا!وراق سوق تثمل

 والحروب والممادن والقطن اتبن
 مالية حداث مرحا كان ٠ وغيرها
 الة وهى ١٩٢٩ عام فى خطيرة

زمة نيها برزت التى تنص ا  -ادية—ا
 السرع لالزدهار كنتيجة العالمية
 ، العفلس الحرب افتفه الذى
— ١٠٩٢٩ بين الخائر بلغت وقد

ل١-جتو ر'ب١ مارشال فيلد ذكوخت1١
 وتخرج ١٨٨٣ ولف ، وبغل برب،"ال

 ، لحربية ١ ت ندهررلم.إ ه ذ1ك فى
 وفى .١٩. ١ ابوير حرب فى اخترك

 فى ،ثم ١٩٠٨ بالهند الحدود درب
 ١٩١٧ عام وفى ،'احرى'العشى

 بقيادة القلبية الحملة فى اثئرلذ
 اطكربة المناب فى تدرج ، للنبى ١

 عيى ٠٠ ( ١٩٣٨) فريق رتبة حتى
ردن وشرق فلطين لمنطتة قائدا  ا

(١٩٣٨-١٩٣٧.)
 العالمية الحرب خالل اسمه برز
 للقوات عاما قائدا عين حين الثانية

وسط الثرق فى ابريطانية  - ٣٩ ا
 ضد حايمة انتحارات قحاز ١٩٤١
 عدن ، ١٩٤١ - ٤. شتا، فى ايطاليا
دس —)يولية الهند فى عاما قائدا

 نائدا عين ١٩٤٢ دنابر ٤ وفى (١٩٤١
قدى الذرق فى الحلفا، !نوات اعلى  ا
 ابابليك فى القيادة توحيد بعد

 ة—ابشرقي الهند ر٠جو مقره وجعل
 الجزر هذه على اباوأن باستيالء و

 ايابان وباسيالء بورما الى دفره نقل
 ابريل ) الهند الى مقره نتل عليها

 الهند فى للملك نابا عين ، ( ١٩٤٣
 مونتباتن لورد حقه ، ١٩٤٢ بونيه

 عام (. الهند عر الملك ذواب اًؤر )
 دش لمرح ودحاذذط ١٩٤٧

. ١٩٤٩ ارى٣لتذ١
 بناير مارشال فيلد رتبة منح
 بونيه فى برقة فيكونت ولقب ، ١٩٤٣

 د.ؤ!غات عدة له ، نفه العام من
 سم؛ ، القلبية الحطة : تثمل
 'اجندى ،والقيادة القادة » ،اللنبى

صيل ٠ ١٩٥؛ -نوفى «ا

 لتى١ ت١لوح--د١ احدى ئ اوغالة

 (بريطانيا )المتحدة المماكة مدها تتألف
الجزيرة من الغربى الجنوب فى تقع

 خليج حنوباعلى تطل البريطانية،
 بحر على وشط-أ وغربا برستول

 مقاطعات الثرق من وتجاور ايرلندا
 فورد هير و وشروبشاير شيشاير
نجليزية  ألف ٨ر ٠ .احتها—مم تبلغ ، ا

 ( ألفا ه٠ر٢ انجلترا ماحة ) ٠ م٠م
 اداريا وتشبك ن٠م٢ر٦ سكانها وعدد

 انجلترا مع وتمثل ، مقاطعة ١٣ لى١
 لها وليمر 1؛ واحذة ادارية وحدة

 وان ،اسكتلندا مثل داخلية حكومة
 المحله القوانين ببعض تحتفظ كانت

 استخدام ذلك مثال ، بها ااخاصة
نجليزية مع لمن تانح لغة الغابة اولغة  ا

 كارديف العاصمة ، الدراسة فى
٠ألغا( ٢٦٠)

 فى جرانهم عن ويلز أهل يختلف
نجليز بخالف ) كلتى شعب اهم  ا

نجلو  اللغة ذان لهذا ( سوئن - ا
خات مجموعة من ) الغالية  (الكلتة ا
والحبلية الشمالية المناطق فى شائعة



١٤٠٩

قليم مكان ربع. نحر يتكلمها ينما  ا
 عام فى ١ذجلتر١ الى ويلز ضم نم. وند

 على اطلق التاريخ هذا ومنذ ١٣٠١
 (( ويلز أمير >) لقب انجلترا عهد واى

ندماج لهذا تمكينا ٠ ا
قليم اقتصاديات د تعذم  على ا

 مواطن لوجود الثقيلة المناعات
 ( كارديف حول ) للفحم هامة

ضانة  والرصاص الحديد الى با
ردواز  لصهر صداعات نامت كما وا
لمنيوم والصلب النحاس  والنيكل وا
 وكثير '، الغن وبناء البترول وتكرير

 على تعتمد اكداءات مذه من
شراد ٠ الخارجى ا

ويلسون
يات لعشرون١الثامنو الرئيس  للو
مريكية المتحدة  ببلدة ولد ،ا
ية فى ستونتون  ءام فرجينيا و

 بجامعة القادون درس ، ١٨٥٦
 نم بالمحاماة فترة وعمل يرنمسون
 هوبكنز جون جامعة الى انتقل

 العلوم فى عليا دراسة لمواسلة
 درجة على وحعل الياسية

 بالتدريس اشتغل ،. الدكتوراه
 لها مديرا نم لرنتون ة —رجامد.
 فى للجمهورية رئيسا انتخب ، ١٦٠٢

 الديمقراطى للحزب ممثال ١٦١٢ عام
 جماعيا وتا٠ص ٤٣٥ على وحمل

 وكان أ ٨ وتافت ٨٨ روزفلت ضد )
نظار لغت ند  ديمقراطية بنزعة اب ا
صالح الى جتاس ا  أب ./ا

 رباسسنه خالل وفى ، ١٦١٦ اننخابه
 احتكارات من للحد تثريعات وضع

٠ ست التر مؤسالته
 يوامل أن الترجمة صاحب حاول

بات حياد  ابان التقليدى المتحدة الو
 حرن أن ا العظس الدرب
لمانية الغواصات  أسباب من كانت ا

يات اشتراك  فى ١٦٠١٧ المتحدة الو
 بذالر وفى ، الحلفاء جانب فى الحرب
 عرف ئ خبه احدى فى اعلن ١٦١٨

ربع بالنقد مبادى او عثرة ا

رويون

 الحرب، نهاء أساسا مونوجعلها٠ويل
 عام بباريس الصلح مؤ'نمر أثناء وفى

 منظمة انشاء تحقيق فى نجح ١٦١٦
مم عصبة باسم عالمية  ان ا ،' ا

 وكاذت ) ا!مريكى الشيوخ نرغ مج
 الجمهورى الحزب من أغلبيته
 مصاهدة اقرار رفض ( المعارض

يات امتنعت كما الصلح  المتحدة الو
شتراك عن مم عمبة عضوية فى ا  ، ا
 اصيب نفه العام من سبتمبر وفى

 سبيل فى عثرة وقف مما بالشلل
 الررص خلفه ، المياسى متقبله
 فى.عزلة عاش ،١٦٢٠ عام هاردنج

 وفاته لحين واشنجتون بمدينة
٠ ١٦٢٤ عام

وإلره
 الحرب دواد من برطالى عكرى

 مارشال الفيك وهو ه الثانية العالمية
 ولد ، وبلون ميتالند هنرى نود

 وفى البوير حرب فى ائذرك ، ١٨٨١
 نربق لقب منح ، العظمى الحرب
 العام وفى ١٦٣٦ برال(( ))ليغتنانت

 للقوات عاما قائدا عبن ه٠ذة
 ،وباستيالء مصر فى المرابطة البريطانية

 ءين ١٦٤٠ عام برقه على الريطانيين
 القوات قاد ،لليبيا عسكريا حاكما

 وفى ،١٦٤١ اليونان فى البريطانية
 فكطين فى ما ء؛ قائدا عبن نفه ااهام

ردن وشرق  التى الحملة وقاد ا
 جانب الى سوريا ضم على عملت

 ايران لجيدى قائدا عبن ، الحلفاء
 أغسطس فى تكون الذى والعراق

 الثرق فى عاما فذائدا ،. ١٦٤٢
وسط  اخوات أعلى قائدا نم ، ١٦٤٣ ا
بيض البحر جبهة فى الحلفاء  ١٦٤٤ ا
 الى السكرية البثة ترأس

 منح ٠ ١٦٤٧— ١٦٤٥ واشتجذون
 'نوفى ، ١٩٤٦ ( لورد ) بارون لقب

٠٨٣ س فى ١٩٦٤
ويلسون

 العمال، حزب من بر.طالى سياسى
 جيمس هارولد وهو ، وزراء ورئس

ة—بمدين ١٩١٦ ولد ٠ ويلون



١ل٠ ه .مبلدى.* ) وسوى

 وكان ( وؤركشاير مقاطعة ) هدرزدلد
 جامعة الى أرسله ، صيدليا أبوه

قتصاد لدراسة أوكسفورد  ا
 عام و'نخرج والسياسة والفلسفة

 فى محاضرا حب___اته وبدأ ٠، ١٩٣٧
ساد  ألعاب الحرب خالل وفى ،ا

 ،المدنية بالخدمة التحق الثانية
 ١٩٤٤ العموم بمجلس عضوا انثخب

نتخابى ررنامجه وتضمن  دعوة ا
 أسس على البريداش البناء عادة

 الذى الهدف وهو جدبدة اقتصادبة
 ر لور ماعدا عجن ، ذلك بعد له عمل

قتصاد  دارة فمدبرا ، ١٩٤٠ ا
قذصاد. حصاء ا  ، الوقود بوزارة وا

 مجلس رياسة الى نقل ثم
 ١٩٤٧ للتجارة وزيرا عحن ت■ التجارة
 مع اقنحادية مباحثات وأجرى

نحاد  مع يمثل كان ، السوذتى ا
 ا مم التالزب فى اليسارى الجذاح بيغان
٠ ١٩٥١ استقالتهما الى أدى

 ١٩٦٠ منذ طمع وبلسون اسم بدأ
 باسة ر فى هيوجتسكل نافس حين

 على ا يحمل لم ولكنه ) الحزب
 ١٩٦٢ نوفمبر وفى (،١٦٦ :٨١

 رئيسى نائب منصب على ون١ر٠ب ناض
 كذلك هزم ولكنه العمال حزب

 (؛وبعد١٤٤ا١٠٣)حصلءلى
 للحزب رئيسا انتخب جيتسكل وفاة

 براون لزم بينا (١٩٦٣ )فبراير
 ١٧ فى اؤوزارة شكل ،النيابة منصب
 ووزارة الرباط متوليا ١٩٦٤ أكتوبر

 تضمنت مقاعد ٤ بأغايية الخزانة
نضمام طاب سياسته  السوف الى ا
وربية  العاربة اذذواعد اخالء ، ا

 مع ابزابة أعباء من للتخفيف
 فى وانتهى البقثف سياسة تطبيق

 سعر غى تخفي الى ١٩٦٧ ديسمبر
سذررض الجنيه  مذوافاوه من ؛ ا

 « المالم فى الذئلى ضد ااحرب ))
 (( السياسة م.ن الددف )) ١٩٥٣

شتراكية صدوة )) و  (( البريطانية ا
٠ ١٩٦٤

( ب،دىء ) ويلسون
نقد أو ، وبلون مبادى،

ربع ويلسون  مجموعة هى 1، عثرة ا
سس  الربس بها نادى التى ا

مريكى  احدى فى ويلون وودرد ا
 الحرب نها، ١٩١٨ بتاريح خطبه

: هى المبادى، وهذه العظمى
 دولى باتفاق الالم اذزار - ا
. الفردية المعاهدات من بد عام

. البحار حربة — ٢
قتصادية الحواجز رفع - ٢ ا
. المتطاع بقدر
 ٠ الالح تخفيغر — اً
 ٠ المتعمرات 'توزيع اعادة — ه
الروسية المناطق اخال، - ٦

.المحتلة
. يلحكا اخال، - ٧
الفرنية المناطق اخال، - ٨

لزاس وتليم المحتلة  الى والوئرين ا
 لخهاددلل أبا

ظ؛ .. لين ا
 حزاءمن الذاتى الحكم _حح١.

٠ النمورة طورية١مبر١
 والجبل رومابا اخالء - ا ١

-ود  الى منفذا ومنحها والذمرب ا
 دول بين العالذات توبق دع ابدر

٠ البلذان
 جزاء الذاتى لحكم١ منح ~ ١٢

مبراطورية  ة ألترب غدر العثمابة أ
٠ الدردبل فى المالحة درية اقرار
 بولندبة دولة اقامة ~ ١٣

٠ منقلة

مم عحبة اقامة ' ١٤  ٠ ا
الخاصة الشلة أن ويالحظ

ستعمار مبدأ أقرت  الذربى ا
خرى صوب  الممادى، وان ا
ولى الحمس-,ة  وان تتحقق لم ا

 حزبان ى رمو بتحقق أم اآلخر لبدنس ١
 هس الخا البند ذحقيق٠ عدم وأن

لدءاية٢ -اتخذته لعسألح ا بتخفينر



ويومءج ١٤١١

 المانيا -نليح عادة وسيلة الدية
 الى مهد مما الصلح شروحل متحده
٠ الثانية العالمية الحرب نشوب

 الرئيسى تعريمات ضمنت’
 الحرب اثناء خطبه فى ويلسون
٠ المعور تقرير حق مبدأ العظمى

ويئجت
 اتصلت نى بريد؛ وسياسى قائد
 لممر إفر٠اص. باك؛ريخ سيرته

 فرانس رس|.| وهو ، والودان
 ١٨٦١ عام ولد ، وينجت يجينالدر

سكتلندية يرودفيلد ببلدة  التحق ، ا
 دخل ١٨٨٣ عام وفى ١٨٨٠ بالجيثس

 اكة )المهرية الحكومة مة٠فىخد
 اشترك ( البريطالى لالحتالل التالية

 - ١٨٨٤ غوردون أنقان حملة فى
 حيث ١٨٩٦ دنقلة حملة وفى ف ١٨٨٥

 ، العاربة للمخابرات مديرا عمل
 واخترك ١٨٩٨ الخرطوم حملة وفى

 درمان وأم عطبرة معركتى فى بخامة
 تهريب على عمل ألفترة هذه وفى

 من اورفالدر والقس باد؛ سجالطعن
 نلك على وساعده الدراوبثر أسر

 منحب ،تولى العربية للغة اجادته
 عام وحالى المدرى الجيش سردار

 عام الدراوبش هزلمة بعد ارودان
٠ ١٨٩٩
 المرحلة الترحمة صاحب بدا
 منعب فى بتعيينه صرته من الثانية
 مدر فى البريطالى مى١ المفدد
 ارذر ر—لس خلن؛ ١٩١٦ نوفمبر

 مع خالفه انر عر ) مكماهون
 لنفه واحتفغد ، ( حين السلطان
 المدرى ظنى الجح ر١سمرد بمنصبى

 لى ازر عهن ١ السودان عام وحاكم
 ، ( ارودان فى له نانا باد؛ ستاك
 فى وهو الترجمة صاحب عاصر

 العظمى الحرب نهابة بالقاهرة منعبه
 وتولية حمون ااماطان ووفاة

 اإوطنته الثورة م ولى؛ ٠ فؤاد السلطان
المحرمين اازعماء بزبارة بدأت اش

 وشعراوى( فهؤى لعز.ر١ وعبد )سعد
 نوفمبر ١٣ كرجمةفى١ لصاحب

 عدة وجه المقابلة هذه وفى ، ١٩١٨
ان’)) منها وادريبن لمدر مات اب؛

بعيد ءام ى’ر لهم لير المعرس
 العواقب، الى بنظرون وانهم ، النظر

مية وان  وان ،ابالد فى فاثية ا
 وركزها وان لتركيا عبدا كانت معر

ستراتيجى  ستيالء عرضة بجعلها ا
 'نألف عهده وفى (( قوبة دولة كل

 ألى سذره ورفض أدرى ألوفد
 نطالق ذلك ومهد ، ألصلح نمر’مؤ

 استدعت ألحال -نقارت فلما ألثورة
 الذرجمة صاحب ربطاذحلمذ٠لب١ الحكومة

 منعسه فى وخلفه ١٩١٩ يناير ٢١ فى
 بارونيث لقب منغم ٠ اللنبى ردالدو

 والودان المهدبة )) كذ؛ب له ، ١٩٢٠
 ان مد ١٩٦٣ عام 'نوفى «المدرى

نة زوجا . السر من ا

ويدمتج
بات احدى مريكية الو  الوطى ا

 مال—الش فى مونتانا بعن ما -نفنع
 اقلدم ىهو ،' الجنوب لى وكولورادر

 ٦ نحو ر-ذغاءه١ متوسط لبلغ جبلى
 ٩٧ر٩ ط1ا دلغ ، قدم ف’

ية كاذت ثم من م.م الف  التاسعة الو
 ف م'. ١ر٨ مني' ) ،' اداحة حيث من

 ا ه -ح’ ٠ ( الحمر المهنود مخصدمة
ية -نمثل  عدد بث من ٤٨ الو

 ،١٩٦.)احعاء لجلة١-بلع اذ الكان
 للميل ٣ر٤ بكثافة اى .ا.ن ٣٣.
ية فى ١٨ر٣ ) ربع—اد  نبرامكا و

 ٤٣ شيدن لعاممة ١ ؛ ، لها المجاورة
خرى والمدن ،اها’  كاسار تشعل ا

 ثردان ،ألفا ١٧ رامى ،الغا ٣٩
ف ١ . برنح ك رو -نم ألغا ١٢ . آ

ية”• ميزابة تبلغ  (١٩٦٣١ و
 م.د ٥٩ منها ا لال.برادات م.د ١٢١
 مذوط و بدلى و ، لم-رابة فى اعانة
رد دخل  العام فى د. ٢٤٧٥ يتمدن ا

ذها٠ررو ءلمى دوننح و اقتعاد دمنن.مد اذ



١٤١ دأومثج

 الفحم بخاصة 'نشمل التى المعدنية
 ويقدر ، الطبيعى والغان والبترول

 من بز ٤١ بنحو الفحم احباطى
دة مماحة  ، ( ١ط٠م ٣لمر ) الو

 احباطى من بز ه نحو وكذلك
 (؛بينما برميل ٠م ١٤٤ البترول)

 الناز انتاج حيث من السادسة هى
 ويلى (٠م قدم ٠٢٢٠٦ الطبيعى)

وروم ذلك  بلع د(،٠م١ر٧) ا
 ما ١٦٦٥ لمام التبدين من الدخل
 البترول ذصيب •' د٠م ٥٠١ جملته
 ونظرا ، المجموع من بز٧٩ نحو

ية لطبيعة  الزراعة فان الجافة الو
فى وتأنى الصناعى اورى على نعتمد

غنام رعى بمد الثانية المرتبة  ا
 ة ..ج ٠ماح رأس ٠م ١ر٣ ) الماشية

 بلع وقد (أغنام رأس ٠م ٢ر٢ و
 متابل د٠م ١٢٥ الرعى من الدخل

٠ الزراعة من٣٤

 عام فى مقاطعة ويومتج بدأت
تحاد الى واشمت ١٨٦٨  ، ١٨٩٠ ا
 مجلس من التشريعى مجشها يتألف
 ( رنوات ٤ لمدة عضوا ٢٥) شيوخ

 لمدة عضوا ٦١ ) نواب ومجدى
ية أول وكانت ، ( سنتبن  أمريكية و
نتخاب حق المرأة -منحت  يمثلها ، ا

٠ واحد ونائب شيخان الكونجرس ز





١*١ .ايابان

 محليا 'نستهلك ( ١٩٦٢ عام ) ط م
ضافة ستيراد الى با  يثمل الذى ا

 الحقلية والمحاصيل ، والقمح ا!رز
خرى  ( د٢ ١ر٨ ) القمح 'نثمل ا
 وانعوض ١مط ٦ر٣ إ١ طا والبط؛ والفعير
رز محصول  ( القحد سنوات فى ا

 ٢ر٠ نحو المحاصيل لهذه وبخصمى
نتاج بشمل كما ، ٠مه  الزراعى ا

 والنباتمات ( ط٢ ٣ نحو ) الفاكهة
 وتوت والكتان كالثاى التصنيعية
 وبتميز ( طن ألف ١٩ ) الحرير

نتاج  يقوم بأنه ازراعى ١ ا
 بمذوسط ا) الصغيرة المني-ات على

 الفالحة وسائل واستخدام ( فداس
 لرفع الكيمائية والمخمبات الحدبثة

نتاج ونوع كمية  شمل كما ، ا
 وينعكى ، جرار الف ٥٢٠ استخدام

ذتا  م ٣هر يثمل الذى الحيوانى جا
 أبقار من ١ر١ه منها ماشية رأس

اللبن من طن ٠ م٢ر١ تنتج ااحليب
 اليابان فتعتبر المكية البروة دا

 محصول حيت من العالم دول اولى
 أحعاءات حسب ) وكان ، ااصيد

 ط٢٦ر٣ بنحو يتدر ( الحرب دل ما
 العالم انتاج وثلبى نصف بعن دا ى١

 فى ط٢٦ر٧ المحمدول هذا وبلغ ، كله
 أعالى محصول باستثناء ١٩٦١ عام

 وتد ، الحوت ميد وبثمل البحار
 ألف ١٣٩ ااحوت كبد زبت انتاج بلغ

طن.

 اليابان فى المددنية الثروة ذتبز٠
 الحديد مقدمتها وفى ، وتنوعها بتعددها
 الطبيعى والغاز والبترول والفحم

 اضافية كميات تستورد ذلك ومع
 وهذه ؛ المناص التوسع لمواجهة
 الحديد خام ، (١٩٦٣ احماء ١ تدل

 ط٢٢١ وتذؤرد ١ م^ ١ ره٨
ر م ١ ٠٨ قيمتها سويا  فحم ؛ ( .دو

 ط٢ ١١ وتتورد ١ ٠مط ر(ه٤
م٣٤ر٧ مد(؛بذرول٦٨ ؛—قيمته

 ٠ م ٣٨ر٨ وانتورد ) لتر كيلو
 أكبر وهو د م ١٩٣ قيمتها لتر كياو
طبيعى غاز (؛ الواردات قائمة فى مبلغ

٠بى٠تمتمىرأ٠
لهان  ؛ (٦ رماص ؛ ٩٦ نحاس : (ا
 ؛.زنك ٢٢١ المنيوم ؛ ٢٢١ منحنيز

 ادبوس ؛ ٨٢٤ تنجتن ؛ ٢١٢
 ؛ ٤٤ كروميت ؛ ٧٢٣ كادميوم ؛ ١٧

 (؛ رطل ٠١ :)٧٣٢٢٠موليبدينو
 ذهب ثم ؛ ٢ر٢ اموش ؛ ٣٧ باريت

٠ طن ٣٨٩ فضة ؛جرام ٠ م ١١ر٨
نتاج يقوم  الياباش المناعى ا

 الرئيى بالدور والمتخصمن دلمتعد ١
 على وينعكس اقتمادياتها فى

 الدولى، ووضعها الخارجية سياستها
نتاج هذا انكماش وبعد  نتيجة ا

 الثانية العالمية الحرب لدة
 فى فارتفع ذلك بمد مكانته استعاد

ساس سنة )١٤٩ الى ١٩٦٠ عام  ا
 ١٩٦٥ عام فى ٢٥٨ (والى ١٩٥٨
 ٨٤٦٢ تبأذواءها١لعادر١ قيمة وبلغت

 للواردات( ٠۵٢٨١٦٨)مقابل ٠مد
 أى ١٩٥٨ عام فى ٠ د٢٢٨٧٦ وكانت

 مرات ٣ تضاعفت‘ قد صادرتها أن
 نحو وأن هذا ، الفترة هذه خالل

يات١مع التجارى موزانها س بز ٣٠  لو
٠ المتحدة

 حب اليابانية المناعات تثمل
 لذسيج،١لغزلو١ : د قتما ١أهميتها
 المعدنية، المنتجات ، والدملب ألحديد

 انتاج بلغ ؛السفن بناء ،الكيمائيات
 القطن ويح ، أط ٥٥٢ القطن غزل

ستيراد بلغ ) مردم م ٠م ٣٣٨٣  ا
 ١٩١ قيمتها القطن خام من اط ٨٧٠

 ؛ ( د٢١٢٥ صادراته قيمة وبلغت د٢
 ٢ ه٨الصوف خام من أنتيرادها وبلغ
 ذلك تقابل ،۵م ١٢٤ قيمتها اط

 م٣٤٠لبيوطو١مطمن١٤٤ااج
 الرايون ذلك ياى و ، التيح من رمت

ولى )'كانت وق الدرب حتى ا ا



.,-اليابان’... ١٤١٠

 ته١ص-ادر قيمة وبلغ بز ٣٠ الى هبط ثم
٠مد(٧٨

 الحدرد مذتحات٠مز الحادرات ولعت نم
 قيمتها ١مط ٢ر٣ جملده 1م والصاب

ضافة ) ٠ د م ١٣٧  قيمته ما الى با
ت من د٢٢١  تعتبر بينما ( النسيج آ

 الغن بناء فى العالم دول- ولى٩ اليابان
نتاح حمولة وتقدر  بنطحو السنوى ا

 مطًا ؟ر..ا وكان٦١٩٦٦؛مط٢ ر
 للناقالت بانذاجها ز وتتمح ١٩٦١ عام

 ١ ٠ ٠ عل ١حمولتي تزدد التى الكببرن
 ١٥ التجارى أسفولها حمولة ) ط ا

 الرابعة' زالمردة اليابات وتأتى ؛ (١مط
 صادراتها وبلغت' اليارات اكاح لى

١٩٦٥ عام فى سيارة الف ٢٣٨منها
 اويات:٠سالكي ذتاحاليابان١ يشمل
 ؛ ( ل٠م ٢ا'هر النثادر طفات

؛ ( د٢١ر٤ ) اسيوم فوطات
 ؛ ( ط٢ هر( ) كبريتيك حامض
 بينما ؛ ( ١مط ١هر ). كاليوم كاربيد

 احماء ) الورق من انثناجها بلغ
 عجينة وس ط٢ ؟ره ( ١٩٦١

. ٠مط ار؟ الخشب
 بها تتميز التى المشجات وس
 المتوى على اليابانية المذاعة
ت العالمى؛ لكترونية الكهرباتية او  وا

 التليفزيون أجهزة س اذتاجها بلغ وند
 جهاز، م ١٥ جملته ما (١٩٦٣ )عام
 ٠ م ا ٢ر٢ الذرانزتتور أجهزة وس

 التمونر و اليتما جهزة١وس ،جهاز
ت عن ففال جهاز . م ٢ر٣٧  او

جهزة الحاسبة  . المتنوعة اآللية وا
 لعب س صادراها لمن في* بلغت كما

طفال. (. ١٩٦١ عام مد.)٣ا
 العددث بان ال؟ اناردخ يبدا — ٣'

 الفيدرالى النظام بادا، ١٨٧١ عام فى
 فى شيما الغربية النظم وافتباس
ذتعاد التعليم  والجيش وا
 الكان زيادة خظراد ونظرا
ت ١ بازذها تضمنت  اخا,اجبةشحاو
قا!-, تهارسبط لط  المجاورة عا.'

، لها طبددا دا ح-و وجا باعتبارها

 لحروب ا س كطة—فى* اشتركت ثم فس
ستعمارية  بحرب ١٨٩؟ عام بداتها ا

ول اب  الروب الدرب ،ا
 فى ١٩١؟ العظمى الحرب ١٩٠٥
 انوفيتى النزاع ؛ الحلفاء جانب
 ،١٩٣١ متوريا' ،.احتالل ١٩١٨
 عام وفى ، ١٩٣٧ الثانية الصمن حرب

 الميثاق فى اليابان اشتركت ١٩٤.
يطالى ا!لماتى  بالمحور المعروف ا
 الموالية التقليدية يتها لى، مخالفة

 لالشذراك تمهيدا ذلك وكان لبريطانيا
. الثانية العالمية الحرب فى

 البرنى تولى ١٩٤١ يوليه ١٨ فى
 البيئات بماندة الوزارة كزنوى

 دم—تغذ الشهر' من ٢٣ وفى العكرية
 مطابا الفرنية فينى حكومة الى

 العينية الهند فى خاصة بحقوق
 نواعد على بالفعل ايابان وحصلت
فليم هذا فى لها عكرية  مماادى ، ا

 بريطانيا فى اموالها تجميد الى
يات .المتحدة والو

 وزارة تألفت أكتوبر ١٦ وفى
 اتوتر فازداد طوغو ديكو—هذ بريامة

مريكية اليابانية العالنات  لهذا ،ا
 الى كورمو مندوبها اليابان انفذت

 ان ا الخالف هذا لحل واشنحتون
يات الى بها تقدمت اش المطالب  الو
 الدواية التداب ومنها ) المتحدة
سباب من كان ( غدها  اش ا
 حرب حالة فى دخولها الى مهدت

يات مع  ديمبر ٧ لى المتحدة الو
 بيرل ميناء على الجوى بالهجوم

 أعك التالى وم—الي وفى ، هربور
 البادان ع علم الحرب وهولندا بريطانيا

٠ الحليفة اادول مجدوعة اعلنتها كما
 مدورة اليابابة الدرب أخذت

 الستممرات ءلى خاطف م هجد
 والهولندية،' والذرب البرطابة

 ٢٥ كونج هونج ءلى تولت—فاس
 دلمابر ٣ا المادبو وعل ، ديسمبر

 فبزابر، ١٥ سنغافورة وض ، ١٩٤٢
بينما ، مابو هر٠ش خالل وورما وعلى



١{١٦ ( ملح ساسا ) ياباسة

 الثرنية الهذ لجزر احتاللها بدات
 فى ر-وطرة فى بالنزول ( اندونيسيا )

 ناحية وس ،' ١٩٤١ ديسمبر ٣٠
ستيالء لها نم اخرى  اسبين على ا

 فى ا!مريكية القوات استسالم بعد
 المد موجة أخذت نم ، ١٩٤٢ مابو ٦

 اطاليا استالم بدد سيما تفحر
 تمريح واعالن ١٩٤٥ مايو فى ألمانيا ثم

 استخدام نم يوليه ٢٦ فى بوتدام
 سداليابان نك التاريخ فى ذربة قنبلة أول

 سبتمبر ٨وفى ، ١٩٤٥ أغسطس ٦ فى
 اليابانية الملح معاهدة عقدت ١٩٥١
 ٢٨ فى نافذة امحت دولة ٤٨ مع
 الحرب حالة, انتهت كما ١٩٥٢ ابريل

تحاد مع  صدر باعالن السوفيتى ا
 عقدت بينما ، ١٩٥٦ أكتوبر ١٩ فى

يات  ٨ ) ثنائية معاهدة المتحدة الو
 بسمح بمقتضاها ( ١٩٥١ سبتمبر
 أرض على بالمرابطة ا!مريكية للقوات
٠ محدودة غير لغترة اليابان

 دسور أول وضع يرجع — ٤
 مايو ٣ وفى ، ١٨٨٩ عام الى للبابان

 الحلفا،( احتالل ظل وفى )١٩٤٧
 تمى الذى '!جديد الدستور صدر

مبراطور ان غلى مادته'ا!واى فى  ا
 لندب ١ ة حسد و و ا!دولة رمز دو

 الثعب ارادة س مكاذته وبستد
مبراطور فقد فبذلك وسادته  ا

٠ القدبمة التقليدية حقوقه
 توارث حق الدستور يحترم

بناء فى العرش  البيت من الذكور ا
سراطورى  التنفيذية والساطة ،ا
 الوزراء مجلى رئيى فى تتمثل

 بين من ينتخبون الذين والوزراء
 مغوين و؛كوتون البرلمان اعفاء
 مجلى من ابرلمان ويتألف ، امامه

 منتخبا عضوا ٤٦٧ من يتألف للتواب
 للمتثاربن ومجآ.لى ن. سنوات ٤ لمدة

 ا . . منهم ١ عضوا ٢٥. من يتألف
نتراع  اساس على واباض البام با
حزاب واهم .، ( انبى  البادية ا
الديمقراطى 'احرب ؛فى'برلمان الممثلة

 (؛متذادا ا ٤. و نائبا ٢٨٣ ) الحر
شتراكى الحزب  ٧٣ و نابا ١٤٤ ) ا

نتراكى (متثارا  الديمقراطى وا
 الشيوعى ، متذارين(٧و نابا ٢٣)
 حزب ؛ ( متشارين ٤ و تواب ه )

 ٢.و النواب فى احد  كوماى)
 ، نابا ٢ . ) متتلون ( متثارا

 . ( المنثارين من احد 
نجليزية ، البابانبة : اسة ا
( ى ٢٦٢ = د ) ين : اسدة

تتوطها ييغاء رنمة : العليم
حمرا، شمر

( صلح معاهدة ) يابانية
 هى اليابانية الحلح معاهدة

 بين الحرب حالة انهت التى المعاهدة
 استالم بعد الحلفاء ودول اليابان

 ١٠ فى شرط فيد.و بال اليابان
 اخر طوى فبذلك ١٩٤٥ اغطى

 الحرب فى المكرية لألعمال مظهر
 استسالم أثر وعلى ٠ الثانية العالية
رض الحلفاء احتل اليابان  اليابانية ا
 ونم العسكرية ’قواتها جميع وحلت

ستيالء  كما الجوى السالح على ا
سطول قطع أهم تخرب تقرر  ، ا
 لالمرش أرش ماك الجنرال وس
 للفوات وممثال عاما عكريا حاى

عام حتى الوضع هذا ودام الحليفة

 ابابابة الصلح معاهدة يتدن
 سبتمبر ٨ فى فرنكو سان ينة مد ب

يات توقيعها فى واشتركت ١٩٥١  الو
 واترها ، اخرى دولة ٤٧و المتحدة
 صوتا ٣٠٧ بأغلبية اباباتى ابرلمان
 واصبحت ا ١٢ وغياب ٤٧ خد
 ١٩٠٢ ابريل ٢٨ فى نافذن المعاهدة

 احتاللها اليابان استعادت ذلك بعد
تحاد يوقع ولم ؛كامال  الونبتى ا

 معاهدة على وبولندا وتثكلوناكيا
 مندوبيها حذور دمع ايابانية الصلح

 ٩ فى ا ( فرذكو سان اجتماع
 العامدة وتضمنت ١٩٥٦ مبر—دي

الجزر على اباسة الحدود ؤمر



الهاشمى يابين ١٤١٧

ربع  متوريا فخرجت ) الكبرى ا
 وكوريل وفرموزا وسناين وكوريا

٠ ( سلمطاتدا من واوكيناوا

 وفى المعاهدة هذه عقد اثر وعلى
يات ١ نامت نفه اليوم  المتحدة او

 ع٠ثنائية دفاع بعقدمعاهدة جانبها من
 وبمقتفى (١٩٥١ سبتمبر ٨ ) اليابان

تفاقية ٠هذ يات١حق من امبح ا  لو
بذاء المتحدة  العكرية نواتها على ا

 تتمكن حتى عنها للدفاع اليابان فى
 من العارية قواتها بناء من اليابان
 عن الدفاع على قادرة صبح وته جديد

٠ حدودها

ياجو
ر سياس  الحكم ابان ا
مبراطورى  فون جوتليب و*و ، ا

لك ودخل ١٨٦٣ ولد ، ياجو  ا
 عين ٠٠ مناصبه فى وتدرح السياسى

 وفى ،١٩٠٩ روما فى لبالده سفيرا
 ، الخارجية وزارة تولى ١٩١٣ عام

 لتجددد ايطاليا مع محاولة فى فثل
شتراك من لمنعها الثالثى الحلبى  فى ا
 توفى ، الحلفاء فلوق فى ابدرب
 نشوب عن حقائق )) كتاب له ،١٩٥٣

٠ (( البغلمى الحرب

.بادنج
 سيرته اتسلت ، سويدى سيامى

وسد الشرق بأحداث  والمدوان ا
سرائيلى مبريالى ا  حونار وهو ،ا

 وحمل ١٩١٧ ولد ، بارنج وانغريد
 عام اسة فى الدكتورا، درجة عر

 ماعدا استاذا لى٠وء ،, ١١٣٣
 ؛, اوند بجذامعة الترقية للدراسات

 اللك الى انتقل ١١٣١ وفى
 وعمل منامبه فى وتدرج ياس——!’

 اكرذية العوام س عدد فى بخامخة
 وتيودلمى أبابا وأديس أنقرة منها

 مندوبا عين ١١٥٦ وفى ،وميالن
ويولى اسدة م فى بالد، لى

 قام ، ا!من مجلى رياسة قذرن
 حين دولى متوى عر بذشاط

 لمتحدن ١ مم ١ بئة عن مبعونا اختير
 ثم ، وراكستان لهند ١ بين للذوط

 خاصا مبعوثا ١٩٦٧ قمبر نو فى اختير
وط الثيرق الى  قرار بدا لمن؛ ا

من محلس  من اسرائيل بانمعاب ا
راض  ١ ٠ فى نثاطه بدا ، العربية ا
مقرا درص وانخن ١٩٦٧ ديمبر

٠ له

الهاسى .باسعن
رئيس ،١ عراش وسياسى عكرى

 سليمان بن باشا باسين وهو ؛ وزراء
 ، ١٨٨٢ ببغداد ولد /٠ الهاشمى
 واركان العسكرية بالمدرسة والتحق
 ، ١٩٠٥ وتخرح بارذول الحرب

 المنكربة دراسته استكمل كما
 ثم. البلقان حرب فى اشترك ، ببرلين

 حزب الى وانضم ،اسى الحرب فى
 الممرى عزبز الفه الذى (( العهد ))

 فم وكان ١٩١٣ عام باسطنبول
 شى الجي. فى العرب العكرين

 ذرقته كان.مع ١٩١٦ وفى ئ العثمانى
 التحرر حركة فشامر ا!ردن يشرق

مدر الى وانضم الدريية  فيشل ا
 خروج وجد ،١٩١٨ عام فى بدمشق
خير  الدولة وقي-سام سوربا من ا

 عام فى به لحق ببغداد الفيصلية
٠ ١٩٢٢

 حزب الترجمة صاحب. الف
 عضوا وانتخب ا٠ العراقى الشعب

وضعت التى التأميية بالجؤهية
 الوزارة رياسة وتولى ، الدستور

نتخابات قانون فوضع  وعنى ا
 وبتوثيق والبران الجيش بشئون

 المعودية مع العربة ا!مالقات
 توليه اثناء ١٩٣٦ خالل وفى ؛واليمن
 حركة قامت الثانية للمرة الوزارة

 الى أدت صدقى بكر بزعامة عسكربة
 توفى '،سوريا من وخروجه استقالته

٠ ١٩٣٧ ببيروت



١٤١٨ يا

ياى
 على زطل٠ سطيذباف عربية ميناء

يذن '!تحر  الجنوب فى ح—وتت . ا
 ةذئ دعلى القدس ض الغربى

 ، ألتجارى وتعتبرميناءها ها٠مذ كم ه ه
 بالندف رإدقى دى ه خذط رها يروطها

 سكالها عدد بلغ 1؛ أللد عند أاساحلى
حتانل )قبل ١٩٤٥ عام  العبيوذى( ا

٠ الغا ٩٤ر٣
نذداب بان١ تارحا أر'زبط-  أ
 .صاعد ؛وربة أحداث بعدة أبربطانى

 ،( يب’ تل )) من ذربها ق.بامها على
 ألمانى فى تعر كانت ااض ودلة٠فى١

 عام باضارأبات بدات ، لها احية٠ض
 ١٩٢٤ عام فى تجددت ش١ ١٩٢١

 ( والخئيل القدس وغملت ) ١٩٢٩و
اليهودبة التحرت بها بدأت كما

 مهد ٠ ١٩٣٦ الى.ثورة انهت اش
نجرز  اليهود الى المدينة تسليم أ
 ابريل ٢٤ فى لها المفاجى، باخالئهم

 ألعقابات منحوأ فبذلك ١٩٤٨
 الدخول فرصة ألمساحة أاصوونية

 سكان مع لمن—متكافئ غدر معركة فى
 يافاً أهل أكثر دؤع مخدا ألعزل المدبغة

 فبذاك ايجرة الى المحاورة !خرى١و
 أ فى اليوودى لمخطط-١ نجح
 أر، وضمها خاب ذمبه ألمدبنة عل
 أحدة و بلدية ادارة "رنحت ب أبح تل

 سكان عدد بقدر ، ١٩٤٩ عام منذ
 أدماء ) ألفا ٣٩٤ بلدو المدينتعن

٠(١٩٦٤

ادافى
 ٠ د وهو ، ممادر لبنانى سيارى

 رئيى ،اليافى عارف بن الله عدد
 عام ولد ، مرات عدة بنان وزراء
 ٠ الحقوق ودرس بيروت ١٩٠١

 فيها ج وتخر الفرنية بيروت بجامعية
الملوم فى دراسن^ وتابع ، ١٩٢٢

على وحصل؛ بباربر ألمغمياسية
 ه بالمحاش؛ واشتغل ١٩٢٦ سكتوراه

أنتخب ١٦٣٨ عام وفى ،منة ١٢

 ة، الجديد الذواب بمجلس عضوا
جتماعات فى ١٩٤٤ عام اشترك  أ

 ألدول جامعة ء شا  لتؤنريدبة١
 ترأس اكالية ألتة وفى ئ العدربية

 ألثاب ألدورة فى ألبانى اوفد١
 وزأرة تولى ٠ للهلة للجمدة-العامة

 للعدل وزيرا ثم ١٩٤٧ عام اوزراعة
 ، ١٩٥٠ عام للزراعة فوزبرا وألماب

 عام مرة زة الوزارة رتامة تولى
 ( الخورى بثارة رياسة ) ١٩٥١
 'ببب لاستانا أن بلبث لم' ولكن

 *نحريم ت1شم لتى ١ أوزرأءثة سياسته
 مارس ١٧ وفى ، الحشيش زراعة
 للمرة الوزارة رباسة ترلى ١٩٥٦

 وأعلن شؤهون( كميل برياسة الرابعة*
 وفرنا لبنان بعن العالقات قطع

 ، الثالثى الدروان ببب وبريطانيا
 وأدرر السياسة هجر أن ث دلب لم ثم

 رياسة تولى ، «’ العلم )) جريدة
 خلفا ١٩٦٦- ابريل ٩ فى الوزارة
السنة فى خلفه الذى مى١كلر ارشيد
٠ التاب

باووت
 أوتؤنومية سوفييتية سمجهورية١

 يا—روس جمهورية ق نط؛ فى رقع’
 -من ساللة 'نمكنها '، فييتية ألممو

 لياقوت١بقبائل تدرف التركى الجنسى
 القطبية الدارة حدود -سكن
٠ م ١ر٢ وماحتها تباخ ، الثماب

دفى الحوض- وتثمل . م٢  لنهر '
 أحعراء ) سكانها عدد ببلغ •، ليتا

 مدينة والعاصمة ،ألذا ٥٧٧ م ١٩٦٣
 ، ألفا ٨٢ سكانها ببلغ أوقوتك

 فى أوتونبزمية جمهورية داقوت تكونت
 اقتعادياتها تعتمد ، ١٩٢٢ ابريل ٢٧

 الذهب وبشهل التعدبن ءلى
 على ثم ، والفحب والمب؛ والقصدير

ضافة الغراء حيوانات صيد  ألى با
 وللجمهورية ؛ ألباردة ألمنطقة أخثاب
 مس-منتقل وحلتى ى فتتماد أ مجلس

 بينهم أ. عضو ١٥٦ نفثلها و ، نها بشلو
٠- ٠ امرأة ٤٥



عميتا ياما ١٤١٩

مؤتمر( ,التا)
 جنوب فى روسية بلدة يالن؛ - ١

سود البحر على تطل القرم  وتقع- ا
 سباستبول عكاء قى الثر الجنوب فى

 وهى ، منها ميال ٣٠ سافة وعى
 ٠ الممدنية بمياهه معروف مشتى

 الحلفاء عقده الذى باأؤتمر انتهرت
٠ ١٩٤٥ عام فى بها

 ثالث وهو ، يالن؛ مؤتمر ٠ ٢
 الحلفاء عقدها التى لهامة١٠ المؤ-نمرات

 وذلك الثانية الماب الحرب خالل
 عقد ، وطهران القاهرة *:ؤتمرى بعد

 فبراير ١١٠٤ بين يالتا م,ؤتمر
 فرانكلين من كل فيه واشترك ١٩٤٥

يات رئيى روزفلت  ، ا؛تحدة الو
تحاد وزراء رئيس وستالين  ا

 الحكومة رئير وتذرشل فيتى المو
 مسألتين المؤتمرون وعالج البرطانية

ولى )  استسالم يثروط خاصة ( ا
 وطبذر خاصة ( والثانية ) المانيا

تحاد  فى لالشتراك الوفيتى ا
٠ اليابان ضد ااحرب

 وافق ،.المانيا رتالم فبالتة
 موحدة ءلى.خطة الثالثة الرؤساء

 المانيا استسالم يتم ها :-مقتف؛
رض تقم ان على نرد او بالقيد  ا
لمانية  قوات تحتلها. مناطق ثالث الى ا

 وبربطانية وامريكية سعوفيتية
 ادارتها على 'نقوم  ن على ، منفصلة

سراف  تتألف مشتركة !جنة عليه-؛ وا
 برلين، مقرها وعون الثالثة الغنواد من'
 بعد فيما فرنسا دعوة على اتفق كما
 احتالل فى لالشتراك ٠٠ 'ارادت اذا -

 رابعة منطقة لها' تحدد ان على ألمانيا
المنطقة من بعد ذما اقتطعت )

٠ '(. البر؛طاب
 ٠ ان لم، ألثالثة الرؤساء اتفق كم؛

 راءات- ا هذه من الهدف دكون
 رذ العسار اروح على القصماء

ح من لماذا١ بتجريد والئازدة  ا
شراف ،. الحربية والمعدات ءلمى وا

ذتا  ألماسا زعماء وتقددم ألحربى حا
 حرب مجرمى باعتبارهم محاكمة ااى

 على واساء النازى الحزب واذخاء
 والمؤسممات لمبادىء١و ؛رم٠كم١
 لعسكاربةا العناصر شتيت و ، زبة١
اثارة مجاب أ من سببا كانت لتى ١

 ٠ أوربا فى ااحرب
، اليابان ضد للحرب بالنبة أما
داد اشترط فقد  السوفيتى ا
 شروط عدة ليابان١ءلى الحرب عالنه

عذراف ؛ أهمها اقليمية  بااوضع ا
 الخارجية منذوليا فى المياس

 بدلى( فيما ألشعبية منذوليا )جهورية
 عليها ستولت١التى الممتلكات استعادة

 وتشمل ١٩٠٥ م ء؛ حرب منذ اليابان
 ، سدخالين جزبرة من الجنوبى الجزء

 جزر مجم-وءة على رولى كما
 ، ارثر ورت٠ب ميناء استئجار •' مذوربل

 سكة ادارة .، داربن ميناء وتدويل
 ومنشورط الشرقية ااحجن حدرلى

 سوفيتية لجنة بورطة الخبنتوبية
 واذق وئد ، ضتركة شة٠س

مريكى الربان  على والبر.طاش ا
 اعالن بكون أن عل الشرون ه-ذه

 ٠دهردن خالل فى اليابان على ألحرب
م بعد ئة٠ثال أو ٠ ألمانيا اض-تد

جئ باما
مير وهو ، ؛؛بانوع وسياس قائد  ا
 ١٩٣٨ عام ولد ،حاتا راما أريتولو
 تولى ، العسكربة صب المن؛ فى وتدرج

ول الحيثى قيادة الحرب فى ا
١٨٩ لذه٩٤ ءام ً؛باذية١ _ أصينية١

 ورئيا ،ا للخدش عاما مغتشا وعبرئ
 الياباية الروسية اجرن١بان١ ا!ركان

 الوزأرة رئاسة تولى ( ١٩٠٠٥ — ٤١
 منج. ، ١٨٩٨ عام وفى ١٨٨٩ ء.ام فى

 عام ( فربق ) مارشال لد٠ب رتبة
 ؛ ١٩٠٧ عام أمر لقب. ومنح ١٨٩٦

٠١٩٢٢ .توفى
1شحح ؤابرأ

الحرب مذماهير من ؛؛باذى قائد



١٤٢ نو مو ياما

 يودكى تومو وبرو ، الثابة العدالمية
 كوتثى باقليم ولد ، شبتا ياما

كاديمية ذعلم٠و ، ١٨٨٥  لحربية١ با
 دراسته ستكمال ألمانيا الى اوفد تم’

 ث، ١٩٣٧ اللواء رتبة مدح ، بة العسكه
 شمال فى الوحدات احدى قيادة نولى’

 بعثة رأس على أوفد .،١٩٣٩ الصبن
 التالية السنة فى المانيا الى عسكرب

ستراتيجية التكتيك لدراسبة  وا
٠ ا!لمانية

 فى اليابانى الجيثى قيادة تولى
ء له وتم الماليو ستي--  يد عليها ا

 از البربطانية القوات انسحاب
 ،وفى ١٩٤٢ يناير ٣١ فى فورة سفا

 يده فى سنغافورة سقطت فبرا؛ر ١٥
ف ووقوع اشالمها بمد  آ

در فى لبريطابش١  ذلك بعد تولى ، ا
 انتصارات وأحرز الغلبين حؤلمة قيادة

 وكوريجيدور باتان ركتىمفى حاسمة
 اليابان بسعإت وبذلك ( ١٩٤٢ مادو )

 ال الجش هرب بعد الغلبين على يدها
 وباستالم ، ااثا استر الى آرثر ماك

 ١٩٤٥ اغسطس ١٥ فى أسابان
 سبتمبر ٢ فى الغلبين من واكحابها

 المحاكمة الى الترجمة صاحب قدم
 عليه وحكم حرب مجرم باعتباره
عدام ٠ ١٩٤٦ فبراير ٢٣ فى شدقا با

موض ياما
 ودو ا' يابالى رى—بح قائد - ١

 أنه ا ، باكانو تيكينى اسوروكو
 ة الشب *وتو ياما عائلة اسم يحمل
 ناجاوكا جزيرة فى ولد ، تبنته التى
 البحرية با!كاجة وتعلم ١٨٨٤ عام

 وسية اني احرب١فى اشترك ، الياباب
سطول هزيمة عند وكان اباباذثة  ا
 مغينة ر٠ظه على (١٩٠٥ )عام الروس

ميرالية  لالميرال معقودة كانت اش ا
 سالح فى للمعلمين كبيرا عبن ؛ توجو

 عسكريا ملحقا ثم ، البحرى العبران
 مؤتمر فى لليابان وممثال شذجتون١فىو

الى رقى ٠٤( ١٩٣٠ ابحرى) !ضدن

 البحرية لوزير نائبا عف ؛ اميرال رتبة
 البران لالح فرئيا ، ١٩٣٦

 للذساول عاما فقائدا ، ١٩٣٨شرى١
 من وكان ،١٩٣٩ اليابانى ا!ول

 بين المساواة تحقيق بسياسة المنادين
٠ الكبرى الغرب ودول اليابان
 الحرب احداث خالل اسمه برز
 الحرب اليابان ودخول الثانية ألماب
يات كد  القيادة تور ،المتحدة اؤو

 الباسيفيك فى لألسطول السامة
 انتصارات واحرز ( ١٩٤١ ديمبر )

 خالل نه’وفا عن أعلن ، خاطفة بحرية
 فى وقعت اشتباكات أثناء ١٩٤٣' عام

٠ للباسيفيك الغربى الجذوب
،.وزراء ورئيى بحرى قائد — ٢
 ولد ، موتو ياما جومباى ألكونت وهو

 بعن البحرية وزارن تولى ١٨٥٢
 الوزار؛ ورياسة ء ١٩٠٦ — ١٨٩٨

 ،١٩٢٤-٢٣ بعن ثم ١٩١٤-١٣
لف ب اليه ) ١٩٣٣ ؛وفى  ا

. ( ذكره

بوجواي
 رئس وول ، أفرقى سياسى

 موريى وءو ،العليا فولتا لجمهورية
 بمدارس وتعلم ١٩٢١ ولد ياميوجو

رسابات  واتصل ،' ولعا وعمل ا
فريقيين للعمال النقابى بالنثاط  ،ا

 فولتا حركة حزب » ألف ١٩٥٧ وفى
 نجح التالية السنة وفى (( الديمقراطية

 شكل ١٩٥٩٢وفىءا ،الوزارة تولى فى
 حل أن يلبت لم انه ا اطالفية وزارة
حزاب جميع  يناير فى المعارضة ا
 العام من اغطى ه وفى ، ١٩٦٠
 اعالن بعد للدولة رئيسا اعلن نفسه

 أن غدر ،العليا فولتا استقالل
 بالتعف وصفت التى سياشه

 ذلك خالل وفى ضده هر التظ؛ شجعت
 الجيش حرب أركان رئير نام

 يناير ٤ فى بانقالب ميزانا يانجولى
 وعزل السلطة على وتولى ١٩٦٦

٠- الترجعة صاحب



الدش *ميد يحيى ١(٢ا

برنوان - دى -أللج
 « 'جوتج برتران — دى يانع »

على الرئيس على يطلق الذى اللقب  ا
 الوقت فى وهو )) ماليزيا تحاد

 (( شاه الدين' نصر السلطان الحاضر
 وينمى ، لمبور كوا مدينة ومقره

تحاد دسننور  مجلى أن على ا
 يقوم الذى وه التع الالحين
 بين فيما يرتوان دى اليانح بانتخاب
. سنوات ه لمدة وذلك اعضائه

ألش
صل مجهول اصطالح  على يطلق ا

مريكى يات١ مواطنى من ا  .'،لمتحدة١لو
يات فى أما  فيطلق نفها المتحدة الو

يات مواطنى على  ؛ (( انجالند نيو )) و
 حرب الى استخدامه ولرجع؛
ستقالل  البريطانيون يطقه وكان ا

رلكيين المتوطنين على حرب وفى ،ا
نغماليون يطته كان التحرير  على ا

حاديين يات١ وسكان ، ا  لجذوبية١لو
يات أبناء على  ولكن ؛الشمالية الو

 عل اطالقه هو لشالع'اليوم١
مريكيين يات مواطنى من ا  الو

 ستخدم بينه؛ ، عادة بصفة المتحدة
 بمعنى اصطالحا (( سام العم ١٠ اسم

يات حكومة ٠ ااتحدة الو

تار,خ فى يظق ؛"رم .ببرس و١
 لمعارك١س طلة على اكظمى الحرب

 الحرب ستوات خالل جرت خيفة ال*
 وتضم ) البريطانية الذوات بحن

لمان وبين ( كندية قوات  مدينة حول ا
 أصابها التى الحصيبة البلم.تكية يبر

 الحرب نهاية عند الشامل التدمير
 هذه وأهم ، ت الميي؛ هذه ببب

ولى يبر معركة : الممارك  ودامت ا
 ٢٢ الى اكدوبر ١٩ من شهر نحو

 ودامت الذاتية ببر معركة ، :.وفعبر
 ،,١٩١٥ مايو ٢٥ الى ابريل ٢٢ من

 ٣١ مئ ودامت الثالثة ير ومعركة
وانتهت ،١٩١٧ذوفمبر ا الى. يوليه

 البريطانيين ؛اتغافل المعارك هذا
 من باهظة 'نضحيات مع الموقع بهذا

ستراتيجية هميته طرا’ الطرفين  ا
 المواجهة الماض ربح لموالى بانجة
٠ انجلترا لجنوب

 باشا ؛رايم’ يجى
، القانون رجال من ممرى سياس

 بنى قرى باحدى ١٨٦١ ولدعام
 ، الحقوق مدرسة فى وتخرج سويف
 قاسيا فعين الوظائف فى وتدرح
 سويف بنى تحكنة 1٠—فرئيس

ستغاف بمحكمة فمستشارا  عام ا
 عين ،١٩٠٧ عام لها ربا ١٨٩٢
 وهبة( يوسف )وزارة للمعارف وزيرا

 الثانية للمرة لها فوزيرا ١٩١٩ عام
 نيم(، توفيق وزارة )١٩٢٢ عام
 مارس ١ ه فى ألوزأرة رياسة -دولى ثم

 جرى ألتى ألوزارة وهى ١٩٢٣
 أول اجراء ألحكم توليها خالل

 مهدنابدد التى وهى برلمانية انتخابات
 لتيام ١١٢٤ يناير ١٧ فى استقالتها

 نعتبر’ ابتى باشا؛ زغلول سمد وزارة
 عين ؛ الحكم نولت’ حزبية وزارة أول

 حزب وألف 1،لشيوخ ١ بؤ.جلس عضدوا
تحاد  توفى ، ١٩٢٥ عام برياسته ا

٠ ١٩٣٥ عام
 مبن حميد يحيى

وبعرف ٠، اليمن (( ملك )) امام
رامة تولى الله عر بالمتوكل  بعد ا
 بن محد ،١ بالمنصور* ويعرف أبيا
 وعائى بمنعاء ١٨٦٩ عام (ولد يحيى

 جيش مع حرب فى ودخل بصعدة
حتالل  ستوات عدة ااهدمالى ا

 الحكومة وتدبت الثورات ونجددت
 ومهد للتوفيق الممرى عزبز التركية
 جال وبه ١٩١١ عام عقد الذى للملح
 صاحب ودخل أليمن عن ألترك

 حكما البالد فحكم صتعاء الترجمة
 جماعات فتألغت دكتاتوريا فردو؛
 ابنائه أحد 'نزعمها منه للتخلص سرية

سالم سيف وبدعى  الذى ابراهيم ا
مستشاره وكان ، عدن الى ه؛حر



١٤٢٢ بول

 اءتيال دبر الذى الوزبر ابن انفة عبد
مام  فبراير ١٨' فى الحكم ذوليه٠و ا
 الوزير ابن لحرببس١ ودارت ، ١٩٤٨

سالم وسيف مام ادعاء أدر حمد١ ا  ا
 وتولية الوزير ابن اخل انتهت يحيى
مام اغتيال من نكهر بعد أحمد ا

'دروع
ردن نهر فروع أحد  غ الرئيسية ا

 الورية حوران منطقة من بثبع
 ارئيى١ ر—النه- مجرى فى ويصب
 نحو طوله ويبلغ طبررة بحيرة جنوب

 بالمعركة واديه اسم ارتبط ٠ كم ٧٥
 العرب بس الفاصلة ة—اتاربغب١

 ه ١٥ عام الرومانية والدولة
 المعاصر تاربخه ارتبط كما ، م ٦٣٦

حتالل بعد سيما )  اسيور ا
 ى لكبر ١ ى لر ١ عات و بمشر ( لغلمطس
ردن نهر مياه وتحويل ٠ ا

 مداد تثمل التى المسروءات أهم
 ويهدف حونستون مذروع ، الرووك

 ترعة الى اليرموك مياه تتدو.بل الى
 طسية بحيرية والى الشرقية الغور

 رى فى المتجممة الميماه ستالل
راضى  بس الذور منطقه فى الزراعية ا

 يشمل كما ٠ الميت والبحر طبربة
 باردغاع اليرموك على المقارن سد اقامة

 لتوليد محعلة اقامة وكذلك مذرا ٥٨
٠ عدسية عند ااكهربلع

 نبعا فيتضمن الدربى المشروع أما
ردن بس المعقودة لالتذاقية  وسوريا ا

 سد اقامة ، ١٩٥٣ بونيه ٤ فى
 عند الكهرباء لتوليد ومحطة "نخزبنى
 سد انثاء ، خالد وادى أو المقارن

 من بالقرن اليرموك على تخزينى
 السحب مقدار يكون وناك العدسية
 م٠م ٤٢٠ نحو الخزا'بن من النوى

٠ البخر فاقد احتساب بعد ب مكه

يسار
ارى“الي- ح الجن؛ أو ارسار

 ( اليمينى- والجناح اليمس وكذلك )٠
صطالحية التعاب من  صحت التى ا

 وبالمذاهب' الحكم بنظم مرتبطة
حزاب  نشاً ،المعامرة السياسية وا
 الجمعية قيام مع أصال اللفظ
 ١٧٨٩ عام فى الفرضية اذوطيطن

 كان اذ ( الثورة لغذدام مهدت ااض ١
شراف  فى يجدون أعضائه من ا
 رئيس بمبن الى الذري ن مع؛
 مؤخلو بجلى كان بينما ٠ المجلر

 من وأصبح ، ليمار ا اى ١ لتعب ١
 النيابية المحالس فى ذلك بعد الشائع

وربية  العناهر يمع تتم أن ا
 المقاعد فى التقدب الراديكالية

 ر٠بج-ا بينما المنعة من اليرى
٠ اليمس الى المحاوطون

صطالح استخدام توسع  بقيام ا
حزاب  فأصبح المياسية ا

 يعرفون القائمة للحكومة المؤيدون
 كما |٠ باليسار لمعارنمون ١ و باليمين
 الواحد ااسياسى لحزب ١ اصبح
 محافظ رمينى جناحس الى مف؛

 الوسعل نمثل بينما ، "نقدمى ؛رى٠بس و
 جانب اذحاز فاذا المهادنة ر٠العنام

 عرف الجناحس أحد الى لرعها
 الوسد أو اليمينى بالوسد

 تمييزا الوط اليار أو ابعارى
٠ المتطرف ابار عن له

 1 المذاهب لتقسيم ١ هذا شمل

شتراكية اراسة  ستبر التى كا
ير نجاحها ادؤعية  بينما ، ا
 الى بدورها ة—الشيوب_ انفمت

 هذا وبذ.مثل ، وبسارية يمذعية اجنحة

 الذى العقائدى النزاع فى الذكيب
 '-تالين بين الخالف فى برز

 وبين ، لينين وفاة بعد كى— وترو
 ثم ، ١٩٤٨ عام منذ ونيتو ستالس
 بعد فيما وبيكس اروسمكو بس النزاع

٠ ذلك



اؤجن ١٤٢٢

ايمن
اليمنية العربية الجمهورية : سم الفومى ,
بية نيا حمهوردة : الحكم نظام
الرحمن عبد ألقاضى : الدله ريس

ريانى مجلى رى ) ا ٠

( الرياسة

العمرى -رى—ح ريق : الحكومة ردس
( لغا ١٨. ) ء -عا ى : العاسه

العرلة رلة يمهد ١ تذع — ١
فى (( العمد لممنا آو )) ة خ ب إعس ا

للجزيرة الغربى '!جربى الطرى
الحر على ساحدا ودمتد ، العوردمة

فة لمسما ر٠!ح١

 وفضال ، وافناق الخارد
 الى اليمن 'نحول قاب الوديان هذه

 أهدب ذات منعزلة حلية مناطق
 المنحدرات ع الثاأث. ) ٠ استراتيجية

، ء١لص-خدر١ الى "ننذمجى التى الدرقية
 السكان قليلة جردل ادلمة فى وهى

 الوية ٧ الى اداري اليس تنقم
 ون عدد لى ١ للواء ١ بقسم كما )
 صنعاء هى ا!لوبة وهذه ( قضية ا

 لوض.-_طى١ الهفم^ قلب فى وبقع
، صعدة لمواء ؛ مة٠لماص ١ وتتوسطه

 ونواء ؛ صنعاء لواء شمال فى ويقع
 الغربى لدهمالا فى وبقع ٠، حجه

؛ السعودية بحدود .متحل وكالهما
 ساحل على و؛طل ااحدبدة لواء

حمر البحر ؛ صنعاء من الغرب فى ا
 وس جوبه ى ويقع تعز لوأ، ثم .نذش

 عاصمته وبين وبينها مخا ذيه١و٠م
أ: < د اد -ا ٠ .٠٠. -ا . ~

\ خصوبة

٠ الشدحة الجنوبية ن٠ايؤ ب.مهورلة

 وينتهى كم٤ه
 در—وتق ٠ المندب باب دد جذوبا

 م٠كم٠١ ١٩٥ بدو الكلية المساط
 الد-دود أن اذ *(٢٠۴٠١٠٧٥ زم )

 الشرش السؤال فى الصحراوية
 ١٩٣٤ عام ولى ف ذةبمع ر٠غ والذرق

تفاق تم  ، والعودية ليمن١ بين ا
 الحدود خعل على أأطائف معاهدة فى

 تبعد نقطة عند تبدأ التى الشمالية
 مح-دى شمال فى٠م١٠ه- بين

 تلذتى ٠م ٣٠ لماذآل شرقا ودسبر
لمسافذ شغا بالتاللفتتدرف عندها

 جنوب فى شرذا ثم تقريا ٠هم٠
 الربع محرا، لى تتالذى حتى نجران
دجة اأحنو حدودءا .اور٠وتخ ، الذال.

أقاليم' ٣ من -دخرافيا اليؤن 'تتكون
 وهو الساحلى السهل (-٠ا!ول )

 احجذازى ١ تهامة قايم امتداد
 ويذراوح ار^ن بتهسامة رف—ويع

 حاف حا'ر وهو ، كم -ه٠ لحدو عرضه
 تعد-د لهذا ، 'نربته بة خصب مع

 وتقدز الدوفيان المياه على‘ ءة١ازذ١
 بدحو استزراعها يمكن التى الساحة

 وأرضات ألمهضبة لثاذئ(ا) ٥٠ ٥٢. ٢
كد. ص'■مءظر اتنشعر'دهى

 فيه تتجمع ألدو معتدل الخفرة
 السكان وأغلبية ارحية المدن أكثر

 في تصب أودلة صدة وتخترنه
حمر التحر زبيبد وادي شل ا

 عاصمته وبين وبينها محا ليه١و٠م
 أقيم كم ٨٠ حدوله مدب بق٠طر ز٠زع٠

دات ه٠ه بااتعاون  بيدا ، أتحدة١ الو
صنعاء اادرردة بق طر اذهنن-'ء تم

 فى اب لواء ثم ؛ الحدبدة من ؛القرب
 اييضساء ولواء ؛ .ذماء—ص جنوب

 ٠وغحأن اق١لمجاورللدو١ وى ١ادحر ١
 بنحو ايمن سكان عدد رذدر

 ن م٠٤ر٧ ولدو (١٩٥٣) ن م ٤هر
 حغب ن ره'م٠٠ ونحو '( ١٩٥٧ )

٠ ١٩٦٦ ب *نقد
’ا!خرى. ابنية اددن أهم

حصاء ٠).  وفز (.: تقرببى ’السكاذى ا
 ٣( ألذا ٠٢٥ ) صعدة ألذا('؛ ٣٠١
’ألفاد('؛ ١٠٥ زب) أوفا(؛ ١٨ اب')



)١٤٢ اليهن

 الفقيه يت ؛ ( ألفا ١٣ ) زمار صر
ف ١. ) ف ١(؛-ذريم). آ (؛ آ

 ٣٠ ) الحديد؛ : تشمل المواتى واهم
 ميدى ثم ( الغا ٢ ٠ ) خا٠ ؛ ( الدا

 امامها وتقع وتجعليف واللحينه
. كمران جزز مجموعة

قتعادية البيانات -نفتقر - ٢  ا
 قبل ما عهد فى سيما  اليمن عن

 سمد ذ١ نيقة لد١ت١حماء لال الثورة
 والجزافية التقريبية يرات التقم على
 ثم ئ١ عهد ق ليمن١ ئن ا٠سي 
 منها 'نتخلص عامة ميزاب لها بكن
قتمداد ، البيانات هله  فى اليمنى فا

 والمراس الزراعة على يعتمد جملته
 الزراعة اما ٠ اكاحلية وعرالتجارة

ستهالك والفح الذرة صل  ا
 اتبم فى ن٠لقط١ ويعفر ، الداخلى

 تجود بينما ، التبغ وكذلك رهامه
 الهضة فى المنب سدما  الفاكهة
 الى ااخفر 'نصدر كما٠ ، ااوسعدى

 ابن اما ، المجاورة والمناطق عدن
 اشءارت الذى لنقدى ا المحصرل وهو

 التقليدرة مكانته فقد فقد ارممن به
 بات زرعة الى لالنمراف نظرا

 ويقدر ، اكبر دخال بدر الذى القات
ف ٤ بعن البن محصول  ١٠ و آ

ف  جملة تزيد و ،‘سنوبا- طن آ
 ا!رض من بز٢عن. المنزرعة ا!رض
 الغابات تغطى بينما ، للزراعة التابلة

ف ٣ لحو  الكاذور’ وتثمل فدان آ
راك والجوز هندى والتمر  وا
٠ والدوم

 بمغة الحيوانية الثروة تشمل
غنام خاصة  لطبيعة نظرا والماعز ا

 م ٨ بنحو وتعدر الجبلة قليم١
 والحمال لماشية١بعض عن ؤضال رأس

 النقل فى عليها يعتمد التى والبغال
 ءلى وتتوم ، الممهدة الدرق ذمدام

 ومنها. صداعات جساة .الثروة هذه
عدن الى بصدر الذى السمن

ت ثم والحجاز  الجادية المشغو
٠ الموف ونسيج لتتليدبة ١

 اليس بثروة الغموض يحيد
 امام منح ١٩٥٥ عام وفى ، المعدبة

 شركات لمجصوعة لجتيازا اليمن
 ابترول عن للتنقيب امريكية
خرى والمعادن  ماحتها منطقة فى ا

 ولكن سنة ٣ ٠ لمدة م م ألف ٤ ٠ نحو
 جدية، نذججة ٠ءن "نتمخض ثم ا!بحاث

 الصخرى والملح الملح وباستثناء
 لذهب١وبعض ( اليابان الى و؛حدر )

حجار  والمرحان كالعتيق الكريمة وا
 ثروة عن التقديرية ابيانات فان

 :الحديد وجود عن تفيد المعدنية اليمن
 د حما بنى فى والفحم ، صعدة اتليم فى

والجرافيت والمرمر ثمكا١ثم ،ومطران
 ولكنها والكبريت والزبق والجير

ن حتى نتحاد فى لها دور  ا  ا
 الرزق معادر لضيق ونظرا ٠ اليمنى

ضافة } اليمن فى  الحكم نظام الى با
نطاس  من مليون نحو نان ( التدثم ا
مجموع من بز ٢. نحو ى’ ا 'ليحبين'
 س المهاجر فى يعيشون ( السكان

 وامارات والحبشة والصومال عدن
٠ وغرها الخليح

 صل فى البس دءات ٠ ٣
مبراطورية  عام منذ العثماب ا

 الثورات من طلة وبعد ، ١٥٢٠
 عام فى داخليا احتال ايمن منحت

مام عقد ١٩٢٦ عام وفى ، ١٩١-١  ا
 ، ايطاليا تجارية.مع معاهدة يحيى

 مع مدانة معاهدة عقد ١٩٢٨ وفى
تحاد  اول اليمن فكان الوفيتى ا

 مع عالقات فى تدخل عربية دولة
 ١٩٣٤ عام وفى ،شيوعية دولة
 وءلى ساسها معبر_طاذيا معاهدة عتد

 الجنوبية اليمن حدود تقررت
 عتد ١٩٤٦ وفى ؛' للمحميات المجاورة

يات مع  تجارة، اتفانية المتحدة الو
تفاقات ولكن  تخرج ثم الدوية ا
بعن تات اتن؛ كانت اذ عزلته عن اليمن



١<٢٠

مام شخص  عام وفى ، الدول وهذه ا
مام أغتيل ١٩٤٨  حكم بعد يحيى ا

مام ابنه وخلفه سنة ٤٠٣ ٠ أحمد ا
مام اغتيال كان  يد على يحيى ا

 التقدمية للحركة مظهرا الوزير ابن
 من بالرغم اليمن الى تنفذ بدأت التى
 وفى ، عليه فرض الذى العزلة ستار

مام منح ١٩٥٥ عام  عدة الجديد ا
 وغربية شرده المانية ات٠كمؤسس

 امريكية وكذلك وتشيكية نسوفيتية
 الكامنة الثروات حفالل امتيازات

 ،والمرافق المنشئات بعض قاة او
 اتحاد فى اليمن دخل ١١٩٥٨ عاح وفى

 ١٨ وفى ،ممر جمهورية مع فيدرالى
مام أغتيل ١٩٦٢ ر٢سبتم  احمد ا
مام وحه  ٢٧-٢٦ وفى ،البدر ا

 الله عبد تزعمه انقالب قام الذ-هر من
 الحكم نظام أثره على ,اخى السالل
٠ الجمؤورى النظام وأعلن الوراش
نقالب سبق  السالل قاده الذى ا

تبد عدة  الوزير ابن بثورة ت١محاو
 وفيها ١٩٥٥ وورة ، ١٩٤٨ عام

مام تنازل  الله عبد أخيه الى أحمد ا
 محاولة ثم ، وقتله عليه اذذلب ثم

مام اغتيال  وهذه ، ١٩٦١ عام فى ا
ت كا ت الذورات  من للتخلص محاو

٠ اائدكم ذظام
 ثم الدوبية الجامعة اعترفت — ٤

مم همئة  بية لم ١ *هوررة ٠بالج ا
 متنعث١و ، اعالنها أثر على اليمنية
 عالقات فى معها الدخول عن بريطانيا

 الجمهورى النظام كماوجد ، دبلوماسية
 وقفت بينما السعودية من معارضة

 موقف منها' المتحدة الدريية الجمهورية
 عسكرية بقوات دعمته الذى التأييد

جنبى لغزو ١ من لحمايته ?مصرية’  وكان ا
 القاهرة بحن الغرقة اسباب من هذا

 عقدت ١٩٦٢ اكذوبر وفى ٠؛ والرياض
 دذاع معاهدة اليمنية الجمهورية

 الشهر من ٣ا وفى ا، ممر مع مشترك
الجكم عننظام دسذورى اعالن صدر

 رئيس السالل عبدالله ))المثمر(( وتولى
 ، ورية٠لجمه١ رياسة اثورة مجلس

 شروع وضع ١٩٦٣ ابريل ١٣ وفى
 قيام أساس على مؤقت دستور

 مجلس من بد للرياسة مجلس
 ستحدث١١٩٦٤بريل١ ٢٧للثورة،وفى

 مرة ول فشكل الوزارى النظام
 رئيسى من يتأ!ف للوزراء مجلسى

 وفى ،وزيرا ١٩و نواب ٦و للمجلس
 أول الممرى حسن عجن ١٩٦٥ يناير

 سبتمبر ا ٨ وفى يمنية دوزارة رئيس
 رياسة الالل ادريس تولى ١٩٦٦

ضافة الوزارة  نروفمبر ه وفى ، با
 برياسة اطاح انقالب وقع ١٩٦٧

 مناصبه جميع من أعفى الذى السالل
 برياسة جمهورى مجلس وتشكل
برياش الرحمن عبد اأذانى  وعحن ، ا
 ادوزراء لمجلسى رئيا العينى محسن

٠ ( الدرى ’حسن الغريق خلفه )
 حيساة من الفترة هذه تميزت
ت اليمنية الجؤجورية  ذرار بمحاو
 ؛ وطنية مصالحة واحراء اإسالم
ت هذه تضمنت  اجراء المحاو

 الممرى الرئيس بحن جدة انغاقية
 وصل والملك الناصر عبد جمال

 ، ١٩٦٤ نودر ٢٣ فى العودى
 ١٩٦٥ ما؛و ' ٢ فى خمر مؤتمر وعقد

 غ نوفمبر ٢٣ فى حرشى مؤتمر ثم
 أثناء عقد ١٩٦٧ يونيه أحداث وبعد

 فى بى اص القمة مؤتمر اجتماع
 بحن اتذاق .أغطس ٢٩ فى الخرطوم
 ترار فيصل واسى المصرى الرئيس
 انسحاب ٠ .تضمن ، ليمن ١ فى السالم

 اليس أرض من الممرية القوات
 اأتى العسكرية المساعدات ووقف
 اليمني-من لجميع السدودية تقدمها
سذذرار لتحقيق د&بذةثالثية وتأليف  ا

اسود بيضن أ أحمر ٠ العلم
نجمة مع ( أفى )

ئئتش مه
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الجنوس ايمن
سم اليمن جنوب جمهورية : القومى ا

الشعبية

 شعبية جمهورية : الحكم نظام

نوفمبر ) الثعبى نحطان : الدولة رئيس
١٩٦٧ )

 الشعب مدينة : الداصمة

اليمن جنوب جمهورية اسم برز
 متقلة دولة قيامها باعالن الشعبية

 اثرمفاوضات على ١٩٦٧ذؤسر ٣٠فى
 الحوب فى الوطنيين بين دارت

 فى البريطانية الحكومة وبين العربى
 الشهر، هذا ن٠م ٣ ٠ و ٢ا بين جنيف

من مجلس وافق ديمبر ٨ وفى  ا
 الحديدة الدولة انضمام طلب. عإى

 الجمعية موافقة وتلته المتحدة أ!مم
 المنظمة فى ١٢٤ العضو لتمبح العامة

 وافقت الشهر من ١ ١ وفى ر، الدولية
 عضوية على العربية الدول جامعة
 ١ ٤ العضو لتمبعم الجنوبية انيمن

٠ ااجامعة فى

 الجنوبية اليمن جمهورية تمثل
 جنوب بامم .يعرف كان ما جغرافيا

 كانت مناطق ويشمل العربية ألجزيرة
 منتصف منذ البربطانى النفوذ تحت
 محمية : وهى عثر التاسع القرن
 المحميات ثم ، الغربية المحميات ، عدن

 اتحاد اقيم ١٩٥٩ عام وفى الشرقية
 الجنوب اتحاد باسدم عرف سيامى
 المحميات الى عدن محمية ضم العربى

خ: هذه وتثمل الغربية  عدة ة ا
 لحج أهمها ومشيخات امارات

 وبيحار وردفان والضالع والدوالق
 المحميات أما ، والحواشب وااخضلى

 سلطنات تشمل فكاذت الشرقية
 والمهرة والساحل الداخل حضرموت
١ ٠ والواحدية

 نحو الجنوبية اليمن مساحة تبلغ
م كم ١ ١٥٥ منها م كم ألف ٣٥٥

 الغربية والمحميات عدن تمثل
 لمكانحول١ عدد ويتراوح ، اقديمة١

 الغا ٧٦٠ منهم المليون ونصف المليون
 المدن اهم ؛ وحده الغربى ألقطاع فى

 لحج ٠، وضواحيها عدن ء ومين؛ مدينة
 كما ، الشحر ، المكال '، الضالع
 ومجموعة )؛ريم( ميون جزيرة تتبعها
 الى انغمت التى ووريا خوريا جزر

 الخالف زال وما مقط ساطنة
٠ قائما حولها

 لوطذيةلتخدرير١ لحركة١بدأت ٠ ٢
 ايجابية بصورة العربى الجنوب

 على وساعد ١٩٦٣ عام فى فعالة
 الجنوب اتحاد اتذاب عقد قيامها
 عدن ضم ثم ١٩٥٩ عام فى العربى

 على شجع كما ، ١٩٦٣ عام فى اليه
 فى الجمهورى النظام قيام انطالقها

 فى التحرر روح أشاع الذى اليمن
 التنظيمات وتجمعت ٠، المنطقة

 الجنوب تحرير جبهة فى الشعبية
 الوطنيون واستخدم ، المحتل
ضراب ت والمقاطعة ا غتيا  وا
 وسيلة البريطانية المنشات وتخريب

 عليها ،'ورد بالحالء للمطالبة
ستعمار ٠ عنيفة نتقامية١بًاساليب ا
مم هيئة تدخلت  قضية فى ا

 لتقص لجنة بارغاد العربى الجنوب
 للوصول ثالثية لجنة ثم '، الحقائق'

 برياسة للقفية سياسى حل الى
 بعد وذلك (( حوديرو بيريز مانويل' ))
 وعملت ، ١٩٦٧ ؤعام ارئف تأزم ان

 يكون ان على جانبها من بريطانيا
تحاد حكومة الى اللطة تليم  ا
 تأويد ببب فشلت محاولتها ولكن

 التى ، (( القومية للحبهة )) الجيش
 عسكرية عمليات الى الحركة حوك
حتالل نوات ضد  ،البريطانى ا

 أكثر على نفوذها بسط فى ونجحت
يات  ودثينة حضرهروت خملت التى الو
 ، لقوغبرها١والدو والعوادلى وبيحان

 القومية الجبهة بين النزاع أن كما
يتزعمها التى التحريرالوطنية وجبهة



ه ستود يمين ١٤٢٧

 رئيسا وكان ) مكاوى التوى عبد
 يعوق لم ( واستقال عدن لوزراء

 الحكومة مع اتفاق الى الوصول
 نتجرى1 على وافقت التى البريطانية
 القومية الجبهة ممثلى مع مفاوضاتها

 فى بجنيف الشعبى قحطان برياسة
 التى المحادثات وهى ، نوفمبر ٢١

 بتوقيع الشهر من ٣٠ فى انتهت
 الحكودن الى الساطة تسليم وثيقة

 القوات انمحاب بذلك وتم الوطنية
دام احتالل بعد عدن من البريطانية

 القيادة أعلنت نوفمبر ٣٠ وفى
 انتخاب القومية للجبهة العامة

 للجمهورية رئيسا الشعبى قحطان
 لمدة أعلى وقائدا للوزراء ورئيسا
 وطنية وزارة أول وشكلت سنتبن

 القيادة يمثلون وزيرا ١٢ من تتألف
 أول القاهرة وكانت ،وغيرها العامة

 تلتها الجديدة بالدولة اعترف من
 واليمن والمراق وسوريا بريطاني-ط

♦ الدول من وغيرها والءزائر
دستورية يس

 يؤديه قسم الدستورية اليمين
 الحكومة وأعضاء الدولة رئيس
 التشريعية ألعلطة أعضاء وكذلك

 وذلك مناهبهم* مهام مباشرتهم قبل
 او الدستور فى وارد ذص ءلمى بناء
 ، جارى دستورى عرف اساس على

 بادىء١ لهذه ملخص يلى وفيما
 اليمين بين ومقابلة الدستورية

 المصرى الدستور ظل فى الدستورية
عالن ١٩٢٣ لمام  الدستورى وا

٠ ١٩٦٤ لعام
 القاعدة ؛ الدولة رئيس ( أو )

 رسى يؤدى أن هى الدستورية
 ( للجمهورية رئيا او ملكا ) الدولة
 السلطة ممثلى أمام معينة يمينا

 البرلمان تكوين حالة ولى ، التشريعية
 أمام اليمعن هذه تؤدى .مجلسين من

٠ المجلين يضم برلمانى مؤتمر

 ١٩٢٣ دستور من ٥٠ المادة نصت
 قبل ))انه على الملكى النظام ظل فى
 الدسعتوريه سلطته الملك يباشر أن

 هيئة أمام اآلتية اليمين يحلف
 بالله أحلف : مجتمعين المجلسين

 وقوانين الدستور أحترم انى العظيم
مة  استقالل على وأحافظ المصرية ا

٠ (( أراضيه وسالمة الوطن
ن١من ١٠٤ المادة نصت بينما  ء

 الحكم ظل فى ١٩٦٤ لذام الدستورى
 الرئيس يؤدى : أن على الجمهورى

مة لمس مم أمام  مهام يباشر ان قبل ا
 لله١با أقسم )) اآلتية اليمين منحببه
 .على مخلصا أحافظ أن 1• العذم
 أحترم وأن ، الجمهورى االمظام

 أرعى وان ، والقانون الدستور
 وأن ، كاملة رعاية الشعب مصااح
 وسالمة الوطن استقالل على احافظ
٠ (( أراضيه

 فى : الدولة رئيس نواب ( ثانيا )
 تنص الوراش الملكى النظام ظل

 ؛ؤدبها يمين على عادة الدساتير
 مجلس وأعضاء رئيس أو الوهى

 الماطة ممثلى امام الوصاية
ء اعالن تتغمن التشريعية  للملك الو

 عليه نصت ما ذلك من ، القاصر
 وهى: ١٩٢٣ دستور من ٥١ المادة
 عملهم اامرش( أوهياء يتولى 

 المجلسين لدى يؤدوا أن سد به ا
 فى عليها المنصوص اليمين مجتمعين

 وأن )) اليها مضاف السابقة المادة
٠ (( للملك مخلعين نكون

 حيث ا!جمهورية الدساتير فى أما
شارة ، عرش على وصاية   تكؤن فا
 وفى ، الجمهورية رئيس نواب الى

 رئيس تمنح التى الدساتير حالة
 يكون له نواب تعيين حق الجمهورية

 ذلك والى 1، امامه اليمين هذه أداء
 ١٩٦٤ دستور من ١٠٧ المادة تشير

 نائبا يعين ان الجمهورية لرئيس ))
ويعفيهم أكثر أو الجمهورية لرئيس



١٤٢٨ ين

 رئيس نائب ويؤدى ٠ مناصبهم ن
 ه_وبرةملج٦ رئيى أمام الجمهورية

 ليمعن١ منصبه مهام يباشر أن قبل
 أداها أن سبق التى اليمبن وهى ))

مة(( مجلى أهرام الجدمهوردة رئيسى ٠ ا

 ل_لطة١ أعضاء ( 'ذالثا )
مة نواب دودى : التثردمية  ا

 أمام ا ■I دن م ي ( معينين أو منتخبين )
 ، يتهؤعفو ون٢يثتر الذى المجلسى

 على الدمذور صلب فى يندن ذد و
 ذلك يكون أو اليمين. هذه _يغة دس-

شارة  جاء كما ٠ ضموذها٠ اأى با
 بقوله ١٩٢٣ دسذور من ٩( المادة فى
 مجلى اعفاء يذولى أن بل ١١

 بقممون » عملهم والنواب الثمح.وح
 وللملك وطن متدلمصين ١ب^وذو بأن

 وأن البالد ولقوانين للدسذور مطيععن
 ، دق—والص دااذمة |ءمالهم ,ؤدوا

 نى مج كل فى اليمبآن *ذاًدبة وانكاون
٠ (( 'نهجلسا ؛ناعة علنا

عالن ن٠م ٥٨ المادة. ذلك دشابل  ا
 يقم ١) ١٩٦٤ لمام الدسدورى

 لى المجذلى أهرام ا!مة معدو، و—عد
 عمله بررح’ أن قبل علسة ة—جلس.
 أن العظيم بالله أقسم )) اآلبة ايمين

 الجمهورى لذظام١ءلى مخاصا أحاففل
 وسالمة الشعب مصا!ح أرم( وأن

٠ (( الدستور أحترم وأن أوطن ١

 الوزراء كان لما ؛ الوزراء ( رابعا )
 الدولة لرئيسى وكالء يعتب_رون

 فان التنفيذبة السلطة رأس بصغذيمه
 ي أمامه تكون مينيلل الوزراء 'نأدرة
 ملب فى اليمباث هذه ءلى لنعى وقد

 بالعرف ذلك لى يكتفى أو الدستور
 ولا المحرى فالدستور ، الدسذورى

دارة من خاوا كان  تؤديها يمين الى ا
 مرسوم صدر اًن الى ، الحكاوة هيئة
 وزارة ابان ) ١٩٣٤ يناير ٢٧ فى ملكى
ولى المادة 'صت ( يحيى ا!غتاح عبد  ا
الوزراء يتولى أن قبل )) أنه على

ء يمين يدينا بين يتمون عملهم  الو
خالص  يكونوا وان والوطن للملك وا

 وأن البالد ولقوانين للدستور مطيعين
٠ (( والصدق بالذمة أعمالهم ؛ؤدوا
ن أما ء  ١٩٦٤ لعام لدستورى١ا

 هذه صينة على ١٣٨ المادة فنصت
 لحةومة١ أعضاء يؤدى )) ليمينبقوله١

 مباشرة قبل الجمهورية رئيى أمام
 أقسم : اآلتية اليمين وظائفهم مهام
 على مخلصا أحاففل آن العظيم بالله

 أحترم وأن الجمهورى الذظام
ذ الدسذور  مصالح أرعى وأن نون’’وا
٠ (( كاملة رعاية الدمب

ين
 ا٠ويق ، اليابان فى لعما.ة١ وحدة

 فى الين وكان ، سن ١٠٠ الى الين
صل  مضاءلهاته وكانت ، الذضة من ا

 من تغرب ٢٠ ، ١٠ ه ه فئات من
٠ الذهب

 ١٩٣٧ عام فى الين سعر كان
 العالمية الحرب اليابان دخول قبل )

 ٢٩ = ين ١ أساس على ( الثانية
 وضع ١٩٤٩ عام وفى أمريكى سنت
 المعامالت لجميع ين رسمرئ سدر

 : أساس على الخارجية التحاررة
ر ١ = دن ٣٦.  او أمرش دو

 ثم ض استرل ه >: = م٠ص ١٤٦٥
 ١٠٠٨ أساس على الين رقنبرج أعيد

سترلينى للحنيه ين  تخفيفى )قبل ا
(.١٩٦٧ عام ه سعر

 الى ١ من تثمل المعدذة العولمة
 ١٠٠ ض الورقية العملة , ، ين ١٠٠

ااهماة طغت ٠ ,٠ي ألف ١٠٠ ر١
 ( ١٩٦٣ اول ) المتداولة الورنة

شافة ؛' ،٠ي مليون الف ١٧٤٦  الى با
اناعدة العمالت من ين م ألف ٧٥

يهود
 اليهود عدد احصاء كان ( أو )

العابة الحرب قيام عند العال فى



١٤٢٩

 ن م ١٥ نحو (١٩٤٠ ٠١٩٣٩)
يات : أآلتى ألنحو على موزعين  ألو
 ،ن٢٣ر٠ لندأ بو ، ن٢٤ر٤ ألمتحدة
 ،ألف ٨٠٠٠ رومانيا ، م'ت ٣ر٠ روسيا

 ٣٠٠ بريطانيا ، ألفا ٤٤٨ فلطحن
 فرتا ألف، ٣٠٠ ألف،.ألمانيا

٠.ألفا ٢٥٠

فى أليهود عدد يقدر ( ثانيا )

 فى ألوطنيين أليهود عدد بلغ وند
 ، ألفا ٢ ٢ ألتاريخ هذأ حول ممر
 أليهود من عدد هناك فكان ذلك عدأ

 الدول بعض رعايا الى ؛شبون
متيازأت صباحبة  من ٥٧٦٤ منهم أ

 رعايا من ٤٩٤٩ ا، .فرنما رعايا
 ، بريطانيا رعايا من ٢١٣٠ ، أيطاليا
 تركيا رعايا من ١٠٨١ عن نضال

 (الغا ٣٦ ألمتمصرين أليهود جلة )
٠ ألفا ٥٧ ألعامة وألجملة

 اساس على ١٩٦٦ عام فى العالم
وص يارات  ى أليهو اء مكتبإ

 حنون ١٣ بف ٠بما مريكئ
ألقارأت على موزعين ، ألفا ٣٠٣ و

٠ الذا ٢٦٥ افريا

 اركا ا ؟تى١ ألنحو على ألخس
 ألوسطى أمريكا ،< م ره٨٦٧ ألشالية
 أوربا ، ألفا ٧٣٢ بية وألجو

 ،م ٢ر٤٣٨ آسيا ه م ٣ر٩٢٧
،ألفا ,٧٢ ونيوزيلندأ أسترأليا

 عدد عن أحصائى بيان يلى وفيما
 الدول ءلى موزعين الدالم فى اليهود

 من بز ٩٠ نحو أن ظ ، المختلفة
 موزع اتعالم فى اليهود عدد مجموع

يات بين تحاد ألمتحدة او  وأ
٠ واسرائيل ألسوفيتى

( إلثمالية أمريكا فى الهود؛ ) — ١
يات  كندأ ، م ره٦ ألمتحدة الو

٠ ألفا ٢٦٧
تحاد ( أوربا فى أليهود ) — ٢  أ

 ٥٠٠ فرنسا ا٠ م ٢ر٤ه٠ فيتى اسدو أ
رومانيا ، ألفا ٤٥٠ نيا ؛ريطا ، ألفا

 تركيا الغا، ٨٠ ألمجر ه الغا ١٤٠
 اوطادا ٠،الغا ٤٠ بلحيكا ، ألفا ٤٣
 ،"ألماننا ألفا ٣٠ أ نند بو ، ألفا ٣٥
 نويرا ،١ الغا ٢٣ هولندا ،ألفا ٣٠
 ،ألفا ١٨ شيكوسلوفاكيا ٠،ألفا ٢٠

 ألفا، ١٢ النمسا الغا، ١٤ ألمويد
ف ٧ بلغاريا  ٧ فيا ؛وغوسال ن،  

ف  اسبانيا ،الذا ٦هر أليونان ، آ
ف ه  ألنرويج ، الغا ١هر فنلنذأ ٠، آ
 وين ا، م ١ر٠ لكمبرج ، ألف ١ر٠

 فى ٦٥٠ البرتغال، فى ٧٠٠ ذلك:
 ( ألفا ٢ ٤ ألسكان جملة ) طارق جبل

٠ ٥٠ مالطة
 ,اوسطى أمريكا فى اليهود ) — ٣

ريين البرازيل الغا، ٤٥٠ أ
 ٠، الغا ٥٠ أوروجوأى ، الغا ١٣٠

 مصدر عن ) ألفا ٣٠ ألمكسيك
 الغا'.، ٣٠ شيلى ألف( ١٠٠ بريطانى

ف ١٠ كولومبيا  ٩ فنزويال ، آ
ف ف ٤ لقا دو ، آ  .٤ بيرو ، آ
ف ٣ كوبا ،. كالف  ٣ أكوادور م آ
 ١هر كا جامي. ، الف ٢ بناما ,، ألف
 ، الغا ١هر كوستاريكا ، ألفا

 ١ر٢ باراجواى ،ألذا ١ر٢ جوأتيما
 جزيرة فى ٧٠ ٠ ذلك ويلى ؛ ألفا

 فى ٦٠٠ ٠، ألهولنتن.ية كاوراكاو
 .، تريسدأد فى٤٠٠، ن ألدومينيكا

 فى ٣٠٠، الهوندية غيانا ٣٠٠
 ٢٠٠٠ -، هاييتى فى ٢٠٠ ،أللغادور

 ٠ هندورأس فى ١ ه ٠٠، ١جو١ذيكار فى
: ( افريقيا فى ايهود ) - ٤

 ،1 ألذا ١١٦ فريقيا ١ جنوب أتحاد
 ، ط لة أ ٣ ٠ توض ، ألفا ٨٥ ألمغرب

ف ٦ ليبدا الغا، ١٢ ردا أتدو  ، آ
 ،، ف آ ٦ ألجنوبية روديسيا

ف١٤ ألجذزأذر ف ٤ ممر ،    ، آ
 ، ٨٠٠ زامبيا ، ألف ١ر٠ كينيا

 ٠، ٣٥٠ ادودأن ، ٥٠٠ ,و لكوذغ,,١
٠ ١٥٠ موزأمبيق



١<٢٠ يوان

 ( استراليا فى اليهود ) - ه
ف ه نيوزيلندا ،الثا ٦٧ أستراليا  

 فلطين ( آسيا فى اليهود ) ٠— ٦
 ايران ؛ من٢ر٣ — اسرائيل — المحتلة

 ٦ العراق ،الغا ١٨ الهدد ،ألفا ٨٠٠
ف، ف ٦ لبنان أ  ه سوريا ، آ

ف  اليابان ،الف ٠٢ر٠ اليمن ،آ
 ، ألف ١ر٠ أفغانستان ،1 ألف را٠

 ماليزيا : فى أقليات ذلك ويلى
 ، ٥٠٠ عدن ا٠ ٥٠٠ الغلبين ، ٨٠٠
 ، ٤٠٠ الباكممتان ، ٥٠٠ بورما

،٢٠٠ كونج هونج ،٢٥٠ الصين
,٠ ١٠٠ اندونييا ا٠ ١٠٠ قبرص

حماءات تدل ( ثالثا )  أن على ا
 فى متجمعة تعيثى اليهدودية الجاليات

 شاطا تزاول حيث الكبرى المدن
 المابة ا!عمال يثمل اقتعاديا
 لمهن١ءن فضال والصناعية والتجارية

 ل—رمث لهذا ، كالطب المتذصصة
حصاءات  اليهود تجمعات السابقة ا

 الكبرى ا ومدنه. الدول هذه عواصم فى
لف اآلتى النحو على  باستثناء ) با

يات  ، ٣٨٥ موسكو ( المتحدة الو
 كييف ، ٢٨٠ لندن ، ٣٠٠ باريس

 ٠، ١٦٥ ليننجراد ه ٢٢٠ ( اوكرانيا )
 ويلذلك٠١٠(ه١)كذد مونتريال

 ،٦٥ بودابست ، ٨٨ ( كندا ) تورنتو
 )البرازيل( باولو سان ،٦٠ مرسيليا

 ( اذربقيا جنوب ) جوهانبرج ، ٥٥
 الدار ،’٥٠ ديجانيرو ريو ة. ٥٣

 مشتر ، ٣٠ طهران ، ٣٥ البيضاء
 ،٢٥ بروكسل ،٢٥ ليون ، ٢٨

 سيدنى ،' ٢٥ ( شجلى ) سانتيالجيرو
٠ (ألفا ) ١٢ روما ، ٢٠ تولوز ، ٢٣

يات فى أما  فذوزيع المتحدة الو
 النحو على الكبرى المدن على اليهود
 لوس ،١ م ٢ر٣٨ نيويورك : اآلتى

 ٣٣٠ فيالدلفيا ، ألفا ٤٩٠ انحز
 .روستن 1، ألفا ٢٨٥ شيكاغو ، ألذا

 ،ألفا ٩٢ ميامى ذلك ويلى ؛ ١٦٦
، ألفا ٨٥ وديترويت بلتيمور من كل

 سسكو٠سانفر ، ألفا ٨١وائذجتون
٠ الغا ٧١

يوان
 الشعبية الصين فى العملة وحدة

( تايوان ) الوطنية الممين فى وكذلك
 الصين فى ) اليوان يقم
 ويقم ، شيار ا ٠ الى ( الشعبية
 عام ومنذ فن، ا ٠ الى الشجاو
 أدبح ) اليوان تقيم أعيد ١٩٥٥
 ١٠ فكل ( الجديد بايوان بعرف

 تماوى أصبحت قديم ان يه ف  
 سعرالعرف واصبح ، جديد يوان ١
 ، يوان ٦ر٨٩٣ — استرلينى جنيه ا

ر ٠١ أو  ومدن ،يوان ٢ر٤٦ = دو
 ٤٥ = يوان ١٠٠ كل اصيح ١٩٦٣
٠ روس روبل
 ارتبط فقد ذايوان يوان أما
ر ١٩٤٩ منذ سعره مريكى بالدو  ا

 هذا ولكن هى = د ١ أساس على
 ليوان حدد لهذا ء بسمتنر لم السعر
 ابتداء ) لخارجية المعامالت) فى تايوان

 للبيع سعر (١٩٦٣ ,اكتوبر من
ر ى ٤٠ر١ أساس على  ، للدو

ر ى ٤٠ أساس على وللشراء  للدو
 ب ١١٢ و ١١٢ر٢٨ )أو

سترلينى ٠ ( التخفيض قبل ا

كاى وثى
 عموم لجمهورية رئيى اول

 الحكم سقوط بعد العمين
مبراطورى  عام هونان باقليم ولد ٠، ا

 ، ١٨٨٢ بالجيش والتحق ١٨٥٩
 كوريا عاصمة لسسيول حاكما عين

 عين ١٨٩٨ وفى ، ١٨٩٤ حتى
 بالمبراطورة لالمبراطور مستثارا

 من نغى وفاتها وبعد « هى تسو ))
 ١٩١١ مانشو أدرة وبدسذوط ، البالد

 الشمالية، المقاطعات جيثى قيادة لى تو
  خر ظل فى للحكرمة رئيا عين

بوشع ونام امبراطورى مرموم



ددا يود! ١٤٣١

 رياسة تولى ، جمهورى نظام أسس
 مؤقتة بصفة الجديدة الجمهورية

 يات سن استقالة وبعد ، ١٩١٢ عام
 الرياسة تولى ا٠ الجنوب فى صن

 وفى ١٩١٦ -١٩١٣ رسمية بصفة
 نظام فرض حاول ذلك خالل

 ١٩١٤ ابرلمان فحل دكتاتورى
 واعاد واتباعه سن واضطهد

 بأنه اتهم ، المعن الى شية نذو لكو ا
 لحمعن ا عرش ليستعيد يسمعى كان

 مريبة ف و ظر فى توفى ، المفه
٠١٩١٦ عام

يوحل
 العالمية الحرب ابان المانى نائد

 ولد ا، يودل الغرد وهو ، الثانية
 عام ( ١ ء I) خابل اكس بدينة

 العسكرية المناصب فى تدرح ، ١٨٩٠
 الحكم ابان القيادة زعماء من وكان

 منذ العمليات رياسة تولى ،' النازى
 على الهجوم خطة وضع ، ١٩٣٩ عام
 عام واليونان يوغوسالفيا من كل

ركان توررياسة ، ١٩٤١  يناير فى ا
 المانيا استالم وثيقة وقع ه ١٩٤٥

 من هابو ٧ فى الفرنسية ريمز بمدرنة
 م اض؛ للمحاكمة قدم ، نفه المام
 الحلفاء أقامها التى ج رهبو د محكمة
 اتهامه وتضمن النازى زعماء لمعاقبة

 الدرق ساكرى اله لمعنى .د؛ كان ))
 ،الحربية ءمال١ءن الدول ١لمخطط١

 على الهجوم خطط بوضع قام
 واليونان تشيكوساوفاكيا

عدام عليه >كم (( وبوغوسالفيا  با
٠ ١٩٤٦ أكذوبر ١٦ فى شنقا

اسمة ,وسف
 ورلقب •' سورى ووطنى عسكرى

 بك يوسف وهو ، ميدون بثمهيد
 ولد ، العظمة ارحمن عبد ابن

 المدرسة فى وتخرج ١٨٨٤ بدمشق
 ه ١٩٠٦ باطول الحريبة

 ،فىالماذيا العسكرى واستدلتدريبه
فى وخدم العظمى ااحرب فى اشترك

 عين ثم البلقان من مختلفة أنحاء
 الى عاد ،القوقاز فى لألركان رئيا
 واتصل سوريا تحرير بعد دمشق
متر  وزارة 'اول فى اشترك ،فيحل با

 ( للحربية وزيرا تي ١٩٢٠ عام سورية
 الوطنى الجيش تنظيم على فعمل

 غورو الجنرال طالب ,الذى الجديد
ضافة ،بحله  مطالب عدة الى با

 ذلك ومع فيصل قبلها استفزازية
 التقدم' عن غورو المهادنة هذه تثن لم

 أثار مما بالقوة دمشق على لالستيالء
 جماعات فى فخرجوا الدمشقيين حمية
 صاحب رأسهم على المتطوعين من

 ساحة فى استشهد لذى ١ الترجمة
 الدركة بها وقعت التى مبسلون

٠ ١٩٢٠ يوليه ٢٤ فى الدامية
يوشبا

 اليابانيين مشاهير من اثنين اسم
: المعامرين

 سياسى ،يوشيدا شجرو — ا
 دخذل ا، ١٨٧٨ ولد ،وزراء ورئيس
 عام فى اليابانى الدبلوواس .السلك
 عام حتى مناصبه فى وتدرج ١٩٠٦
 فى ثم روم؛ فى السفارة ذولى ، ١٩٣٨
 بعد ،٠ التحررية بميوله عرف ، لندن-

 وزيرا عين ١٩٤٥ اليابان استسالم
 شكل ١٩٤٩ فبراير وفى ،للخارجية

حرار لحزب ممثال الوزارة  ا
 حتى الحكم فى ودام الديمقراطى

 اليابان وقعت عهده وفى ١٩٥٤
 ٨ فى الحلفاء مع الصلح معاهدة
٠ ياما هاتو خلفه ١٩٥١ سبتمبر

 بحرى قائد ا، يوشيدا زبنجو — ٢
سى؛ من  الحرب ابان ذرددت التى ء ا

 والتحق' ١٨٨٥ ولد ،الثانية العالية
 فى وتدرج ١٩٠٤ بالبحربة ضابطا
 الشئون لمكتب مديرا عين ،مناصبها
 )وحدات قائدا ثم ، ١٩٣٣ التكتيكية
 لالسطول فأمرا ،البحرية التدريب.

ول  لألساول عاما فذائدا ، ١٩٣٦ ا
نوفمبر ) العين مياه فى البادانى



١٤٣٢ عهئو٠٠٠يوس

 ف ١٢٣ ةحواد٦سماشمد

 ابن وهو د ابابان أباطرة سلسلة
مبراطور  حكم الذى موتموكيتو ا

 وفى ١٨٦٧ منذ سنة ٤٥ اباباب
 انتصاراتها على حصلت عهده
 ( وكوريا وروسيا ااصبن ضد الكبرى

 وتزوج ١٨٧٩ الترجمة صاحب ولد
ميرة  الى ،اشم ١٩٠٠ ساداكو ا

 وفى العفلس الحرب ابان الحلفاء
 من عالمية توة ليابان ١ أصبحت ه عهد

ولى امرجة أنام ١٩١٩ وفى ٠،ا
 ( مبراطورالحالى١ ) هيروهيتو ابنه

 وفاة لححن الحكم فى وغريكا وصيا
 ، ١٩٢٦ عام ألترجمة صاحب
٠ ه عهد ولى فخلفه

يوغوسالفيا
سموسيالمتكا رآلتفنا فه ٠ س القوس ا

نبا سال غو )تو فيحا سال حو نو ٠
شتراكية ألفيدرالية( ا

ئة١شتر١فجدرالمة جهوردة ٠ الحكم نذم
تبو نروز :حوذلب الدواد س٠رل

( ١٩٥٣ )
( الغا ٠٩٨ ) بلغراد : صمة ١٠٥١١

 أوربية دولة يوغوسالفيا — ١
 الشمالى احل—ال عل تطل بلقاب

 تجاور ، درياتى١ للبحر الثرتى
 البلقان دول ع—جمي. حدودها

 أبابا وهى ( -رزكيا دئداء باس. )
 بلغاريا ، الجذوب فى وابونان

 لنم-؛ وا المج; ، الشرفى فى ورومانيا
 وباستثناء ، الشمال فى رط وايطا

 فجميع ليا دطا وا لنمسا وا نانو . إي ا
شتراكية الدول من جيرانها ٠ ا

 دولة وأعلنت فيا سال بوغو ندوذت
 العظمى الحرب أعقاب فى مسعلة

مبراطورية أثرانيار عل  ااخمسوية ا
 المرب مم.لكة بضم وذلك اإجرية

ية كانت دالتى  خمسة لمدى ءخمابة و
يات الى '( ١٨٧٨ عام حتى قرون  و

ات وااكرو لرسك١و البوسنة

سود الجبل امارة ثم فحن والسلو  ا
ضافة  متدوبا من اجزاء الى با

 المرب ملك عليها وولى وبلغاريا
ول بطرس باسم  ابنه خلفه ٠، ا

ول امدر  والذى ١٩٢١ عام ا
 ١٩٣٤ عام فى مرسيليا فى اغتيل
 بلوغ لجن العرش على وعى فأقيم

 ،١٩٤١ عام فى السس الثالى بطرس
نفصال حركة كانت ذلك خالل وفى  ا

 ، داخلية قالقل مصدر الكرواتية
 الثانية العالمية الحرب نشوب وعند

 الدول مع ميثاقا يوغوسالفيا عقثدت
 مارس فى نقفته أن تلبث م المحور
 المانيا اعالن الى ادى مما ١٩٤١
 الملك هروب ذلك وتال ، عليها الحرب

بة القوات واحتالل لندن الى  ا
 واعالن ، ابريل ١٨ فى فيا ددو ليوغو

 الموالية ) الكروات دولة استقالل
 مقدوبا اقليم ملخ و ( للمحور
٠ بلغاريا الى وضمه العربى

 غد المقاومة حركة نشطت
حتالل لمالى ا  خالل يوغوسالفيا فى ا

 وتزعم ( ١٩٤٥٠٤١ ) الحرب اعوام
 دراجا )) الجنرال او الحركة هذه

 الجنرال ثم (( فتش ؤو يخما
رنال )  الذى بروز جوزيب ( ا

طالحى باسمه عرف  (( تيتو )) ا
 أءلمن*ت ، يوءوسالفيا در تحر ار وعلى

 وفى ، ١٩٤٥ ور ذو ٢٩فى لبهور_ة١
 جمهورة أعلنت ١٩٤٦ يناير ٣١

 ١٩٤٧ مارس ٨ وفى ، فيدرابة
 -الملك رد بتجر جموورى قرار صدر

 من وغيره الثانى بطرس ادق—اس ١
سرة افراد لكة ا  بة - لحع١ مز، ا

 ، أمالكهم مصادرة مع فية اليوغوسال
 نذمه العام من لو١ر٠قم ١ ٠ وفى

 مم صلح معاهدة يوءوسالفيا قعت و
 منطفنة عل اسمذولت ^وجبها احا طا’ ا

 ؟زر وبعفى ليا ٠ج فب؛ و زارا
 I ومه فب ميناء لحا ١ ب;، م—غ ا كهض ٠ ابحر
ذما وواذى أهم أحعبحت اأش  بوغو--

٠ ريجيكا اسم عليها وأطلق



يوغوسالفيا ١٤٣٢

 يوغوسالفيا مساحة تبلغ — ٢
 م م ألف ٩٨ر٧ الحالية بحدودها

 وينقسم (١٩٦٥ تقدير الف ٢رهه٨)
 ،ليات وح؛ أجناس عدة الى السكان

 لمقدون ١و ات١لكرو١و العرب أهمها
تراك' ثم وا!لبان والساوفين  ا
 ، والمساوفاك والمجر والبلغار

 شات بأ!ث يوغوسالفيا وتعترف
 1؛ ة اتي و ٠الك - العربية ٠ هى رسمية

 ينقم كما ، فية للو ١ ثم المقدونية
 أرثوذكس : لى١ عقائديا الكان

 ، بز ٣١ر٧ كاثوليك بز ٤١ر٢
 أخرى أقرات ثم بز ١٢ر٣ مسلمون
 من المين شئون على ويثرف
 والتطيب؛ لثقافية١لديذيةو١ الناحية
 سازاحيقو من كل فى العلماء مجلسا

ولى ، وأيكوبيا  رئيى ١ا متر هى ا
على الريس هو الذى (( العلما،  ا

٠ فيا يوغود ملمى تحاد
 سمت الى يوغوسالفيا تنقسم

 مع ) وهى فيدرالية ت بوريا حؤ
 وعدد المربع متر لويدالك الماحة
 العرب ا ( ون— بالملي المكان

 ه٦تياهر١م؛كرو٧ر٦أك،٨٨ر٣
 والهرسك اروسنة م؛ ٤ر١ أك،

 م؛مقدوذيا٣ر٣٠هأك،١ر١
 دنيا لو—سع ؛ م ١ر٤ ك أ ٢ره٧
 !سود الجبل. م؛١ر٦ ك، ٢ر٢
 لمة ألف ٤٧١ ه ك أ ١٣ر٨
متر للكياو ٧٢هر الكثافة متوسط )

 ، ألفا ٤٥٧ زغرب : المدن أثم
 -١٧٢ سكوبيا ، ألذ؛ ١٧٥ ساراجيفو

 ساد نوفى ،ألقا ١٥٧ لورانا ،ألفا
٠ ألفا ١٠١ ألفا،ريجيكا ١١٠
 منذ ؛وءوسالفيا تحولت ٠ ٣

 زراعى بلد من (١٩٤٥) دحريرها
 ءلى اقتصادها د—يعتم دولة الى

قتعاد هذا تطوير وقام ، التصنيع  ا
 آخذرها التنمية خطط من سلسلة ض

 غام بدأت التى اب الخعه
أكثر شملت ١٩٧.وتنتهى ١٩٦٤

تتعادية النواحى  متوى لرفع ا
 ١٩٥٨ عام اساس وعلى ، المعيشة

نتاج ارتفع  ١٩٦٤ عام ٢٠١ الى ا
 بلغت وقد ، ١٩٦٠ عام ٢١٧ الى ثم

 : ١٩٦٤ فى الصادرات .,.ة—يد
 ،للواردات د٢١٣٢٣ مقابل د٢٨٩٣
 التالى العام فى النصاب هذا وارتفع

 انخفض بينما التصدير باب فى
 قيمة بلغت اذ 1، للواردات بااشبة

 مقابل د م ١٠٩١ صادراتها
للواردات* د م ١٢٨٨

رض ماحة تبلغ  الزراعية ا
 المساحة جملة من هكتار ١٠ر٣

 عام وفى ، ١ه م ٢هره٨ وقدرها
 الملكية بتحديد قرار سدر ١٩٦٣

 بينما ه ١٠ الى الخاصة الزراعية
 تعوبضات بدفع الدولة. قامت

 تدمرف عليها المستولى لزائدة ١ لالراغى
 وبعتمد ، سنة ٢٠ خالل صحابها
 الجمعيات على الزراعى النشاط
 ٢٤٦٣ عددها يباغ التى التعاونية

 م ١ر٤٣ عضويتها فى يشترك ة جممي
 ،جرارا ٢٠٢٣١ وتستخدم فالح

 المجال فى التنؤتبة خطة وتهدف
نتاج رفع الى الزراس  بنسبة ا

 بدأن بإى وفيما ، با سنو بز ٧ر٢
 وبيان بالهكتار مقدرة بالمساحات
 ٢ر٤ ذرة ا بالطن مقدرا باأحصول

 ،١مه ٢ر١٤ قمح ؛ ؤ م ره٣٨ ، ه م
، ه م ٠ر٣ه شعير ؛ ط م ٤ار٤
 ، ط 1ه٤،١هأه٣ تبغ !، ط أ ه ٢ ٤
 ، ١ه أ ١٤٠ الثممى عباد بوب٠ح

 ه، أ ٣٢١ ططى٠٠، ط أ ٢٣١
 اكنت : الفاكهة وتشمل ؛ ط٢٣ر٠٢

 ثم ة ط أ ٢٨٠ التفاح ، ط م ١ر٢
٠ وأدون ألزيتون

 .بز ٦٢ نحو لذىتغطى١ الغابات اما
 حجم بلغ فقد ألكلية اداحة ض

 الزان أهمها ) لمقطوءة١ ا!خشاب
 ويأتى مكعب مذر م ٩هر ( والباوط
، أاصادرات قادية صدر فى الخشب



١٤٣٤ يوغوسالفيا

 م ره ١ الماشية احصاء يبلغ بينما
ضام رأس  والخنازير ؛ر م ٩ر٧ وا

ارام. والخيل ،ر م ٦
 بتنوعها المعدنية الثروة تتميز

 والحديد الفحم : المقدمة فى ويأتى
 ٠ والرصاصى والبوكميت والنحاسى

ذخاج بلع  فحم كاآلتى: ١٩٦٣ عام ا
 ( ى۵فحمرما ) ليجنايت ٠، د م ١ر٨

 ،٠ ط م ره٦ نحاس ، حلى م ٢ر٦١
 بترول ، حد م ٢ر٢٨ وزنك رصاص

 ، أوقية م ٤ر١ فضة ، حد م ١ر٦
 ة أنتيؤونى ثم ، أوقية م ٩١ ذهب

-، ;أر ، زح ل ز  ، كروم ، منجنيز ، و
 النشاد وركز ؛ وملح ومجنزيت

 من الغربى الشمال فى ااحناعى
قليم.،  الى التنمية خطة وتهدف ا

نتاح رفع  / ١١ بشية ا
 الحديد الصداعات وتثمل 1، سدورا

سمدة وااصاب  والمنسوجات وا
سمنت ٠ والكيمائيات وا

 الكهربائية الطاقة انتاج بلغ
 منها ساعة كيازوات ماثون ١٣هر

 المحطات من مستنبطة ك م ٨ر٠
٠ المائية

 قروض على يوغوسالفيا تبحصل
 من عدد من ائتمابة اموال ورؤوس

 الشرقية الكتلتين تمثل الدول
 بنك ض د م ٦٠ منها والغربية

نشاء  من د م ٥٤ ، والتعمير ا
تحاد  ، ( ١٩٥٥ عام ) ادوفيتى ا

 لواردات١تو١لصادر١ بنك من ٠مد ٥٥
مريكى ٠ بريطانيا من ج م ١٦هر ، ا

فيافىلوغوسال لحكم١ذظام ؤام _ ٤
 وفى ، ١٩٤٦ عام دستور أساسى على

 اكد حدث دستور صدر ١٩٥٣
ساسة دىء١  وفى ه لالئتراكية ا

 حمدوردة )١ ،ابم أطلف، ١٩٦٣( ذيإ ا ٧
شتراب الفيدرالية غوسالفيا ٩,  (( ا

قزم عر.  جمهورية ١) اسمو من رد ا
 (( الشمم.ة الغيدرالة سالفا دوء

 المحلس فى الطا اللطة م٠٠جوتح
، عضوا ٦٧٠ لذىيخم١٠، الفدرالى

 متخصصة مجالس ه من ويتألف
تحاد شئون : تثمل قتصاد ، ا  ، ا

 المشيئون ، والثقافة التمايم
جتماعيه  شئون ثم ، الصحيةو ا

 من مجلس وكل ٠ السياسى التنظيم
 ، عضوا ١٢٠ من يتألف لىالمجا هذه

ضافة  مجلس فى عضوا ٧٠ الى با
تحاد شذون  الجمهوريات يمثاون ا
 استقالل ذات ومقاطعتين الست
 لها الت الوحدات وهذه 1، داخلى

 وتضم الخاصة النيار-ة مجالسها
ولى  ٥٤٠ والثانية عضوا ٢٢٧٤ ا
ء وجميع عضوا  لمدة لنتخبون هؤ

 كل النصف سقاحلا مع سنوات ٤
٠ سمنتين

 الرئيس هو الجمهورية رئس
 المجلس باذتخابه ويقوم للدولة ا!على

 نائب وكذلك ) مجتمعا الفيدرالى
 :ماد و سنوات ٤ لمدة ( الرئيس
 باستثذاء ) واحدة مرة سوى انتخابه
 انتخاب يعاد  كما ، ( تيتو الرئيس

. أخرى مرة مجلى أى فى عفو اى
 الفيدرالى التنغدى المجلى اما

 ١٢ من فيتألف ( الوزراء مجاس )
 ينتخب كما > ينتخبون عضوا
 المجلس أعضاء بدن من ( رئيه

ضافة الفيدرالى  رؤساء الى با
 الجمهوريات فى التنفيذية المجالى

 السكرتير اليهم يغم المهت
 ۶والدفا لخارجية١للثئون الفيدرالى
 والتجارة والمالية الداخلية والشثون
٠ الخارجية
 اسم الحاكم الحزب على يطلق

 عدد ويباغ (( الشيوعى الحزب ))
 اطلق ١٩٦٦ ومتن ، ١ر٠٢ أعضائه

 لحزب١رئيس لقب تيتو الرئي-سر على
 لحزب ١ عام تبر سكر من بد وعى انثي.

حزب  من تتأاف تنفيذية لحنة و
 لحزب١ عالقة مرت وقد ٠١ءضو ١٩

 بالدزب اليوغوسمالفى الذ.يوعى
 ١٩٤٨ عام منذ ألوفيتى ألشيوعى

الرئيسى رفغى ببب حادة بأزمة



يونايتدبرس ١٤٣٠

 ستاين فرضها التى التبعية تيتو
 '، لثيوعية ١ الدول وءة٠مجم على
 الغومنغورم اصدر أن الى أدى مما

 يوغوسالفيا بطرد يونيه ٢٨ فى قرارا
 عادت ثم ، الشيوعى المعسكر من

 عهد فى ذلك بعد العالقات هذه
 عام منذ خروشوف الرئيس

 أسدر ١٩٦٦ عام وفى ؛ ١٩٠٧
 نائبه .طرد قرارا تيتو الرئبى

 انتخب ) رانكوفيتثر الكندر
 ٠ بالتجسرعليه اياه متهما ( ١٩٦٣٠

 انتخاب أعيد ١٩٦٧ مايو ١٧ وفى
 وفى ،الرابعة للمرة تدبر الرئيس

 عالقاتها قطعتيوغومالفين يونيه ١٣
 ببب بادراثيل ية—الدباوماس

سرائيلى المدوان مبريالى ا  فى ا
 الرئيس وكان ،ا!وط اكرق

 القمة ر٠مؤتم فى اشترك قد تيتو
 انعقد الذى لشي-وءية١ الدول لرؤساء

 وذرر الشهر من ٩ فى بموسكو
 العربية.، للدول المساعدات تقدبم

 اوربا لدول بلنرادؤتؤرا فى عقد كما
 المساعدات تقديم بحث الثرب

قتصادية  ٦ — ٤ بثن للدودالعربية ا
٠١٩٦٧ سبتمبر

، ألكرواتية — لصردية لم : اسة
المقدونية ، الطوب

ر ) موغوسالنيا دينار : دو اسلة
(١٩٦٦ دمن ١٢هر =

أحمر ٠ ابيخى ٠ ازرق : اسم
٠،وسطى١حمر نجمة *ع

اولو
 الكونغو جمهورية رئيى
 ولد يولو فوبرت وهو ، الفرنسية

 عام برازافيل بجوار مومبولو بقرية
 بمدارس الالهوت ودرس ه. ١٩١٧

رساليات  واشتغل الفرنية ا
 اللك الى انتقل ثم بالتدرس

 تغى أن وبعد ١٩٤٦ عام منذ ااكنسى
 ابدد كقيمى عمله فى شوات عثر

أسس ، دينية سباب الكنيسة عن

تحاد )) حزب  للدفاع الديمقراطى ا
فريقية(( المد؛لح عن  و->صلحزبه ا
 مقمدا ٢١ على ١٩٥٨ انتخابات فى

 الفرنسية للطات١ فعينته ( ٥٧ من )
 رئيسا انتخب ثم ،للوزارة رئيسا

 حصل ،' التالى العام فى للجموورية
 انتخابات فى (٦١ من )مقعدا ٥٥ ىط

 عارض ، انتخابه فاعيد ١٩٦١ عام
 وتدخل التحررية لومومبا سيامة

مم هيئة  وفى ،الكونذولى النزاع فى ا
 منصبه عن نحى ٠١٩٦٣ أغسطس

 وخلفة سياسى انقالب أثر على
 ١٩٦٥ ابريل وفى دييا' — مامامبا

 تدم بينما كينشاسما الى هرب
عدام غيابيا عليه وحكم للمحاكمة ♦ با

تذكرى دوم
وطنية او عالمية مناسبة _ ١

 سياسى طابع له بارز بحدث ترتبط-
 ينسخ التذكارية وأ!يام ، قومى أو

 خالل مثال فالعالم ، البعض بعضها
 كان العالميتين الحربين بين الفترة
 نوفمبر ا ١ فى اصدنة(( ))يوم ص يحتفل

 الحرب جاءت ان ما ولكن عام كل, من
 لجسام ١ بأحداثها الثانية العالمية

 يمد فلم اروم ذلك على غطت حتى
 تحتفل ممر وكانت ؛ همسا ا يذكر

 من مارس ١ ه فى (( الدستور يوم )) ب
 )والصحف الممافل وكانت عام كل

ولكن ، ليوم ١ هذا بذكرى تثيد
 طويت حتى الملكى النظام طوى ان ئ

٠ اليوم هذا ذكرى بدورها
 التذكارية ا!يام أكثر ترتبط

 التى الدوبة بالمنظمات المعاصرة
 العالمية الحرب نهاية متن اقيمت
 التذكارية. ا!يام ترتبط ينما ،الثاب

 الحكم بذظم الومى المتزوى على
 مادام التذكارى ٢ويحتغلباليو اقائمة١.

: ذاك نم ،قائما النظام هذا
 ٠فق١لمتحدة،ويو١يومهيئةا!مم - ١

 وقعت الذى اليوم وهو ،. أكتوبر ٢٤
الدولية المنظمة ميثاق دولة ٥٠ فيه



١٤٣٦ تذكارى يوم

مر فرنممسكو بمان  عام ة٠٠٠بكي٠ا
٠ ١٩٤٥

 ويوافق ، العالمية لهمحة ١ ؛وم ~ ٢
بع  اليوم وهو ،ابريل شهر من ا
 الصحة منظمة فيه خرجت الذى

ت كاحدى العالمية  فى ا!مم هيئة وكا
٠ ١٩٤٨ عام من التاريخ هذا مثل
 ١٢ يوم وهو ، المتاحف يوم — ٢
 منظمة وتقوم عام كل س ينا؛ر

 الدولية للهيئة التابعة اليوناو
حتفال ويتضمدن - ، له بالدعوة  به ا

 للزيارة الدولة فى العامة المتاحف فتح
٠ بالمجان

دخار يوم - ٤  ،المالمى ا
 عام كل من كتوبر ١٣٠بهفى ويحتفل

دخه المؤسسات وتقوم  فيه ا
دخار لتشجيع توعية بحملة ٠ ا
(( د يوم )) او الغزو يوم _ ه
 المرتبطة التذكارية ا!يام من وهو

 به وتحتفل الثانية العالمية بالحرب
 اليوم وهو ه—يور ٦ فى الحلفاء دول
 ساحل الحلفاء ت١ةو وه نزلت الذى

 وكان ١٩٤٤ عام فى صالى فرنا
 هذا على وأطأق ، الحرب لنهاية بداية
٠ (( التاريخ فى يوم أطول )) اسم اروم
(( ف يوم )) او النصر يوم _ ٦
 اليوم بة ويقصد مادو ٧ يوم وهو
 النازية ألمانيا فيه استلمت الذى
يعتبر بيت؛ ، ١٩٤٥ الحلفاءعام لدول

-دوم وه النمر يوم ا!مريكيون
 اليادان قيع تو تارية وءو سبتمبر ٢

ستالم وثيقة على يات ا  و
٠ المتحدة
 لمعرى١ذليمىو١ المستوى على أما
التذكارية: ا!يام فمن
 ، العرية الجامعه يوم — ٧

 والمقصود مارس ٢ ٢ فى به ويحتفل
 ١٩٤٥٠ عام ,من مارس ٢.٢ يوم به

 العربية الدول مجموعة وقعت. وفيه
 اساسه على قامت الذى ق الميذ؛

٠ العربية الدول جامعة

 به ويحتفل ، اذريقيا يوم — ٨
 اليوم وهو عام كل من ماذو ٢٥ فى

 الدول مجموعة فيه وقعت الذى
فريقية  عام من التاريخ هذا مثل فى ا

 أساسه على الذى الميثاق على ١٩٦٣
٠ ا!فريقية الوحدة منظمة قامت
يوم أو. الملحة القوات يوم _ ٩

يام ض وهو ،الجيش  تحتفل التى ا
 سالح كل يحتفل كما الدول أكثر به

 ذلك ومثال ، به خاس تذكارى بيوم
 بيوم المصرى الطيران سالح احذغال
٠ عام كل من اكتوبر ٢٩ فى البدان

 يوم وهو ، الشرطة يوم ٠ ١٠
 فى المصرية الثرطة هيئات به تحتفل

 لمثل تذكارا عام كل ن٠م يناير ٢ ه
 بذلت وفيه ١٩٥٢ عام من اليوم هذا

سماعيلية بمدينة لثرطة١فرق بعض  ا
 الدفاع سبيل فى بالروح التضحية

٠ الوطن كرامة عن
 ٢٢ ويقابل الشجرة يوم ٠١٢

 عام فى مرة ول به احتفل فبراير
 تشجيع الى يهدف وكان ١٩٥٣

٠ التنجير

يوناس
 نموى سياسى ، أوجوناس

 فرانس وهو ، جمهورية ورئيس
 رئيما انتخب ١٨٩٩ عام ولد يوناس

 خلفا ١٩٦٥ مايو ٢٣ فى للجمهورية
 رياسة وتولى ، شارف للدكتور
٠ كالوس يوزف عهده فى الوزارة

أبونان
 دستورية ملكية : ألحكم نظام

 ٢ ١٩٦٤ ) ١٣ سين : الدو ريس
 < ١٩٦٧ ) دويولى بابا : ألحكومة ريس

( لغا أ ٦٢٦ ) أثينا : العاصمة

 تشمل اوربية مماكة اليونان
منداد  جزيرة لشيه الجنوبى ا

 ٠،للقارة الثرقى الجدوب فى انبلقان
ذضول عن يفصلها و  ( آسيا ) ا

، بالجزر المنثور ايجه بحر سوى



ايونان ١٤٣٧

 جمهوريات اربع الثمال لى وتجاورها
 وبلفاريا تركيا هى بلقانية

 وباستثناء ، والبانيا فيا بوغود و
الشوية. لدول١شن وجيرانها ا!ولى

 بحدودها اليونان ماحة تبلغ
حتالل من تحريرها بعد انراهه  ا

 ١٩٤٤ عام فى البلغارى ا!دانى
 م ٠ كم ألف ١٣٠ر٩ ه—جملن دا

 سكانها عدد ويباخ ( م٠م٠أ ه٠هر )
 ويقدر (١٩٦١ احصاء ) ن٠م ٨ر٣

 ، ١٩٦٥ عام نفى٠م ٨هر و٠بذح
 الي_وذاذيعن من العشى وا!كثربة

 ااثونانية، ا!رثوزكية -ة٠لكذس١ يتبعون'
(٠مسجد ٣٠٠) ملم ألف ١٠٨ بينهم

٠ اليهود من ألذ؛ ٦هر و
 ٩ .لى١ اداريا اليونان تكم

 بالكيلو الماحة مع ) هى فظات د؛
 اليونان ا ( السكان ثم المربع متر

 ؛ن٠م ٢ر٨٠كة٠ا٢٤ر٦ الوسعلى
 ؛ ن٠م ١ر٠٨ ، ك٠ا ٢١ البيلوبونيز

 لغا؛١٢١٢ ك٠ا٢ر٢ نية لبذر١
 ؛الغا ٦٩٥ ،ك٠ا ١٣ر٩ تساب

 ؛ن٠م ١ر٨٩ ،ك٠أ ٣٣ر٩ مقدونيا
كريت الغا؛٣٠٢ ا.ك،٩اببروس.ر

 بحرايجه جزر ؛الغا ٤٨٣ ،.لي١٨ر٣
 ٨هر -دراقيا ؛الغا ٤٧٧ ،,ارك ٩.ر

الغا. ٣٠٦ ا.ك،

 ن همكا س /٥٠ ٠يعتمد - ■ .٢
 ٤ الزراعة على معاسم فى الوونان
رض ماحة وتبلغ  ٣ر٦ الزرب ا

 الساحة من /٢٦ ض اى هكتار م.
 /٢.لغاباتذحو١ تغطى بينما ،الكلية

 نحف نحو ان اى الماحة جملة من
 جرداء ارشا تمثل اليونان ساحة
 فترة ود ، صمتذرية شرتغعات أكثرها؛

نهيار من قتصادى ا  باحب الذى ا
حتالل الحرب جنبى وا  امكن ا

 ارنام يتخطى ان الزراعى لالنتاح
 الماعدات بفضل المدرب تبل ما

جنبية ت واستخدام ا  الزراعية ا
ومنظمة مارشال مشروع ) الحديثة

مم هيئة ونر ،لتعمير١لالغائةو ا  (،١ا
 وهى ، التصدير بمحاصيل والعنادة
 يمثل ، والخضر لذواكه١و التبغ تشمل
 الصادرات حصيلة من بز ٤ ٠ نحو التبغ

 ١٩٦٤ عام فى منه الصادر حجم بلع اذ
 قيمتها طن ألف ٧١ر٤ جملته ما

 ألمانيا الى ثلثها نحو ) د٠م ١٢٢
 ا!خرى والصادرات ( الغربية

 الف ١١٤ ازبيب(١و العنب ح شمل
 وزيته زيتون 1، حل ٠ ١ ٥٠ موالح ، طن
 ١٥ كحولية مثروبات ، حل ٠١ ٢٥
ول ل لمم ١و ؛ حل ٠١  لقمح ١ هو ا
 عدا ، محليا وستهلك ط٠م ١ر٨

 الذرة وبعض والقزطم البطاطس
 الحيوانية الثروة وتشسمل ٠ والقطن

 ، ماعز ٠ م ره٠ ، أغنام ٠ م ٩ر٦
 صناعة علي..ها وتقوم ماشية ٠ م ١ر١

 اس؛ىيه اسمع،

 تنعدن الخامات موص مجموعة
 باستثناء ) محدودة بكميسات
 الكميات هذه وأكثر ( البوكميت

 تشمل وهى ٠ الخارج الى تصدر
 حديد خام ٠حل،٠م ١ ر٣ ت رولي

 ، حل٠١ .١٥ رصاص ، طن ألف ٣٠٠
 ١٨ كروميت ،د ٠ ا ٢٢ منجنيز

نتمونى ثم (، حل٠١  والنيكل ا
 غير ، والكبريت والباريت والمجنزبت

 من يعتبر والملون ا!بيض الرخام ان
 وقد ، اقتصاديا الهامة اخامات١

 العذور فى دريطانية شركة أخيرا نجحت
 ٢٥ دام تنقيب بمد البترول على

 انشاء )بعد ًيربائية١ الطاقة ابلغن

 ٠م ٢ر٤٦ ( جديدة توليد محطات ٤-
 وفى ، ١٩٦١ عام فى ساعة كيلووات

 ا!سطولح وحدات بلغت ١٩٦٤ عام
 قطعة ١٣٧٧ اليونانى التجارى
 تعتبر لهذا طن ٠م ٧ر٠٨ حؤوذ؛
٠ العابة البحرية الدول من اليونان

التبعية عن اليونان استقلت ٠ ٣



١٤٣٨ اليونان

 ٢فىءا لندن معاهدة وضمنت التركية
ستقالل هذا ١٨٣٠  دولة وأعلنت ا
مير لعرشها واختير ملكية  اوتو ا

مير ثم البافارى  الدنماركى وليم ا
 الثورات ولكن ، ا!ول جورج باسم

نقالبات الداخلية  الياسية وا
 التاريخ هذا منذ تتابعت والعسكرية

 أن أسبابه-؛ من ولعل اليوم الى
ه العرش جانب من أمراء يتو  ا
 ، اغتيل أو العرش عن اقحى أكثرهم

 نظام لقيام محاولتان نجحت كما
٠ جمهورى
 فى العظمى الحرب اليونان دخلت

 الملك خلع بعد الحلفاء صف
 سياسة ننط وتحت قسطنطبن
 ، حينذاك الوطنى زعميها فنزيلوسى

 الصلح معاهدات فى نصيبها من فكان
نضول وساحل تراقيا ضم  وبدودة ، ا

 حرب نشبمتط ١٩٢٠ عام قسطنطبن
ستقالل  الذى كمال مصطفى بزعامة ا

شول عن اليونايعن أجلى  مما ، أ
 عام وفاته ثم الملك تنازل الى ادى

 الثانى( )؛جورج ابنه تنازل كما ١٩٢٣
 ٠ ائورية وأعلنت التابة التة فى
بنغى انتهت داخلية منازعات ذلك تال

 ابريل فى الملك وعودة فنريلوص
 الزعامة فى فنريلوسى وخلف ٠، ١٩٣٥

 * ميتكاس » الجنرال الوطنية
 مدى ربا ١٩٣٨ عام فى عجن الذى

 العالمية الحرب نشوب وعند ، الحياة
 ، الحياد موقف اليونان اعلنت الثانية

 الى ضمها فى نجحت بريطانيا أن ا
ابريل ) ومنح وعود نظير مفها

ستراتيجية !هميتها نظرا ( ١٩٣٩  ا
بيضى البحر فى  الى ايطاليا دفع مما ا

 التالية السنة فى عليها الحرب اعالن
يطالى الغزو ولكن  وردت فشل ا

قليم باحتالل ذلك على اليونان  ا
♦ ألبانيا' من الجنوبى

 المانيا أعلنت ١٩٤١ ابريل فى
( ايطابا مع المحور طرفى أحد )

 للقوات وتم ابونان على الحرب
لمانية  ٢٧ فى أبنا ودول احتاللها ا

 استسالم ذلك وسبق ) الشهر من
 ( نفه ابريل ١٨ فى يوءوسالفيا

 جزيرة الى اليونابة الحكومة وهربت
 يد فى بدورها سقطت التى رودس

 اتحاد الى اليونانى الملك فالتجأ ا!لمان
 بلغاريا وحصات ، افريقيا جنوب

 الغربية تراقيا على ( المحور حليفة -)
 المد موجة أن ا ، اليها وضمتها

لمانى  عام أواخر فى تنحر بدأت ا
 حتى التالى العام ط ولم ١٩٤٣
 استردت قد ابونان كانت

٠ ستقاللهاا١
 عرشه الى الثانى ؤرجج الملك عاد

 مرة طرد أن مالبث أنه غير ١٩٤٤ عام
 قيام أثر على ر٣ديم ٣٠ فى ثانية
 الثالثة للؤرة أعيد ثم ، شي.وءية ثورة

 .أشهر٧ وبعد ١٩٤٦ سبتمبر ١ فى
 الذى بول الملك أخوه وخلفه توفى
 وخلفه ١٩٦٤ عام حتى حكمه طال
٠ ١٣ قطنعبن بامم ابنه

 قطنعبن الملك يستقر لم - ٤
 الملكة أمه خلفه ومن ) العرش على

 داخلى صراع بدا حتى ( فردريكا
 حزب زعيم باباندربو جورج -لزعمه

 الذى الوزراء ورئيس الوسعلى اتحاد
 لغاءالملكية وبالتمهيد بابارية اتهم
 باباندريو رح٠خ ١٩٦٥ يوليه ١٥ وفى
 وزارات عدة وتوالت الحكم من

 ذام ١٩٦٧ ابريل ٢١ وفى انتقالية،
 الجنرال بقيادة عكرى انقالب

 رياسة كولياس وتولى باتاكوس
 الملك زار سبتمبر ١ ١ وفى ، الوزارة

يات  بالربس واجتمع المتحدة الو
٠ مون٠جوص

 محاولة وقعت ديسمبر ١ ۴ وفى
 الملك، يناصره جديدة عسكرى 'انقلدب

نقالب أن غدر  الى الملك وهرب فثل ا
وميا زيوتاكيس الجنرال وعين روما



غوسكو ١٤٣٩

 ل—الكولوني وتولى ، العرش على
 ٠ الوزارة رياسة بابادوبولى

:أليونانية  'ل؛ة
الدراخمة : اسة
أفعة ابذا| أشرطة ٤ : العرم

 على ذى—ابي وصليب
زرتاء أرضيته

برس دؤتاكتذر
(( نترناشونال ١ برس دونابئد ))

نباء )) أو  احدى (( الدولية المتحدة ا
ت نباء وكا مري ا  الكبرى ا

 ومقرها ١٩٠٧ عام "تكونت ، المعاصرة
 حتى تعرف كانت ، نيو؛ورك مدينة

نباء شركة )) باسم ١٩٥٨ عام  ا
 وكالة )) فى اندمجت التى -(( المتحدة
نباء  ١٢ منذ فعرفت (( الدولية ا

٠ الحالى باسمها ١٩٥٨ عام من مالو
 خرج من أول الوكالة هذه كانت

قليمية الحمص نظام على  الذى ا
تفاق تم ت بين عب ا نباء وكا  ا

 فأصحت العالم فى الكبرى ا!ربع
 ، القارات جميع تغطى خدمتها

 اجهزة أدخلت وكالة أول وكانت
 وتميزت (( التلى )) الكاتب التأخراف

 الصحفية خدمتها الى اضافت بانها
خبارية الذوتغرافية الصور ٠ ا
 ٢١١ الدائمة الوكالة مكاتب بلغ
يات داخل فى ١١٩ منها مكتبا  الو

 عدد ويبلغ ؛الخارج فى ٩٢ و المتحدة
شتراكات  وهيئة ،٥٤٠٠ الدائمة ا

ف ١٠ نحو بها العاملين  موخلنا ا
٠ دائما

دونساو
 يطلق اختصارى اسم اليونسكو

 للتربية المتحدة ا!مم منظمة على
احدى وهى (( والثقافة والعلوم

ت  لهيئة التابعة المتخصصة الوكا
مم  هذه انشاء جاء ٠ المتحدة ا

 فى الذى،عقد للمؤتؤر ثمرة المنظمة
 نوفمبر ١٦ - ١ بحن ما المدة فى لندن

الحكومتان فيه واشتركت ١٩٤٥

 ووافقت ٠، ية—والغرنس البريطانية
مم لهيئة العامة الجمعية  التى ا

 تبعية على بلندن اجتماعاتها عقدت
 ١٩٤٦ نوفمبر ٤ فى لها المنظمة هذه
 ٢٠ فيه أودعت الذى اليوم ونوو
 الهينة لدستور قبولها وثائق دولة
٠ (بريطانيا )المتحدة المملكة لدى

غراض تضمنت  من نامت التى ا
سهام : يلى ما ليموذسكو١ أجلها  من ا
من. اللم اجل  التعاون بتشجيع وا
 والعلوم التربية ميادين فى الدول بين

 التعاون هذا يؤدى بحيث والثقافة
 بتاع جميع! فى العدالة تقدير الى

 وحقوق القانون '*ترام والى ا!رض،
ف؛ ساسية وحرياته ن ا  التى ا
مم ميثاق أكدها  لثعوب المتحدة ا
 بسبب تفرقة دون .ة— قاطب العالم

صل الدين أو اللغة أو الجنس أو ا
هداف هسنه ولتحقيق  تتئرون‘ ا

 تقدم على. الدهل فى كو٠س ول٠الي منظمة
 بين التفاهم وزيادة المشتركة المعرفة

 وسائل بجميع مستعة الشعوب
تصال  كالكتب الجماهير بين ا
ذاعة والدوريات  والتلفزيون وا

 والممارغره والمسرح والمينما
 توحيد ءلى تعمل كما' ، حف وابذأ

 والغنانحن' والباحثين العلماء ود٠جه
 المؤل أهدافها ومن ، التربية ورجال

ولى التعليم نثر على لزامى ا  ا
 وتبادل ، عامة التعلم مستوى ورفع

 وتدريب والتربوية العلمية الخبرات
٠ المعلمين

 عليها' تقوم التى أ!جهزة تتألف
 ر٠المؤتم ( ١ ) من ونسذو اليم ةظم|ذم

جميع. مندوبى من يتألف الذى م’اأما
عفاء الدول  عامين كل مرة وينعقد ا

 المنظمة سياسة يذرر الذى وهو
 التنفيذى المجلس (٢) ٠ وبرامجها
الممثلين' من ) عضوا •٢ ٤ من ويتكون

ينتخبهم ( ,ا!عضاء دول اارسميين
مرس المجلس ويجتمع ،العام المؤتمر



١٤٤٠ غوردبن

ش طى  ألمغودعن وهو ،ألسنة فى ا
 أومر يقره ألذى ألبرنامج تذفف،

 مدير من وتتألف الدامة ا!مانة ( ٣ ا٦ل)
٠ الموظفين من وهيئة عام

 ، باريس اليونكو هيئة مقر
 ماهي؛ رينيه هو ألحالى العام والمدير

 إر—مق سكو’ليو١ ولهيئة ، الفرنسى
 للشرق بالنسبة بيروت فى ) اقلنميه
وسط  ١٢٠ فى وطنية ولج.ان ٠ ( ا

 فيه؛ ألمنظمة برامج بتنغيذ تقوم دولة
 للتربية مركزين عن فضال ، لخصها

ساسية فى باسيك ا!ول افتتح ا
 دول مجموعة ويضل ١٩٥١ عام

 بقرية والناش ٠ الالي أمريكا
 ١٩٥٣ وافتتح المعرية الليان مرس
٠ العربية الدول مجموعة ويمثل

 عدة ،و——انيون-- هين.ة تصدر
 كا( ألمتحف )) ٠ مل—تد دوريات

نجليزية  وتصدر والغرنية ؛أ
 العلوم صحيفة )) ؛ سنويا مرات ٤

حتماعية نجليزية (( ا  والغرنسية با
 يونكو » ، سنويًا مرات ٤ وتصدر
، كو—أليوس رسول أو (( كوريير

نجليزية شهرية  والغرسجة با
س  التربية نشرة )) ؛ بانية'—وا

ساسية نجليزية الكبار وتربية ا  ((با
سبانية والغرنية  وتصدر وا

 حقوق نثرة )) ؛ سنويا مرات ٤
 سنويا مرتين وتصدر (( التأرف

نجليزية  يوتسكو )) ؛ والغرنسية يا
 أليونكو سجل أى (( كرونكل
 نثرة )) ؛باللفات'الثالث شهرية

 وتصدر شهرية (( للمكتبات اليونسكو
٠الثالث- باللفات

عبوبغا
 أحدى عل يطلق اختصارى اسم

 المتحدة ' ا!مم لهيئة التابعة المنظمات
مم صندوق )) به لمقص-ود١و  المتحدة أ

طفال غاثة الدولى  سدر وقد (( ا
الجمعية من ٥٧ رقم قرار بانشائه

 وجعلت ، ١٩٤٦ عام فى للهينة العامة
 الطفولة رفاهية المنظمة هذه مهمة

طفال ورغاية  الجوع من وحمايتهم أ
٠ الجهز أو’ والمرض ألتفن؛ة سوء أو

ختياررة بالتبرعات المنظمة تمول  ا
موال تشمل ألتى غية والمؤن أ  وا

خرى ا!وب والمواد والثياب ٠ دوية١و ا

 فى المنظمة لهذه ج برنا اول بدأ
ول ممامها  فى دولة ٦٠ باشستراك ا

 عانت التى البالد أطفال. اسعاف
 ومنذ ، ألثانية لمية الد؛ الحرب ويالت

 من المنظمة نثاط تفدول ١٩٥٠ عام
سعافات  طو.بلة برامج الطارئة'الى ا

 وفى ،النامية الدول فى ا!طفال لخدر
 منظمة )) اسم عليها طلمق١١٩٥٣ عام

مم  وأصبحت (( لألطفال المتحدة ا
 مخططة *خروعات تثمل البرامح

 حاجة فى التى الدول مذوى عل
 عل اصبح كما المساعدات هذه الى

 هذه بتنفيسن تلتزم أن حكوماب؛
 جانبا المنظمة تتحمل ان على البرامح

 ه : ٢ بدبة ) النفقات هذه من
 وزد ، ( المعنية الحكومات تنفقها
 ١٩٦٥ عام- فى المنظمة خصيلة بلغت

ر ٠م ٣٣ جملته ما  بها ساهمت دو
 المشروعات عدد وبلغ ،دولة ١١٧
 منذ المنظمة بها اضطلعت التى

 الصحى التوى لرفع انشائها
 والترفيهى وألتعليمى والغذالى

٠ شروعا ٥٥٠ نحو طفال لأل

يعش
 روسيا يهود رتكلمها التى اللغة

 من خليط من وتتألف ، وبولندا
لمانية المغردات  والروسية ا

 ؛ وغيرها والمبرية والبولندية
 اليهود محادثاتهم فى يتخدمها كما

اىفلسطين١ اوربا شرق من ابهاحرون

١٩٦٨ يناير فى I بحمد تم
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