
 ورــــبئــــك ويــــــــبَرـــــــش              

فً إطبس إحذاد بُك نهًعهىيبث وانىربئك  بهزا انًىلع ، َذعى انجًٍع يشكىسٌٍ إنى بزل 

حهى انكزٍش ... خشائظ ، صىس، يخطىطبث : َىعً يٍ اجم إغُـبء هذا انبُك بكم انىربئك يجهىد 

األضشحت ، انًمببش ، انًبَرش انخبسٌخٍت ،  انًىالع انعغكشٌت : يٍ انًىالع واأليكُت يزم 

 ...انخً نهب دالالث وحًىالث حبسٌخٍت ، اجخًبعٍت ، َفغٍت ، عٍبعٍت ،دٌٍُت ... انفشَغٍت 

 خشٌطت انبشاَـــــظ

 

 (يغ تؼض انرصزف  ) عبذانشحًبٌ انًىدٌ.... انثىادي انًغزتيح قثم االسرؼًار: يٍ كراب 



  انبـــــــشٌـــــــت 

 نها أواسط شهز غشد يٍ يىعىهُاك يقاو  . ببنكىصاث شًال ذاسج تانقزب يٍ سىق انسثد نبشٌتذقغ ا

نقد ارذثط إسى انثــزيح تدالالخ وشحُاخ سياسيح وديُيح يكثفح حيث يسىد إػرقاد راسخ ندي . كم سُح

 يحًبدي هشَبٌاَظز دراسح  ) بٍعت لبٍهت أوسبت إلدسٌظ األولقثائم انًُطقح أَها انًكاٌ انذي شهد 

 .إشكبل انهىٌت وانًغبس عبش انخبسٌخ : لبٍهت انبشاَظ : انًُشىرج تهذا انًىقغ 

 

ضشٌح احًذ صسوق 

عهى عكظ انىربئك انخبسٌخٍت انخً حؤكذ اٌ انفمٍه .  لبٍهت انطبٌفت  / حٍهٍىاٌٌمع شًبل حبصة بذواس 

بمبٍهخه  هُب بهٍبٍب ،حعخمذ انمببئم بخبصة اَه ووسي انخشاة يصشاحت وانًخصىف احًذ صسوق دفٍٍ يُطمت

ي يًكٍ انزجىع ال )  .عُت ٌمبو يىعى بهزا انضشٌح  كم اواخش شهش غشج يٍ. انبشاَظ / االصهٍت 

.   (انبشاَظ  دانشكٍضة...احًذ صسوق  : ذحد ػُىاٌانخذادي   يحًذدراسح تهذا انًىقغ نهثاحث





 

 بــــــــبة انـــًـــــشوس

 يىلعب نهصشاع بٍٍ 1926 إنى عُت 1914شكم ويُز .  كهى شًبل حــبصة 36ٌمع عهى بعذ 

بعذ انهضًٌت ححىل إنى لهعت يخمذيت نهمىاث . انجٍش انفشَغً وانًمبويت انبـشَىعٍـت 

انصىر  اَظز أرشيف. لٍبدة  / انفشَغٍت إلخضبع انًُطمت ويع االعخمالل ححىل إنى يشكض إداسي 

رالد / رالد صىس  . ععٍذ عــبـذانُـبـً يٍ اَجاس تهذا انًىقغ انخغهغم انفشَغً ببنبشاَظ حىل

 .(بذاٌت اإلَــضال ، انخحصـٍٍ رى انخحـــكـــى: يــشاحم 

 



 

 



                                             (   يعصشة انضٌخىٌ )انــشحـى  

 نًــئـــــــــبث انغُــٍـٍ إَــهــبس ححج ضغظ انعصشَت انخً حكًج عهى انشحــــــىصًىد  

 ببنبحذ عٍ يكبٌ يب بًخحف يب أو فً راكشة حٍت حغخطٍع َمم األحذاد وانطمىط انــشحـــــى

                                                                     .انضٌخىٌ ، شجشة وطمىط :   تهذا انًىقغٌبعٍٍ بىدويتحث ااَظز دراسح انة. إنى األجٍبل انمبديت 

 


