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أمبمك مزمىػت مه انىحبئق  ،تفحصهب رُذا و اطتؼه بمكتظببتك إلوزبس انمطهىة .
انٕشٛمح :1
" ...ألثم يذًذ ػه ٙػهٗ اإلطالحٔ...أدخم انُظاو انجذٚذ فٔ ٙالٚرّٔ...تذال يٍ أٌ ُٚمز اإليثشاطٕسٚح يٍ االَٓٛاس جؼم ضؼفٓا أيشا
>>
يؤكذأ ...نمذ ذطهثد انرطٕساخ انر ٙػشفٓا انًششق انؼشت ٔ ٙأٔستا يٍ دكى يذًذ ػه ٙانكصٛش يٍ األيٕال ٔانجُٕدٔ...نزنك ٔضغ عٛاعح
يانٛح ٔ،ػغكشٚح ٔ ،صساػٛح ٔ ،إداسٚح ٔ...،لذ أدخ عٛاعح يذًذ ػه ٙف ٙانُٓاٚح إنٗ دذٔز َرائج إٚجاتٛح ٔأخشٖ عهثٛح...فئرا كاٌ انثاشا
لذ ٔضغ أعظ انذٔنح انذذٚصح ف ٙيظش فئَّ ٔضغ أعاط كصٛش يٍ انًشاكم االلرظادٚحٔ ،االجرًاػٛح انر ٙػاَد يُٓا يظش تؼذ دكًّ"...
ػمز ػبذ انؼشَش ػمز  ،دراطبث فٍ تبرَخ انؼزة انحذَج وانمؼبصز،دار انىهضت نهطببػت وانىشز  ،بُزوث  1975 ،ص210/209 :

انٕشٛمح :2
" ( )...نى ذثذأ تٕادس انٕػ ٙانُٓضٕ٘ انذذٚس ...إال تؼذ االططذاو يغ أٔستا ( )...تؼذ ادرالل َاته ٌٕٛنًظش .دذز َفظ انشٙء فٙ
انًغشب ( )...يغ ادرالل فشَغا نهجضائش ٔ )...(1830ػمة ْضًٚح انجٛش انًغشت ٙف ٙيٕلؼح إٚغه... .1844 ٙ
ٔذكٌٕ فَ ٙفٕط انمادج[تانًغشب] شؼٕس تانذاجح إلطالح األَظًح انؼرٛمح ف ٙانجٛش ٔف ٙانذٔنحٔ..يغ َٓاٚح انمشٌ انراعغ ػشش
()...
َ
ٔتذاٚح انمشٌ انؼشش ٍٚتذأ فجش آخش نهُٓضح ف ٙانًغشب ٔ ،نى ٚكٍ ْزا انفجش يشذثطا تٓضًٚح ذطٕاٌ ٔ )...( 1860ال كاٌ َرٛجح انضغٕط
األٔستٛح إلدخال اإلطالداخ ٔ ،انر ٙاَرٓد تاَؼماد يؤذًش يذسٚذ ...1880تم شؼاػا يٍ انفكش انؼشت ٙانُٓضٕ٘ انهثشان" ...ٙ
محمذ ػببذ انزببزٌ  :انمغزة انمؼبصز  ،مؤطظت بىشزة نهطببػت وانىشز ،ط  ،1انبُضبء .1988 ،ص 17 :ـ 18

انٕشٛمح :3
َششخ جشٚذج نغاٌ انًغشب عُح  1908يماال ذٕجّ انخطاب ف ّٛإنٗ انغهطاٌ يٕال٘ ػثذ انذفٛظ لائهح  " :تًا أٌ انٕلد لذ دػا إنٗ
اإلطالح ٚ ْٕٔ...ؼهى أَُا يا لهذَاِ تٛؼرُا ...إال أيال ف ٙأٌ ُٚمزَا يٍ ْٔذج انغمٕط انر ٙأٔطهُا إنٓٛا انجٓم ٔاالعرثذاد ٔ...،تًا أٌ ٚذا
ٔادذج ال ذمذس ...ػهٗ إطالح إداسج يرخهفح كذكٕيرُأ... ،ػه ّٛفال يُاص ...نجالنرّ يٍ أٌ ًُٚخ أيرّ َؼًح انذعرٕس ٔيجهظ انُٕاب ،
ٔيٍ إػطائٓا دشٚح انؼًم ٔانفكش ،نرمٕو تئطالح تالدْا الرذاء تذٔل انذَٛا انذاضشج انًغهًح ٔانًغٛذٛح"...
ػالل انفبطٍ  ،انحزكبث االطتقالنُت ببنمغزة انؼزبٍ ،مطبؼت انىزبس انزذَذة  ،ط  ، 5انبُضبء  ، 1993ص99-98
انٕشٛمح :4يٍ تُٕد يؼاْذج انذًاٚح انفشَغٛح ػهٗ انًغشب
"انًادج األٔنٗ  :اذفمد دكٕيح انجًٕٓسٚح انفشَغٛح يغ جالنح انغهطاٌ [يٕال٘ ػثذ انذفٛظ] ػهٗ إَشاء َظاو جذٚذ ف ٙانًغشب ٚغًخ
تاإلطالداخ اإلداسٚح ٔانمضائٛح ٔانرشتٕٚح ٔاإللرظادٚح ٔانًانٛح ٔانؼغكشٚح انر ٙذشٖ انذكٕيح انفشَغٛح فائذج ف ٙإدخانٓا إنٗ انًغشب.
 ...انًادج انصاَٛح ٚ :مثم جالنح انغهطاٌ يُز ا ٌٜأٌ ذششع انذكٕيح انفشَغٛح ...ف ٙاإلدرالالخ انؼغكشٚح انر ٙذشاْا ضشٔسٚح العررثاب
انغكُٛح ٔذأي ٍٛانًؼايالخ انرجاسٚح ف ٙاألساض ٙانًغشتٛح...
انًادج انشاتؼح  :عٛظذس جالنرّ انششٚفح انمشاساخ تاإلجشاءاخ انرٚ ٙرطهثٓا انُظاو  ...طثما اللرشاح انذكٕيح انفشَغٛحٔ .عرشاػٗ َفظ
انطشٚمح ف ٙيغأنح انمٕاَ ٍٛانجذٚذج ٔذؼذٚم انمٕاَ ٍٛانًؼًٕل تٓا" .
رالل َحٍ  ،وحبئق ووصىص انتبرَخ انحذَج وانمؼبصز،دار انمؼبرف،اإلطكىذرَت مصز،،ط 1969 1ص77-76
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انمطهىة:
1ـ ضغ انىحبئق انخالث فٍ طُبقهب انتبرَخٍ( .انشمه وانمكبن وانمىضىع))ٌ1( .
2ـ ػشف مب تحته ططز تؼزَفب تبرَخُب )ٌ2(.
3ـ اعرخهض مه انىحبئق انمؼطُبث انتبرَخُت كمب َهٍ )ٌ3(:
اـ مه انىحبئق 1و 2و 3دواػٍ اإلصالحبث بكم مه مصز وانمغزة.
د ـ مه انىحُقت  4هذف اإلصالحبث انتٍ طُذخههب انىظبو انزذَذ.
 4ـ سكة انفكزة األطبص نهىحبئق انخالث()ٌ 2
 5ـ جاء في الوثيقة  ..." 1وقد أدت سياسة محمد علي في النهاية إلى حدوث نتائج إيجابية وأخرى سلبية "...
برهن ـ مما درست ـ عن تلك النتائج بإبراز جوانب القوة والضعف في إصالحات محمد علي )ٌ2( .

 IIانجغشافٛا

(يٕضٕع يمان10/10 )ٙ

أكرة ف ٙأدذ انًٕضٕػ ٍٛانرانٍٛٛ

انًٕضٕع األٔل :
تىاره طُبطت إػذاد انتزاة انىطىٍ تحذَبث كبزي ،ممب اطتذػً وضغ تصىر شمىنٍ نمؼبنزت مختهف االختالالث.
اكرة مىضىػب مقبنُب (بمقذمت وػزض وخبتمت) ذؼانج فٍ مب َأتٍ:
ـ انتحذَبث انكبزي انتٍ تىاره طُبطت إػذاد انتزاة انىطىٍ ببنمغزة.
ـ دور انمببدرة انىطىُت نهتىمُت انبشزَت فٍ مىارهت انتحذَبث االرتمبػُت وانبُئُت.

انًٕضٕع انصاَ: ٙ
ثػتبز انتكتالث اإلقهُمُت خُبرا اطتزاتُذَب نتحقُق انمشبرَغ انتىمىَت ،وضزورة مهحت نزفغ تحذَبث انؼىنمت واوؼكبطبث
االوفتبس انخبررٍ.
اكرة مىضىػب مقبنُب(بمقذمت وػزض وخبتمت) ذٕضخ فُه مب َأتٍ :
ـ انؼىامم انمفظزة إلوشبء كم مه التكثلَه اإلقهُمُُه  :مزهض انتؼبون انخهُزٍ واتحبد انمغزة انؼزبٍ.
ـ واقغ انتؼبون بُه كم مه انتكتهُه ومؼُقبث تحقُق األهذاف انمتىخبة مه إوشبء هذَه انتكتهُه .

