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ت للفشف .ألاصمت العُاظُت مع اللىي ألاوسبُت  ثبذؤ  بعبب الذًىن التى ؤظخذاهتها الحىىمت اإلافٍش

  .الفشف على اظخفذاس الفشماهاث العلىاهُت لخدلُم الاظخلالٌ الزاحي عً الذولت العثماهُت -١

 .اة العىَغ الفشف على مؽشوع كى -٢

     .خفل افخخاح اللىاة  -۳

 وسوبُت إلافش .بدخاٌ مظاهش الحماسة ألا  -٤

 

 

 ألاخىبى لم جىً الذًىن هي العبب الحلُلي لخذخل 

 % ۷م ؤٌو كشك مً اهجلترا بفاثذة ١۸٦٢ألن الذًىن حعىد لعهذ ظعُذ  -١

ُه اظماعُل فى الحبؽت )ؼشق م  وهى هفغ العام الزي جىظع ف١۸۷٥لم جخذخل اهجلترا الا فى عام  -٢

لُا   وهى هفغ العام الزي بذؤ فُه الخذخل ألاحىبي في مفشؤفٍش

 : لم جىً الذًىن العبب الحلُلي لخذخل بهجلترا ولىً ألاظباب الحلُلُت هي 

ُٓا -١  جىطو مطس حهت الجىىب الري هدد الىُىذ ألاوزوبي في شّس ئٍَس

ع -٢  الظُؿسة نلى مشسوم ْىاة الظَى

 

  

 

 

اظخلذامها مً اهجلترا وبالخيعُم مع خىىماتهم بلى  جدذ لغي الذاثىحنبرا الىش بظماعُل  -١

 للمعاوهت فى خل ألاصمت اإلاالُت .

 ؟ ختى الجىُسد اهجلترا باألمس فى مطس . معُى فُُهأزطلذ َسوظا زبحرها  -٢

 

 

 العُاظُت في عهذ خلفاء مدمذ عليألاولاع اإلاالُت و 

 

 الذًىن الفخه

 

 مظاهش الخذخل ألاحىبى فى ؼئىن مفش اإلاالُت فى عهذ بظماعُل

 
 ١۸۷٥بعثت هُُف 
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 الري ًسجػىهه .ؾلب اطمانُل وغو الىكام ئزغاًء للداةىحن  -١

  ولخىخُد الدًىن َٓدم الجاهب الُسوس ي اْتراح باوشاء ضىدّو الدًً -۲

  : مهمخـــــه 

 أن ًٙىن زصاهت َسنُت للخصاهت الهامت جخىلى اطخالم اإلابالٌ اإلاسططت للدًىن مً الحٙىمت مباشسة -

 ٌعخبر ـىذوق الذًً ؤٌو هُئت سظمُت ؤوؽئذ للخذخل ألاحىبي في ؼئىن مفش

 هُنهم الخدًىي خ  .ُث جىلي أدازجه مىدوبحن أحاهب جيخدبهم الدٛو الداةىت َو

  باوشاء ضىدّو الدًً م ١۷۸٦أضدز اطمانُل مسطىم ماًى 

 

 

 باوشاء  َأضدز الخدًىي 
ً
 ( أنػاء هطُهم أحاهب.١١ًخٙىن مً ) مجلع انلى للمالُتمسطىما

 

 

 بخهُحن مساْب ئهجلحزي لإلًسادا
ً
ت (ث و َسوس ي للمطسوَاث.أضدز الخدًىي مسطىما  )إلاساْبت اإلاالُت اإلاطٍس

 

 

 حؽىُل لجىت الخدلُم الاوسوبُت ؟ 

 ...الخدًىي ئطمانُلالثىاةُت بظبب اتهام ادازة اإلاساْبت 

 . في طبُل اهخكام الشئىن اإلاالُت)ٌهؿل (بأهه ًُٓم الهٓباث  -١ 

ت طازث مً س ئ الطىأ -٢  أن أخىاٛ الحٙىمت اإلاطٍس

ُب   ً حشُ٘ل لجىت الخدُٓٔ ألاوزوبُت ان وأنػاء ضىدّو الدًَاْترح الْس

 مىكـــــف بظماعُـــــل 

 بدؽىُل لجىت للخدلُم في ؤظباب عجض ؤلاًشاداث  م (١۸۷۸) ًىاًش اـذس مشظىم في  -١

 بخعمُم اخخفاـاث اللجىت ) بًشاداث ومفشوفاث (( ١۸۷۸)ماسطؤـذس مشظىم في  -٢

 ت واإلاىظفحن بعىاء اللجىت حمُع البُاهاث اإلاىلىبت .فشك اإلاشظىم علي وصساء الحىىم -۳

 ١۸۷٦ ماًى ـىذوق الذًً
 

  م١۸۷٦اإلاجلغ الاعلي للمالُت  
 

 م ١۸۷٦اإلاشاكبت الثىاثُت هىفمبر 
 

 م :١۸۷۸لجىت الخدلُم ألاوسوبُت ًىاًش 
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 م ۸۷۹١عٌض بظماعُل 
ت الىؾىُت نلى ئطمانُل َٓام   :بظبب غًـ الحٖس

ً ألاحىبُحن   إلاا ْسزجه الالةدت الىؾىُت –باْطاء الىشٍٍس
ً
ت الدًىن ؾبٓا  حظٍى

سوظا نلى الظلؿان الهثماوى َأضدز َسماها بهٛص ئطمان  ُٔ َػًؿذ ئهجلترا َو  ُل وجىلُت ابىه جَى

 .م 9781ئضداز الظلؿان الهثماوي َسمان أيظؿع 

 م۸۷۹١فشمان ؤغعىغ  
  خُُٓد طلؿاث ومصاًا الخدًىٍت التي طبٔ الُسضت لالظلؿان الهثماوي  اهتهص بهد نٛص ئطمانُل

 م ١۷۸۸وأنؿاها إلطمانُل بدظب َسمان 

 ًىظ نلى :  م۸۷۹١َاضدز الظلؿان َسمان حدًد في أيظؿع 

ُهها. -١   ئبالى الباب الهالي بىطىص اإلاهاهداث التي جىىي مطس جْى

د نً  -۲ ذ الظلم 97جددًد ندد الجِش بدُث ال ًٍص  م (١۷٦٦)َسمان  ألِ حىدي ْو

ٙىن ألامس باجُاّ الداةيُحن  -۸ ت الدًىن الٓاةمت ٍو ٗان الًسع منها حظٍى ندم نٓد ْسوع حدًدة ئال ئذا 

 م(١۷۸۲)َسمان .

 م۸۷۳١شمان الؽامل ٌعنى بلغاء ف

 م۸۷۹١مىكف فشوعا واهجلترا مً فشمان 

سوظا ندم سحب امخُاشاث الخدًىي اإلاىحىدة في َسمان   نلي  9781ؾلبذ اهجلترا َو
ً
م لِع نؿُا

د طلؿت الظلؿان نل  ى الخدًىي َُهؿل مطالحهم في مطس الخدًىي ولً٘ ختى ال جٍص

 

 

سوظا ندم ؤلاؾمئىان لىشزاة شٍس  ِ :أبدث اهجلترا َو

 ًخمظٚ بـالدطخىز  -١ألهه 

 وحشُ٘ل مجلع الىىاب َالحُاة الىُابُت -٢      

عُتوهزا ٌ  عىل مفالح الذاثىحن  عىذما جىاكؾ ألامىس بمعشفت العلىت الدؽَش

 

اد خذة ألاصمت الحىم جىفُمت جىلُ  واٍص

 

ف الثاهُت ) ألاولي في عهذ جىفُم(    وصاسة ؼٍش
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الخلذ جدفظاث اللىفلحن الاهجلحزي والفشوس ي مع الخذًى جىفُم الن مٌُى جىفُم اظدبذادًت 

 ومعادًت للذظخىس لزلً :

ُٔ مً شٍسِ جس -١   م۸۷۹١وؼيل وصاسة بشثاظخه بففت ماكخت في ظبخمبر لظ الخدًىي جَى

ًخىلى اخد الىشزاء زةاطت زيم أن هرا ًدىاْؼ مو هكام حشُ٘ل مجلع الىشزاء الري ًٓض ى بان  - 

 م (۸۷۸١)مشظىم اإلاجلع 

حؽيلذ الىصاسة عىذما )واهذ كذ جىكفذ اإلاشاكبت بعادة هظام اإلاشاكبت الثىاثُت ؤزىاء جىلُت الىصساة  -٢

ش فشوس ي (  اإلاخخلىت خُث وان ًىحذ وصٍش اهجلحزي ووٍص

 

 

اك باؼا لدؽىُل سثاظت الىصساء  اخخُاس جىفُم لٍش

  ًٔسػو للىُىذ ألاوزوبي َٙان زحر أداة  -ٌهادي الىكام الدطخىزي  -ألهه مً أهطاز الح٘م اإلاؿل

 للدٛو الداةىت .

اع بانادة اإلاساْب  ت الثىاةُت ولً٘ بظلؿاث وهُىذ اٖبرض : دلل : ْام ٍز

 هُىذهم  أٖبر مً هُىذ الىشزاء                 -9

 مً خٓهم خػىز حلظاث مجلع الىشزاء . -2

 مً خٓهم الاؾالم نلي ؤلاًساداث واإلاطسوَاث  -1

ٗان هاَر  -4 ا ول٘ىه مً الىاخُت الهملُت  ٗان اطدشاٍز  بالسيم مً أن زأيهما 

 

  

اك باؼا (دلل : واهذ اإلاشاك  بت الثىاثُت بذاًت الغمب والسخي والخبرم مً وصاسة ٍس

 بُع خفت مفش في ؤسباح كىاة العىَغ:  -١

ٗان ْدزها )    اء١١و ع َو  م 9771للدًىن نام % ( الجداد اإلاالُحن في باَز

ٗان ئطمانُل ْد بام هطِب مطس في أطهم الٓىاة   .الهجلترا وبرلٚ أضبدذ مطس ال جملٚ ش ئ في الٓىاة و

 م :  1880بلغاء كاهىن اإلالابلت ًىاًش  -٢

بُت ٖثحرة لدظدًد الدًىن  -  الري مً٘ الحٙىمت مً حمو أمىاٛ غٍس

 ٗان الٓاهىن له دوز في اطخٓساز اإلالُ٘ت الُسدًت لألزع الصزانُت. -

اك ؤداة للذٌو الذاثىتوصاسة   ٍس

 

ـــاك باؼـــا  معـــاوت وصاسة ٍس
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 : )لجىت الخففُت ( م 1880جإلُف لجىت دولُت في ماسط  -۳

 ترا، أإلااهُا ، الىمظا ، ئًؿالُاكم الدًىن مثل : َسوظا ، ئهجلجٙىهذ اللجىت مً الدٛو التي لها مه -

  : ظبب حؽىُل اللجىت 

 بدث الحالت اإلاالُت. -١

 (  وأمالٕ الدومحن-۲
ً
 جددًد الهالْت بحن الحٙىمت والداةسة الظيُت ) أمالٕ ئطمانُل شخطُا

 ة ( بالداةىحن وؾّس جطُُت الدًىن ) أمالٕ ألاطس  

 : هخاثج اللجىت 

 م1004ذسث كاهىن الخففُت ) جففُت الذًىن ( الزي ؤعخبر ؤظاط هظام مفش اإلاالي ختى ؤـ 

   ْاهـــــىن الخطُُـــــت 

  9771ًىلُه :  بذؤ العمل باللاهىن ُٔ  م فى نهد الخدًىي جَى

 م9114ٗان أطاض هكام مطس اإلاالي ختى نام   : اهتهاء العمل به 

  ًىظ الٓاهىن نلى: 

ت بأْل مً هطِ ؤلاًساداث والباقي لظداد الدًىن .جددًد هُٓا -١  ث الحٙىمت الظىٍى

 وغو أمالٕ الداةسة الظيُت وأمالٕ الدومحن والتى جم الاْتراع باطمها جدذ ادازة دولُت . -۲

 

 الىخاثج اإلاترجبت على : خمىع الخذًىي جىفُم لألحاهب مىز جىلُه الحىم ؟

  د خمل لىاء ئزازة ال٘ساهُت غد الخدًىي وألاحاهب و مً زم الاخخجاج نلى الخدزل الاحىبى ْو

ـىن   اإلاهازغت والاخخجاج ضُىة ألانُان واإلاخهلمحن واهػم ئليهم الهظٍ٘س
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 ألاعُان : 
ً
 : )مالن ألاساض ي الضساعُت ( ؤوال

اع:  -أطباب يػب  ألانُان مً طُاطت ٍز

   اغؿهاده للىؾىُحن. -9

 ُابُت.مهازغخه إلْامت خُاة ه -2

 اهدُاشه لألوزوبُحن.            -1

اث الحٙىمت ()التى جيخٓد  حهؿُله للصحِ الىؾىُت اإلاهازغت -4  جطَس

  :)اإلاثلفىن )اإلاخعلمحن : 
ً
 زاهُا

 ُٓحأدٕز اإلاث: ٔ  ن أن ؤلاضالح ال ًخم ئال نً ؾٍس

ِ أوازس خ٘م اطالدطخىز والري طبٔ أن وغهه شٍسِ باشا   ١۷۸۸مانُل ()الري طبٔ أن وغهه شٍس

  وئوشاء مجلع الىىاب.

 

 

         :  )الحضب الىونى ( حمعُـــت خلـــىان
ت اشتهسث باطم الحصب الىؾني جٙىهذ مً اإلاهازغحن لظُاطت  ُٔ و هى حمهُت طٍس  اإلاظدبدًً  زٍاعجَى

 م1880وشسث أٛو بُان لها ونىدما شاد حًلًل الىُىذ ألاوزوبى فى الحٙىمت 

 م : 1881ام مىالب حمعُت خلىان ع

ت حمُو أمالٕ الخدًىي ) الداةسة الظيُت ( وأمالٕ أطسجه ) الدومحن ( حعاد أن -١  ئلي الحٙىمت اإلاطٍس

 % َٓـ. ٤الدًىن في دًً واخد بُاةدة   جىخُذ -۲

ًوجاإلاساْبت الثىاةُت  بلغاء -۸ ٙىن بها )  ىٍى ( مً ألاحاهب حهُنهم  1ئدازة مساْبت وؾىُت زالطت ٍو

تخٙىمتهم وجىا  .َٔ نليهم الحٙىمت اإلاطٍس

 الىظ الخاص بخسطُظ ئًساد الظ٘ٚ الحدًدًت لحظاب الدًىن. بلغاء-٤

 

اك معشفت ؤفشاد هزا الحضب لىفيهم بلي العىدان ولىىه لم ٌعخىع  وكذ خاٌو ٍس

 

 الجضء الثاوى : الحشهت الىوىُت والثىسة العشابُت 

 

  مظاهش الىعى الىوني عىذ اإلاثلفحن 
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 حمعُت مفـش الفخاة
دة باطمها جأطظذ في ت وأضدزث حٍس اث الهامت . ؾالبذ الخدًىي  ؤلاط٘ىدٍز  بالحٍس

 

 

 

ادة الخذخل الاحىبى  -١  وزػىم الخدًىي لألحاهب ٍص

 للخدًىي وزٍاع باشا زةِع الىشزاء الحىم اإلاىلم اإلاعدبذ -۲

 وانهُاز الخدماث بظبب  ظىء ألاخىاٌ الاكخفادًت -۸

ٗان هرا مهىاه خسمان ألاها)لجىت الخففُت (جسطُظ اٖثر مً هطِ مىازد مطس لظداد الدًىن  لي مً و

 زمسة نملهم 

 غمب مالن ألاساض ي بعبب  -٤

 
ً
بت مظخٓبال بت لإلنُاء مً هطِ الػٍس ٗاهىا ْد اطخداهىا لدَو طخت أمثاٛ الػٍس ئلًاء ْاهىن اإلآابلت و

 وامخالٕ ألازع ملُ٘ت ْاهىهُت

 جزمش لباه الجِؾ اإلافشي مً )عثمان سفلى وصٍش الحشبُت (  -٥

ٓي وشٍس الحسبُتنثم)وزاضت  ألاجسإ طىء مهاملت -١ حن  ان َز  ( للػباؽ اإلاطٍس

جي اإلاداز  -۲ ُت واْخطازها نلي زٍس  إلاسطىم خسمانهم مً التْر
ً
ٓا ( وهرا ٌهني 9771ىًىلُ 19ض الحسبُت )َو

حن حن اإلاطٍس  ندم وحىد َسضت لترقي يالبُت الهظٍ٘س

 للىُٓاث دون جدبحر وقاةِ مدهُت لهم  -۸
ً
حرا  بظبب ئخالتهم للخٓاند جَى

 

ىن في مفش ؤهثر  وان     لللُام بالثىسة العشابُت الععىٍش
ً
 جإهال

 ْدزتهم الخىكُمُت التي ًخمحزون بها نً اإلادهُحن . -١

۲-  
ً
 شهبُا

ً
 مدهُا

ً
 ألنهم حصء ال ًخجصأ مً اإلاجخمو اإلاطسي وجأزسهم باإلاىار الهام َأنؿي الثىزة ؾابها

 العبب اإلاباؼش ) اإلاعلً ( للثىسة العشابُت

) نبد الهاٛ خلمي ( ْاةد آالي ؾسه ) ٖخِبت ؾسه ( ئلى دًىان الحسبُت ) مٓس الىشازة (  وحهحن  هٓل ألامحرالاي

ل لسجبخه   مىه َُهخبر ذلٚ ججًز
ً
 .أخد الشساٖظت بدال

 

 ى ؤدث الى كُام الثىسة العشابُت التالعىامل ) ألاظباب ( 
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 هخاثج : هلل عبذ العاٌ خلمي كاثذ آلاي وشه بلي دًىان الحشبُت

ىن في مجٛز أخمد نسابي ًىاًس  -١ وجصنم  م إلاىاْشت وغههم دازل الجِش9779ججمو الػباؽ اإلاطٍس

ت مؿالب  .الػباؽ أخمد نسابي خٖس

 نىه  -۲
ً
ٓي وحهُحن مطسي بدال ٗي نثمان َز اع بهٛص وشٍس الحسبُت التر  ٖخب الػباؽ نٍسػت جؿالب ٍز

 

 

: كفش الىُل 
ً
 ؤوال

بؼ نلى الػباؽ الثالزت ) أخمد نسابي سفن -١ اع مؿالبهم ْو  ( نبد الهاٛ خلمي -نلي َهمي -ٍز

ت . سز جٓدًمهم إلاداٖمت نظٍ٘س  ْو

ت -۲ هم الهظٍ٘س مٓس  وهاحمىاأزىاء اإلاداٖمت في ) ْطس الىُل ( زسج شمالء الػباؽ الثالزت نلى زأض َْس

 اإلاداٖمت 

 اإلاجلع الهظ٘سي وزسج الػباؽ الثالزت وجىحهىا إلاُدان نابدًً إلآابلت الخدًىي . فهشب -۸

 

 : مظاهشة عابذًًزاهُا 

 وأمام هرا الخجمهس ْام الخدًىي :ُدان نابدًحن إلآابلت الخدًىي اججه الػباؽ إلا

 للحسبُت. مدمىد ظامي الباسوديوحهُحن  عثمان سفلينٛص  -١
ً
 وشٍسا

 شهىز الػباؽ بٓىتهم وبالثٓت في ْدزاتهم. -۲

ـت ) زاضت بالجِش( لخدظحن أخىالهم وهي -۸ اع باشا اإلاؿالب الُئٍى  ْدم الػباؽ لٍس

 

  ت بعذ مظاعشة عابذًً الاولىمىالب الجِؾ  الفئٍى
 ندم زطم أًام ؤلاحاشاث مً اإلاسجب      -

 دَو هطِ أحسة في الظ٘ٚ الحدًدًت    - 

 ضٍس بدٛ هٓدي نً اإلاالبع والخًرًت -

 

 ١۸۸١احخماع المباه فى مجٌز عشابى ًىاًش 

 

 ١۸۸١فبراًش  –/مظاهشة عابذًً ألاولى ًىاًش ١۸۸١خادزت كفش الىُل ًىاًش 
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ٓى  -١  جم الاطخجابت إلاهكم هره اإلاؿالب ولم ًً٘ الػباؽ مؿمئىحن زيم ان االخدًىي نٛص نثمان َز

 منهم، َٓام الخدًى باطخد -۲
ً
 ناء الػباؽ وأَهمهم أهه لم ٌهد ياغبا

هم خُث بدأ الخدًىي ٌه -۸  مل نلى جألُب ٖخاةب الجىد ولٓد ضدّ خع الػباؽ مً خُث جسَى

 

 

 م 1881جىخذث خشهت الجِؾ مع الحشهت اإلاذهُت العُاظُت لذ هظام الحىم ماًى 

 مىلب ععىشي : -1

ادة عذد الجِؾ بلي   ل ٌ  ....١۸ٍص  فلي  ....١۲حىذي خُث ـو

 وبوؽاء خفىن حذًذة 

ً مجلع هىاب جٙىن الىشازة مظئىلت أمامه .   مىلب ظُاس ي : -2      جٍٙى

 

 

ُٔ نلي الحد مً اشدًاد هُىذ الػباؽ وججمههم بمسخلِ الىطاةل   نمل الخدًىي جَى

س غدهم ولهرا بدأث شٕٙى الػباؽ هدى الخدًىي  -١  خسع الجىىد جدذ زةاطتهم ب٘خابت جٓاٍز

ت مثل :وج  مثل في سفمهم جىفُز بعن ألاوامش الععىٍش

ػهم الرهاب للظىدان إلزماد الثىزة اإلاهدًت النخٓادهم أن الًسع ئبهادهم نً مجسي الحىادر  –أ   َز

ُٓي النخٓادهم أن الًسع ئبهادهم لجمو الظالح  –ب  اح الخَى الامخىام نً اشترإ الجىىد في خُس الٍس

 مً أًديهم .

 

ت َٓخلخهضدمذ نسبت  -١  أخد ألاوزوبُحن حىدي مطسي باالط٘ىدٍز

 َدمله شمالةه وجىحهىا للخدًىي في ْطس زأض الخحن  -۲

حن َوؾالبىا بمهاْبت الجاوي  -۸ سز هُي اإلاشاٖز اطخاء الخدًى مً ذلٚ اإلاظلٚ وزَؼ مؿالب الجىىد ْو

 في اإلاكاهسة ئلى الظىدان 

س جػسز َُه مً ألاخ -٤  ٙام غد الجىىدجٓدم نبد الهاٛ خلمي بخٍٓس

س لسةِع الىشزاء واطخاء الخدًىي مً هرا ألاطلىب َٓدم  -١  و الخٍٓس ْام البازودي وشٍس الحسبُت بَس

 داود باشا ًً٘ ( وشٍسا للحسبُت  البازودي اطخٓالخه َٓام الخدًىي بخهُحن ضهسه )

ابت نلي الػباؽ والخػُِٔ نليهم ومىههم مً الا  ظُاظت داود باؼا :  حخماناث .ْام بدشدًد الْس

 )خشهت الجِؾ والحشهت العُاظُت ( م1881ؤواخش ماًى المباه مىالب 

 

 م 1881مىكف الخذًى مً مىالب ماًى 

 

 (١۸۸١ًىلُى)خادزت العشبت ()سؤط الخحن خادزت كفش 
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 ظشوفها وؤظبابها :

 نلى َهمي( –نبد الهاٛ خلمي –)نسابى اٖدشِ الخدًىي مً طحر الحىادر مدي هُىذ الػباؽ الثالزت-١

ٔ شملهم بىٓل ٗل منهم إلاٙان بهُد نً آلازس ..دازل الجِش   واند زؿت لخٍُس

 لي الظىاء .ازجُام زىزة ومٙاهت نسابي بحن الػباؽ واإلادهُحن ن فى الىكذ هفعه -۲

حن . -۸ اء بىنىدها إلضالح أخىاٛ الهظٍ٘س  وندم جىُُر مؿالبهم الظابٓت اتهام نسابي للحٙىمت بهدم الَى

 .اجفم عشابي وصمالءه علي خؽذ الجِؾ إلاىاحهت الخذًىي بعابذًً -٤

 

 مىالب الجِؾ وألامت : 

 ْدم نسابي اإلاؿالب وهي :م ١۸۸١ظبخمبر ۹في ًىم 

 ١-  ٌ اع باشا زة عض  ِع الىشزاء.ٍز

 مجلع هىاب حؽىُل -۲

ادة -۸ ل  92111)الن الجِش ْد وضل الى  ألِ حىدي ١۷ندد الجِش ئلي  ٍص  للخٓاند ( 0111بهد جدٍى

اع باشا بىاًء نلى هطُدت الٓىطلحن الاهجلحزي والُسوس ي المخطاص يػب  -١ ْام الخدًىي بهٛص ٍز

 الػباؽ . 

 مباشسة للمسة الثالثت .شٙل شٍسِ باشا الىشازة بهد خادر نابدًً  -۲

 م١۸۸١ظبخمبر وصاسة ؼٍشف باؼا 

ِ في ١)  م وهي الىشزاة الثالثت له .9779طبخمبر  94( ٗىنها شٍس

 ( بىاء نلي هطُدت نسابي نحن البازودي وشٍسا للحسبُت ومطؿُي َهمي وشٍسا للخازحُت .۲)

 

الخُت لىصساة ؼٍشف الثالثت :  الجهىد ؤلـا

 ٛ الجِش واطخجاب إلاؿلبهم الُئىٍت التى طبٔ جٓدًمها .( بدأ شٍسِ باضالح أخىا١)

( ولً٘ شٍسِ ٖسحل دطخىزي مدوي لم ًً٘ مسجاخا لخىضُه نسابي بخهُحن البازودي ومطؿُي َهمي ۲)

و الػًـ الهظ٘سي نً الحٙىمت وذلٚ بىٓل ٖخاةب الػباؽ الثالزت زازج الٓاهسة .  بالىشازة َبدأ بَس

ُت مىؾىت ألاضلي وأَ نسابي نلي الىٓل جم هٓل نبد الهاٛ خلمي ئلي دم  ُاؽ وأخمد نسابي ئلي الشْس

 مشترؾا مىآَت الخدًىي نلي ئحساء اهخساباث إلاجلع الىىاب ووأَ الخدًىي نلي الاهخساباث .

 م مىالب الامت )الجِؾ والؽعب(١۸۸١ظبخمبر ۹مظاهشة عابذًً الثاهُت 
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 وشـ بحن ألاهالي وشداد شأهه وزؿسه . –١

ُال لىش ١۸۸۲زشِذ الحٙىمت زؿسه َطدز ْساز في ]ًىاًس  –۲ ازة الحسبُت ختي ًٙىن جدذ م [ بخهُِىه ٖو

ابت الحٙىمت في الٓاهسة .  ْز

 

 

ىه   مً دعا لخىٍى

وفى جلٚ ألازىاء جٓدم ندد مً ألانُان بمرٖسة إلوشاء مجلع هىاب نلي هكام اإلاجالع ألاوزوبُت وجمذ 

 م .١۸۸١الاهخساباث واَخخذ اإلاجلع ًىم دٌظمبر 

 

ىت  : مً جىٍى

 نُان مً ذوي الهطبُاث في ألاْالُم مً ألا  - 

لم ٌشتٕر َُه الخجاز أو الطىام أو اإلاخهلمىن حهلُما نالُا وبرلٚ لم ًسخلِ نً مجلع شىزي الىىاب  -

 في نهد ئطمانُل .

 

ُـــــٔ مجلـــــع ئطمانُـــــل   مجلـــــع جَى

  الشبــــه
ً
 نالُا

ً
ٗان   جٙىن ٖال اإلاجلظحن مً ألانُان وزلىا مً الخجاز أو الطىام أو اإلاخهلمحن حهلُما ئال ئذا 

 مً ألانُان 

  -9 ؤلازخالٍ
ً
ٗان واحه جػُي نلي الح٘م زوهٓا

 وبهاًء 

ت حماهحره  -2  لم ًخٙىن بىاء نلي خٖس

ٗان مىده مً الحاٖم. -1  بل 

ت خُث جٓدم ندد مً  حشٙل بىاء نلي زيبت حماهحًر

أنُان مطس بمرٖسة باوشاء مجلع للىىاب نلى الىمـ 

 ألاوزوبي

  

 

 

 واسجفاع ؼإهه وحعُِىه وهُال للحشبُت هلل عشابي للؽشكُت 

 

 م١۸۸١مجلغ الىىاب وخُبت دٌعمبر 
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 بسظاٌ اإلازهشة :ؤظباب 

سوظا زؿىزة حشُ٘ل مجلع الىىاب نلي مطالحها  -١   وحدث ئهجلترا َو

فى مطس وجرٖس ضساخت أن  هظام بشإلااوىجىحى ٗلماتها باالطدُاء مً ُْام الدولخان لهرا ْامخا بازطالها  -۲

 . لحماًت عشػ الخذًىي الاخدار جىحب الخدزل 

 

 

 خحن واطخاء الػباؽ وانخٓدوا بأنها مىحهت ئليهم .اخخج شٍسِ باشا زطمُا لدي ْىطلي الدول 

 اظخلالت وصاسة ؼٍشف : 

سوظا البخاؿَبهدما َشلذ الدولخحن في جدُٓٔ أيساغهم بالًاء مجلع الىىاب  -١  اهجلترا َو

  (ؤال جخممً الثدت اإلاجلغ خم مىاكؽت اإلاحزاهُت لخعللها بالذًىن  )

ِ باشا وؾلب مً الىىاب جأحُل هك -۲ س اإلاحزاهُت ختي ًُىث َسضت الخدزل الهظ٘سي اهدسج شٍس

 للدولخحن .

 ّى ألامت اإلامثلت فى اإلاجلع اإلاىخسب .ع في اإلاىاْشت بانخبازه خٔ مً خٓجمظٚ الهسابُىن بدٔ اإلاجل -۸

حن  -٤  شهىز الهسابُىن بأن شٍسِ باشا ًداٛو ئْطاءهم مً اإلاُدان ٖهظٍ٘س

 دها للبازودي ) ٗىاخد منهم (  لهرا َ٘سوا في ئْطاةه نً الىشزاة وئطىا -١ 

ُهم وأمام ئضساز  -٦ صجههم نلي الخمظٚ بمْى ٗان ٌظعي لرلٚ َو  الري 

ف  ؤمام اـشاس الىشفحن على مىكفهم باليعبت للمحزاهُت اظخلاٌ ؼٍش

 

 

 ًىلم على وصاسة الباسودي ) وصاسة الثىسة ( 

 للحسبُت وزةِظها مدمىد طامي ال -١
ً
 بازودي ألهه جم حهُحن نسابي وشٍسا

 م الري أنؿى للىىاب خٔ مىاْشت اإلاحزاهُت ١۷۷۲أضدزوا دطخىز َبراًس  -۲

 مىكف ألاحاهب :

 اخخج الشكُبان ووالبا كىفليهما بالخفشف .                 

 

ىاوى إلافش  الجضء الثالث : ملذماث الاخخالٌ البًر

ت  م ١۷۷۲ألاولى ًىاًس  اإلارٖسة اإلاشتٖر

 

ِ شٍسِ والػباؽ مً اإلارٖسة :  مْى

 

 وصاسة الثــــىسة )وصاسة الباسودي(
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 .                   لابي بمعشفت المباه الؽشاهعت .٤واهدؽفذ ماامشة الغخُاٌ عشابي -١

ً بالخىم علي اإلاخ-۲ ت والىُاؼحن والامخُاصاثو  ىفي اإلاابذ بلي العىدانإمٍش ذ مً الشجب الععىٍش   الخجٍش

 سفن الخذًىي الخفذًم علي الحىم بىاء علي هفُدت اللىفلحن ختى ال جضداد كىة العشابُحن -۸

 .............ؤهاج العشابُحن وجم الخىـل لحل وظي وهى هزا  -٤

ً خاسج مفش -        دون جدذًذ الجهت -                     هفي اإلاخأمٍش

ذهم مً الشجب والىُاؼحن في )  -  ( ١۸۸۲ماًى ۹وعذم ججٍش

 

 

 ؤظباب بسظاٌ اإلازهشة :

 دًىي خن الحالت جىرز بالثىزة وبسلو الأشهىز الٓىطالن  - ١

س الٓىطلُخحن . -۲ د وظب للهسابُحن طهيهم لهٛص الخدًىي وحهُحن ألامحر خلُم بىاء نلي جٓاٍز  زاضت ْو

ت بحجت خماًت - ۸  مً الاطؿٛى فى مكاهسة خسبُت أمام الشىاؾئ اإلاطٍس
ً
سوظا ْؿها أزطلذ ئهجلترا َو

 هسغذ للخؿس بظبب ألاشمت الٓاةمت مطالح زناًاهما ئذا ما ح

 :فيهامىالبها 

  خشوج عشابي مً مفش –اظخلالت وصاسة الباسودي  –:ؾلبذ الدولخان  - 

ام بخٓدًم الؿلب للهسابُحن -  زةِع مجلع الىىاب  ظلىان باؼا وديبشٙل  ْو

 بالخاثًمما أَٓده زٓت الصنماء ونٍس  -

 هخاثج اإلازهشة : 

 سفمذ وصاسة الباسودي الاظخلالت بىاء علي ولب ألاحاهب . -

اصداد جمعً العشابُحن ومعهم الباسودي فإكعم الجمُع ًمحن الىالء والذفاع عً البالد والىالء  -

 عبذه بمهمت جدلُف المباه الُمحن . كام الؽُخ مدمذ -للثىسة ، 

 مىكف الخذًىي جىفُم 

 ( وكامذ الىصاسة بخلذًم الاظخلالت اخخجاحا على رلً 1882كبل الخذًىي مزهشة الذولخحن في )ماًى 

   

 

 

ل   ١۸۸۲ماامشة المباه الؽشاهعت ؤبٍش

ت الثاهُت )     ( : ١۸۸۲ماًى  ١۸اإلارٖسة اإلاشتٖر
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 :)للمشة الثاهُت (وصاسة الخذًىي جىفُم 

ُٔ بدشُ٘ل الىشازة ونحن أخمد نسابي وشٍسا للحسبُت جدذ غًـ ا -   لػباؽ .ْام جَى

 

 

 بِدأث اهجلترا جخجه هدى الاهُساد بالهمل بهُدا نً َسوظا  -١

ت مىاحهتحاءتها الُسضت نىدما اوسحبذ ْؿو ألاطؿٛى الُسوس ي وبُٓذ  -۲ ت الٓؿو ؤلاهجلحًز  إلط٘ىدٍز

ت بهدم ئْامت جدطِىاث -۸  ؾالب ْاةد ألاطؿٛى ؤلاهجلحزي الحٙىمت اإلاطٍس

رلٚ الظلؿا -٤ .لم ًدخج الخدًىي ٖو
َ
 ن لم ًدٕس طاٖىا

 

 

ىب زحل ْامذ مشاحسة بحن -١ ؿاهُا خٛى أحسة الٗس  مطسي ) نسبجي ( وزحل ) ملؿي ( مً زناًا بٍس

، ألن اإلالؿي أزر حىلت ٖبحرة وحهمد دَو أحسة بظُؿت -۲
ً
ٗان مدبسا  ًبدو أن هرا الحادر 

خجمهىن في أماًٖ  -۸  واخدة.اغؿسبذ ألامىز وأزخل ألامً وأزر ألاحاهب ًخدطىىن ٍو

  م١۸۸۲ًىهُه ۲١جألُذ وشازة حدًدة بسةاطت زايب باشا في  -٤

 

 

 الذولت الذاعُت للماجمش : فشوعـــــا      

 .مٙان ْد اإلاإجمس: مٓس الظُازة ؤلاًؿالُت باآلطخاهت 

 سوظا وأإلااهُا والىمظا وئًؿالُا ت فى اإلاإجمس : ئهجلترا َو  الدٛو اإلاشتٖر

 ؤظباب علذ اإلااجمش 

د الاهُساد بمطس واخخاللها.أد -١ ذ َسوظا أن ئهجلترا جٍس  ٖز

ت. -۲  دنذ َسوظا الدٛو ال٘بري لهٓد مإجمس دولي للىكس في اإلاظألت اإلاطٍس

 طخاهت في مٓس الظُازة ؤلاًؿالُت.وآَذ ئهجلترا وأإلااهُا والىمظا وئًؿالُا واوهٓد اإلاإجمس في آلا  -۸

 وكع اإلاجخمعىن مُثاق الجزاهت 

ت طىاء باخخالٛ حصء مً ألازاض ي أو الحطٛى  حههدوا َُه  أال جىُسد ئخداهما بالهمل ججاه اإلاظألت اإلاطٍس

. ٗاَت الدٛو  نلي امخُاش مهحن دون أن جخمخو به 

 بمفشلإلهفشاد بهجلترا جخجه 

 

ت ًىهُت   م ١۸۸۲مزبدــت ؤلاظىىذٍس

 م١۸۸۲ــت ًىهُى ماجمـــش ألاظخاهـ
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ؿاهُا  -   ) بال برا خذر ما ًادي بلي رلً(اإلاُثاّ َأغاٍ ئلي اإلاثُاّ نبازة  يسعادزإ  مىدوب بٍس

ِ الاغؿ - وذلٚ ْبل أن ًبلٌ اإلاجخمهىن الظلؿان سازي ) حجت ( للخدزل زم زلٓذ ئهجلترا اإلاْى

ت.الهثماوى بٓسازهم ْامذ ئهجلترا   بػسب ؤلاط٘ىدٍز

 

 

 والعبب الالىشاسي الزي ؤوحذجه بهجلترا ؤن مفش 

ت  -أ ت الساطُت َُه -حـ     وحهتزم يلٔ اإلاُىاء  -ب      جٓىم بخدطحن ؤلاط٘ىدٍز ومداضسة البىازج ؤلاهجلحًز

 رهب مُثاق الجزاهت ظذي . وهىزا

 

 

ُت-   . أنلىذ ألاخٙام الهَس

 . وزبـ الخدًى مطحره بأهخطاز الاهجلحز  -

ت -  . بل أهه ٗلُهم باإلاداَكت نلى الىكام باالط٘ىدٍز

ت -  وخاضس الجِش ؤلاهجلحزي ْطس الخدًىي باإلط٘ىدٍز

 

 

 لُ٘س الدواز إلْامت زـ دَام زان اوسحب نسابي  -

ت والحػىز لٓطس زأض الخحن إلآابلخه .ؾلب الخدًىي م - ِ الاطخهداداث الهظٍ٘س  ً نسابي ْو

 نً  بدؽىُل مجلغ عشفيوؾالب  الخُاهت العظميوحه نسابي للخدًىي تهمت  -
ً
لح٘م البالد بهُدا

 طلؿت الخدًى 

زة الىكس في شسنُت والًت الخدًىي نلي البالد َخم حشُ٘ل مجلع إلدا العلماء وألاعُانؾلب نسابي مً  -

 البالد بهُدا نً طلؿت الخدًىي.

مً وشازة الحسبُت الطخمسازه في جدطحن ُٖس الدواز والاطخهداد  بعٌض عشابيوئشاء ذلٚ بادز الخدًىي  - 

 للحسب 

ت (  -  جمظٚ اإلاجلع الهسفي بهسابي واٖدظب جأًُدا شهبُا ولٓب أخمد نسابى ) خامي خمي الدًاز اإلاطٍس

 بخخالٌ بهجلترا إلافشالجضء الشابع : 

 

ت ًىلُى  م١۸۸۲ لشب ؤلاظىىذٍس

 

 مىكف الخذًىي مً ؤلاهجلحزي 

 

  عشابىمىكف 
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 .ىاؾإ مو الاهجلحز الخدًىي بالخ نسابى  اتهم -

 نما حسي مً  -
ً
حن مً الاهػمام لهسابي بانخبازه مظئىال َسد الخدًىي باضداز ميشىز خرز َُه اإلاطٍس

 خىادر .

 

 

 عجص ؤلاهجلحز نً الدزٛى إلاطس مً الشماٛ ) ُٖس الدواز (  -١

 اإلاالخت في ْىاة الظىَع  هؿُلَ٘س نسابي في ح -۲

ت ووندجه بهدم الظما -۸ ػذ الشٖس مت ( َز  ح للبىازج الحسبُت بالدزٛى مً الٓىاة .) مً أطباب الهٍص

ُت الٓطاضحنٗان نسابى اهخٓل بٓىاجه ئلى  -٤ ُت فى الشْس  . إلاىو دزٛى الاهجلحز مً الىاخُت الشْس

ؿاوىالخل ال٘بحر  وضل ؤلاهجلحز الى -١  . ووْو الطدام بحن الجِش اإلاطسي والجِش البًر

 هخاثج معشهت الخل الىبحر  

مت الجِش اإلاطسي وأضبذ الؿ -١  أمام الاهجلحز هٍص
ً
ٔ مُخىخا  م(١۷۷۲طبخمبر  ١٤)ئلى الٓاهسة  َدزلىا ٍس

 ٚ اهتهذ الثىزة الهسابُت بالُشل اطخهساع الجِش ؤلاهجلحزي بظاخت ْطس نابدًً وبرل -۲

 لى : هجح عشابي في سدم كىاة العىَغ؟

ت مً الٓىاة   ُىن طِىجحىن في ضد هجماث الاهجلحز ٗان الهساب -ندم مسوز الٓىاث الاهجلحًز

ؿاوي  خماًت مطس مً الاخخالٛ البًر

 

 

 :الاهلعام في ـفىف ألامــت  -١

ُت ُٔ والهىاضس التٖر د للخدًىي جَى ٔ اإلاٍإ د الهسابُحن و بحن الٍُس ٔ اإلاٍإ  بحن الٍُس

 :مما طاند ؤلاهجلحز نلى بعفُان عشابيالظلؿان الهثماوي اضدز َسمان  -۲

 وحهمُٔ الخالَاث وقهىزهم بمكهس خماة الظلؿت الشسنُت .-          ة مً الخىاْػاث الاطخُاد - 

 اخخـــاله هـــذف الخخلق مً الخذخل الاحىبى : -۳

 بحن الخسلظ مً الخدزل ألاحىبي الري خدر بُهل ألاشمت اإلاالُت 

د الخسلظ مً ا د فى وجددي طلؿت الخدًى والتهدًد بهصله وذلٚ ألن الهىاضـس التى جٍس لخدزل الاحىبى الجٍس

ت  ذ هُظه جددي طلؿت الخدًىي بانخبازه ولى ألامس الُهلى للبالد مما ادي لخُخِذ وخدة الحٖس الْى

 .الىؾىُت

غ  دخٌى ؤلاهجلحز كىاة العَى

 

 ؤظباب فؽل الثىسة العشابُت
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 :ظهىس عىاـش انهضامُت في ـفىف الىوىُحن -٤

 ٗاهذ جسي الاطدظالم لسيباث الخدًىي و الاهجلحز وئًٓاٍ الثىزة ،

 .بؿلب الاهجلحز بمًادزة نسابي للبالد ووضل ألامس بهإالء ئلى الاْخىام

 

ت -٥ ت واإلافٍش خحن الاهجلحًز  عذم جيافئ اللىجحن الععىٍش

 جىاوا ؼشهت كىاة العىَغ ألاحىبُت مع الجِؾ الاهجلحزي وحعهُل دخىلهم لللىاة  -٦

 الذٌو ألاوبُت الىبري ألي زىساث ووىُت : ةمعادا -۷

 ٘م الٓاةم مً اإلالُ٘اث اإلاظدبدة .التي جإدي ئلي حًحر محزان الٓىي وأغام الح 

 

 الذسوط اإلاعخفادة مً فؽل الثىسة العشابُت
  .. ًالبـد مـ 

 جىخُذ ألامت لذ ألاخىاس   -١

 جىخُذ الهذف عىذ ألامت-۲

 الخخلق مً العىاـش الانهضامُت              -۳

ت لخىاحه العذوان الخاسجي -٤  جىمُت اللىي الععىٍش
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 : فلذث مفش الاظخلالٌ :ؤو 
ً
 ال

 الري خاٛو ٗل مً مدمد نلي وئطمانُل جدُٓٓه بمسخلِ الؿّس والىطاةل  

 : خل الجِؾ اإلافشي : 
ً
 زاهُا

 َىز دزٛى ؤلاهجلحز ْامىا بدل الجِش اإلاطسي وحشُ٘ل حِش جدذ ئشساٍ ؤلاهجلحز .

 : ولع اللاهىن ألاظاس ي لحىم مفش 
ً
 م :  1883زالثا

ت بهد الاخخْام بىغهه اللى  ً طُحر اهجلترا باالطخاهت لىغو زؿىؽ ؤلادازة الاهجلحًز  الٛ زد داٍَس

 ) هفىؿ اللاهىن ألاظاس ي ( 

 .ؤال جخىلى بهجلترا خىم مفش مباؼشة ورلً بىحىد ظلىخحن لحىم البالد  -١

 : ًمثلها الخدًىي َخبٓي الظلؿت في ًد الخدًىي ووشازةه جدذ أشساٍ أهجلترا  ظلىت ـىسٍت -

ؿاوي باإلشساٍ نلي الخدًىي والىشازة  ظلىت فعلُت - ؿاوي اإلاهخمد البًر  : ًمثلها الاخخالٛ البًر

 ت العثماهُت مىعا إلزاسة العلىاناظخمشاس جبعُت مفش للذول  -۲

توحهني ؾبو ؤلا  بهفشاد بهجلترا بةداسة مفش ) الىجلضة( : -۳ ت بالؿابو ؤلاهجلحًز  دزاة اإلاطٍس

 في مٓدمتهااإلاساْبت الثىاةُت ختى جىُسد  راث الفبغت الذولُت :بلغاء بعن ؤلاداساث  -٤

اّ الىدي اهجلترا بالح٘م مما أدي ئلي الهداء بحن ئ ُو ) الَى سوظا واطخمس ختي جْى  م( بُنهما  ١۸١٤هجلترا َو

 ئلًاء مجلع شىزي الىىاب وئْامت مجالع ضىزٍت مثل: بلغاء الحُاة الىُابُت : -٥

اث جػم ألانُان بطُت مج -الجمهُت الهمىمُت  -مجلع شىزي الٓىاهحن  -  أطاطُت .الع اإلادًٍس

  م 1883حعُحن العحر بًفلحن باسهج اللىسد هشومش في ظبخمبر  -٦

ؿاوى فى مطس                                 م . ١۸١۸ختي زخل وقل زمص الىحىد الاهجلحزي فى مطس  –أٛو مهخمد بٍس

 

  ـــت  : الضساعــ
ً
 ؤوال

 وذلٚ لـ : هخمام ئهجلترا بالصزانت أٖثر مً الطىانتا

حر اإلاىاد الخام الصز  -١ ت   جَى ٔ اإلاىخج -۲انُت الالشمت للمطاوو ؤلاهجلحًز ت ئجاخت الُسضت لدظٍى اث ؤلاهجلحًز

 اإلاطسي  ّ في الظى 

 اللورد دافرين

 ؤخىاٌ مفش جدذ ؤلاخخالٌ ؤلاهجلحزي 

 ألاولاع العُاظُت

 

 

 كخفادًتولاع الاألا 
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ت  مظاهش اهخمام ؤلاهجلحز بالضساعت اإلافٍش

 م :بخدعحن هظام الشي والفشف عً وٍش ذ اهجلتراهخما -١

ت  –ب   اطخ٘ماٛ شٔ الٓىىاث . –أ   جم ئضالح الٓىاؾس الخحًر

 ئوشاء زصان أطىان . –َتي (    د ش  –ئطىا  –ئْامت ندة ْىاؾس نلي الىُل ) أطُىؽ  –ج 

 وهخج نً هره الظُاطت : شادث مظاخت ألازع اإلاصزونت وشاد ؤلاهخاج الصزاعي .

ت ) الحبىب (الضساعاث الفُفُت ) اللىً ( عاهخمذ اهجلترا ب-۲  لي خعاب الضساعاث الؽخٍى

 عجص مطس نً طد خاحت الاطتهالٕ اإلادلي مً اإلاىاد الًراةُت . - أوهخج نً ذلٚ 

 نلي مدطٛى واخد وهى ) الٓؿً ( . الخهسع لخؿس الانخماد -ب                 

 حصجُع الاظدثماساث ألاحىبُت في مجاٌ الضساعت :   -۳

ٗاث لشساء ألازع و  بت مما جٙىهذ شس أدي الزجبإ خالت اطخطالخها زم بُهها لألهالي بالخٓظُـ بُىاةد مٖس

 الُالح اإلاالٚ.

 ساعُحن :  ض حعاظم الذوس العُاس ي للمالن ال -٤

د  اشدادث مٙاهت مالٕ ألازاض ي الصزانُت ٖؿبٓت احخمانُت دزلذ مُدان الظُاطت في نهد ئطمانُل ْو

 خخالٛ وذلٚ بظبب :شاد شأن مالٕ آلازاض ى الظُاس ي فى نهد الا 

ت بالخخفق الضساعي . -ؤ  اهخمام العلىاث ؤلاهجلحًز

اث علي اإلاالن الضساعُحن . - ب  اعخمذ حؽىُل مجالغ اإلاذًٍش

ت اإلاجالغ الىُابُت في عهذ الاخخالٌ وبزلً واجتهم - حـ  )حاءتهم(دخٌى اإلاالن الضساعُحن عمٍى

ت للذفاع عً مفالحهم الضساعُت مً خالٌ العلىت  عُت .الفـش  الدؽَش

م( ؤن ًىىن ١۸۹٦اظخلشاس وظاثف العمذ وؼُخ البلذ في ؤًذيهم خُث اؼتره كاهىن العمذ )  - د

 ؤفذهت علي ألاكل . 10اإلاششح لؽغل الىظُفت ممً ًملىىن 

 

  الفىاعـــــت : 
ً
 زاهُـــــا

ؿاوي غهُا  ىؽ الاخخٙاز جأزسث الطىانت وشادبظٓ -١  الاخخالٛ البًر

۲-  ّ ٔ ؤلاهخاج الطىاعي ألاوزبي أضبدذ الظى ت مجاال لدظٍى  اإلاطٍس

 حماًت الامخُاشاث واإلاهاهداث مو مسخلِ دٛو أوزوبال -أ

ت خماًت الطىانت اإلادلُت  لرلٚ لم  بل وغهتها في مىاَظت يحر مخٙاَئتحظخؿو الحٙىمت اإلاطٍس
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ت  احشاءاث الحىىمت اإلافٍش

بت علىفشك  –١ بت ملذاسها لٍش  % مما ؤدي بلي هعاد ـىاعت الغٌض واليعُج . ۸ اإلايعىحاث اللىىُت لٍش

بت اظتهالن على العىش : فدعاوي ظعشه مع ظعش العىش اإلاعخىسد . – ۲  فشك لٍش

بت علي العلع ألاحىبُت مما ؤزلل  – ۳ بت علي آلاالث ألاولُت الالصمت للفىاعت حعادٌ ظعش المٍش فشلذ لٍش

 وبالخالي ـعىبت حعىٍلهااع جيلفت الفىاعت اسجفو جيلفتها الفىاعت بشظىم حمشهُت ؤدث السجفاع 

ت اإلافذسة : فشلذ سظىم كذسها – ٤ % مما ؤدي بلي اسجفاع  1.25 فشك الشظىم العالُت على اإلافىىعاث اإلافٍش

ا لها .  ظعشها في العىق الخاسحُت فلم ججذ مؽتًر

م .عىذما ؤوؽئذ 1008بال في عام  جذهىس خالت الخعلُم الفىاعي : بعذ انهُاس الاخخياس ولم جىدبه لها الحىىمت – ٥

 بداسة للخعلُم الفنى الفىاعى

في الضساعت :  الن ؤلاهخاج الفىاعي مدىىم علُت بمىافعت غحر   كلت الاظدثماساث في مجاٌ الفىاعت والاظدثماس -٦

 مخيافئت ودون خماًت خىىمُت.

 لعف الاظدثماس في الفىاعت : وجمثل رلً في آلاحي :

 ىاٌ الىوىُت عً اإلاعاهمت في الفىاعت احجام سئوط ألام -١

وواهذ في ؤًذي مالن ألاساض ي الضساعُت الزًً واهىا ًفملىن اظدثماس مذخشاتهم في اظخفالح ألاساض ي الضساعُت 

 بذال مً الفىاعت لعذم كذستها علي اإلاىافعت وعذم خماًت الحىىمت لها .

 ؤحجام سئوط ألامىاٌ ألاحىبُت عً اإلاعاهمت في الفىاعت -۲

إلَظاح اإلاجاٛ أمام مىخجاث بالدهم الطىانُت واهطساَها لدظلُِ الحٙىمت واإلاىخجحن الصزانُحن وشساء  

 ألازاض ي الصزانُت 

 بُع مفاوع الذولت :  -۳

لهدم وحىد َسضت اإلاىاَظت وخماًت الحٙىمت للطىاناث اإلادلُت ْامذ الحٙىمت ببُو ما جمل٘ه مً مًاٛش 

ل الجِش باإلاهداث والرزحرة الٓؿً ومهامل اليظُج وئيالّ مط اوو ألاطلحت والرزحرة وانخمدث نلي جمٍى

 الالشمت بالشساء مً ئهجلترا 

 أضابها الخدهىز بظبب : باليظبت للطىاناث الطًحرة يحر الحٙىمُتأما جذهىس الفىاعاث الفغحرة : 

 اهدشاز خاالث ؤلاَالض بحن أصحابها .    – ١

 م .9719إللًاء هكام الؿىاةِ لم حهد هىإ ؾاةُت جدميهم وذلٚ  – ۲

حن ختي أن اللىزد ٗىمس ًُسس في  – ۸ أضبدذ البػاتو اإلاظخىزدة حشٙل وظبت ٖبحرة مً اطتهالٕ اإلاطٍس

سه الظىىي  ) بن اإلايعىحاث ألاوسوبُت خلذ مدل اإلايعىحاث اإلادلُت وؤن الذواهحن  م بٓىله :9111جٍٓس

 .اإلادلُت ؤـبدذ جبُع ول ما هى ؤوسوبي ؤلاهخاج ( 
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  الخجـــــاسة : 
ً
 زالثـــــا

له هخاثج هزهشها فُما ًلي :   جشجب علي اللُىد اإلافشولت علي ؤلاهخاج اإلادلي وحعٍى

ت ألاحىبُت . – ١ ٗاالث الخجاٍز  ازجُام شأن الى

ابت نلي ألاطىاّ ئال ما ًخهلٔ باألمً الهام . –۲  لم ٌهد للحٙىمت مً ْز

ٗاث والبىٕى واإلاس بدأث زؤوض ألامىاٛ اإلاتراٖمت ن – ۸  هىاث .اً الخجازة حظدثمس فى مجاٛ الشس

 م[9717]ًىهُه  ْخطاد اإلاطسي ئوشاء البىٚ ألاهليمً أبسش وأزؿس اإلاشسوناث نلي الا – ٤

ت ووافت ألاعماٌ اإلافشفُت وهى مؽشوع بهجلحزي اخخىش بـذاس ألاوساق اإلاالُت        اإلافٍش

ت بالهملت ؤلا  ت جإزس نلي الهملت أدي الزجباؽ الهملت اإلاطٍس ٗاهذ آًت هصة للهملت ؤلاهجلحًز ت بدُث  هجلحًز

ت .  اإلاطٍس

 هخج نً الاطدثمازاث ألاحىبُت في مجاٛ الصزانت مً خُث الدظلُِ وشساء ألازاض ي ما ًلي : – ١

بازا في ْبػت البىٕى . –أ  ىم مالٕ ألازاض ي الصزانُت ضًازا ٖو  ْو

دها ومظازنت اإلاسابحن والبىٕى باالطدُالء نلي ألازاض ي عجص الُالخحن نً حظدًد الٓسوع في مىن –ب 

اَء للدًىن .  َو

اةُت: –ج  ت أو الَى  قهىز البُىم الجبًر

ت .                            ٗاهذ حظمي البُىم الجبًر اء للدًً و ٗاهذ حهني الاطدُالء نلي ألازاض ي َو  و

 

 
 وان بهماٌ الخعلُم مً ؤهم معاوت الاخخالٌ

ٗان باإلاجان     أضبذ ب -١  مطسوَاث نالُت بهد أن 

 خطس الخهلُم في َئت ْلُلت -۲

ج مىقُحن ٌهملىن بالحٙىمت -۸  اْخطس هدَه نلى جسٍس

ؿاوي ) داهلىب ( مجمىنت مً الىكم والٓىاند   -٤  وغو اإلاظدشاز البًر

 . أماجذ زوح الابخٙاز 

  والاطدظالم . زوح الخػىم وهمذ

  

 

 
 دنلوب

 الخعلُم فى عهذ الاخخالٌ
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 ت في عهذ الاخخالٌ بمشخلخحن همامشث الحشهت الىوىُ
 

 

 (م ١۸۹۲بلى  ١۸۸۲خمىد الحشهت الىوىُت وىاٌ العؽش ظىىاث ألاولى مً الاخخالٌ ) 

ىم مطس جدذ الاخخالٛ                       -١  ْو

 .هُي بهؼ شنماء الثىزة الهسابُت وانخٓاٛ البهؼ آلازس -۲

 شاؾت الظُاس ي .جددًد ئْامت نبدهللا الىدًم ومىهه مً مصاولت و -۸

ؿاوي ) اللىزد ٖسومس ( . -٤  أضبدذ الظلؿت الُهلُت في مطس للمهخمد البًر

ت في ٗل اإلاطالح الحٙىمُت ) الجِش  -١ ت للهىاضس الاهجلحًز  اإلاالُت .....( –الشسؾت  –زػىم ؤلادازة اإلاطٍس

مُت واهطٍس البهظ جُّس الصخطُاث البازشة وجسليها نً اإلآاومت  واوشًل بهػها بالىقاةِ الحٙى  -٦

 ئلى الانماٛ الخاضت فى اإلاداماة والصزانت والخجازة بل أن منهم مً ضاوو ؤلاهجلحز.

: لم ًبد الخدًىي أدوي انتراع نلي الظُاطت زالٛ طىىاث الاخخالٛ  مىكف جىفُم مً ظُاظت الجىلضة

ُٔ ألن ؤلاهجلحز جىلىا خماًخه مً الثىزة الهسابُت   ألاولي  خ٘م جَى

 
 

 عُت الاهخلام :حم -١

ذ ْطحر)  س مطس بايخُاٛ ؤلاهجلحز وجم الٓػاء نلي أَسدها فى ْو ت تهدٍ ئلي جدٍس  .م ( 9771حمهُت طٍس

ذة العشوة الىزلى : -۲  حٍش

 جأطظذ نلي ًد حماٛ الدًً ألاًَاوي ومدمد نبده إلاهاحمت الاخخالٛ 

ـد :  -۸ دة اإلاٍإ  حٍس

 .م في أؾاز الجامهت ؤلاطالمُت 9771نام  جأطظذ

 

 

 

 الحشهت الىوىُت فى عهذ ؤلاخخالٌالجضء الخامغ : 

 مظاهش الحشهت الىوىُت ؤزىاء الاخخالٌ في عهذ الخذًىي جىفُم

 : مشخلت الخمــىد (
ً
 ) ؤوال
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 ؤخخل مبذؤ ظُادة الذولت في عهذ الخذًىي عباط خلمي 

 .الظلؿت الُهلُت لإلهجلحز في مطس ٗاهذ -١

 الٓاهىهُت الاطمُت ٗان الظلؿان الهثماوي ًٓاطم الخدًىي الظلؿت -۲

 والتي جخمثل في ئضداز َسماهاث الخىلُت 

ٗان أزلذ بمبدأ ا -۸  لظُادة للدولت مثلٗاهذ جىحد بهؼ ؤلادازاث الدولُت التي 

ت  -الخلًساٍ  -ئدازة الظ٘ت الحدًد  -) ضىدّو الدًً   اإلاداٖم  -ث ألاحىبُت الامخُاشا -مُىاء ؤلاط٘ىدٍز

 اإلاسخلؿت (

 عباط خلمى الثاوى فى بذاًت خىمه

ٗاملت بهُدا نً طُؿسة وجىحُه اإلاهخمد  -١ مىر جىلي نباض خلمي الثاوي الح٘م جؿلو ئلي مصاولت طلؿاجه 

ؿاهُت ومهازغت ؤلاهجلحز لرلٚ ختي ال البر  هه ذلٚ في أشماث مو الظلؿاث البًر ًؿاوي) اللىزد ٖسومس( َأْو

 جسسج ألامىز مً ًدها .

ٗان مهسوَا بسػىنه لإلهجلحز وحهُحن  -۲ ْساز نباض خلمي ئْالت مطؿُي َهمي مً زةاطت الىشزاء و

 م .9710ون اطدشازة اللىزد ٖسومس خظحن َسسي د

                                :                             هخاثج ألاصمت

ُت برلٚ للىدن .-١  انتراع اللىزد ٖسومس وأزطل بْس

اغؿس الخدًىي في النهاًت للمهادهت وجم الخىضل ئلي خل وطـ ًدُل له ٖسامخه وهى ؤلاٌهاش لحظحن -۲

اع باشا بالىشازة  َسسي بخٓدًم اطخٓالخه وجٙلُِ ٍز

مما أدي لخدىٍل  9118الخدًىي الدزض ولم ًُ٘س في اإلاىاحهت مو اللىزد ٖسومس ختي زخُله اطخىنب  -۸

اّ مو ؤلاهجلحز بهد ذلٚ .   نباض خلمي للَى

 

 

 .ختى ٌظدىد ئلُه ئذا ما دنذ الحاحت إلاىاحهت ؤلاهجلحز -١

 .جخُٔ الدولت الهثماهُت مو اهجلترا غده ختى ال -۲

 

 

 م  ١۸۹۲عباط خلمي الثاوى ًخىلى خىم مفش ًىاًش 

 عباط خلمي الثاوى ًىزم عالكخه بالعلىان 
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 بذاًت عهذ عباط  حشهت الىوىُت فياهخعؽذ ال

 ْام الخدًىي نباض خلمي باإلَساج نً بهؼ مسجىوي الثىزة الهسابُت. -١

 نحن بهػهم في وقاةِ زازج الجِش وأناد ئليهم هُاشُنهم. -۲

۸-  
ً
 نُا نً نبد هللا هدًم زؿُب الثىزة الهسابُت وطمذ له بمصاولت وشاؾه نلىا

 مً مىاْشتهابدأ مجلع شىزي الٓىاهحن يهخم باألمىز الظُاط -٤
ً
ٗان ممىىنا  ُت و

 فلي
ً
 ألن اإلاجلغ وان باليعبت لالهجلحز ـىسٍا

 ؾالب مجلع شىزي الٓىاهحن بـ .. -

 وغو هكام حدًد للػساةب .       -ب     مىاْشت اإلاحزاهُت                         -أ

ت             -حـ ِ نً حهُحن ألاحاهب فى ال -دخل مشٙلت الدًىن الهٓاٍز   ىقاةِ الهلُـا .الخْى

 

 

 لالحىظاعذ اإلاىاخ الثلافي بلى همى الشوح الىوىُت وظهىس مفىفى وامل 

ٗاهذ جصزس باإلآاالث والدزاطاث مً ٗل  هىم . اهدؽاس صحافت الشآي-١  : و

: أجذ بهثاث ئطمانُل زمازها خُث ناد اإلابهىزىن ًُسغىن وحىدهم نلي بزماس بعثاث بظماعُل  -۲

ت والثٓاَُت مظاخت الحُاة الُ  .ٍ٘س

ت الشؤي  -۸ في قل خُاة هُابُت دطخىزٍت جأزسا بما اؾلهىا نلُه في أوزوبا في قل جىلع  اإلابعىزىن علي خٍش

 خُاة هُابُت دطخىزٍت .

ت واإلاىخذًاث ألادبُت-٤ ٗاهذ هره الطالىهاث ْد  الفالىهاث الفىٍش : شإز َيها اإلاثُٓىن الهاةدون و

 اهدشسث في مطس .

 امل  ]] اللىي التي ؤعخمذ عليها مفىفى وامل[[دوس مفىفى و
 الخذًىي عباط : -١

ُٔ َساي أن ًخٓازب  مً  ٗان ًأزر نلي نسابي خدور مشٙلت الخىاْظ والشٓاّ مو الخدًىي جَى

ت الىؾىُت  خُاهم مهه بشأن الحٖس  الخدًىي نباض وزأي أن ًيظٔ مهه اَٙازه ٍو

 

 

 

 : مشخلت ؤلاصدهاس )
ً
 (١۸۹۸ -١۸۹۲زاهُا

 

  همى الشوح الىوىُت
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 العلىان : -۲

ُا جٓ  ت مو الظلؿان ولهرا هكسا لخبهُت مطس لتٖر ٗان هدَه جيظُٔ الحٖس سب للظلؿان الهثماوي خُث 

 م  9718اْترح نلُه 

 ) ؤن ًىافم علي حالء الجِؾ العثماوي عً بالد الُىهان ملابل حالء ؤلاهجلحز عً مفش  (

 فشوعا :  -۳

 زاي الاطخُادة مً انتراع َسوظا نلي بٓاء ئهجلترا بمطس لدظاهده في جدُٓٔ مؿالبه  -أ

 َاجطل بالظُاطُحن واإلاثُٓحن والصحُُحن الُسوظُحن ونٓد مههم نالْت شخطُت  -ب

 ن أوزوبا منهم مدام حىلُذ آدم ألادًبت الظُاطُت  وطاَس أٖثر مً مسة ئلى َسوظا ويحرها مً مدحـ 

ٔ ال٘خابت في الصحِ ألاوزوبُت والخؿب في اإلاجخمهاث  ئزازةوخاٛو  -د السآي الهام آلاوزوبي نً ؾٍس

 هامت مً أحل اإلاؿالبت بجالء ؤلاهجلحز نً مطس .ال

 

 

ٗاهذ هره الحادزت هٓؿت جدٛى في طُاطت الخدًىي نباض خُث أدث ئلي جدىله نً طُاطت الدشدد 

ت الىؾىُت   ججاه الاخخالٛ ئلي مهاداة الحٖس

 وملخق الحادزت :

 بُؼ ْسب الخٓاةه بنهس الظىباؽ .: في أنالي الىُل ألا  مىكع فاؼىدة

 خادزت فاؼىدة : ظشوف 

طازنذ الدٛو ألاوزوبُت م ١۷۷٤الجِش اإلاطسي اوسحاب مً الظىدان في أنٓاب الثىزة اإلاهدًت  -١

ُٓا َىخ  ج نً الطسام الاطخهمازي ما ًلي :الْدظام أمالٕ مطس في أٍَس

ت زـ الاطخىا–مىؿٓت البدحراث الاطخىاةُت  –اخخلذ أويىدا  بهجلترا : –أ  ء الجصء الجىىبي مً مدًٍس

ت  لو  وبسبسة . –اإلاطٍس تي ٍش  مدًٍس

ا والسأض ألازػس ) حىدَسي ( بًىالُا : –ب  تًر  اخخلذ ئٍز

 اخخلذ جاحىزة وحُبىحي . فشوعا : –ج 

 

ُٓا َأزطلذ خملت الخخالٛ َاشىدة في  -۲ َسوظا خاولذ ضد جىيل جُاز الاطخهمازي ؤلاهجلحزي في ْلب ئٍَس

 م . 9717ًىلُى  91انالي الىُل ألابُؼ 

 

 جشاحع الخذًىي عباط  ) خادزت فاؼىدة (
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ت َٓامذ بازطاٛ  -۸ ئهجلترا اخخجذ باطم مطس نلي الاخخالٛ الُسوس ي لُاشىدة بانخبازها أزع مطٍس

ت وضلذ في طبخمبر خمل  م .9717ت نظٍ٘س

 هخاثج خادزت فاؼىدة على فشوعا وبهجلترا

سوظا باإلاىاحهت يحر اإلاظلحت واوسحا ب جدظً الهالْت بحن َسوظا وئهجلترا : اهخهي ألامس بحن ئهجلترا َو

اّ  9717الٓىاث الُسوظُت طلما في دٌظمبر  م مً َاشىدة بهد اجطاالث بحن الدولخحن َٙاهذ بداًت الَى

 بحن الدولخحن

  

 هخاثج خادزت فاؼىدة على الخذًى عباط خلمى

ٗان انخٓاد الىؾىُحن والخدًىي ئن ئْدام َسوظا نلي اخخالٛ َاشىدة الهدٍ مىت ئخُاء اإلاظألت  -

ت وئحباز ئهجل   ترا نلي الاوسحاب مً مطساإلاطٍس

ٗان أٛو اإلانهصمحن الخدًىي  - َلما جساحهذ َسوظا ونادث ْىاتها دون ضدام دب الُأض في الىُىض و

اّ مو ئهجلترا .  نباض وبدأ ٌهُد جسجِب خظاباجه الظُاطُت ولهرا بدأ طُاطت الَى

 مظاهش اإلاعاإلات والىفاق بحن الخذًىي عباط خلمى الثاوى وبهجلترا

ُو -١ د زخبذ ئهجلترا بهرا 9711اجُاُْت الح٘م الثىاتي بحن مطس وئهجلترا لح٘م الظىدان ًىاًس  جْى م  ْو

٘ت في خ٘م الظىدان .  الاجُاّ إلاىاحهت َسوظا أو يحرها مً الدٛو باطمها مباشسة بانخبازها شٍس

 اإلاادة ألاولى مً الاجفاكُت :

 هى التى جففل بحن الذولخحن ؼما 22سظمذ الحذود بحن مفش والعىدان خُث ؤن داثشة عشك 
ً
ال

 فى حىىبها ومفش فى ؼمالها فخىىن العىدان 

ادة لىدن .١۸١١  -۲  م ُْام الخدًىي بٍص

اّ بحن نباض وحىزطذ -۸ ؿاوي الي زلِ ٖسومس [ 9199 –م 9118]  الَى  م [ ] اإلاهخمد البًر

 

 

ٗامل ضهىبت الانخماد نلي الخدًىي في مٓاومت ؤلاهجلحز  -١ ذ أدٕز مطؿُي  وجدُٓٔ الجالء وفي الْى

ٗامل ْىلخه الشهحرة ً ْاٛ مطؿُي   الري دب َُه الُأض في هُىض ال٘ثحًر

 ال ًإط مع الحُاة وال خُاة مع الُإط .

حن بسؿىزة الاخخالٛ  -۲ بدأ فى ج٘ثُِ وشاؾه هدى ئًٓاف الىعى وجىمُت الهىاؾِ الىؾىُت لخبطحر اإلاطٍس

مت الخهاون مهه والاطدظالم له .  وحٍس

 ازش خادزت فاؼىدة علي مفىفي وامل
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دة اللىاء  -۸  م لخىؿٔ باطم الجالء ودنا لىغو الدطخىز .9111ئضداز حٍس

دة  – ٤ الانخماد أٖثر نلي الدولت الهثماهُت إلاىاحهت ؤلاهجلحز في ئؾاز الجامهت ؤلاطالمُت َأضدز حٍس

 م ( 9111أطبىنُت باطم ) الهالم ؤلاطالمي 

حر الهام ئلي خٔ مطس في الاطخٓالٛ وحالء اطخسدم أطلىب اإلاداماة ) أطلىب الخؿابت ( في جىمُت الػم -١

اّ بحن الظلؿت الطىز  ت الدولُت وطُاطت الَى ٍت ) الخدًىي ( ؤلاهجلحز ولً٘ طُاطت اإلاطالح اإلاشتٖر

 ) ؤلاهجلحز ( أدث ئلى حًُِب الػمحر وج٘ظحر الىعى .والظلؿت الُهلُت 

 

 

اّ الىدي بحن َسوظا واهدلترا  قسوٍ وأطباب الَى

اّ هى اإلاىاحهت الظلمُت في َاشىدة .ٗاهذ البداًت  –١  لهرا الَى

ادة باَزع طىت  – ۲ اّ بُٓام ملٚ ئهجلترا بٍص ُو 9111بدأث طُاطت الَى م وحسث اإلاُاوغاث واهتهذ بخْى

م جم هرا الاجُاّ في ئؾاز الخدالِ بحن ئهجلترا وزوطُا غد جدالِ اإلااهُا والىمظا 9114الاجُاّ في 

 وئًؿالُا

ٗاهذ حظعي لبظـ طُؿستها نلي 9779م ، وجىوع 9711ظا التي اخخلذ الجصاةس جالْذ أهداٍ َسو – ۸ م و

ٗاهذ َسوظا حهازع الىحىد ؤلاهجلحزي بمطس ٗاهذ ئهجلترا حهازغه مثلما   مساٖش )اإلاًسب( و

  

لت نمل َسوظا في مساٖش مٓابل أن جلتزم َسوظا بهدم مؿالبت  هق الىفاق :أن جلتزم ئهجلترا بهدم نْس

 ًد مىند للجالء نً مطس .ئهجلترا بخدد

 

 هخاثج الىفاق علي مفش :

أنالن هُت اهجلترا ندم حًحر الحالت الظُاطُت فى مطس واؾمأهذ ئهجلترا لهدم اإلاهازغت الدولُت لها –١

 وشخدث في الخػُِٔ والٓظىة نلي الىؾىُحن .

حن نلي الح٘م الراحي . – ۲  أنلً ٖسومس ندم ْدزة اإلاطٍس

 

 

 

 

 م وجإزحره١۹.٤الىفاق بحن فشوعا وبهجلترا 
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ت دوشىاي . وهىإ ضسر أخد الخالضت : ))  الُالخحن ُْام غباؽ اهجلترا بسخلت لطُد الحمام في ٍْس

ذ خطاد اإلادطٛى ولم ٌهبأ  ٗان الْى مدرزا بهدم اطخسدام الىاز نلي الحمام ختي ال ًدتّر الٓمذ ، و

خلذ امسأة . هاج ألاهالي نلي الػباؽ وؾازدوهم  الػباؽ الرًً واضلىا السضاص َأزؿأث الحمام ْو

ؿاهُت اهخٓمذ أشد الاهخٓام وأ متهما للمداٖمت  12خالذ وماث اخدهم مً غسبت شمع . لً٘ ؤلادازة البًر

اْت إلادد مخُاوجت ، طبهت يُابُا واهتهذ اإلاداٖمت الطىزٍت بشىٔ زمظت ومهاْبت ازني نشس باألشًاٛ الش

 وحلد زمظت ((

 هخاثج الحادزت :

ٗان اإلآطىد منها ئزماد ضىث  -١ اطُت ال جدىاطب مو ولً٘  ٗاهذ أخٙامها نلي الىؾىُحن شدًدة ْو

 الىؾىُحن ئلي ألابد

ٗامل في الخىدًد باالخخالٛ في ٗل مً مطس وأوزبا . - ۲  اطخًلها مطؿُي 

ل طىت  -۸  . 9117نٛص اهجلترا للىزد ٖسومس وحهُحن يىزطذ في ابٍس

ؿاوي في مطس . - ٤ ٗامل الحادزخحن إلقهاز مظاوب الاطخهماز البًر  اطخًل مطؿُي 

ٗامل غسوزة جىكُم الجهىد الىؾىُت بهد الحادر  -١  زأي مطؿُي 

 م  9118وئوشاء الحصب الىؾني دٌظمبر  -ب          ٓام باوشاء هادي اإلادازض الهلُا َ -أ

سوظُت م -حـ ت َو دة اللىاء للٓازيء الاوزبى.وأضدز ؾبهخحن ئهجلحًز  ً حٍس

 الذسوط اإلاعخفادة مً هفاح مفىفى وامل؟

 شهىب الخهلُم أطاض جٓدم ال -۲أن الشهب اإلاطسي ال ًٓبل الكلم والاخخالٛ         -١

ها ئال باالنخماد نلى هُظها  -۸  ال جطل الشهىب ئلى خْٓى

 لِع هىإ ضداْت مو الدٛو ال٘بري ألن مطلحتهم َّى ٗل انخباز -٤

 

 

ذ الحشهت الىوىُت  اإلاىاخ العُاس ي الزي كاد فُه مدمذ فٍش

ٗامل في ) اة مطؿُي   م (  9117َبراًس  91جىلي ُْادة الحصب الىؾني بهد َو

ٗان د جىلي و ت ْد وضل ئلي هطجه مما أدي ئلي هخاةج وهي  ْو اّ ؤلاهجلحزي الُسوس ي ئشاء اإلاظالت اإلاطٍس الَى

 ٗاالحي :

 م :١۹.٦خادزت دوؽىاي 

 م وجإزحره١۹.٤فشوعا وبهجلترا 

 

ذ فى الىفاح لذ ألاخخالٌ ؤلاهجلحزي   دوس مدمذ فٍش

 م وجإزحره١۹.٤فشوعا وبهجلترا 
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ت الىؾىُت والخٓازب مو ؤلاهجلحز ووضح ذلٚ مىر جىلي  آمً نباض خلمي بهدم مهاداة ئهجلترا َخى٘س للحٖس

 م .9199م :  9118حىزطذ زلُا ل٘سوم 

 ؤخىاٌ مفش في ظل خىم غىسظذ :

 ُذ طُاطخه نً طُاطت ٖسومس َٓد اجبو آلاحي :ازخل

  جىطُو طلؿاث مجلع الىكاز . – ١

جُا . –۲ حن في ئدازة شئىن البالد َبدأ الخمطحر جدٍز  ئؾالّ ًد اإلاطٍس

 ئًٓاٍ طُاطت الجلجزة .     – ۸

دا .  -٤  شاد الخباند بحن الىؾىُحن والخدًىي وأضبذ الهداء ضٍس

ذ الىوىُت :  ظُاظت مدمذ فٍش
نمل نلي جىطُو داةسة الحصب بدُث ال ًٓخطس نلي اإلاثُٓحن مً أبىاء اإلادن والهمل نلي غم  – 9

 الىٓاباث الهمالُت ئلي الحصب . 

ت  – 2  م . 9111أطهم في جٙىًٍ هٓابت نماٛ اإلاطاوو الُدٍو

 نمل نلي جثُِٓ نامت الشهب وحهلُمهم في مدازض لُلُت . – 1

 

 ظُاظت هدؽجر ) اللبمت الحذًذًت (
م والري أناد إلاطس طُاطت الٓبػت الحدًدًت والح٘م اإلاؿلٔ وججلي 9199ماث حىزطذ وزلُه ٖدشجر 

 ذلٚ في آلاحي :

 نىدة طُاطت الىجلصة مسة أزسي .     –أ 

د . –ب    الهىدة لظُاطت إلاؿازدة الىؾىُحن وؾبٔ ذلٚ نلي مدمد نلي ٍَس

 

ذ   م : 1012سخُل مدمذ فٍش

د ب٘خابت مٓدمت  دًىان شهس بهىىان ) وؾىُتي ( وبظبب الهبازاث الحماطُت باإلآدمت ْام مدمد ٍَس

ت في حهٓب وشاؾه ئلي أن انخٓل في مؿلو  د السخُل 9192أزرث الظلؿاث ؤلاهجلحًز م  َٓسز مدمد ٍَس

د هػاله الاخخالٛ في اإلاداَل ألاوزوبُت ختي ماث زٍسِ  9192بازخُازه في مازض   م .9191م واضل ٍَس
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د شهد نام اطخمس الح  ْو
ً
ِ وأنلي ضىجا ٗان أوضح اإلاْى م  9118صب الىؾني في هػاله غد الاخخالٛ و

وشأة ندة أخصاب أزسي ئلي حاهبه وشأ بهػها في أخػان الخدًىي وألازس في أخػان الاخخالٛ وهاغلذ 

ٗان لٙل منها مؿالبت وطُاطخه .  هره ألاخصاب غد الاخخالٛ و

 الحُاة الىُابُت الحُُٓٓت . –ىز الدطخ –مؿالب ألاخصاب : الجالء  –١

ٓت التي ًساها مىاطبت للهطس ومطالح الٓىي  – ۲ ٗان ًىاغل بالؿٍس طُاطتها ) وطاةلها ( : ٗل خصب 

 الظُاطُت التي ًمثلها واطخمس الحاٛ والىػاٛ ختي الحسب الهاإلاُت ألاولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م عام وؽإة ألاخضاب 1008ٌعخبر عام خضاب العُاظُت  ألا 

 م وجإزحره١۹.٤فشوعا وبهجلترا 

 


