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 ؼصراٌ: انًذج انضيُٛح 

 

      

  
  :يمذيح

 . ئنٗ ًَٕ ؼشكح ايثشٚانٛح ذٕعؼٛح19لاد اصدْاس انشأعًانٛح خالل ق 

 ؟19 فًا اإليثشٚانٛح؟ ٔيا اسذثاغٓا تانشأعًانٛح؟ ٔكٛف ٚؼرثش اؼرالل انعضائش ًَٕرظا نهرٕعغ االيثشٚانٙ فٙ انمشٌ 

I -19ٔ يثشساخ ٔيظاْش اإليثشٚانٛح خالل انمشٌ  (دٔافغ)عظأ:  

 :دٔافغ االيثشٚانٛح ٔيثشساذٓا  - 1

االلرصادٚح، فرؽٕند ئنٗ ئيثشٚانٛح – ذطٕسخ انشأعًانٛح األٔستٛح ئنٗ يشؼهح اؼركاسٚح ذٕنذ ػُٓا فائط فٙ سؤٔط األيٕال، ٔذشاتطد فٛٓا انًصانػ انغٛاعٛح 

– ذمغٛى اؼركاس٘ سأعًانٙ ػانًٙ – ذصذٚش األيٕال أكصش يٍ انثعائغ – االَذياض تٍٛ انثُك ٔانًصُغ فٙ ئغاس يانٙ – ظٕٓس االؼركاساخ : اَطثؼد تخًظ خصائص 

 :ٔ تانرانٙ فاإليثشٚانٛح ْٙ يشؼهح لصٕٖ فٙ ذطٕس انشأعًانٛح لٕايٓا االؼركاس ٔانًُٓٛح ػهٗ انؼانى . اَمغاو يُاغك انُفٕر ػثش انؼانى

 االيثشٚانٛح يثشساخ االيثشٚانٛح دٔافغ 

  اإلَراضانثؽس ػٍ انًٕاد األٔنٛح ٔاألعٕاق نرصشٚف فائط  :دٔافغ الرصادٚح -

 انفائط انغكاَٙ ذٓعٛش: دٔافغ تششٚح -

  ... تؼط انذٔل فٙ ذٕعٛغ َفٕرْا سغثح: دٔافغ عٛاعٛح -

  اعرؼًاس يُاغك راخ يٕلغ اعرشاذٛعٙ ذعاس٘ أٔ ػغكش٘ :دٔافغ اعرشاذٛعٛح -

  أٔستا ظشٔسج انؽفاظ ػهٗ أيٍ -

تالٙ )ٔئدخال انؽعاسج األٔستٛح ئنٗ اٜخش  انرفٕق انؼُصش٘ -

  (انؼانى

  انثؼصاخ انؼهًٛح ٔانعغشافٛح ؼًاٚح- َشش انًغٛؽٛح  -

 :يظاْش انؽكى االيثشٚانٙ فٙ انًغرؼًشاخ ٔأْى انمٕٖ االيثشٚانٛح  - 2 

 ٔغطد يعاالخ ظغشافٛح فٙ كم يٍ ئفشٚمٛا ٔآعٛا ٔأعرشانٛا ٔ أيشٚكا، َٔرط ػُٓا لٛاو ئيثشاغٕسٚاخ اعرؼًاسٚح 19ايرذخ انغٛطشج االيثشٚانٛح ٔذٕعؼد فٙ انمشٌ 

 :ٔلذ ذُٕػد أشكال انغٛطشج االعرؼًاسٚح . ذرؽكى فٛٓا لٕٖ كثشٖ يصم تشٚطاَٛا، فشَغا، أنًاَٛا، شى انٕالٚاخ انًرؽذج

 أيصهح خصائصٓا االعرؼًاس٘ أشكال انؽكى 

 انعضائش أٔستٛح يثاششج، ال ذًهك انًغرؼًشج انؽشٚح ٔال انغٛادج ئداسج اعرؼًاسٚح )االعرٛطاٌ)اعرؼًاس يثاشش

 انًغشب ذاتؼح نهًغرؼًش، ذثؼٛح يخففح ٔظٕد ئداسج يؽهٛح )انؽًاٚح( اعرؼًاس غٛش يثاشش

 كُذا انثشٚطاَٙ نًغرؼًشاذٓا انرٙ ذؽرفع تاعرمالنٓا انزاذٙ يغ اسذثاغٓا تانراض َظاو أٔظذذّ تشٚطاَٛا انذٔيٌُٕٛ

 ٔعٕسٚا انؼشاق انًُرصشج  ٔظغ يًرهكاخ انذٔل انًُٓضيح ذؽد عٛطشج انذٔل األٔستٛح1.ع.تؼذ غ َظاو ألشذّ ػصثح األيى االَرذاب

  

II - ٌ19اؼرالل فشَغا نهعضائش كًُٕرض نهرٕعغ االيثشٚانٙ خالل انمش : 

 :يثشساخ ٔدٔافغ اؼرالل فشَغا نهعضائش  - 1

 . 1830ظشتح انًشٔؼح ؼادز اػرثش رسٚؼح الؼرالل انثالد انعضائشٚح يٍ غشف فشَغا عُح - 

سغثح فشَغا فٙ االعرفادج يٍ يٕاَئ انعضائش فٙ انًعال انًرٕعطٙ ٔاعرغالل خٛشاخ انثالد انفالؼٛح ٔانًُعًٛح ٔانطًغ فٙ كُٕص : أيا انذٔافغ انؽمٛمٛح نالؼرالل فٓٙ- 

 . انذا٘

 :يشاؼم اؼرالل فشَغا نهعضائش ٔسدٔد فؼم انعضائشٍٚٛ  - 2 

 ٔيا 1870، فٙ ؼٍٛ نى ذخعغ انًُاغك انصؽشأٚح ئال فٙ عُح 1848 ئنٗ 1831، أيا انًُاغك انذاخهٛح فذاو اؼرالنٓا يا تٍٛ 1830ٔلغ اؼرالل ظم انغاؼم انشًانٙ عُح 

فٙ انعٓح  (1847-1832)ٔلذ لأو انعضائشٌٕٚ االؼرالل انفشَغٙ يٍ خالل ؼشكاخ نهًمأيح، أشٓشْا ذهك انرٙ ذضػًٓا األيٛش انًعاْذ ػثذ انمادس انعضائش٘ . تؼذْا

 .انغشتٛح يٍ انثالد

 :يظاْش ٔاَؼكاعاخ انغٛاعح االعرؼًاسٚح انفشَغٛح فٙ انعضائش  - 3

 اَؼكاعاذٓا تانعضائش اإلظشاءاخ انفشَغٛح

 .األساظٙ ذشعٛغ اعرٛطاٌ  - 

 .األٔستٛح ئنٗ انعضائش ذشعٛغ انٓعشج -

 .األٔستٙ داخم انعضائش ذشعٛغ ذٕعغ انشأعًال -

 .ئنؽاق انعضائش تفشَغا -

انثالد ٔظؼهٓا كغٕق نعهة انًال ٔانغكاٌ يٍ أٔستا ٔتانرانٙ ئخعاػٓا ناللرصاد  اعرغالل يٕلغ ٔخٛشاخ -

 .انفشَغٙ

 .ٔانغكاٌ ذأصو أٔظاع انثالد -

يضدْش يعٓض تانطشق ٔانغكك انؽذٚذٚح، ٔانصاَٙ ذمهٛذ٘ فمٛش ذؼٛش فٙ ئغاسِ  ًَػ ػصش٘: تشٔص ًَطٍٛ -

  .يؽشٔيح يٍ كم شٙ انمثائم

   

  :خاذًح
 فٙ ذطٕٚش انمٕٖ األٔستٛح، فثغطد عٛطشذٓا ػهٗ دٔل ئفشٚمٛا ٔآعٛا ٔأعرشانٛا تٓذف اعرغالل خٛشاذٓا االلرصادٚح 19عاْى اصدْاس انُظاو انشأعًانٙ خالل انمشٌ 

 .ٔاالظرًاػٛح

 

 

 ز اإلياو ػهٙ اإلػذادٚح: انًإعغح 

 سشٛذ نؼرٛك: األعرار 
 

 اإلمربيالية وليدة الرأمسالية

   :يفاْٛى ٔ يصطهؽاخ 
. األيٛش ػثذ انمادس– انذا٘ ؼغٍٛ – كهٛشيٌٕ دٔغَٕٛش – نٍُٛٛ - 

. ئداسج اعرؼًاسٚح غٛش يثاششج ٚؽرفع فٛٓا تُظاو انؽكى انًؽهٙ ، ٔئلايح ئداسج اعرؼًاسٚح ذفشض ػهّٛ ذٕظٓاذٓا ٔذشالثّ:    انؽًاٚح  *

. عٛاعح الرصادٚح ذرًصم فٙ صٚادج انشعٕو انعًشكٛح ػهٗ انٕاسداخ نؽًاٚح انغٕق انٕغُٛح يٍ يُافغح انًُرٕظاخ األظُثٛح:    انؽًائٛح * 

 يغرؼًشج اعرٛطاٌ ذرٕفش ػهٗ َغثح ْايح يٍ األٔستٍٛٛ ٔذرًرغ تؽكى راذٙ ، ٔكاٌ ْزا انُٕع يٍ االعرؼًاس يرذأال داخم اإليثشاغٕسٚح :  دٔيٌُٕٛٛ * 

. انثشٚطاَٛح

 .ئداسج اعرؼًاسٚح يثاششج:  االعرٛطاٌ * 


