انًادة :حارَخ
انىحذة 06

انًطخىي :انثاَُت بكانىرَا

انًغرب ححج َظاو انحًاَت

انشعبت :آداب+عهىو إَطاَُت
انغالف انسيٍُ 4 :حصص

انقدراث :
معرفيت - :إدراك انسياق انعاو نفرض انحًايح عهى انًغرب سنح 1912و.
 رصذ أهى أجهسج نظاو انحًايح وإتراز وظائفها . نتعرف عهى نًارج انًقىيح يا تين  1912و 1934و واستخالص دورها في يىاجهح االستعًار . ٞدساعح اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح حٛي اٌّٛػٛع .
منهجيت - :ذٛظ١ف إٌٙط اٌراس٠خ ٟف

أهداف
انتعهم

اندعاماث
انديداكتيكيت

أشكال انعمم
انديداكتيكي

 صياغحتقذيى
إشكاني
يناسة.

 انًكتسثاخانساتقح.

صغ تقذيًا
إشكانيا يناسثا
تاالعتًاد عهى
يا درسته؟

مراحم إنجاز انىحدة
تقديم إشكانيِ 30 َٛ٠ :اسط1912ذُ فشع اٌحّا٠ح اٌفشٔغ١ح ػٍ ٝاٌّغشب .فّا ٘ ٛاٌغ١اق اٌراس٠خٌٙ ٟزا اٌحذز؟ِٚا األعظ ٚاألظٙضج اٌر ٟاسذىض ػٍٙ١ا
ٔظاَ اٌحّا٠ح؟ِٚا سد فؼً اٌّغاستح ذعاٖ ٔظاَ اٌحّا٠ح؟ِٚا اٌؼٛاًِ اٌّفغشج ٌرٛلف اٌّماِٚح اٌّغٍحح تاٌّغشب؟

أوال :انطُاق انخارَخٍ نفرض َظاو انحًاَت عهً انًغرب :
ِؼشفح
 انىثيقح1 أتشص ِظا٘ش  - 1انطُاق انخارَخٍ انذونٍ نفرض َظاو انحًاَت عهً انًغرب :اٌغٟاق
ص 69ين
اٌرٕافظ
اٌراس٠خٟ
ك.و.
 اػرثش اٌّغشب ِعاال ٌٍرٕافظ االعرؼّاس ٞت ٓ١فشٔغا،إعةأ١ا،إٔعٍرشا،أٌّأ١ا ٚإ٠ـاٌ١ا ٌرٛف١ش عٛق ٌّٕرعاذٙا ٚاٌغ١ـشج ػٍ ٝششٚاخ اٌّغشبِٚ،ثشس ٓ٠رٌهاالعرؼّاسٞ
ٌفشع
 انىثيقح1حٛي اٌّغشب؟ تؼعض اٌّغشب ػٓ ذغذ٠ذ اٌذٌّٚ ْٛ٠غاػذذٗ إلٔعاص اإلطالحاخٚ،عٕ١ر٘ ٟٙزا اٌرٕافظ تأفشاد فشٔغا ٚإعثأ١ا تاٌّغشب تؼذ ػمذ ػذد ِٓ االذفال١اخ .
ٔظاَ
ص. 70
 طفاٌحّا٠ح
 - 2انطُاق انخارَخٍ انذاخهٍ نفرض َظ او انحًاَت عهً انًغرب :
 انىثيقح 2اٌٛػؼ١ح
ػٍٝ
ص 71ين
 عهذ انًىنً عبذ انعسَس :شٙذ اٌّغشب•ذأصَ األٚػاع اٌغ١اع١ح -:ػؼف اٌغٍـاْ -.ذّشد اٌش٠غ ٟٔٛاٌز ٞلاَ تاخرـاف األظأة ٚػ ٕٗ١اٌّ ٌٝٛػثذااللرظاد٠ح
اٌّغشب،
ك.و (انجذيذ
اٌحف١ظ ػاِال ػٍ ٝإلٍ ُ١اٌفحض  -.ذّشد تٛحّاسج اٌز ٞاػرثش ٔفغٗ األطٍح ٌحىُ اٌّغشب،فغ١ـش ػٍ ٝإٌّاؿك اٌششل١ح  ٚاٌشّاٌ١ح ِا
ٚاٌغ١اط٠ح
ٚتؼغ
في انتاريخ)
اٌذاخٍ١ح
تٕٛد
ت 1909.•ٚ1902ٓ١ذأصَ األٚػاع االلرظاد٠ح ٚاالظرّاػ١ح  -:أرشاس اٌعشاد -.حذٚز اٌّعاػح -.ذضا٠ذ حعُ اٌمشٚع األٚست١ح .
ٌٍّغشب؟
ِؼا٘ذج
 عهذ انًىنً عبذ انحفُظ  :ذ ٌٝٛاٌحىُ تؼذ ػضي اٌّ ٌٝٛػثذ اٌؼض٠ض ٚت٠ٛغ ت١ؼح ِششٚؿح،غ١ش أٔٗ ٌُ ٠رّىٓ ِٓ ِٛاظٙح اٌؼغٛؽ األظٕث١ح ٚ.ذُ ف ٟػٙذٖ اعرخٍضاٌحّا٠ح.
اٌغ١اق اٌؼاَ
ذٛل١غ ِؼا٘ذج اٌحّا٠ح فِ 30 ٟاسط1912.
ٌفشع
 اٌٛش١مح 1 - 3بعط بُىد يعاهذة انحًاَت :
اٌحّا٠ح؟
صِٓ 71
 اعرخٍض فشػد فشٔغا ِؼا٘ذج اٌحّا٠ح ػٍ ٝاٌّغشب اٌر ٟذُ ذٛل١ؼٙا ِ 30 َٛ٠اسط ِٓ 1912ؿشف س ٕٛ٠عف١ش فشٔغا ٚاٌغٍـاْ اٌّ ٌٝٛػثذ اٌحف١ظٚ.ذؼّٕدن.َ.
ذؼش٠فا ٌٍحّا٠ح
تٕٛد اٌّؼا٘ذج ف• ٟاٌفظً:1إٔشاء ٔظاَ ظذ٠ذ ٠غّح تئحذاز إطالحاخ ذش ٜاٌحى َٛج اٌفشٔغ١ح فائذج ف ٟإدخاٌٙا ٌٍرشاب اٌّغشت•. ٟاٌفظً 2:اٌششٚع فٟ
ٚأتشص
خظائظٙا؟
االحرالي اٌؼغىش ٞالعررثاب اٌغىٕ١ح•.اٌفظً 5:ذؼ ٓ١١فشٔغا ٌّم ُ١ػاَ ٌٗ واًِ اٌظالح١اخ .
انتقىيم انمرحهي - :تين سياق فرض انحًا يح  ،واترز خصائص نظاو انحًايح؟
 اٌٛش١مراْ  -1اعرخٍضثانيا :أضص وأجهسة َظاو انحًاَت بانًغرب وآنُاحه :
اٌرؼشف
 2ص ِٓ 72أ٘ذاف
 - 1انطُاق انخارَخٍ نًؤايرة حمطُى انًغرب :
ػٍ ٝأعظ ن.َ.
اٌرمغُ١
ٚأظٙضج
االعرؼّاسٚ - ٞسد ف ٟاالذفاق اٌٛد ٞاٌفشٔغ ٟاإلٔعٍ١ض 1904 ٞػشٚسج إششان إعثأ١ا ف ٟفشع ٔفٛر٘ا ػٍ ٝاٌّغشبٌٚ،زٌه ػمذ اذفاق فشٔغ ٟإعثأ ٟفٟ
ٚآٌ١اخ
أورٛتش٠ 1904مغُ اٌّغشب إٌِٕ ٝـمح ٔفٛر إعثأ( ٟف ٟاٌشّاي ٚإٌّاؿك اٌعٕٛت١ح )ِٕٚـمح إٌفٛر اٌفشٔغ( ٟف ٟاٌٛعؾ )ٚ،ذُ فٔٛٔ ٟثش  1912اذفاق فشٔغٟ
ٌٍرشاب
ٔظاَ
إعثأٌ ٟرحذ٠ذ ِٕاؿك إٌفٛر ت ٓ١اٌذٌٚرِٕٚ ٓ١ـمح ؿٕعح اٌذ١ٌٚحٚ،اٌر ٟذُ ذحذ٠ذ ؿشق ذغ١١ش٘ا عٕح 1923.
اٌّغشتٟ؟

انتقىيم
اقترح تقذيًا
إشكانيا يناسثا
نهًىضىع.
ت ٓ١اٌغ١اق
اٌراس٠خ ٟاٌؼُ
ٌفشع
اٌحّا٠ح ػٍٝ
اٌّغشب،
ٚأسص
خظائض ٘زا
إٌظاَ.

استخهص دور
األجهسج
االستعًاريح
في تسط

 اٌٛش١مراْ  -1قاسْ تٓ١ - 2األجهسة انطُاضُت واإلدارَت نهًغرب فٍ يُطمت انُفىر انفرَطٍ :
اٌحّا٠ح
 2ص ِٓ 73طالح١اخ
 فشػد فشٔغا ػٍ ٝاٌّغشب ٔظاَ اٌحّا٠حٚ،ػٕ١د اٌعٕشاي ٌٛ١ؿ ٟأٚي ِم ُ١ػاَ تاٌّغشب )ٚ (1912-1925اٌز٠ ٞشظغ ٌٗ اٌفؼً ف ٟذٛؿ١ذ دػائُن. َ.
فٟ
اٌعٙاصٓ٠
اٌّغشب.
اٌحّا٠ح اٌفشٔغ١ح تاٌُ غشب،تئحذاز إداسج ِشوض٠ح ٚظ٠ٛٙح ِٚحٍ١ح اعرؼّاس٠ح ذرحىُ ف ٟوافح اٌغٍـاخ ٚاالعرؼأح تاٌم١اد ٚاٌثاشٛاخٚ.ذشن ٌٍغٍـاْ عٍـاخ
اٌّخضٟٔ
ِحذٚدج (دٚسٖ اٌذٚ ٟٕ٠ذٛل١غ اٌظٙائش )ٚ.تؼذ اعرماٌح ٌٛ١ؿ ٟعٕح  1922ذحٛي ٔظاَ اٌحّا٠ح إٌ ٝإداسج ِثاششج ٚذٛعؼد عٍـاخ اٌّم ُ١اٌؼاَ.
ٚاٌفشٔغٟ؟
 اٌٛش١مح 1 - 3أجهسة انحًاٌة اإلضباَُت بانًغرب وَظاو انحًاَت بانًغرب:
ص74
اعرخٍض
2
ٚاٌٛش١مح
دٚس األظٙضج  -انًُطمت اإلضباَُت:ػٕ١د إعثأ١ا ِٕذٚتا عاِ١ا ٌإلششاف ػٍ ٝذغ١١ش شؤ ْٚإٌّـمح اٌشّاٌ١ح (اٌخٍ١ف١ح )ٚ،واْ اٌخٍ١فح ٘ ٛاٌزّ٠ ٞصً اٌغٍـاْ ف ٟإٌّـمح
ص. 75
االعثأ١ح
ٚػاطّرٙا ذـٛاْ .
اٌٛش١مح 3اٌذ١ٌٚح فٟ
صِٓ 75
 يُطمت طُجت انذونُت :ذّ١ضخ ؿٕعح لثً ذٛل١غ ِؼا٘ذج اٌحّاٞج تٛػؼٙا اٌذتٍِٛاع ٟاٌخاصٚ،وزٌه ألش ِؤذّش اٌعض٠شج اٌخؼشاء ٚ1906ػغ ٔظاَإٌّ١ٙح ػٍٝ
ن.َ.
خاص ٌّذٕ٠ح ؿٕعحٚ،واْ إلٔعٍرشا دٚس ف ٟإلشاس ٔظاَ دٌ ٌٟٚـٕعح فِ ٟؤذّش تاس٠ظ1923ح١س ٠رُ ذغ١١ش٘ا ِٓ ؿشف عثغ دٚي (ٌعٕح ِشالثحِ،ذ٠ش ِٓ
اٌّغشب؟
اٌذٚي اٌغثغ ٌٗ عٍـح ذٕف١ز٠حِ،عٍظ ذشش٠ؼّ٠ٚ .)... ٟصً اٌغٍـاْ إٌّذٚب.
انتقىيم انمرحهي - :تين دور األجهسج االستعًاريح في ترسيخ ا نىجىد األجنثي في انًغرب وانسيطرج عهيه؟
ثانثا :دور انًماويت انًطهحت فٍ يىاجهت االضخعًار:
اٌرؼشف
 - 1بعط أشكال انًماويت انًطهحت (1912-1934):
ػٍٝ
 اٌٛش١مح  - 1اعرخشضأشىاي
ِشاحً
اٌّماِٚح ص.75
انمبائم انًماويت
انسعًاء وأهى انًعارن
اٌّماِٚح
اٌّغٍحح ٚ - ،شائك
وفاحه لبائم انجُىب
 أحًذ انهُبت) (1976-1919بذأ انجهاد فٍ ياٌ، 1912حىجه إنً يراكش،اَهسو أياو انمىاث انفرَطُت فٍ ضُذٌ بىعثًاٌ واصم يماويخه إنً غاَت .ٚإدسان
ص ِٓ 76اٌّغٍحح،
ػٛاًِ
وانصحراء
ٚعُ تؼغ
ن.َ.
، 1934خاض يع االضخعًار يعارن عذَذة .
يربُه ربه ضٍواصم انًماويت بعذ وفاة أحًذ انهُبت إنً غاَت
ذٛلفٙا.
 ٚشائك ص اٌّؼاسنلبائم األطهص
 يىحً أوحًى انسَاٍَ) (1877-1921لائذ لبائم انسَاٌ،حسعى انًماويت باألطهص انًخىضط وهسو انفرَطٍُُ فٍ يعركت نهرٌ بعذ حصارهىاٌر ٟخاػرٗ ا
ِٓ 77
في 13نىنبر. 1914
ن.َ.اٌٛشائك ػذ
انى حىضط
 11-10-9االحرالي
لبائم جبانت
 يحًذ أيسَاٌ) (1860-1912لاوو االحخالل اإلضباٍَ وأنحك بهى هسائى عذَذة.ص ِٓ 78األظٕثٟ؟
ن.َ.
وانرَف

نفىرها عهى
انتراب
انًغرتي.

اعرخٍض أُ٘
ِظا٘ش
ِٛاظٙح
اٌّغاستح
ٌالحرالي
األظٕثٚ ،ٟتٓ١
أعثاب ذٛلف
٘زٖ األخ١شج.

 يحًذ بٍ عبذ انكرَى انخطابٍ) (1932-1962حسعى انًماويت بانرَف وهسو اإلضباٌ فٍ يعركت أَىال َىوَ 21ىنُىز 1921.اضخطهى بعذ ححانف انمىاثاإلضباَُت وانفرَطُت ضُت، 1926وَفٍ إنً جسَرة الرٍََىٌ ثى نجأ نًصر ضُت 1947.

اٌٛش١مح1
ص78
ٚٚشائك
صِٓ 79
ن.َ.

، 1933اضخطهى فٍ
 عطى أوبطالو) (1890-1963حسعى انًماويت انًطهحت ووحذ لبائم صاغرو،اَخصر عهً انفرَطٍُُ فٍ يعركت بىغافر ضُتيارش 1933.

 حذدػٛاًِ
ذٛلف
اٌّماِٚح
اٌّغٍحح
اٌّغشت١ح؟

لبائم األطهص
انكبُر وانصغُر

 - 2بعط انعىايم انًفطرة نخىلف انًماويت انًطهحت:
 اػرّاد اٌمثائً اٌّماِٚح ٚصػّاء اٌّماِٚح ػٍ ٝأعٍحح تغ١ـح ٚػٍ ٝظٕٛد ٠فرمذ ِؼظّ ُٙإٌ ٝاٌخثشج اٌؼغىش٠ح . ذٛفش االحرالي ػٍ ٝظ١ش ٔظاِٚ ٟأعٍحح حذ٠صح . اعرؼأح االعرؼّاس تثؼغ اٌمثائً اٌّغشت١ح ٌّٛاظٙح اٌّما. ٓ١ِٚ -اعرخذاَ االعرؼّاس ٚخاطح ف ٟحشب اٌش٠ف اٌغاصاخ اٌغاِح.

انًغرتي  ،يثينا عىايم تىقفها سنح 1934و؟
ج
انتقىيم اإلجماني - :تين انسياق انتاريخي انعاو نهحًايح وخصائصها؟ ثى تين دور األجهسج االستعًاريح في ترسيخ نظاو انحًايح؟ وأخيرا استجهي يظاهر وأشكالانًقاويح انًسهحح
خالصت :ذؼشع اٌّغشب ٌالعرؼّاس تؼذ ذٛل١غ ِؼا٘ذج اٌحّا٠حٚ ،شٙذخ اٌثالد ِماِٚح ِغٍحح اعرّشخ إٌ ٝغا٠ح ٚٚ، 1934ػغ االعرؼّاس أظٙضج إداس٠ح ٌرغ ً١ٙػٍّ١ح االعرغالي تاٌّغشب.
إعذاد األستار :فؤاد ازهر http://his-geo.e-monsite.com

