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  م20و�19تقديم�عام�حول�ال��نامج:�التحوالت�الك��ى�للعالم�الرأسما���وا�ع�اسا��ا�خالل�القرن�ن�

 

فما�و��طار�ومجاليا�مع�طرح�إش�اليتھ�امل�ي�لة،�:����س����ذا�الدرس�التقدي���إ���توط�ن�موضوع�برنامج�التار�خ�ل�ذا�املستوى�زمنيا�تم�يد�إش�ا��

  ��وما���إش�اليتھ؟�؟الزم���واملجا���لل��نامج

  توط�ن�برنامج�التار�خ����الزمن��- 1

-�� �الفر�سية �الثورة �من �أي �املعاصرة؛ �ا��قبة �طول �ع�� �السنة �ل�ذه �التار�خ �برنامج �1789(يمتد �جدار�برل�ن) �وسقوط �السوفي�� �ا��يار��تحاد �إ��

)1989(.  

  ب�ن�مختلف�الدول�الرأسمالية؛�م��يا���ش�دت�ا��قبة�املعاصرة�احتدام�الصراع��-

  غ��ت�معالم��قتصاد�العال��؛تقنية�ظ�ور�اخ��اعات�و �3و�2الثورة�الصناعية�أيضا�ش�دت��ذه�ا��قبة��-

  ؛ومواز�ن�القوى �يةكما�ش�دت�اندالع�حر��ن�عامليت�ن�سا�متا�����غ���معالم�ا��ر�طة�السياسية�العامل�-

�تباعا�منذ���اية�ق���أما�بمنطق�- �ابتداء�من��20ومطلع�ق�19املشرق�العر�ي�واملغرب�فقد�فقدا�خالل��ذه�الف��ة�استقالل�ما ل�ستعيدا�استقالل�ما

  .20النصف�الثا�ي�من�القرن�

  توط�ن�برنامج�التار�خ����املجال�- 2

،�وقد�من�القارة��ور�ية�لتمتد��عد�ذلك�إ���جل�أنحاء�العالم�لتأثر�ف��ا�سلبا�وإيجابا�والفكر�ة�و�جتماعيةانطلقت�التحوالت��قتصادية�واملالية��-

  عرفت��ذه�املرحلة:

  ن�يجة�الصراع��م��يا��.�خضوع�العالم�لل�يمنة��ور�ية�واندالع�حر��ن�عامليت�ن�مدمرت�ن�-

 .�للعالم�ن�يجة��ذا�الصراعوا��ر�طة�السياسية��غ���مالمح�العالقات�الدولية��-

  طرح��سئلة��ش�الية�امل�ي�لة�ملوضوع�ال��نامج�- 3

والعسكري�مما�أدى�إ���اندالع�حر��ن�والفكري�عدة�تحوالت�وانقالبات�عميقة�ع���املستوى��قتصادي�والسيا����و�جتما����20و�19ش�د�القرنان�

؟�وما�20و�19زنات����العالقات�الدولية.�فما���مظا�ر�التحوالت�ال���عرف�ا�العالم�خالل�قعامليت�ن�ستعمالن�ع���قلب�مواز�ن�القوى�وخ��لة�التوا

؟�وما�و�رد�فعل�دول�املشرق�العر�ي�واملغرب�اتجاه��ذه�التحوالت؟�وما���مظا�ر�التحول����العالم�19مظا�ر�التحول����العالم�الرأسما���خالل�ق

 اء�ا؟؟�وما�و�رد�فعل�املغرب�إز 20الرأسما���خالل�ق
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  19التحوالت��قتصادية�واملالية�و�جتماعية�والفكر�ة����العالم����

�إش�ا��: ��تم�يد �ق �منذ �ا��داثة �إرساء ��� �أور�ا �16و�15بدأت �ق �خالل �ذلك �ودعمت �تطو�ر��18و�17، ��� �سا�مت �تقنية �تحوالت �عدة �طر�ق عن

�.مواز�ة��ان�ليمر�دون�أن�يخلف�تحوالت�اجتماعية�وفكر�ة�ما�قتصادي�،�إال�أن��ذا�التحول�املوا��خالل�القرن�و�عز�ز�النظام�الرأسما�����قتصاد

تحول�فما���مظا�ر�التحوالت��قتصادية؟�وما���أبرز�التحوالت��جتماعية�والفكر�ة�املواكبة�ل�ا؟�وما���املذا�ب�الفكر�ة�ال���أطرت��ذا�ال

  �قتصادي�و�جتما��؟

 19مظا�ر�التحوالت��قتصادية�واملالية�ال���عرف�ا�النظام�الرأسما���خالل�القرن�أوال:����يص�

  شملت��سس�ال���قامت�عل��ا�الثورة�الصناعية�عدة�ميادين�-1

ذه�،�وسـا�مت��ـ��ظ�ــور�تحـوالت�جذر�ـة�م�مــة،�وقـد��مـت��ــددت�تطبيقا��ــا��ـ��مختلـف�امليــادينظ�ــور�عـدة�اخ��اعـات�تقنيــة�وعلميـة��عـ�19عـرف�القـرن�

  ).15،�ص:�1ميدان��تصال...�(وث:��-الصناعة�الكيميائية/�-الصناعة�املعدنية/�-ميدان�الطاقة�ووسائل�النقل/�-�خ��اعات�عدة�ميادين�أ�م�ا:�

الرفع��-ج:��ان�لظ�ور�ا�عدة�نتائو بالثورة�الصناعية،��سميتم�وت�اثفت����منتصفھ��19ذه�السلسلة�من��خ��اعات�ال���انطلقت�مع�بداية�القرن��

تحسـ�ن�جـودة��نتــاج...،��-�سـ�يل�عمليـة�التواصــل/�-�ســ�يل�عمليـة�نقـل�البضــا�ع�و��ـ�اص/�-/والت�لفـة�اقتصــاد�الوقـت�والطاقـة�-مـن���ـم��نتـاج/

  والتجارة).الصناعة�و مما�سيؤدي�إ���تطو�ر�امليدان��قتصادي�بمختلف�فروعھ�(الفالحة�

  أ�م�مظا�ر�التحول����القطاع�الفال���عدد��نتاج�وارتفاع�املردودية��-2

اعتمـــاد�نظـــام�الـــدورة��-استصـــالح��را�ـــ���الزراعيـــة/�-إدخـــال�املكننـــة�واعتمـــاد�البحـــث�العل�ـــ�/�-تم�ــ��التحـــول��ـــ��الرأســـمالية�الفالحيـــة��ـــ��عـــدة�مظـــا�ر:�

إ�شاء�مقاوالت�فالحيـة�وظ�ـور��-بالتجارة�العاملية/�ارتباط�الفالحة��ور�ية�-ظ�ور�ضيعات�متخصصة/�-استعمال�موسع�لألسمدة�واملبيدات/�-/الزراعية

�ذا�التحول�العميق����الفالحة�الرأسمالية�أدى�إ���تنوع��نتاج�وارتفـاع�املردوديـة،�ال�ـ��ء�الـذي�سـا�م��ـ��تزايـد��ر�ـاح�وتوسـيع���ال��ك���الرأسما��...�

  الرأسمالية�والتقنيات�ا��ديثة����طرق��نتاج�وال�سو�ق.�إم�انيات��س�ثمار����البادية��ور�ية�ال���استفادت�من�العالقات�

  عرف�امليدان�الصنا���بدوره�عدة�تطورات�-3

/��دوات�امل��ليــة/�املي�انيكيــة/�املعدنيــة...)�الفــوالذعرفــت�الصــناعات��ور�يــة�خــالل��ــذه�الف�ــ�ة��عــددا�لــم��ســبق�لــھ�مثيــل�(صــناعة�ال�ســيج/�الصــلب/�

وإنجل�ــ�ا�وفر�ســا،�خاصــة��ــ���ــل�مــن�أملانيــا��واملردوديــة��نتــاج���ــم�ــ�ى،�وقــد�شــ�دت��ــل��ــذه�الصــناعات�تطــورا�م�مــا��ــ��خاصــة�بــاملراكز�ا��ضــر�ة�الك

ملعمــل�الــذي�أصــبح�يضــم�مئــات�ذات�الطــا�ع�العــائ���إ�ــ��نظــام�ا�تطــور�نظــام�الورشــة�الر�فيــة�"�املــانوفكتورة�"(�التطــور�فيمــا�ي�ــ�:�او�مكــن�ت��ــيص��ــذ

نتـــاج�وتحســـ�ن�ظـــروف�ممـــا�ســـا�م��ـــ��تطـــور�� �ومصـــادر�الطاقـــة�كصـــناعة�الصـــلب�والفـــوالذ�وتوســـع�اســـتعمال��لـــة�الصـــناعات�الثقيلـــةتطـــور��-العمـــال

�املي�انيـك�و�ك��ونيـك�وظ�ـور�أسـاليب��ظ�ور�صناعات�جديـدة�-�م��ا����الناتج�الوط����جما���سبة�مسا�وتزايد�تطور�الصادرات�الصناعية�-العمل

  .)ملية��نتاج�داخل�املعاملجديدة�لتنظيم�ع

  عملت�ثورة�املواصالت�ع����عز�ز�النظام�الرأسما����-4

�- السكك�ا��ديدية/(�ذه�الوسائل���:�تمثلت���ور�ية،سا�مت�وسائل�النقل�بدور�ا�����سر�ع�وث��ة�التحوالت��قتصادية�و�غي���مظا�ر��ل�البلدان�

وال�اتف�كما�سا�م�ظ�ور�تقنيات�جديدة�لالتصال�والتواصل��التلغراف��)استعمال�الطاقة...ميادين�توسع��- السفن�البخار�ة/و �ظ�ور�املحرك�البخاري 

  وتوظيف�السكك�ا��ديدية����نقل�ال��يد�����سر�ع�وث��ة�التطور�والتقدم.

  ثانيا:�تطور�أسس�النظام�الرأسما���وظ�ور�الرأسمالية�املالية�

  مر�تطور�الرأسمالية�بثالث�مراحل��-1

  ش�دت�أور�ا�تراكم�رؤوس�أموال�استغالل�موارد�للعالم�ا��ديد؛حيث�،�17و�16ظ�رت�خالل�ق��*�مرحلة�الرأسمالية�التجار�ة�أو�امل��كن�يلية:

،�تطــورت�خالل�ــا��بحــاث�العلميــة�والتطــورات�التقنيــة�واك�شــاف�مصــادر�الطاقــة�واســتعمال�19و�18ســادت�خــالل�ق��*�مرحلــة�الرأســمالية�الصــناعية:

  ة�وظ�ور�ال��ك���الرأسما��.��ل

،�عرفــت�تطــور�القطــاع�البن�ــي�واســ�ثمار�رؤوس��مــوال��ــ��امليــدان�املــا���وتزايــد�دور�البورصــة��ــ��20و�19ظ�ــرت�خــالل�ق��*�مرحلــة�الرأســمالية�املاليــة:

  �قتصاد.

  :� املا��تتم���الرأسمالية�املالية��سيطرة�القطاع�البن�ي�وظ�ور�ال��ك����-2

أصـــبحت�رؤوس��مـــوال��ســـ�ثمر��ـــ��ميـــدان�املـــال�و�عمـــال�عـــن�طر�ـــق�ســـوق�البورصـــة،�و�ـــذلك�أصـــبحت��بنـــاك�تلعـــب�دورا�أساســـيا��ـــ���ســـ�ثمار،�أي�

  بناك�إ���مؤسسات�بنكية�رأسمالية�صناعية.ي�خصوصا�الصنا��،�و�ذلك�تحولت�� أصبح�القطاع�البن�ي���يمن�ع���ال�شاط��قتصاد
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الرأسما��،�و�عت���تخفيض��سعار�سالح��ذه�املنافسة�ب�ن�الرأسمالي�ن�مما�يؤدي�إ���إفالس��-�عت���املنافسة�ا��رة�رك��ة�من�ر�ائز�الفكر�اللي��ا����

ل��ك���الرأسما���املؤسسات�الصغرى�وابتالع�ا�من�طرف�املؤسسات�الك��ى،�فت��كز�رؤؤس��موال�ووسائل��نتاج����يد�عدد�محدود�من�املؤسسات،�وا

  وقد�نتج�عن�ال��ك���الرأسما���ظ�ور�مؤسسات���مة�م��ا:�(ال��وست،�ال�ارطيل،�ال�ولدينغ...).�،نوعان:�(أفقي�وعمودي)

  .20و�داية�ق��19ثالثا:��رصد�التحوالت��جتماعية�والفكر�ة�والنقابية�بأور�ا�خالل�ق�

  كب��اش�د�العالم�الرأسما���انفجارا�ديمغرافيا�وحضر�ا��- 1

،�وقد�ش�دت�جل�1900م�ن�سنة��401إ����1800م�ن�سنة��187،�حيث�انتقل�عدد�الس�ان�من�19كب��ا�خالل�القرن��اعرفت�الساكنة��ور�ية�نمو 

غذية�التتحسن�مستوى�ع�ش�الس�ان�(تحسن�(��نمو�إ���عدة�عوامل�م��ا:�ذا�ال�عود�سرعة�،�الدول��ور�ية��ذا�النمو�خاصة�بر�طانيا�وأملانيا�وفر�سا.

�ال��ية �بالوقاية �املجاعات�-و��تمام �من ��عا�ي ��انت �ال�� �البوادي �عن �العزلة �و�و�ئة�فك �تقدم��-و�مراض �خالل �من �ال��ية ��وضاع تحسن

  .)مما�سا�م�تزايد�معدل�الوالدات�وانخفاض�معدل�الوفيات�ميدان�ا�لطب

إ���أز�د��19%�عند�بداية�القرن�10يث�انتقلت��سبة�الس�ان�ا��ضر��ن�من�أقل�من�كما�عرفت�الظا�رة�ا��ضر�ة�تطورا�كب��ا�خالل�نفس�املرحلة،�ح

�%�مع���ايتھ�بالعديد�من�الدول��ور�ية،�وقد�رافق�تطور�الظا�رة�ا��ضر�ة�توسع�كب������م�املدن،�حيث�ظ�رت�العديد�من�املدن�املليونية50من�

  .19أواسط�القرن���سمة�منذيو�ي�و�ار�س�وخاصة�لندن�ال���زاد�عدد�س�ا��ا�عن�مل�كنيو�ورك

�)البوادي�نحو�املدن)�وال��رة�ا��ارجية�(من�أرو�ا�من�رافق�النمو�الديمغرا���والثورة�الصناعية�دينامية�س�انية�م�مة�تمثلت���:�ال��رة�الداخلية�

الذين�غادروا�أراض��م�بالبوادي�لاللتحاق�باملعامل�نحو�با���قارات�العالم�"أمر��ا")،�كما�رافق�ا��شغيل�واسع�لألطفال�وال�ساء�نا�يك�عن�الفالح�ن�

  املتمركزة�باملدن،�كما�سا�مت�الثورة�الصناعية����ظ�ور�طبقت�ن�اجتماعيت�ن�متم��ت�ن�ومتناقضت�ن:

  من�مختلف��متيازات�ال���جاءت���ا�الثورة�الصناعية؛ت�ال���استفادو الطبقة�البورجواز�ة:��-

  وضعف��جور...�ة�وسوء��وضاع�املع�شية�وال��ية:�وال���عانت�من�مختلف�ظروف��ستغالل�والعبوديا)(ال��وليتار��الطبقة�العمالية�-

  واكب�تطور�النظام�الرأسما���ظ�ور�عدة�تيارات�فكر�ة�- 2

��م�ش�وضعف��جور�فلسفية�انطلقت�من�تحليل�واقع��زمة��جتماعية�من�بطالة�وفقر�و �-تج���التطور�الفكري����ظ�ور�تيارات�ومدارس�فكر�ة�

��جتماعي �العدالة �فيھ �وتتحقق �الرأسما�� ��ستغالل �فيھ �ي�تفي �اقتصادي �اجتما�� �لنظام �بديل �تقديم �وحاولت �العمل... �ساعات �عدد ة�وارتفاع

  �و�قتصادية،�من��ذه�التيارات�نذكر�با��صوص:

  للعمال.�املجتمع�و�قتصاد����إطار�نظام��عاو�ي�يضمن�نفس�ا��قوق�و�متيازات:�اق��ح��ذا�التيار�تنظيم�ج�أو�نالذي�يمثلھ��*�تيار�النظام�التعاو�ي

ا��راسة�واملراقبة��من�دعا��ذا�التيار�إ����غي����وضاع��جتماعية�من�خالل�الثورة�وذلك�قصد�التخلص�*�تيار��ش��اكية�الفوضو�ة�أو�الطو�او�ة:

  أ�م�رواد��ذا�التيار.��برودون �اص�ل�س�لد��م�ال�العلم�وال�ال��اعة�وال�الفضيلة،�و�عت���أو�ا���ومة�وال���يمثل�ا�أ��ال���تطبق�ا�الدولة

��خ�ــ� ��ــذا،�فقــد�قــام�مــاركس�بنقــد�عل�ــ��للنظــام�الرأســما���واســتخلص�أن��ــارل�مــاركس�وفر�ــدير�ك�انجلــز:�يمثلــھ��ــل�مــن�*�تيــار��شــ��اكية�العلميــة

ال�ــ��ال�تملــك�ســوى�قــوة�ســواعد�ا�وت�يــع�قــوة��ةال��وليتار�ــملــك�وســائل��نتــاج�ورؤوس��مــوال�للطبقــة�يقــوم�ع�ــ��اســتغالل�الطبقــة�البورجواز�ــة�ال�ــ��ت

إقامــة�مجتمــع�اشــ��ا�ي�ت�تفــي�فيــھ�امللكيــة�الفرديــة��املتمثــل��ــ�املاركســية�البــديل��-عمل�ــا�ألر�ــاب�العمــل�مقابــل�اجــر�ز�يــد،�كمــا�طرحــت��شــ��اكية�العلميــة

ل،�و�التا���ي�تفي�فيھ��ستغالل.�كما�اق��حت�املاركسية�الوسيلة�إلقامة�النظام��ش��ا�ي�و���الثورة��شـ��اكية�العماليـة�لوسائل��نتاج�ورؤوس��موا

  �.ال���تقود�ا�الطبقة�ال��وليتار�ة��عد�أن�تنظم�نفس�ا����إطار�حزب�اش��ا�ي�عما���ثوري

  ا��ركة�العمالية�و�شوء�التنظيم�النقا�ي.��-3

،�فمـع�ان�شــار�املكننــة�بــالبوادي�وظ�ـور�الصــناعة�باملــدن�حــدثت���ـرة�قرو�ــة�كثيفــة�ف�شــ�لت�جـة�للثــورة�الصــناعية�والفالحيــةالعاملــة�ن�يظ�ـرت�الطبقــة�

الســتغالل�وح�ــ���مــن���ــذه��خ�ــ�ةخضــعت��19فخــالل�القــرن��،ابــل�اجــر�ز�يــد�و�ــ��الطبقــة�العاملــةطبقــة�اجتماعيــة�مــن�امل�ــاجر�ن�ت�يــع�قــوة�عمل�ــا�مق

طفـال�وال�سـاء�اسـتغالل�� �-وحـق��ضـراب�والضـمان��جتمـاع�غيـاب�ا��قـوق��ـا��ق�النقـا�ي�-أجـور�ز�يـدة�–اعات�عمـل�طو�لـة�(ساز�ة:�البورجو �طرف

  ..)����عمال�الشاقة.

تأثرت�الطبقة�العاملة�بالفكر��ش��ا�ي�املارك����وانخرطت����العمل�النقا�ي�وخاضت�نضاالت�وت��يات�كب��ة،�وتمكنت�من�تحقيق�مجموعة�من��

 الضمان��جتما��...�-تحس�ن��جور �-�ع��اف�بالعمل�النقا�ي�وحق��ضراب�-تحديد�ساعات�العمل�-ا��قوق�م��ا:��و املطالب�

،�إال�أن��ذه�الثورة�خلفت�نتائج�اجتماعية�جد�وخيمة�وأخرى�سياسية�19من�تحقيق�ثورة�اقتصادية�شاملة�خالل�ق��عالم�الرأسما��ال�تمكن�خاتمة:

 س�نعكس�سلبا�ع���السلم�و�من�العاملي�ن.
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 التنافس��ستعماري�والس���نحو�ا��رب�العاملية��و��

�إش�ا�� ��سا�م�:تم�يد ���م��يا��التنافس �الدول ��الرأسماليةب�ن �و�سواق �النفوذ �ومناطق ��ولية �املوارد �حول �والصراع �ا��رب�ا��ارجية �اندالع ��

� ال�سابق�نحو�ال�س��؟�وما�و�دور��زمات�وما���مظا�ر��الناتجة�عنھ؟�التحالفات�وما���أبرز فما����مظا�ر�التنافس��م��يا��؟�العاملية��و��.

 و��؟���اندالع�ا��رب�العاملية�� � الدولية

  �20ومطلع�ق�19أوال:�مظا�ر�التنافس��م��يا������ق

  تحديد�مف�وم�ا��ركة��م��يالية�- 1

� �القرن �خالل �تطورت �الرأسمالية، �للبلدان �توسعية �خارجية �أو�سياسة �استعمار�ة �حركة ��� ���19م��يالية �القرن �سياسية��20ومطلع �دوافع تحت

نتج�ع��ا�اشتداد�التنافس��م��يا���حول�مناطق�النفوذ�بالعالم�خاصة�بإفر�قيا�وما�نتج�عنھ�من�صراع�واقتصادية�واجتماعية�ودي�ية،�و�ان�أبرز�ما�

 تطور�إ���مواج�ة�عسكر�ة����عدد�من��حيان.

  �م��يا��وأسباب�التنافس� تحديد�أ�م�مناطق�- 2

�سواق�ا��ارجية���دف�تصر�ف�فائض��نتاج�الصنا���وجلب�جل�السيطرة�ع���أاشتد�الصراع�ب�ن�الدول��ورو�ية�من��20و�داية�ق�19مع�أواخر�ق

��قتص �و�زمات ��جتماعية �املشا�ل �حدة �من �للتخفيف �املستعمرات �إ�� �ال��رة �ع�� �فقرا��ا �و���يع ��موال �وتصدير�رؤوس ��ولية ادية�املواد

  الدور�ة.

  ���الذاتية�ل�ل�دولة:�وقد�ارتبطت�ال��اعات��ورو�ية�قبيل�ا��رب�العاملية��و���باملصا

 التحكم����املالحة�البحر�ة�العاملية�وتتضايق�من�القوة�البحر�ة��ملانية�املتنامية. إنجل��ا:��انت�ترغب���  

 .أملانيا:�ا�تمت�بالتوسع��م��يا���ع���حساب�مصا���القوت�ن��ستعمار�ت�ن،�انجل��ا�وفر�سا  

 لور�ن�املحتل�ن�من�طرف�أملانيا�وإ���استكمال�بناء�إم��اطور���ا��ستعمار�ة.فر�سا:�تطلعت�إ���اس��جاع�منطق����لزاس�وال  

 .ايطاليا:�أرادت�تحر�ر�أراض��ا�الشمالية�من��حتالل�النمساوي�وا��صول�ع���نصي��ا�من�املستعمرات  

 بالبلقان.�القوميات�السالفية�بزعامة�صر�يا�تحرر �عارضت� املجر:/�النمسا  

 صر�يا�والشعوب�السالفية����البلقان.�روسيا:�عملت�ع���حماية  

وإفر�قيا.الشرقية�(البلقان)�وقد�توزعت�مناطق�التنافس��ستعماري�ب�ن�الدول��ور�ية�بالعديد�من�املناطق�خاصة�بأور�ا��  

  �ساليب�والوسائل�املستعملة�من�طرف�الدول��ور�ية����التنافس��ستعماري �- 3

  التحالفات�العسكر�ة:�- أ

  �ش�لت�عدة�تحالفات�عسكر�ة�من�أبرز�ا:�20و�داية�ق�19أواخر�ق���

  .خاصة�من�ج�ة�فر�سا�أي���وم�خار�� ،�و�و�حلف�دفا���ضد1882سنة��التحالف�الثال�ي��ملا�ي�النمساوي��يطا��توقيع��-

  الثال�ي�خاصة�أملانيا.،�و�و�حلف�عسكري�موجھ�ضد�التحالف�1907سنة��الوفاق�الثال�ي�الفر������نجل��ي�الرو���توقيع��-

إال�أن�إيطاليا�و�مجرد�انطالق�ا��رب�ستغ���الوج�ة�وتنظم�إ���دول�الوفاق.�1ذه�التحالفات����ال���س�ستمر�إ���غاية�اندالع�ا��رب�ع���، 

  ال�سابق�نحو�ال�س���-ب

ا��رب،�إال�وسارع�ا��ميع�نحو�ال�س��،�حيث�عملت�مختلف��لما�اشتدت��زمة�والصراعات�فيما�ب�ن�الدول��م��يالية�وأحس�ا��ميع�باق��اب�اندالع�

�وقد�ب �العسكر�ة�البحر�ة�وا��و�ة�وال��ية�خاصة�العدوان�التقليديان�أملانيا�وفر�سا�إضافة�إ���إنجل��ا. رزت����ا��انب�الدول�ع���الز�ادة����قدرا��ا

  انب�الوفاق�الثال�ي.العسكري�القوة��ملانية�من�جانب�ا��لف�الثال�ي�والقوة�الفر�سية�من�ج

� سا�سعت�أملانيا�إ���ت�و�ن�مجموعة�من��حالف�الدفاعية�ضد�فر�سا�ان��ت�بت�و�ن�ا��لف�الثال�ي�الذي�ضم��ل�من�برل�ن�وروما�وفي�نا،�لكن�فر�

  ل�من�فر�سا�وإنجل��ا�وروسيا.لم�تبق�مكتوفة��يدي�وسارعت�بدور�ا�إ���إحاطة�نفس�ا�بمجموعة�من��حالف�ان��ت��عقد�الوفاق�الثال�ي�الذي�ضم��

� �الوحدة �حرب �منذ �و�ملان �الفر�سي�ن �ب�ن �القائم �العداء �إ�� �جذوره ��عود �وال�س�� �نحو��حالف �ال�سارع ��ذا �فر�سا��1871سنة �ف��ا �ا��زمت وال��

  �.خاصة�بإفر�قيا�وأور�ا�الشرقية�اء�العالموفقدت�ع���إثر�ا�منطق����لزاس�واللور�ن،�وكذا�إ���التنافس��م��يا���حول�مناطق�النفوذ�بمختلف�أنح
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 ثانيا:�وسائل��سو�ة�ا��الفات��ور�ية�و�زمات�السياسية�الك��ى�قبل�اندالع�ا��رب�العاملية��و��

  الوسائل�ال�����أت�ل�ا�الدول��ور�ية�ل�سو�ة�خالفا��ا�- 1

(�تفاق�الودي��نجل��ي�الفر�����حول�مصر�واملغرب���تفاقيات�الثنائيةعملت�الدول��ور�ية�ع����سو�ة�خالفا��ا�من�خالل�عقد�مجموعة�من�

  )30،�ص:�1والتنازالت�املتبادلة�عن�املصا���ومن�خالل�املؤتمرات�(وث:��و�تفاق�الودي�الفر������ملا�ي�حول�املغرب�وحوض�ال�و�غو)

  وأملانياب�ن�فر�سا��الصراعسا�مت�تطورات��زمة�املغر�ية����تأ����- 2

إ���طنجة�للتعب���عن�رغبتھ����ا��فاظ�ع���مصا���أملانيا�باملغرب�ال���ء�الذي��IIعقب�ز�ارة��م��اطور��ملا�ي�كيوم��اندلعت�):1905*��زمة��و���(

  فر�سا.��غضبأثار�

)� �الثانية ��زمة �وفر�س�):1908-1909* �أملانيا �ب�ن ��قتصادي �إطار�الصراع ��� ��زمة ��ذه �جاءت �مؤكدين �املغرب، �حول �ا �ال��اية �مصا����� ع���أن

  استقاللھ.ع���الدولت�ن�تكمن����املحافظة�

اندلعت�عقب�إرسال�أملانيا�لبارجة�حر�ية�قبالة�ساحل�مدينة�أ�ادير�من�أجل�حماية�رعايا�ا�ومصا���ا��قتصادية�با��نوب��):1911*��زمة�الثالثة�(

  فر�سا�من�جديد.�غضب��فاس،�مما�أثار�املغر�ي�واحتجاجا�ع���حملة�فر�سية�ع�

ادت�أن����ل�باندالع�ا��رب�لوال�تدخل�أطراف�أور�ية�أخرى�من�أجل���دئة��وضاع،�وكذا�تنازل�فر�سا�عن�حوض�ال�و�غو�مقابل���زمات�ذه���

  .���إطار��تفاق�الودي�الفر������ملا�ي�تنازل�أملانيا�عن�رغب��ا����احتالل�املغرب

  لبلقانية�ودور�ا����اندالع�ا��رب��زمة�ا�- 3

ع���إثر�إقدام�النمسا�املجر�ع���ضم�إقليم�البوسنة�وال�رسك،�مما�أثار�غضب�صر�يا�ال����انت���ذه��زمة�قامت�:1908*��زمة�البلقانية�لسنة�

  ).1905سرة�ضد�اليابان�سنة�(�ذه��خ��ة�خرجت�لتو�ا�من�حرب�خا�سالفية����البلقان�بدعم�من�روسياإ���إقامة�الوحدة�ال� تتطلع

بلغار�ا)����حرب�ضد��م��اطور�ة�العثمانية،�فا��زمت��ذه��-اليونان��–دخلت�دول�العصبة�البلقانية�(صر�يا��:1913-1912*��زمة�البلقانية�لسن��� 

  �خ��ة�وتخلت�عن�أراض��ا��ورو�ية�لفائدة�الدول�املنتصرة.

� إ���احتقان�الصراع�ب�ن�الدول��م��يالية،�وسيأ�ي�حدث�اغتيال�و���ع�د�النمسا�من�طرف��20و���من�القرن�أدت��زمات�امل�سارعة�للسنوات��

  ل�ش�ل�الس�ب�املباشر�الندالع�العاملية��و��.�1914يونيو��28طالب�صر�ي��سراييفو�يوم�

 اندالع�ا��رب�العاملية��و���وت�بع�أ�م�مراحل�ا�- 4

�اغتيال�و���ع�د�ا�فرا�سوا�فرديناند�من�طرف�منظمة�صر�ية����يونيھ� ،�لتعلن��عد�ش�ر�ا��رب�ع���صر�يا،�ل�سارع�با���1914*�استغلت�النمسا

  الدول�ا��ليفة�ل�ا����إطار�التحالف�الثال�ي�إ���إعالن�ا��رب�ضد�الدول��عضاء����الوفاق.

  �ما:�*�وقد�مرت�ا��رب�العاملية�بمرحلت�ن�أساس�ت�ن�

،�ودخول�إيطاليا�ا��رب�إ���جانب�دول�الوفاق�ون���حرب�ر�سا�وروسيا):�وتم��ت�باك�ساح�أملا�ي�كب���ع���حساب�ف�1917–1914املرحلة��و���(�-

  ا��نادق.

روسيا�من�ا��رب�نظرا�ا���اب�و ):�وتم��ت�بانتصار�دول�الوفاق��عد�دخول�و.م.أ�ا��رب�إ���جان��م�ع���الرغم�من��9181–1917املرحلة�الثانية�(�-

 ص���مع�أملانيا�(معا�دة�بر�ست�ليتوفسك).دة�ال�شغال�ا�بالثورة�البلشفية�وعقد�ا�معا�

�واتفاقيات���خاتمة: �معا�دات �ستخلف �كما �معا، �وامل��زم�ن �املنتصر�ن �ع�� �وخيمة �نتائج �ستخلف �حرب �دوامة ��م��يالية �الدول �ستدخل �كذا

  �زمة�وأزمات�اقتصادية�شاملة�وخر�طة�سياسية�جديدة.وغرامات�حر�ية�س�تحمل�ا�الدول�امل�
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  اليقظة�الفكر�ة����املشرق�العر�ي�

.�20و�دايـة�القـرن��19واسـتمرت�طيلـة�القـرن�)�1802-1789(ع�ـ��مصـر�بونابـارت�بدأت�ال��ضة�العر�ية�باملشرق�العر�ي�مع�حملة�نابليون��تم�يد�إش�ا��:

�ــ��فمــا���أ�ــم�العوامــل�املم�ــدة�لليقظــة�الفكر�ــة�باملشــرق�العر�ــي؟�ومــا���الوســائل�ال�ــ��ســاعدت�ع�ــ��قيــام��ــذه�ا��ركــة؟�ومــا���أبــرز�التيــارات�ال

 ؟وما�و�دور��ذه�ا��ركة����التطورات�ال���عرف��ا�املنطقةانتظمت����إطار�ا�الطبقة�املثقفة؟�

 م19شرق�العر�ي�خالل�القرن�عوامل��عث�اليقظة�الفكر�ة�باملظروف�و أوال:�

  بواعث�اليقظة�الفكر�ة�باملشرق�العر�ي -1

  سا�مت�عدة�عوامل����ظ�ور�اليقظة�الفكر�ة�باملشرق�العر�ي:

تمثلت����ا��ملة�الفر�سية�ع�ـ��مصـر�وضـعف�السـلطة�العثمانيـة�وتزايـد��طمـاع��ور�يـة�والتعصـب�للعنصـر�ال���ـي�واحـتالل�أجـزاء��عوامل�سياسية:�-

  واسعة�للبالد�العر�ية�إضافة�إ����صالحات�السياسية�ب�ل�من�مصر�وتو�س؛�

ال�ــ�افة�وا��معيــات�وإحيــاء�اللغــة�العر�يــة�وقواعــد�ا�وان�شــار�قــيم�تجلــت��ــ��عــودة�البعثــات�الطالبيــة�مــن�ا��ــارج�وظ�ــور�املــدارس�و �عوامــل�ثقافيــة:�-

  ال�سامح�وإدخال�املطبعة؛

  .الت�ش��ية�تمثلت����نمو�الطبقة�الوسطى�وتزايد�الشعور�بالقومية�العر�ية�والدعوة�إ����عليم�املرأة�وتزايد�البعثات�املسيحية�عوامل�اجتماعية:-

حيــــث�تــــم�تأســــ�س�ا��معيــــات�وإ�شــــاء�املــــدارس�واملس�شــــفيات�و�شــــر�الثقافــــة�باعتبار�ــــا��،العر�ــــي�باملشــــرق �ســــتقالل�عــــن�العثمــــاني�ن�ان�شــــرت�روح��

كما�تم�استعمال�الشعر�واللغة�العر�ية�للتحرر�من�قبضة��تـراك،�وقـد�تـزعم��ـذه�ا��ركـة�مجموعـة�مـن���س�بداد�العثما�يالوسيلة�الوحيدة�مل�افحة�

(أنظـر�الئحـة��عالم)،وقـد�مثلـت�ا��ملـة�النابليونيـة�ع�ـ��مصـر�ا��ـدث��بـرز�الـذي��ز��س�ال�سـتا�ي�وناصـف�اليـااملفكر�ن�من�أمثـال�ابـرا�يم�باشـا�و�طـر 

  أعطى�انطالقة�اليقظة�الفكر�ة����املشرق�العر�ي.

  الظروف�العامة�النتقال�إشعاع�اليقظة�الفكر�ة�إ���مصر -2

مـا�لـم�يـتم�إنجـازه�طيلـة����اليقظة�الفكر�ة�باملشرق�العر�ي�باعتباره�قد�حقق����عقود�قليلة�مـن�الـزمن�)��1848-1805(حاكم�مصر�سا�م�محمد�ع����-

،�وذلـك�مـن�خـالل�مـا�أرسـلھ�مـن��عثـات�طالبيـة�إ�ـ��ا��ـارج�ورعايتـھ�ل��يـاة�الثقافيـة�والفكر�ـة�بمصـر�ووضـعھ�لقاعـدة�القـرن�ن�املاضـي�ن�(ف�ـ�ة��نحطـاط)

  عر�ي.أساسية����املشروع�ال��ضوي�ال

�وإقامـة�العديـد�مـن�املطـا�عوال�ـ�ف�مـن�إصـدار��عـض�ا��رائـد��مـ��م�عـض��تمكـنكما�سا�م�مفكرو�الشام����نقل�اليقظة�الفكر�ـة�إ�ـ��مصـر،�حيـث��-

  .�عد���ر��م�إل��ا

ب��دار�ـــة�حســـب�درجـــة�قـــام�رافـــع�الط�طـــاوي�بتأســـ�س�اليقظـــة�الفكر�ـــة�بمصـــر�مســـتغال�رحلتـــھ�إ�ـــ��بـــار�ز،�كمـــا�طالـــب�بتعلـــيم�الفتـــاة�وشـــغل�ا�للمناصـــ�-

ة�مـن�قـوة��علم�ا،�إضافة�إ���إنتاجھ�ملجموعة�من�املؤلفات�ال���وضعت��سـس��و�ـ��لليقظـة�الفكر�ـة�بمصـر،�كمـا�د�ـ��رواد��ـذه�ا��ركـة�إ�ـ���سـتفاد

 ا��اكم�واملح�وم�من�خالل���مج�أنظمة�ديمقراطية�ع���النمط�الغر�ي.

  ة�الفكر�ة�باملشرق�العر�يأ�م�التيارات�ال���ع��ت�عن�اليقظ  ثانيا:�

  أف�ار�التيار�السلفي -1

��سال  �البالد ��� �وال��ضة ��صالح �حر�ات �جميع �إفشال �ع�� ��عمل ��ور�ية ��ستعمار�باعتبار�الدول �محار�ة �إ�� ��فغا�ي �الدين �جمال �كما�دعا مية،

�الدي �إ�� �الرجوع �إ�� �دعا �كما �الغرب، �من �التقدم �بأسباب �و�خذ �باالنفتاح �ل�ونھ�طالب �الصا��، �السلف �ع�د ��� �الشأن ��ان �كما �بأح�امھ �لألخذ ن

  :يدعو�التيار�السلفي�إ��سيوحد��مة��سالمية،�و�كذا�

  والنظر����س����م�الذاتية�وكيفية�معا����م�للمشا�ل�املطروحة�عل��م؛(السلف�الصا��)��قتداء�با��لفاء�الراشدين��-

  جتمع��سالمي�����ذه�ا��قبة�واعتبار�الناس�سواسية����الواجبات�كما����ا��قوق؛امل�تنقد�الفوارق��جتماعية�ال���م�� �-

  من�أجل�تجاوز�ا���ل�و�مية�ال���أصابت�الدول�العر�ية...وإحياء�اللغة�العر�ية�وعلوم�الدين�الدعوة�إ����عليم�وتفس���القرآن��-

��:45-44يبقى��ل�من�محمد�عبدو�وعبد�الرحمان�ال�واك���إضافة�إ���جمال�الدين��فغا�ي�أ�م�رواد��ذا�التيار.�(أنظر�الئحة��عالم،�ص(  

  مبادئ�التيار�العلما�ي -2

  يجب�أن��ستفيد�من�خ��ا��ا؛�باعتبار�أن�الشعب�يمثل�الفئة�الك��ى�ال���تن���البالد،�و���ال��و�ستعمار��ور�ي�رفض��ستغالل�العثما�ي��-

  ؛العثمانيون �مطالبة�العرب�بتحقيق�ا��ر�ة�واملساواة�والقضاء�ع����متيازات�ال���يتمتع���ا��تراك�-
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�إ�ـــ��تقليـــد�الغـــرب��ـــ��عـــادا��م�وتقاليـــد�مإ�ـــ��فصـــل�الـــدين�عـــن�الدولــة�رفــض��وضـــاع��جتماعيـــة�باملشـــرق�العر�ـــي�ال�ـــ��تمـــزج�الــدنيا�بالـــدين�والـــدعوة��-

  وتطور�م�وحداث��م.

وأن�ي�ـون�الشـعب��ـو�سـيد�نفسـھ�لالبتعـاد�عـن��(ال��ملـان)�الدعوة�إ���تنظيم�السلطة�ع���أسس�عصر�ة�بإقامة�قـوان�ن�تضـم��ا�جمعيـة�ممث�ـ��الشـعب�-

  �س�بداد�والفو���...

ب�ن��ؤالء�الثالث��و�أ��م�مفكرون�مسيحيون�القاسم�املش��ك�،�وأديب�إ��اق�وفرج�أنطوان�أ�م�رواد��ذا�التيار�شيبقى��ل�من�فرا�س�س�مرا��

 انتقدوا�ال�سلط�العثما�ي�ودعوا�إ���ت�و�ن�مجتمع�قومي�ع���أسس�عصر�ة�وإ���تقليد�الغرب.

  دور�اليقظة�الفكر�ة����التطورات�ال���عرف�ا�املشرق�العر�ي  ثالثا:

  من�نتائج�اليقظة�الفكر�ة:

  �نحطاط�وإحياء�علوم�الدين؛ا��فاظ�ع���اللغة�العر�ية�وإعادة�إحيا��ا�من��-

  ان�شار�ا��معيات��دبية�والعلمية�العر�ية�ال���غرست�بذرة�القومية�والوطنية؛�-

  �تطو�ر�ميدان�ال��افة�والتأليف�وال�شر.�-

  تنظيم�تكتالت�منظمة��ع���عن�أحالم�العرب�وتدعو�إ����تحاد�واملطالبة�با��قوق�وا��ر�ات...�-

والعلمية����است��اض�روح�القومية���دبيةا��معيات��وإ�شاءالعر�ي���اث�والر�ة�باملشرق�العر�ي�من�خالل��ع��از�باللغة�رواد�اليقظة�الفك�أس�م�

املطالبة�بحقوق�م�ومواج�ة��ستعمار�ون�يجة�لذلك�تزايد�الطلب�ع���رواد�اليقظة�الفكر�ة�����إ��دور�كب������دفع�العرب��ألف�ار�مالعر�ية�كما��ان�

 )(الوزرة�ملحمد�عبده�لبعض�م�مناصب�وم�ام�كب��ة����الدولة�أسندتل�السيا����حيت�املجا

د�لقد��ان�لليقظة�الفكر�ة�باملشرق�العر�ي�دورا�أساسيا�����عث�فكرة�القومية�العر�ية�والروح�الوطنية�من�خالل�ا��معيات��دبية�والقصائ�خاتمة:

  .الر���والتقدم�وا��داثة،�كما�أدت�إ���تكتالت�منظمة��ع���عن�أحالم�العرب�وتدعو�إ���والدعوة�إ���التمسك�بالدين�الثور�ة
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 الضغوطات��ستعمار�ة�ع���املغرب�ومحاوالت��صالح

حيــث�أصــبح�محــط�أطمــاع�القــوى��ور�يــة�ال�ــ��اســتغلت�تفوق�ــا�العســكري�و�قتصــادي�املغــرب�منعطفــا�خط�ــ�ا��ــ��تــار�خ���19عــد�قالتم�يــد��شــ�ا��:�

قـــام�املخـــزن�بمحـــاوالت�إصـــالحية�إال�أن��ســـتعمار�حـــد�مـــن�فعالي��ـــا�وســـا�م��ـــ���الضـــغوطاتوملواج�ـــة��ـــذه�املغـــرب،�ملمارســـة�ضـــغوطات�ممن��يـــة�ع�ـــ��

؟�ومـــا����ليـــات�املوظفـــة��ـــ���ـــذه�الضـــغوطات؟�ومـــا���19ال�ـــ���عـــرض�ل�ـــا�املغـــرب�خـــالل�القـــرن الضـــغوطات��ســـتعمار�ة�فمـــا���مظـــا�ر�إفشـــال�ا.�

 مجاالت��صالح�ال���قام���ا�املغرب؟�وما���النتائج�امل��تبة�ع��ا؟

 19أوال:�دور�الضغوطات�العسكر�ة�كوسيلة�للتغلغل��ور�ي����املغرب�خالل�ق

 1844العسكر�ة�ع���املغرب�بحرب�إ�س���سنة��انطلقت�ضغوط�فر�سا�-1

  حصلت�مجموعة�من�التطورات:��1830عد�احتالل�فر�سا�ل��زائر�سنة�

  *�اندالع�املقاومة�ا��زائر�ة�بقيادة��م���عبد�القادر�ا��زائري�ومساندة�املغرب�ل�ذه�املقاومة.�

  .�وإعالن�ا��رب�عليھ�ر�عة�للتدخل����املغرب*�اس�ياء�فر�سا�من�تدخل�املغرب����نفوذ�ا��ستعماري�واتخاذ�ذلك�ذ

وا��زام�ا���ش�املغر�ي����معركة�"إ�س��"�أمام�قوة�ا��ـ�ش�الفر��ـ���املـد���بأسـ��ة�متطـورة��1844غشت��11إعالن�فر�سا�ا��رب�ع���املغرب�����

ا��ــــدود�بـــ�ن�املغــــرب�وا��زائــــر�مــــن�ســــاحل��ع�ــــ��ترســــيمال�ـــ��نصــــت��1845وتنظـــيم�عســــكري�محكــــم�وإجبــــار�املغــــرب�ع�ـــ��توقيــــع�معا�ــــدة�لالمغنيــــة�ســــنة�

وال�مـاء�فيـھ،�وقـد��ـان�ن�يجـة�غمـوض�بنـود��ال�يحـرثمجـال��اعتبار�أنـھ�املتوسط�إ���ث�ية�السا����شمال�فيكيك�وترك�املجال�ال��راوي�دون��عي�ن�ع��

 باملغرب�انطالقا�من�واحات�ا��نوب�الشر��.�اتفاقية�لالمغنية�أن�بقي�املجال�ال��راوي�مفتوحا�أمام�الفر�سي�ن�الذين�استغلوه�من�أجل�التوغل

 )1859/1860عززت�إسبانيا�ضغوط�ا�ع���املغرب�من�خالل�حرب�تطوان�(�-2

ذلك،��ـ��لـممـا�أدى�إ�ـ��تزايـد�رغبـة�إسـبانيا��ـ��احـتالل�املغـرب�والبحـث�عـن�ذرا�ـع��،عسـكر�اھ�عـن�مـدى�ضـعف�1844أبـان�ا��ـزام�املغـرب��ـ��موقعـة�إ�سـ���

ا��ــرب��ــ����ـذا��طــار�اســتغلت�إســبانيا�حـدوث�مناوشــات�بــ�ن�أفــراد�مـن�قبائــل��نجــرة�وا��اميــة�العسـكر�ة��ســبانية��ســ�تة�املحتلــة�ممـا�أدى�إ�ــ��إعــالن

  .جھ�املغرب�من�خالل�"معركة�تطوان"و 

لعـــل�أبرز�ـــا�أن�يـــدفع�املغـــرب��ا�قاســيةوال�ـــ��تضـــمنت�شـــروط�،1860ســـنة�ا�ـــدة�الصـــ���بــ�ن�ان��ــت�املعركـــة���ز�مـــة�مذلـــة�ل��ــ�ش�املغر�ـــي�وتوقيـــع�مع�

�ـ��حـ�ن�تـم�وضـع�أمنـاء�إسـبان�باملرا�ـ���املغر�يـة�السـتخالص�النصـف��،تمكن�من��سديد�نصـف�ا��عـد�سـنة�،مليون�ر�ال�20إلسبانيا�غرامة�مالية�تقدر�ب

  ،�و��وءه�لالق��اض�وأدت�إ���تطاول�النصارى�عليھ.ستقاللھ�املا��الثا�ي�من�الغرامة�مما�سا�م����إفراغ�خز�نة�املخزن�املغر�ي�وفقدانھ�لسيادتھ�وا

  .م19ثانيا:�أدت�الضغوطات�الدبلوماسية�إ���ان��اع�امتيازات�تجار�ة�وسياسية�أور�ية�باملغرب�خالل�ق

 التدخل�الدبلوما����املم�د�لفرض�امتيازات�تجار�ة�أور�ية�ع���املغرب.�- 1

  :مختلفةمعا�دات�مع�املغرب�لضمان�امتيازات��سارعت�الدول��ور�ية�إ���عقد�عدة

وتـــوف����مـــن�ل�ـــم�وملمتل�ـــا��م�بـــاملغرب�حمايـــة�رعايـــا�إنجل�ـــ�ا�وتجار�ـــا��وال�ـــ��نصـــت�ع�ـــ��1856لســـنة��*�معا�ـــدة�الصـــ���وامل�ادنـــة�بـــ�ن�املغـــرب�و�نجل�ـــ�

عــدم�تــدخل�القضــاء�املغر�ــي��ــ��ال��اعــات�ال�ــ��تحــدث�بــ�ن��و ��ــ�بحر�ــة�الســفر�والســكن�وحــق�التعمأن�يتمتــع�الرعايــا��نجل�ــ��و ��م�لــإوتأديــب��ــل�مــن�أســاء�

  ).إطار�امتيازات�قضائيةإنجل��ا�باملغرب�����رعايا

وال�ــ��نصــت�ع�ــ��حر�ــة�التجــارة�واملســاواة�بــ�ن�التجــار�املغار�ــة�و�نجل�ــ��وذلــك�بضــمان�ا��ــق��ــ���1856ســنة��*��تفاقيــة�التجار�ــة�بــ�ن�املغــرب�وإنجل�ــ�ا

وحق�الكراء�و�نتفاع�و�نـاء�الـديار�واملخـازن.�كمـا�نصـت�ع�ـ��إسـقاط�الكنطـرادات�(�ـان�ا��ـواص��ـ��املغـرب��شـ��ون��باملغرب،راء����السكن�والبيع�والش

  )....من�املخزن�ما��س���بالكنطردة�أي�حق��نفراد�بتصدير�مواد�معينة).�واملواد�املمنوعة�من�التصدير��القمح�والشع���و�غنام�والصوف

الضغوطات�الدبلوماسية��ور�ية�عامة�وال��يطانية�ع���ا��صوص�واملتمثلة����عدد�من��تفاقيات�واملعا�ـدات�مـن�فـتح�املغـرب�تجار�ـا�لقد�مكنت��

  وتكر�س�التغلغل��جن����ش�ل��ادئ.

  التدخل�الدبلوما����املم�د�لفرض��متيازات�السياسية��ور�ية�باملغرب�- 2

  ).1863ب�ن�املغرب�وفر�سا�(يونيو��*��سو�ة�بيكالر 

و�ل��وموظفو�السفارات�والقنصليات�نصت�معا�دة�بيكالر�ب�ن�املغرب��وفر�سا�ع���تقني�ن�وضعية�املحمي�ن����املغرب،�وال���شملت�السماسرة�والتجار 

فئـة�مـن��القضـاء�الشـر����سـالمي،�ممـا�أدى�إ�ـ��ظ�ـور ات�وح���الوقوف�أمـام�غرامالضر�ب�أو�ال��م،�و�التا���ال�يتعرض�ل�م�املخزن����تأدية�أفراد�عائال

ال��شـــمل�م��ح�ـــام�الســـلطانية.��ـــذا�مـــا��ســـ���با��مايـــة�القنصـــلية�وال�ـــ���ع�ـــ��ا��مايـــة�ال�ـــ���ـــان��عـــض�ممث�ـــ��الـــدول�داخـــل�املجتمـــع�املغر�ـــي�املحميـــ�ن�
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ن�مــو ،�وقــد�تطــورت�إ�ــ��إعفــاء�املحميــ�ن�مــن�واجبــات�الضــرائب��19النصــف�الثــا�ي�مــن�القــرن ��ور�يــة�يمنحو��ــا�لــبعض�املغار�ــة�املتعــامل�ن�مع�ــم�خــالل

  ،�وقد�استفحلت��ذه�الظا�رة�لدرجة�أن�أصبح��عض�القناصل�ي�يعون�"ا��ماية"�باألسواق�كما�ي�يعون�أية�سلعة.متا�عة�القضاء�الشر����سالمي

  1880*�مؤتمر�مدر�د�لسنة�

،�حيث�أصبحت��شـ�ل�)1894-1873(�ة�القنصلية�"الفردية"�بطلب�من�السلطان�ا��سن��ول عقد�مؤتمر�مدر�د�من�أجل�إعادة�النظر����نظام�ا��ماي

القــــة��جانــــب�أقر�ــــا�كقــــانون�يحكــــم�ع�ء�ا��مايــــة�القنصــــلية،�إال�أن��ــــذا�املـــؤتمر�بــــدل�إلغــــاخطـــرا�ع�ــــ��املغــــرب�وأفقــــدت�الســــلطان�الســــيادة�ع�ــــ��رعيتــــھ

رفضـ�ا�ملـا��شـ�لھ�مـن�تـدخل��املغـربلكـن��،املشـار�ع�كمـد�خـط�السـكك�ا��ديديـة�القيـام�بـبعضكمـا�فـرض��ـذا�املـؤتمر�ع�ـ��املغـرب��.باملحمي�ن�و�ـاملخزن 

  أجن������شؤونھ�و�سمح�باملز�د�من�التنافس�والضغط�الدو���حولھ.

  19ال�سرب��ستعماري�نحو�ال��راء�املغر�ية���اية�القرن��-3

 فر�سية).و ��ر�طانيةو وط�استعمار�ة�(إسبانية�املغر�ية�لعدة�ضغوا��نو�ية�الشرقية��عرضت��قاليم�ا��نو�ية��-

ممــا�البحــري�مــن�فــرض�عــدة�مطالــب�م��ــا�ا��ــق��ــ��اســتغالل�املنــاطق�ا��نو�يــة�املغر�يــة��ــ��الصــيد��1860تمكنــت�إســبانيا�منــذ�معا�ــدة�الصــ���لســنة��-

 أطلق�عنا��ا����املرا����ا��نو�ية.

لفائدة�شركة�"إفر�قيا�وسوس"�وذلك��عد�وصول�ممثل�ا�"ماكي��ي"�إ����قاليم�ال�ـ�راو�ة�ع���ت�شيط�املبادالت�التجار�ة��1872عملت�بر�طانيا�منذ��-

 ملصا���ال��يطانية����املنطقة.�من�أجل�فرض�ا�ا��ا�(إقليم�طرفاية�ع���ا��صوص)مع�س�مباشرة�ور�طھ�عالقات�تجار�ة�

  .�نو�ية�وا��د�من�تجاوزات��سباند�سيادة�املغرب�ع���أقاليمھ�ا�لتأكي��1882و�ز�ارتھ�لسوس��ق����سنة��ول��ان�رد�فعل�السلطان�ا��سن��-

فر�ســـا�أمـــا��.إضـــافة�إ�ـــ��الشـــمالية�املحاذيـــة�لســـ�تة�ومليليـــة�الداخلـــة�ووادي�الـــذ�بو �وجـــدور�و �انـــت�أطمـــاع��ســـبان�منصـــبة�ع�ـــ���ـــل�مـــن�طرفايـــة��

فكيك�و �مراكشو وجدة���بعض�املدن��خرى�و �مستغلة�عدم�ترسيم�ا��دودبا��نوب�وا��نوب�الشر���توغلت����ال��اب�املغر�ي�فاحتلت�عدة�مناطق�ف

  .1912وشنقيط�وأطار،�وذلك�قبل�أن�يتم�عقد�اتفاقية�ا��ماية�سنة��طنجة..)�ثم�منطقة�توات�وتدكيلت�و�ورارةو �فاسو 

  ملواج�ة��طماع��جن�ية�قام�املغرب��عدة�إصالحات.�-ثالثا

  �م��ياليةجاءت��صالحات�العسكر�ة�ملواج�ة��طماع��-1

ف�ع�ـ��استقدام�ضـباط�أجانـب�مـن�أجـل��شـرا��-�عو�ض�قبائل�الك�ش�وج�ش�البخاري �ت�و�ن�نواة����ش�مغر�ي�قادر�ع���تمثلت��ذه��صالحات���:

إرسـال��عثــات�عسـكر�ة�إ�ــ��ا��ـارج�مــن�أجـل�التــدر�ب���-�طانيــاخاصــة�مـن�بر �اسـت��اد�أســ��ة�مـن�الــدول��ور�يـة�-ا��ــ�شتـدر�ب��صـالحات�العســكر�ة�و 

  والصناعة�العسكر�ة.�لتطورات�ا��اصلة����مجال��س��ةو�طالع�ع���ا

عن�مدى�ضعف�ا��ـ�ش�املغر�ـي،�ال�ـ��ء�الـذي�اسـتد���ضـرورة�القيـام���ل�من�فر�سا�وإسبانياأبانت�املواج�ات�العسكر�ة�ال���خاض�ا�املغرب�ضد��

كر�ة�عميقـــة،�إال�أن�إشـــراف��ور�يـــ�ن�ع�ـــ���ـــذه��صـــالحات�و�ـــم�الـــذين�ع�ـــ�وا�عـــن�أطمـــاع�م��ـــ��احـــتالل�املغـــرب�مـــا��ـــان�ل�ســـا�م��ـــ��بإصـــالحات�عســـ

  إنجاح�ا.

  تم��ت��صالحات��دار�ة�و�قتصادية�باملحدودية�-2

إصـــالح�و �إصـــالح�نظـــام�الســـلطات�املحليـــةاري�املركـــزي�و وإصـــالح�ا���ـــاز��د�الـــوزارات�واملناصـــب�ا��ديـــدةتمثلـــت��صـــالحات��دار�ـــة��ـــ��إحـــداث��عـــض�

  لكن��ذه��صالحات��مت�ا��انب�الشك���فقط�ولم���م�جوانب�ال�سي���والتدب����داري�اليومي�لإلدارة�املغر�ية�ومركز�ا�ومحليا.�شؤون�املرا���...

�ساســية��الســكر�والقطــن�الصــناعات�و تطــو�ر�الفالحــة�لجلــب��عــض��الت�و �أمــا��صــالحات��قتصــادية�فقــد�جــاءت�مــن�أجــل�تقو�ــة�الب�يــات�التحتيــة

  جديدة.�ةالقيام�بإصالحات�نقدية�وسك�عمل،�وكذا�إنتاج��عض�املعادن��الفحم�ا���ري الشروع����و �والورق

صالحات�اقتصـادية�وإدار�ـة،�إال�)�إ1محمد�بن�عبد�الرحمان�وا��سن�و (عبد�الرحمان�بن��شام���19من�ق�2النصف�خالل�املغار�بة�قام�السالط�ن��

  وجعل�نتائج�ا�تتم���باملحدودية.�دت�إ���إفشال�جميع��ذه��صالحاتأن�رغبة��ور�ي�ن����فرض��يمن��م�ع���املغرب�أ

  إصالحات�محدودة�بدوره�قطاع�التعليم�فعر �-3

إرسـال��-ا��الر�اضـيات�والكيميـاء�وال�ندسـةوال��ـ�يع�ع�ـ���علم�ـ�ـ��العلـوم�ا��ديثـة�منـا���التعلـيم�إ�شاء�مدارس�عصر�ة�ع�ـ��الـنمط��ور�ـي�وإدخـال�(

  .)ك�دية�من�احد�ا���اج�املغار�ة 1865سنة� عبد�الرحمانمطبعة�إ���املغرب����ع�د�السلطان�محمد�بن�أول��تم�إدخال�-�عثات�علمية�إ���ا��ارج

�.نتائج�محدودة�لم�تحقق�النتائج�املرجوة  

والتعليميـــة...�و�دار�ــة�ضــغوطات�أجن�يــة�كشـــفت�عــن�مـــدى�ضــعف�قاعدتــھ�العســـكر�ة�و�قتصــادية�واملاليـــة�ل�19خضــع�املغـــرب�خــالل�القـــرن�خاتمــة:�

  .�20ال���ء�الذي�استد���ضرورة�القيام��عدة�إصالحات��ان�مص���ا�الفشل�والسقوط����شراك�ا��ماية�و�ستعمار�مع�مطلع�القرن�
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  1929أور�ا�من���اية�ا��رب�العاملية��و���إ���أزمة�

خلفــت�ا��ــرب�العامليــة��و�ــ��نتــائج�م�ولــة،�شــو�ت�مظــا�ر���ســانية�وأوقفــت�املــد�ا��ضــاري�واســت��فت�املــوارد�ال�شــر�ة�و�قتصــادية،��تم�يــد�إشــ�ا��:

العامليـــة��و�ـــ�؟��.�فمـــا���التطـــورات�ال�ـــ��شـــ�د��ا�أور�ـــا��عـــد�ا��ـــرب�وســـا�مت��ـــ��ان�شـــار�البطالـــة�والفقـــر�وخلفـــت�أزمـــات�اقتصـــادية�واجتماعيـــة�كب�ـــ�ة

  والنتائج��قتصادية�والتطورات�ال���خلف��ا؟؟�وما���ال�سو�ات�السياسية�ال���أعقب��ا

I-التعر�ف�بمراحل�ونتائج�ا��رب�العاملية��و���  

  تحديد�مراحل�ا��رب�العاملية��و���-1

�:�تقــدم��ملــان1917إ�ــ���1914مــن��-و�ــ��ع�ــد�النمســا�وانــدالع�ا��ــربال�:�اغتيــ1914(��ــ���حــداث�التاليــة:��و�ــ�يمكــن�ت��ــيص�مراحــل�ا��ــرب�العامليــة�

�-�عـد�انـدالع�الثـورة�البلشـفية���ـاوعقـد�ا�ملعا�ـدة�الصـ���مـع�أملانيـا��:�ا���اب�روسيا�مـن�ا��ـرب1917-وتفوق�م����حرب�ا��نادق���املعارك��وحلفا��م

:�ان��ـــاء�ا��ـــرب��1918-الوفـــاق�(فر�ســـا�و�ر�طانيـــا�وو.م.أ)��غ�ـــ��مـــواز�ن�القـــوة�لصـــا���:�دخـــول�الواليـــات�املتحـــدة��مر�كيـــة�ا��ـــرب�و 1918إ�ـــ���1917مـــن�

 وحلفا��م).�وا��زام��ملان�الوفاقبانتصار�

� ــان�تم�ــ�ت�ا��ــرب�باســتعمال�أســ��ة�جــد�متطــورة�غالبي��ــا��ســتعمل�ألول�مــرة��الــدبابات�واملــدافع�والطــائرات،�وقــد�بــرع��ملــان��ــ��حــرب�ا��نــادق،�و�

إتــالف�املســاحات�الزراعيــة��إ�ــ��ا��ــربأدت�،�أمــا�ع�ــ��املســتوى��قتصــادي�فقــد�دول�الوفــاقو.م.أ�دور�حاســم��ــ��تحو�ــل�مســار�ا��ــرب�لصــا���لتــدخل�

�ـــ��ممـــا�أدى�إ�،املصـــا�ع�أو�تحو�ل�ـــا�إ�ـــ���نتـــاج�ا��ر�ـــي�وتـــدم�� وانخفـــاض��نتـــاج�وتـــأثره�بقلـــة�اليـــد�العاملـــة�ال�ـــ��تـــم�تجنيـــد�ا�واســـت��اف�املنـــاجم�وتوقـــف�

ع�ــ��املســتعمرات�لتــوف���ا��اجيــات�و�التــا���فقــدان��والضــغطوان�شــار�البطالــة�وتزايــد���ــم�القــروض�وظ�ــور�املجاعــة�ارتفــاع��ســعار�و الت�ــ�م�النقــدي�

  .لصا���و.م.أ�املمول�الرئ�س�للدول��ور�ية�أثناء�ا��رب�أور�ا�صدار��ا��قتصادية�العاملية

  استخالص�نتائج�ا��رب�-2

  ال�شري�و�قتصادي�ع���املستوى 

ن�يجـــة�تـــد�ور��نتـــاج��ان�شـــار�املجاعـــة��ـــ��صـــفوف�الســـ�ان�-ك�ـــ��ا���تـــ�ن،�املنتصـــرة�وامل��زمـــةبواملعطـــو��ن�واليتـــامى�و�رامـــل�ماليـــ�ن�القت�ـــ��وا��ر�ـــ��(

 ).ا��ار���والداخ��ت�الدين�ارتفاع�معدال �-ارتفاع�معدالت�البطالة�-الزرا���وتدم���ا��قول�وفقدان�املواد�الغذائية�من��سواق

دمات��جتماعية�وا��ر�ات�وا��قوق�السياسية�وتدم���الب�يات�التحتية�بالبلدان�املشاركة����ا��رباسا�مت�ا��رب�العاملية��و������تراجع����.��  

  ع���املستوى�السيا���

  وإ�شاء�عصبة��مم:�توقيع�عدة�معا�داتا�عقاد�مؤتمر�فرساي�ببار�س�بحضور�الدول�املنتصرة،�وتم�أعقب�ا��رب�

):�اعت�ــ�ت��ــذه�املعا�ــدة�أملانيــا�مســؤولة�عــن�انــدالع�ا��ــرب،�واقتطعــت�م��ــا�منطق�ــ���لــزاس�واللــور�ن�لصــا���فر�ســا�1919فرســاي�(يونيــو��معا�ــدة��-

  وإرغام�ا�ع���دفع�غرامة�حر�ية؛

  .ل�ماالل�القوميات�ال����انت�تا�عة�):�تم�بموج��ا�فصل�النمسا�عن��نغار�ا�و�ع��اف�باستق1919سان�ج��مان�(ش�ن����-

  ):�فرضت�ضد�بلغار�ا�ال���اقتطعت�م��ا�عدة�أرا����لصا���الدول�املجاورة.1919نو�ي�(�-

  ):�فقدت�بموج��ا��م��اطور�ة�العثمانية�أراض��ا����البلقان�واملشرق�العر�ي�وانحصر�نفوذ�ا�����ناضول.1920سيفر�(�-

ا��لفاء�أنھ�لتحقيق�السلم�يجب�توف���ثالث�شروط�و��:�ال��ام�الـدول�بـاح��ام�املعا�ـدات�وضـرورة�التوصـل�إ�ـ���سـو�ة�ترابيـة�إ�شاء�عصبة��مم:�رأى��-

  ،�وقد�جاء�اق��اح�العصبة�ضمن�مبادئ�ولصن��ر�عة�عشر.وا��د�من�ال�س��

وقـد�اق�ـ�ح��،ن�العامـة�للمجتمـع�الـدو���وتفـرض�اح�ـ�ام�القـانون إ�ـ��إ�شـاء��يئـة��شـرف�ع�ـ��الشـؤو �املشـاركة��ـ��املـؤتمر�لقد�دفع�دمـار�ا��ـرب�الـدول��

.�و��ــدف�إ�ــ��جانــب�مــا�ســبق�ذكــره�ضــمان�الســلم�1946واســتمرت�ح�ــ��ســنة��1920تــم�إ�شــاؤ�ا��ــ��ينــاير�و ،�"Wilsonالــرئ�س��مر��ــي�"و�لســون�إ�شــاء�ا�

  .��دف�إ���إضعاف�أملانيا�والدول�ا��ليفة�ل�ا��ور�ية�السياسية�وضعية�جديدة�ل��ر�طة�السلم�كما�خلفت�معا�دات�.العال���وتنظيم�التعاون�الدو��

II-1929رصد�التطورات�بأور�ا�من���اية�ا��رب�العاملية��و���إ���أزمة��  

  مبادئ�الثورة�البلشفية�بروسيا�وأ�م�نتائج�ا�-1

�ســيطر�فيــھ�فئــة�قليلــة�مــن��قطــاعي�ن�ع�ــ��أجــود��را�ــ���الفالحيــة،��ــ��حــ�ن��ــان�أغلــب��ســاد�بروســيا�قبــل�الثــورة�نظــام�فيــودا���روســيا�قبــل�الثــورة:�-

  .1917دخلت�روسيا�إ���جانب�دول�الوفاق�لتخرج�م��زمة��عد�اتفاقية�ص���مع�أملانيا�سنة��1ع��حالس�ان�عرضة�لالستغالل�واملجاعات،�مع�اندالع�

الطبقـــة�ال�ادحـــة�(العمـــال�والفالحــ�ن�وا��نـــود)،�أصـــدر�لينـــ�ن�عـــدة�و �لينـــ�نبزعامــة����1917أكتـــو�ر�انــدالع�الثـــورة�البلشـــفية��ـــ��عـــد�روســيا��عـــد�الثـــورة:�-

قاد�ـــا��1921و�1918مراســيم،�أ�م�ـــا�حـــول�الســـلم�و�رض�والقوميـــات.�وقـــد�واج�ــت�الثـــورة�البلشـــفية�عـــدة�مشـــا�ل�تمثلـــت��ــ��انـــدالع�حـــرب�أ�ليـــة�بـــ�ن�
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نجل�ــ�ا�واليابــان�نظــرا�إمســاندة�قو�ــة�مــن�فر�ســا�و الزعمــاء�املعارضــ�ن��تلقــىوقــد�ن�للثــورة،�وقــد�جــاءت�كــرد�فعــل�عــن�الثــورة�البلشــفية،�و الزعمــاء�املعارضــ

 .البلشفية�،�إال�أ��ا�أخمدت�بفضل�التنظيم�املحكم�ل���ش��حمر�الذي��ونھ�زعماء�الثورةإل��ملتخوف�م�من�انتقال�الثورة�

،�تــــزعم�ا��ـــــزب�العمــــا����شـــــ��ا�ي��شــــ��ا�ي�،��شــــبع�بـــــالفكر�املارك�ــــ���ممـــــا�يفســــر�توج�ــــھ�الثـــــورياعمـــــل�محاميــــ�1870ة�ولــــد�ســــن�لينــــ�ن�زعــــيم�الثـــــورة:

  .�1924و�عد�عودتھ�قاد�الثورة�البلشفية�تو���سنة��1917و�1907ثم�نفي�مرة�أخرى�ما�ب�ن��،الديمقراطي�الرو���

  �و�����يص�وضعية�فر�سا��عد�ا��رب�العاملية��-2

  "الكتلة�الوطنية"�ل��كم،�تمثلت��ذه��زمة���:�حزب��عد�ا��رب�ت��ما�اقتصاديا�وأزمة�مالية�واجتماعية�جد�حادة،�أفرزت�صعود�سا�ش�دت�فر 

  عانت�فر�سا�من�مش�ل�الت��م�بفعل�اختالل�التوازن�ب�ن�العرض�والطلب�والكتلة�النقدية.�كما،�واد�الغذائية�واملواد�املصنعةارتفاع�أسعار�امل�-

امل�شــــبع�ن�بــــالفكر��ال�ــــ���ــــان�مصــــ���ا�القمــــع،�حيــــث�تــــم�اعتقــــال�عــــدد�مــــن�النقــــابي�ن�واملســــؤول�ن�ا��ــــز�ي�ن�والساســــةو�حتجاجــــات��عـــدد��ضــــرابات��-

  .إ���فر�سامن�انتقال�الثورة�الروسية���ش��ا�ي�املارك����خوفا�خوفا

  ���يص�الوضعية�العامة�بإيطاليا��عد�ا��رب�-3

يـــا��عـــد�ا��ـــرب��ـــ����ـــز�الصـــناعة�عـــن�ســـد�حاجيـــات�البلـــد�وارتفـــاع��ســـبة�ال��ـــز�التجـــاري�و�التـــا���ارتفـــاع�املديونيـــة�ا��ارجيـــة�ســـا�مت��وضـــاع�بإيطال

  وانخفاض�القدرة�الشرائية�ال���أدت�إ���اضطرابات�سياسية�واجتماعية...

إيمانو�ـل�الثالـث"�الـذي�اضـطر�إ�ـ��إسـناد�م�مـة��شـكيل��عد�ضغطھ�ع���امللك��يطـا���"����1922ظل��ذه��زمة�وصل�موسولي���إ���السلطة�سنة��

  .فا����وجمعھ�ل�افة�السلطات�تم�يدا�لفرض�نظام�دكتاتوري����1922أكتو�ر��ل���ومةرئ�سا��موسولي��،�حيث�أصبح�إليھا���ومة�

  ���يص�الوضعية�العامة�بأملانيا��عد�ا��رب�-�4

.�و�ـان��ـدف�،كـأول�ح�ومـة�بأملانيـا��عـد�ا��ـرب�إ�ـ��قر�ـة�فيمـار�الواقعـة�شـرق�مدينـة�إيرفـورت�سـبة�ر��عد�ا��رب�فرض�ا��لفاء�ع���أملانيـا�ح�ومـة�فيمـا

و�أسســ�ا،�إال�أن��ــذه�ا���ومــة�واج���ــا�عــدة�مشــا�ل�أدت�إ�ــ��انــدالع�عــدة���اا��لفــاء�مــن��ــذه�ا���ومــة��ــو�زرع�الديمقراطيــة��ــ��تر�ــة�ال��عــرف�تقاليــد

  ة�"�ارل�لي�نخت"�و"روزا�لوكسوم��غ"�إال�أن�ثور��م�ان��ت�بالفشل.ثوراث�أ�م�ا�ثورة�السبارطاكي�ن�ب��ل�ن�بزعام

زعيم�ا��زب�النازي�تد�ور��وضاع�السياسية��قتصادية�و�جتماعية�من�أجل�كسـب�عطـف��ملـان�والوصـول�إ�ـ��ا��كـم��أدولف��تلراستغالل��

  الذي�تحول�إ���نظام�دكتاتوري.

III-� وآثار�ا�ع���العالم�1929زمة��قتصادية�لسنة��  

"،��مـت��ـ��ا��مـ�س��سـود"�1929أكتـو�ر��24ال�ـ��ضـر�ت�و.م.أ�يـوم���1929ـان�مـن�نتـائج�ا��ـرب�العامليـة��و�ـ��ع�ـ��املسـتوى��قتصـادي�انـدالع�أزمـة�

�قــــات�الوثيقــــة�بــــ�ن�القطاعــــاتولــــم�تلبــــث�أن�انتقلــــت�إ�ــــ��بــــا���القطاعــــات�ثــــم�إ�ــــ��الــــدول�الرأســــمالية��ور�يــــة�بفعــــل�العال�وول�ســــ��يتالبدايــــة�بورصــــة�

  وقد�مرت��ذه��زمة��عدة�مراحل�ع���الش�ل�التا��:،��قتصادية����النظام�الرأسما��

  .ن�يجة�ا��يار�أسعار��س�م�بفعل�اختالل�العرض�والطلب�انطلقت��زمة�من�بورصة�"وول�س��يت"�بالواليات�املتحدة��مر�كية�:�1929أكتو�ر��24-

  عمت��زمة�و.م.أ�وكندا�ثم�أمر��ا�ا��نو�ية.�1930و��1929ما�ب�ن��-

  انتقلت��زمة�إ���أور�ا�ثم�أجزاء�من�إفر�قيا�الشرقية�إضافة�إ���املشرق�العر�ي�وأس��اليا�واليابان..��1931-

  مالية�م��ا�والغر�ية....�كما�عمت�با���الدول��فر�قية�الش�ش��اكية�انتقلت�إ���با���أور�ا�باست�ناء�روسيا��1932-

نحو�الدول��خرى�بالعالقات�الوثيقة�ب�ن�القطاعات��قتصادية����النظام�الرأسما���من�ج�ة�و�العالقات�ال���تر�ط�ب�ن�من�و.�م.أ�يفسر�انتقال��زمة�

  �ور�ية�ال�����ق��ا��زمة.��ب�و.م.أ�لرساميل�ا�املس�ثمرة�بالدول���و�فسر�كذلك�من�ج�ة�ثانية،��نظمة�الرأسمالية�ع���العالم

ممـــا�زاد��ـــ����ســـ��الكانخفـــاض�و ضـــعف�القـــدرة�الشـــرائية�للمـــواطن�ن�و وتكـــدس�البضـــا�ع���مر��ـــيكمـــا�يفســـر�أيضـــا�بارتفـــاع��نتـــاج�الفال�ـــ��والصـــنا���

��الك،�إال�أن���ز�املواطن�ن�عـن�املؤسسات�إ���ن���سياسة�القروض�ل���يع��س�مع�ا��ذه�الوضعية�اضطرت�،تكر�س��زمة�(العرض�يفوق�الطلب)

  أدى�إ���تفاقم�ظا�رة�البطالة�وانخفاض�القدرة�الشرائية�وتزايد�املظا�رات�و�حتجاجات...�املشغلة�سديد�الديون�بفعل�إفالس�املؤسسات�

نظـرا�لن��ــھ�أثر�باألزمــة��قتصـادية��تحــاد�السـوفيا�ي�البلـد�الوحيــد�الـذي�لـم�يتـ�و�عـدالـدول�الرأسـمالية،��ــل�وقـد�خلفـت��زمـة�مشــا�ل�خط�ـ�ة��ـ���

  .نظاما�اقتصاديا�مغايرا�و�و�النظام��ش��ا�ي�و�فعل�ا�غالقھ�ع���نفسھ�اقتصاديا

مـن�فـرض�السـلم�وعصـبة��مـم�خلفت�ا��ـرب�العامليـة��و�ـ��تحـوالت�اقتصـادية�وسياسـية�واجتماعيـة�كب�ـ�ة،�لـم�تـتمكن��سـب��ا�القـوى�العظ�ـ���خاتمة:

  سيؤدي�إ���اندالع�ا��رب�العاملية�الثانية.���العالم�مما�
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  ا��رب�العاملية�الثانية�/��سباب�والنتائج

  

  

�غــزو�أملانيـــا�لبولونيــا�وإعــالن�بر�طانيـــا�وفر�ســا�ا��ــرب�ع�ـــ��الدولــة�الغاز�ـــة،��1939:�انـــدلعت�ا��ــرب�العامليــة�الثانيـــة��ــ��الفــاتح�مـــن�شــ�ن���تم�يــد�إشــ�ا��

فمــا���أســباب�ا��ــرب�العامليــة�الثانيــة؟�ومــا���مراحل�ــا�مخلفــة�دمــارا�لــم��شــ�د�لــھ�العــالم�مثــيال�مــن�قبــل.��1945واســتمرت�إ�ــ��غايــة�غشــت�مــن�عــام�

  الك��ى؟�وما���أ�م�نتائج�ا؟

I-التعر�ف�بأسباب�ا��رب�العاملية�الثانية�  

  ثانيةتمثل�معا�دات�السالم�و�زمة��قتصادية�أ�م��سباب�غ���املباشرة�الندالع�ا��رب�العاملية�ال�-1

��املباشـرة�مثلث��حداث�ال���أعقبت�ا��رب�العاملية��و���من�معا�دات��سو�ة�وغرامات�فرضت�ع���الدول�امل��زمة�و�زمات��قتصـادية��سـباب�غ�ـ

بالتوســع�ع�ــ��،�خاصــة��عــد�بدئــھ�1933ســنة��النــدالع�ا��ــرب،�وقــد��عــززت��ــذه��ســباب�بوصــول�"أودولــف��تلــر"�ع�ــ��رأس�ا��ــزب�النــازي�إ�ــ��الســلطة

  حساب�الدول�املجاورة����إطار�سياسة�املجال�ا��يوي�وإعادة��سليح��قاليم��ملانية.

)،�وقـد�1937)�وغـزو�بـا���أقـاليم�الصـ�ن�(1931أما�ع���ا����ة��سيو�ة�فتمثلت��سباب������وم�ا��ـ�ش�اليابـا�ي�ع�ـ��إقلـيم�م�شـور�ا�شـمال�الصـ�ن�(

  ن�أملانيا�واليابان�وإيطاليا�من�عصبة��مم�وت�و���م�"للمحور�الثال�ي"����إطار�حلف�عسكري.��عززت��ذه��سباب�با���اب��ل�م

 �عد�فشل�عصبة��مم����حل�ال��اعات�و�روز�أنظمة�دكتاتور�ة�توسعية�أ�م��سباب�املباشرة�الندالع�ا��رب�-2

طة�لك��ا�لم��ستطع�حل�ال��اعات�ب�ن�الدول�الك��ى�مما�دفع�العديد�م��ـا�تمكنت�عصبة��مم�من�حل�العديد�من�ال��اعات�ب�ن�الدول�الصغ��ة�واملتوس

،�و�عـــد��ــذا�الفشـــل�بـــدأت�الـــدول�الك�ـــ�ى�وخاصــة�أملانيـــا�واليابـــان��ـــ��ال��ـــوء�إ�ــ��ا��لـــول�العســـكر�ة�والتوســـع�ع�ـــ��)واليابـــان(أملانيـــا�وإيطاليـــا�لال��ــ�اب�

  (سياسة�املجال�ا��يوي).�حساب�الدول�املجاورة.

مســـألة�املجـــال�ا��يـــوي�بال�ســـبة�لألملـــان�وتوســـع�م�ع�ـــ��حســـاب�الـــدول�املجـــاورة�خاصـــة�املتعاطفـــة�مـــع�ا��ـــزب�البولشـــفي�الســـوفيا�ي�وإقلـــيم�لقـــد�مثلـــت�

  السو�ديت،�والتوسع�اليابا�ي�ع���حساب�الص�ن�والتقارب�الفر�����السوفيا�ي��سباب�املباشرة�الندالع�ا��رب�العاملية�الثانية.�

باشــرة�وغ�ــ��املباشــرة��شــ�ل�قــوي�لتــؤدي�إ�ــ��انــدالع�ا��ــرب�العاليــة�الثانيــة،�وقــد�مثلــت�الســنوات�ا��مــس�ال�ــ��ســبقت�ا��ــرب�تضــافرت�العوامــل�امل�

بــل�أن�تجتــاح�أملانيــا�بولونيــا�و�علــن�فر�ســا�و�ر�طانيــا�و�تحــاد�الســوفيا�ي�"دول�ا��لفــاء"�ا��ــرب�ع�ــ��أملانيــا�لتــنظم�إل��ــا�إيطاليــا�قإر�اصــات�ل�ــا،�وذلــك�

 ن�"دول�املحور"�وأخ��ا�انضمام�و.م.أ�لتصبح�ا��رب�عاملية.واليابا

II-رصد�املراحل�الك��ى�ل��رب�العاملية�الثانية�  

  )�من�ا��رب�بتفوق�كب���لدول�املحور 1942-1939تم��ت�املرحلة��و���(�-1

وتم�ــ�ت�باك�ســاح�أملــا�ي�ســر�ع�ل�ــل�مــن�فر�ســا�و�ولنــدا�و���ي�ــا�ب�نمــا�تــم��كتفــاء�بالقصــف�ا��ــوي��ا����ــة�الغر�يــة��:تمــت�ع�ــ��ثــالث�ج��ــات��ــ��أور�ــا

بالبحر��بيض�املتوسط�حيث��اجمت�ايطاليـا�اليونـان�ثـم�مصـر�ع�ـ��لي�يـا��شـمال�إفر�قيـا�مدعومـة�بأملانيـا��ج��ة�جنو�يةل��يطانيا�ومحاصر��ا�بحر�ا.�ثم�

ع�ـ���تحـاد�السـوفي���واك�سـاح�الـدول��سـكندينافية��أملانيـا�ب��ـومتمـت��ج��ة�شرقيةبالبحر��بيض�املتوسط.�ثم�وأصبحت���دد�املصا���ال��يطانية�

اليابان��شرق�آسيا�وجزر�املحيط�ال�ادي�كما�دمرت�ميناء�ب��ل��ار�ر��مر��ـي�بجـزر�فتوسعت�ع���ا����ة��سيو�ة�(الدنمارك�وال��و�ج)����الشمال.�أما�

  .1941دجن���11مما�دفع�الواليات�املتحدة�إ���إعالن�ا��رب�ع���دول�املحور�����1941ن���دج��7اوي�يوم�

  )�بانتصار�ا��لفاء1945-1942ان��ت�املرحلة�الثانية�(�-2

إفر�قيـا�ثـم��تمكن�ا��لفاء�من�القضاء�ع���الوجود�النـازي�والفا�ـ����شـمال�الغرب�الفر��������شمال�إفر�قيا�و �إنزال�ا��يوش��مر�كيةبفضل�عمليات�

�جانـب�فر�سا�ال���تم�تحر�ر�ا�من�الوجود�النازي�إ���من�غربكما�زحف�ا��لفاء�،��1944الفاشية�سنة�الزحف�ع���ايطاليا�وإسقاط�ح�ومة�موسولي��

ع�ــ��.�أمــا�1945مــاي���2ــ��س�ســلم�أملانيــا�لل�ز�مــة�ل�أمــا��ــ��ا����ــة�الشــرقية�فــتمكن��تحــاد�الســوفيي���مــن�تحر�ــر�دول�أور�ــا�الشــرقية،��ا،ب��ي�ــا�و�ولنــد

��1945غشـــت��9و��6عــد�إلقــاء�الواليـــات�املتحــدة�قنبلتــ�ن�نـــوو�ت�ن�ع�ــ�����وشــيما�ونا�ـــازا�ي��ــ���1945شـــ�ن���2اليابــان��ــ��فاس�ســـلمت�ا����ــة��ســيو�ة�

 باس�سالم�دول�املحور.�وإعالن���اية�ا��رب�العاملية�الثانيةاملعارك�باملحيط�ال�ادي�معلنة���اية�

ر�رحلة��و���من�ا��رب�تفوقا�كب��ا�لدول�املحور�برا�وجوا�و�حرا�وع�ـ��مختلـف�ا����ـات،�لكـن�املرحلـة�الثانيـة�سـتعرف�تحـوال�كب�ـ�ا��ـ��مسـاعرفت�امل�

 بانتصار�ا��لفاء.ا��رب�جديدة�بمختلف�أنحاء�العالم�لت�ت����ج��اتا��رب��عد�دخول�و.م.أ�وفتح�

III-انيةاستخالص�أ�م�نتائج�ا��رب�العاملية�الث�  
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ماليـــــــــــــ�ن�القت�ـــــــــــــ��وا��ر�ـــــــــــــ��مــــــــــــــن��-

العســـــــــــكر��ن�واملـــــــــــدني�ن�ع�ـــــــــــ��حـــــــــــد�

  سواء؛

دمـــار�كب�ـــ���ـــ��الب�يـــات�والتج��ـــ�ات��-

  التحتية��جتماعية؛

ان�شــــــــــار�الفقــــــــــر�والبطالــــــــــة�وســــــــــوء��-

�وضـــــاع�تـــــردي��حـــــوال�املع�شـــــية�و 

  �جتماعية...

تراجــــع�النـــــاتج�الـــــوط���ا��ـــــام�بجميـــــع��-

  الدول�املشاركة����ا��رب؛

ارتفــاع�ت�لفــة�ا��ــرب�لــدى��ــل�الــدول��-

ف��ــــــــــــا�ع�ــــــــــــ��حســــــــــــاب�بـــــــــــــا����املشــــــــــــاركة

  ؛القطاعات��جتماعية�و�قتصادية

ارتفـــــــــــــــــــاع�ا��ســـــــــــــــــــائر��ـــــــــــــــــــ��الب�يـــــــــــــــــــات��-

تصــــــــــــــــــادية�والصــــــــــــــــــناعية�وتراجــــــــــــــــــع��ق

  ...�نتاج

  ديدة�ألور�ا؛ظ�ور�خر�طة�سياسية�ج�-

،�وت�ــــو�ن�دولــــة�اق�ســــام�النفــــوذ�بأملانيــــا�بــــ�ن�فر�ســــا�وإنجل�ــــ�ا�وو.م.أ�وإ.س�-

أملانيــــا�الشــــرقية�التا�عــــة�للمعســــكر�الشــــر����شــــ��ا�ي�بزعامــــة�إ.س�وأملانيــــا�

  الغر�ية�التا�عة�للمعسكر�الغر�ي�بزعامة�و.م.أ�و�ناء�جدار�الفصل�ب��ل�ن.

..)�ع�ـــ��مســـتوى�الرؤســـاء�تـــم�عقـــد�مجموعـــة�مـــن�القمـــم�(موســـ�و،�يالطـــا.�-

مـــن�أجـــل�حفـــظ��مـــن�والســـلم��ـــ����تفـــاق�ف��ـــا�ع�ـــ��إ�شـــاء�منظمـــة�دوليـــة

  ؛العالم

  بدل�عصبة��مم...�1945تأس�س��يئة��مم�املتحدة�سنة��-

بتعـاظم�دور��تحـاد�السـوفيا�ي�كقـوة�شـيوعية��تانطباعـا�قـراراتالقمم�ال���عقد�ا�ا��لفاء�أثنـاء�ا��ـرب�و�عـد�ا�و لقد�عكست�مختلف�املؤتمرات��

وأعاد�بناء�اقتصاد�ا�من�خالل��م�يمنة�ع���أور�ا�بدال�من�فر�سا�وإنجل��ا،�لذلك�جاء�تدخل�و.م.أ�من�أجل�ا��فاظ�ع���النظام�الل��ا������أور�ا�الغر�ية

  ���إطار�ثنائية�قطبية�متنافسة.�،�ليصبح�العالم�تحت�قيادة�دولت�ن�(و.م.أ�الل��الية�وإ.س�الشيو��)خطة�"مارشال"

 ل�ا؟خلفت�ا��رب�العاملية�الثانية�نتائج�فادحة�ع���مختلف�املستو�ات،��ان�أبرز�ا�ميثاق��مم�املتحدة،�ف�ل�سيحقق�النتائج�ال���جاء�من�أج خاتمة:
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  نظام�ا��ماية�باملغرب�و�ستغالل��ستعماري 

  

فمـا����سـس�ال�ـ��.�1912مـارس��30ان��ـت��عقـد�اتفاقيـة�ا��مايـة�يـوم��ضـغوطات�أجن�يـةل�20خضع�املغرب�طيلـة�السـنوات��و�ـ��مـن�القـرن��مقدمة:

�يرتكـــز�عل��ـــا��ـــذا�النظـــام�ومـــا�آلياتـــھ؟�ومـــا���مراحـــل�إخضـــاع�املغـــرب؟�ومـــا���املجـــاالت�ال�ـــ���م�ـــا��ســـتغالل��ســـتعماري؟�ومـــا�عواقـــب�ذلـــك�ع�ـــ�

  ملغر�ي؟املجتمع�ا

I-التعر�ف�بالظروف�العامة�لفرض�ا��ماية�الفر�سية�ع���املغرب�  

  1912مظا�ر�التدخل��جن������املغرب�قبل�سنة��-1

 وسياسيا.� )�ش�د�املغرب�أزمة�داخلية�حادة�اقتصاديا�وماليا1912-1908)�واملو���عبد�ا��فيظ�(�1908-���1894ع�د�السلطان�ن�املو���عبد�العز�ز�(�-

 )�.1904-1902)�وإسبانيا�(1904)�وإنجل��ا�(1902مع��ل�من�إيطاليا�( فر�سا�الحتالل�ا�للمغرب��عقد�ا�الصفقات��ستعمار�ةم�دت��-

وألقـــى���ـــا�خطابـــا�ع�ـــ��فيـــھ�عـــن�ضـــرورة�اح�ـــ�ام��1905عارضــت�أملانيـــا��طمـــاع�الفر�ســـية��ـــ��املغـــرب،�وقـــام�إم��اطور�ـــا�كيـــوم�الثـــا�ي�بز�ــارة�طنجـــة�ســـنة��-

.�كمـــا��ـــان�رد�فعـــل�أملانيـــا�إزاء�1906رب،�ودعـــا�إ�ـــ��عقـــد�مـــؤتمر�دو�ـــ��لدراســـة�املســـألة�املغر�يـــة.�و�الفعـــل�عقـــد�مـــؤتمر�ا��ز�ـــرة�ا��ضـــراء�ســـنة�ســـيادة�املغـــ

 �غو.�و�إرسال�سفينة�حر�ية�إ���خليج�أ�ادير�استعدادا�لغزو�املغرب،�فتنازلت�ل�ا�فر�سا�عن�ال�و �1911سنة� �حتالل�الفر�����ملدين���فاس�والر�اط�

وســـعت�إســـبانيا�نفوذ�ـــا��ـــ��الر�ـــف�الشـــر���انطالقـــا�مـــن��1909احتلـــت�فر�ســـا�مـــدين���الـــدار�البيضـــاء�ووجـــدة�وضـــواح��ما.�و�ـــ��ســـنة��1907منـــذ�ســـنة��-

 .1911مليلية،�واستولت�ع���العرا�ش�وأصيلة�والقصر�الكب���سنة�

والتعليميــــة�واملاليـــــة� والقضـــــائية قيـــــام�فر�ســــا�باإلصـــــالحات��دار�ــــة�ال�ــــ��نصـــــت�ع�ــــ�� ا��مايـــــة تــــم�التوقيـــــع�بفــــاس�ع�ـــــ��معا�ــــدة��1912مـــــارس���30ــــ���-

  والعسكر�ة����املغرب�مع�اح��ام�سيادة�السلطان�وا��فاظ�ع���العقيدة��سالمية.

  ����������������������������.تحت�النفوذ�الدو��� طنجة� اتفقت�فر�سا�مع�إسبانيا�ع���إجراءات�تنفيذ�ا��ماية����منطقة��حتالل��سبا�ي�شمال�املغرب�ووضع�-

إال�أن�فر�ســا�وإســبانيا�اســتطاعتا�إزاحــة�خصــوم�ما�مــن�طر�ق�مــا�20فرضــت�الــدول��ور�يــة�ضــغط�ا�ع�ــ��املغــرب�طيلــة�الســنوات��و�ــ��مــن�القــرن���،

  �عقد�عدة�اتفاقيات�ثنائية،�و�سو�ة�ا��الفات�حول�املغرب.

  )1912مارس��30مضمون�معا�دة�ا��ماية�(�-2

لعســكر�ة�اتفاقيــة�ا��مايــة�عبــارة�عــن�اتفاقيــة�تأسســت�ع�ــ��نظــام�جديــد��شــتمل�ع�ــ���صــالحات��دار�ــة�والعدليــة�والتعليميــة�و�قتصــادية�واملاليــة�وا

جانــب��ال�ـ��تنفــذ�ا�ســلطات�ا��مايــة�بتعــاون�مـع�املخــزن�املغر�ــي،��ــذا�النظــام�يح�ـ�م�حرمــة�الســلطان�وشــرفھ�ومختلــف�خصوصـيات�اململكــة�املغر�يــة�إ�ــ�

  دارة�املحلية.إدارة�استعمار�ة�مراقبة�ي��أس�ا�املقيم�العام�أو�املفوض�العام،�إال�أن��دارة��ستعمار�ة�عملت�ع���ان��اع��افة�السلطات�من�يد�� 

ملقاومــة�املر�ــرة�ال�ـــ���ــذا�حســب�اتفاقيــة�ا��مايـــة،�لكــن�الواقــع��ــ�ل�شـــ�ئا�آخــر�و�ــو�أن�املغـــرب�أصــبح�بلــدا�محــتال�ابتـــداء�مــن��ــذا�التــار�خ�بـــدليل�ا�

  سنة�ال���تلت�عقد�اتفاقية�ا��ماية.��22عرض�ل�ا�الفر�سيون�طيلة�

  مراحل��حتالل�العسكري�للمغرب�-3

  (ضوا���الر�اط�والدار�البيضاء�وفاس�ووجدة).�1912*�مناطق�احتلت�قبل�

  (س�ول�عبدة�ود�الة�ا��وز�وتازة�وضواح��ا).�1914و�1912*�مناطق�احتلت�ما�ب�ن�

  (جبال��طلس�الكب���واملتوسط�و�عض�الواحات�با��نوب�الشر��).�1920و�1914ناطق�احتلت�ما�ب�ن�*�م

  (جبال�الر�ف�و�عض�املناطق�باألطلس�املتوسط).�1926و�1921*�مناطق�احتلت�ما�ب�ن�

  (املناطق�ال��راو�ة).�1934و�1931*�مناطق�احتلت�ما�ب�ن�

  �عض�رموز�املقاومة�املغر�ية�-4

  غل�العسكري�للمغرب�اندالع�املقاومة��عدة�مجاالت:رافق�التغل

حيـث�تمكـن�مـن��ـزم�القـوات�الفر�سـية��ـ��معركـة�ال�ـري�بـالقرب�مـن�خنيفـرة� ،(1877/1921)املقاومة�باألطلس�املتوسط:�تزعم�ا�موحا�أوحمو�الز�ـا�ي��-

بائــل�ز�ــان�حســب�أحــد�الضــباط�الفر�ســي�ن��ــو�ال�ســالة�.�أ�ــم�مــا�يم�ــ��ق1921قبــل�أن��س�شــ�د��ــ��إحــدى�املعــارك�بــاألطلس�املتوســط�ســنة�� 1914ســنة

  .والسرعة����القتال�و�قدام

حيث�تمكـن�سـ�ان�الر�ـف�مـن�مواج�ـة��حـتالل��سـبا�ي�وإ��ـاق�ال�ز�مـة�بـھ� ،(1883/1962)تزعم�ا�محمد�بن�عبد�الكر�م�ا��طا�ي��:املقاومة�بالر�ف -

  نيا�عدة�خسائر�مادية�و�شر�ة.تكبدت�بموج��ا�إسبا����1921معركة�أنوال�الش���ة�سنة�
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  تزعم�ا�ال�يبة�بن�ماء�العين�ن. املقاومة�بال��راء�املغر�ية: -

معارك�ضار�ة�ضـد�املقاومـة�املغر�يـة�الباسـلة�ال�ـ��كبـد��ا�خسـائر�كب�ـ�ة�جـدا،�لكـن��ـ��ال��ايـة�تمكنتـا�مـن�إخضـاع��خاض��ل�من�الفر�سي�ن�و�سبان�

  لتنطلق��عد�ذلك�مرحلة��ستغالل�وأيضا�مرحلة�النضال�من�أجل�تحقيق��ستقالل.��1934املغرب��ش�ل�ك���سنة�

II-أسس�ومرتكزات�نظام�ا��ماية�باملغرب�  

  ���ملؤامرة�تقسيم�املغربالسياق�التار��-1

ضــرورة�إشــراك�إســبانيا��ــ��فــرض�نفوذ�ــا�ع�ــ��املغــرب،�ولــذلك�عقــد�اتفــاق�فر��ــ���إســبا�ي��ــ��أكتــو�ر��1904ورد��ــ���تفــاق�الــودي�الفر��ــ����نجل�ــ�ي�

اتفـاق�فر��ـ����1912يقسم�املغرب�إ���منطقة�نفوذ�إسـبا�ي�(�ـ��الشـمال�واملنـاطق�ا��نو�يـة)�ومنطقـة�النفـوذ�الفر��ـ���(�ـ��الوسـط)،�وتـم��ـ��نـون����1904

  .1923إسبا�ي�لتحديد�مناطق�النفوذ�ب�ن�الدولت�ن�ومنطقة�طنجة�الدولية،�وال���تم�تحديد�طرق��سي���ا�سنة�

  :للمغرب�ع���ع�د�ا��ماية��ج�زة�السياسية�و�دار�ة�-2

)�والـذي�عمـل�ع�ـ��1912/1925فرضت�فر�سا�ع���املغرب�نظام�ا��ماية،�وعي�ت�ا����ال�ليوطي�كأول�مقيم�عـام�بـاملغرب�(�*�منطقة�النفوذ�الفر����:

باالسـتعانة�بالقيـاد�والباشـاوات.��توطيد�دعائم�ا��ماية�الفر�سية�بـاملغرب،�بإحـداث�إدارة�مركز�ـة�وج�و�ـة�ومحليـة�اسـتعمار�ة�تـتحكم��ـ���افـة�السـلطات

تحــــول�نظــــام�ا��مايــــة�إ�ــــ��إدارة�مباشــــرة�وتوســــعت��1925وتــــرك�للســــلطان�ســــلطات�محــــدودة�(دور�دي�ــــ��وتوقيــــع�الظ�ــــائر).�و�عــــد�اســــتقالة�ليــــوطي�ســــنة�

  سلطات�املقيم�العام.

قـــة�الشـــمالية�(ا��ليفيـــة)،�و�ـــان�ا��ليفـــة��ـــو�الـــذي�يمثـــل�عي�ـــت�إســـبانيا�منـــدو�ا�ســـاميا�لإلشـــراف�ع�ـــ���ســـي���شـــؤون�املنط�:*�املنطقـــة�النفـــوذ��ســـبا�ي

  السلطان����املنطقة�وعاصم��ا�تطوان.

نظامـا��1906تم��ت�طنجة�قبل�توقيع�معا�دة�ا��ماية�بوضع�ا�الديبلوما����ا��اص،�كما�أقر�مـؤتمر�ا��ز�ـرة�ا��ضـراء�سـنة��*�منطقة�طنجة�الدولية:

حيـث�يـتم��سـي���ا�مـن�طـرف�سـبع�دول�(��نـة�مراقبـة،�مـدير��1923ار�نظـام�دو�ـ��لطنجـة��ـ��مـؤتمر�بـار�س�خاصا�ملدينة�طنجـة،�و�ـان�إلنجل�ـ�ا�دور��ـ��إقـر 

  من�الدول�السبع�لھ�سلطة�تنفيذية،�مجلس��شر���...).�و�مثل�السلطان�املندوب.

ذ�القـرارات�متجـاوزة�املخـزن�(ا���ومـة)�إ�ـ��إدارة�مباشـرة�حيـث�أصـبحت��دارة�الفر�سـية�تأخـ� 1925تحولت�ا��ماية�الفر�سية�للمغـرب�ابتـداء�مـن��

ي�ب�ـــ��أن�تبـــدو��دارة�كأ��ـــا�تـــتم�بواســـطة�الســـلطات�املحليـــة�تحـــت�الســـلطة�العليـــا�للســـلطان�وتحـــت�إشـــرافنا� ":املغر�ـــي،�يقـــول�ليـــوطي��ـــ���ـــذا��طـــار

  "ال�سيط

III-مظا�ر��ستغالل��ستعماري�و�عض�ا�ع�اساتھ�ع���املغرب�  

  عماري����املجال��داري مظا�ر��ستغالل��ست�-1

دارة�املغر�يـة�تم�ـ�ت��دارة�خـالل�ف�ـ�ة�ا��مايـة�بوجـود��دارة�املغر�يـة�(املخـزن)�و�ـأ�ي�ع�ـ��رأسـ�ا�السـلطان�جنبـا�إ�ـ��جنـب�مـع�سـلطات�ا��مايـة،�لكـن�� 

  املباشرة.�وتحول�نظام�ا��ماية�إ����دارة�1925أصبحت�عبارة�عن�إدارة�صور�ة�ش�ئا�فش�ئا��عد�ذ�اب�ليوطي�سنة�

  مظا�ر��ستغالل��ستعماري�ونتائجھ�ع���املغرب�-2

  تمثلت�مظا�ر��ستغالل���:

  *�سيطرة�البنوك�ع����وضاع�املالية�تم�يدا�لسيطرة�املؤسسات�الرأسمالية�ع���ا��ياة��قتصادية؛

  *�السيطرة�ع���أجود��را����الفالحية�بالس�ول�وال�ضاب�املغر�ية؛

  املعادن�املوجودة�بال��اب�املغر�ي�وتصدير�ا�إ���ا��ارج؛*�استخراج�أ�م�

  *�استغالل�العمال�املغار�ة����العمل�لدى��ور�ي�ن�بأرخص��جور...

  أما�نتائج��ذا��ستغالل�فتمثلت���:

  *�تراجع�ا��رف�التقليدية�املغر�ية�وإفالس�ا�أمام�اك�ساح�البضا�ع�الفر�سية�للسوق�املغر�ية؛

  لفالحة�املغر�ية�وتضرر�الفالح�املغر�ي�من�جراء�سيطرة��ور�ي�ن�ع���أجود��را����و�التا���تحولھ�إ���عامل���ساب�املعمر�ن؛*�تراجع�وضعية�ا

  *�تراجع�املستوى�املع�����للس�ان�املغار�ة�وتفق���م...

جديـدة�مـن�النضـال�والعمـل�الـوط����ـ��سـ�يل�اسـ��داد��كذا�تمكـن�املعمـر��ور�ـي�مـن�السـيطرة�ع�ـ���ـل�منـا���ا��يـاة�املغر�يـة،�لتنطلـق�مرحلـة��خاتمة:

 استقالل�البالد�وكرامة�العباد.�
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  �ستقالل�واستكمال�الوحدة�ال��ابية�نضال�املغرب�من�أجل�تحقيق

 

�ما�لب�ت�فر�سا�تث�ت�سيطر��ا�ع����افة�ال��اب�املغر�ي��عد�مقاومة�شديدة�ح���قامت�ا��ركـة�الوطنيـة�تطالـب�باإلصـالحات��ـ��مرحلـة�أو�ـ��ثـم�مقدمـة:

؟�فمـا�مظــا�ر�املقاومـة��ــ��املغــربباالسـتقالل�ووحــدة�املغـرب��ــ��مرحلـة�ثانيــة�متخـذة�مــن��لتفـاف�حــول�العــرش�دعمـا�ل�ــا�مـن�أجــل�مقاومـة��ســتعمار.�

 ؟1956وما�دور�ا����تحقيق��ستقالل؟�وما����ا���ود�ال���بذل�ا�املغرب�الستكمال�وحدتھ�ال��ابية��عد�

I-مرحلة�املقاومة:�مظا�ر�ا�وأسباب�توقف�ا�  

  تنوعت�مظا�ر�مقاومة�املغار�ة�لالحتالل�-1

  بالر�ف�و�طلس�املتوسط�وال��راء.رافق�التغلغل�العسكري��للمغرب�اندالع�املقاومة�بمختلف�القبائل�املغر�ية�خاصة�

)�حيـث�تمكـن�مـن��ـزم�القـوات�الفر�سـية��ـ��معركـة�ال�ـري�بـالقرب�مـن�خنيفـرة�1877/1921موحـا�أوحمـو�الز�ـا�ي�( تزعم�ـا املقاومـة�بـاألطلس�املتوسـط:

أحـد�الضـباط�الفر�سـي�ن��ـو�ال�سـالة�م.�إن�أ�م�ما�يم���قبائل�ز�ان�حسب�1921قبل�أن��س�ش�د����إحدى�املعارك�باألطلس�املتوسط�سنة�1914سنة�

  والسرعة����القتال�و�قدام.

)�حيث�تمكن�س�ان�الر�ف�من�مواج�ة��حتالل��سبا�ي�وإ��اق�ال�ز�مة�بـھ��ـ��1883/1962تزعم�ا�محمد�بن�عبد�الكر�م�ا��طا�ي�(: املقاومة�بالر�ف

  دية�و�شر�ة.تكبدت�بموج��ا�إسبانيا�عدة�خسائر�ما م1921معركة�أنوال�الش���ة�سنة�

  تزعم�ا�ال�يبة�بن�ماء�العين�ن.�املقاومة�بال��راء�املغر�ية:

ضــاع�خـاض��ـل�مـن�الفر�سـي�ن�و�سـبان�معـارك�ضـار�ة�ضـد�املقاومـة�املغر�يـة�الباســلة�ال�ـ��كبـد��ا�خسـائر�كب�ـ�ة�جـدا،�لكـن��ـ��ال��ايـة�تمكنـا�مـن�إخ�

  ستغالل�وأيضا�مرحلة�النضال�من�أجل�تحقيق��ستقالل.املغرب�وإيقاف�املقاومة�املس��ة�لتنطلق��عد�ذلك�مرحلة�� 

  تتعدد�العوامل�املفسرة�لتوقف�املقاومة�املس��ة�-2

رعـــة،�جبــــل�لعـــب�القيـــاد�املــــوال�ن�لالســـتعمار�(العيــــادي،�ال��ـــامي�الكـــالوي...)�دورا�أساســــيا��ـــ��إخضــــاع�مختلـــف�القبائـــل�املغر�يــــة�املقاومـــة�بتافياللــــت،�د�-

  يث�اس�سلمت��عض�القبائل�وفضلت��خرى�ال��اجع�إ���ا��نوب�وا��بال.صغرو،�ضوا���مراكش...�ح

ملتــوفرة�تبــاين�القــوة�بــ�ن�املقاومــة�املســ��ة�املغر�يــة�ال�ــ���عتمــد�ع�ــ��أســ��ة�تقليديــة�وعتيقــة�وقــوات��حــتالل�املد��ــة�بأحــدث�الوســائل�العســكر�ة�ا�-

  آنذاك�من�مدافع�وطائرات...

  إفقار�وتجو�ع�الس�ان،�واستعمال�أس��ة�خط��ة�وغازات�سامة�ت�س�ب����عدة�أمراض�وأعراض�خط��ة.����وء�القوات�املحتلة�إ���سياسة�-

�.عد�إخماد�املقاومة�املس��ة�بمختلف�املناطق�ستأ�ي�مرحلة�ثانية�من�النضال،�يتعلق��مر�بمرحلة�املقاومة�املس��ة� 

II-ن�أجل�تحقيق��ستقاللالتحول�من�مرحلة�املقاومة�املس��ة�إ���النضال�السيا����م�  

  )1930/1939ظ�ور�ا��ركة�الوطنية�و�داية�النضال�السيا����(�-1

مــن�طـــرف�الســلطات�الفر�ســية�دورا�بـــارزا��ــ��قيــام�ا��ركـــة�الوطنيــة�وظ�ــور�أول�حـــزب�وط�ــ���ـــ���1930مــاي��16لقــد��ــان�للظ��ـــ��ال��بــري�الصــادر�بتـــار�خ�

،�صــفحة�16ســلطات�ا��مايــة�بــاح��ام�منطــوق�معا�ــدة�ا��مايــة�واملطالبــة�باإلصــالحات�(خطاطــة��املغــرب�"كتلــة�العمــل�الــوط��"،��ــذا��خ�ــ��الــذي�طالــب

104.(  

د�مـــن��ــذا��ـــ��منطقــة�ا��مايـــة�الفر�ســية،�أمـــا��ــ��منطقـــة�ا��مايــة��ســـبانية�فقــد�أكـــدت�ا��ركــة�الوطنيـــة�ع�ــ���شـــب��ا�بالســلطان�مطالبـــة�بــإجراء�العديـــ

  و�قتصادية.�صالحات��دار�ة�و�جتماعية�

يـــة/�ســـواء��ـــ��منطقـــة�ا��مايـــة�الفر�ســـية�أو��ســـبانية�فـــإن�ا��ركـــة�الوطنيـــة�خـــالل�الثالثي�يـــات���ـــأت�إ�ـــ��وســـائل�الكفـــاح�التاليـــة:�(ال�ـــ�افة�الوطن�

�عيــد�العــرش�والتمســك��شــرعية�إ�شــاء�املــدارس�واملعا�ــد�ال��بو�ــة�التعليميــة�باللغــة�العر�يــة�والثقافــة��ســالمية/�مقاطعــة�املنتجــات��جن�يــة/��حتفــال�

  السلطان�محمد�ا��امس...)

�قامـة�وعموما�فإن�ا��ركة�الوطنية�ظلت�����ذه�املرحلة�ذات��عد�إصال���وواج�ت��عنت�سلطات�ا��ماية�مما�أدى�إ�ـ��تـوثر�العالقـة�بـ�ن�الـوطني�ن�و

  العامة،�و�التا�����وء�سلطات�ا��ماية�إ���القمع�و�عتقال�والنفي...

  )1939/1956ت�ا��ركة�الوطنية�من�املطالبة�باإلصالحات�إ���املطالبة�باالستقالل�(تطور �-2

أجــري��ــذا�اللقــاء�بــ�ن�محمــد�ا��ــامس�والــرئ�س��مر��ــي�روزفلــت�وخاللــھ�تــم�طــرح�القضــية�املغر�يــة�وطلــب�مــن�الــرئ�س��مر��ــي�مســاعدة��*�لقــاء�آنفــا:

  املغرب�ع���نيل�استقاللھ�مباشرة��عد���اية�ا��رب�العاملية�الثانية.
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ا��ركـة�الوطنيـة�مطالبـة�إيا�ـا�باالسـتقالل�ألن�ظـروف�عقـد�اتفاقيـة�تـم�تقـديم�ا�إ�ـ��السـلطات�الفر�سـية�مـن�طـرف��*�تقديم�وثيقة�املطالبة��ستقالل:

  ا��ماية�لم��عد�قائمة�ولم��عد��ناك�ضرورة�الستمرار�ا.

  وإلقاءه���طاب�معادي�لالستعمار�و�طالب�الفر�سي�ن�بمنح�املغرب�استقاللھ؛�1979أبر�ل�������10*�ز�ارة�محمد�ا��امس�إ���طنجة

إ�ــ���ورســي�ا�ثــم�إ�ــ���1953غشــت��20أقــدمت�فر�ســا�ع�ــ��نفــي�الســلطان�محمــد�بــن�يوســف�يــوم��امللــك�والشــعب:�*�نفــي�محمــد�ا��ــامس�وقيــام�ثــورة

اح�مدغشقر،�وعي�ت�م�انھ�محمد�بن�عرفة�مل�ا�ع���البالد،�مما��س�ب����اندالع�مقاومة�شعبية�عفو�ة،�و�ـ��نفـس�الوقـت�نظـم�الوطنيـون�حركـة�الكفـ

تأسـ�س�جـ�ش�التحر�ـر�املغر�ـي�لتحر�ـر�املنـاطق��1955ر�ة�اس��دفت�املستعمر�ن�وعمال��م.�وس�تم����أكتو�راملس���(حركة�الفداء)،�وظ�رت�تنظيمات�س

  .املغر�ية�بالكفاح�املس��

نـــتج�عـــن�تزايـــد�حـــدة�املقاومـــة�املســـ��ة��ـــ��معظـــم�املنـــاطق�املغر�يـــة،�قبـــول�فر�ســـا�إجـــراء��*�مفاوضـــات��ســـتقالل�وعـــودة�محمـــد�ا��ـــامس�مـــن�املنفـــى:

�2.�ســت�ت���بإصــدار�التصــر�ح�املشــ��ك�بــ�ن�ا���ومــة�املغر�يــة�وا���ومــة�الفر�ســية�يــوم1955غشــت27و�22ل�ــ��بــدأت�بــإيكس�ليبــان�مــا�بــ�ن�املفاوضــات�ا

،�ومنطقـــة�طنجـــة��ـــ��1956الســـلطانية)،�وســـ�تم��عـــد�ذلـــك�اســـ��جاع�املنطقـــة�ا��ليفيـــة��ـــ��أبر�ـــل والـــذي�أعلـــن�اســـتقالل�املغـــرب�(املنطقـــة�1956مـــارس

 .1956أكتو�ر

III-مراحل�استكمال�املغرب�لوحدتھ�ال��ابية�و�سلوب�املعتمد����ذلك�  

تــار�خ�اســ��جاع�إقلـيم�وادي�الــذ�ب،�و�ــان�ذلـك�ع�ــ��مراحــل�ومـن�خــالل�عــدة�وســائل��1979و�1956تتـأطر�عمليــة�اســتكمال�الوحـدة�ال��ابيــة�زمنيــا�مـا�بــ�ن�

  جمعت�ب�ن�املقاومة�املس��ة�واملفاوضات�السلمية

1956ق��حتالل�الفر�����ومناطق��حتالل��سبا�ي�بالشمال؛اس��جاع�مناط�  

1957اس��جاع�منطقة��حتالل�الدو���(طنجة)؛�  

1958اس��جاع�منطقة�طرفاية؛�  

1969اس��جاع�سيدي�إيف��؛�  

1975انطالق�املس��ة�ا��ضراء�واس��جاع��قاليم�ال��راو�ة؛�  

1979�.و�رة
َ
  اس��جاع�منطقة�وادي�الذ�ب�ال�

ولة�اعتمد�املغرب�أسلوب�ا��وار�واملفاوضات�والطرق�السلمية�الستكمال�الوحدة�ال��ابية.�فقد�اس��جع�طرفاية�وسيدي�إف����عد�مفاوضات�مع�الد�

يعــة�بوجــود�روابــط�ب�1975أكتــو�ر��16ســبانية،�وأقــدم�امللــك�ا��ســن�الثــا�ي�ع�ــ��تنظــيم�املســ��ة�ا��ضــراء��عــد�صــدور�رأي�محكمــة�العــدل�الدوليــة�يــوم�

 يعـ��موروابط�قانونية�ب�ن�ملك�املغـرب�وسـ�ان�ال�ـ�راء،�واسـ��جع�إقلـيم�السـاقية�ا��مـراء�وواد�الـذ�ب��عـدما�قامـت�قبائـل�وسـ�ان��قلـيم�بتجديـد�ب

 .1979للملك�سنة�

ل�مـــن�مــدين���ســ�تة�ومليليـــة�لقــد�تمكــن�املغـــرب�و�عــد�نضــال�مر�ـــر�مــن�اســ��جاع�اســتقاللھ�واســـتكمال�وحدتــھ�ال��ابيــة،�لكـــن�باملقابــل�مــاتزال��ــ��خاتمــة:

بيـة��شـ�ل�السلي�ت�ن�تحت�سيطرة�النفوذ��سبا�ي�إ���يومنا��ذا،�والصراع�حول�ال��راء�مايزال�قائما،�فم���يتمكن�املغرب�من�استكمال�وحدتـھ�ال��ا

 ��ا�ي؟
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  التنمية".تقديم�عام:�مف�وم�التنمية،��عدد�املقار�ات،�التقسيمات�الك��ى�للعالم،�"خر�طة�

  

لقــــد�ســــاد�ال��ك�ــــ��ولســــنوات�عــــدة�ع�ــــ��مف�ــــوم�التنميــــة��قتصــــادية�دون�إعطــــاء�أيــــة�أ�ميــــة�ل��وانــــب��جتماعيــــة�و��ســــانية�للتنميــــة���تم�يــــد�إشــــ�ا��:

تفـــاوت�مســـتو�ات���ـــ��عـــالم؟�ومـــا���العوامـــل�املتحكمـــةال�شـــر�ة،�فمـــا�و�مف�ـــوم�التنميـــة؟�ومـــا�أنـــواع�املقار�ـــات�املرتبطـــة���ـــا؟�ومـــا�التقســـيمات�الك�ـــ�ى�لل

  التنمية�ال�شر�ة�ب�ن�دول�الشمال�ودول�ا��نوب؟

 I-عر�ف�مف�وم�التنمية�وتحديد�املقار�ات�املرتبطة���ا��  

  �عر�ف�مف�وم�التنمية�-1

 تطــور �،��وقــديةحيــث�انتقــل�مــن�ال��ك�ــ��ع�ــ��ا��وانــب��قتصــادية�إ�ــ��إعطــاء�أ�ميــة�ل��وانــب��جتماعيــة�و��ســانكب�ــ�ا�عــرف�مف�ــوم�التنميــة�تطــورا�

�اعامـ�او�جتمـا���واعت�ـ����سـان�أداة�وغايـة�للتنميـة،��كـذا��عت�ـ��التنميـة�مف�ومـ والثقا�� السيا��� ا��قل إ�� مانتقلال�شر�ة� التنمية إ�� التنمية مف�وم

 جــذري  �غ�ــ� و�ــوثقافيــة...�السياســية�و لاجتماعيــة�� قتصــادية�و�مختلــف�امليــادين���ــ�يــدل�ع�ــ��التطــور�أو�التغي�ــ��ا��ــدري�الــذي�يطــرأ��ــ��بلــد�معــ�ن�

ال���تمكن���سان�من�التمتـع�بحيـاة�طو�لـة�و�ـ�ية�وخالقـة�لـھ�ولألجيـال�الطبيعيةضمان�استمرار�ة�الب�ئة�مع�أحسن� ضع و إ�� س�� وضع من للمجتمع

  .تنمية��شر�ة�مستدامة�باختصار �أي�،القادمة

  التنمية��مف�وم�عض�املقار�ات�املستعملة����دراسة��-2

  .121،�ص:�4املقار�ات�ت��ص�ا�ا��طاطة�رقم:� من مجموعة ع�� التنمية مف�وم يقوم

 II-التنمية خر�طة خالل من للعالم الك��ى  التقسيمات� :  

  التقسيمات�الك��ى�من�خالل�مؤشر�التنمية��قتصادية�-1

 النمـو درجـة سـنة،�وظيفتـھ�قيـاس خـالل معـ�ن بلـد �ـ� وا��ـدمات ا���ـ�ات مـن �قتصـادي �نتـاج قيمـة مجمـوع و�قصـد�بـھ�ا��ـام: الـداخ�� *�النـاتج

  .والغ�� الفقر درجة حسب لدول وترت�ب�ا�تص�يف �قتصادي،�ومن�خاللھ�يتم�

 مـا بلـد �ـ��جتمـا��� وأثر�ـا التنميـة��قتصـادية درجـة يقـ�س اقتصـادي مؤشـر و�ـو�:)الفـردي الـدخل معـدل(�جما��� الداخ�� الناتج من الفرد *�حصة

إال�أن��ـذا�املؤشـر�ال��سـمح�بقيـاس�التفاوتـات��جتماعيـة��،مجمـوع�سـاكنة�البلـد� ع�ـ� الـداخ�� للنـاتج �جماليـة القيمـة قسـمة خـالل مـن ذلـك ،و�ـتم

 داخل�البلد�الواحد.و�قتصادية�

أور�ـاو الشـمالية� دمـة��سـ���بـدول�الشـمال�(أمر��ـاغنيـة�ومتق دول  إ�ـ� ينقسـم حيـث ،العـالم دول  حسـب ت�بـاين �قتصـادية التنميـة درجـة أن �سـت�تج��

(جميع�دول�القارة��فر�قيـة�وأمر��ـا�الالتي�يـة�و�س���دول�ا��نوب�ثم�دول�فق��ة�أو�سائرة����طر�ق�النمو �)�ور�ا�ا��نو�ية�وسنغفورةو  أس��الياو  اليابانو 

  والوسطى�وغالبية�القارة��سيو�ة).

  ال�شر�ة�من�خالل�التنميةاستخالص�التقسيمات�الك��ى�للعالم��-2

و�ـــو���1990منــذ�)�IDH(�ــو�التحســ�ن�املســـتدام�لشــروط�حيــاة�ســاكنة�معينــة،�ولقياســ�ا�تـــم�اســتعمال�مؤشــر�التنميــة�ال�شــر�ة�ال�شــر�ة�مف�ــوم�التنميــة�

  تركيب�لثالث�معاي��:�

 )85و�ق���� سنة 25 الوالدة�(�د�ى عند املتوقع بالعمر و�قاس ،)ا��ياة أمد متوسط( املستوى�الص���-

 .التمدرس �سبة متوسط إضافة�إ�� الكبار لدى القراءة معرفة �سبةو�قاس�ب مستوى�املعرفة:��-

 �جمـا���ا��ـام الـداخ�� النـاتج مـن الفـرد نصـ�ب إ�ـ� اسـ�نادا الشـرائية القـدرة مسـتوى أو�مـا��سـ��� :(معـدل�الـدخل�الفـردي)�املسـتوى��قتصـادي�-

  .)100 $الدنيا� وقيمتھ 40000 $ الفردي للدخل القصوى  (القيمة�

(الدول��ك���تنمية).�1(الدول��قل�تنمية)�و�0دول�العالم����سلم�ي��اوح�ب�ن�وتص�يف��ذا�املؤشر��سمح�ب��ت�ب��  

 الدول�ذات�مستوى�تنمية��شر�ة�مرتفع.1و�0.8ما�ب�ن��: 

 الدول�ذات�مستوى�تنمية��شر�ة�متوسط.0.8و�0.5ما�ب�ن��: 

 لدول�ذات�مستوى�تنمية��شر�ة�ضعيف.:�ا0.5أقل�من�  

مــاتزال�دول�ا��نــوب�وخاصــة�بلــدان�العــالم�العر�ــي��عــا�ي�مــن�مظــا�ر�التــأخر��ــ��مختلــف�مجــاالت�التنميــة،�ممــا�يتطلــب�م��ــا�بــذل�مج�ــودات�خاتمــة:�

  إضافية�من�أجل�ا��د�من�التأخر�ا��اصل����التنمية.

� 
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  املوارد�الطبيعية�وال�شر�ة� املجال�املغر�ي:

�وارتفـاعمن��شاشـة�كب�ـ�ة�تضـاعفت�خـالل�العقـود��خ�ـ�ة�مـع�تزايـد�السـ�ان��موارده�:����عا�ي�املجال�الطبي���املغر�ي�ع���الرغم�من�تنوعإش�ا��تم�يد�

�فمـــا���وضـــعية�املـــوارد�الطبيعيـــة�وال�شـــر�ة�بـــاملغرب؟�ومـــا���أســـاليب�تـــدب���ا؟�ومـــا���ا���ـــود�املبذولـــةالضـــغط�املفـــروض�ع�ـــ��املـــوارد�الطبيعيـــة،�

  ��ا����أفق�خلق�تنمية�مستدامة؟تلتحس�ن�وضع

I-يص�وضعية�املوارد�الطبيعية�ووصف�توز�ع�ا�����  

  التحديات�املطروحة�و�فاق  �خطار�امل�ددة  مجاالت��متداد  املورد

�باملناطق��73-  املاء �ت��كز �املائية �املوارد �من %

  �طلن�ية�الشمالية،

  توز�ع�املوارد�املائية.تباين���-

  سبو،�أم�الر�يع،�ملو�ة...�أ�م��حواض:��-

  تناقص�نص�ب�الفرد�من�املاء؛�-

�و�ستغالل��- �التلوث �أنواع �ملختلف التعرض

  العشوا�ي.

  توا���سنوات�ا��فاف...�-

-�� �التلوث�ضرورة �من �املائية �املوارد حماية

  وال��اجع؛

  �ضرورة�عقلنة�استغالل�املاء...�-

  )؛95_10(تطبيق�مقتضيات�قانون��املاء��-

  ؛فقط�%�من�ال��بة�الصا��ة�للزراعة�12.8-  ال��بة

��طلن�ية��- �باملنطقة �ال��بة �أنواع �أ�م تركز

  الشمالية�

-�� �الت��ر، �ال��بة، التعم��،��توسعانجراف

�امللوحة �و�ستغالل��ز�ادة �ا��صو�ة، وتراجع

  تراجع�املجال�الزرا��.املفرط،�

�وث��ة��- �وإيقاف �ال��بة �تد�ور مواج�ة

  التد�ور�ا��الية.

  َم��كتار؛��9-  الغابة

��صناف�- ��� �كب�� �الفلي����تنوع (البلوط

  و�خضر،��ر�ان،�العرعار...)

  واملرتفعات�ا��بلية؛�بالشمالتركز��-

  تراجع�املساحة�الغابو�ة�بفعل:�-

  .ا��فاف،�ا��رائق،��جتثاث،�الر���ا��ائر

  ألف��كتار�سنو�ا)�30معدل�ال��اجع�(�-

  إيقاف�تراجع�الغابة�عن�طر�ق�ال�����؛�-

  حماية�التنوع�البيولو��؛�-

  إيقاف�مظا�ر�التعر�ة�والت��ر�-

الطاقة�

  واملعادن

إنتاج�معد�ي�متنوع:�الفوسفاط،�البوكس�ت،�-

  ،�ا��ديد...الرصاص

�الطاقة�- �مصادر �الغاز��غياب (الب��ول

  الطبي��)

ضعف��ك�شافات�ا��ديدة�و�تراجع�إنتاج��-

  املناجم�وإغالق��عض�ا��خر.�عض�

  ا��يار��سعار�وضعف�املداخل؛�-

  .محدودية��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�-

  ارتفاع��لفة��ستخراج.�-

  ضعف�الصناعة�التحو�لية�املغر�ية؛�-

  قوة�املنافسة�الدولية�وتراجع��سعار؛�-

  .تبعية�ل��ارج����ميدان�الطاقة�-

-�� �السنوات ��� �املغرب ����شروع �خ��ة

  �س�ثمار����الطاقات�املتجددة...

ال��وة�

  البحر�ة

  �لم�من�السواحل��3500-

�والرخو�ات��- ��سماك �من �متنوعة ثروة

  والقشر�ات�موج�ة����غالبي��ا�للتصدير؛

  أ�مية�ك��ى�بالسواحل�ا��نو�ية.�-

،�خطر��نقراض�ستغالل�املفرط،�التلوث،��-

  البيولوجية.الصيد�خارج�ف��ات�الراحة�

-�� ��عض �صيد امل�ددة���صنافتقليص

  باالنقراض؛

  تطو�ر��سطول�املغر�ي؛��-

  مراقبة�بواخر�الصيد��جن�ية...�-

جـــادة�ع�ــ��الـــرغم�مـــن�تــوفر�املغـــرب�ع�ـــ��ثــروات�طبيعيـــة�م�مـــة�إال�أ��ــا�تتـــوزع��شـــ�ل�متفــاوت�ع�ـــ��املجـــال�وت��ــد�ا�عـــدة�مخـــاطر�تتطلــب�اتخـــاذ�تـــداب����

  ملواج���ا.

II-يص�وضعية�املوارد�ال�شر�ة�باملغرب�وتحديد�مستوى�نتمي��ا����  

  تطور�الساكنة�وتوز�ع�ا�املجا���-1

  .2004َم�ن�سنة�30ثم�إ����1960َم�ن�سنة�11.6إ����1900َم�ن�سنة�5من�أقل�من��باملغرب�انتقال�عدد�الس�ان�-

%�خالل�نفس�45%�إ���70من���سبة�س�ان��ر�اف�ت،�باملقابل�تراجع2004%�سنة�55إ���حوا����1960%�سنة�30انتقال��سبة�س�ان�املدن�من��-

  ؛الف��ة

  (الوالدات،�الوفيات،�الت�اثر�الطبي��،�مؤشر�ا��صو�ة).�مقارنة�مع��وساط�الر�فية�انخفاض�مختلف�املؤشرات��حصائية�باألوساط�ا��ضر�ة�-

النصف�الثا�ي�منھ.�وتزايد�قوي�خالل�20تزايد�س�ا�ي�ضعيف�خالل�النصف��ول�من�ق��  

�.(مثلث:�أ�ادير،�النظور،�طنجة)تركز�غالبية�الس�ان�باملناطق�الشمالية��طلن�ية�  
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تباين�الظروف�املع�شية�للس�ان�بالوسط�ن�ا��ضري�والقروي�وتباين�املؤ�الت�الطبيعية�ب�ن��ناتج�عنتباين�مختلف�املؤشرات��حصائية�كما�أن��

و�ة�الشبھ�مختلف�مجاالت�املغرب،�كما�ت�باين��ذه�املؤشرات�ما�ب�ن�املنطقة�الشمالية�الغر�ية�ال���تضم�غالبية�الس�ان�واملجاالت�ا��بلية�وال��را

  فارغة�من�الس�ان�بالعديد�من�مجاال��ا.

  تتم���الب�ية�العمر�ة�للس�ان�بالفتوة�- 2

0 -14��31�/�%15-�59��61�/�%60فأك�����8%  

� أمد�ا��ياة.معدل�قمة�حادة:�انخفاض�قاعدة�عر�ضة:�(ب�ية�فتية�وشابة)�و  

الذي�يطرح�عدة�صعو�ات�سنة،�ال���ء��30الس�ان�أقل�من�فئة�ط���عل��ا�وفتية�ت��ست�تج�أن�الب�ية�الس�انية�ل�رم�أعمار�املغرب����ب�ية�شابة�

�الشغل �سن �البالغ�ن �الس�ان ��سبة �حيث��ش�ل �الديمغرا��، ��نتقال �مستوى �ع�� �حاسمة �مرحلة ��ع�ش �املغرب �خاصة�أن �ال�شر�ة، �التنمية �أمام

  ال�سبة���م.�والتمدرس

ن�امن�الس��℅44ة�باتجاه�املدن،�لإلشارة�ف�خاصة�بالعالم�القروي�إ���ال��ر �العاطل�ن���ظل��ذه�الوضعية�يضطر�العديد�من�الس�ان�ال�شط�ن��

إال��ش�ل�ومستوى�التنمية�ال�شر�ة�تحس�ن�املستوى�املع���������شتغلون����القطاع�الفال���الذي�ال�يوفر�دخال�فرديا��اما�وال��سا�م�ال�شيط�ن�

  محدود.

  رصد�مستوى�التنمية�ال�شر�ة�باملغرب �- 3

سلم�التنمية�ال�شر�ة،�����2012دولة�سنة���180أز�د�من�عامليا�ضمن�130من�س�ان�املغرب�تحت�عتبة�الفقر،�حيث�يحتل�الرتبة��كب��ة�ع�ش��سبة�

وقلة��ة�التمدرس�وارتفاع�معدالت��ميةضعف��سب�-ال��ية�و�طر�الطبيةضعف�املستوى�الص���وقلة�التج���ات�والب�يات�(���ذا�الوضع�ناتج�عن:

��- الو�� ��قتصادارتفاع �القطاعات �قدرة �وعدم �البطالة �الشغلمعدالت �طلبات ��افة �اس�يعاب �ع�� �لغا�-ية �املع���� �املستوى �الس�ان�انخفاض لبية

  ل�الدخل�الفردي�والقدرة�الشرائية).ومعد

III-تتعدد�أساليب�تدب���املوارد�الطبيعية�وال�شر�ة���دف�تحس�ن�مستوى�تنمي��ا�  

  ية�املوارد�الطبيعيةتحديد��عض�أساليب�تدب���وحما�- 1

  )138ص:��1اجل�ا��فاظ�ع���املوارد�الطبيعية�(وثيقة�اتخذت�الدولة�عدة�تداب���من�

  جودة�املرا���و�ناء�ا��واجز�واملدرجات.محار�ة�الت��ر�وانجراف�ال��بة�عن�طر�ق�ال������وتحس�ن��-

بأ�مية�وتحس�سھ�ملياه�املستعملة�وترشيد�استعمال�املاء�وتوعية�املواطن�للسقي�ومعا��ة�ا�عصر�ةالتحكم����املوارد�املائية�عن�طر�ق�ن���أساليب��-

  ا��فاظ�ع���املوارد�املائية؛

  ؛الطبيعيةوضع�مخططات�جديدة���دف�إ����ستغالل�املستديم�للموارد��-

  املد�وا��زر...)�-الشمسية�-��تمام�بالطاقات�املتجددة�(الر�حية�-

  إبراز�ا���ود�املبذولة�لتحس�ن�التنمية�ال�شر�ة���- 2

  )139ص:��3لقد�ركز�املغرب�ج�وده�ع���تحس�ن�مستوى�التنمية�ال�شر�ة�من�خالل�مجموعة�من�التداب���(وث:�

�)�:ستوى�الص��...امل��-مستوى�الدخل�الفردي��-ى�التعليممستو مختلف��ذه�التدخالت���دف�إ���تحس�ن(  

مم�املتحدة�إال�أن�مستوى�التنمية�ال�شر�ة�باملغرب�مازال�جد�ضعيف��،طور�امللموس�الذي�ش�دتھ��ذه�امليادينع���الرغم�من�الت�
ّ

حسب�تقر�ر��

� �وتبقى �للتنمية، �ال�شر�ة �للتنمية �الوطنية �املبادرة �ال�� �انطالق��ا �املغربأعطى ��ملك ��18منذ �(�2005ماي �إ�� ���دف �مبادرة �لل��ز�أ�م التصدي

�ستجابة�ل��اجيات��-ملتيحة�للدخل�واملدرة�لفرص�الشغل���يع���شطة�ا�-فقرا�جتما���الذي��عرفھ��حياء�ا��ضر�ة�وا��ماعات�القرو�ة��ك���

  ).الضرور�ة�لأل��اص����وضعية�صعبة�و�لذوي�ا��اجات�ا��اصة

بـــھ�ال��عكــــس��ــــذه���ميـــة،�ال�ــــ��ء�الـــذي�يتطلــــب�وضــــع�بــــاملغرب،�إال�أن�مســـتوى�التنميــــة�ع�ــــ��الـــرغم�مــــن�أ�ميـــة�املــــوارد�الطبيعيــــة�وال�شـــر�ة��خاتمـــة:�

  اختيارات�ك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب�الوط��.
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  �ختيارات�الك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب�الوط��

  

�ومستدامة�والتخفيف�من�التباينات�املجالية.�تم�يد�إش�ا�� ��اعتمد�املغرب�ع���منظور�جديد�إلعداد�ال��اب�الوط�����دف�تحقيق�تنمية�مندمجة :

وما���دوافعھ؟�وما���أ�م�املبادئ�املوج�ة�لھ؟�وما����ختيارات�الك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب�الوط��؟� فما�و�مف�وم�إعداد�ال��اب�الوط��؟

  ؟�املغربدور�ا����تنظيم�املجال�للتخفيف�من�التباينات�ال����عرف�ا��وما�و 

  تحديات�سياسة�إعداد�ال��اب�الوط���واملبادئ�املوج�ة�لھ�-أوال

  مف�وم�إعداد�ال��اب�الوط���- 1

�تنمي �وتحقيق �ا���ات �ب�ن �التباينات �من �التخفيف ���دف �املجال �لتنظيم �املغرب �اعتمد�ا �سياسة �الوط�� �ال��اب �كذلك�إعداد �و�ع�� �مندمجة، ة

�ل��ام�بامل�ونات����دفا��صول�ع���أفضل�توز�ع�للس�ان�و��شطة�فوق�مجال�مع�ن�من�خالل�سياسات�قطاعية�ومجالية�معقلنة،��ذه�السياسة�

  التالية:

  *�السماح�ل�ل�مجال�بأن�ي��ع�فيما��ش�ل�أصالتھ�و�م��ه����إطار�التضامن�الوط��.�

  بناء�وحدة�دينامية�تح��م�التنوع�و�ختالف؛��دف�إ���*�إعداد�ال��اب�

  *�إعداد�ال��اب�ال�يتعامل�بنفس�الطر�قة�ونفس�امل��اج�مع��ل�املجاالت؛

ســ��دف��عـداد�الشـمو������ــة�مـا�و�سـتعمال�العقال�ــي�للمجـال�وتقلـيص�الفــوارق�أو�تـدخل�مــن�طـرف�الدولـة�إذن�فسياسـة�إعـداد�ال�ــ�اب�عمليـة���

التعامـل�مـع�املجــال�ا��غرا�ـ��ع�ـ��مســتوى�تـدب��ه�واســتعمالھ��شـ�ل�يرا�ـ�����ــ�ام�والتفاعـل�بــ�ن����ــدفقار�ـة�مندمجــة�للمجـال�بـ�ن�ا���ـات��ــ��إطـار�م

ونفــس�التـــدخل�مختلــف�م�وناتــھ�دون�إغفـــال�ا��صوصــية�و�م�انـــات�املحليــة�ل�ـــل�ج�ــة،�فمنطقـــة�صــناعية�مـــثال�ال�يمكــن�أن�تخضـــع�لــنفس�التصـــميم�

  زراعية.�املخصص�ملنطقة�والتج����

  التحديات�الك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب��- 2

اشتداد�مظا�ر��قصاء��-فئات�ال�شيطة�الواسعة�لسوق�الشغلتزايد��سبة�البطالة�بفعل�وصول�ال�- سرعة�تزايد�الس�ان(�*�التحدي�الديمغرا��:

  ).�جتما���والتباين�السوسيومجا��

تحديات��-�س�ب�إغفال�املردودية�و�نتاجيةضعف�وث��ة�النمو��قتصادي��-التحتية��نتاجيةضعف�الب�يات�والتج���ات�(�*�التحدي��قتصادي:

  ).ة�و�نفتاح�ع���السوق�العامليةالعومل

 ).افات�املناخية�وتزايد�سنوات�ا��فتواتر�التقلب�- ر��وساط�الطبيعية�ال�شةتد�و �-ارد�الطبيعية�وتزايد�الضغط�عل��اتراجع�املو (�*�التحدي�البي��:

ل�إذا��انت�التحديات�الك��ى�إلعداد�ال��اب�الوط����ستد���تجنيد�املجتمع�والنخب�والسلطات�العمومية،�فإ��ا�أيضا�تتطلب�تحقيق�توازن�عاد�

���التوج�ات��ب�ن�ا���ات�و�قاليم�دون�إغفال�ا��صوصيات�املحلية�و�م�انيات�املادية�ل�ل�ج�ة،�كما،��عد�تأ�يل�ال�سيج��قتصادي�وإحداث��غي�� 

�واملدن �البوادي �ب�ن �التوازن �الختالل �حلول �وإيجاد �الطبيعية �املوارد �استغالل �وترشيد �ا��ضر�ة �املجاالت ��� �والتحكم �الشغل �لسوق أبرز��السلبية

  التحديات�الك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب.

  املبادئ�املوج�ة�لسياسة�إعداد�ال��اب�- 3

ضامن�ب�ن�م�ونات�املجتمع�تحقيق�الت�-تنمية�تنافسية�املجاالت�-بية�وتأم�ن�التوازن�ب�ن�املجاالتالوحدة�ال��ااستكمال�(�*�تدعيم�الوحدة�الوطنية:

  واملجال)

ومية�للشرائح�إعطاء��ولو�ة����توز�ع�املوارد�العم�-امليادين��قتصادية�و�جتماعيةرصد�حاجات�الس�ان����(�*�التنمية��قتصادية�و�جتماعية:

  تأ�يل�املناطق�امل�مشة).�-ية�الفق��ة�جتماع

توف����-مسؤوليا��م����ا��فاظ�ع���الب�ئةتنمية�إحساس��فراد�وا��ماعات�ب�-��املوارد�وجعل�ا�معيارا�للتنميةاملحافظة�ع�(�*�املحافظة�ع���الب�ئة:

  ر�القانو�ي���ماية�ال��اب�الوط��).�طا

  ة�والالتركز�����دارة�وال�سي��).�عميم�سياسة�الالمركز��-العمل�بمبدأ�ت�افؤ�الفرص�-اس�شارة�الس�ان�*�إشراك�الس�ان����ال�سي��:

تأ�يل�لعبت��ذه�املبادئ�دورا�أساسيا����تحديد��ختيارات�الك��ى�إلعداد�ال��اب�ال���لن�تخرج�عما�تم�تحديده�و�سط��ه�من�تحديات�ك��ى��غية��

  �ستغالل�املوارد�ال�شر�ة�والطبيعية�وإيجاد�حلول�الختالل�التوازنات�البي�ية.ال�سيج��قتصادي�والتحكم����املجال�وترشيد�ا
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  �ختيارات�الك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب�ودور�ا����تحقيق�التنمية�املستدامة�-ثانيا

  توج�ات�إعداد�ال��اب�الوط���من�خالل�التصميم�الوط���إلعداد�ال��اب�الوط���- 1

الرفع�من�أداء��قتصاد�ما�س�تم�إنجازه�من�أعمال�واردة����التصميم�الوط���ألعداد�ال��اب،�وذلك�بالوط���ع���يتوقف�نجاح�سياسة�إعداد�ال��اب�

يات�املنافسة�الوط���وتنمية�العالم�القروي�وترشيد�استغالل�املوارد�الطبيعية�وحسن�تدب���املجاالت�ا��ضر�ة�وتأ�يل�املوارد�ال�شر�ة،���دف��رفع�تحد

  وا��ارجية.الداخلية�

�� �ال��اب �إلعداد �الوط�� �التصميم �حدد�ا �ال�� ��� �التوج�ات �تركي�ية�ذه ��اوضع���و�و�وثيقة �الوط��، �ال��اب �إعداد �التوج�ات�و مدير�ة �تضمن

  الك��ى�لسياسية�إعداد�ال��اب�الوط���ع���املدى�املتوسط�والبعيد.

  �ختيارات�الك��ى�لسياسة�إعداد�ال��اب�الوط���- 2

��ختيار  �محددة �إس��اتيجية �خطة �ضمن �تندرج �وتوج�ات �أف�ار�ومبادئ ��� �الوط�� �ال��اب �إلعداد �الك��ى �إ��ات �الشاملة����دف �التنمية تحقيق

� �املغرب، �ج�ات ��ل ��� ��ش�ل�واملندمجة �ال�� �املستدامة �التنمية �خلق �و�التا�� �الس�ان، �ع�ش �مستوى �وتحس�ن �املجالية، �التباينات �من والتخفيف

  أ�م�محاور�ا�تتمحور�حول:�ل�ذه�السياسة،�ال�دف��ساس

  تنمية�العالم�القروي�والتخفيف�من�التباين�ب�ن�املدن�و�ر�اف؛�-

  تأ�يل��قتصاد�الوط���من�خالل�تحس�ن�محيط��س�ثمار�والبحث�عن�مرتكزات�جديدة�للتنمية؛�-

  تدب���املوارد�الطبيعية�واملحافظة�ع���ال��اث؛�-

  بالعقار�والب�ية�العقار�ة�املعقدة؛حل�املشا�ل�املرتبطة��-

  تأ�يل�املوارد�ال�شر�ة؛�-

 معا��ة��ش�اليات�املرتبطة�باملدن.�-

ل�يفرض�����ذا�السياق��ناك�عدد�من�الكيانات�ال��ابية�تفرض�نفس�ا�كمجاالت�متم��ة،�و�ذا�ال��ع���اعتماد�مقار�ة�تجز��ية�للقضايا�ال��ابية،�ب�

  تدخالت�ل��صوصيات�ا���و�ة�واملحلية.ضرورة�مالئمة�املقار�ات�وال

  �ختيارات�املجالية�إلعداد�ال��اب�الوط���- 3

ات�والتدخالت�عمل�امليثاق�الوط���إلعداد�ال��اب�ع���تحديد��عض��ختيارات�املجالية����إطار�تصور�شمو���يأخذ��ع�ن��عتبار�ضرورة�مالئمة�املقار�

  ).148،�ص:�3+�وث:��147ص:��2ية�����التا��:�(وث:�ا���و�ة�واملحلية،��ذه��ختيارات�املجال

ة���ا.����دا��طار��ناك�عدد�من�املناطق�والكيانات�ال��ابية�تفرض�نفس�ا�كمجاالت�ذات�أولو�ة����سياسة�إعداد�ال��اب�نظرا�للر�انات�املحيط�  

ارات�لقد�جاءت��ختيارات�الك��ى�إلعداد�ال��اب�الوط���من�أجل�التخفيف�من�تباينات�املجال�املغر�ي،�وتحقيق�التنميـة�الشـاملة��ـ��إطـار�اختيـ�خاتمـة:

يـق�مـا�أورده�لب�ئة،�إال��ش�ال�املطروح�يبقى��ـو�مـدى�تطبمجالية��دف�ا��سا�����ندماج��قتصادي�و�جتما���والتنمية�املستدامة�وا��فاظ�ع���ا

  التصميم�الوط���إلعداد�ال��اب�ع���أرض�الواقع.
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  ال��يئة�ا��ضر�ة�والر�فية:�أزمة�املدينة�والر�ف�وأش�ال�التدخل

  

�إش�ا��: �التدخل��تم�يد �أش�ال �وت�باين �مظا�ر�ا �تختلف �و�ي�ية �واجتماعية �اقتصادية �أزمات �عدة �من �املغر�ية �والر�فية �ا��ضر�ة �املجاالت �عا�ي

� فما���مظا�ر�أزمة�املدينة�والر�ف�باملغرب؟�وما���أ�م�التداب���وأش�ال�التدخل�ملعا����ا؟�وما�و�الدور�الذي�تلعبھ�ال��يئة�الر�فية�ملعا����ا.

  �ر�ة�وكذا�سياسة�إعداد�ال��اب�الوط������إيجاد�حلول�ل�ات�ن��زمت�ن؟وا��ض

  أوال:�توسع�ظا�رة�التمدين�باملغرب�وا�ع�اسا��ا�ع���املدينة�املغر�ية

  العوامل�املفسرة�ل�او تطور�ظا�رة�التمدين�باملغرب��- 1

� :��� �تتمثل �باملغرب �التمدين �مظا�ر�توسع �أ�م �عوامل، �عدة �بفعل �ا��غرا�� �مجال�ا �توسع �وكذا �املدن �س�ان �عدد ��و�تزايد ��سبة�التمدين تطور

تطور�الظا�رة�ا��ضر�ة�وتزايد�عدد�،�و2004%�سنة�55إ���حوا����20%�عند�بداية�القرن�5ارتفعت�من�أقل�من��حيث،�الساكنة�ا��ضر�ة�باملغرب

� �الك��ى املدن ���كذا، �س�ا��ا �عدد �يتجاوز �ال�� �املدن ��سمة�100انتقل�عدد �والك��ى)�ألف ��(املتوسطة �سنة �مدن �سبعة ��1936من �من �أز�د �40إ��

  ليون��سمة.املال��مة�ال���تتجاوز��التجمعات�ا��ضر�ة،�كما�ظ�رت�العديد�من�2000مدينة�سنة�

�:ترقية��عض�املراكز�القرو�ة�إ���مراكز��-توسع�رقعة�املجاالت�ا��ضر�ة�-ال��رة�القرو�ة�-لطبي��ال��ايد�ا��عود�عوامل��نفجار�ا��ضري�باملغرب�إ��

  ...ظ�ور�أقطاب�ودن�جديدة��-حضر�ة

  استخالص��عض�ا�ع�اسات�التمدين�السر�ع�ع���وضعية�املدينة�املغر�ية�- 2

توسع�الفوارق�املجالية��-الساحلية�و�املناطق�الفالحية�الك��ى�وحول�املناجم(تركز�غالبية�املدن�وخاصة�املدن�الك��ى�باملناطق�ع���املستوى�املجا��:�

  �عميق�ظا�رة��ستقطاب�ا��ضري�من�طرف�املدن�الك��ى).��-ب�ن�مختلف�املجاالت�املغر�ية

�البي��: �املستوى �البي���ع�� �محيط�ا �حساب �ع�� �املدن �املاء�- (توسع �خاصة �الطبيعية �املوارد �ع�� �الضغط �البي�ية�تزا�-تزايد �املشكالت �حدة يد

  )(النفايات�امل��لية،�التلوث�ا��وي،�ال��يج...)

��جتما��: �املستوى ��جتما���ع�� �الطا�ع �ذات �التحتية �الب�يات �ع�� �الطلب �السرقة...)�-(ارتفاع �ال�سول، �(البطالة، �الظوا�ر��جتماعية �- تفحش

  نقص�ا��دمات�الثقافية�والر�اضية...)

توسع�املدن����غياب�التج���ات�والب�يات���-(ان�شار�السكن�غ���الالئق�والعشوا�ي�والسكن�ال�ام����و�حياء�ناقصة�التج����دن:ع���مستوى��سيج�امل

  التحتية�واملجاالت�ا��ضراء).

ق�ا�ظ�ور���ع�اسات�السلبية�للتمدين�السر�ع�ع���املدينة�املغر�ية�وع���مختلف��ذه�املستو�ات�سيؤدي�إ���تفاقم�مظا�ر�أزمة�املدينة�وسيعم�

 نظرا�لضعف�وث��ة�توسع�التج���ات�والب�يات�التحتية�املواز�ة�والقوان�ن�املنظمة.

  ���يص��عض�مظا�ر�أزمة�املدينة�املغر�ية�- 3

  :مختلفةمة�ا��ضر�ة�باملغرب�عدة�مظا�ر�و��م�مجاالت�تتخذ��ز 

وذلك�من�خالل�قلة�املؤسسات��قتصادية�الك��ى�ال���بإم�ا��ا�امتصاص�معدالت�البطالة�البطالة�امل��ايدة،�وان�شار��قتصاد�املجال��قتصادي:�

  ال�ش�وغ���امل�ي�ل،�مما�يؤدي�إ���وضعف�مستوى�الدخل�الفردي...

  حيث�ان�شار�عدة�أزمات��البطالة�والسكن�والفقر�وال�سول�و�مية�وال��م�ش...)��:�املجال��جتما

ونالحظ�����ذا�املجال�نقصا�كب��ا����التج���ات�العمومية��الطرق�والتط����الص���و�نارة�العمومية�واملاء�التج���ات�والب�يات�التحتية��ساسية:�

  ومية��ساسية��املدارس�واملس�شفيات.الشروب...�إضافة�إ���ضعف�وقلة�املرافق�العم

ب�و����ذا��طار�تتفاقم�مش�لة�جمع�ومعا��ة�النفايات�امل��لية�وقلة�املجاالت�ا��ضراء�وتد�ور�املعالم�التار�خية�وال��اثية�للمدن�وغيا�املجال�البي��:

  ا�لت�سيق�ا��ما���لل�سيج�ا��ضري...

ر�أزمـة�املدينـة�تتوسـع�بـوث��ة�أسـرع�ال�ـ��ء�الـذي��سـتوجب�ضـرورة�التـدخل�ل��ـد�مـن��ـذه��زمـات�،�فـإن�مظـا�ظا�رة�التمـدين�بـاملغربنظرا�لسرعة��

  والتخفيف�من�نتائج�ا.
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  :�رصد��عض�أش�ال�التدخل�ملعا��ة�أزمة�املدينةثانيا

  تحديد��عض�أش�ال�التدخل�القطا���ملعا��ة�أزمة�املدينة�- 1

  عدة�مجاالت�تبعا�للقطاعات��ك���تضررا.أو�التخفيف�م��ا���م�أش�ال�التدخل�ال�ادفة�إ���معا��ة�أزمة�املدينة�املغر�ية�

ة�لفرص�الشغل�و���يع��س�ثمار���دف�أش�ال�التدخل�����ذا��طار�إ������يع���شطة��قتصادية�املدرة�للدخل�واملوفر �*�القطاع��قتصادي:

  ن�مستوى�الدخل�الفردي.��دف�الرفع�م

حش�مظا�ر��قصاء��جتما���وا��د�امن�أ�م�أش�ال�التدخل�ل��د�من�تف�رة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�واحدا�عت���إطالق�املباد�*�املجال��جتما��:

  من�الفقر�والتصدي�لل��ز��جتما��...

� �التج���ات �مجال ��سراع�:العمومية* ��ذا��طار��� ��� �التدخل ��تمثل ��ساسية �التج���ات �والتط��� �بتعميم �والك�ر�اء ��املاء �تأ�يل�والطرق وإعادة

  ...)ا��ضري �املدن�وتنظيم�النقل

  دور�ال��يئة�ا��ضر�ة�ومخططات�سياسة�إعداد�ال��اب�الوط������معا��ة�أزمة�املدينة�- 2

(وث:�)�التداب���التقنية�-التداب���املؤسساتية-التداب���القانونية(�اتخذت�ال��يئة�ا��ضر�ة�عدة�تداب���من�أجل�معا��ة�مشا�ل�التعم���باملدن�املغر�ية:�

  ).159،�ص:�2/3

  ثالثا:����يص�مظا�ر�أزمة��ر�اف�املغر�ية�وأش�ال�التدخل���ل�ا

  مظا�ر�أزمة�املجال�الر�في�باملغرب�- 1

  وزع�مظا�ر�أزمة��ر�اف�املغر�ية�ع���ثالث�مجاالت�أساسية:تت

� � ��قتصادي: �الفالحيةاملجال �املردودية �الذا�ي�- ضعف ��كتفاء �ال�تحقق �ال�� �املع�شية �الفالحة �املناطق��-سيادة �ب�ن �املجا�� �التفاوت ��سبة ارتفاع

  انخفاض�معدل�الدخل�الفردي�لغالبية�س�ان��ر�اف.�-املسقية�والبور�ة

� ��جتما��: �(املجال ��ر�اف �س�ان �صفوف ��� ��مية ��سبة �الفقر�-%)75ارتفاع ��سبة �وارتفاع �والتأط���الط�� �التمدرس ان�شار�البطالة��-ضعف

  واستفحال�ظا�رة�ال��رة.

� لة��ر�اف�املغر�ية�وسيادة�عز �-واملدارس�واملس�شفيات�ضعف�التج���ات�العمومية��املاء�والك�ر�اء�والطرق مجال�التج���ات�العمومية�وا��دمات:

  السكن�ال�ش�وغ���املج�ز.

تزايد�درجة�الفقر وال�در�املدر����ومعدالت�البطالة�و ��سبة��مية�الل،�تزايدسلبية�ع���املجال�الر�في�من�خ�ا�ذه��زمة�تخلف�أوضاع�،عموما��

��مال�الذي�ظلت��عا�ي�منھ��ر�اف�املغر�ية�و�قصاء�من�برامج���ذا�ناتج�عن�ل��...�خاصة�باملجاالت�ا��بلية�وكذا�ال�وامش�ال��راو�ة.وال��م�ش

بالفالحة�املع�شية�ذات�الطا�ع�التقليدي�مما�ا�عكس�سلبا�ع���معدل�الدخل�الفردي�القروي�والقدرة�الشرائية�التنمية�والتحديث�و�رتباط�الوثيق�

  ومستوى�ع�ش�الس�ان.

  رصد�أش�ال�التدخل�ملعا��ة�أزمة�الر�ف��- 2

 ال��امج من مجموعة �سط��وذلك�من�خالل�قد�قامت�الدولة�برصد�مجموعة�من�ال��امج�التنمو�ة�من�أجل�معا��ة�وا��د�من�مظا�ر��زمة�الر�فية،�ل

  ع���الش�ل�التا��:

� ��قتصادية: �التنمية �(�-برامج �الر�في �للمجال �املندمجة �التنمية �البور�ة�-)1994برامج ��را��� �موارد �لتدب���وحماية �التوجي�� برنامج��-املخطط

  للتنمية�القرو�ة.�2020إس��اتيجية��-ال��نامج�الوط���مل�افحة�الت��ر�-�س�ثمار�باألرا����البور�ة

  املبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة.�-مة�وم�افحة�الفقربرنامج�التنمية�ال�شر�ة�املستدي�برامج�التنمية��جتماعية:

  ال��نامج�الوط���للطرق�القرو�ة.�- برنامج�الك�ر�ة�القرو�ة�-برنامج�تزو�د�العالم�القروي�باملاء�الصا���للشرب�-برنامج�التج���ات�العمومية:�

دعت�إ���خلق�ت�ع���ا��ماعات�القرو�ة��ك���فقرا�وعزلة�و��م�شا�و ركز وال��������2005ذا�السياق�جاءت�املبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�سنة��

،��ذا�إضافة�إ���مجموعة�من�ال��امج�سياسة�عمومية�مندمجة�متماسكة�وشاملة�ذات�أ�عاد�سياسية�واجتماعية�واقتصادية�وتر�و�ة�وثقافية�و�ي�ية

لة�وال��م�ش،�كما��عد�برنامج�املغرب��خضر�واحدا�من�ال��امج�ال����س���ال�����دف�إ���تقر�ب�ا��دمات�والتج���ات�العمومية�من�الس�ان�وفك�العز 

  إ���الرفع�من�املردودية��قتصادية�للفالحة�املغر�ية�بجل�املناطق�وتحس�ن�معدل�الدخل�الفردي�واملستوى�املع�����للس�ان.
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  را�عا:�دور�ال��يئة�الر�فية�وإعداد�ال��اب����معا��ة�أزمة�الر�ف�املغر�ي

  ألزما��ادور�برامج�ال��يئة�الر�فية����تنمية��ر�اف�وإيجاد�حلول��- 1

�ال��امج ��ذه �أ�م �الوط��. �ال��اب �من �مجاالت �عدة ��مت �وقد �الر�فية، �لل��يئة �برامج �عدة �تطبيق �إ�� �املا��� �القرن �ست�نيات �منذ �املغرب ����س��

  )162،�ص:��2التا��:�(وث:�

  عا��ة��زمة�الر�فيةتصور�سياسة�إعداد�ال��اب�الوط���مل�- 2

�ال��اب �إعداد �سياسة ��� �مركز�ا �م�انا �الر�في �املجال �الك��ى �يحتل �املجالة ��ختيارات �خالل �القطاع�من �بان �تامة �قناعة �ع�� �ت�ب�� �السياسة ��ذه ،

  ل�ذا�يجب�العمل�ع��:�،لس�ان��ميع�ا�الفال���لن�يقدر�ع���توف���الشغل�وموارد�الع�ش

  ؛متنوعة�وخلق�الب�يات�التحتية�وتقر�ب�ا��دماتن�وتوف���أ�شطة�اقتصادية�تحس�ن�ظروف�ع�ش�الس�ا�-

  توف���املحيط�املالئم�لتحف����س�ثمار�سواء����الفالحة�أو���شطة�غ���الفالحية.�-

شبكة�و الك�ر�اء�و املاء�و سكن�الو �وال��ة��التعليم�-فسياسة�إعداد�ال��اب�الوط����س���إ���تدارك�التأخر�ا��اصل����مجموعة�من�امليادين:��وعليھ،

  مستوى�الدخل�الفردي...و �يةاملردودية��قتصادوفك�العزلة�عن�التجمعات�القرو�ة�و �التط��� 

  ).163،�ص:�2ع���الش�ل�التا���(وث:��عدة�أولو�اتوعموما�فال��يئة�الر�فية�تركز�ا�تمام�ا�ع���

إعطـــاء�تصـــور�وا�ـــ��لسياســـ��ا�وتحديـــد�مجـــاالت�التـــدخل�حســـب��ولو�ـــة،�إال�أن��2004الصـــادرة�ســـنة�لقـــد�حاولـــت�سياســـة�إعـــداد�ال�ـــ�اب�الـــوط����

بـل�شساعة�املجاالت�امل�مشة�وتفاقم�مظا�ر��زمة�يضعان�عـدة�صـعو�ات�أمـام�مختلـف�املتـدخل�ن،��ـذه�الصـعو�ات�يجـب�التفك�ـ���ـ��كيفيـة�تجاوز�ـا�ق

  فوات��وان.

مـن�املجـال��وتزايـد�حـد��ا�يجعـلتبـاين�مظـا�ر��زمـة�و�عـدد�ا��إال�أنزمة�الر�ف�واملدينـة�بـاملغرب،�عا��ة�أملع���الرغم�من��عدد�أش�ال�التدخل��خاتمة:

  املغر�ي����حاجة�ماسة�لإلسراع����ا��د�من��ذه�املظا�ر.
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  العالم�العر�ي:�مش�ل�املاء�وظا�رة�الت��ر

،�مشــ�ل�املــاء�وظــا�رة�الت�ــ�ر�ومشــ�ل�التلــوث�و�خطــار�امل�ــددة�للب�ئــة،�ال�ــ��ء�العــالم�العر�ــيمــن�أ�ــم�التحــديات�املســتقبلية�ملنطقــة���تم�يــد�إشــ�ا��:

مظــا�ر�؟�ومــا���فكيــف�تتــوزع�املــوارد�املائيــة��ــ��العــالم�العر�ــي؟�ومــا���مظــا�ر�وأ�عــاد�أزمــة�املــاء.��ــذه�املشــا�لالــذي��ســتد���تــدخال�مســؤوال�ل��ــد�

  ر؟خاطبيعة�التداب���املتخذة�ملواج�ة��ذه�املالت��ر�وتحدياتھ����العالم�العر�ي؟�وما���ط

  أوال:�تتفاوت�درجة�ا��صاص�املا�ي�حسب�بلدان�العالم�العر�ي�

  املوارد�املائية:�مصادر�ا�وتوز�ع�ا����العالم�العر�ي�-1

�شـــدة��ـــ��املنـــاطق�العر�يـــة�كشـــبھ��تتفـــاوت�اســـتفادة�بلـــدان�العـــالم�مـــن�التوز�ـــع�ا��غرا�ـــ��للمـــاء�حســـب�مســـاح��ا�أو�ظروف�ـــا�املناخيـــة،�وتطـــرح�أزمـــة�املـــاء

)�ثــم�امليــاه�℅82)�وميــاه�ال�ســاقطات�(℅16وتتــوزع�امليــاه��ــ��العــالم�العر�ــي�حســب�مصــادر�ا�بــ�ن�امليــاه�الســطحية�(�ا��ز�ــرة�العر�يــة�وال�ــ�راء�الك�ــ�ى،

  ).167صفحة��4و�3وعات��قليمية�والدول�(وثيقة��ش�ل�متفاوت�حسب�املجم�كما�تتوزع)�℅1.5الباطنية�(

وتجـــري��ـــ���ضـــابھ�غالبيـــة�املـــوارد�املائيـــة�العر�يـــة�ذات�مصـــادر�خارجيـــة�(مصـــر،�الســـودان،�العـــراق)�باســـت�ناء�املغـــرب�حيـــث�ميا�ـــھ�ت�بـــع�مـــن�جبالـــھ��

ن�د�مائيـــة��امـــة،��ـــذه�الوضـــعية��عـــود�إ�ـــ���ـــون�غالبيـــة��را�ـــ���العر�يـــة�ت�ت�ـــ��مـــوتصـــب��ـــ��بحـــاره،��ـــ��حـــ�ن�أن�بـــا���الـــدول�ال�تتـــوفر�ع�ـــ��مـــوار وســـ�ولھ�

  الناحية�املناخية�إ���النطاق�ا��اف�وشبھ�ا��اف.

  مظا�ر�ا��صاص�املا�ي�بالعالم�العر�ي�عض��-2

،��ـذا�%�مـن�مسـاحتھ10%�و�5ـ��الوقـت�الـذي��شـ�ل�فيـھ�العـالم�العر�ـي��مـن�مجمـوع�امليـاه�املتجـددة��ـ��العـالمفقـط��%0.5تمثل�املـوارد�املائيـة�العر�يـة�

لعر�يــة��عــ�ش�وعــدد�كب�ــ��مــن�الــدول�ا)،�3م1000(املعــدل�املالئــم��ــو�الســنة��/لفــردا�/3م�733ال�يتجــاوز��حيــثضــعف�نصــ�ب�الفــرد�مــن�املــاء�إضــافة�إ�ــ��

  .3م500عن�ال�يز�د����ا�نص�ب�الفرد�من�املاءتحت�خط�الفقر�املا�ي،�أي�أن�

�،ســنو�ا�بالعديــد�مــن��3م500ز�ــادة�ع�ــ��أن�نصــ�ب�الفــرد�مــن�املــاء�يقــل�عــن���عت�ــ��املنطقــة�العر�يــة�مــن�أفقــر�منــاطق�العــالم�مــن�حيــث�املــوارد�املائيــة

  �.وشبھ�ا��افة�واملجاالت�ا��افة�القاحلة�نظرا�لسيادة�املناطق�ال��راو�ةالبلدان�العر�ية�

  ثانيا:�البعد�الديمغرا���و�قتصادي�و�س��اتي���ملش�ل�املاء����العالم�العر�ي.

  يرتبط�مش�ل�املاء�بالعالم�العر�ي�بالبعدين�الديمغرا���و�قتصادي��-1

النمـــو�يـــرتبط�مشـــ�ل�ا��صـــاص�املـــا�ي��ـــ��بلـــدان�العـــالم�العر�ـــي�ب��ايـــد�عـــدد�الســـ�ان،�واملالحـــظ���ـــو�تنـــاقص�حصـــة�الفـــرد�مـــن�املـــاء�تبعـــا�ل��ايـــد�وث�ـــ�ة��-

  الديمغرا���بالعالم�العر�ي.

امليـاه�املسـتعملة،�ثـم�الطلـب�ع�ـ��%�مـن�مجمـل�88.6قطاعات،�حيـث���ـيمن�قطـاع�الفالحـة�ع�ـ��أك�ـ��مـن��عدةم�العر�ي�استعمال�املاء����العال�تتقاسم�-

إلنتـــاج�لواملتطلبـــات�امل��ايـــدة��عـــدد�الســـ�اني��ايد�الطلـــب�ع�ـــ��امليـــاه�مســـتقبال�ارتباطـــا�ب��ايـــد�ســـو �%،5%�والصـــناعة�ب�ســـبة��6.4ـــ��ب�ســـبة��ســـتعمال�امل�� 

  اعات��قتصادية��خرى�املتنافسة�ع���استغالل�املاء��السياحة�مثال.ال���و�ا���القطالف

تلـوث�وسـوء��لما�تزايد�عدد�الس�ان��لما�تراجع�نصـ�ب�الفـرد�مـن�املـاء،�علمـا�أن���ـم�املـوارد�املائيـة�املتاحـة�يبقـى�ثابتـا�إن�لـن�نقـل�ي��اجـع�بفعـل�ال�

  �ستعمال�والتغ��ات�املناخية.�

  ش�ل�املاء�بالعالم�العر�يالبعد��س��اتي���مل�-2

شــرق�العر�ــي،�وتتج�ــ��أ�ميتــھ��ــ��ال��ايــد�الطبي�ــ��الســر�ع�لســاكنة�املنطقــة،�وعــدم�القــدرة�ع�ــ���شــ�ل�املــاء��عــدا�اســ��اتيجيا�يحــدد�مســتقبل�منطقــة�امل�-

�ــذا�إضــافة�إ�ــ��حضــور��ــاجس�إعــادة�رســم�ا��ــدود�بــ�ن�دول��القحولــة،وان�شــار��م�كفايــة��را�ــ���الصــا��ة�للزراعــةتحقيــق��مــن�الغــذا�ي��ســ�ب�عــد

  املنطقة.

��ـري�يرتكز�مشروع�إسرائيل�الك��ى�ع���التوسع�ع���حساب�دول�منطقة�الشرق��وسط�شماال����اتجـاه���ـر�الليطـا�ي�جنـوب�لبنـان،�وشـرقا��ـ��اتجـاه��-

  دجلة�والفرات��ثم�غر�ا����اتجاه���ر�النيل.��

  الفرات)�مما�قد�يخلق�عددا�من�الصراعات.�-�ردن�-ملياه�املش��كة�(النيلوجود�عدد�من�مصادر�ا�-

ا��ـدود�بـ�ن�الـدول�خاصـة�باملشـرق�العر�ـي�وكـذا�وجـود�ميـاه�مشـ��كة،�كمـا�قـد�ي�ـون�املـاء�وراء�تزداد�أزمـة�املـاء�حـدة�ل�و��ـا��سـا�م��ـ��تحديـد�معـالم��

  �إشعال�فتيل�ا��رب�باملنطقة����أية���ظة.
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  د�مظا�ر�الت��ر�ومدى�خطور��ا����العالم�العر�ي�تحدي�-ثالثا

  �عر�ف�ظا�رة�الت��ر�والعوامل�املؤدية�لھ�-1

  ���املناطق�ا��افة�وشبھ�ا��افة�وشبھ�الرطبة.��ش�ل�غ���الئق�بالتغ��ات�املناخية�وتدخل���سانبفعل��الت��ر��و�تد�ور�إنتاجية��را���

خاصــة��زحــف�الكثبــان�الرمليــة�ع�ــ���را�ــ���الزراعيــة�أي�ال��مــل�-ن�يجــة�جفــاف�العيــون�و���ــار�و�بــارنضــوب�امليــاه�(:�وأســبابوللت�ــ�ر�عــدة�مظــا�ر�

تراجــع�خصـــو�ة��-فــاع�درجــة�ا��ــرارةارت�جتثــاث/�ا��رائــق/��الر�ــ��املفــرط/�قلــة��مطــار/��ن�يجــةتــد�ور�الغطــاء�النبــا�ي��-بالواحــات�واملنــاطق�الســاحلية

ارتفــاع��ســـبة�و تم�ــ��ال��بـــة��-دا��ا�للعناصـــر�املعدنيــة�والعضـــو�ة�املخصــبة�وك�ــ�ة�اســـتعمال��ســمدة�واملبيـــداتفقــو لل��بـــة�ال��بــة�بفعــل��ســـتغالل�املفــرط�

 والسقي�املفرط...�امللوحة���ا�بفعل�كثافة��ستغالل

�.تزايد�ج��ة�الت��ر��ع���تراجع��را����الزراعية�و�التا�����ديد��من�الغذا�ي�بالعالم�العر�ي  

  ا�ر�الت��ر�بالعالم�العر�ي�مظ�-2

%�مــــن�مجمــــوع�68.4الت�ـــ�ر�ظــــا�رة�خط�ــــ�ة���ــــدد�العــــالم�العر�ــــي�خاصـــة�الــــدول�الواقعــــة�ع�ــــ���ــــوامش�ال�ــــ�راء�الك�ـــ�ى،�و�شــــ�ل��را�ــــ���املت�ــــ�رة�

حيــث�نجــد�دول�ا��لــيج�العر�ــي��ــ��قمــة�الــدول�ال�ــ��ترتفــع�ف��ــا��املنــاخ،�را�ــ���العــالم�العر�ــي،�وتتفــاوت�خطور��ــا�حســب�الــدول�وحســب�درجــة�قســاوة�

الـدول�م�ـددة�بت�ـ�ر�أراضـ��ا�رغـم�توفر�ـا�ع�ـ��منـاخ�معتـدل��سـ�يا�مثـل�املغـرب،�أو�توفر�ـا�بـا���،�وتبقـى�،��ماراتال�و�ت�،درجة�الت��ر�مثل�البحر�ن

  .والسودان�ع���أ��ار�دائمة�وم�مة�مثل�مصر�والعراق

ة�عـــر�عقبـــة�خط�ـــ�ة�أمـــام�مشـــروع�التنميـــة��ـــ��العـــالم�العر�ـــي،�و�تطلـــب�التغلـــب�عل��ـــا�تكثيـــف�ا���ـــود�ووضـــع�اســـ��اتيجيات�ناجتمثـــل�ظـــا�رة�الت�ـــ��

  � ومستدامة.

  ومش�ل�املاء�بالعالم�العر�يا���ود�والتداب���املبذولة�ملواج�ة�ظا�رة�الت��ر��-را�عا

  �ا���ود�املبذولة�ملواج�ة�الت��ر�-1

  �����/�بناء�املصدات�/�ا��رث�املساير�ملنحنيات�ال�سو�ة�/�نظام�الدورة�الزراعية؛�ال��التداب���التقنية:�-

ح�ــــ���ــــ��الب�ئــــة�ا��افــــة�/�وضــــع�إســــ��اتيجية�وطنيــــة�ملحار�ــــة�املقتصــــاد��ترشــــيد�اســــتغالل�املرا�ــــ��و�را�ــــ���الزراعيــــة�/�تنميــــة��التــــداب����قتصــــادية:�-

  الت��ر؛

  ؛�ن�بخطورة�الت��ر�/�م�افحة��مية��تمام�بالتعليم�باملناطق�ا��افة�ومحار�ة�الفقر�/�توعية�الس�ا�التداب����جتماعية:�-

توحيـــد�ج�ـــود�الـــدول�العر�يـــة�ملحار�ـــة�الت�ـــ�ر�/�إ�شـــاء�مركـــز�عر�ـــي�لدراســـة�املنـــاطق�ا��افـــة�و�را�ـــ���القاحلـــة�/�تب�ـــ��سياســـة�موحـــدة��تـــداب���أخـــرى:�-

  ملحار�ة�ظا�رة�الت��ر.

ھ�إذا�اعتمدت��ذه�التداب���من�طرف��ل�الدول�العر�ية،�وان�شـر�الـو���بخطـورة�الظـا�رة�سـ�تمكن�العـالم�العر�ـي�مـن�حفـظ�أراضـيھ�الزراعيـة�ومدنـ�

  وقراه�من�زحف�الرمال�وان�شار�القحولة.

  ا���ود�والتداب���املبذولة�ملواج�ة�مش�ل�املاء�-2

تصـــفية�امليـــاه�املســـتعملة�وإعـــادة��-ن�ـــ��طـــرق�حديثـــة�للســـقي�تحـــافظ�ع�ـــ��املـــوارد�املائيـــة�-الســـدود�و�بـــار��عبئـــة�املـــواد�املائيـــة�املتاحـــة�مـــن�خـــالل�بنـــاء�-

  القيام�بحمالت�تحس�سية�بأ�مية�املحافظة�ع���املاء.�-تحلية�مياه�البحر�-استعمال�ا

يـث�تـم�جلـب��عد�دول�ا��ليج�العر�ي�رائدة����تحلية�مياه�البحر����العالم،�كما��عـد�ال��ـر�الصـنا���العظـيم�بلي�يـا�نموذجـا�فر�ـدا�مـن�نوعـھ�عامليـا،�ح�

عبــأ��ســبة�املـاء�الصــا���للشــرب�مـن�عمــق�ال�ــ�راء�الك�ــ�ى�نحـو�املــدن�الشــمالية�ع�ـ��الســاحل�املتوســطي،�و�بقــى�املغـرب�مــن�الــدول�ال�ـ��اســتطاعت�أن��

الـــذي��امـــة�مـــن�املـــوارد�املائيـــة�املتاحـــة�مـــن�خـــالل�سياســـة�بنـــاء�الســـدود.�لكـــن��ـــذه�التـــداب���رغـــم�أ�مي��ـــا�ال��ســـتطيع�ا��ـــد�مـــن�مشـــ�ل�ا��صـــاص�املـــا�ي�

  يخضع�للظروف�املناخية��ش�ل�كب��.

ة�الشـرق��وسـط�وشـمال�إفر�قيـا�ال�ـ��ء�الـذي�يتطلـب�يبقى�مش�ل�املاء�والت��ر�عامالن�م�ددان�لألمن�الغذا�ي�و�ستقرار�السيا�������منطقـ�خاتمة:

  ��د�من�خطور��ما.اضرورة�
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  الواليات�املتحدة��مر�كية�"قوة�اقتصادية�عظمى"

  

��عت�ــ��و.م.أ�أول�قــوة�اقتصــادية��ــ��العــالم،�تتــوفر�ع�ــ��مــوارد�وثــروات�طبيعيــة�و�شــر�ة��ائلــة،�و�ســتفيد�مــن�تنظــيم�رأســما���محكــم��عت�ــ� �تم�يــد�إشــ�ا��:

.�فمـا���أ�ـم�املـؤ�الت�الطبيعيـة�وال�شـر�ة�والتنظيميـة�لالقتصـاد��مر��ـي؟��ك���قابليـة�للتطـور�والتكيـف،�كمـا��عت�ـ��أول�مصـدر�ومسـتورد��ـ��العـالم

  ع���الصعيد�العاملي؟�وما���مظا�ر�القوة��مر�كية����مختلف�امليادين��قتصادية؟�وما���العوامل�املفسرة�للقوة��قتصادية�ل�و.م.أ

  أوال:�تتوفر�الواليات�املتحدة��مر�كية�ع���ظروف�طبيعية�و�شر�ة�وتنظيمية�مــالئمة�لالستغالل��قتصادي

  املناخ�تتج���املؤ�الت�الطبيعية�ل�و.م.أ����امتداد�املساحة�وتنوع�التضار�س�-1

،�و�ــــ��غنيـــة�بموارد�ـــا�الفالحيـــة�واملعدنيــــة�املتنوعـــة،�ومنفتحـــة�ع�ــــ��2َم��لـــم��9.3تمتـــد�الواليـــات�املتحـــدة��مر�كيــــة�ع�ـــ��مســـاحة�شاســـعة�تقــــدر�بحـــوا��-

   محيط�ن�كب��ين�يوفران�للبالد�ثروات�طبيعية�مختلفة�و�سمحان�ل�ا�باالتصال�بمختلف�أرجاء�العالم.

ت�وجبـال��بـالش�و�ضـبة�كمرالنـد،�والوحـدة�ت�تظم�التضار�س��مر�كية����ثالث�وحدات�كب�ـ�ة،��ـ��الوحـدة�الشـرقية�ال�ـ��تت�ـون�مـن��ضـبة�البيمونـ�-

الوســطى�وتتـــألف�مـــن�مســـاحة�شاســـعة��غلـــب�عل��ــا�طـــا�ع��نخفـــاض�و�ن�ســـاط�وتنقســـم�إ�ـــ��منطقتــ�ن��مـــا�منطقـــة�البح�ـــ�ات�ومنطقـــة�امل�س��ـــ��،�ثـــم�

مــــن�املعــــادن�ومصــــادر�الطاقــــة�وال�ــــ�وات�الغــــرب��مر��ــــي�و�تمثــــل��ــــ��جبــــال�الرو�ــــي�و�ضــــ�تا��ولومبيــــا�و�ولــــورادو�تــــوفر��ــــذه�التضــــار�س�إم�انــــات��ائلــــة�

  الفالحية.�

يخضـــع�لعــدة�مــؤثرات�وعوامـــل�(املوقــع،�املــؤثرات�املحيطيـــة�كمــا�تتــوفر�و.م.أ�ع�ــ��منـــاخ�متنــوع�يجمــع�بـــ�ن�إم�انيــات�املنــاطق�املعتدلـــة�واملنــاطق�املدار�ــة��-

املنـاخ�املتوسـطي:�و�متـد��-املناخ�املحيطي:�و�متـد�بأق�ـ���الشـمال�الغر�ـي/��-املناخ�شبھ�املداري:�و�متد�إ���ا��نوب�الشر��/��-والقار�ة)،�و�كذا�نم���ب�ن:�

  املناخ�القاري�ا��اف:�و�متد�بالوسط/��ثم�مناخ�أعا���ا��بال:�و�ن�شر�بأعا���ا��بال.�-با��نوب�الغر�ي/�

  أ�ــــــــــــــــــــم�الــــــــــــــــــــدول�املنتجــــــــــــــــــــة�ملصــــــــــــــــــــادر�الطاقــــــــــــــــــــة�(الفحــــــــــــــــــــم،�الب�ــــــــــــــــــــ�ول�والغــــــــــــــــــــاز�الطبي�ــــــــــــــــــــ�)�وللمعــــــــــــــــــــادن�خاصــــــــــــــــــــة�ا��ديــــــــــــــــــــد�كمــــــــــــــــــــا��عت�ــــــــــــــــــــ��و.م.أ�-

  والفوسفاط�والنحاس�والرصاص،�ورغم�ذلك�ت��أ�إ����ست��اد�نظرا�لك��ة�حاجيا��ا�الصناعية.

 يلعب�العنصر�ال�شري�دورا�م�ما����ت�شيط��قتصاد��مر��ي �-2

را�أساسيا��ـ���عم�ـ��الـبالد�وتنـوع�سـ�ا��ا�ونمو�ـا�الـديمغرا��،��ـذا�مـا�جعـل�املـؤ�الت�ال�شـر�ة�إحـدى�أسـس�القـوة��مر�كيـة،�لعبت�ال��رة�نحو�أمر��ا�دو 

و�فسـر��ـذا�التطـور�السـ�ا�ي�الكب�ـ���عـدة�عوامـل��2009َم��سـمة�سـنة�306(تـار�خ�تأسـ�س�و.م.أ)�إ�ـ���1776َم��سـمة�سـنة�4فقد�انتقل�عدد�الس�ان�من�

�حو�أمر��ا،�حيث�استقبلت�البالد�املالي�ن�امل�اجر�ن�خاصة�من�جميع�أنحاء�العالم�ع���مدار�القرون�املاضية�إ���اليوم�ممـا�أدى�إ�ـ��تنـوعأ�م�ا:�ال��رة�ن

�ـا�طليع�عر���كب��،��كذا��ش�ل�العنصر��بيض�ا��زء��ك���مـن�سـ�ان�و.م.أ�و�ـو��ـ��معظمـھ�مـن�أصـل�أور�ـي.�أمـا��قليـات�ف�شـمل�بـا���العناصـر�و�ـ��

الطبي�ــ��الســود�ذوو��صــل��فر�قــي،�والعنصــر��صــفر�القــادم�مــن�آســيا�وأخ�ــ�ا�ال�نــود�ا��مــر�الســ�ان��صــليون�للــبالد.�ون�يجــة�لضــعف�معــدل�الت�ــاثر�

  �عرف��رم�الس�ان��مر��ي�سيادة�الفئة�الوسطى�مقابل�تراجع�فئة��طفال.

حيــث�ترتفــع�الكثافــة�الســ�انية��ــ��املنطقــة�الشــرقية�ومنطقــة�البح�ــ�ات�والســاحل�الغر�ــي��ســ�ب��كمــا��عــرف�التوز�ــع�ا��غرا�ــ��لســ�ان�و.م.أ�تباينــا�كب�ــ�ا،

مالئمــــة�الظــــروف�الطبيعيــــة�وأ�ميــــة�ال�شــــاط��قتصــــادي،��ــــ��املقابــــل�تــــنخفض��ــــ��الغــــرب�الــــداخ���نظــــرا�لقســــاوة�الظــــروف�الطبيعيــــة�و�زالــــة�ال�شــــاط�

  �قتصادي.

  العلمي�والتكنولو���دورا�أساسيا����بروز��قتصاد��مر��ييلعب�التنظيم�الرأسما���وتقدم�البحث��-3

  �عد�التنظيم�الرأسما���عامال��اما�لتفس���القوة��قتصادية��مر�كية�،�و�و�يقوم�ع���أساس�ن: -

الـــذي�مـــن�شـــأنھ�تطـــو�ر�العمليـــة���أوال:�مبـــادئ�رأســـمالية�تمجـــد�امللكيـــة�الفرديـــة�وروح�املبـــادرة�واملنافســـة�ا��ـــرة�وتحقيـــق�الـــر�ح�ممـــا��ســـاعد�ع�ـــ���بت�ـــار 

لرأسـما���ال�ـ�م�الـذي��قتصادية،�وثانيا:��عتماد�ع���عقلية�املقاولة�ال����عت���ترجمة�عملية�ملبادئ�الرأسـمالية.��ـ���ـذا��طـار�تنـدرج�عمليـة�ال��ك�ـ��ا

 ت�وال�ولد�غ�وال�ون�لوم��ا).�عرفھ���شطة��قتصادية��مـر�كيـة�مما�أدى�إ���ظ�ور�مؤسسات�اقتصادية���مة�(ال��وس

جيـــھ�وقــد�أدى�ال��ك�ـــ��الرأســـما���إ�ــ��ظ�ـــور�ظـــا�رة�احت�ــار�الســـوق��مر�كيـــة�مــن�طـــرف�عـــدد�محــدود�مـــن�اللو�يـــات�ال�ــ�مة�ال�ـــ��تلعـــب�دورا�م�مــا��ـــ��تو 

اعتمــاد�(�مــات��عــززت�مــن�خــالل:السياســة��مر�كيــة�بــل�أصــبحت��عــض�الشــر�ات��مر�كيــة�شــر�ات�عامليــة��ســ�ثمر�ع�ــ��مســتوى�العــالم،��ــل��ــذه�املقو 

التـوفر�ع�ـ��بنـك�معلومـات�م�ـم��ـ��مختلـف�امليـادين�و�عتمـاد�ع�ـ��املعـامالت��-املعلوميات�و�رتبـاط�بخـدمات��قمـار�الصـناعية�واعتمـاد�البحـث�العل�ـ�

 .)ع���شبكة��ن��ن�ت
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  ثانيا:�تتج���قوة��قتصاد��مر��ي����عدة�مظا�ر

  حة��مر�كية�عوامل�ومظا�ر�قوة�الفال �-1

يتج������وجود�س�ول�خصبة�شاسعة��الس�ول�الوسطى�والعليا�تن�شر�ف��ا�اسـتغالليات�زراعيـة�عصـر�ة�وتوجـد���ـا�مرا�ـ��شاسـعة��العامل�الطبي��:�-

  إ���تنوع�املناخ.ل��بية�املاشية،�ثم�شبكة�مائية�م�مة�(��ري�املس�سي���وامل�سوري)،�شيدت�عل��ا�سدود�ك��ى�لسقي��را����الزراعية،�إضافة�

يتج�ــ���ــ��وجــود�شــبكة�كثيفــة�مــن�معا�ــد�ومــدارس�البحــث�والت�ــو�ن�الزرا�ــ���ســا�م��ــ��تــأط���وإرشــاد�الفالحــ�ن�وتقــدم�أبحــاث�م�مــة��العامــل�العلمــي:�-

  لفائدة��نتاج�الزرا���وتر�ية�املاشية.

نتــاج�الزرا�ــ��(�الت،��ســمدة،��دو�ــة،�تقنيــات�الســقي...)�كمــا�تر�ــى�يتج�ــ���ــ��اعتمــاد�أســاليب�إنتاجيــة�متطــورة��ــ��جميــع�مراحــل�� �العامــل�التق�ــ�:�-

  املاشية�بطرق�حديثة�م��ا�أساليب��سم�ن��بقار�وإنتاج�ا��ليب.

  يتمثل����توفر�اليد�العاملة�الكثيفة�ا��ب��ة����جميع�املناطق�الفالحية.�العامل�ال�شري:�-

�مر�كيـــة�ال�شـــاط�الفال�ـــ�،�إ�ـــ��جانـــب�الشـــر�ات�املتعـــددة�ا���ســـيات�ال�ـــ����ـــيمن�ع�ـــ��جميـــع�مراحـــل��تـــزاول�العـــائالت�الرأســـما��:-العامـــل�التنظيمـــي�-

التوز�ــع)،�كمــا�تنـــدمج�الفالحــة��ــ��عالقـــات�رأســمالية�مــع�قطاعـــات�اقتصــادية�متعــددة�كقطـــاع�النقــل�ومعا�ـــد��-�نتــاج�(الغرس،ا��ــرث،�القطـــف/ا����

وغ���ـــا،�فضـــال�عـــن�وجـــود�البورصـــة�العامليـــة�ل��بـــوب�بمدينـــة�نيو�ـــورك.�و�مكـــن�ت��ـــيص�مظـــا�ر�قـــوة��البحـــث�العل�ـــ�،�والصـــناعة�الغذائيـــة،�واملطـــاعم

  �قتصاد��مر��ي�فيما�ي��:

�عـض��سا�م�و.م.أ�بحصص�مرتفعة�من��نتاج�العال���ل��بوب�(القمح،�الذرة،��رز)�واملزروعات�الصناعية�(الصوجا�والقطـن�والشـمندر�السـكري)�و �-

  الفواكھ.�وتمتلك�قطيعا�م�ما�من�املوا�������طليعتھ��بقار.أنواع�ا��ضر�و 

  �عت���و.م.أ�أول�مصدر�للمنتوجات�الفالحية�خاصة�الذرة�والصوجا�والقطن�والقمح.�-

الشـــرقية�يتمركـــز�ال�شـــاط�الفال�ـــ���مر��ـــي��ـــ��الســـ�ول�الوســـطى�ال�ـــ���عت�ـــ��أك�ـــ��مجـــال�فال�ـــ���ـــ��العـــالم،�فضـــال�عـــن�املنـــاطق�الســـاحلية�ا��نو�يـــة�و �-

  والغر�ية.����املقابل�فالفالحة�ضعيفة����الغرب�الداخ��.

ج�م�ــم�ع�ــ��سـا�م�اعتمــاد�الفالحــة��مر�كيـة�ع�ــ��التقنيــات�ا��ديثـة�وارتباط�ــا�بالبحــث�العل�ــ��و�سـواق�العامليــة�وقــدر��ا�ع�ـ��التكيــف��ــ��تـوف���إنتــا�

وجـــات�الفالحيـــة،�وقـــد�زاد�مـــن�قـــوة�الفالحـــة��مر�كيـــة�انـــدماج�ا�مـــع�بـــا���القطاعـــات�الصـــعيد�العـــال��،�و�ـــ��جعل�ـــا�تحتـــل�رتبـــا�متقدمـــة��ـــ��مختلـــف�املنت

  �قتصادية��خرى�سواء��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر.

  تفسر�قوة�الصناعة��مر�كية��عدة�مظا�ر�وعوامل�-2

القـــوة�الصـــناعية��و�ـــ���ـــ��العـــالم�حيــث��ســـا�م�بحصـــص�مرتفعـــة�مـــن��نتـــاج�العـــال���لعــدة�صـــناعات�مـــن�بي��ـــا�صـــناعة�الســـيارات�والصـــلب���عــد�و.م.أ

ة�منــاطق�و�لومونيــوم�وصــناعة�الطــائرات�ومعــدات�غــزو�الفضــاء�باإلضــافة�إ�ــ��الصــناعة�الكيماو�ــة�والصــناعة��لك��ونيــة�واملعلوماتيــة،�تتــوزع�ع�ــ��عــد

  ك��ى�يمكن�تحديد�ا��اآل�ي:�صناعية

  أ�م�صناعا��ا  مم��ا��ا  املناطق�الصناعية

القـرب�مـن�منـاطق�غنيـة�بـال��وات�املعدنيـة،�التـوفر�ع�ـ��شــبكة�  الشمال�الشر���(املي�الو�ول�س)

كثيفـــــة�للمواصـــــالت�واملؤسســـــات�املاليـــــة�الك�ـــــ�ى،�تمركـــــز�قـــــوي�

  ل��امعات�واملعا�د�ومؤسسات�البحث�العل���

الصــــــــلب،�تكر�ــــــــر�الب�ــــــــ�ول،�ال�ســــــــيج،�الســــــــيارات،�

  �لك��ونيك...

وفــرة�املعــادن�(ا��ديــد،�النحــاس،�الفحــم...)،�شــبكة�مواصــالت�  الشمال�الشر���(البح��ات�الك��ى)

  م�مة،�تجمع��شري�كب��.

صــــــــــــــــــــــناعة�املطــــــــــــــــــــــاط،�الســــــــــــــــــــــيارات،�الصــــــــــــــــــــــناعة�

  �س��الكية...

  جنوب�حزام�الشمس�

  (ساحل�خليج�املكسيك)�

ع�ـــــ��ثـــــروات�طبيعيـــــة�م�مـــــة،�اســـــ�ثمارات�كب�ـــــ�ة،�دعـــــم��التـــــوفر 

  الدولة،�ب�يات�تحتة�كب��ة،�تجمع��شري�م�م.

صــناعة�الب��وكيماو�ـــات�والط�ــ�ان،�غـــزو�الفضـــاء،�

  التكنولوجيا�ا��ديثة،�الصناعة�الغذائية...

غــــــــــــــــرب�حــــــــــــــــزام�الشــــــــــــــــمس�(الغــــــــــــــــرب�

  الساح��)

التــــــــوفر�ع�ــــــــ��املــــــــوارد�الطبيعيــــــــة��ــــــــالب��ول،�اســــــــتقطاب�رؤوس�

ال�م�مة�و�ـد�عاملـة�م�ـاجرة،�التـوفر�ع�ـ��تج��ـ�ات�وتقنيـات�أمو 

  متطورة.

صــــــــــــــــناعة��لك��ونيــــــــــــــــك�والصــــــــــــــــناعات�العاليــــــــــــــــة�

التكنولوجيــــــــــا،�الط�ــــــــــ�ان�والســــــــــيارات،�املخت�ــــــــــ�ات�

  الطبية...

  �عود�قوة�الصناعة��مر�كية�إ���العوامل��تية:

  والتكنولو��.�فعالية�ال��ك���الرأسما����مر��ي�و��تمام�بالبحث�العل���-
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  أ�مية�السوق��س��الكية�أمام�ارتفاع�عدد�الس�ان�وارتفاع�الدخل�الفردي.�-

  وفرة�اليد�العاملة�املؤ�لة�سواء�م��ا��مر�كية�أو��جن�ية.�-

  ال�س�يالت�ا��بائية�و�دار�ة�ال���تقدم�ا�الدولة��مر�كية�للمس�ثمر�ن.�-

  دن�واست��اد�ا��زء�املتبقي�بأقل�ت�لفة�ممكنة.وجود�رصيد�م�م�من�مصادر�الطاقة�واملعا�-

  خصائص�التجارة��مر�كية�والعوامل�املتحكمة�ف��ا�-3

  �عت���و.م.أ�أول�قوة�تجار�ة����العالم:

،�كمـا�-خاصـة�الفحـم�-�℅5ثـم�املعـادن�ومصـادر�الطاقـة��℅3%�واملنتجـات�الفالحيـة�11%�ثـم�ا��ـدمات81تت�ون�اغلب�الصادرات�من�املواد�املصنعة��-

  �ستورد�املواد�الطاقية�والفالحية�والصناعية.

ثــم�مــع�بلــدان��تحــاد��ور�ــي�ورابطــة�دول�جنــوب�شــرق��-كنــدا�واملكســيك�-�ALENAتــتم�اغلــب�املبــادالت�التجار�ــة�مــع�دول�شــمال�أمر��ــا�للتبــادل�ا��ــر��-

  والص�ن�واليابان�وغ���ا.�ASEANأسيا�

  .عائدات�مالية�م�مة�مل��انية�و.م.أ،�مما�يجعل�م��ان�أداءا��ا�ايجابيا����اغلب�الف��ات�الزمنية�تحقق�املبادالت�التجار�ة�-

  كما�تتحكم����التجارة��مر�كية�عدة�عوامل�نذكر�م��ا:

ســــــت��اد�والتصــــــدير�ا��غرا�ــــــ�:�يتج�ــــــ���ــــــ��املوقــــــع��ســــــ��اتي���املنفــــــتح�ع�ــــــ��العــــــالم�بــــــواج�ت�ن�محيطيتــــــ�ن�م�متــــــ�ن��ســــــ�ل�عمليــــــة�� -العامــــــل�الطبي�ــــــ��-

   و�س�ثمارات.

التج��ــ�ي":�يتمثــل��ــ��وجــود�شــبكة�كثيفــة�ومتطــورة�مــن�وســائل�املواصــالت�ال��يــة�والبحر�ــة�وا��و�ــة�تقــوم�بتوز�ــع�املنتجــات�وطنيــا�-العامــل�"ا��ــدما�ي�-

  ...ودوليا�فضال�عن�شبكة�عصر�ة�من�وسائل��تصال�تروج�للسلع�وتدير�املشار�ع�وتراقب��سواق

عامـل�التنظي�ــ�:�يتج�ــ���ــ��وجـود�مؤسســات�تجار�ــة��ــ�مة�متعــددة�ا���سـيات�وعــابرة�للقــارات��ال��وســت�وال�ولـدينغ�وغ���ــا�تمتلــك�مــؤ�الت��ائلــة�ال�-

  .للتنافس�����سواق�العاملية

  .ت�التجار�ة�العامليةالعامل�املا��:�سيادة�ثقافة�النظام�الرأسما���ا��ر��س��ال�ي،�واعتماد�الدوالر�كعملة�رئ�سية����املبادال �-

شــركة�متعــددة�ا���ســيات�مــن�بــ�ن���44كمــا�تتــوفر�و.م.أ�ع�ــ��اســ�ثمارات�ك�ــ�ى�تتــوزع�ع�ــ��جــل�أنحــاء�العــالم�وأك�ــ��بورصــة�ماليــة�(وول�ســ��يت)�وع�ــ���

د�أخـــرى�خاصـــة��ـــ��ظـــل��زمـــة�شـــركة��و�ـــ���ـــ��العـــالم،�لكـــن�ع�ـــ��الـــرغم�مـــن�ذلـــك��عـــرف�امل�ـــ�ان�التجـــاري��مر��ـــي���ـــزا�كب�ـــ�ا�يتفـــاقم�ســـنة��عـــ�100ال

  �قتصادية�ا��الية.

  ثالثا:�استخالص�الصعو�ات�والتحديات�ال����ع��ض��قتصاد��مر��ي

فـائض��نتـاج��ـ��القطـاع�(�ع���الرغم�من�قوة��قتصاد��مر��ي�إال�أنھ��عا�ي�من�عدة�مشا�ل�ع���جل�القطاعات�و�مكن�ت��يص�ا����العناصر�التالية:

ان�شـــار�ظـــا�رة��-�ـــ��الســـوق�العـــال���وعـــدم�اســـتقرار�اارتفـــاع�أثمنـــة�مصـــادر�الطاقـــة�واملـــواد��وليـــة��-ال�ســـو�ق�وقـــوة�املنافســـة�العامليـــة��ةالفال�ـــ��وصـــعو 

لســ�ان�تزايــد��ســبة�الفقــر��ــ��أوســاط�ا�-فــاع�قيمــة�ال��ــز�التجــاري��مر��ــيارت�-لتصــ�يع�وســيادة��عاصــ���املدار�ــةالتلــوث�و�خطــار�البي�يــة�الناتجــة�عــن�ا

  وارتفاع�معدالت�البطالة...)

�ــ���وفــر�املجــال��مر��ــي�الشاســع�وال��ــرة�املكثفــة�نحــو�أمر��ــا�وال�ــ�وات�الطبيعيــة�امل�مــة�عوامــل�مســاعدة�ع�ــ��تقو�ــة��قتصــاد��مر��ــي�وجعلــھ�خاتمــة:

  موقع�الصدارة�عامليا،��ذه�الصدارة��س���و.م.أ�إ���ا��فاظ�عل��ا��ش���الوسائل�والطرق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



31  طر�ق�النجاح����التار�خ�وا��غرافيا/���السنة��و���ب�الور�ا�علوم/���إنجاز:�ابرا�يم�ال���ي�و ثر�ة�بوحفاض............................................

  �تحاد��ور�ي:�نحو�اندماج�شامل

  

،�20انطلــق�منــذ���ايــة�ا��ــرب��مليــة�الثانيــة���ــدف�تجــاوز�أزمــات�النصــف��ول�مــن�القــرن�:��تحــاد��ور�ــي�عبــارة�عــن�تكتــل�مــن�الــدول،�تم�يــد�إشــ�ا��

  ؟�ندماج؟�وما���حصيلة��ندماج�باالتحاد�ونتائجھما���مراحل�ومجاالت�اندماج�بلدان��تحاد��ور�ي؟�وما���العوامل�املفسرة�ل�ذا�

I-وصف�مراحل�ومظا�ر�اندماج�بلدان��تحاد��ور�ي� �  

  تحديد�جذور�ومراحل�اندماج��تحاد�-1

نظمـات�القطاعيـة��عود�جذور�التعاون��قتصادي��ور�ي�إ���املرحلة�ال���تلت�ا��رب�العاملية�الثانية،�حيث�انتظمت��عض�الدول��ور�ية��ـ���عـض�امل

.�واملجموعـة��ور�يـة�1948"�مسـ��دفة�إقامـة�اتحـاد�جمر�ـي�منـذ���Bénéluxدف�إعادة�بناء�ما�دمرتھ�ا��ـرب�العامليـة�الثانيـة،�م��ـا:�"مجموعـة�البنلـوكس�

مجـال�صـناعة�ا��ديـد�والصـلب.�ال���ضمت�بلدان�البنلوكس�إ���جانب�فر�سا�أملانيا�الغر�ية�وإيطاليا�مسـ��دفة�التعـاون��ـ���1951للفحم�والصلب�سنة�

وقصدت�التعاون����مجال�الطاقة�النوو�ـة�السـلمية،�ضـعف�حصـيلة�التعـاون�القطـا���دفـع�بالبلـدان��1957ثم�املجموعة��ور�ية�للطاقة�النوو�ة�سنة�

ع�ـ��أسـاس�التعـاون���C.E.Eور�يـة��،�حيـث�تـم�التوقيـع�ع�ـ��اتفاقيـة�رومـا،�إ�ـ��خلـق��املجموعـة��قتصـادية�1957مارس��25الست�املجتمعة�بروما�يوم�

  الشامل�والواسع.�

  وقد�مر��تحاد��ور�ي�من�املراحل�التالية:

  (فر�سا،�أملانيا�الغر�ية،�ب��ي�ا،�إيطاليا،��ولندا،�لكسمبورغ؛�1951املجموعة��ور�ية�للفحم�والفوالذ�سنة��-

،�انضــافت�ل�ـــا��ــل�مــن�الـــدانمارك�و�ر�طانيــا�وايرلنــدا�ســـنة�1957ادة�رومـــا�ســنة�املجموعــة��قتصــادية��ور�يــة:�تأسســـت�بــ�ن�الــدول�الســـت�عقــب�معــ�-

  ؛1973

  )؛1986)�وإسبانيا�وال���غال�(1981انضمام�اليونان�(�-

  ؛1985سنة��شنغنالتوقيع�ع���اتفاقية��-

  حول�إ�شاء��تحاد��ور�ي؛��1992تحاد��ور�ي:�التوقيع�ع���معا�دة�ماس��خت�سنة��-

والتوقيع�ع���معا�دة�روما�لوضع�دستور�أور�ـي،�و�ـ��سـنة��2004دول�دفعة�واحدة�سنة��10وانضمام��2002استعمال�عملة�موحدة�سنة��الشروع����-

  دولة.�27انضمت�رومانيا�و�لغار�ا�ليصبح�مجموع�دول��تحاد��ور�ي��2007

يضــع��تحــاد�ك�ــدف�لــھ:�التقــدم��قتصــادي�و�جتمــا���والرفــع�مــن�مســتوى�ال�شــغيل�وتحقيــق�التنميــة�عــن�طر�ــق�الوحــدة�النقديــة�وخلــق�فضــاء��

  بدون�حدود...����إطار�اح��ام�ا��ر�ة�والديمقراطية�وحقوق���سان�واح��ام�ال�و�ة�الوطنية.

لتدخل����النصف�الثا�ي�منھ�مرحلة�الوحدة�ال���تم�تجسـيد�ا��ـ���20استطاعت�دول��تحاد����ظرف�وج���تجاوز�أزمات�النصف��ول�من�القرن��

  عدد�من�املؤسسات�ال�شر�عية.

  وصف��عض�مظا�ر�اندماج��تحاد��ور�ي�-2

�-EUOOاعتمـاد�عملـة�موحـدة��-ت�وغياب�ا��دود�بـ�ن�دول��تحـادتنقل�واملعامال حر�ة�ال�-ثل��ش�ل�مباشر��ل�مواط����تحاداعتماد�دستور�أور�ي�يم(

�عــدد��-وقــدر��ا�ع�ــ��التنافســية�العامليــة�قــوة�التجــارة�العامليــة�واحتالل�ــا�مراتــب�متقدمــة�عامليــا�-لــدبلومات�والشــوا�داعتمــاد�نظــام��علي�ــ��قــوي�وتوحيــد�ا

  )اح��ام�التنوع�والغ���الثقا���واللغوي�وسيادة�قيم�العدل�واملساواة�والتضامن...�-الصادراتية�املواد�املصنعة�داخل�الصناعات�وارتفاع�أ�م

�:ل��ذه�املظا�ر�ا�عكست�إيجابا�ع���املجال��قتصادي�  

  �من�الغذا�ي.�ن���السياسة�الفالحية�املش��كة�ال����س��دف�الرفع�من��نتاجية،�وتحس�ن�مستوى�ع�ش�الفالح��ور�ي،�وضمان�املجال�الفال��:

��ــــ�يع�ودعــــم�املقــــاوالت�مــــن�خــــالل�تزو�ــــد�ا�بــــالقروض�واملســــاعدات،�و��تمــــام�بــــالت�و�ن�والبحــــث�العل�ــــ�،�والت�ســــيق�ملواج�ــــة���ــــ��املجــــال�الصــــنا��:

  املنافسة��جن�ية.

  اري�مع�با���دول�العالم.خلق�سوق�أور�ية�موحدة�بإلغاء�القيود�ا��مركية،�والت�سيق����ميدان�التعامل�التج����املجال�التجاري:

  توحيد�السياسة�املالية�من�خالل�الوحدة��قتصادية�واملالية،�وإصدار�عملة��ورو،�وحر�ة�تنقل��موال�و�س�ثمارات.����املجال�املا��:

ت��قتصـــادية�وأصـــبحت�لـــھ�لعـــب�تكتـــل��تحـــاد�دورا�أساســـيا��ـــ��بنـــاء�القـــوة��قتصـــادية�ألور�ـــا،�وأصـــبح�يحتـــل�الصـــدارة��ـــ��العديـــد�مـــن�القطاعـــا�

  تنافسية�م�مة����ظل�تنامي�قوى�اقتصادية�جديدة.
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II-تحديد�العوامل�املفسرة�الندماج��تحاد��ور�ي�  

  رصد�املقومات�املش��كة�املفسرة�لالندماج�-1

  ؛20:�معا�شة�حروب�وأزمات�النصف��ول�من�القرن�املص���والتار�خ�املش��ك

  التعم���و�شابھ�الظروف�التار�خية�والسياسية�و�قتصادية�وت�امل�املؤ�الت�ا��غرافية؛:�قدم�الوحدة�ا��غرافية

  :�نفس�النظام�الديمقراطي�النيا�ي�والنظام��قتصادي�اللي��ا��.النظام�السيا����و�قتصادي

  دور�العامل�التنظيمي�����ندماج�-2

  �ادفة�إ����عز�ز�عملية��ندماج:يتوفر��تحاد��ور�ي�ع���عدد�من�املؤسسات�التنظيمية�ال

مجلــس�يقـــرر�السياســات�املشـــ��كة�و��ب�ــ��مشـــار�ع�القــوان�ن�ال�ـــ��تمــت�مناقشـــ��ا�مــن�طـــرف�ال��ملــان�و�حـــدد�التعــاون�ا��ـــار���والعـــدل��املجلــس�الـــوزاري:

  والشؤون�الداخلية�و�ق�سم�سلطة�اتخاذ�القرار�مع�ال��ملان.

  نائبا�ي�تخبون�باالق��اع�املباشر�����ل�بلد�عضو�باالتحاد.�732ت�ع���م��انية��تحاد�يت�ون�من��سا�م����ال�شر�ع�و�صو �ال��ملان��ور�ي:

  .ن�من�طرف�ح�ومات�البلدان��عضاءمفوضا��عينو �30م�ام�ا�اق��اح�القوان�ن�و�س�ر�ع���اح��ام�تطبيق�املعا�دة�وتضم��ال��نة��ور�ية:

  م�رؤساء�الدول�وا���ومات��عضاء�����تحاد.يحدد�التوج��ات�الك��ى�و�ض�املجلس��ور�ي:

  محام�ن�عام�ن.�9قاضيا�و��15عمل�ع���مراقبة�القوان�ن�وفصل�ال��اعات�ب�ن�الدول��عضاء�وتت�ون��يئة�القضاء�من��محكمة�العدل:

  الذي�يقوم�بدور�املراقبة�املالية�وإصدار�العملة.�البنك�املركزي:

III-واملعوقات�ال���تقف�أمامھمظا�ر��ندماج��ور�ي��  

  تتعدد�أش�ال�القوة��قتصادية�لالتحاد��ور�ي��-1

�سا�م��تحاد��ور�ي�بحصص�مرتفعة�من��نتاج�العال���ل��بوب�والشمندر�السكري�والبطـاطس�والكـروم،�و�متلـك�قطيعـا�م�مـا�����املجال�الفال��:

  عاملية����مجال�الصادرات�الفالحية.من�املاشية�خاصة�ا��ناز�ر�و�بقار،�و�حتل�الصدارة�ال

�عت�ــ���تحــاد��ور�ــي�قــوة�صــناعية�ك�ــ�ى�حيــث�يحتــل�مراتــب�متقدمــة��ــ��عــدة�صــناعات�مــن�أبرز�ــا�صــناعة�الســيارات�والصــناعة���ــ��املجــال�الصــنا��:

الفضـــاء�ال�ــ��تــتم��ــ��إطــار�برنــامج�أر�ـــان،�الكيماو�ــة�والصــناعة�املي�انيكيــة،�وصــناعة�الطــائرات�ال�ــ����ـــيمن�عل��ــا�شــركة�إير�ــاص،�وصــناعة�معــدات�غــزو�

  باإلضافة�إ���الصناعة��لك��ونية�واملعلوماتية.

نظـرا�ل�ـ�امة��نتـاج�الصـنا���والفال�ـ��وأ�ميـة��سـطول�� :��شـ�ل�مبـادالت��تحـاد��ور�ـي�مـع�بـا���العـالم�خمـس�التجـارة�العامليـة���املجـال�التجـاري 

القيـود�ا��مركيـة�وسـ�ولة�مـرور� العالم،�كما�تحتل�املبـادالت�بـ�ن�دول��تحـاد��ور�ـي�م�انـة�م�مـة�بفعـل�إلغـاء�التجاري�وعقد�اتفاقيات�مع�مختلف�دول 

  البضا�ع�ورؤوس��موال�و���اص�وا��دمات.�و�التا����عد��تحاد��ور�ي�القوة�التجار�ة��و������العالم.

كية�م�مة�ع���املستوى�الداخ���وع���املستوى�وع���مستوى�عالقات��تحاد�با��ارج.وجود�سوق�موحدة�و�دون�حدود�ل�ا�فوائد�ع���خلق�دينام�  

ري�ســا�مت�املقومــات�املشــ��كة�بــ�ن�دول��تحــاد�واملؤسســات�املنظمــة�لــھ�والســوق�املوحــدة��ــ���ســراع��عمليــة��نــدماج،�إضــافة�إ�ــ��العنصــر�ال�شــ�

  ملا�����ل�ا�عوامل�سا�مت����تحقيق�الوحدة�و�ندماج.و�رادة�والعز�مة�القو�ة�والرغبة����تجاوز�نكبات�ا

�.ع���الرغم�مما�وصل�إليھ��تحاد��ور�ي�من�اندماج�وتوحد�فإنھ�ما�يزال��س���لضم�بلدان�جديدة���ظ��تھ  

امليا�إ���جانب�و.م.أ...%����التجارة�العاملية�مما�جعلھ�يحتل�الرتبة��و���ع�18عدد�الشر�اء��قتصادي�ن�لالتحاد�وارتفاع�نص�بھ�إ����  

  مظا�ر��ندماج��جتما����ور�ي�-2

حر�ــة�اقتنــاء�الســلع�مــن�دول��-رض�للمراقبــة�والتفتــ�ش�ع�ــ��ا��ــدودحر�ــة�تنقــل���ــ�اص�بــ�ن�دول��تحــاد�دون�ا��اجــة�إ�ــ��جــواز�الســفر�ودون�التعــ(

اعتمـاد��-وارتفـاع�ا��ـودة�وانخفـاض��شـعار��سـتفادة�مـن�املنافسـة�بـ�ن�دول��تحـاد�-ر�منخفضة�دون�تأدية�ضرائب�إضـافيةأور�ية�أخرى�حيث��سعا

تنميــة�املنــاطق��قــل�نمــوا�وتطــو�ر�التعــاون��ــ��مجــال�البحــث�العل�ــ���-بــرامج�تر�و�ــة�أور�يــة�موحــدة�ومشــ��كة���ــدف�توحيــد�الشــوا�د�واملــؤ�الت�امل�نيــة�

  )ة�وتنمية�ال��اث�الثقا����ور�ي��ة�وتحس�ن�ظروف�العمل،�كما��عمل��تحاد�ع���حمايوالتنمية�وتحس�ن�الظروف��جتماعية����مجال�ال

  معوقات��ندماج��ور�ي�-3

تفــاوت�التنميــة��قتصــادية�بــ�ن�الــدول��ور�يــة:�دول�أور�ــا��-ســة�الشــر�ات�اليابانيــة�و�مر�كيــةعف�قطــاع��عالميــات��ور�ــي�وعــدم�قدرتــھ�ع�ــ��مناف(ضــ

  )وحدة�ع���صعيد�جميع�دول��تحادعدم��عميم�العمل�بالعملة�امل�-ث�مرات�دول�أور�ا�الشرقيةغر�ية�ل�ا�ناتج�وط���خام�يفوق�ثال الشمالية�وال

  استطاعت�دول��تحاد��ور�ي�و���ظرف�وج���تحقيق�وحدة�شاملة�تطمح�لتحقيق�ا�العديد�من�ج�ات�بالعالم.خاتمة:�
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  الص�ن�قوة�اقتصادية�عظمى

لم��عت�ــ��الصــ�ن�أك�ــ��بلــدان�العــالم�ســ�انا�وثالــث�بلــدان�العــالم�مــن�حيــث�املســاحة،�و�عــد�واحــدة�مــن�القــوى��قتصــادية�الثمانيــة��و�ــ���ــ��العــا�تم�يــد:

فمـــا���مراحـــل�النمـــو��قتصـــادي�الصـــي���وأ�ميتـــھ�ع�ـــ��املســـتوى�العـــاملي؟�ومـــا����ســـس�واملـــؤ�الت�ال�ـــ��ســـا�مت��ـــ��بنـــاء��ـــذه�"الثمـــا�ي�الكبـــار".�

  القوة؟�وما���خصائص��قتصاد�الصي��؟�وما���مشا�لھ؟

I-رصد��عض�مظا�ر�بروز�الص�ن�كقوة�اقتصادية�صاعدة�  

  وصف��عض�مظا�ر�نمو��قتصاد�الصي���-1

بتطــور�وث�ــ�ة�النمــو��قتصــادي��ــ��الصــ�ن،�إذ�بلــغ�النــاتج��1978"�انطالقــا�مــن�ســنة�ســا�مت��صــالحات�ال�ــ��قامــت���ــا�الصــ�ن�منــد�وفــاة�"ماو��ــ���تو�ــغ

%،��ــذه�الــوث��ة�املرتفعـة�ســا�مت��ــ��ارتفــاع�9.5،�وارتفــع�بــذلك�مؤشـر�النمــو��قتصــادي�إ�ـ��حــوا���2004مليـار�دوالر�ســنة��15766الـداخ���ا��ــام�حــوا���

عـدالت�الفقـر،�وحـدوث�انـدماج�كب�ـ��لٍالقتصـاد�الصـي����ـ��منظومـة�ٍ�قتصـاد�العـال���بفعـل�معدل�دخل��سر�خاصـة��ـ��املنـاطق�ا��ضـر�ة،�وتقلـيص�م

 �ن���الص�ن�لنظام�ٍ�قتصاد�املختلط�(اقتصاد�السوق�ٍ�ش��ا�ي)�الذي�يجمع�ب�ن�الن���ٍ�ش��ا�ي�وٍ�نفتاح�ع���ٍ�قتصاد�لرأسما��.

  م�انة�الص�ن�كقوة�عاملية�-2

ة�م�مــة�داخــل�ٍ�قتصــاد�العــال��،�ذلــك�أن�انفتاح�ــا�ع�ــ��الســوق�العامليــة�مك��ــا�مــن�اســتقطاب�جــزء�كب�ــ��مــن��ســ�ثمارات�أصــبحت�الصــ�ن�تحتــل�م�انــ

مليار�دوالر�مما�ا�عكس��ش�ل�ٍايجا�ي�ع���ناتج�ا�الداخ���ا��ام،�و�ب�ن�م�انة��361.3ا��ارجية��ذا�إ���جانب�ٍارتفاع�قيمة�مداخيل�الصادرات�الص�نية�

 ٍ�قتصاد�العال���بجانب�القوى�ٍ�قتصادية�الك��ى����العالم.�الص�ن�داخل�

مـن�بـروز�الصـ�ن�كقـوة��1978لقد�مكنت��صالحات�ال���خضعت�ل�ا�الص�ن�والتحـوالت��قتصـادية�ا��ديـدة�و�نفتـاح�ع�ـ��العـالم�الرأسـما���منـذ��

  العديد�من�املجاالت.اقتصادية�كب��ة�تنافس�القوى��قتصادية�التقليدية�بل�تتفوق�عل��ا����

II-عض�خصائص��قتصاد�الصي����  

  تحتل�الفالحة�الص�نية�م�انة�متقدمة�عامليا�-1

)�مسـتفيدة�مـن�التـداب���ال�ـ��عرف��ـا�PIBمـن�(�%�15.2عت���الفالحة�قطاعا�أساسيا�بالص�ن،�ف�ـ���شـغل��سـبة�م�مـة�مـن�السـ�ان�ال�شـط�ن،�و�سـا�م�ب�

من�خالل��صالحات�ال���قامت���ا�الص�ن��عد�وفـاة�ماو��ـ���تو�ـغ�(توسـيع�املسـافة�الزراعيـة�خاصـة�املسـقية،��شـيد�السـدود،�و خالل�الف��ة��ش��اكية�

ة��شـ��اكية،��كـذا��شر�استعمال��سمدة�و�الت�...).�ترتب�عن��ذه��صـالحات�تنـوع��نتـاج�الزرا�ـ��وارتفـاع�املـر�دوديـة�و�نتاجيـة�باملقارنـة�مـع�الف�ـ� 

�-تنـوع��نتــاج�الفال�ـ��(حبــوب،���ـوم،�مزروعــات�صـناعية،�صــيد�بحــري...)�-%�مـن��نتــاج�العــال��)�18ال�يمنــة�ع�ـ���نتــاج�الفال�ـ��العــال���(�(��ل:��ـ

اعتماد�مـا�الطبيعـة�و تخصـص�الصـ�ن��ـ��إنتـاج�الشـاي�و�رز�ملالئمـة�الظـروف��-إنتـاج�املـواد�الغذائيـة��ساسـية�احتالل�مراتـب�متقدمـة�عامليـا�مـن�حيـث

  استغالل�املناطق�الغر�ية�غ���الصا��ة�للفالحة����توط�ن�الس�ان.��-جاالت�مخصصة�ل�ل�منتوجتنطيق�املجال�الفال��،�بتحديد�م�-����س��الك

ة�وال�ضــاب�تتــوزع�أ�ــم�املــؤ�الت�الفالحيــة�بالصــ�ن�بــ�ن�م�شــور�ا�حيــث�زراعــة�ا��بــوب�وا��نــوب�حيــث�زراعــة��رز،��ــ��حــ�ن�أن�املنــاطق�ال�ــ�راو��

عرفــت�مختلــف�املنتجــات�الفالحيــة�تطــورا�م�مــا�خــالل�الســن�ن��خ�ــ�ة�وتختــل��ــ��العديــد�م��ــا�الرتبــة�،�وقــد�وا��بــال��عــرف�ان�شــارا�واســعا�ل��بيــة�املوا�ــ��

  �و���عامليا�كزراعة��رز�وتر�ية��غنام�وا��ناز�ر...

  تحتل�الصناعة�م�انة�متقدمة�عامليا�-2

ثـم��عز�ـز��ـذا���تمـام�مـن�خـالل�تحـديث�التج��ـ�ات�والب�يـات�الصـناعية،��كـذا��شـغل��1978بالصـناعة��ساسـية،�و�عـد���1949تم���تمام��عد�ثورة

  )،�حيث�عرفت:PIBمن�الناتج�الداخ���ا��ام�(� %51.2الصناعة��سبة�م�مة�من�الس�ان�ال�شيط�ن،�حيث��سا�م�ب

حيــث�انتقلــت�مــن��2004و��1949شــ�دت�الصــناعة�الصــ�نية�تطــورا�م�مــا�مــا�بــ�ن��-1990ابتــداء�مــن�تج�الــداخ���ا��ــام�تطــور�مســا�مة�الصــناعة��ــ��النــا(

تنـوع�الصـناعات�وت�امل�ـا��-املـواد�املعدنيـة�(ا��ديـد،�الصـلب)مراتب�دنيا�إ�ـ��مراتـب�عامليـة�مقدمـة��ـ��إنتـاج�املـواد�الطاقيـة�(الفحـم،�الب�ـ�ول،�الك�ر�ـاء)�و 

مـر�تطـور�الصـناعة�مـن�تصـ�يع�تقليـدي��-���نتـاج�العـال���الصـنا��احتالل�مراتب�عامليا�متقدمة��ـ�-�،��س��الك...)(ال�سيج،�الصلب،�املي�انيك،�التج��

قـا�مـن�توسـع�املجـال�الصـنا���انطال�-والكيماو�ـات�واملي�انيـك�وال�سـيج�ركـزت�الصـناعة�الصـ�نية�ع�ـ��الصـلب�-إ���تص�يع�حديث�منذ�الثمان�نات�محدود

  �يمنة�التكنولوجيا�ا��ديثة�ع���الصناعة�(الصلب،�السيارات،��ليك��ونيك).�-بالساحل����اتجاه�الغر 

عـد�و.م.أ،�و�شـ�د�الصـ�ن��2010عرفت�الص�ن�تطورا�كب��ا����امليدان�الصنا���خالل�السنوات��خ��ة�خولت�ل�ا�احتالل�الرتبـة�الثانيـة�عامليـا�سـنة���

لثقيلـة�وصـناعة�ال�سـيج�والصـناعة�املي�انيكيـة�والصـناعة�الدقيقـة�وتحتـل�ف��ـا�رتبـا�متقدمـة�عامليـا،�تطورا�كب��ا����امليـادين�الصـناعية�خاصـة�الصـناعة�ا

  �ذه�الصناعات�ت��كز�ع���ا��صوص�بالساحل�الشر��.



34  طر�ق�النجاح����التار�خ�وا��غرافيا/���السنة��و���ب�الور�ا�علوم/���إنجاز:�ابرا�يم�ال���ي�و ثر�ة�بوحفاض............................................

  م�انة�الص�ن�التجار�ة�عامليا�-3

 ليك��ونية؛تنوع�مصادر�املنتوجات�املتبادلة�(�فالحية،�أولية،�مصنعة)�مع�أ�مية�املعدات�املي�انيكية�و��-

  تفاوت����امل��ان�التجاري�فاملواد�املستوردة��غلب�عل��ا�الطاقة�فيح�ن��غلب�املواد�املصنعة�ع���الصادرات؛�-

  �ش�ل�وا���إذ�انتقلت�الص�ن�من�بلد�مصدر�للمواد�الغذائية�والطاقية�إ���بلد�مصدر�للمواد�املصنعة؛�2005و�1985تطور�ب�ية�التجارة�ما�ب�ن��-

  �اء�التجار��ن�للص�ن�مع�أ�مية��رتباط�بالقوى�العظ���مثل��تحاد��ور�ي�واليابان�والواليات�املتحدة��مر�كية�و�ور�ا؛�عدد�الشر �-

  حيث�تجاوزت�قيمة�الصادرات�قيمة�الواردات�ليصبح�امل��ان�التجاري�ايجابيا؛�1993تطور�قيمة�املبادالت�ا��ارجية�إذ�ظلت�متذبذبة�إ���حدود��-

  ص�ن��سبة�م�مة����املبادالت�التجار�ة�العاملية،�مع����يل�تقدم��سبة�الواردات�عن�الصادرات.�تحقق�ال�-

� املعـــدات�مــع�انفتـــاح�الصـــ�ن�ع�ـــ��العـــالم�الرأســـما���تزايــد�إنتاج�ـــا�الصـــنا���والفال�ـــ��و�التـــا���صـــادرا��ا�نحــو�ا��ـــارج�ال�ـــ��تت�ـــون�أساســـا�مـــن��الت�و

نيــة�واملعـــدات�املصــنعة��ســـ��الكية،�أمــا�ع�ـــ��مســـتوى�شــر�ا��ا�التجـــار��ن�فتمثــل�الواليـــات�املتحــدة��مر�كيـــة�و�تحـــاد�املي�انيكيــة�والك�ر�ائيـــة�و�لك��و

  �ور�ي�م�انة�جد�متقدمة،�و�ذا�ما�يجعل�م��ا��ا�التجاري�إيجابيا�ع���طول�السنوات��خ��ة.

III-رصد�أسس�ومقومات�القوة��قتصادية�للص�ن�  

  �قتصادية�للوسط�الطبي���الصي��املؤ�الت��-1

  *�املؤ�الت�الفالحية

لصــ�نية�غ�ــ��مســتغلة�%�مــن��را�ــ���ا��62-�ل�الكب�ــ�،�املنــاطق�املدار�ــة...)%�فقــط�مــن�مســاحة�الصــ�ن��ــ��القابلــة�للزراعــة�(ســ�ل�م�شــور�ا،�الســ�10.7(

  ).���العالم�(غياب�إم�انية�الع�ش)�أع���ا��بال�وال�ضاب�-��ب��)تنوع�املناخ:�(املعتدل،�املداري،�ال��راوي�ا��اف،�ا�-(جبال�و��اري)

�.ع���الرغم�من�محدودية�املجال�الصا���للزراعة،�إال�أن�العوامل�الطبيعية��ساعد�ع���تنظيم�املجال�الفال���وتقو�تھ�عامليا  

  *�الطاقة�واملعادن

�انــة��امــة�ع�ــ��م�-(الغــاز�الطبي�ــ�،�الطاقــة�املائيــة)ر�ع�ــ��مصــادر�أخــرى�للطاقــة�التــوف�-فطالرتبــة��و�ــ��عامليــا��ــ��إنتــاج�الفحــم�والسادســة��ــ��إنتــاج�الــن(

  ).يد،�الزنك،�الرصاص،�الفوسفاط...)مستوى�إنتاج�املعادن�الرئ�سية�(ا��د

� عـا�اقتصــاديا�ع�ـ��الـرغم�مــن��كرا�ـات�الطبيعيــة�ال�ـ���عــا�ي�م��ـا�الصـ�ن،�إال�أ��ــا�تتـوفر�ع�ــ���عـض�املــوارد��ساسـية�ال�ـ��بإم�ا��ــا�أن�تحقـق�ل�ــا�إقال

  و��ضة�م�مة�حيث�تلعب�وفرة�ال��وات�الطبيعية�دورا�م�ما����تطور�الصناعة�بالص�ن.

  اقتصاد�الص�ن�رصد�املؤ�الت�ال�شر�ة�والتنظيمية����بناء�-2

�-فعـة�ع�ـ��السـاحل�ومنخفضـة�بال�ـ�راءكثافة�مرت�-%0.65معدل�النمو�الس�ا�ي:��-)2004مليون��سمة�(�1288د�الس�ان�عد(��*�مؤشرات�ديمغرافية

  ).�مليون��سمة�10يتجاوز�عدد�س�ا��ا�التوفر�ع���مدن���مة�

ت�سياسة�صارمة�لتحديد�ال�سل:�طفـل�واحـد�ل�ـل�أسـرة،�إال�أن��ـذا�ال�يمنـع��عد�الص�ن�أك���دولة����العالم�من�حيث�عدد�الس�ان�ل�ذا�فقد�طبق�

  من��ون�املؤ�الت�ال�شر�ة��عد�الرك��ة��ساسية�ل��ضة�الص�ن.

  *مقومات�تنظيمية�

ن�ـ��سياسـة��-(القضاء�ع���النظام��قطا���وتأميم�وسائل��نتـاج�/��):1949/1976مرحلة�البناء��ش��ا�ي�(�مرت�الص�ن�منذ�التأس�س�من�مرحلت�ن:

:�(إدخــال�إصــالحات�)1978مرحلــة��نفتــاح�ع�ــ��العــالم�الرأســما���(ابتــداء�مــنم�و ،�اونيــات�إنتاجيــة�ك�ــ�ى��ــ��الفالحــة)خلــق��ع�-التخطــيط��قتصــادي/�

تحولــت��كــذا��تحــديث�الصــناعة�و�نفتــاح�ع�ــ��الغــرب�الرأســما��)�-عاونيــات�/�الســماح�بامللكيــة�ا��اصــة�وتفكيــك�أرا�ــ���الت�-جديــدة�ع�ــ���قتصــاد/�

  .%�9.5صالحات�و�نفتاح�ع���الرأسمالية�من�دولة�متخلفة�إ���دولة�ك��ى�ذات�نمو�اقتصادي�كب���وسر�ع�يصل�إ����مع�بدأ�1978الص�ن�منذ�سنة�

IV-رصد��عض�مشا�ل�وتحديات�الص�ن�  

للســـ�ان�خاصـــة�بـــ�ن��تفـــاوت�املســـتوى�املع��ـــ���-تقلبـــات��ســـعار��ـــ��الســـوق�الدوليـــةا��ضـــوع�ل�-والسياســـية�ا��ارجيـــة�ف��قتصـــاديةا��ضـــوع�للظـــرو (

ارتفـــاع�معـــدالت�ال��ـــرة�نحـــو��-عامليـــا�85حيـــث�تحتـــل�الصـــ�ن�الرتبـــة�ضـــعف�مســـتوى�التنميـــة�ال�شـــر�ة��-وتبـــاين�النمـــو�فيمـــا�بـــ�ن��قـــاليم�البـــوادي�واملـــدن

 )ارتفاع��سبة�التلوث�باملدن�الصناعية�الص�نية�الك��ى...�-املدن

ع�ــ��الـــرغم�مــن��ـــون�الصــ�ن�لـــم�تنفــتح�ع�ـــ��ا��ــارج�ســـوى��ــ��الســـنوات��خ�ــ�ة�إال�أ��ـــا�اســتطاعت�أن�تفـــرض�نفســ�ا�ع�ـــ��الســاحة��قتصـــادية��خاتمــة:

 ال����جعبة�التن�ن�الصي���املز�د�من�التحدي.الدولية�باحتالل�ا�الرتبة�الرا�عة�عامليا��عد�و.م.أ�واليابان�وأملانيا،�وما�يز 


