مكون التاريخ
المجزوءة 1

ا إلمبريالية إو محاوالت الصالح ملواجهتها
* التحوالت المعززة للنظام الرأسمالي
* اإلمبريالية والحرب العالمية األولى
* انعكاسات اإلمبريالية على المشرق العربي
* انعكاسات اإلمبريالية على المغرب

الوحدة 1

تقديم عام للبرنامج :التحوالت الكبرى للعالم الرأسمالي خالل القرنين  19و20م

شرح العبارات  :إ
الحقبة املعاصرة :تمتد من سنة 1789م تاريخ الثورة الفرنسية إلى التاريخ الحالي ،وهي فترة الهيمنة الرأسمالية على العالم
العالم الرأسمالي :الدول العظمى المتبنية للرأسمالية (أوربا الغربية ،الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان)
الرأسمالية :نظام يتيح للفرد حرية امتالك وسائل اإلنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة

المبريالية :تعني إنشاء امبراطورية ،تقوم بموجبها دولة بمد حكمها إلى خارج حدودها األصلية على شعوب متعددة الجنسيات إ

المختصر المفيد
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الوحدة 2

التحوالت االقتصادية والمالية واالجتماعية والفكرية في العالم في القرن 19م

 .1التحوالت االقتصادية

في القطاع
2

-

ارتفاع اإلنتاج
ارتفاع قيمة مجموع الصادرات الصناعية
ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام

في القطاع
3

-

األدهار التجارة الداخلية
ارتفاع حجم املبادالت التجارية
التنافس عل اك ساب أسواق خارجية في كل مناطق العالم

 -العامل التقني والعلمي :استخدام اآللة أو ما يصطلح

العوامل املفسرة

في القطاع
1

-

تحسن اإلنتاج وارتفاع املردودية
اتساع املساحات املزروعة والتخلي عن املراعي الدائمة
تناقص التبعية الغذائية للخارج

عليه باملكننة (آلة الحصاد ،آلة الدرس ،املحرك االنفجاري،
فرن بسمر )...ومصادر طاقة جديدة(الكهرباء والنفط)
واألسمدة الكيماوية .وتطور وسائل املواصالت(استخدام
السكك الحديدية ،واختراع السفينة البخارية)...
 العامل التنظيمي :تعويض نظام إراحة األرض بالدورةالزراعية ،ونظام املشغلة(املانيفاكتورة) بنظام املعمل .وإقرار
نظام التبادل الحر.

 .2التحوالت المالية
الرأسمالية
الصناعية

عن التركيز الرأسمالي(االندماج) وتحقيق فائض اإلنتاج.
-

-

الرأسمالية
المالية

-

 العامل الصناعي :الثورات الصناعية وما تالها مناالستعمال اآللي المكثف وتطور األبحاث العلمية
وبالتالي اقتصاد الزمن والكلفة والرفع من جودة
وحجم اإلنتاج.
 العامل السياسي :التوجه الليبرالي (تحرير االقتصادوتشجيع المبادرة الفردية والمنافسة الحرة)...

 .3التحوالت االجتماعية

 .4التحوالت الفكرية

الصناعية و التجارية و الخدماتية و الفالحة العصرية  .في حوين
تراجعت مكانة طبقة النبالء.
 أدت حرك ووة التص و يع إل و تك وواةر الي وود العامل ووة ال ووي عان ووت م وونظورو معششوية قاسوية منهوا اووعر األجوور و طوول مودة العموول
اليومي و السكن غير الالئق و ان شار األمراض و سوء التغذية و
استغالل األطفال و ال ساء.

3

الجديد

ظهور شركات األسهم املجهولة االسم ذات رأس مال مشترك
الناتجة عن التركيز املالي(الهولدينغ)
مس وواهمة األبنو وواك ف ووي االس و و مار ،وتزاي وود تو ووصةير البورصو ووة فو ووي
االقتصاد

 حدوث انفجار ديمغرافي :بفعل انخفاض نسبة الوفياتأمام تحسن التغذية و تقدم الطب ،مقابل ارتفاع نسبة
الوالدات
 حدوث نمو حضري سريع :بفعل تزايد الهجرة القروية لعدةأسباب منها ال ورة الصناعية.
 -تزاي و و وود نف و و وووذ البورجواألي و و ووة ال و و ووي س و و وويطرت علو و و و األنش و و ووطة

.

العوامل املفسرة

-

ظه ووور مق وواوالت ك وور ومؤسس ووات اقتص ووادية قوي ووة ناتج ووة

 العامل التجاري :االكتشافات الجغرافية ودورها فيتراكم األموال عن طريق استغالل املوارد الطبيعية للعالم

المختصر المفيد

 ظهور الفكر االشتراكي :الذي ندد باالستغالل الذي تمارسهالبورجواألية عل ال روليتارية وتفرعه إل تيارين (االشتراكية
الطوباوية أو الخيالية أو امل الية ال ي انتقدت مبادئ الرأسمالية
و نادت بسيطرة الدولة عل وسائل اإلنتاج واللجوء إل النظام
التعاوني ،و تزعمها بعض املفكرين منهم الفرنس ي سان سيمون و
االنجليزي روبرت أووين  .و تولدت عنها االشتراكية الفواوية
بقيادة الفرنس ي برودون
و االشتراكية العلمية ال ي اعت رت الصراع الطبقي أساس التطور
التاريخي ،و دعت إل العنر ال وري ( اإلارابات و املظاهرات )
من أجل القضاء عل الرأسمالية و إقامة النظام االشتراكي  .و
من أهم ألعماء هذا االتجاه املفكر األملاني كارل ماركس.
 تصسشس النقابات واالتحادات العمالية :ال ي تمكنت منتقليص ساعات العمل اليومي  ،و الزيادة في األجور  ،و إحداث
تعويضات املرض و حوادث الشغل و البطالة و التقاعد  ،و حق
اإلاراب  ،و االستفادة من العطل املؤد عنها ،و االحتفال بعيد
الشغل في فاتح ماي من كل سنة .

شرح العبارات  :إ
* هنري بسمر ( 1818إ–إ : ) 1898مخترع إنجليزي  ،ابتكر طريقة إلنتاج الفوالذ بأقل تكلفة .

* الدورة الزراعية أو التناوب الزراعي:

تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل للحفاظ على خصوبة التربة.

* فائض النتاج أو تضخم النتاج :اإلنتاج أكثر من االستهالك ( العرض أكثر من الطلب )
* الرأسمالية الصناعية :المرحلة الثانية من النظام الرأسمالي اقترنت باستثمار األموال في المجال الصناعي.

* الرأسممالية املاليمة :

المرحلةةة الثالثةة مةةن النظةام الرأسةةمالي مةةن مظاهرهةا توجةةه األبنةاك نحةةو االسةةتثمار فةي مختلةةف األنشةطة االقتصةةادية ،وإحةداث

البورصات و شركات الـتأمين.

* التركيز الرأسممالي:

اندماج مجموعة من المؤسسات الصناعية أو التجارية المتشابهة اإلنتاج فةي مؤسسةة واحةدة للحةد مةن المنافسةة(التركيز األفقةي) أو

اندماج مجموعة من المؤسسات المتكاملة اإلنتاج في مؤسسة واحدة بهدف تخفيض تكلفة اإلنتاج(التركيز العمودي).
* الهولدينغ  :مؤسسة مالية تمتلك غالبية أسهم عدة شركات .
* البورجوازية  :طبقة غنية سيطرت على األنشطة االقتصادية العصرية ووسائل اإلنتاج.

* البروليتارية:

الطبقة العاملة لدى البورجوازية والتي عانت من االستغالل الرأسمالي.

* العامل :الفرد الذي يبيع قوة عمله مقابل أجر.

* الفوضوية:

فرع من االشتراكية الطوباوية دعا إلى إلغاء الدولة ،ومن أشهر زعمائها الفرنسي برودون و الروسي باكونين.

* نظام التبادل الحر :نظام يقوم على تحرير المبادالت التجارية ،نهجته بريطانيا منذ  1846وتزعمته فيما بعد أوربا ودول أخرى.

اختبر معلوماتك

.1

استخلص مظاهر التحوالت االقتصادية التي وقعت بأوربا خالل القرن 19م وبني أسباب حدوثها.

.2

استخلص مظاهر التحوالت املالية التي وقعت بأوربا خالل القرن 19م وبني أسباب حدوثها.

.3

اذكر االنعكاسات التي ترتبت عن هذه التحوالت على املستوى الفكري واالجتماعي.

المختصر المفيد
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الوحدة 3

التنافس اإلمبريالي واندالع الحرب العالمية األولى

مظاهره

 - 1نزوع الدول الرأسمالية نحو التوسع وبروأل مشاكل الحدود (م ال:
األلزاس واللورين بين فرنسا وأملانيا) والصراع حول بعض املستعمرات
( دول شمال إفريقيا والبلقان.)...
 - 2تشكيل تحالفات :التحالر البشسماركي (التحالف الثالثي 1882بين
أملانيا +النمسا-هنغاريا +إيطاليا)≠ التحالر الفرنس ي (الوفاق
الثالثي 1907بين فرنسا+إنجلترا+روسيا).
 - 3توقيع اتفاقيات :أشهرها االتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا سنة
1904م حول مصر واملغرب.
 - 4عقد مؤتمرات :أبرألها مؤتمر برلين األول 1878م (لتقسيم
اإلم راطورية الع مانية) ومؤتمر مدريد 1880م (لالستفادة من الحماية
داخل املغرب) ومؤتمر برلين ال اني1885م(لتقسيم القارة اإلفريقية)
ومؤتمر الجزيرة الخضراء1906م(لتقسيم املغرب).
 -5السباق نحو ال سلح :تزايد النفقات العسكرية وعدد الجيوش وتطور
الصناعة الحربية(املدافع والسفن) استعدادا للمواجهات املحتملة.
 -6التغلغل االقتصادي واإلخضاع الديبلوماس ي :باملعاهدات التجارية
ومد شبكة املواصالت كما حدث في البلقان من طر روسيا وفي املغرب
من طر إنجلترا وفرنسا

العوامل المفسرة

 .1التنافس اإلمبريالي

 العامل االقتصادي :تزايد الحاجة إلىالمواد األولية والبحث عن أسواق خارجية
لتصريف فائض اإلنتاج؛ وتضرر بعض
الدول األوربية(ألمانيا مثال) من احتكار
الدول القوية لعدد كبير من المستعمرات.
 العامل اإليديولوجي :أو ما يطلق عليهبعبء الرجل األبيض أي ضن األوربيين
أنهم مسؤولين عن نقل الحضارة لبقية
الشعوب األخرى.

 .2الحرب العالمية األولى
األسباب غير املباشرة(األزمات املمهدة)
 -1التنافس عل املغرب (1905-1911م):
شكلت األألمة املغربية إحد بؤر التوتر علو الصوعيد العوال ي،
إذ أن أملانيو و ووا فطنو و ووت إل و و و نوايو و ووا فرنسو و ووا فو و ووي االسو و ووتفراد بو و وواملغرب ،فقو و ووام
ام راطوره و ووا غلي و وووم ال و وواني بزي و ووارة طنج و ووة س و وونة 1905م والتص و ووريح ب و ووصن
املغوورب بلوود مسووتقل ،ول سوووية هووذه الخالفووات تووم انعقوواد مووؤتمر الجزيوورة
الخضوراء فووي سوونة 1906م الووذي ألاد موون حوودة التوووتر بعوود أن كلوور فرنسووا
وإسبانيا بتكوين شرطة باملوانئ املغربية .وفي سنة 1911م أبحورت بارجوة
حربيو ووة أملانيو ووة ) (Pantherعل و و سو ووواحل أكو ووادير احتجاجو ووا عل و و التو وودخل
العسكري الفرنس ي في فاس ،وتم تسوية املشكل ب ناألل فرنسا ألملانيا عن
الكونغو ،وقد أظهرت هذه األألمة تقاربا كبيرا بين فرنسا وإنجلترا.
 -2التنافس عل منطقة البلقان(1908-1913م):
ارتووبط الص وراع فووي منطقووة البلقووان بالوزعووة القوميووة ،وتضووارب
املصو ووالح بو ووين تركيو ووا وروسو وويا والنمسو ووا -هنغاريو ووا فو ووي دول البلقان(صو ووربيا-
البوسو وونة والهرسو ووك-كرواتيو ووا-سو وولوفي يا-اليونو ووان-بلغاريو ووا )...حي و و لجو ووصت
النمسا -هنغاريا لضم البوسنة والهرسك وال ي كانت صربيا تنوي امها.
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السبب املباشر (اغتيال ولي عهد النمسا) إ
حينم و و ووا اغتو و و ووال طالو و و ووب صو و و وور ي ولو و و ووي عهو و و وود اإلم راطوريو و و ووة
النمسوواوية الهنغاريووة األرشوويدوق فرنسوووا وألوجتووه فووي سوراييفو عاصوومة
البوس وونة والهرس ووك ،ت وووفرت للنمس ووا الخج ووة للت وودخل العس ووكري ا وود
ص ووربيا ،حيو و وجهو ووت له ووا تح ووذيرا يو وووم  19يوليو وووأل 1914م يتضو وومن
ش ووروطا وتعه وودات تم ووس بس وويادحها ،ة ووم أعلن ووت الح وورب عل ه ووا ف ووي ي وووم
28يوليوأل ،عل الساعة  11ليال بعد رفضوها لهوذه الشوروف ،فتودخلت
روسيا ةم أملانيوا ةوم انجلتورا وهكوذا انودلعت الحورب العامليوة األولو ال وي
دامت من  1914إل 1918م.

شرح العبارات  :إ
* االتفاق المودي:

وقعته فرنسا وإنجلترا سنة  ،1904بعد أزمة الفاشودا وقضى بتنازل األولى للثانية عن مصةر .وتنةازل إنجلتةرا عةن مصةالحها داخةل

المغرب.
* بسمارك :أحد مؤسسي ألمانيا الموحدة.

* القومية:

شعور باالنتماء إلى(قوم أو أمة) يوحدها دين أو لغة ،أو مجال جغرافي...

البلقان

اختبر معلوماتك

.1

استخلص مظاهر التنافس اإلمربيالي الذي وقع بأروبا خالل القرن 19م ،وبني أسباب حدوثه.

.2

حدد األزمات الكربى التي نتجت عن التنافس اإلمربيالي.

.3

أبرز دورها يف اندالع الحرب العاملية األوىل.

المختصر المفيد
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الوحدة 4

اليقظة الفكرية في المشرق العربي

 .1عواملها
السياسية

 التصدي لألطماع األجنبية(حملة نابليون عل مصر واحتالل الجزائر) الرغبة في االنفصال عن االم راطورية الع مانية بعد اعفها. -إشعاع اإلصالحات ال ي قام بها محمد علي حاكم مصر.

الثقافية

 شيوع قيم ال سامح واالنفتاح عل الفكر الغر ي عن طريق تشجيعالترجمة وإرسال البع ات الطالبية إل الخارج.،
 -ظهور املطبعة واملدارس والصحافة( جريدة الوقائع املصرية واألهرام)

االجتماعية

-

تزايد الشعور القومي واالنتماء العر ي
الدعوة إل تعليم املرأة لحسن املعاشرة واملساهمة في بعض األشغال
نمو طبقة وسطى م قفة

.2اتجاهاتها الفكرية
التيار السلفي(االقتداء بالسلف)
أبرز رواده:
محمد عبده ،جمال الدين األفغاني ،عبد الرحمان الكواكبي

أبرز رواده:
رفاعة الطهطاوي ،قاسم أمين ،أديب إسحاق.

أفكاره :إ

أفكاره :إ

* فو و ووي مجو و ووال الو و وودين دعو و ووا إل و و و  :العو و ووودة إل و و و منو و ووابع
العقي وودة(القرآن والس وونة) م ووع ف ووتح ب وواب االجيه وواد والتوفي ووق ب ووين
الدين والعلم ،ونبذ البدع.
* ف ووي مج ووال السياس ووة دع ووا إل و  :تطبي ووق الش ووور ف ووي
اختي ووار الحكوم ووة ونب ووذ االس و بداد ،والوح وودة م وون أج وول مواجه ووة
االستعمار .
ف و ووي املج و ووال االجتم و وواعي دع و ووا إل و و  :االهتم و ووام بالتربي و ووة
وتعليم املرأة وتحقيق العدالة االجتماعية.

* في مجال الدين دعا إل  :فصول الودين عون الدولوة،
واالهتمام بالتعليم العصري وفق النموذج الغر ي.
* فووي مجووال السياسووة دعووا إل و  :تحقيووق نظووام لي رالووي
ديمقراط ووي دسو ووتوري ونش وور الحريو ووة واملسو وواواة وواو ووع مشو ووروع
نهضوي.
فو و و ووي املجو و و ووال االجتمو و و وواعي دعو و و ووا إل و و و و  :نبو و و ووذ الفو و و وووارق
االجتماعية وتحرير املرأة.

مجال اليقظة الفكرية
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التيار العلماني(االقتداء بالغرب)

المختصر المفيد

شرح العبارات  :إ
إ
* محمد عبده :ولد بمصر سنة 1849م تخرج من األزهر وركز على العمل اإلصالحي والتربوي ،توفي سنة 1905م.
* جمممال الممديف األفغمماني :ولةةد فةةي كةةابول بأفغانسةةتان سةةنة  1839م ،درس اللغةةة العربيةةة والفارسةةية ،والعلةةوم اإلسةةالمية ،وجنةةد حياتةةه إلصةةال أمةةور
المسلمين ،توفي سنة 1897م.

* عبمد الرممماا الامواك :

ولةةد فةةي حلةب بسةةوريا سةنة 1849م ،تشةةبع بقةةيم العروبةة واإلسةةالم ،وجنةةد حياتةه لمحاربةةة االسةةتبداد العثمةاني ،تةةوفي سةةنة

1903م.

* رفاعة رافم

الهههماويإ :ولد بمدينة طهطا بمصر سنة 1801م أوفده محمد علي إلى فرنسا مع أول بعثة طالبية ،شغل مناصب في اإلدارة المصةرية

مترجم ومدير مدرسة األلسن ،أنشأ أول جريدة الوقائع المصرية ،توفي سنة 1873م.
* قاسم أميا :ولد في مصر سنة 1963م ،اشتهر بدعوته لتحرير المرأة وتعليمها ،درس الحقوق بفرنسا ،وتوفي سنة 1908م.

* أديب إسحاق:

ولد في دمشق بسةوريا سةنة 1856م ،درس اللغةات  ،صةحفي وشةاعر تنقةل فةي حياتةه بةين سةوريا وفرنسةا ومصةر ولبنةان تةوفي سةنة

1885م.

اختبر معلوماتك

.1

حدد العوامل املسؤولة عن ظهور اليقظة الفكرية يف املشرق العربي

.2

اذكر التيارات التي عربت عن االتجاهات الفكرية لليقظة العربية

.3

استنتج انعكاسات اليقظة الفكرية على نمو الوعي الفكري والشعور القومي باملشرق العربي.

المختصر المفيد
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الوحدة 5

الضغوط االستعمارية على المغرب ومحاوالت اإلصالح

 .1الضغوط االستعمارية على المغرب
الضغوط العسارية

الضغوط الديبلوماسية

 قصف مدينت طنجة والصويرة يوم  6و11غشت 1844م:كإنذار للمغرب كي يتراجع عن مساندة املقاومة الجزائرية ،وإظهار
قوة فرنسا.
 معركة إيسلي يوم 14غشت 1844م:وقع ووت ش وورق ت وواألة بع وودما تخط ووت الق وووات الفرنس ووية الح وودود
املغربية بح ا عن قائد املقاوموة الجزائريوة األميور عبود القوادر الوذي هورب
إل املغرب ،وانهزم ف ها الجشش املغر ي ،وانيهت بتوقيع معاهدة لالمغنية
يو وووم  18مو ووارس  1845م لترسو وويم الحو وودود بو ووين املغو وورب والجزائو وور حي و و
تركت األراض ي الجنوبية مفتوحة بدعو أنها أرض خالء ل سهيل دخول
فرنسا إل ها.
 مرب تهواا يوم  24أكتوبر 1859م :إوقعت بتطوان بعدما تخطت إسبانيا حدود سوبتة وأقاموت بعوض
البنايات فدمرها سكان قبيلة األنجورة ،فاسوتغلت هوذا األمور ل شون حربوا
عل تطوان انيهت بتوقيع معاهدة الصولح يووم  26أبريول 1860م وفورض
غرام و و ووة  100ملي و و ووون بس و و وويطة(20ملي و و ووون ري و و ووال إس و و ووباني)عل املغ و و وورب،
والسماح إلسبانيا بتوسيع نفوذها بسبتة والصيد بسيدي إفني.
 امتالل إسبانيا لسيدي إفن سنة 1900م إ امتالل فرنسا لتوات وتدكيلت وكورارة في الشرق وضمها إلىالجزائر سنة 1901م :إ

 املعاهدة التجارية املغربية النجليزية سنة1856م:ال ووي منحووت إنجلت ورا عوودة امتيوواألات داخوول املغوورب( حريووة
تنق وول التج ووار اإلنجلي ووز وإمكاني ووة الس ووكن واالم ووتالك؛ تحدي وود الرس وووم
الجمركيو ووة فو ووي 10%؛ إسو ووقاف الكو ووونطرادات ،حو ووق القناصو وول فو ووي
الفصل في الوزاعات ال ي يكون األجنبي طرفا ف ها)...
 تسوية بياالر يونيو 1863م:وق و ووع املغ و وورب م و ووع فرنس و ووا معاه و وودة نص و ووت علو و و م و وونح
امتي وواألات ملم ل ووي ال وودول األوربي ووة واملغارب ووة املتع وواملين معه ووم عرف ووت
بالحماي ووة القنص وولية ال ووي تط ووورت إل و إعف وواء املحمي ووين م وون واجب ووات
الضرائب وأحيانا من متابعة القضاء الشرعي اإلسالمي.
 امتكار إنجلترا للتعامل التجاري م املناطق الصحراوية1879م:ربط ماكيوزي مم ل شركة غرب شومال إفريقيوا اإلنجليزيوة
عالقات تجارية مع املناطق الصحراوية الساحلية.
 مؤتمر مدريد 1880م :إجاء بطلب من السلطان الحسن األول للنظر في
استفحال مشكل الحماية القنصلية وخطرها عل السيادة املغربية،
إال أنه كرس في النهاية نظام الحماية الفردية وعممه لفائدة الدول
األوربية وألاد من االمتياألات املمنوحة لألجانب داخل املغرب كحق
شراء األراض ي والعقارات.

 .2مجاالت اإلصالح

(لمواجهة األطماع األجنبية)

االقتصاد

-

االهتمام بزراعة القطن والسكر وتص يعهما(بناء معمل السكر بمراكش سنة 1868م)
تطوير الب ية التحتية :القناطر ،املوانئ(... ،بناء جسر واد بوصفيحة قرب تطوان سنة 1888م)
بناء األسواق وت شيط املبادالت(سوق املجادليين بمراكش) وسك النقود بصوربا سنة 1881م .وفرض الضرائب(املكوس،الترتشب)

اإلدارة

-

تصسشس السلطان عبد الرحمان بن هشام لدار النيابة بطنجة لحصر رؤساء البع ات األجنبية
إحداث وألارات جديدة(وألارة الحربية ،وألارة العدل ،وألارة األمور ال رانية ،وألارة املالية)
إصالح اإلدارة املحلية بإحداث قيادات صغر للحد من نفوذ القواد الكبار ،وبذلك بتوجيه من انجلترا (جون دراموند هاي)

التعليم

-

طبع الكتب ،وتحدي طرق التدريس
االهتمام بالتعليم العل ي(الرياايات و الكيمياء )...وإرسال الطلبة للتكوين في الخارج ،واحترام العلماء ومجاألاحهم
منح رواتب للمدرسين وللطلبة املجدين ومعاقبة املتكاسلين
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إصالحات محدودة(ثقل الضرائب ،ارتفاع المديونية ،أسلحة فاسدة)...

الجيش

-

إرسال بع اث طالبية للتكوين العسكري في الخارج وجلب بع ات عسكرية أجنبية لتدريب الجشش املغر ي(إركمان ،ماكلين)...
اقتناء أسلحة وقطع حربية من الخارج خاصة في املجال البحري كسفينة(الحسني والبشير)...
إنشاء مصانع لألسلحة في فاس ومراكش.

شرح العبارات  :إ
إ
* دراموند هاي:

قنصل إنجلترا بطنجة ،لعب دورا أساسيا في توقيع المغرب على معاهدة 1856م.

* الحماية القنصلية :الحماية التي كان يمنحها بعض ممثلي الدول األوربية للمغاربة المتعاونين معهم خالل القرن 19م (إعفاء جبائية وقضائية).

* الانهرادات:
*

االمتياز الذي كانت تمنحه الدولة لفرد أو جماعة لتصدير أو استيراد بعض المواد مقابل مبلغ مالي سنوي.

عبد الرمماا بف هشام :تولى حكم المغرب سنة 1822م ،ساند الجزائر وفةي عهةده وقعةت معركةة إيسةلي وتةم التوقيةع علةى المعاهةدة التجاريةة مةع

إنجلترا ،توفي سنة 1859م .

*

محمد بف عبد الرمماا (محمد الرابع) :تولى حكم المغرب سنة 1859م ،شجع الترجمة ،وفي عهده وقعت حةرب تطةوان وتةم التوقيةع علةى تسةوية

بيكالر ،توفي سنة 1873م.
* الحسف األولإ :تولى الحكم سنة 1873م ،شن العديد من الحركات لمواجهة األطماع األجنبية وقام بالعديد من اإلصالحات ،وفي عهده تم انعقاد مؤتمر
مدريد ،توفي سنة 1894م.
* إركماا :ضابط عسكري ولد بفرنسا سنة 1850م ،وكان رئيسا للبعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب .
* ماكليا :ضابط عسكري ولد بإنجلترا سنة 1848م ،أسندت له مهمة تدريب الجيش المغربي.

* الحسن

 :باخرة طولها 87م وعرضها 11م وحمولتها تفوق 1000طن ،اشتراها المغرب من إنجلترا.

* البشير :باخرة اسمها الكامل بشير اإلسالم بخوافق األعالم وحمولتها تفوق 1000طن ،اشتراها المغرب من إيطاليا.
* املاوس :ضريبة على التجارة المارة فوق تراب معين.
* الترتيب :ضريبة موحدة تجمع الزكاة واألعشار.

اختبر معلوماتك

.1

أرصد مختلف الضغوط االستعمارية التي تعرض لها املغرب خالل القرن 19م.

.2

اذكر بعض اإلصالحات التي قام بها املغرب كإجراء وقائي واستخلص النتائج املرتتبة عنها.

المختصر المفيد
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مكون التاريخ
المجزوءة 2

إ
التناقضات المبريالية وصراع املغرب مف أجل االستقالل
* أوربا من نهاية الحرب العالمية األولى إلى1929م
* عودة الصراع واندالع الحرب العالمية الثانية
* تزايد استغالل المستعمرات والجهود المبذولة لتصفية
االستعمار (نموذج المغرب)
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الوحدة 1

أوربا من نهاية الحرب العالمية األولى إلى أزمة 1929م

.1الحرب العالمية األولى
مراحلها

نتائجها

 المرحلة األولى1917-1914م :حرب الخنادقتميةةزت بالصةةراع حةةول المواقةةع La guerre de
 ، positionواسةةةةةتعمال الغةةةةةازات السةةةةةامة والطةةةةةةائرات
والةةةدبابات )...وكةةةان النصةةةر فةةةي هةةةذه المرحلةةةة حليفةةةا لةةةدول
المحور.
 المرحلة الثانية 1918-1917م :حرب الغواصاتتميةةزت بمشةةاركة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة فةةي
الحرب إلى جانب فرنسا وإنجلترا ،وانسحاب روسيا بعد الثورة
البلشفية ،وأصبح النصر لصالح دول الوفاق.

 البشرية:تقةةةدر خسةةةائر الحةةةرب العالميةةةة األولةةةى بةةةأكثر مةةةن 9
ماليين قتيةل ،باإلضةافة إلةى الجرحةى والمعطةوبين ،وتعةد ألمانيةا
والنمسةةةا وبريطانيةةةا أكثةةةر الةةةدول التةةةي عانةةةت مةةةن هةةةذا النزيةةةف
الديمغرافي.
 االقتصادية:تةةةدمير البنيةةةات التحتيةةةة وانخفةةةاض اإلنتةةةاج وانتشةةةار
البطالةةة والفقةةر ،ولجةةوء بعةةض الةةدول إلةةى االقتةةراض ،وتراجةةع
مكانة أوربا لصالح الواليات المتحدة األمريكية واليابان.
 السياسية:* تغييةةةر خريطةةةة أوربةةةةا :انهيةةةار اإلمبراطوريات(العثمانيةةةةة،
الروسةةةةةية ،النمسةةةةةاوية الهنغاريةةةةةة واأللمانيةةةةةة) وظهةةةةةور دول
جديةةةةدة (دول البلطيةةةةق ،بولونيةةةةا ،تشيكوسةةةةلوفاكيا ويوغسةةةةالفيا)
وتوسيع حدود بعض الدول.
* توقيةةةع معاهةةةدات صةةةلح :فرسةةةاي1919م(نةةةزع مسةةةتعمرات
ألمانيا واقتطاع 88كلم،2من أراضيها وتغريمها  130مليار مارك
وتقليص قوتها العسكرية) سان جرمان(فصل النمسا عن هنغاريةا
واقتطاع أراضي منهما)...
* إنشةةاء عصةةبة األمةةم :أتةةت الفكةةرة مةةن خةةالل مبةةاد ويلسةةن
األربعة عشر التي دعا فيها إلنشاء منظمة دوليةة للمحافظةة علةى
السلم العالمي وتنظيم العالقات الدولية وذلك بمنع عقةد االتفاقيةات
السرية ،تأمين حرية النقل والتجارة ،مراقبة التسلح...

 .2التطورات في أوربا بعد الحرب

-

تشكيل دول الحلفاء جمهورية فيمار سنة 1919م لفرض الديمقراطية ،وةورة االشتراكيون السبارطاكيين ادها في برلين،
واستغالل أدولف هتلر تدهور األوااع لكسب عطر األملان والبدأ في تصسشس الحزب الوطني االشتراكي للعمال(الحزب الناألي).

-

عاشت إيطاليا بعد الحرب أألمة اقتصادية وسياسية(عجز تجاري ،مديونية تقدر بو4مليار دوالر ،انهيار العملة واألدياد التضخم،
انخفاض األجور واستغالل العمال )...وهو ما دفع بها إل االنضمام إل النظام االشتراكي(الفاشية) بعد عدم تلبية البورجواألية
ملطالب ال روليتارية ،ونجح الحزب الفاش ي بقيادة بينيتو موسولين في الوصول إل السلطة وتصسشس دولة كليانية.

-

عاشت فرنسا بعد الحرب أألمة اقتصادية وسياسية (عجز تجاري ،مديونية تقدر بو6مليار دوالر ،ارتفاع مؤشر األسعار واألدياد
التضخم ،استغالل العمال وتصاعد موجة االحتجاجات النقابية )...دفعت الحزب الحاكم (الاتلة الوطنية) إل تنفيذ بعض
اإلصالحات وقمع اإلارابات خوفا من وقوع ةورة مشابهة ملا وقع في روسيا.

-

عاشت الواليات املتحدة األمريكية بعد الحرب الرخاء االقتصادي(تك ير اإلنتاج لتموين السوق األوربية وارتفاع الدخل
الفردي واالسيهالك) ومع قيام األنظمة املعاراة للرأسمالية في أوربا حدةت األألمة(تضخم اإلنتاج وانهيار قيمة األسهم وعجز
األبناك عن توفير القروض وإفالس املؤسسات الصناعية واألدياد البطالة وتراجع الطلب )...وذلك في بورصة وول ستريت أوال
وبفعل ترابط االقتصاد الرأسمالي تصةرت دول أخر ومستعمراحها :النمسا 1930م ،أملانيا وإنجلترا 1931م ،فرنسا 1932م...

روسيا
ألمانيا

إيطاليا

فرنسا

أزمة
1929م
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حصيلة الحرب= أزمات اقتصادية واجتماعية(فقر+بطالة+ديون)
وسياسية(ثورات ووصول أنظمة ديكتاتورية للسلطة)

-

اندالع ال ورة الروسية في سنة 1917م واإلطاحة بالقيصر نيكوال ال اني وتصسشس أول دولة اشتراكية(االتحاد السوفياتي) بقيادة
فالديمير لينيا ،الذي اتخذ عدة تدابير عل املستو الداخلي(تصميم املؤسسات البنكية والصناعية ،نزع امللكية ،تكوين الجشش
األحمر )...وعل املستو الخارجي( توقيع صلح بريست واالنسحاب من الحرب العاملية األول  ،االعترا باستقالل القوميات.)...
تخو الرأسماليين من هذا النظام دفعهم إل دعم املعاراة واندلعت حرب أهلية( )1918-1921انيهت بانتصار الجشش األحمر

شرح العبارات  :إ
إ
* معاهدات الصمح :

معاهدات أبرمتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى مع الدول المنهزمة أشةهرها معاهةدة فرسةاي فةي مةؤتمر السةلم الةذي

عقد بقصر فرساي بفرنسا ،ومعاهدات أخرى(سان جرمان مع النمسا +تريانون مع هنغاريا +نويي مع بلغاريا +سيفر مع االمبراطورية العثمانية) .
* مبادئ ولسف للسالم :تتضمن  14مبدأ عرضها الرئيس األمريكي ولسن على مؤتمر السلم بفرساي لضمان السلم وتفادي الحروب.
* عصبة األمم :منظمة دولية تم إنشاؤها باقترا من الرئيس األمريكي ويلسن في سنة 1919م واتخذت جنيف بسويسرا مقرا لها.
* الثورة البلشفية :ثورة قادها أنصار الحزب الشيوعي السوفياتي في روسيا بزعامة لينين سنة 1917م.
* لينيا :فالديمير إليتش أوليانوف (1870-1924م) عمل محاميا وتبنى المباد الماركسية نفي في عهد القيصر نيكوال الثاني أكثر من مرة.
* نياوال الثاني :تولى حكم روسيا سنة 1894ونهج سياسة استبدادية ،قامت ضده عدة ثورات أجبرته على التنازل عن الحكم.

* ماومة فيمار:

أول حكومة ألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ،أنشأها الحلفاء إلقامة الديمقراطية بألمانيا ،وانتخب إيبرت رئيسا لها.

* التضخم:

ظاهرة اقتصادية تتميز باختالل التوازن بين كمية اإلنتاج والكتلة النقدية(اختالل التوازن بين العرض والطلب)

* موسولين

 :بنيتو موسوليني (1883-1945م) انتمى إلى الحزب االشتراكي(الفاشي) واعتقل سنة 1908م استغل األزمة بإيطاليا فاستولى على الحكم.

* الفاشية :لفظة تعني تبجيل الدولة وحب القائد والتشديد على التعصب الوطني والعسكرة.
* الكليانية :جعل الكل في خدمة الدولة.

* النازية:

لفظة تستند على عنصرية الدولة وتميز الجنس اآلري(األلمان) على بقية الشعوب ،وتقديس الزعيم وسيادة الحزب الوحيد.

* أزممة 1929م:

تطلق على األزمة االقتصادية التي ضربت الواليات المتحدة األمريكية يوم الخميس  24أكتوبر 1929م ،وانتشرت إلى باقي القطاعةات

ثم إلى الدول الرأسمالية بسب العالقات الوطيدة بين االقتصاد الرأسمالي.

اختبر معلوماتك

.1

حدد املراحل األساسية للحرب العاملية األوىل واذكر بعض نتائجها البشرية واملادية والسياسية.

.2

ارصد أهم التطورات التي شهدتها أوربا خالل الفرتة املرتاوحة بني 1918م و1929م.

المختصر المفيد
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الوحدة 2

الحرب العالمية الثانية

 .1أسبابها
األسباب غير المباشرة( :األزمات الممهدة)
 مخلفات الحرب العالمية األولى :قساوة معاهدات الصلحتضررت العديد من دول أوربا وخاصة ألمانيا من جةراء
معاهةةةدات الصةةةلح التةةةي وقعةةةت ضةةةدها وخلةةةف ذلةةةك اسةةةتياء لةةةدى
شةةةعوبها ،ممةةةا دفعهةةةم للتفكيةةةر فةةةي رد االعتبةةةار وتحةةةدي القيةةةةود
المفروضةةة ،وهةةو مةةا وقةةع بعةةد وصةةول هتلةةر للسةةلطة سةةنة 1933م
حيةةةةث طةةةةور قةةةةدرة ألمانيةةةةا العسةةةةكرية وضةةةةم النمسا(األنشةةةةلوس)
والسةةوديت والسةةار وهنغاريةةا ،واأللةةزاس واللورين...وانسةةحب مةةن
عصبة األمم.
كمةةا خةةاب ظةةن إيطاليةةا التةةي انضةةمت إلةةى دول الحلفةةاء طمعةةا فةةي
توسيع مجالها فانسحبت هي األخرى من عصبة األمم ،وزادت قةوة
اليابان ومطامحها التوسةعية(اجتاحت الصةين وانسةحبت مةن عصةبة
األمم) وكون الثالثة تحالفا عرف بالمحور الثالثي.
 آثار أزمة 1929م :تدهور األوضاع االقتصادية بألمانياأدت األزمةةةة االقتصةةةادية إلةةةى إضةةةعاف الةةةةديمقراطيات
وبروز الديكتاتوريات التي لجأت إلى اإلمبرياليةة مةن جديةد لتجةاوز
رثار األزمة.
 فشل عصبة األمم:بعد خضوعها لرغبات الدول المنتصرة ،وعجزها عن تسوية
بعض النزاعات( غزو إيطاليا إلثيوبيا ،واليابان للصين).

السبب المباشر( :األزمة البولونية)
بعةةد ضةةم هتلةةر للنمسةةا وتشيكوسةةلوفاكيا وهنغاريةةا
والعديةةد مةةن المنةةاطق األخةةرى ازدادت عزيمتةةه وأراد توسةةيع
المجال الحيوي أكثر في الشةرق لالسةتفادة مةن مينةاء دانتزيةك
وضةةمان حاجيةةات ألمانيةةا وزيةةادة قوتهةةا وحمايتهةةا مةةن خطةةر
الشيوعية(االشتراكية) في روسيا ،فقام بغزو بولونيا في األول
مةةن شةةتنبر 1939م وهةو الحةةدث الةةذي أشةةعل شةةرارة الحةةرب
العالميةةةة الثانيةةةة بةةةين دول المحور(ألمانيةةةا وإيطاليةةةا واليابةةةان)
ودول التحالف(فرنسةةا وبريطانيةةا)التي انضةةمت إليهةةا أطةةراف
أخرى كالواليات المتحدة األمريكية والمستعمرات.

 .2مراحلها ونتائجها
مراحلها

نتائجها

 -المرحلة األولى1942-1939م :الحرب الخاطفة لدول المحور

 البشرية:تقدر خسائر الحرب العالمية الثانية بةأكثر مةن  80مليةون
قتيةةل أغلةةبهم مةةدنيين ،باإلضةةافة إلةةى الجرحةةى والمعطةةوبين ،وتعةةد
بولونيا وألمانيا واالتحاد السوفياتي أكثر الةدول التةي عانةت مةن هةذا
النزيف الديمغرافي.
 االقتصادية:تةةةةةدمير البنيةةةةةات التحتيةةةةةة والعديةةةةةد مةةةةةن المةةةةةدن(برلين،
فارسوفي ،ستالينغراد ،)...وثقةل تكةاليف الحةرب التةي خصةص لهةا
نسبة كبيرة من الناتج الةوطني الخةام ( PNBألمانيةا ،)65%وتراجةع
اإلنتاج في كافة القطاعات االقتصادية للدول المشاركة في الحرب (
تراجةةةع اإلنتةةةةاج الصةةةناعي األوربةةةةي بةةةـ 50%واإلنتةةةةاج الفالحةةةةي
بةةـ ،)34%اسةةتفادة الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة مةةن الوضةةع حيةةث
أصبحت قوة اقتصادية عالمية.
 السياسية :قرارات مؤتمر يالطا* تغييةةر خريطةةة أوربةةا :تقسةةيم ألمانيا(أ.الغربيةةة تحةةت نفةةوذ و.م.أ
وبريطانيةةا وفرنسةةاا أ.الشةةرقية تحةةت نفةةوذ اال.السةةوفياتي) واقتطةةاع
أجةةزاء منهةةا لفائةةدة بولونيةةا و االتحةةاد السةةوفياتي واسةةترجاع فرنسةةا
لأللزاس واللورين...

فيها قام هتلةر زعةيم ألمانياا بتوسةيع حةدود بلةده أو مةا
يعةةرف بالمجةةال الحيةةوي فةةي شةةرق وغةةرب أوربةةا ،واحتاللةةه
لفرنسا التي أقام فيها حكومة فيشي ،وغةزوه لالتحةاد السةوفياتي،
وتحالفةه مةةع إيطاليااا للسةيطرة علةةى البلقةةان وشةمال إفريقيةةا ،كمةةا
توسةةعت اليابااان علةةى بلةةدان جنةةوب شةةرق رسةةيا وجةةزر المحةةيط
الهةةادي وقصةةفت القاعةةدة األمريكيةةة بيةةرل هةةاربر بإحةةدى هةةذه
الجزر.
 المرحلة الثانية 1945-1942م :زحف وانتصار دول الحلفاءتميةةةزت بمشةةةاركة الوالياااات المتحااادة األمريكياااة فةةةي
الحةةةرب إلةةةى جانةةةب فرنساااا وإنجلتااارا واالتحااااد الساااوفياتي،
والدخول فةي معةارك حاسةمة مةع دول المحور(معركةة العةالمين
في مصر ومعركة سةتالينغراد فةي االتحةاد السةوفياتي لمحاصةرة
ألمانيةةا وإيطاليةةا ،ومعركةةة ميةةدواي فةةي المحةةيط الهةةادي ثةةم إلقةةاء
القنبلتين النوويتين علةى هيروشةيما ونكةازاكي ردا علةى اليابةان)
وفي األخير استسلمت ألمانيا واليابان.
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* توقيع معاهدات صلح:
* إنشاء هيئة األمم المتحدة :مةن أجةل الحفةاظ علةى األمةن والسةلم
والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومساعدة الشعوب.
* بةةروز قةةوتين جديةةدتين لقيةةادة العةةالم :اخةةتالف توجهةةات الةةدول
المنتصرة في قمة يالطا أفرز الثنائية القطبية (و.م.أ ≠ ا.السوفياتي).

شرح العبارات  :إ
إ
* الرايخ :مصطلح ألماني يعني الدولة
* الرايخشتاغ :البرلمان االتحادي أللمانيا
* دانتزيك :ميناء بولوني طالبت به ألمانيا ليكون لها منفذا على بحر البلطيق.
* املجال الحيويإ :سياسة توسعية أللمانيا النازية ،تهدف إلى السيطرة على مناطق الدول المجاورة لدعم قوة الشعب األلماني(الجنس اآلري).

*

الحرب األهلية السمبانية 1936-1939( :م) بةين القةوميين المتطةرفين بزعامةة فرانكةو المةدعوم مةن النازيةة األلمانيةة والفاشةية اإليطاليةة والحكومةة

الشرعية بزعامة الجمهوريين ،وانتهت بانتصار فرانكو.
* ستار مديمدي :تعبير استعمل من طرف تشرشل لإلشارة إلى القطيعة بين مناطق نفوذ االتحاد السوفياتي فةي أوربةا الشةرقية وبةين دول أوربةا الغربيةة
بعد الحرب العالمية الثانية.
* األمم املتحدة :منظمة دولية تأسست بعد نهاية الحرب العالمية األولى وحلت مخل عصبة األمم بعد فشلها ،دورها تحقيق السلم والعدالة والمساواة فةي
الحقوق والتنمية االجتماعية واالقتصادية للدول النامية ،عن طريق أجهزة مختصة (مجلس األمن ،األمانةة العامةة ،محكمةة العةدل الدوليةة ،منظمةة الصةحة
العالمية ،منظمة اليونيسكو ،منظمة الشغل العالمي)...

اختبر معلوماتك

.1

حدد املراحل األساسية للحرب العاملية الثانية وأسباب اندالعها.

.2

استخلص فداحة النتائج البشرية واملادية والسياسية للحرب العاملية الثانية والتطورات التي
لحقتها.

المختصر المفيد
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الوحدة 3

نظام الحماية بالمغرب واالستغالل االستعماري

 .1نظام الحماية بالمغرب
سياق فرضه على المغرب

مضمونه وأسسه

 تزايد األطماع الخارجية:سعي فرنسا إل االنفراد باملغرب بعقد سلسولة مون االتفاقيوات موع
ال وودول املنافس ووة(إيطاليا  ،1902بريطاني ووا ،1904أملاني ووا 1911واسو ووبانيا
1912م).

 مضمون معاهدة فاس9( :فصول)* تأسيس نظام جديد بةالمغرب يتضةمن إصةالحات شةاملة ونافعةة
حسب المنظور الفرنسي؛
* احترام وجود المؤسسة السلطانية والمقومات الدينيةة اإلسةالمية
للمغرب؛
* تنظيم حكومة مخزنية محلية؛
* التفاوض بين اسبانيا وفرنسا حول مصالح البلدين في المغرب؛
* احتالل المغرب عسكريا لضمان الهدوء واألمن في البالد...

 تدهور األوضاع الداخلية:* توراكم الووديون الخارجيووة بسووبب فشوول اإلصووالحات ال ووي قووام بهووا بعووض
السالطين؛
* تراجع هيبة املغرب بسبب الضغوف االستعمارية؛
* انتفااات القبائل عل املول عبد العزيز بعد دخوول فرنسوا وإسوبانيا
للم و وووانئ املغربي و ووة(مؤتمر الجزي و وورة الخضو و وراء1906م) واح و ووتالل فرنس و ووا
لوج و وودة وال و وودار البيض و وواء(مقتل الطبش و ووب الفرنسو و و ي موش و ووان بمو و وراكش
1907م) ومبايعة أخيه املول عبد الحفيظ؛
* توودهور األواوواع فووي عهوود املووول عبوود الحفوويظ واووغط فرنسووا والوودول
األوربية عليه من أجل االعترا به؛
* انتفاا ووات القبائ وول علو و امل ووول عب وود الحف وويظ بع وود ت وودهور األوا وواع
وتزايو وود التو وودخالت األجنبيو ووة فو ووي املغو وورب ،وتوقيو ووع هو ووذا األخيو وور معاهو وودة
الحماية مع السفير الفرنس ي رينو بتاريخ  30مارس 1912م.

تنازل المولى عبد الحفيظ عةن العةرش وتنصةيب فرنسةا للمةولى يوسةف بدلةه
للتحكم به ،وتعيينها ألول مقيم عام بالمغرب الجنرال ليوطي.

 األسس التي قام عليها نظام الحماية:* االحتالل العسكري (1934-1912م) وإخماد المقاومة المسلحة
(في األطلس المتوسط بزعامة موحا أوحمو الزيةاني؛ فةي الريةف
بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ في الجنوب بزعامة أحمد
الهيبة ابن ماء العينين)...
* التنظيمةةات اإلداريةةة :تقسةةيم اإلدارة إلةةى إدارة مغربيةةة يمثلهةةا
السلطان وإدارة فرنسية يمثلها المقةيم العةام ،وتحةول الحمايةة إلةى
حكم مباشر يفرض قرارات اإلدارة الفرنسية
*األسةةةس الماليةةةة :تةةةدفق االسةةةتثمارات األجنبيةةةة علةةةى المغةةةرب،
وإقامة تجهيزات وبنية تحتية لتسهيل استغالل ثروات المغرب...

 .2االستغالل االستعماري للمغرب

االستغالل
الفالحي

-

انتزاع األراض ي وممارسة االستعمار الفالحي بنوعيه الخاص والرس ي بعد إصدار ظهير التحفيظ العقاري سنة 1913م،
توسيع الزراعات العصرية وال سويقية في املناطق الخصبة ،واستعمال اآلالت الحدي ة
استغالل الثروة السمكية واستعمال سفن صيد ك ر .

االستغالل
الصناعي

-

استخراج الثروات الباطنية(الحديد -الفوسفاف -الفحم)...
إقامة مصانع للمواد الغذائية األساسية(السكر ،الدقيق ،املص رات ،)...واإلسمنت وال سيج والجلد لتصرير اإلنتاج
وأليادة التبعية لفرنسا

االستغالل
التجاري

-

إنهاك الخزينة باالستيراد وعجز امليزان التجاري
تكريس التبعية للسوق الرأسمالية الك ر .

االستغالل
المالي

-
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الهيمنة على أجود األراضي و الثقل الضريبي والمنافسة األجنبية
كلها عوامل حولت معظم الحرفيين والفالحين والتجار إلى يد عاملة
رخيصة(بروليتاريا) لمصلحة األجانب ،وساد البؤس والفقر
والتهميش مما زاد في حركة الهجرة القروية.

-

فتح فروع مؤسسات مالية لتمويل االس مارات األجنبية وتدعيم الب ية التحتية وت شيط االستعمار وتقديم القروض
بفوائد باهضة(الشركة املرسيلية والبنك التجاري املغر ي ،البنك املخزني)...
فرض الضرائب ال ي انتقلت من  300مليون فرنك في العشري يات إل ما يزيد عن  60مليار فرنك في الخمسي يات.

شرح العبارات  :إ
إ
* املاريشال هوبرت ليوطي1854-1934( :م) أول مقيم عام لفرنسا بالمغرب ،مارس عدة مهام عسكرية بالجزائر واستمر فةي منصةبه إلةى غايةة سةنة
1925م
* الحماية  :Le protectoratنظام يقوم على أساس احتفاظ البلد المسةتعمر بسةيادته ونظةام حكمةه ،إلةى جانةب إدارة اسةتعمارية مراقبةة يترأسةها المقةيم
العام أو المفوض السامي ،إال أن اإلدارة االستعمارية غالبا ما تنتزع السلطات األساسية من يد اإلدارة المحلية ،فيصبح الحكم صوريا.

*

ميثاق الجزيرة الخضمراء :معاهةدة وقعتهةا  13دولةة سةنة  1906م فةي الجزيةرة الخضةراء جنةوب اسةبانيا للنظةر فةي مسةألة اإلصةالحات التةي ينبغةي

إدخالها إلى المغرب.

* ظهير التحفيظ العقماري:

ظهير أصدرته سلطات الحماية سنة 1913م ،أصبح بموجبه لكل قطعة أرضية سند عقاري يحمل رقمةا واسةما وتصةميما،

والغاية منه تسهيل االستيالء على بعض األراضي.
االستعمار الفالحي :ينقسم إلى خاص يستولي فيه المعمرون على أراضي الفالحين بطرق مختلفة تجبر الفالحين على بيع أراضيهم ،ورسمي تستولي
إ
*
فيه سلطات الحماية على أراضي الجماعات باسم المصلحة العامة.

اختبر معلوماتك

.1
.2

حدد معنى الحماية وأبرز ظروف فرضها على املغرب ،وبني مضمونها واألسس التي قامت عليها.
صف مظاهر االستغالل االستعماري باملغرب.

المختصر المفيد
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الوحدة 4

نضال المغرب من أجل االستقالل واستكمال الوحدة الترابية

 .1النضال من أجل االستقالل
نشأة الحركة الوطنية(1930-1939م)
املقصود بها نشوء جيل جديد م شبع بروح املقاومة السلمية للمعمر،
 الظهير البربري:أصو وودرت سو وولطات الحمايو ووة هو ووذا الظهيو وور فو ووي عهو وود السو وولطان محمو وود بو وون
يوس و وور ي و وووم 16م و وواي  1930ل ش و ووتشت وح و وودة املغارب و ووة وك و ووان بم اب و ووة الح و وودث
الرئشسو و ي الو ووذي أد إلو و انو وودالع مظو وواهرات واحتجاجو ووات فو ووي البو وووادي واملو وودن
قادهوا م قفوون معلنوين بووذلك عون مويالد حركوة وطنيووة سوواء فوي منطقوة النفوووذ
الفرنس ي أو في منطقة النفوذ اإلسباني.
تووم تووصطير هووذه الحركووة الوطنيووة فووي شووكل أح وزاب سياسووية طالبووت سوولطات
الحماية بإدخال مجموعة من اإلصالحات إل املغرب:
• في منطقة النفوذ الفرنس ي :املنطقة السلطانية
ظهوور حووزب كتلووة العموول الوووطني سوونة 1934م وتقوودم ب رنووامج اإلصووالحات
املغربية لسلطات الحماية(إصالحات اجتماعية :الترخيص بإنشاء مودارس حورة
ومس شفيات وتقليص ساعات العمل؛ إصالحات اقتصادية وماليوة :التورخيص
باسوتغالل املنواجم ،وقور االسوتعمار الرسو ي؛ إصوالحات إداريوة :احتورام النظوام
اإلداري وحدود البالد وإلغاء اإلدارة املباشرة الفرنسية).
• في منطقة النفوذ اإلسبانية :املنطقة الخليفية
ظهر حزب اإلصالح الووطني سونة 1933م بزعاموة عبود الخوالق الطووريس،
وحزب الوحدة املغربية سنة 1937م بزعامة املكي الناصري ،وتموت املطالبوة
بمطال ووب األمة(إنش وواء مج ووالس بلدي ووة تح ووت قي ووادة الس وولطان وف ووتح امل وودارس
ودعم الفالحين)...
ولجمتت للضممغل علمى سمملهات الحمايممة ممف أجممل تلبيممة هم ه املهالممب إلممى:
* الصو ووحافة :إصو وودار الجرائو وود واملجو ووالت باللغو ووة الفرنسو ووية (عمو وول الشو ووعب)
واللغة اإلسبانية (الوحدة املغربية) لفضح مخططات املعمر وتوعية املغاربوة
بالسياسة االستعمارية،
* إنشاء املدارس واالهتمام بتعليم اللعة العربية وال قافة اإلسالمية
* االحتفال بعيد العرش والتمسك بشرعية السلطان

تطور الحركة الوطنية(1939-1956م)
ساهمت العديد من العوامل ال ي وقعت خالل املراحل األخيرة مون
الحوورب العامليووة ال انيووة و عوود نهاييهووا فووي دفووع ألعموواء الحركووة الوطنيووة إل و تغييوور
خطابهم السياس ي من املطالبة باإلصالح إل املطالبة باالستقالل.
 العوامل الخارجية: صو وودور املي و وواق األطلس و و ي س و وونة 1941م :الو ووذي ن و ووص عل و و احت و ورامالسيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
 نجاح بعض الحركات التحررية فوي املشورق العر وي وآسويا( اسوتقاللالهند سنة 1947م)
 العوامل الداخلية:لقو وواء أنفو ووا سو وونة 1943م :الو ووذي عكو ووس الو وودعم األمريكو ووي للقضو ووية
املغربية حين أليارة الرئشس األمريكي روألفلت للمغرب،
 تقووديم حووزب االسووتقالل امل شووق عوون كتلووة العموول الوووطني لعريضووةاالستقالل في 11يناير 1944م واملطالبة باستقالل البالد
 املواقر الوطنية لشخصية السلطان محمد الخامس الوذي تعواونمووع الوووطنيين وفضووح املووؤامرات االسووتعمارية ورفووض التوقيووع عل و
الظه ووائر ال ووي تم ووس بس وويادة املغ وورب ،وبو ورأل ذل ووك بش ووكل خ وواص ف ووي
خطاب طنجة1947م وخطاب العرش سنة 1952م
 أحداث الكاريان سنترال سنة 1952م م ووؤامرة نف ووي الس وولطان وعائلت ووه س وونة 1953م إل و جزي وورة مدغش ووقروتنصوشب ملوك بوديل(ابن عرفوة) وانوودالع ةوورة امللوك والشوعب حيو
ظه وور ت العملي ووات الفدائي ووة والعم وول النق ووا ي والكف وواح املس وولح إلو و
جانب الكفاح السياس ي.
تكللو ووت هو ووذه الجهو ووود فو ووي النهايو ووة بالنجو وواح وعو ووودة السو وولطان مو وون املنفو ووى بعو وود
مفاواووات إيك وس ليب ووان سوونة 1955م ،واإلع ووالن عوون اس ووتقالل املغوورب ي وووم 2
مو ووارس 1956م ،ليبو وودأ املغو وورب سلسو وولة أخو وور مو وون املحو وواوالت السو ووترجاع بو ووا ي
مناطقه وتوحيد ترابه.

 .2استكامل الوحدة الترابية
سنة
1957م

-

استرجاع طنجة بعد مفاواات واعت حدا للواع الدولي في املدينة.

سنة
1958م

-

استرجاع طرفاية بعد مفاواات مغربية اسبانية جاءت عقب املقاومة الشعبية لقبائل ايت باعمران.

سنة
1969م

-

استرجاع سيدي إفني بعد مفاواات واعت مغربية اسبانية تحت إشرا لجنة تصفية االستعمار التابعة لألمم املتحدة.

-

استرجاع الساقية الحمراء بعد تنظيم املسيرة الخضراء سنة 1975م وإقليم وادي الذهب سنة 1979م بعد تقديم البيعة
للعرش العلوي عند وقوع االنقالب العسكري بموريتانيا

79/75
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شرح العبارات  :إ
إ
* الظهير البربريإ:

اصدرته سلطات الحماية سنة 1930م ،لجعل القبائل األمازيغية خاضعة لمحاكم عرفيةة وغيةر تابعةة للمخةزن وبالتةالي تمزيةق الوحةدة

المغربية

* كتلة العمل الوطن

 :حزب سياسي مغربي تأسس سنة 1934م وانقسم سنة 1937م إلى حزب الحركة الوطنية لتحقيق اإلصالحات(حزب االستقالل)

بزعامة عالل الفاسي ،والحركة القومية المغربية(حزب الشورى واالستقالل) بزعامة محمد حسن الوزاني
* فرانكليا روزفلت :رئيس الواليات المتحدة اإلمريكية منذ 1932م هو من عالج أزمة سنة 1929م وقاد دولته في الحةرب العالميةة الثانيةة وتةوفي سةنة
1945م.

* امليثاق األطلس

 :بين الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا اللتان اعترفتا فيه بحق الشعوب في اختيار نظام حكمها واسترجاع سيادتها

* أمداث الكارياا سمنترال :أحداث قمع فرنسا لموجة االحتجاج المغربي على اغتيالها الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد سنة 1952م والتي خلفت
رثارا سلبية على سمعة فرنسا نظرا لتزامنها مع انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة.

* عريضة املهالبة باالسمتقالل:

وثيقة ضمت العديد من المطالب ،وقعت من طرف  66وطنيةا معظمهةم مةن حةزب االسةتقالل ،وقةدمت إلةى السةلطان

محمد بن يوسف واإلقامة العامة الفرنسية يوم 11يناير 1944م

* محمد ابف عرفة:

ابن عم السلطان ،نصبته سلطات الحماية في فترة نفي السلطان محمد بن يوسف.

اختبر معلوماتك

.1
.2

أبرز الجهود التي بذلتها الحركة الوطنية من أجل تحقيق االستقالل.
استخلص قيمة التشبت بالحق يف التوصل إىل استكمال الوحدة الرتابية.
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مكون الجغرافيا
المجزوءة 1

إ
إ
المجال المغربي

(الطريق نحو التنمية وبعض العقبات المطروحة)

* مستوى التنمية
* الموارد الطبيعية والبشرية
* أشكال

التدخل(إعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية والريفية)

* بعض اإلكراهات
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(العوز المائي والتصحر) مقارنة مع دول العالم العر ي

الوحدة 1
مفهوم
التنمية

-

تعني التغير الجذري الذي يحصل في بلد معين عل مختلر امليادين (اقتصاديا ،اجتماعيا ،ةقافيا )...ويؤدي إل تحسن مستو العشش.

-

يختلوور حسووب التخصص ووات واملقاربووات * :فالمقاربةةةةة االقتصةةةةادية :تعتموود مؤشوور الن وواتج الووداخلي الخووام ومع وودل الوودخل الفووردي ون وووع
االقتصواد ،والمقاربة السوسيواقتصادية :تعتمود مؤشور التنميوة البشورية  ، IDHوالمقاربةة البيييةة :تعتمود مؤشور التنميوة املسوتدامة،
والمقاربة السياسية :تعتمد مؤشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان....

-

يعوور تباينووات صووارخة علو مسووتو التنميووة وينقسووم إلو كتلتووين :دول الشةةمال(غنيووة ومعوودالت دخوول أفرادهووا عاليووة ومسووتو التنميووة بهووا
مرتفووع حيو يتعوود  )0,8 IDHودول الجنةةوب(فقيوورة وأخوور ناميووة ومعوودالت دخوول أفرادهووا متوسووطة إلو اووعيفة ومسووتو التنميووة بهووا
أيضووا متوسووط إلو اووعير حيو يقوول  IDHعوون  ،)0,8هووذه األخيوورة ال ووي يصوونر املغوورب اوومنها تعووشش جملووة موون اإلكراهووات االقتصووادية
(االعتم وواد علو و القط وواع األول والتبعي ووة للخ ووارج )..والبي ي ووة( مش ووكل امل وواء والتص ووحر بس ووبب املوق ووع الجغراف ووي )...والسياسية(الفس وواد اإلداري
وغياب الحكامة الجيدة )...والتاريخية(مخلفات االستعمار )...ال ي تفسر هذا التصخر وتسع جاهدة لتجاوألها.

قياسها

وضع
العالم

تقديم عام :مفهوم التنمية ،تعدد المقاربات ،التقسيمات الكبرى للعالم

سنستغل هذا التقسيم للتطرق إلى ما يلي:
-

معيقات التنمية ببلدان الجنوب والجهود المبذولة لتحسين مستواها ( نموذج المغرب)
ركائز التنمية ببلدان الشمال والمؤهالت المساعدة (نموذج الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي)
الدول الصاعدة (الصين نموذجا)

شرح العبارات :

إإ

التنمية :تعني التحسين المستدام لشروط حياة ساكنة ما ،ولقياسها استعمل خبراء برنامج األمم المتحدة للتنميةة منةذ 1990م مؤشةر التنميةة
البشةةةرية  IDHوهةةةو مؤشةةةر تركيبةةةي يةةةدمج  3معةةةايير( أمةةةد الحيةةةاة ونسةةةبة التمةةةدرس والةةةدخل الفةةةردي) ويسةةةمح بترتيةةةب الةةةدول إلةةةى 3
مستويات(ضعيفة  IDHأقل من 0,5؛ متوسطة من  0,5إلى 0,8؛ وغنية من  0,8إلى .)1
دول الشمال :هي الدول المتقدمة( دول االتحاد األوربي وأمريكا الشمالية وأستراليا وروسيا ودول التنينات اآلسيوية المصنعة)...
دول الجنوب :هي الدول النامية أو السائرة في طريق النمو وتعرف بالعالم الثالث أيضا(دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية ومعظم دول رسيا)
الدخل الفردي :نحصل عليه بقسمة الخيرات والخدمات المنتجة داخل بلد ما(الناتج الداخلي الخام  )PIBعلى عدد سكان هذا البلد.
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الوحدة 2

المجال المغربي :الموارد الطبيعية والبشرية

 .1الموارد الطبيعية
التربة

-

وا ووعييها 12 % :ص ووالحة للزراع ووة ،وتع وواني م وون ت وودهور مس ووتمر بس ووبب (التعري ووة واالنجو ورا والتص ووحر والتل وووث والزح وور العمران ووي وك اف ووة
االستغالل)...
توأليعها :تتركز التربة الخصبة الصالحة للزراعة بسهول وهضاب املناطق الشمالية الغربية.
أساليب تدبيرها :بناء املدرجات والحواجز والقيام بحمالت ال شجير لحماية التربة من التدهور.

-

واوعيته 13 :مليوار متور مكعوب مون املووارد املائيوة السوطحية والجوفيووة ،يتراجوع نصوشب الفورد منهوا باسوتمرار بسوبب( الجفوا والتلووث وتزايوود
الطلب )...ويرتقب أن يصل إل أقل من .400m3
توأليعه :تتركز  73%من املوارد املائية في املنطقة األطلن ية في األحواض التالية( سبو ،أم الربيع ،ملوية ،اللوكوس ،تانسيفت ،سوس)...
أساليب تدبيره :بناء السدود ،التنقيب عن املياه الجوفية ،معالجة املياه املستعملة ،إصدار قانون املاء ،ترشيد االسيهالك...

-

واووعييها :تغطووي  12%موون الت وراب املغر ووي ،وتضووم أأليوود موون 7000ألوور صوونر ،وتعوواني موون تراجووع مسوواحيها بمعوودل  30ألوور هكتووار سوونويا
بسبب( االجت اث والرعي الجائر والحرائق والزحر العمراني)...
توأليعهووا :ين شوور فووي املنوواطق الجبليووة غطوواء نبوواتي متوسطي(الصوونوبر واألرأل والعرعووار والبلوووف الفلينووي )...وأرووجار األركووان ،وفووي فووي املغوورب
الشر ي والجنو ي تن شر نباتات تتحمل الجفا (الحلفاء والسنط)...
أساليب تدبيرها :القيام بال شجير ،إنشاء محميات ومنع الرعي ،إصدار قانون حماية الغابة ،تصسشس املندوبية السامية للمياه والغابات....

-

واعييها :ةروة متنوعة من األسماك والرخويات والقشريات يوجه أغلبها للتصدير ،وتعاني من التراجع واالستوزا بسبب(الصيد والتلوث)
توأليعها :تن شر بمعظم الشريط الساحلي املقدر طوله بو3500كلم ،وتتركز أساسا بالسواحل الجنوبية.
أسوواليب توودبيره :فوورض الراحووة البيولوجيووة وحصووص الصوويد(الكوطا) ومراقبووة منوواطق الصوويد ،تصسووشس املعهوود الوووطني للدراسووات البحريووة،
ومراجعة اتفاقيات الصيد مع الدول األجنبية خاصة االتحاد األور ي.

-

واووعييها :ةووروة متنوعووة موون املع ووادن أهمهووا الفوسووفاف والرصوواص والزن ووك والنحوواس ،ومصووادر طاقووة ،لكنه ووا تعوواني موون نووذرة االك ش ووافات
وارتفاع تكالير االستخراج و اإلنتاج ،وتصدير الخام...
توأليعهل :تن شر بمعظم أنحاء املغرب وتقع مناجم الفوسفاف في خريبكة وابن جرير واليوسفية وبوكراع.
أساليب تدبيرهل :تشجيع عمليات التنقيب ،خلق صناعات تحويلية داخل املغرب ،االهتمام بالطاقات املتجددة(الريحية والشمسية...)...

-

الماء
-

-

الغابة

-

الثروة
السمكية

المعادن
والطاقة

-

 .2الموارد البشرية
وضعيتها

توزيعها

-

تعر نمووا ديمغرافيوا سوريعا(معدل التكاثر الطبيعي  ،)1 ,45%وتطغو عل هوا السواكنة ال شويطة ب سوبة  60%تقريبوا ،وتعترههوا عودة مشواكل
تعكووس واقووع مسووتو التنميووة ببالدنووا وعوودم مواكبووة املشوواريع التنمويووة لهووذه الزيووادة الديمغرافيووة نووذكر منهووا( :حهمووشش الشووباب وارتفوواع نسووبة
األمية ومعدل البطالة وتفاوت التنمية حسب جهات اململكة ،وان شار أحياء الصفيح ،واعر الرعاية الصحية ،واعر الدخل الفردي).

-

متفوواوت ويتميووز بارتفوواع نسووبة التموودين( ،)60%وتركووز معظووم السوواكنة فووي القسووم الشوومالي موون املغوورب ،واسووتحواذ القطوواع األول علو معظووم
الساكنة ال شيطة()45%

-

أساليب
تأهيلها

برنامج محاربة الفقر بالوسط الحضري(الدار البيضاء ،مراكش ،طنجة)
استراتيجية 2020م للتنمية القروية(دعم الب ية التحتية والخدمات األساسية وتنويع األنشطة وحماية البشئة)
مشروع األولويات االجتماعية(دعم التمدرس ومحاربة األمية وتعميم التغطية الصحية)...
املبووادرة الوطنيووة للتنميووة البشوورية( التصوودي للملجووز االجتموواعي باملنوواطق الفقيوورة ،تشووجيع األنشووطة املتيحووة للوودخل القووار واملوودرة لفوورص
الشغل ،االهتمام باألرخاص ذوي االحتياجات الخاصة).
أدت هذه الجهود إل تطور املستو التعلي ي وتطور التصطير الطبي باملغرب.
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شرح العبارات :

إإ

املجال :اإلطار المكاني الذي تتوطن فوقه الكيانات الجغرافية ،وله خصائص هندسية محددة.
املوارد الهبيعية :كل الثروات الطبيعية السطحية والجوفية المتوفرة في مجال معين.
املوارد البشرية :الطاقات البشرية التي تتوفر في مجال معين وتساهم في تنميته.
املوارد املائية :كل الثروات المائية السطحية(أنهار ،بحيرات) والجوفية(فرشات ،عيون) المتوفرة في مجال معين.
املوارد البحرية :كل الثروات البحرية البيولوجية(أسماك ،طحالب )...والمعدنية الطاقية المتوفرة في مجال معين.
الساكنة النشيهة :السكان في سن العمل والقادرون عليه(15-65سنة) سواء كانو مشتغلين أو عاطلين.
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية( :)INDHورش مفتو أعطى انطالقته جاللة الملك محمد السادس من أجل تحسين األوضاع
االقتصادية واالجتماعية للسكان ،وذلك بتاريخ  18ماي 2005م.

اختبر معلوماتك

.1
.2

صف وضعية املوارد الطبيعية باملغرب واذكر بعض أساليب تدبريها.
صف وضعية املوارد البشرية باملغرب واذكر بعض أساليب تأهيلها.
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الوحدة 3

االختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

 .1سياسة إعداد التراب الوطني
تعريفها

مبادئها

-

هوي تودخل إرادي تشواوري ههود إلو تنظويم املجوال والتخفيور مون التباينوات الجغرافيوة داخلوه ع ور توجيوه توأليوع السوكان واألنشوطة فوقوه،
أخذا بعين االعتبار تنوع واختال املجاالت والتحديات املطروحة.

-

تدعيم الوحدة الوطنية :ع ر تصمين التواألن الجهوي وتحقيق التضامن بين املجاالت.
إشراك السكان في ال سيير :ع ر اس شارحهم في تحديد وإنجاأل املخططات املستقبلية وتعميم سياسة ال تركز املصالح اإلدارية.
تحقي ووق التنمي ووة السوسيواقتص ووادية :ع وور تش ووخيص الحاجي ووات وإعط وواء األولوي ووة ف ووي توألي ووع امل وووارد العمومي ووة للمن وواطق املع وووألة .وتحس ووين
العالقات بين مختلر مكونات النظام اإلنتاجي.
املحافظة عل البشئة :ع ر تنمية اإلحساس بمسؤولية الحفاظ عل البشئة وتوفير اإلطار القانوني لحماية الطبيعة.

-

التحوودي الووديمغرافي :التحوووالت السووريعة (تزايوود السووكان بوووةيرة سووريعة ،وارتفوواع نسووبة التموودين ،وتزايوود نسووبة السوواكنة ال شوويطة )...تعقوود
عملية التخطيط و تخلق خلال ما بين الحاجيات واإلمكانات املتوفرة.
التحدي االقتصادي :اعر وةيرة النمو االقتصادي وتحديات االنفتاح في ألمن العوملة يفرض ارورة تصهيل االقتصاد.
التحدي البيئي :تراجع وتدهور املوارد واألوساف الطبيعية ،وتقلب املناخ.

-

تحدياتها

-

 .2اختيارات سايسة إعداد التراب الوطني
االختيارات المجالية

االختيارات الكبرى
 تأهيل الموارد البشرية:عن طريق محو األمية ومحاربة تشغيل األطفال ،وإصالح مناهج التعلويم
وتطوير البح العل ي ونشر مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين في ربوع
اململكة ،وتكوين الفالحين والحرفيين.
 تأهيل االقتصاد:عوون طريووق تحسووين محوويط االس و مار وتنويووع األنشووطة باألريووا والعنايووة
بالصناعة التقليدية والتكنولوجية.
 تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث:ع وون طري ووق ترش وويد ت وودبير امل وووارد املائي ووة وإدم وواج التربي ووة البي ي ووة وحماي ووة
التراث الغابوي وحل إشكالية العقار وتوةيق التراث وحمايته.
 تنظيم المجال الحضري(السياسة الحضرية):ع و و وون طري و و ووق تنمي و و ووة األس و و وواس االقتص و و ووادي للم و و وودن واعتم و و وواد التنمي و و ووة
االجتماعيو و ووة كهو و وود وأداة للتنميو و ووة الحضو و وورية(محاربة األميو و ووة والسو و ووكن غيو و وور
الالئق )..،وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران والتعمير...
نس تتتنتن أذ ه تتذي االختي تتارات ته تتد
مندمجة وشاملة ومستدامة
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إل تتى تحقي تتق تنمي تتة

من أجل حكامة رشيدة للمجال تم اس مار الخصوصيات الجهوية واملحلية
 بالمناطق الجبلية:املحافظة عل املوارد الطبيعية وتحقيق التضامن املجالي.
 بمناطق البور:تحقيق الفعالية االقتصادية.
 بالمدارات المسقية:تحقيق األمن الغذائي واالنفتاح عل األسواق الخارجية.
 باألقاليم الشمالية والشرقية:تدعيم الشراكة األورو متوسطية وتصهيل املجاالت الحدودية.
 بالمناطق الصحراوية:تحقيق االندماج الجهوي وتدبير املجاالت الهشة.
 بالبحر والساحل:تعزيز االنفتاح عل الخارج وتدبير املوارد البحرية.
 بالشبكة الحضرية:تصهيل املدن املتوسطة والصغيرة واألقطاب الجهوية وتحدي التدبير.

إإ

شرح العبارات :
االختيارات :خطة استراتيجية محددة لبلوغ أهداف معينة.
تنمية مستدامة :توفير حاجيات األجيال الحالية بشكل ال يؤثر على مصالح األجيال القادمة.
التربية البيئية :تلقين مجموعة من المعارف والقيم التي تستهدف الحفاظ على البيئة.

مكامة رشيدة للمجال :التدبير العقالني للمجال الجغرافي بشكل يراعي الحاجات الحقيقية للسكان والتوازن البيئي.
الشراكة األورو متوسهية :الشراكة التي تجمع االتحاد األوربي ببلدان شمال إفريقيا ومن ضمنها المغرب.

اختبر معلوماتك

.1
.2

عرف سياسة إعداد الرتاب الوطني وحدد مبادئها األساسية والتحديات املواجهة لها .
حدد االختيارات الكربى لسياسة إعداد الرتاب الوطني واستنتج دورها يف تحقيق التنمية.
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الوحدة 4

التهيئة الحضرية والريفية :أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل

 .1أزمة المدن المغربية
على املستوى االقتصادي :تعاني املدن املغربية من قلة املؤسسات االقتصادية الك ر وتضخم القطاع غير املهيكل واعر الدخل الفردي.
علممى املسممتوى االجتممماعي :تعوواني املوودن موون خصوواص فووي اإلنتوواج القووانوني للسووكن وان شووار السووكن غيوور الالئووق وان شووار البطالووة ومظوواهر اإلقصوواء
االجتماعي.
على مستوى التجهيزات :تعاني املدن من خصاص في الخدمات واملرافق العمومية والتجهيزات(الطرق ،املاء الشروب ،اإلنارة ،املدارس ،النقل)...
عل ممى املس ممت إوى البيئ م  :تعوواني املوودن موون مشوواكل التلوووث وقلووة املجوواالت الخض وراء وتوودهور حالووة األحيوواء العتيقووة(فاس ،مكنوواس ،تطوووان ،الوودار
البيضاء )...وكثرة الضجيج وغياب التناسق الجمالي في ال سيج العمراني.

مظاهرها

-

 األديوواد نسووبة التموودين( )60%بسووبب التزايوود الطبيعووي والهجوورة الداخليووة وتحووول بعووض املراكووز القرويووة إلو مراكووز حضوورية ،وعوودم مواكبووة املشوواريعاملنج ووزة له ووذه الزي ووادة ه ووو الس ووبب ال ووذي خل ووق الخص وواص ف ووي الخ وودمات واملراف ووق والتجهيو وزات والس ووكن ومناص ووب الشغل...والض ووغط علو و امل وووارد
الطبيعية.

عواملها

على املستوى االقتصادي :تشجيع ودعم األنشطة املوفرة للدخل وفرص الشغل :االس مارات الخاصة واملقاوالت والتعاونيات...
على املستوى االجتماعي :إطالق برامج اجتماعية :السكن االجتماعي؛ مدن بال صفيح؛ محاربة الفقر؛ صندوق الحسن ال اني للتنمية...
على مستوى التجهيزات :تصهيل املدن :تفويت بعض الخدمات العمومية(املاء ،الكهرباء ،التطهير ،النقل) للشركات األجنبية(التدبير املفوض)
عل ممى مس ممتوى التهيي ممة الحض ممرية :اعتم وواد التخط وويط الحض ووري :إص وودار ق وووانين ووة ووائق التعمير(التص ووميم امل ووديري ،تص ووميم التنطي ووق ،تص ووميم
اليهيئة) وإنشاء الوكاالت الحضرية ل سيير ومراقبة عمليات التعمير وتحديد االختيارات املستقبلية لتوسع املدينة.
على مستوى سياسة إعداد التراب الوطن  :دعم تنافسية املدن وإدماج الفئات الفقيرة في املجتمع الحضري وتوفير الوعاء العقاري للسكن...

-

أساليب
تدبيرها

-

 .2أزمة األرياف المغربية
على املستوى االقتصادي :تعاني األريا املغربية من طغيان ال شاف الفالحي وقلة األنشطة غير الفالحية ،وصوغر مسواحة املسوتغالت موع تعقود
الواوعية العقاريوة لوبعض منها(أراضو ي الجمووع واألحبوواس والكوشش وأراضو ي الدولوة) هوذا إلو جانووب االألدواجيوة فوي االسوتغالل حيو ال ألال ال شوواف
الفالحي يستعمل أدوات تقليدية إل جانب التحدي الذي بدأت تعرفه بعض املستغالت.
على املستوى االجتماعي :تعاني األريا املغربية من ان شار الفقر واألمية والبوار االجتماعي.
على مستوى التجهيزات :تعاني األريا املغربية من اعر الخدمات والتجهيزات األساسية(طرق -ماء -كهرباء)...
علممى املسممتوى البيئ م  :تعوورض املوووارد الطبيعيووة للضووغط البشري(اسووتغالل الغابووة فووي الرعووي وتوووفير خشووب التدفئووة والحطووب وتوسوويع الزراعووة؛
استغالل الفرشة املائية عن طريق حفر اآلبار للري)...

-

مظاهرها

-

عواملها

 االهتم ووام بالوس ووط الحض ووري وحهم ووشش األري ووا ف ووي السياس ووات الس ووابقة وتركي ووز السياس ووات األخي وورة عل و الرف ووع م وون اإلنت وواج ،وك ووذلك ت وووالي س وونواتالجفا  ،جعلت مسلسل التنمية في األريا بطيء.

أساليب
تدبيرها

علممى املسممتوى االقتصممادي :إطووالق بورامج التنميووة االقتصووادية :برنووامج االسو مار الفالحووي باملنوواطق البوريووة؛ ال رنووامج الوووطني ملكافحووة التصووحر
وآةار الجفا ...
على املستوى االجتماعي :إطالق برامج التنمية االجتماعية :املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ برنامج األولويات االجتماعية...
علممى مسممتوى التجهي مزات :إطووالق ب ورامج التجهيووز :برنووامج تزويوود العووالم القووروي باملوواء الشووروب؛ برنووامج كهربووة العووالم القووروي ،ال رنووامج الوووطني
للطرق القروية
عل ممى مس ممتوى التهيي ممة الحض ممرية :اعتموواد التخطوويط الريفووي :إصوودار تصوواميم اليهيئووة الريفيووة لتحديوود االختيووارات املسووتقبلية الالألمووة لألريووا
وإطووالق بورامج ك وور ليهيئووة بعووض املناطق(مشووروع التنميووة االقتصووادية القرويووة للريوور الغر ووي؛ مشووروع حوووض سووبو؛ اسووتراتيجية 2020؛ بنوواء
السدود)...
ى
على مستو سياسة إعداد التراب الوطن  :تصهيل املناطق الهشة(الجبال ،الواحات )...وتنمية مناطق البور ،وتنويع األنشطة االقتصادية...

-
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إإ

شرح العبارات :

املدينة :مستوطنة بشرية تتميز بوجود كثافة سكانية مرتفعة يشتغل معظمها في القطاعين الثاني والثالث.
الريف :مجال جغرافي يتميز بوجود كثافة سكانية ضعيفة يشتغل معظمها في القطاع األول.
نسبة التمديف :هي النسبة التي يمثلها سكان المدن ببلد معين من مجموع سكان هذا البلد.
التمديف :هو تزايد عدد سكان المدن وتوسع المجاالت الحضرية بفعل عاملي الزيادة الطبيعية والهجرة الداخلية.
القصاء االجتماعي :هو ضعف استفادة بعض الفئات االجتماعية من الخدمات العمومية ،مما يعرضها للتهميش والفقر واألمية...
التدبير املفوض :منح صالحيات تسيير خدمة عمومية لفائدة شركة خاصة وفقا لشروط معينة يطلق عليها دفتر التحمالت.
التهيية الحضرية :هي عمليات اإلعداد التي تنجزها الدولة لضبط توسع المدن وتنظيم مجالها.
التهيية الريفية :هي عمليات اإلعداد التي تنجزها الدولة لتوفير التجهيزات اإلنتاجية والبنية التحتية والخدمات العمومية داخل األرياف.
نشاط غير مهيكل :نشاط اقتصادي غير منظم ال يؤدي الضرائب كالباعة المتجولون مثال.
البوار االجتماعي :ظاهرة تتجلى في إهمال األراضي الفالحية وفقدان األرياف لطاقاتها الشابة المنتجة نتيجة الهجرة.

اختبر معلوماتك

.1
.2

صف املشاكل التي تعاني منها املدن واألرياف باملغرب وأبرز العوامل املسؤولة عنها.
حدد مجاالت وأشكال تدخل الدولة ملعالجة هذه املشاكل.
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لوحدة 5
ا .3

العالم العربي :مشكل الماء وظاهرة التصحر

 .1مشكل الماء في العالم العربي
 متفمماوت مممف ميممع توزيعممف الجغرافممي :إقلوويم املغوورب العر ووي( )21%وإقلوويم النيوول والقوورن اإلفريقووي( )38%وإقلوويم الهووالل الخصووشب( )36%وإقلوويمشبه الجزيرة العربية(.)5%
 أغلب املوارد املائية عبارة عف مياه تقليدية 85%( :من املياه مصدرها ال ساقطات).3
 تناقص مصة الفرد ممف املماء واختالفهما مسمب األقماليم :حووالي  14دولوة عربيوة فوي واوعية خصواص مائي(أقول مون  1000mللفورد سونويا) منهوااملغرب.

مظاهره

 العممامليا الممديموغرافي واالقتصممادي :تزايوود سووكان العووالم العر ووي السووريع وتزايوود اسووتعمال املوواء حيو تسوويهلك الفالحووة لوحوودها حوووالي  90%مووناملياه (هدر املياه في الري) وهذ ما يقلل من حصة الفرد من هذه املياه ويعرض املوارد املائية للتدهور.
 العامممل االسممتراتي ي :وجووود بعوود األنهووار الدوليووة(كالنيل والسووشنغال )...يجعوول دول املنبووع تووتحكم فووي شورايين امليوواه العربيووة ،ويخلووق العديوود موون بووؤرالصراع م ل الصراع بين مصر والسودان وإةيوبيا في حوض النيل ،والصراع عل حوض األردن بين الكيان الصهيوني واألردن.
 العامل الهبيعي :سيادة مناخ قاحل أو صحراوي في معظم أنحاء العالم العر ي.-

عوامله

  -استغالل املياه غير التقليدية :م ل تحلية مياه البحر في بلدان الخليج العر ي استغالل مياه الفرشات الباطنية :م ل مشروع النهر العظيم بليبيا -مماية املوارد املائية مف التراج والتدهور :إطالق حمالت تحسشسية من أجل مكافحة تلويثها وترشيد اسيهالكها.

أساليب
تدبيره

 .2ظاهرة التصحر في العالم العربي
-

مظاهرها

تراج خصوبة التربة وتمححها :بسبب فقدان املواد العضوية واملعدنية وشدة التبخر.
الترمل :بسبب ألحر الك بان الرملية عل األراض ي وامل شآت.
القحال املناخي :بسبب تحول خصائص املناخ وتزايد حدة الجفا .
تدهور الغهاء النباتي ونضوب املياه
انتشار التصحر :سيادة األراض ي املتصحرة في العالم العر ي ب سبة( )70%وإمكانية ارتفاع هذه األخيرة مستقبال ،موع وجوود تفواوت كبيور فوي درجوة
التصحر ما بين األقاليم املذكورة( 100%بشبه الجزيرة العربية) وكل هذا ههدد األمن الغذائي للمنطقة.

 العامل الهبيعي :وجود مناخ قاحل صحراوي وان شار الصحاري في معظم أراض ي العالم العر ي.ي :االسووتخدام السووطا للغطوواء النبوواتي الووذي يوووفر حمايووة للتربووة ع وور الرعووي الجووائر والحرائووق ،...واالسووتخدام السووطا للميوواه خاصووة فووي
 العامممل البشممر إالسقي...واالستغالل الك ير لألرض.

عواملها

-

أساليب
تدبيرها
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على املستوى التقن  :القيام بعمليات ال شجير وبناء الحواجز واملصدات لت بيت الرمال والعمل بنظام الدورة الزراعية
على املستوى االقتصادي :تكيير ال رامج االقتصادية مع خصائص البشئة الجافة
على املستوى االجتماعي :التحسشس بخطورة التصحر والسلوكات ال ي تزيد من حدته
عل ممى املس ممتوى ال ممدولي :ت سوويق التعوواون بووين الوودول العربيووة ملحاربووة التصحر(املصووادقة عل و االتفاقيووة الدوليووة ملكافحووة التصووحر1994م وإنشوواء
املركز العر ي لدراسات املناطق الجافة واألراض ي القاحلة  )ACSADوإنشاء أحزمة خضراء ك ر .

المختصر المفيد

إإ

شرح العبارات :

مشكل املاء :هو الخصاص الحاصل في كمية المياه المتوفرة بشكل ال يلبي مختلف احتياجات اإلنسان.

ظاهرة التصحر:

يقصد بها تراجع وتدهور إنتاجية األراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة في المناطق المدارية بسبب التغيرات

المناخية والنشاطات البشرية.
املناطق الجافة :هي المناطق التي يقل فيها المعدل السنوي للتساقطات عن .200mm
املناطق شبف الجافة :هي المناطق التي يتراو فيها المعدل السنوي للتساقطات ما بين  200mmو.600mm
املياه املتامة :هي كمية المياه القابلة لالستغالل والتعبئة في مكان ما في وقت ما بإمكانات ما.
تحلية :تقنية تقوم على تحويل مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة.
الهالل الخصيب :يقصد به كل من العراق وسوريا ولبنان واألردن وفلسطين.
املصدات :عبارة عن أحزمة من التربة أو الجدران أو األشجار تقام للتخفيف من سرعة الريح.
نهر دولي :هو النهر الذي يقع في أكثر من دولة(دجلة والفرات والنيل )...أو يشكل حدودا بين دولتين أو أكثر(نهر السينغال)...

اختبر معلوماتك

.1

صف توزيع املوارد املائية بالعالم العربي وشخص مظاهر الخصاص املائي يف بعض بلدانه.

.2

فسر وضعية املاء بالعالم العربي.

.3

اذكر بعض مظاهر التصحر وأسبابه ،وبني الجهود املبذولة ملكافحته.

المختصر المفيد
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\

مكون الجغرافيا
المجزوءة 2

تفاوت التنمية بين بلداذ الشمال وبلداذ الجنوب
(نماذج لبلداذ متقدمة وأخرى في طريقها للتقدم)

* الواليات المتحدة األمريكية
* االتحاد األوربي
* الصين
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لوحدة 1
ا .1
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الواليات المتحدة األمريكية :قوة اقتصادية عظمى

إإ

شرح العبارات :

مزام الشمس :شريط يمتد من فلوريدا إلى ساحل المحيط الهادي ،يتميز بالدينامية والتحول االقتصاديين.
عتبة الفقر :أقل من دوالرين(20درهم) في اليوم.
األكروبيزنيس :تنظيم اقتصادي تندمج فيه الفالحة ضمن القطاعات اإلنتاجية األخرى في إطار عالقات متبادلة تشمل كل المراحل من
اإلنتاج إلى االستهالك.
تركيز أفقي :تستوعب فيه شركة معينة عدة شركات لها نفس التخصص ،وتهيمن على إنتاج مادة معينة مقللة بذلك من حدة المنافسة.
تركيز عمودي :تستوعب فيه شركة معينة شركات أخرى تحقق معها تكامال في إنتاج منتوج معين.
الهولدينغ :مؤسسة مالية تراقب شركات متعددة عن طريق امتالكها لغالبية األسهم في هذه الشركات.
مجتم ما بعد صناعي :مجتمع وصل إلى مرحلة جد متقدمة صناعيا ،وانتقل إلى مرحلة تتميز بالصناعات العالية التكنولوجية.
وادي السيلاواإ :أكبر تجمع للمقاوالت المختصة في الصناعات اإللكترونية والمعلوماتية يقع بالقر من سان فرانسيسكو.
الصناعات العالية التانولوجية :هي الصناعات المهتمة بالمعلوميات واألجهزة اإللكترونية وغيرها.

اختبر معلوماتك

.1
.2

صف مظاهر قوة اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية وفسر ذلك .
استنتج دور التنظيم الرأسمالي يف تحقيق القوة االقتصادية لهذا البلد.

المختصر المفيد

34

الوحدة 2

االتحاد األوربي :نحو اندماج شامل

مراحل تكونه

1957م :إنشاء اجملموعة االقتصادية بعد التوقيع على معاهدة روما من طرف  6دول أوربية(فرنسا ،أملانيا ،بلجيكا،
إيطاليا ،هولندا ،لوكسمبورغ)
1985م :التوقيع على اتفاقية شنغن حول التنقل احلر لألفراد
1992م :إنشاء االحتاد األوربي بعد التوقيع على معاهدة ماسرتخيت ووصول عدد الدول املنضمة  15دولة
2013م :وصول عدد البلدان األعضاء يف االحتاد األوربي إىل  28دولة
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إإ

شرح العبارات :
ل :مدن متصلة فيما بينها وتكون تجمعا حضريا.
ميكالوبو إ
السوق الوميد :سوق مشترك ومفتو بين كل دول االتحاد األوربي.

اتفاقية شنغف :اتفاقية شرع في توقيعها سنة  1985باللوكسمبورغ ،وتهدف اإللغاء التدريجي للمراقبة الحدودية على تنقل مواطني
االتحاد األوربي.

اختبر معلوماتك

.1
.2

ارصد مراحل اندماج االتحاد األوربي وبني العوامل املساعدة
استدل ببعض املظاهر عن االندماج الحاصل بني بلدان االتحاد األوربي ،واستنتج قيمة التعاون يف
تحقيق التنمية

المختصر المفيد
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الوحدة 3
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الصين :قوة اقتصادية صاعدة

إإ

شرح العبارات :
الاومونة الشعبية :خلية اجتماعية تشكل تعاونية إنتاج ووحدة إدارية ينتخب مسيروها من الفالحين.

اختبر معلوماتك

.1
.2

صف مظاهر قوة االقتصاد الصيني كقوة نامية يف العالم وفسر ذلك.
ابرز بعض املشاكل التي تعرتض االقتصاد الصيني.

المختصر المفيد
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تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات التاريخية
المجال الفرعي  :1تاريخ العالم
التحوالت التقنية  -الرأسمالية المالية  -الفكر االشتراكي  -الحركة العمالية والنقابات  -التنافس اإلمبريالي -
التحالفات االستعمارية – الوفاق الثالثي – التحالف الثالثي  -مؤتمرات التسوية االستعمارية  -األزمات
الدولية المؤدية للحرب العالمية األولى  -دول الحلفاء  -دول المحور  -المجال الحيوي  -األمم المتحدة -
الحرب الباردة.
المجال الفرعي  :2تاريخ المشرق العربي.

اليقظة الفكرية  -المشرق العربي – السلفية – العلمانية

المجال الفرعي  :3تاريخ أوربا.
مؤتمر السلم – معاهدات الصلح  -مبادئ ولسن للسالم  -عصبة األمم  -الثورة البلشفية  -حكومة فيمار -
التضخم  -أزمة  – 1929الفاشية  -النازية.

المجال الفرعي  : 4تاريخ المغرب
الضغط االستعماري  -وقعة إسلي  -اتفاقية لالمغنية  -حرب تطوان  -الحمايات القنصلية  -االمتيازات
األوربية – إصالحات المخزن – معاهدة فاس  -نظام الحماية  -االحتالل العسكري  -المقاومة المسلحة -
االستغالل االستعماري  -الظهير البربري  -الحركة الوطنية  -كتلة العمل الوطني -برنامج اإلصالحات -
وثيقة المطالبة باالستقالل  -جيش التحرير  -العمل الفدائي  -استكمال الوحدة الترابية.
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تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات الجغرافية
المجال الفرعي  :1مفهوم التنمية وإشكالياتها
التنمية  -التنمية البشرية -التنمية المستدامة – مؤشر التنمية البشرية  -دول الشمال  -دول الجنوب.

المجال الفرعي  :2المغرب والعالم العربي.
المجال المغربي  -الموارد الطبيعية -الموارد البشرية – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  -سياسة إعداد
التراب الوطني  -التهيئة الحضرية  -التهيئة الريفية  -الخصاص المائي  -التصحر.

المجال الفرعي  :3نماذج من اقتصادات متباينة النمو.
قوة اقتصادية عظمى  -االندماج الشامل  -قوة اقتصادية صاعدة.
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