
 م.19التحوالت االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة والفكریة في العالم في القرن   1الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ التحوالت االقتصادیة؛1
 ـ التحوالت المالیة؛2
 واالجتماعیة؛ ـ التحوالت الدیمغرافیة3
 ـ التحوالت الفكریة وتطور الحركة النقابیة.4

الحركة  –الفكر االشتراكي  –الرأسمالیة المالیة  –التحوالت التقنیة 
 العمالیة والنقابات.

 

 :ـ التحوالت االقتصادیة1
  :الصناعة :الفالحة :التجارة

تضJJJJاعف المبJJJJادالت الداخلیJJJJJة  -
 والخارجیة؛

- ... 
 

ة مJJJن المزروعJJJات أنJJJواع جیJJJد انتقJJJاء -
 وسالالت الماشیة؛

المردودیJJJJJJJJة و اإلنتاجیJJJJJJJJة ارتفJJJJJJJJاع  -
 ؛الفالحیة

- ... 

 ـ ازدھار بعض الصناعات(الفوالذ، الصلب...)؛  
 تزاید إنتاج واستھالك الطاقة؛ـ 
الصJJJJناعیة  تنJJJJامي حجJJJJم و قیمJJJJة الصJJJJادرات -

 ؛األوربیة نحو الخارج
- ... 

ھر
ظا

لم
ا

 

 ـ نھج نظام التبادل الحر؛ 
تطJJJJJور المواصJJJJJالت (السJJJJJكك  -

 ؛الحدیدیة، السفن البخاریة)
- ... 

 استعمال اآللة على نطاق واسع؛ -
ة  یJJJJJJJJJJJاسJJJJJJJJJJJتعمال األسJJJJJJJJJJJمدة الطبیع -

 والكیماویة؛
 اعتماد نظام التناوب الزراعي؛ -
- ... 

التطJJJور العلمJJJي والتقني(اعتمJJJاد االسJJJتفادة مJJJن  -
 المحرك البخاري ...)؛ اآللة في نظام العمل، 

 وظھور مصانع كبرى؛الرأسمالي ـ قوة التركیز 
- ... 

رة
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لم
ل ا
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ال
 

 

 :ـ التحوالت المالیة2
 تراكم الرأسمال عن طریق التجارة بعیدة المدى؛ -
 تطور األبناك والمعامالت التجاریة؛ -
 ؛بناك في االستثمارمساھمة األ -
 تطور النظام البنكي والبورصة؛التركیز الرأسمالي  المالي و   -
- ... 

 

 :ـ التحوالت االجتماعیة3
 التحوالت الدیمغرافیة والحضریة التحوالت االجتماعیة

 :انقسام المجتمع إلى طبقتین
 ؛غنیة تمتلك رؤوس األموال ووسائل اإلنتاج ـ طبقة بورجوازیة

 .دةفقیرة و مضطھَ طبقة عاملة ـ 

 نسبة الوفیات؛ تراجعانفجار دیمغرافي بفعل ـ 
 ـ تضاعف الساكنة الحضریة وتزاید عدد المدن؛ 

 ؛ـ تزاید الھجرة القرویة
- ... 

 

 :ـ التحوالت الفكریة وتطور الحركة النقابیة4
 :ظھور الفكر االشتراكي :تطور الحركة النقابیة

ـJ تأسJیس عJدة جمعیJات ونقابJات للJدفاع عJن حقJJوق 
 العمال؛

ق نضال العمال عدة مكتسبات منھJا : تقلJیص یحقتـ 
 ؛ساعات العمل، الزیادة في األجور، حق اإلضراب

- ... 

Jادت بسJى ـ تیار االشتراكیة الطوباویة: انتقدت مبادئ الرأسمالیة، نJة علJیطرة الدول
 (برودون)؛ وسائل اإلنتاج

غیJJر ـJJ تیJJار االشJJتراكیة الفوضJJویة : یJJرى أن الخضJJوع للقJJانون (الحكومJJة) أمJJر 
 (سان سیمون)؛ ي بالثورة ضد كل حكومة أو قانونو یناد ،عادل

إلJJى طبقJة بورجوازیJة تمتلJJك قسJم ینیJJرى أن المجتمJع  تیJار االشJتراكیة العلمیJة : -
، ومJؤمن بالصJJراع وسJائل اإلنتJJاج، وطبقJة عاملJJة مسJتغلة ال تمتلJJك إال قJوة العمJJل

JJة فقیJJJة عمالیJJتِغلة وطبقJJة مسJJJة بورجوازیJJین طبقJJي بJJتغَلة الطبقJJارل رة و مسJJJك)
 ماركس وفریدیریك إنجلز)؛

- ... 
 

 :المفاھیم األساسیة
 في میادین التعدین والكیمیاء والطاقة ووسائل النقل واالتصال. 19ترتبط باالختراعات التي عرفھا القرن  التحوالت التقنیة:*
ھي المرحلة الثالثة في النظام الرأسمالي، تمیزت بتوجھ األبناك نحو االستثمار في مختلف األنشطة االقتصادیة  الرأسمالیة المالیة:*

 وظھور الشركات المجھولة االسم والتركیز المالي(الھولدینغ).
برز للدفاع عن حقوق العمال وانتقاد االستغالل الطبقي والبؤس االجتماعي المواكبین للثورة الصناعیة. وصنف الى  الفكر االشتراكي:*

 اشتراكیة طوباویة واشتراكیة علمیة.
لعمJال. ، واستھدفت تحسین ظروف ا19نشأت الحركة العمالیة والنقابات في البلدان الرأسمالیة خالل القرن  الحركة العمالیة والنقابات:*

 ومن أھم مكاسبھا تقلیص ساعات العمل الیومي والزیادة  في األجور والتأمین ضد المرض وحوادث الشغل.
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 التنافس اإلمبریالي واندالع الحرب العالمیة األولى  2الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ مظاھر التنافس اإلمبریالي؛1
 ـ وسائل التنافس اإلمبریالي؛2
األزم<<ات الدولی<<ة المترتب<<ة ع<<ن التن<<افس االمبری<<الي وعالقتھ<<ا ـ<< 3

 باندالع الحرب العالمیة األولى.

 –ف<<<اق الثالث<<<ي الو –االس<<<تعماریة  التحالف<<<ات – التن<<<افس اإلمبری<<<الي
الدولی<ة  األزم<ات – التس<ویة االس<تعماریة م<ؤتمرات – التحالف الثالث<ي

 .المؤدیة للحرب العالمیة األولى
 

 :لتنافس اإلمبریاليـ مظاھر ا1
 :التنافس االقتصاديمظاھر  :التنافس االستعماريمظاھر 

إیطالیا، روسیا...                                                                          *أھم الدول المتنافسة: إنجلترا، فرنسا، ألمانیا ،
* أھم مناطق التنافس االستعماري: شمال إفریقیا، البلقان، إفریقیا 

 ؛جنوب الصحراء
- ... 

 التنافس من أجل السیطرة على األسواق الخارجیة بھدف:
                                          ـ تصریف فائض اإلنتاج؛           

ـ جلب المواد األولیة؛                                                          
 ؛ـ تصدیر رؤوس األموال

- ... 
 

 :ـ وسائل التنافس اإلمبریالي2
 السباق نحو التسلح المؤتمرات االتفاقیات التحالفات

النمس<<اوي -*التح<<الف األلم<<اني
لضمان أمن ألمانیا م<ن  1879

 أي ھجوم ...                  
-* التح<<الف الثالث<<ي األلم<<اني 

: 1882اإلیط<<<<الي -النمس<<<<اوي
حل<<ف دف<<اعي ض<<د أي ھج<<وم 

 خارجي...
الروس<<ي   -* االتف<اق الفرنس<ي

: لل<<<<<دفاع ع<<<<<ن ح<<<<<دود 1892
 ؛الدولتین

- ... 

: اإلیط<الي -* االتفاق الفرنسي
ول من<<اطق النف<<وذ ب<<المغرب ح<<

 ولیبیا؛
 -* االتف<<<<اق ال<<<<ودي الفرنس<<<<ي

: ح<<<<<<<<ول 1904اإلنجلی<<<<<<<<زي 
من<<<<<<اطق النف<<<<<<وذ ب<<<<<<المغرب 

 ومصر؛
األلم<<<<اني -*االتف<<<اق الفرنس<<<<ي

تس<<ویة التن<<افس بتن<<ازل  1911
الكونغ<<و  ج<<زء م<<ن فرنس<<ا ع<<ن

 ؛أللمانیا بعد أزمة أكادیر
- ... 

: اقتط<<<<اع من<<<<اطق م<<<<ن 1878ب<<<<رلین  * م<<<<ؤتمر
اإلمبراطوری<<<ة العثمانی<<<ة لفائ<<<دة روس<<<یا والنمس<<<ا 

 واستیالء إنجلترا على قبرص؛
: تعزی<ز الحمای<ة القنص<لیة 1880* مؤتمر مدرید 

 بالمغرب، إعطاء حق الملكیة لألجانب...  
: تقس<<<یم الق<<<ارة 1885ـ<<< 1884*م<<<ؤتمر ب<<<رلین 

المالح<<<ة اإلفریقی<<ة ب<<ین ال<<<دول األوربی<<ة، تنظ<<یم 
 بحوض الكونغو...

: إنش<<اء بن<<ك 1906* م<<ؤتمر الجزی<<رة الخض<<راء 
مخزني بالمغرب، تكوین شرطة فرنسیة وإس<بانیة 

 ؛بالموانئ المغربیة
- ... 

* تعم<<<یم الخدم<<<ة العس<<<كریة 
 والزیادة في عدد الجیوش؛ 

* تطویر األس<لحة والتن<افس 
ف<ي التس<<لح الب<ري والبح<<ري 
وخاصة بین ألمانیا وإنجلترا 

 ؛وفرنسا
- ... 

 
 

 :ـ األزمات الدولیة المترتبة عن التنافس االمبریالي وعالقتھا باندالع الحرب3
 :اندالع الحرب العالمیة األولى :األزمات البلقانیة :األزمات المغربیة

: زی<<<ارة اإلمبراط<<<ور 1905* أزم<<<ة 
األلم<<<اني لطنج<<<ة وإعالن<<<ھ ض<<<رورة 
احت<<رام س<<یادة المغ<<رب وعق<<د م<<ؤتمر 

 لدراسة المسألة المغربیة...دولي 
: إرسال ألمانی<ا لس<فینة 1911* أزمة 

حربیة إلى أكادیر، واض<طرت فرنس<ا 
ج<<<زء م<<<ن التن<<<ازل أللمانی<<<ا ع<<<ن إل<<<ى 

 ؛الكونغو
- ... 

: ض<<م النمس<<ا للبوس<<نة 1908* أزم<<ة 
والھرس<<<<<ك، أث<<<<<ار غض<<<<<ب ص<<<<<ربیا 

 مدعومة من طرف روسیا...  
 : خالف<ات دول العص<بة1913* أزم<ة

البلقانی<<<<ة عل<<<<ى غن<<<<ائم الح<<<<رب ض<<<<د 
 ؛اإلمبراطوریة العثمانیة

- ... 

اغتیال ولي عھد النمس<ا عل<ى * السبب المباشر للحرب: 
م، ان<<<دالع  1914ی<<<د طال<<<ب ص<<<ربي بمدین<<<ة س<<<راییفو 

ح<<رب ب<<ین ص<<ربیا والنمس<<ا، تح<<رك التحالف<<ات الس<<ریة 
 ؛جعلت الحرب تأخذ صبغة عالمیة

 * مراحل الحرب: 
األولى: انتصار ألمانی<ا عل<ى فرنس<ا وروس<یا،  المرحلة -

 دخول إیطالیا الحرب إلى جانب دول الوفاق...
انتص<ار  ،انس<حاب روس<یا م<ن الح<ربـ المرحلة الثانیة: 

 بعد دخول الوالیات المتحدة الحرب... حلفاءدول ال
 
 

 :المفاھیم األساسیة
ھ<<و الص<<راع ب<<ین ال<<دول الرأس<<مالیة األوربی<<ة م<<ن أج<<ل الس<<یطرة عل<<ى األس<<واق الخارجی<<ة وجل<<ب الم<<واد األولی<<ة  *التنGGافس اإلمبریGGالي:

 وتصدیر رؤوس األموال والتحكم في المالحة البحریة.
الفات:                                                                                                                       ه التحذر التنافس اإلمبریالي، ومن بین ھطاإي لجأت الیھا الدول األوربیة في ھي األسالیب الت *التحالفات االستعماریة:

 ھنغاریا ضد فرنسا. -) بین ألمانیا، روسیا، النمسا1873ـ التحالف الثالثي: (
 ـ التحالف الثنائي بین ألمانیا والنمسا ضد أي ھجوم فرنسي.

 یطالیا ضد أي ھجوم خارجي.إبین ألمانیا، النمساـ ھنغاریا، و) 1882التحالف الثالثي(ـ 
 ) ضد أي ھجوم محتمل لدول التحالف الثالثي.1892ـ التحالف الفرنسي الروسي(

 نجلترا وأدى الى تكوین قوة مضادة أمام الحلف الثالثي.إفرنسا وروسیا و بین 1907اق الثالثي: تشكل سنة ـ الوف
 
 

6 

 



 الیقظة الفكریة بالمشرق العربي  3الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ عوامل بلورة الیقظة العربیة؛1
 ـ أھم التیارات الفكریة المعبرة عن الیقظة العربیة؛2
 ـ دورھا في التطورات الفكریة بالمشرق العربي.3

 العلمانیة –السلفیة  –المشرق العربي  –الیقظة الفكریة 

 

 :ـ عوامل بلورة الیقظة العربیة1
 :عوامل سیاسیة :عوامل ثقافیة :عوامل اجتماعیة

ظھHHور طبقHHة جدیHHدة مثقفHHة متشHHبعة  -
 بالثقافة الغربیة.

 تزاید نشاط البعثات التبشیریة؛ -
- ... 

علHHى  تHHأثیر البعثHHة العلمیHHة المرافقHHة للحملHHة الفرنسHHیة -
 ؛مصر

إرسال بعثHات طالبیHة إلHى  في دور سیاسة محمد علي -
 أوربا لألخذ بالعلوم الحدیثة؛

 إنشاء المدارس العصریة؛ -
 ؛تزاید أھمیة الصحف والمجالت إلى جانب الكتب -
 ترجمة المؤلفات الغربیة؛ -
- ... 

دور الحملة الفرنسیة على مصر في  -
تحریHHHHك الحHHHHHس الHHHHوطني والشHHHHHعور 

 القومي؛
بنHHHاء  فHHHي دور سیاسHHHة محمHHHد علHHHي -

 ؛ة الحدیثة في مصرالدول
ضHHHHعف الدولHHHHة العثمانیHHHHة ونھجھHHHHا  -

 سیاسة التتریك؛
- ... 

 

 :ـ أھم التیارات الفكریة المعبرة عن الیقظة العربیة2
 التیارات

 التیار العلماني التیار السلفي المجاالت

 الدینيالمجال 

 العودة إلى المنابع الصحیحة للعقیدة؛ -
 نبذ البدع والتقالید البالیة؛ -
 فتح باب االجتھاد؛ -
 التوفیق بین العلم والدین. -

 فصل الدین عن الدولة وحریة المعتقد؛ -
 نبذ العصبیة الطائفیة؛ -
 االھتمام بنشر التعلیم العصري. -

 السیاسيالمجال 

 الشورى؛ أنھج األسلوب الدیمقراطي وفق مبد -
 الدعوة إلى الحریة ونبذ االستبداد؛ -
 تحقیق االتحاد بین المسلمین ومواجھة االستعمار. -

 تحقیق اللیبرالیة؛ -
 تنظیم السلطة على أسس دیمقراطیة والمطالبة بدساتیر؛ -
 نشر الحریة والمساواة؛ -
 وضع مشروع سیاسي نھضوي. -

المجال 
 االجتماعي

 االھتمام بالتربیة والتعلیم؛ -
 تحقیق العدالة االجتماعیة؛ -
 المرأة؛ تعلیم -
 تھذیب األخالق. -

 نبذ الفوارق االجتماعیة؛ -
 تحریر المرأة؛ -
 االھتمام بالتربیة والتعلیم؛ -
 تحدیث المجتمع. -

 

 :ـ دورھا في التطورات الفكریة بالمشرق العربي3
 قبال على العمل السیاسي؛تزاید النزعة القومیة واإل -
 والمطالبة بحقوق العرب؛تنامي دور الجمعیات الداعیة إلى النھضة  -
 المحافظة على اللغة العربیة وإحیاء التراث األدبي العربي القدیم؛ -
- ... 

 

 :المفاھیم األساسیة
، وظھرت كرد فعHل ضHد الھیمنHة األوربیHة التHي أدت 19ھي النھضة الفكریة التي عرفھا المشرق العربي خالل القرن  *الیقظة الفكریة:

ه الیقظة المجاالت السیاسیة والدینیHة واالجتماعیHة، وبHرز فیھHا تیHاران: التیHار السHلفي والتیHار ذاالستعماریة. وشملت ھاید الضغوط الى تز
 العلماني.

 سیاسیة تضم مصر والشام والجزیرة العربیة، كانت خاضعة للنفود العثماني. -ومنطقة جی *المشرق العربي:
 الشHورى  مبHدأى المنHابع الصHحیحة للعقیHدة ونھHج السHلف الصHالح ومHن أھHم أفكHاره العHودة الHتیار دیني یدعو الى ما كHان علیHھ  *السلفیة:

 وتحقیق العدالة االجتماعیة.
 تیار یدعو الى فصل الدین عن الدولة وتحقیق اللیبرالیة وتقلیص الفوارق االجتماعیة. *العلمانیة:
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 ومحاوالت اإلصالحالضغوط االستعماریة على المغرب   4الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ الضغوط االستعماریة بمختلف أشكالھا ونتائجھا على المغرب؛1
 ـ إصالحات المخزن المغربي لمواجھة األطماع االستعماریة؛2
 ـ تفسیر محدودیة اإلصالحات.3

حSرب تطSوان  –اتفاقیSة لالمغنیSة  –وقعة إیسلي  –الضغط االستعماري 
 إصالحات المخزن.    –األوربیة  االمتیازات – الحمایات  القنصلیة –

 

 :ـ الضغوط االستعماریة بمختلف أشكالھا ونتائجھا على المغرب1
 :الضغوط االستعماریة :النتائج

 كشف ضعف الجیش المغربي وتوالي ھزائمھ؛ -
 فقدان المغرب ألجزاء من ترابھ؛ -
- ... 

بSSین القSSوات الفرنسSSیة المحتلSSة للجزائSSر  1844معركSSة إیسSSلي سSSنة  -
 )1845لال مغنیة ( معاھدةوالجیش المغربي، وفرض 

سSبانیة المحتلSة لمدینSة ) بSین القSوات اإل1860-1859تطوان (حرب  -
 سبتة والجیش المغربي؛

- ... 

الضغوط 
 العسكریة

 إثقال كاھل المغرب بالغرامات والدیون؛ -
 وارده المالیة؛مسیطرتھ على جزء ھام من لفقدان المغرب  -
- ... 

استغالل الھزائم العسكریة للحصول على امتیازات اقتصادیة (تحریSر 
 التجارة واإلعفاءات الضریبیة...) بمقتضى اتفاقیات ومعاھدات الصلح:

 ؛1860، 1856، 1844معاھدات تجاریة مع بعض الدول األوربیة:  -
- ... 

 الضغوط
 االقتصادیة

 خروج عدد كبیر من المغاربة المحمیین عن سلطة المخزن؛ -
 المس بسیادة المخزن؛ -
- ... 

 تضمین المعاھدات منح الحمایات القنصلیة لرعایا مغاربة؛ -
 الذي أكد حق منح الحمایات القنصلیة؛ 1880عقد مؤتمر مدرید  -
- ... 

الضغوط 
 الدبلوماسیة

 

 :المغربي لمواجھة األطماع االستعماریةـ إصالحات المخزن   2
 :إصالحات إداریة :إصالحات مالیة :إصالحات اقتصادیة :إصالحات عسكریة

إرسSSSSSSSال البعثSSSSSSSات الطالبیSSSSSSSة  -
المغربیة إلى أوربا قصد التكSوین 
العسSSكري فSSي عSSدة اختصاصSSات 
(المشSSSSSSSاة، الخیالSSSSSSSة، المSSSSSSSدافع، 

 الرمایة...)؛
استقدام خبراء ومدربین أجانSب  -

لتكوین الجیش المغربي (الفرنسي 
 إركمان، اإلنجلیزي ماكلین...)

اقتنSSSSاء مجموعSSSSة مSSSSن السSSSSفن  -
الحربیة لحمایة السواحل المغربیة 
ومحاربSSة تجSSارة التھریSSب (سSSفن 

 الحسني، التركي، البشیر) ؛
- ... 

إنجSSSSSاز مجموعSSSSSة مSSSSSن المشSSSSSاریع 
 االقتصادیة:

 ین بمراكش؛سوق المجادلی -
 معمل السكر بمراكش؛ -
تجھیز الموانئ بمنارات وحواجز  -

 لتكسیر األمواج؛
- ... 

 تنظیم الجھاز المالي:
أمSSSSین األمنSSSSاء لإلشSSSSراف علSSSSى  -

 الجھاز المالي؛
أمSSSSین الSSSSSداخل لإلشSSSSراف علSSSSSى  -

 الموارد المالیة؛
أمSSSSین الصSSSSائر لإلشSSSSراف علSSSSى  -

 النفقات؛
- Sى جمSع أمناء القبائل لإلشراف عل

 الزكاة واألعشار؛
أمنSSSاء المراسSSSي لإلشSSSراف علSSSى  -

 التجارة الخارجیة؛
أمنSSSاء المسSSSتفاد لإلشSSSراف علSSSى  -

 التجارة الداخلیة؛
- ... 

تأسSSیس دار النیابSSة لحصSSر رؤسSSاء البعثSSات  -
 الدبلوماسیة؛

تحدیSSSد مھمSSSة الصSSSدر األعظSSSم فSSSي التفSSSرغ  -
 للشؤون الداخلیة؛

الشؤون  إحداث وزارة الحربیة لإلشراف على -
 العسكریة؛

 إحداث وزارة العدل إلنصاف المظلومین؛ -
إحداث وزارة األمور البرانیة لمواجھة تزایSد  -

 النفوذ األجنبي؛
 إحداث وزارة المالیة لتدبیر الموارد والنفقات؛ -
إحSداث قیSSادات صSSغرى للحSSد مSSن نفSSوذ كبSSار  -

 القواد؛
- ... 

 

 :ـ تفسیر محدودیة اإلصالحات3
 عوامل خارجیة داخلیة عوامل

 رفض األعیان والتجار الكبار تجنید أبنائھم؛ -
 رفض الفقھاء لإلصالحات المعتمدة على الغرب؛ -
- ... 

 تقیید والحد من حریة وسیاسة السلطان في مجال التشریع؛ -
 التشویش وخلق مشاكل داخل المغرب للحد من فعالیة اإلصالح؛ -
الخSارج لتمویSل اإلصSالحات، أثقSل  لجوء المخزن إلSى االقتSراض مSن -

 خزینة الدولة وعرقل المحاوالت اإلصالحیة؛
- ... 

 

 :المفاھیم األساسیة
، وشSملت ھSده الضSغوط المیSادین السیاسSیة والعسSكریة  19شكل مSن أشSكال التغلغSل االسSتعماري فSي المغSرب خSالل القSرن *الضغط االستعماري:

 واالقتصادیة والدیبلوماسیة.
معركة دارت بین الجیش الفرنسي المدرب والمسلح بشكل جید والجیش المغربي ذو النظام التقلیدي ، وانتھت بھزیمة الجیش المغربي  إیسلي:*وقعة 

 م.1844في غشت 
 بعد ھزیمة إیسلي وھمت ھذه االتفاقیة رسم جزء من الحدود المغربیة الجزائریة. 1845فرضتھا فرنسا على المغرب في مارس  لال مغنیة: معاھدة*

 .1860وانتھت بھزیمة الجیش المغربي وفرض اتفاقیة أبریل  1859دارت بین اسبانیا والمغرب سنة  *حرب تطوان:
 تعني دخول بعض المغاربة تحت حمایة بعض األجانب من قناصل وتجار أوربیین بھدف التملص من أداء الواجبات المخزنیة. *الحمایات القنصلیة:
لSى االتفاقیات المفروضة عالمعاھدات واألوربیة بموجب  دبلوماسیة التي حصلت علیھا الدولھي االمتیازات االقتصادیة و ال *االمتیازات األوربیة:

ھذه االمتیازات ومنح المحمیین امتیازات أخرى منھا عدم الخضوع  للقSانون المغربSي وعSدم أداء الضSرائب  1880د مؤتمر مدریدقد أكالمغرب،  و
 والرسوم الجمركیة والغرامات.

، فSي عھSد السSلطانین محمSد بSن عبSدالرحمان والحسSن األول 19تمت جSل ھSذه اإلصSالحات خSالل النصSف الثSاني مSن القSرن  *اصالحات المخزن:
 وشملت المیادین العسكریة واإلداریة واالقتصادیة والمالیة والتعلیم.
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 1929أوربا من نھایة الحرب العالمیة األولى إلى أزمة   5الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ نتائج الحرب العالمیة األولى االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة؛1
 ؛1929من نھایة الحرب إلى أزمة  ـ التطورات الكبرى في أوربا2
 على أوربا. 1929ـ آثار أزمة 3

عصبة األمم  –مبادئ ولسون للسالم  –معاھدات الصلح  –مؤتمر السلم 
الفاشXیة  – 1929أزمة  –التضخم  –فیمار  حكومة – الثورة  البلشفیة –
 النازیة –

 

 :والسیاسیةـ نتائج الحرب العالمیة األولى االقتصادیة واالجتماعیة 1
 :النتائج السیاسیة :النتائج االقتصادیة واالجتماعیة

 االقتصادي؛تراجع االنتاج  -
 فقدان أوربا لمكانتھا االقتصادیة العالمیة؛ -
ارتفXXاع عXXدد الضXXحایا فXXي صXXفوف الفئXXات النشXXیطة  -

 ؛والقادرة على اإلنجاب والعمل
- ... 

 وانعكاساتھا على األوضاع السیاسیة الدولیة: معاھدات السالم المفروضعقد 

 تغییر الخریطة السیاسیة ألوربا. -

 العالقات الدولیة.توتر  -

 ؛تأسیس عصبة األمم -
- ... 

 
 

 :1929ـ التطورات الكبرى في أوربا من نھایة الحرب إلى أزمة 2
 :ألمانیا :إیطالیا :فرنسا :روسیا

 ظھور وتطور النظام االشتراكي:
أطاحXXXت بالنظXXXام  1917ثXXXورة فبرایXXXر  -

القیصXري ووضXعت السXلطة بیXد حكومXXة 
 بورجوازیة مؤقتة.

أطاحXت بالحكومXة  1917ثورة أكتوبر  -
المؤقتة ووضعت السلطة بید البرولیتاریا 

 ووضعت أسس النظام االشتراكي؛
- ... 

تشXXXXكیل حكومXXXXات ائتالفیXXXXة  -
عجزت عن مواجھة األوضاع 

 الداخلیة؛
االقتصXXادیة  تXXأزم األوضXXاع -

 واالجتماعیة؛
- ... 

ظھXXور الفاشXXXیة كحركXXXة معادیXXXة  -
للشXXXXXیوعیة واالشXXXXXتراكیة، تXXXXXؤمن 
بالقومیXXXة والحXXXرب كXXXأداة لتقویXXXة 

 الشعب اإلیطالي؛
وصXXXXول الفاشXXXXیة إلXXXXى السXXXXلطة  -

 ؛1922بزعامة موسولیني سنة 
إقامة نظام الدولة الكلیانیXة القXائم  -

 على جعل الفرد في خدمة الدولة؛
- ... 

تشكیل حكومة فیمXار فXي فبرایXر 
التي اتخذت طابع النظXام  1919

الفیXXXدرالي والتXXXي عجXXXزت عXXXن 
 مواجھة صعوبات المرحلة؛

- ... 

 
 

 :على أوربا 1929ـ آثار أزمة 3
 :نتائجھا :اندالع األزمة

: انھیXXXار انطXXXالق األزمXXXة مXXXن بورصXXXة وول سXXXتریت -
اكتXXXوبر  24بورصXXXة یXXXوم الخمXXXیس الأسXXXعار األسXXXھم ب

1929. 
انتقلXت األزمXة مXن البورصXة إلXى  االنتشار القطXاعي: -

األبنXXXXاك والصXXXXناعة والفالحXXXXة والتجXXXXارة، وانتشXXXXرت 
 البطالة...

انتقلت األزمة من الوالیات المتحدة  االنتشار المجالي: -
إلى أمریكا الجنوبیة، ثم إلى أوربا ومنھا إلى 

 المستعمرات؛
- ... 

تزایXXد المXXد  فشXXل مشXXروع الفیدرالیXXة األوربیXXة، فشXXل مXXؤتمر نXXزع السXXالح، :السیاسXXیة -
 م؛1933الدیكتاتوري، وصول ھتلر إلى الحكم في ألمانیا سنة 

االنكمXXXXاش  ،نھایXXXXة االنتعXXXاش االقتصXXXXادي واألمXXXXل الكبیXXXر للعشXXXXرینیات: االقتصXXXادیة -
الصXراع حXول ة، ارتفاع األسعار، انخفاض العملاالقتصادي، تراكم المخزون، التضخم، 

 األسواق...
 االجتماعیة: تزاید أعداد العاطلین، مظاھرات، احتجاجات، ھجرات... -

Ü  ةXXدخل الدولXXمح بتXXة تسXXمالیة موجھXXى رأسXXة إلXXمالیة مطلقXXن رأسXXمالیة مXXول الرأسXXتح
 توجیھ االقتصاد؛ل
- ... 

 
 

 :المفاھیم األساسیة
 للتداول في شأن اقرار السلم العالمي وتوقیع معاھدات الصلح. 1919انعقد بباریس سنة  *مؤتمر السلم:

ھي المعاھدات المفروضة على الدول المنھزمة في الحرب وأھمھا معاھدة فرساي مع ألمانیXا ومعاھXدة سXان جرمXان مXع النمسXا  *معاھدات الصلح:
 ومعاھدة سیفر مع الدولة العثمانیة.

مبادئ اقترحھا الرئیس األمریكي "ولسن"  إلعادة تنظیم العالقات الدولیة بعد الحرب وحل كل النزاعات وتحقیق السلم  لسالم:*مبادئ  "ولسن"  ل
 وحق الشعوب في تقریر مصیرھا.

 واتخذت جنیف (سویسرا) مقرا لھا. 1919منظمة دولیة تم انشاؤھا باقتراح من الرئیس األمریكي ولسن سنة  *عصبة األمم:
 .1917نسبة الى الحزب البلشفي الروسي الذى قاد الثورة الروسیة  بزعامة  لینین ضد النظام القیصري  ة البلشفیة:*الثور

  قامت في ألمانیا بعد الحرب العالمیة األولى ویعتبر "ایبرت" أول رئیس لھا. أول جمھوریة *حكومة فیمار:
 ظاھرة اقتصادیة تنتج عن اختالل التوازن بین العرض والطلب. *التضخم:

واالجتماعیة ثم انتقلت الى  اندلعت في الوالیات المتحدة األمریكیة انطالقا من بورصة "وول ستریت" وشملت القطاعات االقتصادیة :1929*أزمة 
 باقي دول العالم الرأسمالي.

 حتى أواخر الحرب العالمیة الثانیة. 1922تزعمھ موسولیني في إیطالیا منذ سنة  نظام فكري وإیدیولوجي عنصري متطرف *الفاشیة:
 م.1933نظام فكري وإیدیولوجي عنصري متطرف تزعمھ ھتلر بألمانیا، وصل من خاللھ إلى السلطة في انتخابات سنة  *النازیة:
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 الحرب العالمیة الثانیة: األسباب والنتائج  6الوحدة 
 

 :المفاھیم :األساسیة العناصر
 ـ أسباب الحرب العالمیة الثانیة؛1
 مراحل الحرب العالمیة الثانیة؛ -2
 ـ نتائج الحرب العالمیة الثانیة.3

 –األم???م المتح???دة  –المج???ال الحی???وي  –دول المح???ور  –دول الحلف???اء 
 .الحرب الباردة

 

 :ـ أسباب الحرب العالمیة الثانیة1
 :السیاسة التوسعیة وعجز عصبة األمم :1929لسنة األزمة االقتصادیة  :مخلفات معاھدات الصلح

ف???رض معاھ???دات م???ن ط???رف ال???دول 
المنتصرة ف?ي الح?رب العالمی?ة األول?ى 
على الدول المنھزمة، تضمنت شروطا 

معاھ???دة فرس???اي ض???د  برزھ???اقاس???یة أ
 ألمانیا؛

- ... 

دور مخلفات األزم?ة االقتص?ادیة  -
 ف????ي تقل????ص المب????ادالت التجاری????ة

 ونھج السیاسات الحمائیة.
 من األزمة  الدول المتضررة نھج -
 توسعیة؛ال ةسیاسلل
- ... 

 انسحاب األنظمة الدیكتاتوریة من عصبة األمم؛ -
اتج?اه األنظم??ة الدیكتاتوری?ة نح??و نھ?ج سیاس??ات توس?عیة ف??ي إط??ار  -

 تحقیق المجال الحیوي:
 + التوسع الیاباني في منشوریا وباقي الصین؛

 اإلیطالي في إثیوبیا؛ + التوسع
 + التوسع األلماني في أوربا: النمسا، تشیكوسلوفاكیا، بولونیا؛

عج??ز عص??بة األم??م ع??ن الوق??وف ف??ي وج??ھ السیاس??ات التوس??عیة  -
 لألنظمة الدیكتاتوریة؛

- ... 
 

 ـ مراحل الحرب العالمیة الثانیة*2
 :1945ـ 1942المرحلة الثانیة  :1942ـ 1939المرحلة األولى 

 تقدم دول المحور:
 ؛1939غزو ألمانیا لبولونیا -
 (فرنسا، بلجیكا، انجلترا...)1940ھجوم ألمانیا غربا  -
 (االتحاد السوفییتي)1941ھجوم ألمانیا شرقا  -
ھج??وم الیاب??ان عل??ى القاع??دة األمریكی??ة بی??رل ھ??اربور  -

 ؛1941
- ... 

الحلفاء بدخول الوالیات المتحدة األمریكیة الحرب رس?میا  تحول مجرى الحرب لصالح
 إلى جانب الحلفاء:

 )؛1943-1942راد (معركة ستالینغ -
 نزول قوات الحلفاء بسواحل شمال أفریقیا ونورماندي ومحاصرة ألمانیا؛ -
 ؛1945ماي  8استسالم ألمانیا  -
لیاب???ان وإرغامھ???ا عل???ى القنبلت???ین ذریت???ین عل???ى  الوالی???ات المتح???دة األمریكی???ة إلق???اء -

 ؛1945شتنبر  2االستسالم في 
-  ... 

 

 :ـ نتائج الحرب العالمیة الثانیة3
 :ة األمم المتحدةئتأسیس ھی :تغییر الخریطة السیاسیة ألوربا :الخسائر البشریة والمادیة

ارتفاع أعداد ضحایا الحرب م?ن  -
 قتلى ومعطوبین ومفقودین؛

عل?ى ارتفاع حجم الدمار الم?ادي  -
مس?????????توى البنی?????????ات العقاری?????????ة 
والتجھیزی????ة (م????وانئ ومط????ارات 

 ؛ وسكك حدیدیة)
- ... 

تقسیم ألمانیا إلى أربع مناطق نفوذ أمریكیة،  -
 سوفییتیة، فرنسیة وإنجلیزیة؛

خض?????وع دول أورب?????ا الش?????رقیة ألنظم?????ة  -
 شیوعیة تحت الھیمنة السوفییتیة؛

 ضم االتحاد السوفییتي لدول البلطیق؛ -
أورب??ا إل??ى ش??طرین ش??رقي ش??یوعي انقس??ام  -

، س???ادت بینھم???ا عالق???ات وغرب???ي رأس???مالي
 متوترة وقطیعة في إطار الحرب الباردة؛

- ... 

اتفاق الدول الكبرى المنتصرة في الحرب على تأسیس ھیئ?ة  -
 ؛أممیة تحل محل عصبة األمم

استھدف میثاق ھیئة األمم المتحدة تجنی?ب الع?الم قی?ام ح?رب  -
لى الحقوق األساسیة لإلنسان، احترام القوانین جدیدة، التأكید ع

الدولی??ة، الرف??ع م??ن مس??توى ع??یش الس??كان، االلت??زام بمب??ادئ 
التسامح والسالم وحس?ن الج?وار والحف?اظ عل?ى الس?لم واألم?ن 

 ؛الدولي وتجنب اللجوء إلى القوة العسكریة كحل للمشاكل
- ... 

 

 :المفاھیم األساسیة
نجلترا، الوالیات المتحدة األمریكی?ة باإلض?افة ال?ى الدول?ة االش?تراكیة االتح?اد الس?وفیاتي. إفرنسا،  :ھي الدول الدیمقراطیة *دول الحلفاء:

 تحالفت خالل الحرب العالمیة الثانیة ضد دول المحور.
 ام الحرب العالمیة الثانیة.ألمانیا، ایطالیا والیابان، نھجت سیاسة توسعیة تسببت في قی دكتاتوریةھي الدول ال *دول المحور:

م??ن أج??ل اس??تغالل مواردھ??ا وخیراتھ??ا سیاس??ة توس??عیة نھجتھ??ا ألمانی??ا النازی??ة بھ??دف الس??یطرة عل??ى ال??دول المج??اورة  *المج==ال الحی==وي:
 تقویة الدولة األلمانیة.الطبیعیة ل

 ین.التعاون الدولیلسلم واواستھدفت ضمان السلم العالمي وتعزیز  1945تأسست سنة منظمة دولیة  *األمم المتحدة:
والغربي الرأسمالي بزعامة الوالی?ات  التحاد السوفیاتيتوتر میز العالقات بین المعسكرین الشرقي االشتراكي بزعامة ا *الحرب الباردة:

وامت??دت ال??ى أواخ??ر  ة،المباش??ر ةالعس??كری المواجھ??ةم??ع تف??ادي  عل??ى جمی??ع المس??تویات بع??د الح??رب العالمی??ة الثانی??ة، المتح??دة األمریكی??ة
  .20ات من القرن یالثمانین

 
 .* فقرة داعمة لربط األسباب بالنتائج
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 نظام الحمایة بالمغرب واالستغالل االستعماري  7الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ ظروف فرض الحمایة على المغرب ؛1
 ـ مراحل االحتالل العسكري للبالد والمقاومة المسلحة؛2
 مظاھر االستغالل االستعماري وانعكاساتھ على المغرب. -3

المقاومة المسKلحة  –االحتالل العسكري  –نظام الحمایة  –معاھدة فاس 
 االستغالل االستعماري. –

 

 :ـ ظروف فرض الحمایة على المغرب1
 :معاھدة الحمایة :ظروف داخلیة :ظروف خارجیة

ومطلKع  19ـ التنافس اإلمبریالي خالل القرن 
بKKKKین فرنسKKKKا وإسKKKKبانیا وإنجلتKKKKرا  20القKKKKرن 
 وألمانیا؛

بKین الKدول األوربیKة حKول ـ تسویة الخالفKات 
) 1902المغرب: االتفاق الفرنسي اإلیطKالي (
 )1904واالتفاق الودي بین فرنسا وانجلترا (

 ؛ـ اتفاقیات ثنائیة سریة بین الدول المتنافسة
- ... 

بKKKKین  مKKKKاأوضKKKKاع صKKKKعبة بسKKKKبب تمKKKKرد بوحمKKKKارة  -
 ؛1912و1903، والریسوني ما بین    1909و1902

 الترتیب؛ضریبة ـ تفاقم األزمة المالیة وفشل 
دخKKKول المغKKKرب فKKKي مسلسKKKل االقتKKKراض مKKKن أوربKKKا  -

 فرنسا؛من وخاصة 
 ـ تقلص سلطة المخزن ؛

 ؛ـ تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع األسعار
- ... 

 صت بنود معاھدة الحمایة على:ن
 بحمایة السلطان؛ ـ إلزام فرنسا

إجKKKKKراء إصKKKKKالحات شKKKKKاملة وتمثیKKKKKل  -
 المغرب في الخارج؛

ـ احتKرام السKلطان والحفKاظ علKى العقیKدة 
 ؛اإلسالمیة

- ... 

 
 

 :ـ مراحل االحتالل العسكري للبالد والمقاومة المسلحة2
 :المقاومة المسلحة :مراحل االحتالل العسكري

: وجKKKدة والKKKدار 1911و1907 مKKKا بKKKینـKKK المرحلKKKة األولKKKى 
 البیضاء؛

س، مكنKKKاس، ا: ف1912KKKو1911 مKKKا بKKKین ثانیKKKةـKKK المرحلKKKة ال
 ؛القنیطرة، الرباط

ازة، خنیفرة، مراكش، ت:1914و1912 ما بین ثالثةـ المرحلة ال
 أكادیر...

: منطقKKة الریKKKف، 1926و1914 مKKا بKKKین رابعKKKةـKK المرحلKKة ال
 األطلس الكبیر، سیدي إفني...

: بKKKاقي منKKKاطق 1934و1931 مKKKا بKKKین خامسKKKةـKKK المرحلKKKة ال
 األطلس الكبیر والجنوب. 

ـK مقاومKة قبائKل الجنKوب والصKحراء بزعامKKة أحمKد الھیبKة ومربیKھ ربKھ بKین غشKKت 
 ؛1912شتنبر  7، االنھزام في معركة سیدي بوعثمان 1912وشتنبر 1912

ـKKK مقاومKKKة قبائKKKل زیKKKان بKKKاألطلس المتوسKKKط بزعمKKKة موحKKKا أوحمKKKو الزیKKKاني بKKKین 
 ؛1914، ھزم الجیش الفرنسي في معركة لھري، نونبر 1921و1914

، 1926و1921ـ مقاومة قبائل الریKف بزعامKة محمKد بKن عبKدالكریم الخطKابي بKین 
 ؛1921االنتصار في معركة أنوال، یولیوز 

ـ مقاومKة قبائKل األطلسKین الكبیKر والصKغیر بزعامKة عسKو أوبسKالم ـ بKاعلي ـ زایKد 
 ؛1933، بوغافر في فبرایر1919القوس في یولیوز أوحماد، أھم المعارك:

- ... 

 

 :ـ مظاھر االستغالل االستعماري وانعكاساتھ على المغرب3
 انعكاساتھ على المغرب مظاھر االستغالل االستعماري

 *في المیدان المالي: تأسیس شركات، أبناك، وكاالت بنكیة، البنك المخزني...
Ü ...تنشیط ومساعدة االستعمار، تسھیل إنجاز المشاریع الكبرى 

دان الفالحي: انتزاع أجKود األراضKي مKن أصKحابھا بمختلKف الوسKائل ی*في الم
 وممارسة االستیطان الفالحي...

Ü   ،نKKKویقیة (القطKKKات التسKKKام بالمنتجKKKریة واالھتمKKKات العصKKKیع الزراعKKKتوس
 التبغ...).

الشKKKركات األجنبیKKKة التنقیKKKب عKKKن المعKKKادن *فKKKي المیKKKدان المنجمKKKي: احتكKKKار 
 واستخراجھا وتسویقھا...

Ü رباح...مضاعفة األ 
*في المیدان التجاري: تزاید قیمة الواردات على حساب قیمة الصKادرات طیلKة 

 عھد االحتالل...
Ü  واقKKاه األسKرب تجKة للمغKKة التجاریKریس التبعیKاري، تكKKزان التجKز المیKعج

 الرأسمالیة الكبرى...

 *اقتصادیا:
 ـ تضرر الحرف التقلیدیة من المنافسة؛

 ـ تراجع التعاونیات الحرفیة وإفالس الحرف؛
 ؛ةدھور الفالحة المعیشیتـ 

 ـ تضرر التجار المغاربة من الضرائب والمنافسة...
 *اجتماعیا:

مKKأجورین فKKي المKKزارع عمKKال تحKKول الحKKرفیین والفالحKKین إلKKى  -
 والمصانع؛

 وتزاید حاالت البؤس والفقر والتھمیش...؛ ـ تدھور أوضاع السكان
ـKKKK تزایKKKKد الھجKKKKرة القرویKKKKة نحKKKKو المKKKKدن وتحKKKKول السKKKKكان إلKKKKى 

 "برولیتاریا" تعیش في ضواحي المدن؛
 ؛ـ التكدس في أحیاء الصفیح

- .... 
 

 :المفاھیم األساسیة
الجانب المغربي السلطان موالي  عنم، حیث فرضت بموجبھا الحمایة الفرنسیة على المغرب. وقعھا 1912مارس  30أبرمت في  *معاھدة فاس:

 عبدالحفیظ وعن الجانب الفرنسي السفیر رینو.
ا تحتفظ اإلدارة المحلیة بسلطات نظام یقوم على أساس ازدواجیة السلطة، حیث تتولى اإلدارة االستعماریة السلطات األساسیة، بینم * نظام الحمایة:  

 شكلیة مثل نظام الحمایة في المغرب.
بدأت فرنسا وإسبانیا في احتالل المغرب عسكریا وذلك عبر مراحKل  1912مارس  30قبل فرض الحمایة على المغرب في  * االحتالل العسكري: 

 .1934و 1907امتدت ما بین 
م 1912ة التي قادتھا القبائل المغربیة ضد التدخل االستعماري الفرنسKي واإلسKباني مKا بKین سKنتي مجموع العملیات العسكری * المقاومة المسلحة: 
                                     م، من أبرز زعماء المقاومة: محمد بن عبد الكریم الخطابي، عسو اوبسالم، موحا او حمو الزیاني، أحمد الھیبة...                       1934و
الل بعد فرض الحمایة تعرض المغKرب السKتغالل اسKتعماري ارتكKز علKى آلیKات إداریKة ومالیKة وتجھیزیKة وشKمل االسKتغ *االستغالل االستعماري: 

 القطاعات الفالحیة والصناعیة والتجاریة وترتبت عنھ انعكاسات على االقتصاد والمجتمع المغربي.
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 نضال المغرب من أجل تحقیق االستقالل واستكمال الوحدة الترابیة  8الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
ـ00 ظھ00ور الحرك00ة الوطنی00ة المغربی00ة وتطورھ00ا م00ن اإلص00الح إل00ى 1

 االستقالل؛
 ـ مراحل استكمال المغرب لوحدتھ الترابیة.2

برن00امج   -كتل00ة العم00ل ال00وطني -الحرك00ة الوطنی00ة  -الظھی00ر البرب00ري 
العم00ل  –ج00یش التحری00ر  -وثیق00ة المطالب00ة باالس00تقالل  -اإلص00الحات  

 استكمال الوحدة الترابیة  -الفدائي 
 

 :المطالبة باإلصالحات1939ـ  1930ظھور الحركة الوطنیة المغربیة وتطورھا بین  -1
 المطالبة باإلصالحات عوامل ظھور الحركة الوطنیة

ـ000 إص000دار س000لطات الحمای000ة للظھی000ر البرب000ري ف000ي م000اي 
 ؛1930

 ـ تزاید حدة االستغالل االستعماري وآثاره على المغاربة؛
 ـ إقصاء المغاربة من تسییر بالدھم؛

العس000كري لج000ل الح000تالل اـ000 توق000ف المقاوم000ة المس000لحة و
 ؛أنحاء البالد

- ... 
 
 

بزعام0ة ع0الل  1933ـ تأسیس أول حزب مغربي "كتلة العمل الوطني" سنة 
 الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وأحمد بالفریج؛

 برنامج المطالبة باإلصالحات: 1934ـ قدم الحزب سنة 
*إص00الحات إداری00ة: إلغ00اء الحك00م المباش00ر، تك00وین حكوم00ة مغربی00ة، احت00رام 

 الحدود المغربیة...
*إص000الحات اقتص000ادیة ومالی000ة: وض000ع ح000د لالس000تغالل االقتص000ادي، وق000ف 

 ربة والفرنسیین...ااالستعمار الرسمي، المساواة في الضرائب بین المغ
 *إصالحات اجتماعیة: إنشاء مدارس حرة ومستشفیات، محاربة البطالة...

- ... 
 

 :: المطالبة باالستقالل1956ـ  1939الحركة الوطنیة بین  ـ تطورات2
 :المطالبة باالستقالل :عوامل االنتقال إلى المطالبة باالستقالل

ـ00 توس00ع الحرك00ة الوطنی00ة بظھ00ور أح00زاب جدی00دة، والتكت00ل النق00ابي 
 ؛للعمال

 ؛ـ غزو الجیوش األلمانیة لجل التراب الفرنسي
 ؛1941ـ صدور المیثاق األطلنتي سنة 

 ؛ومشاركة المغرب في الحرب العالمیة الثانیة 1943ـ مؤتمر أنفا 
 ؛ـ دعم السلطان سیدي محمد بن یوسف  للحركة الوطنیة

- ... 

 ؛1944ینایر  11ـ تقدیم حزب االستقالل لوثیقة المطالبة باالستقالل في 
 ؛ـ تبني السلطان لھذه الوثیقة ومطالبتھ باستقالل المغرب واحترام سیادتھ

- ... 
 

 

 :ـ استقالل المغرب واستكمال وحدتھ الترابیة3
 :استكمال الوحدة الترابیة مراحل :ثورة الملك والشعب والحصول على االستقالل

 ؛ر العالقة بین اإلقامة العامة والسلطانتـ تو
وان00دالع ث00ورة المل00ك  1953غش00ت  20 ـ00 نف00ي الس00لطان ف00ي

 ؛والشعب وظھور العمل الفدائي والكفاح المسلح
ـ00 اض00طرار فرنس00ا إل00ى ال00دخول ف00ي مفاوض00ات االس00تقالل م00ع 

 الحركة الوطنیة (اتفاقیة إیكس لیبان)؛
 ـ عودة السلطان إلى أرض الوطن وتشكیل حكومة مغربیة؛

 .1956مارس  2ـ اإلعالن عن االستقالل في 

 : إلغاء الوضع الدولي لطنجة؛1956أكتوبر ـ في 
 : استرجاع مدینة طرفایة؛1958 أبریل ـ في
 : استرجاع منطقة سیدي إفني؛1969 یونیو ـ في

 : استرجاع منطقة الساقیة الحمراء (المسیرة الخضراء)؛1975ـ في نونبر 
 : ضم منطقة وادي الذھب بعد انسحاب موریتانیا.1979ـ في غشت 

 

 :األساسیة المفاھیم
م، وی0تلخص ف0ي تطبی0ق الع0رف المحل0ي ب0دل الش0ریعة اإلس0المیة ف0ي 1930م0اي  16أصدرتھ سلطات الحمایة الفرنسیة بتاریخ  *الظھیر البربري:

 القبائل البربریة، مع توسیع نفوذ المحاكم الفرنسیة وإقرار المدارس البربریة بالمغرب وذلك بھدف تمزیق الوحدة المغربیة.
بھدف توعیة وتعبئة الش0عب  1930حركة سیاسیة ظھرت على ید جماعة من المثقفین المغاربة بعد صدور الظھیر البربري سنة  الوطنیة:*الحركة 

المغربي لمناھضة المستعمر وكشف مشاریعھ االستعماریة وإرغامھ على االعتراف باالستقالل. وم0ن أب0رز زعمائھ0ا: ع0الل الفاس0ي، محم0د بلحس0ن 
           بالفریج، عبدالخالق الطریس...                                                                                                 الوزاني، أحمد 

و م ببرنامج وطني ی0دع1934م بزعامة عالل الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني، تقدم سنة 1933أول حزب سیاسي تأسس سنة  *كتلة العمل الوطني:
 اإلدارة المباشرة والحفاظ على الوحدة اإلداریة والقضائیة ومساھمة المغاربة في ممارسة السلطة. إلى إلغاء

م ویتض00من ع00دة مطال00ب إص00الحیة ف00ي المج00الت السیاس00یة 1934برن00امج قدمت00ھ الحرك00ة الوطنی00ة للس00لطات الفرنس00یة س0نة  * برنRامج اإلصRRالحات:
 جتماعیة.واالقتصادیة والمالیة واال ةواإلداری

م إل0ى الس0لطان س0یدي محم0د ب0ن 1944ین0ایر  11وثیقة موقعة من ل0دن مجموع0ة م0ن ال0وطنیین المغارب0ة، ق0دمت ی0وم  *وثیقة المطالبة باالستقالل:
 یوسف وإلى اإلقامة العامة الفرنسیة.

 م وقام بعدة عملیات ضد المحتلین الفرنسیین واإلسبان.1955تأسس في أكتوبر  *جیش التحریر:
ف0ي  انطلق بعد نفي السلطان سیدي محم0د ب0ن یوس0ف ،قاومون مغاربة ضد رموز االستعماركان عبارة عن عملیات فدائیة قام بھا م لعمل الفدائي:*ا
 .1953غشت 20

استرجاع المناطق المغربیة التي ظلت محتلة بعد الحصول على االستقالل، وجعلھا تح0ت الس0یادة المغربی0ة ع0ن طری0ق  * استكمال الوحدة الترابیة:
 المقاومة والمفاوضات والمحكمة الدولیة.                    
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  1الوحدة 
 تقدیم عام:

 مفھوم التنمیة، تعدد المقاربات، التقسیمات الكبرى للعالم "خریطة التنمیة" 
 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 المقاربات المعتمدة في التنمیة ؛ـ 1
 ـ خریطة التنمیة في العالم: التقسیمات الكبرى.2

 -التنمی?ة المس?تدامة ـ مؤش?ر التنمی?ة البش?ریة  -التنمی?ة البش?ریة  -التنمی?ة 
 دول الجنوب. -دول الشمال 

 
 
 

 :ـ المقاربات المعتمدة في التنمیة1
 :المداخل األساسیة للتنمیةالمقاربة حسب  :المقاربة حسب طبیعة النظام االقتصادي

 (نموذج الصین والجزائر): في إطار النظام االشتراكي *
 اقتصاد ممركز على الذات؛ -
 یقوم على تثمین الموارد المحلیة؛ -
 یركز على السوق الداخلیة؛ -
 من التأخر التكنولوجي؛ ... يعانی -
 األربع):(نموذج التنینات  في إطار النظام اللیبرالي *
بن??ى انطالقت??ھ عل??ى تنمی??ة الص??ناعات االس??تھالكیة المعتم??دة عل??ى الی??د  -

 العاملة والموجھة نحو التصدیر؛
 أصبح یتوفر على صناعات أساسیة وتجھیزیة؛ -
 تمكن من بناء اقتصاد منفتح مرتبط بالسوق الخارجیة؛ ... -

 المدخل االقتصادي: *
 لتحقیق التنمیة. یعتمد تنمیة القطاعات االقتصادیة كمدخل

 المدخل االجتماعي والسیاسي: *
یعتمد تنمیة الموارد البشریة وتوسیع المشاركة السیاسیة كمدخل لتحقی?ق 

 التنمیة.
 المدخل البیئي: *

یعتمد التدبیر العقالني للموارد الطبیعیة غیر المتجددة، وتشجیع استغالل 
 لتحقیق التنمیة. الموارد المتجددة، والمحافظة على البیئة، ... كمدخل

 
 
 

 :ـ خریطة التنمیة في العالم: التقسیمات الكبرى2
 :تصنیف دول العالم حسب درجة التقدم االقتصادي :تصنیف دول العالم حسب مؤشر التنمیة البشریة

 ):1 – 0.800دول ذات مؤشر مرتفع ( -
 ):0.799 – 0.500دول ذات مؤشر متوسط ( -
 ):0.500من  دول ذات مؤشر ضعیف (أقل -

 ؛: أمریكا الشمالیة، أوربا، الیابان، أسترالیادول الشمال المتقدمة -
 ؛: أمریكا الالتینیة، افریقیا، آسیادول الجنوب األقل تقدما -
- ... 

 

 :المفاھیم األساسیة
 ھي التحسن أو التطور الذي یطرأ على شروط الحیاة في جمیع المیادین اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا. *التنمیة:

 النھوض بالوضعیة المعیشیة للسكان في میادین الصحة والتعلیم والسكن والشغل. *التنمیة البشریة:
تقوم على أساس التضامن بین األجیال وتحقیق العدالة االجتماعیة من خالل ثالثة أبعاد متكاملة: بع?د اقتص?ادي وبع?د اجتم?اعي  *التنمیة المستدامة:

 وبعد بیئي.
 ویتركب من ثالثة معاییر: ،لقیاس درجة التنمیة 1990 ذلمتحدة مناعتمدتھ األمم امؤشر  *مؤشر التنمیة البشریة:

 ؛أمد الحیاة، معدل وفیات األطفال ة:ـ معیار مستوى الرعایة الصحی
 ؛خالل معدل األمیة ونسبة التمدرس ـ معیار المستوى التعلیمي: ویتم  رصده من

 الخام على عدد السكان. الناتج الداخليقسمة یساوي حاصل  ـ معیار مستوى الدخل الفردي:
بی?ة والیاب?ان وأس?ترالیا وروس?یا ودول التنین?ات األربع(كوری?ا الجنوبی?ة، أمریك?ا الش?مالیة وأورب?ا الغر :ھي الدول الصناعیة المتقدم?ة *دول الشمال:

 تایوان، ھونغ كونغ، سنغافورة).
ھي الدول األقل نموا أو السائرة في طریق النمو وتعرف بدول العالم الثالث وتشمل ال?دول األفریقی?ة ودول أمریك?ا الالتینی?ة ومعظ?م  *دول الجنوب:

 دول آسیا.
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 المجال المغربي: الموارد الطبیعیة والبشریة  2الوحدة 
 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ وضعیة الموارد الطبیعیة وأسالیب تدبیرھا بالمجال المغربي؛1
 ـ وضعیة الموارد البشریة وأسالیب تنمیتھا بالمجال المغربي.2

البشBBریة ـ المبBBادرة المBBوارد  -المBBوارد الطبیعیBBة  -المجBBال المغربBBي 
 .الوطنیة للتنمیة البشریة

 
 
 

 :وأسالیب تدبیرھا بالمجال المغربيـ وضعیة الموارد الطبیعیة 1
 :أسالیب تدبیرھا :وضعیة الموارد الطبیعیة الموارد

الموارد 
 المائیة

 %من الموارد المائیة في المنطقة األطلنتیة؛73 -
 )؛3م1000العالمي  نصیب الفرد من الماء (المتوسط 3م 500 -
 تناقص مستمر في نصیب الفرد من الماء بسبب التلوث والجفاف؛ -
 الوضعیة سیجعل البالد تعاني من خصاص مائي ھیكلي؛ ھذه استمرار -
- ... 

 التحكم في الموارد المائیة لتوفیر میاه السقي والماء الشروب؛ -
 العمل على ضمان التوازن بین الموارد واالستھالك؛ -
 عالجة المیاه المستعملة؛م -
 لتوعیة والتحسیس بأھمیة ترشید استعمال الماء؛لالقیام بحمالت  -
- ... 

 الغابة
 

 % من التراب المغربي؛12تغطي  -
 نوع مصنف؛ 7000یشمل النظام النباتي حوالي  -
ألف ھكتار سنویا بسبب الحرائق والرعي  31تتعرض الغابة للتدھور بمعدل  -

 العمراني؛الجائر والزحف 
 استمرار الوضعیة یھدد بتدھور األنظمة البیئیة الغابویة؛ -
- ... 

 محاربة القطع الجائر للغابات؛ -
 القیام بعملیات التشجیر وإعادة التشجیر؛ -
 إنشاء محمیات طبیعیة وتسییج الغابات؛ -
لتوعیة والتحسیس بأھمیة الحفاظ على الغابات وتجنب أسباب لالقیام بحمالت  -

 رائق؛الح
- ... 

 التربة
 

 فقط تعتبر تربة صالحة للزراعة؛ 12.8% -
 تتعرض لتدھور مستمر بفعل الھشاشة واالنجراف والزحف العمراني؛ -
- ... 

حمایBBة التربBBة مBBن االنجBBراف بإقامBBة حBBواجز علBBى المنحBBدرات، والتشBBجیر  -
 الوقائي؛

الرمBBال بتثبیBت الكثبBBان الرملیBBة وإقامBBة  حمایBة التربBBة مBBن التصBحر وزحBBف -
 الحواجز؛

- ... 

الثروة 
 البحریة

 

 ثروات متنوعة من األسماك والقشریات والرخویات؛ -
 یوجھ معظمھا نحو التصدیر؛ -
 تتعرض لالستغالل المفرط بفعل الصید األجنبي؛ -
 استمرار الوضع یھدد بانقراض بعض األصناف؛ -
- ... 

 المدمرة؛منع وسائل الصید  -
 نھج سیاسة للمحافظة على الثروات السمكیة؛ -
 وضع مخططات لتھیيء واستغالل المصاید؛ -
- ... 

 المعادن
ومصادر 

 الطاقة
 

 * المعادن:
 ؛أھمھا الفوسفاطومتنوعة   -
 ؛یواجھ قطاع المعادن تحدیات تراجع المداخیل، وقلة االكتشافات -

 * مصادر الطاقة:
 ؛قلیلة جدا -
 استمرار ھذه الوضعیة یجعل البالد في حالة تبعیة للخارج؛ -
- ... 

تشBجیع اسBتخدام الطاقBات المتجBددة كالطاقBة الریحیBة طاقیBة تBروم نھج سیاسة 
 والطاقة الشمسیة.

 
 
 

 :ـ وضعیة الموارد البشریة وأسالیب تنمیتھا بالمجال المغربي2
 :أسالیب تنمیتھا :وضعیة الموارد البشریة

 ؛20عدد السكان بوتیرة سریعة منذ منتصف القرن تزاید  -
 تزاید نسبة سكان المدن مقابل تراجع نسبة سكان األریاف؛ -
 ؛جھاتیع الكثافات السكانیة حسب التباین توز -
 ھیمنة الفئات الشابة على البنیة العمریة للسكان؛ -
 تطور إیجابي لمؤشرات التنمیة البشریة؛ -
 بشریة حسب الجھات؛مؤشرات التنمیة ال تباین -
- ... 

 برامج تنمیة الموارد البشریة: *
 المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري؛ -
 للتنمیة القرویة؛ 2020استراتیجیة  -
 برنامج التنمیة البشریة المستدامة ومكافحة الفقر؛ -
 ، ...مشروع األولویات االجتماعیة -
 ):2005المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ( *
أھدافھا: تأھیل الموارد البشریة، تقویة التنافسیة االقتصادیة، وإدراج إنعاش االستثمار  -

 ، ...والتصدیر ضمن السیاسات القطاعیة والمبادرة الخاصة
الخاصBة،  محاورھا: التصدي للعجز االجتماعي، االھتمBام باألشBخاص ذوي االحتیاجBات -

 تشجیع األنشطة المتیحة لفرص الشغل والمدرة للدخل القار.
- ... 

 
 
 

 :المفاھیم األساسیة
 المغربیة الذي تتوطن فیھ الموارد الطبیعیة والبشریة. دولةھو اإلطار الجغرافي لل *المجال المغربي:

ھي الثروات السطحیة والجوفیة التي یمكن استغاللھا ومنھا التربة والماء والنباتات  والثروات البحریة ومصادر  *الموارد الطبیعیة:
 الطاقة والمعادن.

 یمكن تعبئتھا لتحقیق التنمیة.، یة المتوفرة في مجال جغرافي معینھي اإلمكانات والطاقات البشر *الموارد البشریة:
و یتضBمن مجموعBة مBن اإلجBراءات التBي  تسBتھدف تأھیBل  2005عملیة أو برنامج تم وضعھ سBنة  بشریة:*المبادرة الوطنیة للتنمیة ال

 الموارد البشریة  من أجل تحسین األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة.
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 االختیارات الكبرى لسیاسة إعداد التراب الوطني  3الوحدة 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 العامة لسیاسة إعداد التراب الوطني؛ـ المبادئ 1
 ـ االختیارات والتوجھات الكبرى لسیاسة إعداد التراب الوطني؛2
 دور سیاسة إعداد التراب الوطني في تنمیة المجال. -3

 سیاسة إعداد التراب الوطني

 
 
 

 :ـ المبادئ العامة لسیاسة إعداد التراب الوطني1
 االقتصادیة واالجتماعیة المتوازنة؛ التنمیة -
 تدعیم الوحدة الترابیة؛ -
 نھج سیاسة الالمركزیة؛ -
 المحافظة على البیئة وترشید استعمال الموارد الطبیعیة؛ -
- ... 

 
 
 

 :ـ االختیارات والتوجھات الكبرى لسیاسة إعداد التراب الوطني2
 تنمیة العالم القروي؛ -
 االقتصاد الوطني؛الرفع من فعالیة  -
 ربط السیاسة الحضریة باإلطار الشمولي إلعداد التراب الوطني؛ -
 صیانة وتدبیر الموارد الطبیعیة والمحافظة على التراث الثقافي؛ -
 العقار؛ مشكلةحل  -
 تأھیل الموارد البشریة؛ -
- ... 

   
 

 :ـ دور سیاسة إعداد التراب الوطني في تنمیة المجال3
 :دورھا في تنمیة المجال الریفي :تنمیة المجال الحضريدورھا في 

 * تنمیة اقتصادیة: 
 ھیكلة األنشطة االقتصادیة؛-
 ؛تشجیع االستثمارات -
 ، ...تھیيء البنیات التحتیة الستقبال األنشطة الصناعیة -

 * تنمیة اجتماعیة:
 ، ...ع التكوین المھني، تحسین الخدماتمحاربة األمیة، تشجی

 :عمرانیة * تنمیة
 ؛تفعیل القوانین الخاصة بالعمران والتعمیر -
- ... 
 

 * تنمیة اقتصادیة:
 ؛تنویع األنشطة االقتصادیة، توسیع المساحات المسقیة -

 * تنمیة اجتماعیة: 
 توفیر التجھیزات العمومیة (الماء الشروب والكھرباء...) -
 ...،برامج التنمیة البشریة لمواجھة األمیة، الفقر -

 تنمیة بیئیة: * 
 ؛مكافحة التصحر وآثار الجفاف -
 ؛صیانة وتدبیر الموارد الطبیعیة -
- ... 

 
 
 

 :المفاھیم األساسیة
ھeeي تeeدخل الدولeeة لتنظeeیم المجeeال الجغرافeeي المغربeeي مeeن خeeالل اإلعeeداد الفالحeeي والتھیئeeة الصeeناعیة  *سیاسBBة اعBBداد التBBراب الBBوطني:

 والتھیئة الحضریة بھدف التخفیف من التباینات بین الجھات وتحقیق تنمیة مندمجة.
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 التھیئة الحضریة والریفیة: أزمة المدینة والریف وأشكال التدخل  4الوحدة 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ مظاھر أزمة المدن واألریاف 1
 العوامل المفسرة ألزمة المدن واألریاف؛ -2
 ـ أشكال التدخل لمعالجة أزمة األریاف والمدن. 3

 التھیئة الریفیة -التھیئة الحضریة 

 

 :ـ مظاھر أزمة المدن واألریاف 1
 :مظاھر أزمة األریاف :مظاھر أزمة المدن

فEEي المجEEال االقتصEEادي: االفتقEEار إلEEى المؤسسEEات القویEEة، انتشEEار  -
 األنشطة غیر المھیكلة؛

 في المجال االجتماعي: الفوارق الطبقیة، البطالة، الفقر؛ -
 في مجال التجھیزات: نقص البنیات التحتیة، أزمة النقل؛ -
 في المجال العمراني: انتشار أحیاء الصفیح، السكن العشوائي؛ -
 مجال البیئي: تراكم النفایات، التلوث؛في ال -
- ... 

في المجال االقتصادي: ضعف المردودیة، انتشار الزراعات  -
 البوریة، قلة األنشطة االقتصادیة األخرى؛

 في المجال االجتماعي: األمیة، الفقر، البطالة، الھجرة؛ -
 في مجال التجھیزات: ضعف شبكة الماء والكھرباء والمواصالت؛ -
 المجال البیئي: تدھور الموارد الطبیعیة (التربة والفرشة المائیة)؛في  -
- ... 

 

 :ـ العوامل المفسرة ألزمة المدن واألریاف 2
 :العوامل المفسرة ألزمة األریاف :العوامل المفسرة ألزمة المدن

 ؛النمو الحضري السریع: تزاید السكان، الھجرة القرویة -
 ؛النمو االقتصادي البطيء -
 ؛عدم االلتزام بقوانین تصامیم التھیئة الحضریة -
 ؛ضعف االستجابة لحاجیات السكان -
 سوء تدبیر الجماعات الحضریة؛ -
- ... 

 ؛تھمیش البادیة المغربیة -
 ؛تنامي الھجرة القرویة وإھمال الفالحة -
 ؛تعاقب سنوات الجفاف -
 ؛سوء تدبیر الجماعات القرویة -
- ... 

 

 :ـ أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدن واألریاف 3
 :أشكال التدخل لمعالجة أزمة األریاف :أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدن
 :إصدار قوانین التعمیر وتصامیم التھیئة الحضریة

عمرانیEEا: محاربEEة السEEكن العشEEوائي وأحیEEاء الصEEفیح، دعEEم  -
 ؛برامج السكن االجتماعي

اقتصEEادیا: إحEEداث منEEاطق صEEناعیة، تشEEجیع االسEEتثمارات  -
 ؛والمقاوالت

 ؛اجتماعیا: إقرار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -
فEEي مجEEال التجھیEEزات: إنجEEاز مشEEاریع لتEEوفیر التجھیEEزات،  -

 ؛تفویت بعض الخدمات للقطاع الخاص الوطني أو األجنبي
بEEال، إحEEداث بیئیEEا: تشEEیید مطEEارح ومحطEEات لمعالجEEة األز -

 ؛مناطق خضراء
- ... 

 ؛إصدار مخططات وبرامج التھیئة الریفیة -
برامج تنمویة عدیدة: برنامج االستثمار الفالحي في المناطق البوریة، برنEامج  -

مكافحة التصحر وآثار الجفاف، برنامج تزوید العEالم القEروي بالمEاء الشEروب، 
 ؛برنامج كھربة العالم القروي

- EEEاریع الكبEEEتراتیجیة المشEEEادرة  2020رى: اسEEEاریع المبEEEة، مشEEEة القرویEEEللتنمی
 ؛الوطنیة للتنمیة البشریة

 تنویع األنشطة االقتصادیة؛ -
- ... 

 

 :المفاھیم األساسیة
ھEEي أشEEكال تEEدخل الدولEEة بالوسEEط الحضEEري بھEEدف ضEEبط توسEEع المEEدن وتنظEEیم مجالھEEا عمرانیEEا واقتصEEادیا  * التھیئAAة الحضAAریة:

 واجتماعیا.
الدولة بالوسط الریفي بواسطة المشاریع والبرامج الھادفة الى توفیر التجھیEزات والبنیEات التحتیEة  أشكال تدخلھي  *التھیئة الریفیة:

 والخدمات العمومیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 



 
 
 

 مشكل الماء وظاھرة التصحر في العالم العربي  5الوحدة 
 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 مشكلة الماء وظاھرة التصحر بالعالم العربي؛ ـ مظاھر1
 العوامل المفسرة لمشكلة الماء وظاھرة التصحر بالعالم العربي؛ -2
 المجھودات المبذولة لمواجھة مشكل الماء والتصحر بالعالم العربي. -3

 الخصاص المائي ـ التصحر

 
 
 

 :ـ مظاھر مشكلة الماء وظاھرة التصحر بالعالم العربي1
 :التصحر ظاھرم :مشكلة الماء مظاھر

 %)؛0.5ضعف حصة العالم العربي من المیاه المتجددة في العالم ( -
موارد مائیة متفاوتة من حیث التوزیع الجغرافي، أغلبھا في النیل  -

 والھالل الخصیب؛
 ؛3م 600یقل نصیب الفرد السنوي من الماء عن  -
الصaaراع حaaول المaaاء خاصaaة أن أغلaaب منaaابع األنھaaار  تعaaدد بaaؤر -
 تواجدة خارج العالم العربي؛م
- ... 

 845): 1999-2010مسaaaاحة األراضaaaي المتصaaaحرة خaaaالل الفتaaaرة ( -
من مساحة العالم العربي، معظمھaا فaي  %60ملیون ھكتار أي ما یعادل 

 الجزائر ولیبیا والمملكة العربیة السعودیة؛
صaaحر بaaدرجات متفاوتaaة، معظمھaaا فaaي المملكaaة مسaaاحات مھaaددة بالت -

 العربیة السعودیة والسودان ولیبیا وموریتانیا.
- ... 

 
 
 

 :مشكلة الماء وظاھرة التصحر بالعالم العربيلـ العوامل المفسرة 2
 :العوامل المفسرة لظاھرة التصحر :العوامل المفسرة لمشكلة الماء

بسبب الموقaع  مجالیا وزمنیاعدم انتظامھا محدودیة التساقطات و -
 ؛الجغرافي للعالم العربي

 ؛ضعف الشبكة النھریة وتراجع الفرشة المائیة -
 ؛نظام الري بدائیة الوسائل المستعملة في -
 ؛تدھور الموارد المائیة بسبب سوء استعمالھا -
 الضغط الدیمغرافي؛ -
كبیaرة العربیaة بنسaبة  نھaارتحكم بلaدان غیaر عربیaة فaي منaابع األ -

 جدا؛
- ... 

 العوامل الطبیعیة: *
 ؛التقلبات المناخیة بعیدة المدى: ... -
 التقلبات المناخیة متوسطة وقریبة المدى: ...؛ -
 العوامل البشریة: *
 ؛االستخدام السيء لألرض: ... -
 االستخدام السيء للغطاء النباتي: ...؛ -
 االستخدام السيء للموارد المائیة: ...؛ -
- ... 

 
 
 

 :ـ المجھودات المبذولة لمواجھة مشكل الماء وظاھرة التصحر بالعالم العربي3
 ر:مجھودات مواجھة التصح :مجھودات مواجھة مشكل الماء

 ؛تشیید السدود -
 ؛خاصة في دول الخلیج العربي تحلیة میاه البحر -
 ؛إنشاء مشاریع مائیة كبرى -
 ؛استزراع مساحات جدیدة -
 تحسیسیة لترشید استعمال الماء؛القیام بعملیات  -
- ... 

الحaرث و الaدورات الزراعیaةو تثبیaت الكثبaان الرملیaةو تدابیر تقنیة: التشaجیر -
 ؛حسب خطوط التسویة

 ؛تدابیر اقتصادیة: تكییف األنشطة االقتصادیة مع خصائص البیئة الجافة -
والمنaaاطق  تaaدابیر اجتماعیaaة: تحسaaین مسaaتوى عaaیش سaaكان المنaaاطق الجافaaة -

 المھددة بالتصحر؛
تaaaدابیر قانونیaaaة: مصaaaادقة الaaaدول العربیaaaة علaaaى االتفاقیaaaات الدولیaaaة لمكافحaaaة  -

 ؛التصحر
- ... 

 
 
 

 :المفاھیم األساسیة
 حیث ال تلبي مختلف  حاجیات اإلنسان المنزلیة واالقتصادیة. احةائي: ھو نقص كمیة المیاه المت*الخصاص الم

 وضعیة التدھور وفقدان التربة لخصوبتھا.من وضعیة الخصوبة إلى  األراضيحول *التصحر: ھو ت
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 الوالیات المتحدة األمریكیة قوة اقتصادیة عظمى  6الوحدة 
 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ مظاھر القوة الفالحیة والصناعیة والتجاریة للوالیات المتحدة األمریكیة؛ 1
 تنظیمیة)؛ -تقنیة –بشریة  –المفسرة لھذه القوة ( عوامل طبیعیة ـ العوامل  2
 ـ المشاكل والتحدیات التي تواجھ ھذه القوة العظمى . 3

 قوة اقتصادیة عظمى

 
 
 

 :ـ مظاھر القوة الفالحیة والصناعیة والتجاریة للوالیات المتحدة األمریكیة 1
 :مظاھر قوة التجارة والخدمات :مظاھر قوة الصناعة :مظاھر قوة الفالحة

 تنوع المجاالت الفالحیة؛ -
 تنوع اإلنتاج؛ -
 ضخامة اإلنتاج؛ -
 المساھمة بحصة كبیرة في اإلنتاج العالمي؛ -
- ... 

 تنوع المجاالت الصناعیة؛ -
 إنتاج صناعي ضخم ومتنوع؛ -
احتالل مراتب متقدمة في اإلنتاج الصناعي  -

 العالمي؛
- ... 

ومصدر في العالم: احتكارھا لـ  أھم مستورد -
 التجارة العالمیة؛ 5/1
غلبة المنتوجات الصناعیة على الصادرات  -

 والواردات؛
مساھمة التجارة والخدمات بالجزء األكبر  -

 في الناتج الوطني الخام؛
- ... 

 
 

 :ـ العوامل المفسرة للقوة االقتصادیة األمریكیة 2
 :عوامل تنظیمیة :تقنیة عوامل :عوامل بشریة :عوامل طبیعیة

 ؛سھول ممتدة وخصبة -
 ؛تنوع المناخ -
أھمیaaaaaaaaaaaaaaaaaة الشaaaaaaaaaaaaaaaaaبكة  -

 الھیدروغرافیة:
وفaaaرة الثaaaروات الطبیعیaaaة  -

 ؛المعدنیة والطاقیة
- ... 

 الخبیرة؛ وفرة الید العاملة -
 واسعة؛سوق استھالكیة  -
الaaaaدخل متوسaaaaط ارتفaaaaاع  -

 ؛الفردي
سaaاكنة ذات دینامیaaة بفعaaل  -

ارتفaaaاع معaaaدالت الخصaaaوبة 
 والھجرة الوافدة؛

- ... 

االعتمaaaaاد علaaaaى البحaaaaث العلمaaaaي  -
 ؛والتكنولوجي

اعتمaaaaaaاد مكثaaaaaaف علaaaaaaى اآلالت  -
 المنتقاة؛ واألسمدة والبذور

 استعمال وسائل تكنولوجیة عالیة -
 الدقة؛

نظام المعلومیات استخدام واسع ل -
 ؛واألقمار االصطناعیة

شaaaبكة مواصaaaالت مھمaaaة وجaaaود  -
 ومتنوعة.

 نظaaaaام اقتصaaaaادي یرتكaaaaز علaaaaى -
 ؛اللیبرالیة

 ؛التركیز الرأسمالي -
 ؛مؤسسات قویة -
 ؛تدخل محدود للدولة -
 ؛شركات متعددة الجنسیة -
 ؛ضخامة االستثمار -
 ؛اندماج القطاعات االقتصادیة -
 ؛االعتماد على اإلشھار -
- ... 

 
 

 :التي تواجھ القوة االقتصادیة األمریكیةـ المشاكل والتحدیات  3
 :مشاكل بیئیة :مشاكل اجتماعیة :مشاكل اقتصادیة :مشاكل طبیعیة

إنھaaاك التربaaة وتلaaوث الفرشaaة  -
 المائیة.

الكوارث الطبیعیة: أعاصیر،  -
 ؛فیضانات، زالزل

- ... 

 ؛فائض في اإلنتاج -
 ؛المنافسة الخارجیة -
 اسaaaتیراد كمیaaaات كبیaaaرة مaaaن -

 ؛مصادر الطاقة والمعادن
 ؛عجز المیزان التجاري -
- ... 

تزایaaaد نسaaaبة البطالaaaة والفقaaaر  -
 ؛خاصة في صفوف السود

 المیز العنصري؛ -
- ... 

 ؛أنواعھمختلف التلوث ب -
 ؛األمطار الحمضیة -
- ... 

 
 

 :المفاھیم األساسیة
قaوة اقتصaادیة تتمیaز بضaخامة وتنaوع اإلنتaaاج الفالحaي والصaناعي حیaث تحتaل مراتaب متقدمaة فaي االنتaاج العaaالمي،  * قJوة اقتصJادیة عظمJى:

 باإلضافة الى قوة المبادالت التجاریة. وتقوم ھده القوة على أسس طبیعیة وبشریة وتنظیمیة وتقنیة.
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 االتحاد األوربي نحو اندماج شامل  7الوحدة 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ مظاھر اندماج االتحاد األوربي؛1
 ـ العوامل المفسرة الندماج االتحاد األوروبي؛ 2
 ـ معیقات االندماج الشامل لالتحاد األوروبي. 3

 االندماج الشامل

 
 

 :ـ مظاھر اندماج االتحاد األوربي1

 :مظاھر االندماج االقتصادي :مظاھر االندماج المجالي
مظاھر االندماج 

 :االجتماعي/السیاسي
: معاھدة رومDا، تأسسDت المجموعDة 1957 -

االقتصDDادیة األوربیDDة: إیطالیDDا، فرنسDDا، ألمانیDDا 
 الغربیة، ھولندا، بلجیكا، لوكسمبورغ.

: انضDDDDDDDDمام بریطانیDDDDDDDDا، إیرلنDDDDDDDDدا، 1973 -
 الدانمارك.

 : انضمام الیونان.1981 -
 : انضمام إسبانیا والبرتغال.1986 -
 : انضمام النمسا، السوید، فنلندا.1995 -
: انضDDمام عشDDر دول منھDDا بولونیDDا، 2004 -

 ھنغاریا...
 : انضمام رومانیا وبلغاریا.2007 -
 28: انضمام كرواتیا لیصDبح العDدد 2013 -

 دولة.

تشDDDDDDDكیل المجموعDDDDDDDة االقتصDDDDDDDادیة  -
 ؛1957األوربیة سنة 

إلغاء القیود الجمركیة وحریة مDرور  -
لDDDDة والشDDDDروع فDDDDي تطبیDDDDق الیDDDDد العام

 السیاسة الفالحیة المشتركة؛
 وضع نظام نقدي أوربي؛ -
وضDDDDDDع سیاسDDDDDDة موحDDDDDDدة للصDDDDDDید  -

 البحري؛
 توقیع اتفاقیة شنغن؛ -
التوقیDDDع علDDDى معاھDDDدة ماسDDDتریخت،  -

طDDDDDDرح مشDDDDDDروع العملDDDDDDة الموحDDDDDDدة 
 )؛1992(
تDDDداول األورو كعملDDDة موحDDDدة بDDDین  -

 )؛2003مجموعة من الدول (
دالت التجاریة بین الDدول أھمیة المبا -

 األعضاء.
- ... 

إلغDDDاء القیDDDود بDDDین الDDDدول األعضDDDاء أمDDDام  -
األشDDDDDخاص فDDDDDي مجDDDDDال الشDDDDDغل والتنقDDDDDل 

 واالستقرار؛
الحDDDDDق فDDDDDي التصDDDDDویت والترشDDDDDح فDDDDDي  -

 انتخابات البرلمان األوربي.

 
 

 :لمفسرة الندماج االتحاد األوروبيـ العوامل ا 2
 نفس القارة، وجود مؤھالت جغرافیة متكاملة؛ ـ عامل جغرافي: االنتماء إلى

 ـ عامل تاریخي: تاریخ مشترك كالمشاركة في الحربین العالمیتین والتأثر باألزمة االقتصادیة الكبرى؛
 ـ عامل اقتصادي/سیاسي: الرأسمالیة، الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان؛

 لوعي بأھمیة التكتل واالندماج؛ـ عامل بشري: ضخامة عدد السكان، ارتفاع متوسط الدخل الفردي وا
 ـ عامل تنظیمي: دور مؤسسات االتحاد األوربي:

 + مجلس الوزراء: إقرار السیاسات المشتركة...
 + المجلس األوربي: تحدید التوجھات الكبرى...
 + اللجنة األوربیة: تنفیذ السیاسات المشتركة...

 + البرلمان األوربي: التشریع ومناقشة القوانین...
   
 

 :الندماج الشامل لالتحاد األوروبيـ معیقات ا 3
 التباین االقتصادي واالجتماعي بین دول االتحاد األوربي؛ -
 التباین اإلقلیمي داخل نفس البلد؛ -
 عدم تعمیم تداول العملة الموحدة؛ -
 المنافسة الخارجیة؛ -
 شیخوخة المجتمع وضعف وتیرة النمو الدیمغرافي؛ -
 األخیرة وانعكاساتھا االقتصادیة واالجتماعیة*؛ األزمة المالیة -
- ... 

 * لالستئناس  

 :المفاھیم األساسیة
اندماج یقوم على خلق مجال بدون حDدود داخلیDة ونھDج سیاسDة فالحیDة وصDناعیة مشDتركة وتعزیDز المبDادالت التجاریDة بDین  *االندماج الشامل:

 الدول األعضاء ونھج سیاسة خارجیة وأمنیة مشتركة.
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 الصین: قوة اقتصادیة صاعدة  8الوحدة 
 
 
 

 :المفاھیم :العناصر األساسیة
 ـ مظاھر النمو االقتصادي بالصین؛ 1
 ـ العوامل المفسرة للنمو االقتصادي الصیني؛ 2
 ـ المشاكل والتحدیات التي تواجھ نمو االقتصاد الصیني. 3

 قوة اقتصادیة صاعدة

 
 

 :النمو االقتصادي بالصین ـ مظاھر 1
 :التجارة نمومظاھر  :الصناعةنمو مظاھر  :الفالحة نمومظاھر 

أھLLLم دولLLLة منتجLLLة للحبLLLوب والمزروعLLLات  -
 الصناعیة؛

 امتالك ثروة مھمة من المواشي؛ -
أھمیLة وتنLLوع االنتLLاج الفالحLي فLLي الواجھLLة  -

 الشرقیة؛
- ... 

المسLLLاھمة بحصLLLص مرتفعLLLة مLLLن اإلنتLLLاج  -
الصLLناعي العLLالمي فLLي الصLLناعات األساسLLیة 

 والتجھیزیة واالستھالكیة؛
تحقیLLق تطLLور كبیLLر فLLي الصLLناعات عالیLLة  -

 التكنولوجیا؛
- ... 

 الصین قوة تجاریة كبرى؛ -
 تحقیق فائض في المیزان التجاري؛ -
 ھیمنة المنتجات الصناعیة على الصادرات؛ -
التعامLLLل التجLLLاري مLLLع مختلLLLف دول العLLLالم  -

 وخاصة بلدان آسیا؛
- ... 

 
 

 :ـ العوامل المفسرة للنمو االقتصادي الصیني 2
 عوامل تقنیة: :عوامل تنظیمیة :عوامل بشریة :عوامل طبیعیة

أراضLLي صLLالحة للزراعLLة  -
 خاصة في الشرق؛

منLLLLLLاخ متنLLLLLLوع وأھمیLLLLLLة  -
 التساقطات؛

 شبكة مائیة ضخمة؛ -
ثLLروة مھمLLة مLLن مصLLادر  -

 الطاقة والمعادن؛
- ... 

 ثروة بشریة مھمة؛ -
وفرة الید العاملة والسLوق  -

 االستھالكیة؛
یLLLLLد عاملLLLLLة نشLLLLLیطة ذات  -

 مؤھالت عالیة؛
- ... 

تنظLLLLLLیم اقتصLLLLLLادي محكLLLLLLم مLLLLLLر 
 بمرحلتین:

مرحلLLLة البنLLLاء االشLLLتراكي (مLLLاو  -
): 1976-1949تسLLLLLLLLLLي تونLLLLLLLLLLغ 

التLLLLأمیم، إعLLLLادة تنظLLLLیم الفالحLLLLة، 
إعطLLLLLLLاء األولویLLLLLLLة للصLLLLLLLناعات 

والتجھیزیLLLLLLة وإنجLLLLLLاز األساسLLLLLLیة 
 األشغال الكبرى؛...

مرحلLLLLLة االنفتLLLLLاح علLLLLLى العLLLLLالم  -
الرأسمالي( دینغ كسیاو بینغ): منLذ 

: تفكیLLLLLLLLLLLLك الكومونLLLLLLLLLLLLات 1978
الشLعبیة، تشLLجیع الملكیLة الخاصLLة، 
تخفیLLLLف احتكLLLLار الدولLLLLة للنشLLLLاط 
االقتصLLLLLادي، تشLLLLLجیع المبLLLLLادالت 
الخارجیة واسLتقطاب االسLتثمارات 

 األجنبیة؛...

ام بالبحث العلمي االھتم -
 والتكنولوجي؛

تقلید أو شراء براءات االختراع  -
 األجنبیة؛

إبرام اتفاقیات التعاون وتبادل  -
الخبرات في مجال التكنولوجیا 

 مع الدول المتقدمة؛
- ... 

 
 

 :الصینیةلتي تواجھ القوة االقتصادیة ـ المشاكل والتحدیات ا 3
 المشاكل الطبیعیة البیئیة المشاكل االجتماعیة المشاكل االقتصادیة المشاكل المجالیة

التبLLLLLLاین اإلقلیمLLLLLLي: تركLLLLLLز  -
معظLLLLم األنشLLLLطة االقتصLLLLادیة 

 والسكان بالواجھة الشرقیة؛
اخLLتالل التLLوازن بLLین المLLدن  -

 والبوادي؛
- ... 

المنافسLLة الخارجیLLة وفLLرض  -
قیود على المنتوجLات الصLینیة 

 من طرف الدول المتقدمة؛
الخارجیLLة االرتبLLاط بالسLLوق  -

علLLى مسLLتوى التLLزود بLLالمواد 
 األولیة؛

- ... 

ضLLLخامة عLLLدد السLLLكان ومLLLا  -
یترتLLLLب عنھLLLLا مLLLLن تحLLLLدیات 

 اجتماعیة؛
- ... 

غلبLLLLLLLLة التضLLLLLLLLاریس الجبلیLLLLLLLLة  -
 والھضبیة؛

انتشLLLLار الجفLLLLاف فLLLLي الغLLLLرب،  -
والفیضLLLLLLانات واألعاصLLLLLLیر فLLLLLLي 

 الجنوب والجنوب الشرقي؛
 انتشار التلوث بمختلف أنواعھ؛ -
- ... 

 
 

 :المفاھیم األساسیة
ھLي قLوة نامیLة تمكنLت مLن تحقیLق اقLالع اقتصLادي سLریع خLالل العقLود األخیLرة وأصLبحت تنLافس القLوى االقتصLادیة *قوة اقتصادیة صKاعدة: 

 الكبرى.
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