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 لمواجهة اإلمبريالية
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 2الوحدة 
التحوالت االقتصادية والمالية واالجتماعية  

 م 19والفكرية في العالم خالل القرن  
 مادة التاريخ  

 

 ؟ المفسرة لها مظاهر التحوالت االقتصادية والمالية والعوامل  -1

 

 

 مظاهر التحوالت المالية مظاهر التحوالت الصناعية مظاهر التحوالت الفالحية
عرفت الفالحة استتتتتتارار التيدم فل بستتتتتاليب ا 

م خصوصا بإنجلترا 19وتينيات ا خالل اليرن 

 لتظ ر ساات الفالحة العصرية ان خالل:

: توستتتتتتتي  تيتتدم تينيتتات اجنتتتاح الفالحل -

استتتتتتتعاال اللة لحلة الحصتتتتتتاد البخارية 

 وآلة الدرس، ووسائل النيل.. 

: اعتااد اعتااد بستتتتتتتتاليج فالحية جديد  -

نظتتام التنتتاوج اليراعل وانتيتتاا ا نوا  

الجيتتتتد  ان الايروعتتتتات وستتتتتتتتالالت 

 الااشية.. واستعاال ا ساد  

بدل الفالحة  الفالحة التستتتتتتتويييةظ ور  -

 الاعيشية،

 

م بتواصتتل الرور  الصتتناعية وانتشتتار ا 19تايي اليرن 

 فل بلدان بوربا، والتل تجلت: 

تخدام اللريف لآللة )احول : االستتتيدم وستتائل اجنتاح -

بيستتتار، فرن اارتان، الديناايت، وظ ور صتتتناعات 

 جديد  )التج ييية والايلانيلية والليااوية..( 

، حيث استتتتتخدام بستتتتاليج جديد  لتنظيم عالية اجنتاح -

الى   تيل النشتتتتتتتتاي الصتتتتتتتناعل ان الاانيفالتوراتان

الاعال الذي اعتاد على تويي  احلم للوقت والا ام 

، والعال الاتستتتتلستتتتل، )العاال ييواون (نظام العال)

 باجنتاح والعاال الاؤ لون بالاراقبة(

اارات وتيايد االستتتر استتتخدام اصتتادر جديد  للياقة -

 فل فرو  الصناعات الجديد 

 

ان   الربسااااااااالل بتيور  النظااام  تايي 
ارحلة الربسااالية التجارية والصاناعية  

تاييت الى الربساااااااالياة الااالياة التل  

ا بناك ان وظيفة إيدا  ا اوال بانتيال 

راتتتتار، وظ ور  ت لى وظيفتتتتة االستتتتتتتت ا

الشتتتتتترلات اللبرج )الاج ولة االستتتتتتم، 

(. وتيايتتتد تتتت رير شرررررررركرررات األسرررررررهم

البورصة فل االقتصاد وظ ور الترليي 

وتحلم  بالهوليدينغ،الاالل، واا يعرف 

 بناك فل االقتصاد.ا 

 

 

 

 دور العامل التنظيمي   دور المواصالت  التقدم التقني والعلمي
الايارن   الاتايانال 19عارف  الاااياادان  فال  تاياورا  م 

ا  الرور   تياانا  غيار  فل االختراعات  والعلال
 لتشال عد  اجاالت ان ا:الصناعية الرانية 

التعدين: بداية االختراعات ساايشاا دن النصااف  -
اليرن   ان  ا لانيوم 19الرااانل  )انتاااح  ا   م 

الاادينااااو  واخترا  فرن اااارتااان،  ليايااائيااا، 
 واخترا  بول يائر  بخارية( 

باداياة اسااااتعااال ا سااااااد  والتليي  الكيميااء:   -
الاجااانااج  وتاياور  االصاااااياناااعال  والاحاريار 
اجعالال فل بول عرض للساايناا رم فل جانج 

 ا دوية ا سبرين
سااااتعرف بوربا اختراعات اختراعات أخرى:   -

عادياد  فل عاد  اجااالت بخرج ب ا اا الادينااايات  
وتولياد اليااقاة الل رباائياة والجرار بااليااقاة  

 البخارية 
 

توسي  شبلة السلك الحديدية، إضافة الى تيدم النيل  
البحري ا  ظ ور السفينة البخارية ااا الن ان 

 الحاولة اليياد  فل السرعة و

ن ج دول بوربا الغربية  سا م 
للفلر الليبرالل اليائم على الاللية 
الفردية وحرية الابادر  الى تيايد 
حجم االستراار وتخفيض تللفة  

 االنتاح 

 مظاهر التحوالت االقتصادية والمالية

 ؟  19ما أسس )عوامل( التحوالت االقتصادية والمالية باوربا خالل القرن
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 م19ما مظاهر التحوالت االجتماعية بأوربا خالل القرن  -2

 البنية االجتماعية النمو الحضري النمو الديمغرافي السريع

شتتتتتتت دت بلدان بوربا ناوا دياغرافيا 

ا دياغرافيا( بستتتتتتبج ستتتتتتريعا )انفجار

ارتفا  نسبة الوالدات وانخفاض نسبة 

بفضتتتتتل تحستتتتتن الاستتتتتتوج -الوفيات 

 الغدائل واليبل

ارتفا  نستتتتتتبة الستتتتتتالنة الحضتتتتتترية على 

حستتتتتتتتاج الستتتتتتتتالنة اليروية بفعل ال جر  

الريفيتتة، وظ ور الاتتدن الاليونيتتة )الاتتدن 

 الصناعية اللبرج

تيايتتتد ب ايتتتة البرجواييتتتة وتحلا تتتا فل 

وستتتتتتتتتتائتتتل اجنتتتتاح وتتحلم فل رؤوس 

 ا اوال. 

تيايتتد اعتتانتتا  اليبيتتة العتتاالتتة بستتتتتتتبتتج 

ااعية  بوضتتتتتتتتاع ا االقتصتتتتتتتتادية واالجت

واالستتتتتتتتغالل الربستتتتتتتاالل ل ا )انخفاض 

يول ستتتتاعات العال، استتتتتغالل  ا جور،

 ا يفال، خروح الارب  للعال...(

 م؟19ما مظاهر التحوالت الفكرية في أوربا خالل القرن 

 ظهور تيارات الفكر االشتراكية

دت انعكاساااات الثورة الصاااناعية على الطبقة العاملة الى تطور الفكر االشاااتراكي ال ي حاول  ا

تقديم بديل لنظام اجتماعي واقتصاادي يحسن وضعية العمال وانقسم ه ا الفكر الى ثال  تيارات  

 فكرية: 

تنظيم يتزعمه أوين وسااااان ساااايمون، اقترح ه ا التيار  االشرررررتراكية الطوباوية االخيالية : + 

 المجتمع في إطار نظام تعاوني يضمن نفس الحقوق واالمتيازات لكل أفراد المجتمع

يتزعمه برودون ال ي دعا الى الغاء السالطة وتعويضاها بالجماعات  االشرتراكية الفوضروية: + 

 اتحطيم الدولة  

بالثورة التي الى إقامة مجتمع اشاااتراكي    ادعويمثلها ماركس وانجلز  االشرررررتراكية العلمية: + 

 تقودها الطبقة العاملة

 تطور الحركة العمالية ونشأة النقابات 

نظرا لخضاوع الطبقة العاملة لالساتغالل وعيشاها األوضااع المزرية اطول سااعات العمل، انخفاو األجور، تشاغيل  

األطفال ...  وتأثرها بالفكر االشااتراكي دفعها  لا الى االنخراط في عدة جمعيات من أجل الدفاع عن حقوقها، والتي  

م في كل من انجلترا وفرنساا وألمانيا، وتكتلت النقابات  19ابي ابتداء من النصا  الثاني من القرن  تطورت للعمل النق

 في االتحاد العالمي للنقابات. 

 == تمكنت الحركة النقابية العمالية من تحقيق عدة مكاسب بعد نضاالتها منها: 

 تخفيو ساعات العمل  -
 تحسين األجور -
 االنتماء واالضراباالعترا  بالعمل النقابي وحق  -
 االحتفال بعيد الشغل فب فاتح ماي من كل سنة  -
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 مادة التاريخ   التنافس االمبريالي واندالع الحرب العالمية األولى   3الوحدة 

 

 شلال الارتبي بالاوضو :اال ي للموضوع:اإلطار التاريخ

  20م وايل  اليرن 19اليان: اليرن 

 الالان: بوربا فل عالقت ا بالعالم 

الحدث: التنافس الذي اشتتتتتتد بين اليوج الربستتتتتاالية 

االابريتتتتاليتتتتة حول ااتالك انتتتتايل نفوذ بتتتتالعتتتتالم 

 )افريييا وآسيا وبروبا الشرقية(خصوصا 

 اظا ر التنافس االابريالل  -

 ا ساليج التل استعالت ا اليوج الاتنافسة؟  -

الوستتتتتائل التل لج ت الي ا ان بجل تستتتتتوية خالفات ا حول  -

 الانايل الاتناي  علي ا 

ا ياتتتات التل خلف تتتا التنتتتافس االابريتتتالل التل بدت الى  -

 اندال  الحرج العالاية ا ولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ان ا:الى عد  اجاالت تنيسم ا ساليج التل استعالت ا اليوج االابريالية 

          = ا ساليج السياسية

 

 

 ؟20م وايل  اليرن 19اظا ر التنافس االابريالل خالل اليرن -1

تنافس اليوج االابريالية حول  الدواف  االقتصادية  الاظا ر السياسية

 انايل حيوية

تخلتتتل التنتتتافس اجابريتتتالل عتتتد  

احيات سياسية وتاريخية ا اة، 

ين ا ول  ان تتتتا: اؤتارات برل

لرتتتتانل ا ول االختالف حول -وا

اجابرايوريتتة العراتتانيتتة والرتتانل 

فوذ حو ن ل انتتتتايل ا يم  تيستتتتتتتت ل 

، واؤتار ادريد، وبياة -بإفريييا

الفاشتتتودا، وا ياتين الاغربيتين، 

 وا ياتين البليانيتين

الخااام،   الاواد  جلااج  فل  الرغبااة 

وتصاااااريف فاائضااااال السااااالاان 

 واجنتاح،

اشتتتتتد التنافس االستتتتتعااري بين عد  قوج 

إابريالية، ب ا ا: فرنستتتا، إنجلترا، بلاانيا، 

إيياليا، إستتتبانيا، روستتتيا  ، على بعض 

الانايل الحيوية واجستراتيجية فل العالم، 

بليان، تونس، اللونغو، ارل: شبه جيير  ال

اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر، التتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتتترج

 

 

 : التنافس االمبريالي من طر  القوى االمبريالية في اطاراألساليب المستعملة  -2

التحالفات االستتتعاارية: عيدت الدول ا وربية اجاوعة ان التحالفات لغرض الدفا  عن بعضتت ا البعض وتيوية 

ية  فات رالر ية )نفوذ ا واوقع ا، ونايي بين تحال نائ يا والناستتتتتتتا  1873ور يا وروستتتتتتت اان التحالف الرالرل بين بل

اانل  1879 -و نغاريا اانل واجييالل والناستتتتتتتاوي  1882 –التحالف الناستتتتتتتاوي ا ل التحالف الرالرل: ا ل

 ال نغاري(
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 : ا ساليج العسلرية

 

 : االقتصاديةا ساليج 

 

   

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

تنافس لل ان بلاانيا وفرنستتتا حول الرف  ان عدد الجنود واليياد  ان حجم بستتتلحت ا  تيوير اليوج العستتتلرية:

 خصوصا البرية، وتسابل لل ان بلاانيا وبرييانيا الاتالك بقوج بسيول بحري

 بدج  ذا الى الرف  ان النفيات العسلرية وتيوير ا سل 

ل االابريالية على تستتتتتتتخير جاي  الوستتتتتتتائل الالياة ان عيد الاعا دات التجارية، وتيوير الاالحة عالت الدو

 .البحرية، واد السلك الحديدية، خداة لاصالح ا االابريالية، وإنجاي ا شغال اللبرج فل الدول الاتنافس علي ا

 ات بين اليوج االابريالية حول انايل الخالفات:وسائل تسوية الخالف -3

 االتفاقات االستعمارية  المؤتمرات 

لجرأت لتسرررررررويرة خالفراتهرا حول المنراطق المتنرافس 

ية  عليهررا الى عقررد عردد منررا لمؤتمرات االسرررررررتعمررار

م لتوزيع ممتلكررررات 1878أهمهررررا مؤتمر برلين 

 1884-1885اإلمبراطوريررة العثمررانيررة والثرراني من 

بخصررررررروص تقاسرررررررم مناطق افريقيا. الى جانب عقد 

والجزيرة الخضررراء سررنة  1880 مؤتمر مدريد سررنة

 م حول المغرب.1906

اعتماد االتفاقات السررررررررية لتسررررررروية نزاعات حول 

النفو  من أبرزها: االتفاق الودي الفرنسررررررري  مناطق

م لتسرررررررويررة الخال  حول مصرررررررر 1904اإلنجليزي 

والمغرب حي  تنازلت فرنسرررررا على مصرررررر لصرررررالح 

تنرررازل االنجليز على المغرب واالتفررراق الفرنسررررررري 

 لتسوية الخال  على المغرب.  1911األلماني سنة 

 

 ا ياات الناتجة عن اشتداد التنافس االابريالل: -4

 ا ياة الاغربية:

1911ا ياة الاغربية الرانية  1905ا ياة الاغربية ا ولى    

لرد  اندلعت بياة ينجة بين فرنسا وبلاانيا بخصوص الاغرج،

فعل بلاانل على االتفاق الودي الفرنستتل اجنجلييي الل بحستتت فيه 

غيوم  اجابرايوربلاانيا بت ديد اصتتتتتتتالح ا داخل الاغرج لذا بقدم 

على  حفاظللت ليد على استعداد بلاانيا اللادينة ينجة؛  بييار  الرانل

  .على سياد  الااللة الاغربية ت ليدالو االقتصادية،  ااصالح

الخالف بعيد اؤتار الجيير   ذا تسوية  اليوج الاتنافسة حاولت

قرارات تخدم الجانج  م، الذي بستتتتتفر عن1906الخضتتتتتراا ستتتتتنة 

 الفرنسل واالسبانل 

م إرر إرستتتتتتتاا بلاانيا لبارجة 1911اندلعت  ذن ا ياة ستتتتتتتنة 

الى اينتتتاا بلتتتادير، احتجتتتاجتتتا على االجتيتتتا   Pantherحربيتتتة 

الفرنستتتتتتتل لادينة فاس، انت ى الخالف بعد عيد اتفاق بين فرنستتتتتتتا 

ييضل بان  بلاانيا اللونغو بايابل تخلي ا عن  م1911وبلاانيا سنة 

 بيااع ا حول الاغرج.
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 1913البلقانية الثالثة: األزمة  1913األزمة البلقانية الثانية م1908األزمة البلقانية األولى: 

البليااانيااة ا ولى سااااانااة   باادبت ا ياااة 

م بعاد ضااااام الناساااااا للبوساااااناة  1908

وال رسااااك، وافشااااال اشاااارو  الوحد  

الصاااااربيين   لااان  التل  اليوغساااااالفيااة 

ينشادون ا وسابج ذلك فل تفشال الغضاج 

 والعداا بين اا.

دخلاات دول العصااااابااة البليااانيااة  

اليونااان، وبلغاااريااا،   )صاااااربيااا 

ود( فل حرج ضاااد والجبل ا سااا

اجابرايوريااة العراااانيااة انت اات  

ب يات اا وتخلي اا عن براضاااااي اا  

 لفائد  الدول الانتصر 

اعالن بلغاريا الحرج على صاربيا بسابج  

الخالف على تويي  انيية ايدونيا انت ت  

ااعاااا اااد    وتاوقايا   بالاغاااارياااا  با ايياااااة 

  1913غشااااات    10بوخااريسااااات يوم  

تنايلت فيه عن لرير ان ااتللات ا لصال   

 دول العصبة البليانية.

 

 

 

  

 ا ياة البليانية 

اغتيال ولل ع د الناستتتتتتتا  فرنستتتتتتتوا فردناند   أدى

، اا 1914يونيو  28بادينة ستتتتراييفو البوستتتتنة يوم 

سية  دف  الناسا الى فرض اجاوعة ان الايالج اليا

الى اعالن الحرج بين  ضد صربيا وبدج اعتراض ا

 حلفل الوفاق والتحالف الرالرل

منطقة 
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   التاريخي:التأطير 

   م. 19تدور بحداره خالل اليرن   :الزمن

   العربل.الاشرق  :المكان

   ييظة فلرية  فلرية،قيام ن ضة  الحد :

واا  ؟  واا العواال الاسا اة فل بعث الييظة الفلرية الفلرية؟اا اظا ر الييظة  يعالجها الموضوع: اإلشكالية التي 

   الييظة الفلرية؟ إيارالتيارات الفلرية اجصالحية فل 

 الاشرق العربل، التيار السلفل، التيار العلاانل  ية،الفلر الييظة  المفاهيم المرتبطة بالموضوع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ اليقظة الفكرية بالمشرق العربيالتي أدت الى بع  ما العوامل  

 م19العوامل المساهمة في بع  اليقظة الفكرية بالمشرق العربي خالل القرن 

 العوامل الثقافية العوامل االجتماعية العوامل السياسية
 خالل ا وربل بتتالفلر واالحتلتتاك االنفتتتا  -

 م1801 اصتتتر على الفرنستتتية الحالة ر فت

 . م1798 –

 العراانية باجابرايورية ا وضتتتتتا  تد ور -

 التتريك، سياسة ان العرج واعانا 

يياد  الضغويات االستعاارية على البالد   -

 العربية.

ظ ور فئة اجتااعية اريفة فل لل ان 

لبنان وسوريا واصر انفتحة على 

الريافة الغربية التل دعت الى التخلص 

 ان االستبداد،

 الايبعة نشر اللتج عبر ظ ور -

 الحديرة والادارس والصحافة 

 . 

 والعلاية، الريافية الجاعيات انتشار -

 دائر  الترجاة. اتسا   -

 تعريف الييظة الفلرية 

 ل اجاوعة ان ا فلار اجصتتالحية التل انتشتترت فل اصتتر وبالد الشتتام خالل اليرن 

الستتتبداد العراانل م، ودعت الى تحستتين بوضتتا  الاجتا  الداخلية ان خالل استتياي ا19

والعاتتل على اواج تتة ا ياتتا  االابريتتاليتتة، وقتتاد  تتذن ا فلتتار اجصتتتتتتتالحيتتة تيتتاران 

فل  واتفياناختلفان ان حيث الارجعية  لاانل،العاصتتالحيان  اا التيار الستتلفل والتيار 

 الابادئ للن  ذن الاحاولة فشلت فل تحييل الاشرو  الن ضوي بسبج االحتالل ا وربل 

 اظا ر الييظة الفلرية 

   والاجالت اللتج انتشار -

 ( ارال الاصتتتترية الوقائ )  الصتتتتحف عدد وتيايدتيور حرلة الترجاة،  -

 التل ا تات بتوعية الاجتا ،

 اال تاام باللغة العربية   -

 وعل تشتتتتليل فل بستتتت اوا والنيل الشتتتتام بالدي فل واريفين افلرين عد  بروي -

 .العربل الاجتا  داخل
 

  4الوحدة 
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 العربي؟ما التيارات الفكرية التي عبرت عن اليقظة الفكرية بالمشرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منها تطورات عديدةأدت إلى و العربي،ك الفكر يتطاعت تحراس

 

 ،بكل مظاهره خاصة اللغويةة:إحياء الثقافة العربي

 بين المسلمين اتحادوما يستدعيه من  االستعماريبخطورة المد  بالتحسيس  عربي:وعي قومي  لتشكي

  بإسناد المناصب العليا للنخبة المثقفة خاصة رموز النهضة الفكرية تطوير العمل السياسي:

 .العرب بحقوقهم ومطالبةبالعالم اإلسالمي   ة:ظهور محاوالت إصالحي

  

 التيارات الفكرية 

لتيار السلفيا  التيار العلماني   

 مرجعيته

 رواده 

 أفكاره

  و مرجعية دينية االقرآن والسنة 

جمااال الاادين األفغاااني وعبااد الرحمااان  

  الكواكبي ومحمد عبده

يدعو الى: العودة الى أصول الدين اإلسالمي 

 والتوفيق بين الدين والعلم ومحاربة البدع، 

ظررررام الررررديمقراطي الرررردعوة الى تطبيق الن

 اإلسالمي الشورى

الددددعوة الل الحريدددة واالتحدددا  بي   

 المسلمي  ونقد االستبدا 

نبدددل الروارال االاتمددداعيدددة تحقي  

 المساواة والعدالة االاتماعية

 

ذو المرجعيةةةة  :الليبرالي العلمددداني مرجعيته

 الغربية األوربية

 يدعو الى: الفصل بين الدين والدولة

نبذ التعصةةب الطايفي، الدعوة الى الحرية 

 وبناء دولة ليبرالية ديمقراطية، 

نبةةذ الفوارا االجتمةةاعيةةة، وتحرر المرأة 

 وتطوير نظام التعليم

 

 رواده 
قيةةةادة نرانسةةةةةةةي  مرا ، أديةةةب  ب

 شةةبلي شةةميل، نرح أنطوان، إسةةحاا،

 رنةةاعةةة الطهطةةاوي، قةةاسةةةةةةم أمين،

 بطرس البسةةةةةةتاني، جي زيدان،جور

 

 أفكاره
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   التأطير التاريخي:

 الحد :  المكان:  الزمن:
اإلشكالية التي يعالجها  

 الموضوع:

 م. 19تدور بحداره خالل اليرن 
 

 الاغرج
 

 الضغوي االستعاارية  -
 احاوالت اجصال    -
 

الضاااااغوطااات    - مظاااهر  مااا 
 االستعمارية على المغرب؟ 

المجااال   - على  نتااائجهااا  مااا 
 المغربي؟ 

ما مظاهر اإلصااااالحات التي  -
 قام بها المغرب؟ 

ما عوامل فشاال اإلصااالحات   -
 بالمغرب؟ 

 
، وقعة تياوين، الحااية الينصتتتلية، اؤتار ادريد، ةالضتتتغي االستتتتعااري، وقعة ايستتتلل، اتفاقية الال اغني  المفاهيم المرتبطة بالموضااوع:

 اخين، االاتيايات ا وربية، إصالحات ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما نتائج الضغوطات علل المغرب؟

 مجاليا
( أو 1900حتالل الفرنسةةةةةةي  توات، تد.يلت   االقبل من نقدان المغرب ألجزاء من أراضةةةةةةيه سةةةةةةواء 

 (ايفني وطرنايا  سيدي  االسبانية

 اضعاف اإلدارة المخزنية ني شخص السلطان ونقدان المغرب هيبته وتجرؤ الدول األجنبية عليه  سياسيا:

 اغراا السوا المغربية بالمنتجات األجنبية وإنالس الحرف التقليدية اقتصاديا:

  5الوحدة  الضغويات االستعاارية على الاغرج واحاوالت اجصال  

 م؟ 19مظاهر الضغوطات االستعمارية على المغرب خالل القرن ما 

 اظا ر عسلرية 

 اظا ر سياسية  اظا ر اقتصادية 

 اظا ر دبلوااسية 

 معركة ايسررليبعد ان يام الاغرج باام فرنستتا فل 

م التل انت تتتتت بتوقي  اعتتتتا تتتتد  1844ستتتتتتتنتتتتة 

م التل تضتتتانت عد  بنود 1845 الالاغنية  ستتتنة 

ب ا ا عدم وضتتت  حدود بشتتتلل دقيل بين الاغرج 

  .والجيائر، خاصة جنوج فليك

لاا عرف الاغرج عد  ضتتغويات عستتلرية ان ا 

باتتتتام الجي   حرب تطوان يياتتتتة الاغرج فل 

ترتج علي ا فرض  1859-1860اجسبانل اا بين 

التل اشتتتتتتتريت على  1860اعا د  الصتتتتتتل  فل 

قدر ا  ية  اال اة  اليون لاير  20الاغرج دف  غرا

 .حدود سبتة واليلية وتوسي 

 :1856اإلنجليزية سرررررررنة -االتفاقية المغربية -

التل النتتت  تتذن ا خير  ان عتتد  ااتيتتايات 

ساوا  التجارية بين البلدين، وإعياا  ب ا ا: الا

التجتتار اجنجليي الحريتتة التتتااتتة فل التعتتااتتل 

واللراا، باجضتتتافة  التجاري والتنيل والستتتلن

“اللنيردات” والاانوعتتات، وتحتتديتتد التعرفتتة 

 .10الجارلية فل %

اإلسررررربانية سرررررنة -االتفاقية التجارية المغربية -

التل انحت للرعايا اجستتتبان اجاوعة  :1860

 .ان االاتيايات اليضائية والتجارية

 

, 1863بتسررروية البكالرالسرررنة يتعلل ا ار  -

اارلل الدولة الفرنستتية ولغير ا التل بعيت ل

ان التتدول ا جنبيتتة الاتعتتاقتتد  ا  الاغرج، 

الحل فل ان  “الحااية الينصتتتتتتتلية” للرعايا 

ئج  لذين يعفون ان بدا الضتتتتتتترا غاربة، ا الا

 .واتابعة اليضاا الشرعل الاغربل

 بيلج 1880مؤتمر مدريد” المنعقد سررررنة “ -

ان الستتتتليان الحستتتتن ا ول ب دف الحد ان 

الحااية الينصتتتتتتتلية واخاير ا، للن قرارته 

بلدت اا جاا فل الاعا دات السابية، وانحت 

التتدول ا وربيتتة ااتيتتايات إضتتتتتتتتافيتتة )حل 

 الاللية بالاغرج(.

 

1800 
1912 
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 خزن في موااهة الضغوطات االستعمارية؟ما مظاهر محاوالت اإلصالح التي قام بها الم

 

 ما العوامل التي ساهمت في فشل اإلصالحات التي قام بها المخزن بالمغرب؟

 لان اصير اجصالحات  و الفشل لعد  بسباج يالننا بن نحصر ا بين استويين:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اإلصالحات اإلدارية والتعليمية: اإلصالحات االقتصادية: إصالحات العسكرية:

اصتتتتتتتال  الجي  الاغربل وذلك عبر تلوين جي   -

وينل نظاال وتيويدن ب ستتلحة ستتواا الاجلوبة ان 

 الخارح بو الاصنوعة فل الاغرج 

البية الى الخارح، واستتتتتتتيدام ارستتتتتتال البعرات الي -

بير عستتتتلرية ان جنستتتتيات اختلفة لتدريج قوات 

 الادفعية والاشا  الاغربية 

 

تشجيع المغرب على زراعة القطن وقصب السكر،  -

ومباشةةةةةةةرة عملية اسةةةةةةةتخراا المعادن ومد القناطر 

والجسور، وتشييد المصانع  معمل السكر، ومصنع 

لورا  ( إضةةانة الى اتالت العصةةرية الضةةرورية ا

  الفالحية والصناعية( 

ماليا بادر المغرب الى ضةةرب النقود جديدة بباري   -

م وتأسةةي  كمكينة السةةكةك بفاس تتولى 1881سةةنة 

اصةةةةدار بعق القطع الفضةةةةية والنحاسةةةةية، .ما قام 

 بفرض ضرايب جديدة  الترتيب(

بة، واحدا إداريا: - يا ت ستتتتتتتيس دار الن ث قام الاخين ب

اتتجتتاتتوعتتتتة اتتن التتويارات )التتعتتتتدل، والتتاتتتتالتتيتتتتة، 

 والخارجية..( والييادات الصغرج.

انشتتتاا ادارس عصتتترية يلين في ا الحستتتاج  تعليميا: -

واللغات، وارستتتتتتال بعرات يالبية  وربا، الى جانج 

ادخال الايبعة وإصتتتتتتتال  برااج الدراستتتتتتتة لجااعة 

 ا.اليرويين وغير 

 

الداخلي المستوى  المستوى الخارجي 

بتصتتتتور واضتتتت ،  ارتبي بضتتتتعف التاويل وغياج اصتتتتال  حيييل 

إضتتتتافة الى تعرض الاغرج لاوجة ان ا وبئة واللوارث اليبيعية. 

إضتتتتتتتتافتة الى رفض الفي تتاا وبعيتتان اليبتتائتل واليوايتا للاشتتتتتتترو  

 اجصالحل

ية الرافضتتتتتتتتة ل ذن  لدول ا جنب يل ب ا ا ا عد  عراق تعرض الاغرج ل

اجصتتالحات ارياله بالديون، ولستتاد الانتجات الاستتتورد  ان الخارح ال 

 سياا ا سلحة.
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 : ةالمجزوءة الثاني

التناقضات االمبريالية وصراع المغرب من 

 أجل االستقالل
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 م1929أوربا م  نهاية الحرب العالمية األولل الل أزمة 

 التاريخي:  اإلطار

  م(20م )القرن 1929م الل 1918: م  الزم 

 أوربا  المكان:

 حرب العالمية األولل علل أوربا وانعكاسات األزمة االقتصا ية العالمية علل أوربامخلرات ونتائج ال الحدث:

عالمية األولل؟ ما نتائج الحرب العالمية األولل علل أوربا؟ وما انعكاسات أزمة ما مراحل الحرب ال اإلشكالية المرتبط بالموضوع:

 م علل أوربا؟ 1929

 الخط الزمني المؤطر للموضوع:

 
 لإلاابة ع  اإلشكاالت: 

 ما مراحل الحرب العالمية األولل؟

 
 

 

 

 

 

  6 الوحدة
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 ما نتائج الحرب العالمية األولل علل أوربا؟

 
 

 ما وضعية أوربا بعد الحرب العالمية األولل؟

 

 ؟الدول بعد الحرب العالمية األوللوضعية بعض  -
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 أوربا؟م علل 1929انعكاسات أزمة 
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 األسباب والنتائج الحرب العالمية الثانية:

 التاريخي:  اإلطار

 م(1945 وبعدم 1939م )قبل 1945م خصوصا ما بعد الحرب العالمية األولل الل ما بعد الحرب 20خالل القرن : الزم 

 : البلدان المشاركة في الحرب العالمية )أوربا والعالم( المكان

 أسباب اندالع الحرب العالمية الثانية ونتائج الحرب: الحدث

تي مرة بها الحرب العالمية الثانية؟ ما نتائج الحرب ما المراحل ال الثانية؟ما أسباب اندالع الحرب العالمية  اإلشكالية الخاصة بالموضوع:

 العالمية الثانية؟ 

  المراهيم المرتبطة بالموضوع:

 االشكال:اإلاابة ع  

 ما األسباب التي أ ت الل اندالع الحرب العالمية الثانية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ما مراحل الحرب العالمية الثانية

 

 

 

 

 

 

 

سباب اندالع الحرب العالمية الثانيةب  

  1919فرو معاهدة فرساي القاسية على ألمانيا  -

 ،على أوربا 1929 االقتصاديةآثار األزمة  -

واليابان  اموسرروليني إيطاليا بقيادة  بكل من تأسرريس أنظمة ديكتاتورية -

ال ي سررارع بعد وصرروله الى السررلطة  هتلر امع كينبورو  وألمانيا مع ا

 األلمانية

 بإعادة تسليح إقليم رينانيا وضم إقليم السار لمعاهدة فرساي خرق  -

 انسحاب كل من ألمانيا وإيطاليا من عصبة األمم.  -

حل  طوكيو  -روما – برلين محور: تكوين أحال  عسررررررركرية أبرزها -

 المحور الثالثي مع اليابان وإيطاليا،

وإقامة حكومة مندوشوكو، وانسحاب  الصين منشوريا توسع اليابان في -

  اليابان من عصبة األمم. 

 الحبشة اإثيوبيا  التي توسعت في إيطاليا -

ااألنشررررلوص  وضررررم إقليم السرررروديت  النمسررررا الوحدة معألمانيا أقامت  -

 في ظل عجز عصبة األمم. تشيكوسلوفاكياغرب 

 بهد  1939شرررررررتنبر1 في لبولونيا هتلر اجتياحتمثل في  -

 الغني  روسررررياا الشرررررق اتجاه في الحيوي مجاله توسرررريع

 للشرررررريوعية والتصرررررردي دانتزياميناء  بالفحم واسررررررترجاع

وعقد  .السرروفياتي الفرنسرري التحال  ومواجهة السرروفياتية

 حل  الفوال  مع إيطاليا ليجتاح بولونيا 

 فرنسا وانجلترا الحرب على ألمانيا. اعالن -

 

1943 - 1939المرحلة األولى من   :تاييت  ذن الارحلة باعتااد الحرج الخايفة )الاباغتة(، وشالت جب ات عد  فل آسيا وبوربا 

 .ال جوم االييالل ا لاانل على فرنسا والتساح ا وتوقيع ا ال دنة ا  دول الاحور  -

شتن  جوم جوي على الادن اجنجلييية باا في ا لندن دام رالرة بشت ر نتج عنه خستائر بشترية     

 .واادية، وباام صاود الدفا  اجنجليي نيل  تلر نشايه العسلري إلى الجب ة الاتوسيية

احتالل إيياليا  لبانيا ويوغستتتتتتالفيا واليونان ودخول ا إلى اصتتتتتتر، للن اجنجليي تالنوا ان يرد  -

 .اجيياليين ان ا رغم ترلي ا لاان فل عد  انايل ان اصر

ستتوفيتل على ا رض )عالية ال جوم ا لاانل على االتحاد الستتوفياتل وتداير ا للستتال  الجوي ال  -

بارباروستتتا(، ووصتتتول ا لاان إلى اشتتتارف اوستتتلو، وعجي ا عن التيدم بستتتبج قستتتاو  الانا  

 .والاياواة السوفيتية، وخلف  ذا ال جوم خسائر اادية وبشرية لبير 

بالاحيي ال ادي )بيرل  اربر  ال جوم - ية  بانل على اليواعد ا اريل يا لت 1941ال ( وإعالن رويف

 الحرج على اليابا

== بفضتتتل اعتااد بلاانيا بستتتلوج الحرج الخايفة واستتتتعاال دول الاحور بستتتلحة جد اتيور  

 جوا وبرا وبحرا حييت بلاانيا وحليفات ا انتصارات لبير  خالل  ذن الارحلة.
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 ما نتائج الحرب العالمية الثانية علل العالم؟

 النتائج االقتصا ية  البشرية النتائج  النتائج الما ية 

ارتفاع أعداد القتلى ني صةةةفوف المدنيين والعسةةةكريين 

خاصة باالتحاد السونياتي، بولونيا، ألمانيا، يوغسالنيا، 

لحة متطورة، والنتيجة: إيطاليا بسةةةةةةبب اسةةةةةةتعمال أسةةةةةة

نزيف ديموغراني، وتراجع السةةةةا.نة النشةةةةيطة، وتدني 

 .نسبة الوالدات والتأثير على الهرم العمري

نيةةات التحتيةةة اإلنتةةاجيةةة  المعةةامةةل، تةةدمير المةةدن والب

المزارع، الطرا …( بةةةأوربةةةا، والنتيجةةةة: انخفةةةاض 

اإلنتاا وصةةةةةةةرف إمكانات مالية .بيرة إلعادة إنشةةةةةةةاء 

البنيات، وارتفاع تكلفة الحرب من الناتج الوطني الخام 

اإلجمالي للدول األوربية، مما أدى إلى ارتفاع مديونيتها 

األسةةةةةةةعةةةار، وتةةةدني  بةةةاللجوء إلى االقتراض، ارتفةةةاع

 .مستوى معيشة السا.نة

تضةةةةةةةررت البلةةدان األوربيةةة التي دارت الحرب نوا 

فادت أراضةةةيها ودمرت بنياتها اإلنتاجية والتحتية، اسةةةت

خاصةةةةةةةة الواليات المتحدة األمريكية والبلدان المحايدة 

التي شةةةةةغلت هلياتها اإلنتاجية لتموين الحاجيات الحربية 

ية  عالم لدان األخرى، وقد أثرت الحرب ال ية للب غذاي وال

الثانية على األنشطة االقتصادية للدول المتحاربة، حيث 

نتج اسةةةةةتنزنت مواردها الطاقية والمعدنية والفالحية ما 

 عنه تزايد قوة الواليات المتحدة األمريكية 

 

 النتائج السياسية

ثانية لالتفاا على أدت الحرب العالمية الثانية إلى تغيير موازين القوى على الصةةةةةةةعيد العالمي، حيث عقد الحلفاء عدة مختمرات خالل وبعد الحرب العالمية ال •

مساحة عدة دول  االتحاد السونياتي، بولونيا، بلغاريا، خريطة عالم ما بعد الحرب  مختمري يالطا وبوتسدام(، و.انت النتيجة: تغير خريطة أوربا حيت توسعت 

 .(نرنسا، ويوغسالنيا(، ني حين نقدت أخرى أراضيها  اليابان، النمسا، وألمانيا

سونياتي(، وبنف  التقس • سا، الواليات المتحدة األمريكية، واإلتحاد ال طريقة قسمت العاصمة يم ألمانيا إلى أربع مناطق نفوذ خاضعة للدول األربعة  إنجلترا، نرن

 .برلين ونيينا

ة: .الجمعية العامة، م »هيأة األمم المتحدة« التي تشكلت من عدة أجهز1945ومن أجل تجاوز مخلفات الحرب أنشأت الدول العظمى أثناء عقد مختمر سان نرانسيسكو سنة 

لي، حيث عوضت عصبة ومجل  األمن، ومحكمة العدل الدولية، باإلضانة إلى مخسسات متخصصة: .منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الشغل الدولية، وصندوا النقد الدو

 :األمم، و.ان من أهدانها

 .حفظ السلم الدولي وحل النزاعات التي تحل به لتفادي قيام حرب مماثلة •

 .تعزيز حقوا األنراد بال تمييز واحترام الحريات •

 ولي لحل القضايا ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعيةتحقيق التعاون الد •

 

 

  

 ا رب ، اليارات  راضتتتتل الحرج بشتتتتاولية الرانية العالاية الحرج ان الرانية الارحلة تاييت  1945-  1943 منلثانية المرحلة ا

 لل ورغبة الحرج، ا اريلية الاتحد  الواليات دخول بعد خاصتتتتتتتة العالم واحييات وبحار

 :عد  جب ات بيضا الحرج وشالت االنتصار، فل اعسلر

 يرابلس نحو االنجلييية اليوات وتيدم باصتتتتتر م1942 العلاين اعرلة فل الحلفاا انتصتتتتتار    

 ليبيا ان الاحور قوات يرد وبالتالل البيضتتتتتتتاا، الدار ان الياداة الحلفاا بجيو  إلتيت حيث

 .م1943 سنة وتونس واصر

 لألراضتتتل ا حار الجي  وتحرير بلاانيا على ستتتتالينغراد فل الستتتوفييتية الاياواة انتصتتتار   

 .السوفييتية

 وشتتتن وإنجلترا، الستتتوفياتل واجتحاد ا اريلية الاتحد  الواليات بين ا لبر التحالف تشتتتليل   

 .اليابان على الحرج إعالن فتم بلاانيا، واستلات فرنسا باوجبه حررت ا لاان على  جوم

 اا وجوا وبحرا برا اليابان على  جوا ا وفياتلالس واجتحاد ا اريلية الاتحد  الواليات لرفت  

 يتتابتتانيتتة، يتتائرات حتتااالت 4 وإغراق لليتتابتتان اتتتتاليتتة  يائم عنتته نتج م1945و م1944 بين

 .(الفلبين الجديد ، ينياغ) انايل عد  الحلفاا واستعاد

 ذريتين قنبلتين إلياا فتم الاتحد  الواليات ان ل ا الاوجه اجنذار بعد االستتتتستتتالم اليابان رفض  

 .اليابان استسالم عن بسفر اا م1945 سنة غشت 9 فل ونالايالل غشت 6 فل  يروشياا على

 التفوق ستتتتتتتا م وقد الحرج،  ذن فصتتتتتتتول ان فصتتتتتتتل آخر الذرية الينبلة استتتتتتتتخدام == لان

 الحرج لتنت ل الحلفاا لصتتتتتال  الحرج تغير فل الستتتتتوفييتية والاياواة ا اريلل اللوجستتتتتتيلل

 .لبير  وبشرية اادية خسائر اخلفة
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عماري  
لال الاست  غ  المغ رت  والاست  ة  ب  حماي 

ام ال ط    ن 
 طير التاريخي: التأ

 م 1956م الى 1219بداية من  الزمن:

 المغرب  المكان:

 فرو نظام الحماية على المغرب من طر  فرنسا وأشكال تعامل المغاربة معه الى غاية االستقالل  الحد :

، والمقاومة التي مغربما مراحل احتالل الما الظرو  التي أدت الى فرو الحماية على المغرب؟ اإلشررررررركالية المرتبطة بالموضررررررروع: 

 ما مظاهر االستغالل االستعماري على المغرب؟ واجهته؟

راء، معاهدة فاس، نظام الحماية، المقاومة المسررلحة، االحتالل العسرركري، موالي مؤتمر الجزيرة الخضررالمفاهيم الخاصررة بالموضرروع: 

 يوس ، معركة أنوال.

 اإلجابة عن اإلشكاليات: 

 ما الظرو  التي أدت الى فرو نظام الحماية على المغرب؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مراحل احتالل المغرب، والمقاومة التي وااهته؟ 

 

 المقاومة المسلحة المغربية ضد االحتالل المغرب  العسكري حتاللاالمراحل 

 م1907 بين ما وذلك سةةةةةةةنة، 27 للمغرب وإسةةةةةةةبانيا نرنسةةةةةةةا احتالل تطلب

 .امل على سةةةةيطرتها نرض االسةةةةتعمارية القوات اسةةةةتطاعت وقد م،1934و

 ظهرت التي المسلحة المقاومة وعنف لشدة نظرا مراحل عبر الوطني التراب

 :نادحة خساير المستعمر خاللها تكبد البالد، مناطق بمختلف

 

 .وناس والرباط ووجدة البيضاء الدار احتالل تم: م1912 مرحلة    

 البالد وسط على الفرنسية القوات سيطرت: م1912/1914 بين ما مرحلة    

 .(…مرا.ش تازة 

 .المتوسط األطل  مناطق احتالل :م1914/1920 بي  ما مرحلة    

 الشةةةةةمال بأقصةةةةةى مناطق إسةةةةةبانيا احتلت :م1922/1934 بي  ما مرحلة    

  والجنوب

 

تصةةةةةةدى المغاربة للغزو العسةةةةةةكري األوربي للبالد، حيث شةةةةةةملت 

نفي األطل  المتوسةةةةط اسةةةةتمرت المقاومة المسةةةةلحة معظم المناطق، 

لذي .بد القوات  18المقاومة  مة موحا أوحمو الزياني ا نة بزعا سةةةةةة

م، أما بالجنوب 1914سةةنة  معر.ة الهريالفرنسةةية خسةةاير .بيرة ني 

 معر.ة سةةةيدي بوعثماننقد قاد أحمد الهيبة المقاومة إال أنه انهزم ني 

م، ني حين .بد عسةةةو أوبسةةةالم القوات الفرنسةةةية خسةةةاير 1912سةةةنة 

م باألطل  الصةةغير، ني حين 1933سةةنة  معر.ة بوغانرباهضةةة ني 

، الذي ألحق هزيمة محمد بن عبد الكريم الخطابيتزعم ثورة الريف 

م، واسترجع .ل 1921سنة  معر.ة أنوال.برى بالقوات اإلسبانية ني 

الفرنسةةةةةي اإلسةةةةةباني المناطق المحتلة شةةةةةرا الريف، إال أن التعاون 

 .م1926واستخدام أسلحة متطورة أجبرته على االستسالم سنة 

 

 الظرو  الخارجية: 
 

 : داخليةالظرو  ال
 

دول حول الاغرج، وخاصتتتتة ان ا: فرنستتتتا، استتتتبانيا، د ان التنافس عدبدج 

عيد عد  اتفاقيات وتستتتتويات واؤتارات جن اا الخالف  الىإنجلترا وبلاانيا، 

 :(، ان ا1912م )قبل 20اليرن ان بداية حوله 

 .م1902التفاق الفرنسل االييالل حول الاغرج وليبيا سنة ا •

 .م1904االتفاق الفرنسل االنجلييي حول الاغرج واصر سنة  •

سنة  • سبانيا الاسج 1906اؤتار الجيير  الخضراا  سا وا م حييت فيه فرن

 .سياسية واقتصادية

م حول الاغرج وجيا ان اللونغو 1911االتفاق الفرنستتتتل ا لاانل ستتتتنة  •

 .اعترفت فيه بلاانيا بحل إدخال إصالحات بالاغرج

 :وخالل  ذن الفتر  احتلت عد  انايل ان الاغرج، ان ا

 .م1911م، والرباي ستتتنة 1907لدار البيضتتتاا ووجد  ستتتنة لفرنستتتا  تاللاح

 .م1909دخلت اسبانيا فل شاال الاغرج انذ سنة وت

 

التتديون )ان بياتتات اقتصتتتتتتتتاديتتة واجتاتتاعيتتة  لتتان الاغرج يعتتانل

، (…الخارجية، ارتفا  ا سعار، توالل سنوات الجفاف، رورات اليبائل

تجددت االضتتتتيرابات وحاصتتتتر الروار الستتتتليان الاولى عبد الحفيظ 

حااية بفاس، فاستتتتتتغلت فرنستتتتتا عيلته وبرغاته على توقي  اعا د  ال

 م،1912اارس  30يوم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_لهري
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_لهري
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_لهري
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_سيدي_بوعثمان
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_بوغافر
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_بن_عبد_الكريم_الخطابي
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_بن_عبد_الكريم_الخطابي
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_بن_عبد_الكريم_الخطابي
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_أنوال
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 ما مظاهر االستغالل االستعماري علل المغرب؟ 

 

 

ي علل المغرب اعتمدت القوى االستعمارية علل عدة لتسهيل االستغالل االستعمار

 أاهزة منها 
 إ ارة االحتالل الررنسية المغربية اإل ارة

 هي إ ارة شكلية تتكون م : 

 الدينية السةةةلطة له أو.لت :السدددلطان

 ير الظها وإمضاء

 اإلشةةةةةراف مهمته: األعظم الصددددددر 

 .المغربية اإلدارة على

 الوزارات أغلةةب حةةذف تم :الوزراء

قط واالحتفةةةاظ لعةةةدل بوزارتي ن  ا

 .واألوقاف

 هي إدارة نعلية تتكون من: 

 دولته خولته نرنسةةةةةةةا ممثل :العام المقيم

 تشةةريع اإلدارة، تسةةيير: السةةلطات جميع

 …الجيش إدارة القوانين،

 على اإلشةةةةةةةراف مهمتةه :العدام الكداتد  

 .اإلدارات جميع

 المديريات رياسةةةةةةةة مهمتهم :المديرون

 التعليم المةةةاليةةةة، الةةةداخليةةةة،: الوزارات 

 .…( العمومي

 مكناس، ناس،  العسددددكرية المنطقة قائد

 الربةةةاط،  والمةةةدنيةةةة ،(أ.ةةةادير مرا.ش،

 .(وجدة البيضاء، الدار

 المةةدنيةةة المنةةاطق ني مدددنيون مراقبون

 المناطق ني الداخلية الشةةةةخون وضةةةةباط

 .العسكرية

 العامة اإلقامة أصةةةبحت حيث م،1925 سةةةنة منذ المباشةةةر الحكم إلى الحماية تحولت

 وعليه تنفيذها، المغربية الحكومة على وتفرض المخزن، متجاوزة القرارات تصةةةدر

 الحماية معاهدة بنود ني جاء لما خالنا مطلقة سلطات العامة لإلقامة أصبحت

 

 ما انعكاسات االستغالل االستعماري علل المغرب؟ 

 انعكاسات علل الرالحة المغربية انعكاسات علل الصناعة التقليدية

 .اضمحالل معظم الحرف التقليدية •

 .منانسة المنتجات المصنعة المستوردة للمنتجات المحلية •

 .إنالس التجمعات الحرنية  الحنطات( •

 .تراجع الورشات النموذجية وتعاونيات اإلنتاا والبيع والشراء •

 .ضعف قيمة المنتجات التقليدية ضمن صادرات المغرب •

 

 .تحول الفالحين إلى عمال زراعيين بعد نزع ملكياتهم •

 .استغاللهم ني ظروف عمل ال إنسانية وني أعمال السخرة •

 .معاناتهم من ثقل الضرايب •

 .إجبارهم على العمل لدى المعمرين وني المشاريع العمومية •

 .تقديمهم اإلعانات عند القيام باإلصالحات •

ما أدى إلى تفاقم وضةةةةعيتهم االجتماعية واالقتصةةةةادية وبالتالي هجرتهم نحو  >== 

 المدن واستقرارهم ني دور الصفيح

 

 

  

قتصادياظا ر االستغالل اال اظا ر االستغالل اجداري  

     

  

 االستغالل

 :الاالل

 ا شتتغال انجاي على للاستتتعار ا بناك استتاعد  فل تارل

 اقتصتتاد على الستتيير  لتستت يل( التحتية تالبنيا) اللبرج

 .ا ربا  ان قدر بلبر تحييل  دف ا لان الاغرج،

 االستغالل

 :فالحلال

 بان  ودية بيرق إاا ا راضتتل على االستتتيالا فل تارل

 عن باليو  بو  صتتتتتتتحاب ا، عينية بو نيدية تعويضتتتتتتتات

 بصتتحاب ا، ان غصتتب ا بو بخستتة، ب راان شتترائ ا يريل

 وتيايتتتد الفالحيتتتة، االستتتتتتتتراتتتارات حجم ارتفتتتا  ولتتتذا

 .(والخاص الرسال) الفالحل االستييان

 االستغالل

 :التجاري

 الاييان فل عجيا الختتتارجيتتتة التجتتتار  بنيتتتة عرفتتتت

 ليياة الصتتتتتتتادرات ياةق تغيية عدم بستتتتتتتبج التجاري

 اواد لتتانتتت الواردات) الحاتتتايتتة فتر  ييلتتتة الواردات

 ذات فالحية اواد والصتتتتتادرات ارتفعة قيات ا اصتتتتتنعة

 (.انخفضة قياة
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 نضال المغرب م  أال تحقي  االستقالل 

 واستكمال الوحدة الترابية   
  التاريخي:التأطير 

 م 1956م الى ما بعد االستقالل سنة 1930ما بين  :لزم ا

 المغرب  المجال:

 وتحقيقه واستمرار المغرب ني استكمال وحدته الترابية  قالل،االستانطالا المقاومة السلمية وانتقالها من المطالبة باإلصالحات الى  الحدث:

ما مراحل اسةةةتكمال الوحدة الترابية ذه الحر.ة؟ ما ظروف قيام الحر.ة الوطنية؟ ما التطورات التي شةةةهدتها ه اإلشدددكاليات المرتبطة مل الموضدددوع:

 المغربية؟ 

 المراهيم المرتبطة بالموضوع: 

 معالجة اإلشكاليات: 

 ما ظروف ظهور الحركة الوطنية بالمغرب؟

 .ما سةةةةاهم إصةةةةداروالحرنيين والتجار والسةةةةا.نة،  الذي تعرض له المغرب ني مختلف المجاالت، وتدهور وضةةةةعية الفالحين المفرط االسةةةةتغالل تزايد مهد

 .بروز الحر.ة الوطنية نيم 1930ماي  16يوم   كلبربريللظهير اكسلطات الحماية الفرنسية 

 

 االحتالل؟ما التطورات التي عرفتها الحركة الوطنية في موااهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور الحركة الوطنية بالمغرب 

 ارحلة الايالبة باالستيالل 

 منطقة االحتالل الفرنسية:الحركة الوطنية ب

تم تتت ستتتتتتتيس بول حيج ستتتتتتتيتتاستتتتتتتل اغربل خالل 

بيعتتتااتتتة عالل   الرالرينيتتتات “لتلتتتة العاتتتل الوينل”

الفاستتتتتل واحاد بلحستتتتتن الويانل وبحاد بالفريج قدم 

م لسليات الحااية يالج 1934برنااجا إصالحيا سنة 

يه بإصتتتتتتتال  ا  وضتتتتتتتتا  اجدارية واالقتصتتتتتتتتادية ف

 :واالجتااعية

 :إصالحات إدارية •

فرض احترام النظتتتتام اجداري االستتتتتتتتعاتتتتاري  -

 .للاعا دات الدولية

 .عدم الساا  بالاس بالحدود الاغربية -

إلغاا لل الاؤستتتتتتتستتتتتتتتات التل بقيات انذ إعالن  -

 .الحااية

بإنشتتاا ادارس حر    الستتاا :اجتااعيةإصتتالحات  •

 .وإقااة الاؤسسات العاواية خاصة الاستشفيات

 :إصالحات اقتصادية واالية •

 .ل استغالل الاناجمإعياا الدولة الاغربية ح

ستتتتعاار الرستتتال بالبوادي والاستتتاوا  فل وقف اال

 .الضرائج بين الاعارين والاغاربة

 

 :سبانيةالحركة الوطنية بمنطقة االحتالل اال

م 1933قاد ا حيج “اجصتتتتتتال  الوينل” ستتتتتتنة 

ج “الوحتتد  بيعتتااتتة عبتتد الختتالل اليريس، وحي

م بيعتتااتتة احاتتد الالل 1937الاغربيتتة” ستتتتتتتنتتة 

 :الناصري تيداا ببرااج ايالج، ان ا

 .التشبث بالعر  العلوي -

فت  ادارس ابتدائية ورانوية وفرض نظام التعليم  -

 .بالعربية

 .تلوين اجالس بلدية -

 .تحسين وضعية الفالحين بالييام بإصال  فالحل -
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 الترابية؟ راحل استكمال المغرب لوحدته مما 

 ني تدريجيا شةةةةرع م،1956 سةةةةنة اسةةةةتقالله على المغرب حصةةةةول بعد

 تم وقد شعبية، ومقاومة سلمية أساليب باستخدام الترابية وحدته استكمال

 :مراحل عبر المحتلة المناطق معظم استرجاع له

 

 مدينة خاللها من اسةةةةتترجعت مفاوضةةةةات انطالا: م1957 سددددنة في    

 .بها ايداس .ان الذي دوليال ضعالو ءإنها عبر ،طنجة

 مغربية مفاوضةةةةةةات بعد طرناية مدينة اسةةةةةةترجاع :1958 أبريل في    

 .عمرانبا يته ايلقب ضةانتفا إثر إسبانية

 بين المتحدة األمم إشراف تحت مفاوضات نظمت :1969 مارس في    

 .إيفني سيدي مدينة ترجاعاس هاخالل من تم وإسبانيا المغرب

 منطقة واسةةةةترجاع الخضةةةةراء المسةةةةيرة تنظيم تم :1975 نبرنو في    

 .الحمراء الساقية

 البيعة تقديم بعد الذهب، وادي منطقة اسةةترجاع تم :1979 غشددت في    

  المنطقة سكان يمثل صحراوي وند طرف من

 

 خريطة استكمال الوحدة الترابية المغربية:  

 
 

 ارحلة الايالبة باالستيالل 

حداث سا ات فل تيور الحرلة الوينيةب  التيورات التل انت ت باالستيالل 

 االمطالبة باالستقالل  م 1945الى  1939احدا  ما بين 

ية االن يااات ران عالاية ال ية لفرنستتتتتتتا فل الحرج ال تال ببانت عن  التل الات

  .ضعف الج اي اجداري الفرنسل

م والذي تضان ابدب حل الشعوج فل 1941إصدار الايراق ا يلسل سنة 

  .رير اصير اتي

ييار  الرئيس ا اريلل رويفلت للاغرج وتع د  ذا ا خير فل لياا بنفا  

على  صتتري ن التعبيروم باستتاعد  الاغرج على نيل استتتيالله، 1943ستتنة 

  .رفض االستعاار عبر العالم

فل ظل  بة باإلصرررررررالحاتالمطالتيور العال الوينل ان استتتتتتتتوج == 

 11، حيث بصتتتتدر حيج االستتتتتيالل فل المطالبة باالسررررتقاللالحااية إلى 

 م عريضة الايالبة باالستيالل1944يناير 

 :م )عو ة الكراح المسلح(1956م و1946ما بي  

، وخياج 1محمد بن يوس لان جصدار وريية االستيالل بتنسيل ا  السليان 

وحد  الاغرج، وخياج على م الذي بلد فيه الستتتتتتتليان 1947ينجة ستتتتتتتنة 

م الذي شتتبه فيه الستتليان الحااية بيايص قصتتير وضتتيل 1952العر  ستتنة 

له، ولذا اغتيال النيابل التونسل  لصبل شج وترعر  فلم يعد اليايص صالحا

م وقيام الاظا رات االحتجاجية قاعت ا فرنستتتتا 1952ستتتتنة   1فرحات حشرررراد

 برر(، لان ل ذن ا حداث حدا  كاريان سرررنترالأعنف اا برر على ستتتاعت ا )الب

 :لبير فل التيورات الالحية حيث

خلعت الحلواة الفرنستتتية الستتتليان احاد بن يوستتتف ونصتتتبت احاد بن  -

 .م1953غشت  20عرفة فل 

 .نفل السليان وعائلته إلى جيير  لورسيلا وان ا إلى ادغشير -

ان خالل الحرلات الفدائية  وعودة الكفاح المسرررررررلحانيالق الاظا رات  -

 .ضد اليواعد الفرنسية

فت  الحلواة الفرنستتية افاوضتتات ا  الستتليان وقاد  الحرلة الوينية انذ  -

 2م انت ت بعود  الستتتتتليان وانتيا  إعالن االستتتتتتيالل فل 1955غشتتتتتت 

اغربل إستتتتبانل بن ى نظام  م عيد اتفاق1956م، وفل ببريل 1956 اارس

 .الحااية فل شاال الاغرج
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 المراهيم المصطلحات الخاصة بما ة التاريخ: 

 المراهيم والمصطلحات والوقائل التاريخية واألعالم وف  اإلطار المراعي:

 الشرح  المراهيم والمصطلحات
 المجال الررعي األول: تاريخ العالم 

 التحوالت االال والمالية واالج والركرية في العالم   •

 التنافس االستعماري حول مناط  العالم   •

 أسباب الحرب العالمية الثانية •

 التقنيةالتحوالت 
 م 19مختلف االختراعات واال.تشانات التي أسهمت ني تقدم أساليب وتقنيات العمل واإلنتاا بأروبا خالل القرن 

 الرأسمالية المالية 
مرحلة متقدمة من التطور الذي عرنه النظام الرأسةةمالي ازداد نيها دور األبناو و المخسةةسةةات المالية التي أصةةبحت متحطمة ني االقتصةةاد 

 الرأسماليبسبب التر.يز 

 الركر االشتراكي 
 م نتيجة تأزم وضعية ال طبقة العاملة، دعا الى الملكية الجماعية لوسايل االنتاا19نكر ظهر خالل القرن 

 م للدناع عن حقوا العمال ضد االستغالل البرجوازي  19تنظيمات عمالية طهرت خالل القرن  الحركة العمالية 

 م 19القرن منظمات عمالية أسست للدناع عن الحقوا المادية والمعنوية للطبقة العاملة خالل  النقابات 

 1التنافس االمبريالي واندالع الحرب العالمية 

 م 19الصراع بين الدول األوربية بحثا عن السوا الخارجية لتصريف نايق اإلنتاا وجلب المواد األولية خالل القرن  التنافس االمبريالي 

 تعاون وتنسيق سياسي وعسكري بين الدول األوربية ذات المصالح المشتر.ة  التحالرات االستعمارية 

 مختمرات عقدت بهدف إيجاد حلول سلمية لتقسيم المستعمرات  برلين، مدريد، الجزيرة الخضراء(  التسوية االستعمارية مؤتمرات 

 وانضمت اليهما .ل من إيطاليا وروسيا والو  م  أ  1الحلفاء تضم دول االستعمار التقليدية بأروبا: نرنسا وإنجلترا دخلتا الحرب العالمية  الوفاال الثالثي

 المجرية إضانة الى اإلمبراطورية العثمانية  -دول المر.ز تتكون من ألمانيا والنمسا التحالف الثالثي

 األزمات الدولية
وربية بعد العجز للوصةةول للتسةةوية حول مناطق التنان  االمبريالي، وسةةاهمت بطريقة مظاهر للتوتر ني العالقات السةةياسةةية بين الدول األ

 غير مباشرة ني اندالع الحرب العالمية األولى  األزمة البلقانية، األزمة المغربية(

 م 1945م و 1939تشكل هذا الحلف من الدول : نرنسا، بريطانيا، وروسيا، والو م أ ني الحرب العالمية الثانية ما بين  ول الحلراء

 م 1945م و1939ما بين  2انيا وإيطاليا واليابان خالل الحرب العالمية حلف عسكري مكون من الدول: ألم  ول المحور

 المجال الحيوي
هو سةةياسةةة اسةةتعملها هتلر بألمانيا تعني السةةيطرة على مناطق لغرض تأمين وجود ألمانيا النازية وضةةمان رخايها االقتصةةادي قبل الحرب 

 العالمية الثانية وتقضي بالتوسع على حساب المناطق المجاورة والحيوية 

 األمم المتحدة

، وتهدف الى: دولة عضةةو 193وتتكون حتى اتن من  عقب الحرب العالمية الثانية،،1945تحدة هي منظمة دولية انشةة ت ني عام األمم الم

ن الحفاظ على السةةةالم واألمن الدوليين ، وحماية حقوا اإلنسةةةان ، وتقديم المسةةةاعدات اإلنسةةةانية ، وتعزيز التنمية المسةةةتدامة ، ودعم القانو

 الدولي

 الحرب البار ة
قطبين األول شةةرقي بقيادة االتحاد السةةونياتي االشةةترا.ي  لتنان  التي .انت توجد بينمصةةطلح يتسةةتخدم لوصةةف حالة الصةةراع والتوتر وا

 من نترة منتصف األربعينيات حتى أوايل التسعينياتلمية الثانية والثاني غربي بقيادة الو م أ الرأسمالي، بدأ بعد الحرب العا

 المجال الررعي الثاني : تاريخ المشرال العربي 

 اخل الركر العربي ور هله التيارات في التطور  ، أهم التيارات الركرية المساهمة في اليقظة ، عوامل اليقظة الركرية بالمشرال العربي

 م 19مجموعة من األنكار اإلصالحية التي تنتشر ني المشرا العربي خالل القرن  اليقظة الركرية

 م لإلمبراطورية العثمانية 19منطقة جغرانية تضم .ل من مصر وبال الشام وبالد الراندين و شبه الجزيرة العربية .انت تابعة خالل القرن  المشرال العربي

 نكري ذو مرجعية دينية تطور ني اطار اليقظة الفكرية و.ان يدعو الى اإلصالح من خالل الرجوع الى القرهن والسنة تيار سلريالتيار ال

 تيار نكري ذو مرجعية نكرية ليبيرالية غربية دعا رواده الى اإلصالح من خالل النموذا الغربي  التيار العلماني

 المجال الررعي الثالث: تاريخ أوربا 

 م علل أوربا 1929آثار أزمة  م 1929التطورات الكبرى في أوربا م  نهاية الحرب العالمية الل  نتائج الحرب العالمية األولل 

 م الي اجتمع نيه الدول المنتصرة بالحرب العالمية األولى قرر نيها تقسيم غنايم المنهزمين1919للسلم سنة المقصود به مختمر باري   مؤتمر السلم

 معاهدات الصلح الناتجة عن مقررات مختمر نرساي تجاه الدول المنهزمة خالل الحرب العالمية األولى  معاهدات الصلح

 مبا ئ ولسون
، ر.ز نيها على 1918يناير  8للكونغرس األمريكي ني تاريخ  المتحدة ويلسةةونالواليات مبدأ قدمت من قبل ريي   14االربعة عشةةر هي 

  مبدأ للسلم وإلعادة بناء أوروبا من جديد بعد الحرب العالمية األول 14

 .م، واتخذت جنيف سويسرا( لها1919ولية تم إنشاؤها باقتراح من الريي  األمريكي ويلسون ني سنة منظمة د معصبة األم

  1917.انت المرحلة الثانية من الثورة الروسية عام بروسيا ضد النظام القيصري او ثورة أ.توبر؛ ثورة قادها البالشفة برياسة لينين   الثورة البلشرية

 ى قرية نيمار الواقعة شرا مدينة إيرنورتأول حكومة قامت بألمانيا نور انتهاء الحرب العالمية األولى، وتنسب إل حكومة فيمار

 .(والطلبالنقدي  اختالل التوازن بين العرض  والكتلةظاهرة اقتصادية تتميز باختالل التوازن بين .مية اإلنتاا  التضخم
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 م1929أزمة 

نهمت ني البداية بورصةةةةة وول  ،1929أ.توبر  24تطلق على األزمة االقتصةةةةادية التي ضةةةةربت الواليات المتحدة األمريكية يوم الخمي  

إنجلترا   (، بسبب العالقات الوثيقة بين القطاعات  نرنسا، ألمانيا،قطاعات ثم إلى الدول الرأسمالية  ولم تلبث أن انتقلت إلى باقي ال ستريت 

 .االقتصادية ني النظام الرأسمالي

 الراشية
مين، ويقوم على أسةةاس قومي راديكالي مثله حكم موسةةوليني بإيطاليا ترمز الى الحر.ة السةةياسةةية هي تيار سةةياسةةي ونكري من أقصةةى الي

 االشترا.ية الثورية 

 النازية
تحت  للحزب القومي االشةةترا.ي العمالي األلماني، حيث تمكن المنتمون الحرب العالمية األولىبعد  ألمانياهي حر.ة سةةياسةةية تأسةةسةةت ني 

 .على السلطة ني ألمانيا وإنشاء ما سمي بدولة الزعيم والمملكة الثالثة 1933من الهيمنة عام  أدولف هتلرزعامة 

 المجال الررعي الرابل: تاريخ المغرب 

 نظام الحماية ونضال المغرب م  أال االستقالل  /الضغوط االستعمارية علل المغرب ومحاوالت اإلصالح

 الضغط االستعماري
هو ضغط مارسته الدول االستعمارية ضد مجموعة من الدول باستعمال أساليب عسكرية وسياسية واقتصادية إلضعانها والتسرب اليها 

 واحتاللها 

 م بين الجيش المغربي والجيش الفرنسي انتهت بهزيمة المغرب وتوقيع معاهدة لالمغنية 1844حرب دارت وقايعها سنة  وقعة ايسلي

 م تجلت ني رسم الحدود مع الجزاير1844طرف نرنسا بعد الهزيمة ني معر.ة ايسلي نرض على المغرب توقيعها من اتراقية الالمغنية

 حرب تطوان
م المجحفة ني حق 1860حرب دارت رحاها بين المغرب واالسةةةبان ني منطقة تطاوين انتهت بتوقيع معاهدة الصةةةلح سةةةنة  1859-1860

 ود سبتة ومليليهالمغرب والتوسع ني حد

 الحماية القنصلية
الحماية التي .ان بعق ممثلي الدول االوربية يمنحونها لبعق المغاربة المتعاملين معهم خالل القرن التاسةةةةةةع عشةةةةةةر، والتي تطورت إلى 

 .من متابعة القضاء الشرعي اإلسالمي وأحياناإعفاء المحميين من واجبات الضرايب 

 االمتيازات األوربية
ت م ني اطار الضةةةغوطا19هي االمتيازات التي نالها األوربيون من خالل عقد االتفاقيات التجارية أو السةةةياسةةةية مع المغرب خالل القرن 

 الممارسة على المغرب 

 إصالحات المخزن
م همت عدة مجاالت سةةياسةةية إدارية واقتصةةادية وعسةةكرية وتعليمية اال أنها باءت بالفشةةل 19هي إصةةالحات قام بها المغرب خالل القرن 

 مل داخلية وخارجية بسبب تدخل عدة عوا

 معاهدة فاس
نصةةةول تنص على صةةةالحيات .ل من اإلدارة  9م بين نرنسةةةا والمغرب تتكون من 1912مارس  30عقد الحماية معاهدة وقعت بفاس يوم 

 الفرنسية والمغربية

 ام استعماري ونظام حكم غير مباشر نرض على المغرب وتم بإقامة إدارة استعمارية برأسها المقيم العام الى جانب السلطاننظ لحمايةنظام ا

 االحتالل العسكري
هو التدخل العسةةكري المباشةةر ليراضةةي المسةةتعمرة، وهو تدخل عرنه المغرب بعد التوقيع على الحماية لفرض السةةيطرة عسةةكريا على 

 مغربية المناطق ال

 المقاومة المسلحة
مقاومة شعبية قامت بها القبائل المغربية في مختلف مناط  البال  لموااهة االحتاللي  الررنسي و االسباني و هي أول مرحلة في الكراح 

 الوطني ضد االحتالل األانبي

 االستغالل االستعماري
ة والتجارية جعلت المغرب تابعا عمليات استغالل اقتصادية تعرض لها المغرب خالل نترة الحماية ني جميع المجاالت الفالحية والصناعي

 للنظام الرأسمالي العالمي استنزنت موارده وثرواته

 الظهير البربري
جعل القبايل األمازيغية خاضةةةعة لمحا.م عرنية ويقضةةةي ب ،1930ماي  16هو الظهير الذي أصةةةدرته سةةةلطات االحتالل الفرنسةةةي ني يوم 

 .واحتجاجاتتابعة للمخزن  وقد أعقبته عدة مظاهرات  وغير

 الحركة الوطنية
أخذت منحى المطالبة باإلصةةةالح واالسةةةتقالل سةةةنة  1930شةةةكل من أشةةةكال النضةةةال السةةةياسةةةي الذي قاده مجموعة من المثقفين ابتداء من 

 م1939

 .مغربي ، برز إلى الوجود خالل الثالثينيات من القرن العشرين أول حزب سياسي كتلة العمل الوطني

 باإلصالحاتالمطالبة 
م اساتخدمت وساايل مثل تقديم برنامج إصاالحي ني 1939م الى 1930المرجلة األولى من النضاال السالمي للحر.ة الوطنية ممتدة ما بين 

 منطقة الحماية الفرنسية واالسبانية

 وتميزت بتقديم وثيقة االستقالل 2م مستغلة ظروف الحرب العالمية  1939مرحلة انتقلت لها الحر.ة الوطنية بعد  المطالبة باالستقالل

 ايش التحرير
عباس أبرزهم  ،شارو أحد عشَر شخًصا نِي إحداث جيش التحرير .االحتالل األجنبيمن  المغربلتحرير عسكرية أسست هي مجموعة 

  وعبد الكريم الخطيب المسعدي

 العمل الردائي
م  هدنها 1953هو عمل مسةةةةلح لجأت له الحر.ة الوطنية بعد نفي محمد الخام  خارا البلد وتولية بن عرنة كسةةةةلطانا للمغربك بداية من 

 استقالل المغرب

 مفاوضاتم معتمدة على ال1979م و امتدت الى 1956مرحلة دخلها المغرب بعد الحصول على االستقالل سنة  استكمال الوحدة الوطنية

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
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 اف وم التناية: تعدد الاياربات، التيسياات اللبرج للعالم
 الاجال الخاص بالدراسة: الاجال العالال 

 التناية الظا ر  الادروسة: 

واا واا ب م الاياربات الاعتاد  فل تحديد التناية؟ اا اف وم التناية؟ واا التيورات التل شتتتتتتت د ا اف وم التناية؟ اجشتتتتتتتلالية الارتبية بالظا ر : 

 التيسياات اللبرج حسج خريية التناية؟ 

 ال، دول الجنوج.(، دول الشاPIB) produit intérieur brutخام التناية، الاياربات، التناية البشرية، الناتج الداخلل ال المفاهيم الخاصة:

 معالجة اإلشكاالت: 

 التطورات التي شهدها المفهوم: مفهوم التنمية:

اف وم عام يدل على التيور بو التغير الجذري الذي ييرب فل بلد اعين فل 

 .ية.ريافالو ةجتااعية، واالقتصادياالاختلف الايادين 

ة ني علم االقتصاد لإلشارة إلى العمليات الهادنة البداياستخدم هذا المفهوم ني 

إلى خلق مجموعة من التغيرات العميقة ني مجتمع معين، بغية منحه القدرة على 

التطور الذاتي من أجل تحسةةةةةين مسةةةةةتوى نمط الحياة لكل أنراده، .ما اسةةةةةتعمل 

للداللة على تطوير م ني الجانب السةةةياسةةةي 20مفهوم التنمية ني سةةةتينيات القرن 

 ني اتجاه الديمقراطية وحقوا اإلنسةةان، وني مرحلة أخرى تطور ليشةةملالبلدان 

 ليصل الى مفهوم ني التنمية البشرية  الثقانة والمجتمع والسكان التنمية

 

وتعني الزيادة ني حجم المنتجات االقتصادية عن طريق  :التنمية االقتصا ية 

 .تأهيل اليد العاملة، واالهتمام بالبنيات التحتية، وتدشين مشاريع .برى

يقصةةد بها التنمية االجتماعية والتي تجعل اإلنسةةان محور  البشددرية:التنمية  

اهتمامها وأسةةةاس التنمية، .ما تهدف إلى جعل النمو االقتصةةةادي ني خدمة تونير 

 .ل الفرديبي ة ماليمة لتطوير الصحة والتعليم والدخ

 ما المقاربات المعتمدة في تحديد التنمية؟    

ويمكن اتباعها لدراسةةة مسةةتوى تنمية البلدان وتختلف حسةةب  .هي الطريقة أو التصةةور الذي على أسةةاسةةه تتم معالجة ودراسةةة ظاهرة أو موضةةوع معين لمقاربة:ا

 الهدف من الدراسة ال نجد تعدد المقاربات التي تعالج التنمية منها: 

 ة مخشرات، مثل: نسبة المواليد والونيات، والنمو السكاني، وأمد الحياة، ومعدل الخصوبة، واالنتقال الديموغرانيتستعمل عد مقاربة ديموغرانية

وتقوم على قياس درجة التنمية عبر مخشةةرات اجتماعية، مثل: نسةةبة الفقر، ومعدل األمية، والمسةةاواة بين الجنسةةين، ومعدل التأطير  مقاربة اجتماعية

 .الطبي

 .تعتمد على مدى تطور الديمقراطية واحترام حقوا اإلنسان ني البلدان النامية مقاربة سياسية

 تعتمد على مخشري التنمية المستدامة ومراعاة البي ة ني مخططات التنمية :مقاربة بي ية

 .سنة( 15سنة(، ومعدل التمدرس عند الصغار  أقل من  15شر تعليم الكبار  أ.ثر من تستخدم مخ ةمقاربة ثقانية تعليمي

 

مقةةةاربةةةة سةةةةةةةوسةةةةةةةيو 

 اقتصادية

هي مقاربة تر.يبية تدمج مخشرات اجتماعية وأخرى اقتصادية، مثل: معدل الدخل الفردي، وأمد الحياة، ومعدل التمدرس، واألمية، 

 .ويطلق عليها .ذلك مخشر التنمية البشرية

 .لي الخام، والناتج الداخلي الخام، ومعدل الدخل الفردي، ونوع وبنية االقتصادتقي  التنمية بعدة مخشرات، أهمها: الناتج االجما :مقاربة اقتصادية

 ما التقسيمات الكبرى حس  خريطة التنمية؟       

 التيسياات اللبرج ان خالل اؤشر التناية االقتصادية:

 التيسياات الاؤشر

 :تعتاد التناية االقتصادية على اؤشري الناتج الداخلل الخام والناتج الداخلل الفردي

 و اجاو  قياة  :produit intérieur brut PIB الناتج الداخلل الخام •

اا تنتجه اليياعات االقتصتتتادية )فالحة، صتتتناعة، تجار ، ستتتياحة، تعدين  ( داخل بلد 

 .اعين فل سنة احدد  ا  ير  الابالغ التل تنفي ا الدولة عن  ذن اليياعات

 و حاصتتتتل قستتتتاة الناتج الداخلل الخام  :S/hab/PIB) الناتج الداخلل الفردي •

 .لبلد اعين خالل سنة على اجاو  سلان البلد نفسه

 :وتبعا لهذين المخشرين يمكن تقسيم دول العالم إلى ثالث مجموعات

لبلدان الصةةناعية والبترولية تتميز بارتفاع معدل الناتج الداخلي م اتضةة بلدان متقدمة:

 الخام 

تشةةةةمل معظم دول هسةةةةيا وشةةةةمال إنريقيا : تتميز بمعدالت متوسةةةةطة والبلدان النامية

 .وأمريكا الالتينية

تتميز بمعدالت ضةةةةةةةعيفة تضةةةةةةةم أغلب دول جنوب الصةةةةةةةحراء، مثل:  بلدان فقيرة:

 الصومال واثيوبيا واريتريا وسيراليون وبوروندي والنيجر

 
 برج ان خالل اؤشر التناية البشرية:التيسياات الل

 التيسياات الاؤشر

 :هو مخشر تر.يبي لثالثة مستويات أساسية :(IDH) مخشر التنمية البشرية

 .EV ويقاس بمتوسط أمد الحياة :(A) مستوى الصحة -

 15ويقاس بمعدل التمدرس عند الصةةةةةغار أقل من  :(D) مسدددددتوى المعرفة -

 .(TA) سنة 15أ.ثر من ، ونسبة األمية عند الكبار (TBS) سنة

 .(S/hab/PIB) ويقاس بمعدل الدخل الفردي :(E) مستوى المعيشة -

 :باالعتااد على اؤشر التناية البشرية يالن تيسيم دول العالم إلى رالث اجاوعات

 (0.900بلرر ان  IDH) دول  ات تنمية بشرية مرتفعة جدا

  (0.900و 0.800اا بين )اؤشر التناية  دول  ات تنمية بشرية مرتفعة

(: تشتتال 0.800و 0.500)اؤشتتر التناية اا بين دول  ات تنمية بشرررية متوسررطة

 … اعظم دول آسيا والاغرج واصر وتونس وجنوج إفريييا

(: تشتتتتتال دول 0.500)اؤشتتتتتر التناية بقل ان تنمية بشررررررية منخفضرررررةدول  ات 

 ادغشير وجيبوتل واوريتانيا ونيجيريا وإريوبيا واالل والنيجر
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 المجزوءة األولى:

 المغرب والعالم العربي 
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 اجال الاغربل: الاوارد اليبيعية والبشريةال

 الاغرج  المجال المدروس:

 تشخيص الاوارد اليبيعية والبشرية وبساليج تدبير ا. الظاهرة المدروسة:

ساليج تدبير ا؟ واا الج ود الابذولة اجشلالية الارتبية بالظا ر :  اا وضعية الاوارد اليبيعية والبشرية بالاجال الاغربل؟ واا ب

  لتحسين وضعيت ا؟
الاغربل، الاوارد اليبيعية، الاوارد الاائية، الاوارد البشرية، الابادر  الوينية للتناية  الاجال المفاهيم المرتبطة بالظاهرة المدروسة:

 البشرية 

 ما وضعية الموارد الطبيعية؟  

 وضعية الاوارد اليبيعية:

 اورد الغابة  اورد التربة  الاوارد الاائية 
اتتتتتتورد التتتتتترتتتتتتروات 

 البحرية 

اتتتتتوارد التتتتتيتتتتتاقتتتتتة 

 والاعادن 

تنو  اصتتتتتتتتتتادر الاوارد 

 الاائية )ايان سيحية وجوفية(

تتتترلتتتي تتتتا بتتتتالتتتاتتتنتتتيتتتيتتتتة 

ا يلنتيتتة، وتفتتاوت تتا فل بتتاقل 

 الانايل 

ت تتعرض لعتتتد  ت تتتديتتتدا

ان ا التلوث وارتفا  الالوحة، 

 توحل السدود

تتايي بال شتتتتاشتتتتة والتنو  

 والتد ور

تتوي  بشتتتتلل غر اتلاف  

حيث تتارلي التربة الصتتالحة 

لليراعة بالنصتتتتتف الشتتتتتاالل 

 الغربل 

تتعرض لعتتد  اشتتتتتتتتتالتتل 

التعريتتتة واالنجراف والتلوث 

 والالوحة واالستغالل الافري

  به بلرر ان يتستتتتم بالتنو

 نو  استوينة  1350

ضعف الاساحات الغابوية 

12%  

يترلي فل  تفتتاوت اجتتالل

 الارتفعات 

تواجه اشتتتتتتتالل الحرائل، 

 اليحف العارانل، 

تتتنتتو  لتتبتتيتتر فتتل التترتترو  

ليشتتتتتتتتريتتتتات  ليتتتتة وا ا الستتتتتتتت

 والرخويات 

ااتالك الاغرج لواج تين 

 للم  3500بحريتين 

تعتتتتانل ان االستتتتتتتتنياف 

 وت ديد االنيراض 

تتايي بتتتتالتنو  وتتوين 

بشتتتتتتتتلتتتتل اتفتتتتاوت وتترلي 

غالبيت ا افل الشتتتتتتتاال ب ا ا 

 الفوسفاي 

باقل اصادر الياقة تعانل 

ان النتتتدر  وارتفتتتا  تلتتتاليف 

 االستخراح 

 الموارد البشرية ومستوى تنميتها بالمجال المغربي؟ ما وضعية       

 وضعية الاوارد البشرية بالاجال الاغربل

 اللرافة السلانية  البنية العارية  الوضعية الدياغرافية 
يا فل  عرفت ستتتتتتتتالنة الاغرج انفجارا دياغراف

ستترعان اا تراج  الى اعدالت  20بواستتي اليرن ال

لى يبيعيتتة وصتتتتتتتتتل في تتا عتتدد ستتتتتتتلتتان الاغرج ا

 2014نستتتاة بناا على احصتتتائيات  33848242

ان نفس  %60.3ووصلت نسبة التادين به حوالل 

 السنة 

انعلاس الوضتتتتتتت  الدياغرافل على بنية ا عاار 

بتتتالاجتتتال الاغربل حيتتتث ت يان نستتتتتتتبتتتة ا يفتتتال 

 % 65والستتالنة النشتتية على  رم ا عاار بنستتبة 

 و و اا يير  عد  تحديات فل التعليم والصحة 

تتوي  غالبيت ا على الستتواحل الاغربية بالضتتبي 

الغربل للاجال الاغربل وللاا اتج نا  على الستتتتاحل

 تالى الانايل الداخلية بو الجنوبية للاا انخفضتتتتتتتت

نسبة اللرافة السلانية و و اا يخلل تفاوتا لبيرا بين 

ا قتتاليم داختتل الاجتتال وتعرف داخل تتا ارتفتتا  لبير 

لنسبة السالنة الحضرية بالايابل تراج  لبير لسالنة 

 ا رياف 

 مستوى التنمية البشرية بالمجال المغربي:

 

 

 

 

 

  

 الجانج االجتااعل  الجانج الصحل  تعليالالاستوج ال

يعرف ستتتالنة الاجال الاغربل تراجعا فل 

الى  2014نستتتتبة ا اية حيث بلغت ستتتتنة 

للن يبيى اا ييرحه اشتتتلال التعليم  % 33

خصتتتوصتتتا فل صتتتعوبات اليراا  واللتابة 

يم ارتفعا نستتتتتبيا لذا يستتتتتجل اؤشتتتتتر التعل

باج ان ا ال در  عد  بستتتتتتت ضتتتتتتتعفا لبيرا ل

 الادرسل 

 

عدم تيايد الانشتتحت الصتتحية بالاغرج انذ 

، ورغم تواجد ا اال بن ا تعانل ان 2005

ورية وا ير اليبية فير التج ييات الضتتر

ااا يستتتتتجل ضتتتتتعف الت يير اليبل حيث 

ان  100000يبيتتج فيي للتتل  49توفر 

 السالنة 

تعانل الستتتتتتتالنة ان البيالة واالقصتتتتتتتاا 

االجتااعل خاصة الشباج حاال الش ادات 

 التينية والعااة 

 إضافة الى ضعف الدخل الفردي 

فا  الفير  ناال ارت الشتتتتتتتعور الجااعل وت

ل جر   بتتتتاجحبتتتتاي وارتفتتتتا  اعتتتتدالت ا

 الخارجية السرية بو الشرعية 
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يصرررل مؤشرررر التنمية البشررررية بالمغرب الى مؤشرررر التنمية البشررررية بالمجال المغربي:                                    

وب لا يمكن أن نصرررنفه ضرررمن البلدان  ات المسرررتوى المتوسرررط، رغم ان ه ا المؤشرررر  129ويحتل ب لا الرتبة  2014سرررنة  0.617

 ليم وجهات المغرب داخليا يعر  تفاوتا في التوزيع بين مناطق وأقا

 ما أساليب تدبير الموارد الطبيعية والبشرية؟: -

 تدبير الموارد الطبيعية:

 
 تدبير الموارد البشرية:

 أساليب تجاوز مشاكل التدبير للموارد البشرية 
 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:  •

 

 

 المستوى القطاعي:

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 على الاستوج االقتصادي 

جتااعلعلى الاستوج اال  

 التج ييات ا ساسية
إناائية، تشجي  العال  خلل اشاري 

الجاعوي، تشتتجي  االستتتراار، خلل 

تعايم التاتتدرس، احتتاربتتة ا ايتتة،  اقياج اقتصادية 

احاربة الستتتتتلن العشتتتتتوائل، تعايم 

توستتتتتتتي  االستتتتتتتتفاد  ان الخداات  صحية التغيية ال

العاوايتتتة الاتتتاا والل ربتتتاا، بنتتتاا 

 الاؤسسات ذات الخداات العاواية  



 

29 
 

 االختيارات اللبرج لسياسة اعداد ا لتراج الوينل

 الاجال الاغربل  المجال المدروس:

 سياسة اعداد التراج الوينل )اختيارات ا اللبرج(  الظاهرة المدروسة:

اا ب داف ا واختيارات ا ؟ اا ابادئ ا الاوج ة؟ عداد التراب الوطنيما مفهوم سياسة ا اإلشكالية المرتبطة بالظاهرة:

 اا دور  ذن السياسة فل ت يئة الاجال وتحييل التناية الاستدااة؟ ؟ اللبرج الاوج ة

 : سياسة اعداد التراج الوينل، االختيارات اللبرج، التناية الاستدااة، هرة المدروسةلمفاهيم المرتبطة بالظاا

 الابادئ الاوج ة ل ا : اف وم سياسة اعداد التراج الوينل
 للسررركان توزيع أفضرررل على هي سرررياسرررة اعتمدها المغرب بهد  الحصرررول

الجغرافي وتحقيق تنميررة  التبرراين من والتخفي  مجررالرره، فوق واألنشرررررررطررة

 .مندمجة

 التنو  واحترام وينل تضتتتتتتتاان إيار فل دينااية وحد  بناا الوناته وان 

 .بصالت ا يشلل فياا ج ة لل وإبدا  الج ات بين واالختالف

 

 تسعى سياسة اعداد التراج الوينل لاواج ة عد  تحديات ب ا ا:

لديموغرافي التحدي  - لان، تيايد) ا غل، على اليلج الستتتتتتت لة، الشتتتتتتت  البيا

 ( اجالل-السوسيو والتباين االجتااعل اجقصاا

 تحديات االقتصتتادي، والناو اجنتاجية البنية ضتتعف) اإلقتصررادي والتحدي -

 اائل خصتتتتاص) البيئي والتحدي( العالاية الستتتتوق على واالنفتا  العولاة

 (.الاناخية والتيلبات ال شة اليبيعية الاوارد على والضغي

 

 الاجاالت تنافسية تناية الترابية، الوحد  استلاال) الوطنية الوحدة تدعيم -

 (  الوينل الاجال واندااح

 بين التوفيل لسلان،ا حاجات رصد) واالجتماعية االقتصادية والتنمية -

 والانايل للفيراا ا ولوية وإعياا والعاواية الفردية االختيارات

 (  الاعوي 

 سلوك وتغيير التناية بساس البيئة على الحفاظ) البيئة على المحافظة -

 (  البيئة لحااية اليوانين وتوفير البيئة تجان الاواين

 الاشاري  تحديد فل الاواينين استشار ) التسيير في السكان وإشراا -

 اجداري الالترلي وتعايم الاجال استعاال فل الفرص تلافؤ بابدب الوالع

 (التسيير بساليج وتيوير

 

 ى الموجهة لسياسة اعداد التراب الوطني؟ما االختيارات الكبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختيارات الكبرى الموجهة لسياسة اعدادا لتراب الوطني 
 االختيارات القطاعية 

  اليةمجاالختيارات ال

  .الحضري الوسي وبين بينه التباين وتخفيف الياقية، واصادرن االقتصادية انشيته بتتويج :القروي العالم تنمية -

 ان لل فل جديد  تناوية بستتتس وتبنل االستتتتراار، احيي وتحستتتين االقتصتتتادية البنيات تحديث : عبرالوطني االقتصررراد تأهيل -

 .وا رياف الادن

فة العلال، البحث وتيوير ا اية، واحاربة التعليم تعايم خالل : انالبشررررررررية الموارد تأهيل - الفالحين  تالين الى إضتتتتتتتتا

 .الت يير ان والحرفيين

 .ا رياف فل الانعيد  العيارية البنية وحل الحضرية، السوق فل التحلم : عبرالعقار إشكالية حل -

 .العاران قوانين وتفعيل الالئل، غير السلن واخاربة للادن، االقتصادي االساس تناية خالل ان :الحضرية السياسة -

 .وحاايته التراث وتوريل اليبيعية الاوارد استغالل بعيلنة وذلك :الترا  على والمحافظة الطبيعية الموارد تدبير  -

 7عال الايراق الوينل لستتتتتتتياستتتتتتتة اعداد التراج الوينل على تيستتتتتتتيم الاجال الاغربل الى 

 اجاالت ترابية تيسم على رالث ببعاد رئيسية ان ا اا  و

: التل ت دف الى الحفاظ على اوارد ا اليبيعية، وفك العيلة المناطق الجبلية - طبيعي:  •

:عيلنة استغالل الاوارد البحرية , و لساحل و البحرعن سالنت ا لتحييل التضاان الاجالل. ا

 وداج ا)واحات( : تدبير اجاالت ا ال شة المناطق الصحراويةتعييي االنفتا  على الخارح. 

 ينية ا خرج.ا  الج ات الو

التواينات  وتحليل االقتصتادية،التل ت دف الى الرف  ان فعاليت ا  البور: مناطق: مثلريفي  •

ية.  غذائل  المنارات المسرررررررقية:الاجال تا  على  وتعيييالستتتتتتتعل الى تحييل ا ان ال االنف

 الخارح.

 البعدين ا ورواتوستتتتتتيلالعال على تيوير  الشرررررررقية:الشررررررمالية و المناطق: المدنيثم  •

 :ت  يل الاجاالت الحضرية, و إقرار تناية شاالة و انداجة..  الشبكة الحضريةوالحدودي
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 ية: بياة الادينة والريف وبشلال التدخلالت يئة الحضرية والريف

 الاجال الاغربل  المجال المدروس:

 بياة الادينة والريف وعواال ا وبشلال التدخل لاعالجت ا ان خالل الت يئة الحضرية والريفية: الظاهرة المدروسة

واا بشلال التدخل لاعالجة ا ياتين ان واا ب م الاشالل التل يعانيان ان ا؟ اا اظا ر اياة الادينة والريف وعواال ا؟  :اإلشكالية المرتبطة بالظاهرة

 خالل الت يئة الحضرية والريفية؟

 الاجال الاغربل، الادينة، الريف، الت يئة الحضرية، الت يئة الريفية، التادين، بياة الادينةالافا يم الارتبية بالاوضو : 

 اعالجة اجشلاليات: 

 اا اظا ر بياة الادينة والريف بالاجال الاغربل؟

 

 

 

 يالمجال البيئ مجال التجهيزات االجتماعيالمجال  االقتصاديالمجال 

ات لاؤستتتتتتستتتتتت االفتيار

قتصتتتتتتتتتتتاديتتتتة ير ا   لب

غير  االقتصادوتضخم 

الا يلل والاضتتتتتتتاربة 

العيتتتتاريتتتتة وضتتتتتتتعف 

 االقتتتتصتتتتتتتتتتتاداتتتردود 

الحضتتتتتتتري والتتتدختتتل 

 الفردي

البيالة وبياة الستتتتتلن 

والبنتتتتاا الصتتتتتتتتفيحل 

ير  ف ل ئل وا لعشتتتتتتتتوا وا

وا اتتتتتيتتتتتة وبيتتتتتفتتتتتال 

الشتتتتتوار  واجقصتتتتتاا 

 االجتااعل

ل ضتتعف التج ييات ف

التتتتتيتتتتترق ونتتتتتيتتتتتص 

الخداات فل الل رااا 

وضتتتتتتتعف الصتتتتتتتحتتة 

االعتتتتج  ل يم وا عل ت ل وا

 والنيل

نفتتتتايتتتتات  ل اشتتتتتتتتلتتتتل ا

والتتتتتتتلتتتوث وتتتتتد تتتور 

الاتتتتدن العتييتتتتة وقلتتتتة 

الاجاالت الخضتتتتتتتراا 

تنتتتتاستتتتتتتتل  ل وغيتتتتاج ا

 الجاالل العارانل

 اا العواال الافسر   ياتل الادينة والريف؟

 العوامل المفسرة ألزمة الري  العوامل المفسرة ألزمة المدينة

تنتتاال ظتتا ر  التاتتدين النتتاتج عن ال جر  اليرويتتة والتيايتتد اليبيعل  -

الذي شتتتتتتت دن الاغرج، والتل رافي ا ظ ور ارالي حضتتتتتتترية جديد  

 وتوس  الادن

ف بنيته التحتية ا ساسية بسبج ضعف تدبير الاجال الحضري، وضع -

نة والذي انعلس على الاستتتتتتتتويات  لانل على الادي الضتتتتتتتغي الستتتتتتت

 االجتااعية والتج ييية واالقتصادية 

 توالل سنوات الجفاف، وتد ور الاوارد اليبيعية ب ا. -

 ضعف اردودية الييا  الفالحل، وتراج  نسبة النشاي الفالحل -

 ت اي  الاجال الريفل ان برااج التناية االقتصادية واالستراارات  -

 بياة سلان ا رياف الجبلية والواحات بسبج قساو  الظروف اليبيعية  -

 ما أشكال التدخل لمواجهة أزمة المدينة والري  بالمجال المغربي؟

ي 
ر
ض
ح
ل ال

جا
الا

 

 الوطني التراب إعداد سياسة الحضرية التهيئة قطاعيا تدخال

 وتشتتجي  والشتتغل للدخل الاوفر  االقتصتتادية ا نشتتية تشتتجي  :االقتصتتادي الاجال فل 

 الشتتباج اياوالت خاصتتة والاتوستتية الصتتغرج الاياوالت ودعم والتعاونيات االستتتراار

 التجارية بالاعارض الحضري االقتصاد ناو وتنشيي

 للتناية2الحسن صندوق وإنشاا البشرية للتناية الوينية الابادر  :االجتااعل الاجال فل 

 وبرنااج االجتااعل الستتتتتتلن وبرااج الفير احاربة وبرنااج واالجتااعية االقتصتتتتتتادية

 صفي  بال ادن

 وخوصصة الادن وت  يل التج ييات لتوفير بورا  فت  :العاواية التج ييات اجال فل 

 والنيل والتي ير الل رااا تويي 

وقتانون الت يئتتة 1952تتدابير قتانونيتتة: قتانون التعاير+

 2005وادونة التعاير1992والتعاير

تدابير اؤستتتتتتتستتتتتتتاتية: الاع د الوينل للت يئة وإعداد +

التراج والولاالت الحضتتتتتتترية والافتشتتتتتتتيات الج وية 

داد التراج والبيئتتة واجاوعتتة العاران لاحتتاربتتة جعتت

 السلن غير الالئل

نية: التصتتتتتتاايم الاديرية للت يئة الحضتتتتتترية تدابير تي+

 وتصاايم التنييل وتصاايم الت يئة

 بالتج ييات الادن تنافستتتتتتتية دعم

 القتصادا ودعم لالقتصاد ا ساسية

إدااح الفئات الفيير   العصتتتتتتتري.

واحتتتاربتتتة ا ايتتتة ودعم التلوين 

العشوائل. حاربة السلن . والا نل

التعاير واخيي الاتتتتدن  اتتتتدونتتتتة

الجديد  وتبستتتتيي استتتتاير التعاير 

ة لتفعيل واعتااد إستراتيجية عياري

 التناية الحضرية

ل
ريف
ل ال

جا
الا

 

: برنااج التناية للاجال الريفل واخيي تدبير اوارد ا راضتتل االقتصتتاديةبرااج التناية -

 الفالحل بالبور وبرنااج الافحة التصحر والجفاف االستراارالبورية وبرااج 

وبرنتتااج التنايتتة البشتتتتتتتريتتة  االجتاتتاعيتتةاج ا ولويتتات : برنتتااالجتاتتاعيتتةبرااج التنايتتة -

 لليرج االجتااعلوالافحة الفير والابادر  الوينية للتناية البشرية والبرنااج 

عالم اليروي  برااج التج ييات:- عالم اليروي بالااا وبرنااج الل ربة بال برنااج تيويد ال

 وبرنااج اليرق اليروية

 

اليروية للريف الغربل  االقتصتتتتتاديةاشتتتتترو  التناية +

1964. 

 1968اشرو  حوض سبو

اال   اقتصتتتتتتتتاديااشتتتتتتترو  إنعا  وتناية بقاليم الشتتتتتتت

  1994 واجتااعيا

  1999للتناية اليروية بالاغرج  2020إستراتيجية 

 

تدارك ت خر ا رياف فل الاجال  

 والتج ييات والارافل  ااعلاالجت

 ت  يل الانايل ال شة والا اشة

 اقتصتتتتتتاديا واقترا تناية ا رياف 

ناجحة لت يير  اقتصتتتتتتتتاديةحلول 

 الفالحين

 مظاهر أزمة المدينة والري 

 اظا ر بياة الريف اظا ر بياة الادينة

بياة حاد  تتارل اظا ر ا يواجه الريف الاغربل 

 اليبيعيةفل اعانا  اليرج ان اشتتتتتتتالل اللوارث 

الرلوح والصتتتتيي (, ا اية،  ,)الجفاف, الفيضتتتتانات

الفير، البيالة، العيلة وضعف التج ييات التحتية، 

نيص الل راتتاا, الستتتتتتتلن غير الالئل، ضتتتتتتتعف 

التغيية الصتتتتتحية، قلة الاستتتتتتشتتتتتفيات والادارس 

  وتؤدي  ذن الاشالل إلى ال جر  اليروية
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 العالم العربي: مشكل الماء وظاهرة التصحر

 العالم العربل  المجال المدروس:

 الاشلل الذي يواجه العالم العربل بسبج الخصاص الاائل، وظا ر التصحر: الظاهرة المدروسة

واا اظا ر التصحر وتحدياته فل واا اظا ر وببعاد بياة الااا؟ اا تويي  الاوارد الاائية بالعالم العربل؟  :اإلشكالية المرتبطة بالظاهرة

 العالم العربل؟ واا يبيعة التدابير الاتخذ  لاواج ة  ذن الظا ر ؟ 

 العالم العربل، الاوارد الاائية، اشلل الااا، الخصاص الاائل، التصحر: المفاهيم المرتبطة بالموضوع

 معالجة اإلشكاليات:  

 ما توزيع الموارد المائية بالعالم العربي؟

 التويي  بالعالم العربل التويي  بالعالم

وزيع الجغراني للموارد المايية على الصةةةةةةعيد يتفاوت الت 

 العالمي،

 من الموارد المايية تستفيد منها عشرة بلدان نقط 60% 

 تعاني من العجزبلدان بخرج  

ان اجاو   %0.5العالم العربل التل تاتلك حصتتتة  ييلة جدا ج

 الايان الاتجدد .

العالم العربي يعرف تنوعا ني مصةةةةةةادر الماء بين مياه سةةةةةةطحية 

 ،%82والتساقطات بنسبة  %5 1ومياه جونية  1% 16

زيع الموارد المايية به حسةةةةةب المناطق واألقاليم وبعق ينقسةةةةةم تو

األقاليم تعرف خصاصا .بيرا جدا خصوصا المغرب العربي وشبه 

الجزيرة العربيةةة بينمةةا تعرف المنةةاطق األخرى ونرة ني الميةةاه 

 السطحية 

 ما مظاهر الخصاص المائي بالعالم العربي وتفسيرها؟

 الخصاصالعواال الاسا اة فل  ذا  ان اظا ر الخصاص الاائل بالعالم العربل
العالم العربل فل اجال يتصف بالضعف فل الاوارد الاائية وانايل ذات  يعي 

خصتتاص اائل لبير ايارنة ا  باقل انايل العالم، اذ يعي  فل انايل جافة بو 

به جافة ويتارلي الجيا ا لبر ان الايان الاتجدد  فل انيية بلدان النيل،  شتتتتتتت

ايان. ان  ذن ال %0.5وبالد الشتام والعراق )الاشترق العربل( وال ياتلك ستوج 

ا  تباين واضتت  بين بلدان العالم  3m 600باا نصتتيج الفرد ان الااا فييل عن 

ستتتتتتتنة    m  3 2602.1باوريتانيا و  330443mالعربل، قد تصتتتتتتتتل الى )

وضعية الانايل، وتصنف غالبيت ا بين  فل بعض 3m 100م( وبقل ان 2012

 اائية جيد  وبغلج الدول تعرف خصاص اائل لبير الى درجة بياة اائية( 

 الانايل ااا جافة بو شبه جافة  

 صغر اساحة بعض الدول  

 غلبة الانا  الصحراوي  

 عدم انتظام التساقيات والجفاف:   

 ضعف حجم الايان الباينية،  

 عدم لفاية وسائل تخيين الايان، 

 تبذير الايان. 

 

 ما أبعاد مشكل الخصاص المائي بالعالم العربي؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اد االقتصاديةا بع ا بعاد الدياغرافية  ا بعاد االستراتيجية 

يستتتا م تيايد عدد الستتتلان فل تناقص 

نصتتتتتتيج الفرد ان الااا، و ذا التيايد 

يتتدختتل العتتالم العربل فل وضتتتتتتتعيتتة 

لاائل اللبير ان يجعل ان االخصاص 

العالم الدياغرافل اؤررا فل خصتتتاص 

 الااا.

يلعج العاال االقتصتتتتتتتادي دورا لبيرا فل تناقص 

لاية الااا بستتتتتبج االستتتتتتعاال اللبير بحيث يعتبر 

 % 85قيا  الفالحة ا لرر استتتتعااال للااا لنستتتبة 

 %7عن بتتاقل الييتتاعتتات )الصتتتتتتتنتتاعتتة بنستتتتتتتبتتة 

( لاا بن تيايد اليلج % 8 واالست الك الانيلل ج

على الااا فل اليياعات االقتصتتتتتتتادية فل ارتفا  

 لبير ااا يجعل اشلل الااا يتفاقم.

بصب  اشلل الااا يلعج دور بساسيا فل رسم استيبل 

انيية الشتترق ا وستتي بستتبج التيايد اليبيعل اللبير، 

ا راضتتل اليراعية، وضتتعف اليدر  على وعدم لفاية 

تحييل ا ان الغتتذائل لتتل  تتذا راج  ليبيعتتة الانييتتة 

الياحلة والصحراوية والاحاولة الحديرة فل إعاد  رسم 

الحتتدود بين الانتتايل التل يتوي  في تتا الاتتاا بشتتتتتتتلتتل 

اتفتتاوت ويتارلي بتته الصتتتتتتترا  حول انتتايل تواجتتد 

صتتتتتتتر الاتتاا. )الصتتتتتتترا  ا  الليتتان الاحتتتل، بين ا

والستتتتتودان، العراق، ترليا..( و ذا الصتتتتترا  يتلخص 

 حول الاجاري الاائية.
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 ما مظاهر التصحر بالعالم العربي وتحدياته وعوامله؟

 ل عبار  عن تد ور انتاجل لألراضل فل انايل جافة بو شبه جافة ولذا شبه الريبة فل الانيية تعري  ظاهرة التصحر:  •

فعل الظوا ر الناتجة عن التلوث وبنااي الادارية. وينشتتتتت   ذا التد ور الل تعرفه ا راضتتتتتل عن استتتتتتغالل اللريف  رض، بو ب

 التعاير والتيلبات الاناخية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما التدابير المتخ ة بمعالجة ظاهرة التصحر بالعالم العربي؟  

 التدابير المتخ ة لمعالجة ظاهرة التصحر
 أخرى تدابير اجتماعية: تدابير اقتصادية: تدابير تقنية: تدابير

 وحااية الراال وتربيت التشجير

لتتربتتتتة لتتعتريتتتتة ان ا بنتتتتاا ا  و

 والنبتتاتيتتة الترابيتتة الاصتتتتتتتتتدات

 حستتتتتتتتج واليراعتة والجتتداريتة

 بالدور  والعال التستتوية خيوي

  اليراعية

 

 بالاراعل اجنتاح نظام صتتتتتتيانة

 والاستتتتتتتييتتة البوريتتة واليراعتتة

 ا  االقتصتتادية البرااج وتلييف

 خيي ووضتتتتتتت  الجتتافتتة البيئتتة

 التصحر لاحاربة وينية

 

 والفير والج تتل ا ايتتة احتتاربتتة

 بالانايل الاعيشتتتتتتتة وتحستتتتتتتين

لجتتتتافتتتتة توعيتتتتة ا ل  بخيور  وا

 التصحر

 

لدول ةاصتتتتتتتتادق ية ا  على العرب

 لالتتتافحتتتة التتتدوليتتتة االتفتتتاقيتتتة

 العربل الارلي وإنشاا التصحر

 الجتتتافتتتة الانتتتايل لتتتدراستتتتتتتتتتة

 وتنستتتتتتتيل الجافة وا راضتتتتتتتل

لتتعتتتتاون لعتربل ا  لاتحتتتتاربتتتتة ا

 التصحر

 

  

باتل  ان اظا ر التصتتتتتتتحر نضتتتتتتتوج الايان، الترال، االقحال، تد ور الغياا الن

اليبيعل، تراج  خصتتتتتتوبة التربة، تال  التربة. ويعتبر العالم العربل بلرر الانايل 

  و الا دد %68.4م العربل تصتتتتحرا، اذ تبلغ نستتتتبة ا راضتتتتل الاتصتتتتحر  بالعال

ختالف فل انايل العالم ا  ا %11.6غير الاتصحر  وا راضل  %20بالتصحر 

 باللويت والبحرين بيناا تيل فل باقل الانايل ا خرج (،  %100العربل )

 مظاهر التصحر 

 

 التيلبات الاناخية،  

 ووقو  الانايل العربية فل الاجال الجاف بو شبه الجاف، 

 للتربة والغياا النباتل،  ناالستغالل الالرف وغير الاعيل

 استنياف الايان السيحية والجوفية،

 ضعف تينيات االستغالل للتربة. 
 

 عوامل التصحر
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 :ثانيةالمجزوءة ال 

 نما ج من اقتصادات متباينة النمو 
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 الواليات المتحدة األمريكية قوة اقتصادية عظمى

  الواليات الاتحد  ا اريليةالمجال المدروس: 

  -الواليات الاتحد  ا اريلية-ية االقتصادية: ناوذح قو  اقتصادية عظاى تجارج فل اجال التناالظاهرة المدروسة: 

اا اظا ر اليو  االقتصادية للواليات الاتحد  ا اريلية وا سس التل ترتلي علي ا؟ والعواال الافسر  ل ذن  اإلشكالية المرتبطة بدراسة الظاهرة:

  اليو ؟ والتحديات والاشالل التل تعترض ا؟ 

 ا لروبيينيس.... الربساالل،، الواليات الاتحد  ا اريلية، الترليي قو  اقتصادية عظاى، التنظيم الربسااللالمفاهيم المرتبطة بالموضوع: 

 اعالجة اجشلاليات: 

 وما العوامل المفسرة له ه القوة؟ما مظاهر قوة الفالحة األمريكية؟  

 

 

 

 
تتوزع المجاالت الفالحية بأمريكا بشةةةةةةةكل منظم حيث تتر.ز الزراعية  

الغربي تعتمد على الرعي  بالقسةةةةةم الشةةةةةرقي بينما أغلب المناطق بالقسةةةةةم

الواسةةةةةةةع والزراعة المسةةةةةةةقية   وتتعدد أنواع الزراعات .الفالحة الكثيفة 

 الذرة والصةةةةةةوجا( والزراعات الواسةةةةةةعة للقمح اضةةةةةةانة الى الزراعات 

 المتنوعة .الحبوب والقطن الى جانب الزراعات المدارية 

ل مراتب متقدمة وتتميز الفالحة بالكثانة ني اإلنتاا والتنوع .ما أنها تحت

 عالميا على مستوى اإلنتاا الزراعي او الحيواني:

 من اإلنتاا العالمي  %2 42ني انتاا الذرة والصوجا  1المرتبة   •

ني انتاا القطن والشةةمندر السةةكري بنسةةبة انتاا تصةةل الى  2المرتبة  •

11 3%  

   %4 9ني انتاا القمح بنسبة انتاا  3المرتبة  •

 مليون رأس  8 95المرتبة الرابعة ني انتاا األبقار 
 

 وما المشاكل التي تواجه ه ا القطاع؟

 المشاكل:

 ناك عد  اشتتتتالل وتحديات تواجه الييا  الفالحل بالاجال ا اريلل خصتتتتوصتتتتا تلك الارتبية بتراج  اليلج على الانتوجات 

باوجات البرد   اريلية اشتتتتتتلال فائضتتتتتتا فل اجنتاح، واعانا  الفالحة ان التيلبات الاناخية خصتتتتتتوصتتتتتتا تلك الارتبيالفالحية ا

التربة للتد ور نتيجة  وبي  بغلبية اربل الااشتتية لألبيار الحلوبة بعد تراج  الاراعل اليبيعية بستتبج الجفاف، وتعرض والجفاف

 االستغالل الالرف واستعاال الابيدات وا ساد  الليااوية

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 مظاهر قوة الصناعة األمريكية؟ وما العوامل المرسرة لها؟ وما المشاكل التي توااهها؟ ما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المفسرة لقوة الفالحة مظاهر قوة الفالحة 

 يالن بن نفسر قو  الفالحة ا اريلية ان خالل عد  عواال:  

تنو  تضتتتاريستتتل بحيث يوجد باليستتتم الشتتترقل الستتت ول اللبرج  العامل الطبيعي:

وجبال ا بال  إضتتافة الى ااتالل ا لاوارد اائية ب ا لن ري الايستتيستتبل وبو ايو 

والبحيرات اللبرج بيناا يستود باليستم الغربل الحواجي الجبلية لالرولل وبرييونا. 

را فل الانا  حيث يوجد فل اليستتتم الشتتترقل لاا يعرف الاجال ا اريلل تنوعا لبي

الانا  الياري البارد والشبه الاداري بالجنوج الشرقل بيناا يسود فل الوسي انا  

بلل بيناا يعرف الجانج الغربل الستتتتتتتتاحلل ستتتتتتتياد  اناخين جقاري جاف وانا  

احييل واتوستتتتيل و و اا يفستتتتر تنو  الاحاصتتتتيل اليراعية وارتفا  الاردودية 

سعة وتعت ستصال  ا راضل واعتااد الري لاا توفر براضل فالحية شا اد على ا

 فل الانايل التل تعانل ان نيص فل التساقيات 

يتارل فل اعتااد الفالحة االاريلية على التينيات الحديرة وربي  العامل التنظيمي:

الاجال الفالحل بالبحث العلال ولذا ا ستتتتتتتواق العالاية إضتتتتتتتافة الى قدرت ا على 

 ااألكروبيزنيس االندااح فل اليياعات االقتصادية 

 الاشالل التل تواجه الييا  العواال الافسر   اظا ر اليو  الصناعية 

تتجلى فل ارتفتتتتا  اجنتتتتتاح الصتتتتتتتتنتتتتاعل وب م 

الصتتتناعات ا ستتتاستتتية )الرييلة( صتتتناعة الصتتتلج 

)الرتبة الرالرة عالايا(، رم صناعة ا لانيوم )الرتبة 

للصتتناعات الخفيفة ف ل  وبالنستتبةالرابعة عالايا(، 

فل تيور استتتتتتتتار حيث تحتل الواليات الاتحد  

ى فل إنتاح الاياي االصتتتتتتتيناعل الاراتج ا ول

وعجين الورق والستتتتتتتيارات، والارتبة الرانية فل 

إنتتتتاح اليتتتائرات، وفل الصتتتتتتتنتتتاعتتتات العتتتاليتتتة 

التلنولوجيتتتتا تبيى الشتتتتتتترلتتتتات ا اريليتتتتة  ل 

الاستتتتتتتيير  على الاستتتتتتتتوج العالال، لاا تتوفر 

الواليتتات الاتحتتد  على صتتتتتتتنتتاعتتات بخرج قويتتة 

 .غذائية اتعدد  وصناعة سيناائية

  الاعادن واصتتتتتتتتادر الياقة حيث تحتل تتارل: فل وفر

الواليتتتات الاتحتتتد  الارتبتتتة ا ولى فل إنتتتتاح الل ربتتتاا 

والرانية فل إنتاح الفحم الحجري والغاي اليبيعل والرالرة 

فل إنتاح البترول، إضتتتتتتتافة إلى تيور الاستتتتتتتتوج التينل 

وتوفر اليتتد العتتاالتتة وب ايتتة دور التتدولتتة والبحتتث العلال 

 .والسوق االست اللية

ل رالث انايل بستتتتاستتتتية، وتتوي  الصتتتتناعة ا اريلية ف

لشتتتتاال الشتتتترقل: و و اجال صتتتتناعل قديم ويعد ا :و ل

بقوج انييتتة صتتتتتتتنتتاعيتتة فل العتتالم، ويرج  تفوق  تتذن 

وبشتتترية  يبيعية عواالالانيية فل اجال الصتتتناعة إلى 

وتتتاريخيتتة، رم الجنوج والستتتتتتتتاحتتل الغربل حيتتث ترتلي 

الصناعة على البترول والل رباا والرساايل واليد العاالة 

 .الاتوفر 

 

ضتتتعف الانافستتتة للانتجات الصتتتناعية ا اريلية  -

اليابان باام انتوجات البلدان الصتتتتتتناعية الجديد  

 واالتحاد ا وربل، 

 ارتفا  تلاليف اجنتاح  -

 ا  للفة ا جور وقدم التج ييات ارتف -

اللجوا الى ا سواق ا جنبية لجلج الاواد ا ولية  -

 نظرا لعدم لفاية اجنتاح الاحلل 

 ارتفا  فاتور  استيراد الاوارد الياقية  -
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 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 توااهها؟ما مظاهر قوة التجارة األمريكية والعوامل المرسرة لها والمشاكل التي  

  األمريكية:مظاهر قوة التجارة 

% من 82% من المبادالت الدولية، وتشةةةةةةكل المنتجات الصةةةةةةناعية 18الخارجية األمريكية تمثل التجارة 

% خاصةةةةةةة الحبوب، وأهم الواردات تتمثل ني المواد 3,1مجموع الصةةةةةةادرات األمريكية، والمواد الفالحية 

صنعة، وأهم األولية والبترول وبعق المنتجات الفالحية المدارية .الشاي والبن والفوا.ه، ومواد استهال.ية م

 الزبناء هسيا و.ندا والمكسيك واالتحاد األوربي

 العوامل المرسرة لقوة التجارة : 

ل سةةةةةاعدت عدة عوامل على قوة التجارة األمريكية، منها: ونرة اإلنتاا الفالحي والصةةةةةناعي، وتونر وسةةةةةاي

وطرا المواصالت وشر.ات التسويق، إضانة إلى دور الدولة ني عقد االتفاقيات والتكتالت التجارية، ورغم 

قوة التجارة الخارجية األمريكية نإن ميزانها التجاري عاجزا نظرا لصةةةةةةعوبة التصةةةةةةةدير وارتفاع النفقات 

 .العسكرية وقيمة الواردات

 المشاكل والتحديات التي توااه التجارة: 

o قة والمعةادن وارتفةاع النفقةات  عجز الميزان التجةاري نتيجةة ارتفةاع قيمةة الواردات من مصةةةةةةةادر الطةا

 العسكرية

o  ،تراجع قيمة الدوالر أمام العمالت األخرى خصوصا األورو والين الياباني 

o   والتسابق نحو األسواا قوة المنانسين الخارجيين 

o مريكي مع نصوص منظمة التجارة العالمية تعارض القانون األ 

o  غزو أسواا الصينتوسع صادرات بعق الدول .الصين باألسواا األمريكية وعجز هذه األخيرة عن 

 

 تواجه الواليات المتحدة األمريكية كقوة اقتصادية عظمى؟ التحديات التي اا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الاشالل الخارجية الاشالل الداخلية

تعانل باريلا ان اشتتلل ا عاصتتير الادارية والعواصتتف خصتتوصتتا 

بالستتتتاحل الجنوبل الشتتتترقل والوستتتتي ا اريلل، واشتتتتلل التستتتترج 

 جنتاجية الفالحيةالشاالل للاوجات البارد  التل تؤرر على ا

فالحل بستتتتتتبج استتتتتتتنياف الفرشتتتتتتة الاائية وتالح ا، تد ور اجنتاح ال

 والتلوث الذي تعانل انه البيئة 

انتشتتتتتتار الفير والبيالة وارتفا  الصتتتتتترا  االجتااعل بستتتتتتبج الايي 

 العنصري

 التباين فل تويي  الدخل الفردي بين الواليات 

 

o ،عدم استيرار العالة ا اريلية 

o  ،ارتفا  ال جر  غير الشرعية خصوصا ان الالسيك 

o فائض اجنتاح وعجي الاييان التجاري 

o   الانافسة اليوية للبلدان الصناعية الجديد 

o  ارتفا  الفاتور  النفيية 
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 نحو اندماج شامل األوربي:االتحاد 
 ربا : بوالمجال المدروس

 واشلالية اندااح الدول ووسائل ا( اب وروباقتصادي  ناوذح ان اقتصاديات عالاية )اتحاد : تعرفالمدروسةالظاهرة 

اراحل تلون االتحاد ا وربل؟ واا العواال الاسا اة فل اندااح دول االتحاد؟ واا  اا :اإلشكاليات المرتبطة بالظاهرة المدروسة

 التحديات الايروحة باام االتحاد وآفاقه؟  وااالاظا ر االقتصادية واالجتااعية لالندااح فل االتحاد ا وربل؟ 

 معالجة اإلشكاليات: 

 ؟ما مراحل تكون االتحاد األوربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مظاهر اندماج بلدان االتحاد األوربي؟ 

 مظاهر االندماج

 االندماج االجتماعي االندماج المجالي االندماج السياسي

توحيد الستتتتياستتتتات الخارجية والدفاعية والعال 

 على إقرار الدستور ا وربل الاوحد

 28ااتداد اجال االتحاد ا وربل حيث يضتتتتتتتم 

فاقية شتتتتتتينغن جلغاا دولة إضتتتتتتافة الى توقي  ات

 الاراقبة الحدودية على تنيل الاواينين 

اعتااد ستتتتياستتتتة اجتااعية اوحد  ت تم بتوفير التشتتتتغيل 

لدخل الفردي، وتضتتتتتتتان  وتحستتتتتتتين ظروف العال وا

حاد  ااعية لشتتتتتتتعوج دول االت ية االجت ية والرعا الحاا

 ا وربل

 

 والمالي مظاهر االندماج االقتصادي 

 االندماج المالي االندماج التجاري االندماج الصناعي االندماج الفالحي

تيبيل سياسة فالحية اشترلة 

تعال على الرف  ان اجنتاجية 

 لاا ونوعا  

اعتااد ستتتياستتتة صتتتناعية اوحد  ترلي 

بادرات الحر  وتشتتتتتتتجي   على دعم الا

االستتتتتتتتراتتارات الختتاصتتتتتتتتتة وتاويتتل 

 اياوالت وتيوير ا لاواج ة الانافسة ال

إقتتااتتة الستتتتتتتوق ا وربيتتة الاوحتتد  بن ج 

ستتتياستتتة تجارية داخلية اوحد  بين الدول 

ا عضتتاا تعتاد على إيالة الحواجي باام 

 تنيل ا فراد والسل  وا اوال 

لة ا ورو  ااد عا لعالة  EUROاعت

اوحتتد  إضتتتتتتتتتافتتة الى حريتتة تنيتتل 

 االستراارات بين دول االتحاد 

 

 الارحلة ا ولى 

1951 1957 

م بعد عيد اعا د  رواا 1951ت ستتتتتتس االتحاد ا وربل ستتتتتتنة 

وت ستتيس  الاجاوعة ا وربية للفحم والفوالذ  ان يرف ستتت 

)بلجيلا،  ولندا، لولستتتتتتتابور (،   ل دول البينلولس 6دول 

 وفرنسا، وإيياليا، رم بلاانيا الغربية( 

ارحلة الرالرةال الارحلة الرانية   

م تايي بتيورات حيث تم استتتبدال استتم الاجاوعة الى الستتوق 1957بداية ان 

ا وربية الاشتتتتترلة، والتل عالت على اصتتتتدار جواي ستتتتفر بوربل، ووضتتتت  

التل تتي  حرية التنيل  اتفاقية شرررينغنللصتتتيد البحري وتوقي  ستتتياستتتة اوحد  

م وت ستتتيس 1962لالفراد والستتتل  وتم تيبيل ستتتياستتتة فالحية اشتتتترلة ستتتنة 

م 1973عد  دول جديد  ان ا ستتنة برلاان بوربل انتخج انضتتات الى االتحاد 

نة  انضتتتتتتتات اليونان  1981الااللة الاتحد ، ايرلندا والداناارك رم فل ستتتتتتت

 م 1990م وبلاانيا الشرقية سنة 1986وانضات اسبانيا والبرتغال سنة 

تستتتتتتتاى  ذن الارحلة بارحلة االتحاد ا وربل حيث ت ستتتتتتتس عبر عد  

 ه الارحلة باعتااد العالة  وااتايت ماسرررتريخت اعا دات ب ا ا اعا د  

م تم توقي  اعا د  2004وفل ستتتتتتنة  EUROا وربية الاشتتتتتتترلة ا ورو 

دولة ان ا  28رواا الاؤسسة للدستور ا وربل، لاا انضات الى االتحاد 

) استتتتتوانيا ليتوانيا ليونيا بولونيا تشتتتتيك ستتتتلوفيليا  نغاريا ستتتتلوفينيا اايا 

م لاا انضتتتتتتتات 2013م رم بلغاريا ورواانيا ستتتتتتتنة 2007قبرص ستتتتتتتنة 

 يا ( ليتم ت سيس اجال إقليال دون حدود جارلية  لروات
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 ما العوامل المساهمة في اندماج بلدان االتحاد األوربي؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ما حصيلة االندماج بين بلدان االتحاد األوربي؟
تبة ا ولى عالايا احتل االتحاد ا وربل الانة اقتصتتتتتتتادية عالاية: حيث تيايد الناتج الخام للدول الاشتتتتتتتللة لالتحاد، احتالل الار

 1العالال الارتبة ان اليا   %17وضتتخااته الناتج االقتصتتادي العالال لاا تنو  اجنتاح الفالحل  ان %20.8لتلتل اقتصتتادي 

رتبة الرانية فل انتاح الصتتتلج وا ولى فل الستتتيارات واليائرات لاا تتنو  اجنتاجية الصتتتناعية وتعرف ضتتتخااة حيث احتل الا

التجار   ان %20وبول اصتتدر واستتتورد عالال  %30)االيرباص( لاا تيدات صتتناعة الفضتتاا. ناو الابادالت التجارية بنستتبة 

والتوفر على ب م  العالاية. تنو  البنية التجارية ا  ارتفا  استتتا اة الاواد الصتتتناعية، وتعدد وتنو  اليبناا والشتتترلاا التجاريين

 ار   20ا سواق الاالية العالاية )بورصة لندن( لاا تضاعفت قياة االستراارات ج

 . اجتااعيا عرفت اوربا تحسنا فل استوج الدخل الفردي واستوج الاعيشة ابا

 ما معيقات تحقيق االندماج الشامل؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عواال اؤسساتية  

 عواال االجتااعية الريافية 

 عواال جغرافية 

 عواال تاريخية

 وعل الاجتا  ا وربل ب  اية التلتل، والتضاان والتعاون لاواج ة العولاة 

خلل اؤستتتتستتتتات لبرج لتستتتتيير االتحاد: اجلس الويراا، البرلاان ا وربل، اللجنة ا وربية اشتتتترفة على 

 تحييل ب دافه 

 االنتااا ليار  بوربا ل ا قدم التعاير

ي اليبيعل )الستتت ل ا وربل( وتات  جل دول االتحاد بانا  االئم، واتنو  توفر بوربا حيوية الوستتت طبيعية:

 على اوارد اائية ا اة، ااتالل ا لررو  غابيه، واوق  استراتيجل

ست اللية لبير ، التيور العلال والتلنولوجل، وفر  حيوية الوسي اليبيعل يد  بشريا: عاالة اؤ لة، سوق ا

بورو،  200.000اليد العاالة ا جنبية الاؤ لة، استتتتتيياج ا داغة، نستتتتبة تشتتتتغيل لبير، دخل فردي ارتف  

  %9ونسبة بيالة ضعيفة 

العالاية(،  1929ا وربل بحداث اشتتتتتترلة )الحربين العالايتين، وانعلاستتتتتات بياة عرفت شتتتتتعوج االتحاد 

  -برنااج اجنعا  ا وربل-د الرورات الصناعية، وبرنااج اارشال وتعتبر ا 

يلعج ن ج الدول نظام الديايرايية الليبيرالية عااال بساسيا فل فت  إالانية االتحاد،  نه يتي  احترام الحريات  عواال تاريخية

ت  النظام االقتصتتتادي اللبرالل الانافستتتة الحر  ا ستتتاستتتية والتعبير، والترشتتت ، حيوق االنستتتان، إضتتتافة الى ف

 والخوصصة والابادر  الحر .

  التحديات

 ديمغرافية: التحدي ال

 ارتفاع نسبة الشيوخ  -

 نمو ديمغرافي بطيء  -

ارتفرراع الحرراجررة الى  -

 اليد العاملة 

 التحدي االقتصادي: 

 تباين النمو االقتصادي -

تباين مسرررررررتوى الناتج  -

 الداخلي اإلجمالي 

الررترربررعرريررررة فرري الررمررواد  -

  األولية

 التحدي المؤسساتي: 

الررعررمررررل عررلررى دعررم  -

الرردول التي التحقررت 

 حديثا 

 التحدي السياسي: 

ضررررررع  الديمقراطية 

فررري برررعرررو الرررردول 

 الملتحقة 

 التحدي المالي: 

عرررردم تعميم العملررررة 

عرررلرررى جرررمررريرررع دول 

االتحاد، أزمة الديون 

 السيادية

قبليةاآلفاق المست  

 تجاوز إشكاليات الهجرة: بتسوية وضعية المهاجرين السريين، وتشجيع الهجرة القانونية

 االنفتاح على دول جديدة  

 الميثاق ا ألوربي وضمان الحقوق والعدالة والحرية والكرامة وتضامن 
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 قوة اقتصادية صاعدة الصين:

 الصين المجال الجغرافي المدروس: 

  تجربة دولة نااية حييت اقالعا اقتصاديا وبصبحت قو  اقتصادية صاعد الظاهرة الجغرافية المدروسة: 

وما ما أسس ومؤهالت االقتصاد الصيني وأهم خصائصه؟ ما مظاهر قوة االقتصاد الصيني؟ اإلشكالية المرتبطة بالظاهرة المدروسة: 

 المشاكل والتحديات التي تواجه االقتصاد الصيني؟ 

  قوة اقتصادية صاعدةالمفاهيم والمصطلحات: 

 يات: معالجة اإلشكال

 اهر قوة االقتصاد الصيني؟ما مظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ما أسس ومؤهالت االقتصاد الصيني وأهم خصائصه؟
 الصيني؟عوامل قوة نمو االقتصاد 

 العوامل التنظيمية: العوامل البشرية: العوامل الطبيعية:

تنو  التضتتاريس الصتتينية ان ستت ول شتتاستتعة ذات 

تربة خصتتتتتبة ستتتتت ول انشتتتتتوريا ذات الخصتتتتتائص 

اليراعية خصوصا بالشاال إضافة الى تنو  الانا  

لشاال واداري فل الجنوج الشرقل اعتدل بارد فل ا

 وجبلل فل الغرج وصحراوي فل الشاال الغربل 

لاا تتوفر الصتتتين على فرشتتتة اائية ستتتيحية ا اة 

شتتتتانغ جيانغ ون ر لستتتتيانغ(  ون ر)ن ر  وانغ  وا 

 خصوصا بالجانج الشرقل للصين 

 يسا م فل وفر  اجنتاح اليراعل  >==

اتنوعتتتة  لصتتتتتتتينل: رروات يبيعيتتتةيوفر الاجتتتال ا

بلايات ا اة تترلي غالبيت ا فل الجانج الشتتتتتتترقل 

، حيول النفي )الفحمتتوي  بين يتتتاقيتتتة واعتتتدنيتتتة 

 (والغاي، الياقة الل راائية، الينك...

  ةصين على سوق است اللية ا الات تتوفر ال

االعتاتتتتاد على اليتتتتد العتتتتاالتتتتة 

 الخبير  وياقات بشرية اؤ لة 

 

م حيث تم ت ايم وستتتتتائل اجنتاح 1976الى  م1949االسرررررتفادة من المرحلة االشرررررتراكية

ناا  تاح وب ية اجن حديث عال ية( وت يات لبرج )لاونات شتتتتتتتعب عاون وتنظيم الفالحة فل ت

 ..السدود فل إيار سياسة الاشل على اليداين

 على التجار  الانعلسة ا تات بتيوير الصناعات ا ساسية وت  يل الاوارد البشرية

المجال فل  م:1978اسرررتفادة من مرحلة االنفتاح الرأسرررمالي اقتصررراد السررروق من  اا ل

احداث االستتتغالليات العائلية والاختلية والستتاا  بالاللية الخاصتتة لألراضتتل : الفالحي

واالنفتا  على االستتتتتتتتراارات الخاصتتتتتتتة وتخفيف احتلار الدولة لاا اتج ت نحو تحديث 

اجال التينيات الفالحة ان خالل استتتتيراد الالت وا ستتتاد  وتيوير ا بحاث العلاية فل 

تحديث الصتتناعة باستتتيراد التلنولوجيا المجال الصررناعي : بم فل والتج ييات ا ستتاستتية 

اياوالت  اياوالت خاصتتة فل الييا  االقتصتتادي واعاد  تنظيم بإنشتتااالغربية، الستتاا  

التتدولتتة، تيوير ا بحتتاث العلايتتة والتينيتتات والتج ييات. لاتتا عرف الاجتتال التجتتاري: 

ستتتراارات ا جنبية الى الصتتين تشتتجي  الابادالت التجارية ا  الخارح، وتشتتجي  جلج اال

االل ان يرف البنك الشتتتتتتتعبل الارليي  إعاد  تيييم عالة اليوان، ويرح ا للتعاال ال

 لانظاة التجار  العالاية. 2002انضاام الصين سنة  الصينل،

 ي تواجه النمو االقتصادي السريع للصين؟التحديات والتوالمشاكل  ما
اشتتتتتتتتتتالتتتل يبيعتتتة 

 وبيئية:

 الذي يشلل تحديا بفعل التصني تراج  الغياا الغابل وا راضل اليراعية بسبج االستغالل اللريف ويحف التادين، وت رير الفيضانات وا عاصير إضافة الى ارتفا  التلوث 

 د بالشيخوخة، انخفاض السالنة النشيية وارتفا  االعالة وانخفاض نسبة الناو السلانلتضخم عدد السلان، وانخفاض وتير  التيايد اليبيعل بسبج تحديد النسل الذي ي د اشالل سلانية

 الحة، الغرج الفيير رالث بقاليم تختلف فل استوج التناية السوسيواقتصادية، الشرق الغنل بن ضة اقتصادية وترلي اغلج السلان به، الوسي يستفيد ان تيدم الف التباينات الاجالية 

  جر  السلان نحو الادن، ضعف اؤشر التناية البشرية، تبعية الصين لألسواق الخارجية فل الاواد ا ولية والياقية  تحديات االح واالق 

 اظا ر قو  االقتصاد الصينل 

  الفالحة اظا ر قو  
 اظا ر قو  الصناعة  

 اظا ر قو  التجار  

يتوي  الاجال الفالحل بالصتتتتتتين بشتتتتتتلل انتظم 

حيث تترلي اليراعة بالجانج الشتتتترقل حيث تستتتتود 

يراعة الحبوج بالشتتتتتتاال الشتتتتتترقل ويراعة ا ري 

ناا يتايي الجانج الغربل بستتياد  بالجنوج الشتترقل بي

 النشاي الرعوي )تربية الااشية( 

تتنو  الانتوجتتتتات الفالحيتتتتة ويرتف  انتتتتتاج تتتتا 

اليراعل والحيوانل وتصتتتتتتدير ا واحتالل ا الاراتج 

ا ولى عالايا الشتاي اليا  ا غنام والخنايير الصتيد 

 البحري

عرف الاجتال الفالحل تيورا لبيرا فل نستتتتتتتبتة 

االنتاح والاستتتتا اة فل الناتج الداخلل اججاالل وفل 

 اح العالال اجنت

ي بغلج الصتتتتتتتناعات بالاجال الشتتتتتتترقل للصتتتتتتتين ترتل

 خصوصا الجانج الساحلل انه 

تتنو  الصتتتتناعات فل الصتتتتين بين ا ستتتتاستتتتية )صتتتتناعة 

الصتتتتتتتلتتج، والفوالذ، وصتتتتتتتنتتاعتتة ا لانيوم..( والتج يييتتة، 

واالستتتتتتتت اللية )النستتتتتتتيج، اللعج، ا حذية..( إضتتتتتتتتافة الى 

 الصناعات الايلانيلية والليااوية واالللترونية.. 

ية باحتالل ا اراتج عالاية حيث تتايي الصتتتتتناعة الصتتتتتين

تحتتتل الاراتتتج ا ولى فل انتتتاح الصتتتتتتتلتتج وبج ي  التلفتتاي 

واللابيوتر وإنتاح ا ستتتتتتتاد  الليااوية واالستتتتتتتانت وتحتل 

الارتبة الرانية فل انتاح الصتتتتتتتناعة النستتتتتتتيجية والرالرة فل 

 صناعة السيارات 

تحتل الصين الانة عالاية ان حيث اسا ات ا فل اجنتاح 

تبتتة ان اجنتتتاح الصتتتتتتتنتتاعل العتتالال بي الر %7العتتالال ج

 الرابعة ليو  اقتصادية 

تعد الصتتتتتتتين قو  تجارية لبرج فل العالم، حيث 

تتنو  فل بنيت ا التجارية ا  ارتفا  نستتتتبة استتتتا اة 

 الصناعة فل الصادرات

سجل اييان ا التجاري فائضا، تسجل صادرات ا 

ان الاواد ا ستتتاستتتية وواردات ا ان الاواد الاصتتتنعة 

 ا ولية

 تعدد الشتتتتتتترلاا واليبناا التجاريين حيث تتعاال

 ا  اليوج االقتصادية اللبرج وبسواق العالم الرالث 
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 المراهيم المصطلحات الخاصة بما ة التاريخ: 

 المراهيم والمصطلحات والوقائل التاريخية واألعالم وف  اإلطار المراعي:

 الشرح المفاهيم

 

 

 

 

 


