
التدابیر المتخذة
تشخیص المشاكل

توعویة تقنیة قانونیة

توعیة 
المواطنین 

بضرورة ترشید 
استغالل مختلف 
الموارد الطبیعیة 

، والتحسیس 
بخطر فقدان 

.السیطرة علیھا

 بناء السدود•
والتنقیب على المیاه 
.وتنقیة المیاه العادمة

بناء المدرجات للحد •
.من التعریة

االھتمام بالبحث •
.العلمي حول الغابة

اعتماد فترة الراحة •
.البیولوجیة

االھتمام بالطاقات •

 تأسیس المجلس األعلى•
للماء والمناخ وإصدار 

قانون الماء
تأسیس المندوبیة •

السامیة للمیاه والغابات
إصدار ظھیر ینظم الصید •

البحري ومراجعة اتفاقیات 
.الصید مع أوربا

جلب االستثمارات •
األجنبیة لخلق صناعات 

مرتبطة بسلوكیات المواطن مرتبطة بالمناخ

الموارد 
الطبیعیة

سوء استغالل اإلنسان  
للموارد الطبیعیة المختلفة 

استنزافھا  :من خالل
وتلویثھا واإلخالل بتوازن 

كالثروة : البعض اآلخر منھا
البحریة ، والمصادر الطاقیة 

.والمعدنیة

معظم الموارد  تركز•
المائیة بالمنطقة األطلنطیة

تعرض التربة والغطاء •
النباتي والموارد المائیة 

لتھدیدات سنوات الجفاف 
.المتتالیة

الموارد الطبیعیة التشخیص و أسالیب التدبیر-المجال المغربي

االھتمام بالطاقات •
.المتجددة

األجنبیة لخلق صناعات 
تحویل المعادن داخل 

.البالد

.والمعدنیة
.المتتالیة

تجھیزیاً  اجتماعیاً  اقتصادیاً  التنمیة البشریة  مشاكل مشاكل دیموغرافیة

الثروة 
البشریة

توسیع •
االستفادة من 

الخدمات 
العمومیة 

الضروریة مثل 
الماء والكھرباء 

والطرق 
.القرویة

المؤسسات  بناء•
التعلیمیة 

والصحیة داخل 
.القرى

.تعمیم التمدرس•
محاربة األمیة •

خاصة في صفوف 
.الكبار

على السكن  القضاء•
.العشوائي

تعمیم التغطیة •
.الصحیة

تحفیز جمعیات •
التكافل االجتماعي 

ودعمھا مادیاً 
.  ومعنویاً 

مشاریع إنمائیة  خلق•
.لفائدة المقاولین الشباب

تشجیع مبادرات •
الجمعیات اإلنتاجیة داخل 
المدن واألریاف على حد 

.سواء
تشجیع الرأسمال الخاص •

.لخلق مناصب شغل جدیدة
.خلق األقطاب الصناعیة•

غالبیة الساكنة النشیطة  اشتغال•
.بالقطاع األول

ارتفاع نسبة البطالة بالمجال •
الحضري خاصة في صفوف 

.الذكور ذوي الشھادات
ارتفاع نسبة األمیة خاصة لدى •

.النساء
عدم كفایة األطر والخدمات •

.الصحیة
.ضعف الدخل الفردي•

وثیرة التزاید السكاني ال تزال •
.مرتفعة

الفئات الشابة على  ھیمنة•
.الھرم السكاني للمغرب

تركز معظم السكان على •
.الواجھة األطلنطیة



االختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني -3

التحدیات 
والمبادئ

االختیارات 
الكبرى

االختیارات 
المجالیة

تحدیات المجال المغربي
:  لتحدي الدیموغرافيا -  1

التزاید السریع للسكان یؤدي إلى 
ازدیاد الطلب على سوق الشغل 

.انتشار البطالة والتھمیش: وبالتالي

: التحدي االقتصادي

:تنمیة العالم القروي  - 1
التخفیف من التباینات بین المدن واألریاف، من خالل 

.توفیر كل متطلبات االستقرار داخلھا

تحسین ظروف     : تأھیل االقتصاد الوطني - 2

االستثمار وتوفیر مرتكزات جدیدة للتنمیة 

األقالیم الشمالیة•
محاربة ظاھرتي : والشرقیة

.التھریب والحریَك بطرق شمولیة

المحافظة على : المناطق الجبلیة•
.الموارد الطبیعیة

ضعف : التحدي االقتصادي -  2
البنیات اإلنتاجیة یؤدي إلى ضعف 
وثیرة النمو االقتصادي أمام تزاید 

تحدیات العولمة واالنفتاح على 
.السوق العالمیة

:  التحدي البیئي - 3
تزاید الضغط على الموارد الطبیعیة 

.أمام تفاقم التقلبات المناخیة

:المبادئ
تدعیم الوحدة الوطنیة -1
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة -2
المحافظة على البیئة -3
إشراك السكان في التسییر -4

االستثمار وتوفیر مرتكزات جدیدة للتنمیة 
.االقتصادیة  داخل البوادي والحواضر معاً 

تدبیر الموارد الطبیعیة والمحافظة على  - 3
:    التراث

ترشید تدبیر الموارد الطبیعیة عن طریق إدماج 
التربیة البیئیة واالھتمام بالتراث القروي 

.وتوثیقھ

محاربة المضاربات  : حل إشكالیة العقار - 4

حل تعقید البنیة + العقاریة  داخل المدن 
.العقاریة داخل البوادي

+  محو األمیة  :تأھیل الموارد البشریة - 5

...إصالح التعلیم+ التكوین المھني

معالجة التباینات بین  :السیاسة الحضریة - 6

....                                                                                                                           +محاربة السكن العشوائي+ المدن

.الموارد الطبیعیة

تدبیر الموارد : البحر والساحل•
البحریة وتعزیز االنفتاح على 

.الخارج

تدبیر : المناطق الصحراویة•
المجاالت الھشة وتحقیق االندماج 

.الجھوي

تحقیق رھان : المدارات المسقیة•
األمن الغذائي واالنفتاح على السوق 

.العالمیة

تحقیق الفعالیة : مناطق البور•
.  االقتصادیة والتوازنات المجالیة

تأھیل المدن : الشبكة الحضریة•
.عبر تنمیة شاملة ومندمجة



ٔازمة المدينة والريف : التهيئة الحضرية والريفية - 4
ؤاشكال التدخل

أزمة 
المدینة

أزمة 
الریف

عالقة تأثیر وتأثر

:  بعض مظاھر أزمة المدینة المغربیة
ضعف + انتشار األنشطة االقتصادیة غیر المھیكلة : اقتصادیاً  -1

...انتشار المضاربات العقاریة+ الدخل الفردي 
ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف ذوي : اجتماعیاً  -2

:  بعض مظاھر أزمة الریف المغربي
غیاب األنشطة االقتصادیة الموازیة  : اقتصادیاً  - 1

...للفالحة
انتشار األمیة والفقر واتساع الھوة بین : اجتماعیاً  - 2 ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف ذوي : اجتماعیاً  -2

ارتفاع نسبة الفقر الحضري + الشھادات من الشباب 
أزمة السكن العشوائي + والتھمیش واإلقصاء االجتماعي 

   ...
أزمة النقل + عدم كفایة الخدمات والمرافق العمومیة : تجھیزیاً  -3

...الحضري
انتشار التلوث + ازدیاد الضغط على المجاالت الخضراء : بیئیاً  -4

...تدھور المدن العتیقة+ بشتى أنواعھ 

:أشكال المعالجة عبر سیاسة إعداد التراب    
:تدابیر شاملة لمعالجة أزمة المدینة –1
: اقتصادیاً •
:اجتماعیاً •
: تجھیزیاً وبیئیاً •
:تدابیر التھیئة الحضریة–2
:تقنیة: مؤسساتیة: قانونیة•

انتشار األمیة والفقر واتساع الھوة بین : اجتماعیاً  - 2
...المدن واألریاف والتھمیش

معاناة الساكنة الریفیة من العزلة وغیاب : تجھیزیاً  - 3
...بعض المرافق والتجھیزات العمومیة

ازدیاد الضغط على الموارد الطبیعیة وتوسع : بیئیاً  - 4
...العمران على حساب األراضي الزراعیة

:أشكال المعالجة عبر سیاسة إعداد التراب    
:برامج تنمیة األریاف–1
:برامج التنمیة االقتصادیة•
:برامج التنمیة االجتماعیة•
:برامج التجھیزات العمومیة•

:برامج التھیئة الریفیة–2
:دور التھیئة الریفیة•
:دور سیاسة إعداد التراب الوطني•



مشكل الماء وظاهرة التصحر بالعالم العربي - 5

تأثیر وتأثر
مشكل 
الماء

ظاھرة 
التصحر

المظاھر

العوامل

الموقع العرضي لمعظم بلدان العالم العربي داخل النطاق :  طبیعیة•
.البیمداري مما یكرس التقلبات المناخیة وتوالي سنوات الجفاف

سلوكیات اإلنسان كاستنزاف المیاه عبر الري السطحي :  بشریة•

 ...وتلویثھا بتكثیف استخدام الكیماویات

الموقع العرضي لمعظم بلدان العالم العربي داخل النطاق :  طبیعیة•
.التعریة والتجویة–البیمداري مما یكرس الجفاف 

سلوكیات اإلنسان كاستنزاف المیاه السطحیة والباطنیة :  بشریة•

 ...الرعي الجائر–اجتثاث الغابة –وتلویثھا 

المظاھر

العوامل

المظاھر المظاھر

من مجموع المیاه المتجددة في   %0,5ال یمتلك الوطن العربي سوى  •
.العالم

متر مكعب  600تناقص حصة الفرد السنویة من الماء إلى حوالي •
.متر مكعب عالمیاً  7700كمعدل للعالم العربي مقابل 

:  دول فقیرة مائیاً : تباین دول العالم العربي من حیث الخصاص المائي•
.  النیل: المغرب، دول غنیة: لیبیا ، دول مھددة+ ش ج ع 

 زحف الرمال: الترمل •
جفاف األنھار والعیون واآلبار: نضوب المیاه•

تشقق التربة نتیجة شدة التبخر والجفاف: اإلقحال•

ارتفاع نسبة ملوحة التربة: تملح التربة•

فقدان التربة للمخصبات : تدھور خصوبة التربة•

تدھور الغابة: تراجع الغطاء النباتي•

التدابیراألبعاد

.الفقر المائي في تزاید كلما تزاید السكان: دیموغرافیاً •

.اعتماد الفالحة التقلیدیة یكرس استنزاف المیاه:اقتصادیاً •

:  مستقبل الوطن العربي مھدد بالحروب من أجل الماء :استراتیجیاً •
السیطرة الصھیونیة على الموارد المائیة بحوض األردن

الدورة الزراعیة+ تتبیث الرمال + التشجیر : تدابیر تقنیة•

استراتیجیات عربیة لمحاربة  التصحر: تدابیر قانونیة•

مراعاة خصائص البیئة الجافة: تدابیر اقتصادیة•

محاربة الفقر واألمیة والجھل : تدابیر اجتماعیة•



مريكية - 6
ٔ
قوة اقتصادية عظمى: الواليات المتحدة اال

أسس 
القوة

مظاھر 
القوة

:المؤھالت الطبیعیة
تنوع التروات (تنوع التضاریس : شساعة المجال -  1

) + وفرة الفرشات المائیة والسھول + الطبیعیة 
+  ضخامة الفالحة والصناعة > ) =تنوع المناخات(

.توفر مصادر الطاقة

أكبر > =واجھتان محیطیتان : االنفتاح المجالي -  2
.   قوة تجاریة

:المؤھالت البشریة
یبلغ عدد الساكنة حوالي : الخصائص الدیموغرافیة -  1

:مظاھر قوة الفالحة - 1
خدمات األقمار + استخدام اآلالت المتطورة   :اعتماد التكنولوجیا المتطورة

...)تسویق المنتوج+ العملیات الفالحیة (الصناعیة عبر الحاسوب في كافة مراحل اإلنتاج 

مردودیة مرتفعة  : احتالل المراتب المتقدمة في اإلنتاج والتصدیر=  <

في أنتاج  2م ...+  الذرة 1م + القطن  2م + في إنتاج القمح  3م : جودة عالیة + انتاج ضخم 
المزروعات المداریة في + معظم االنتاج الزراعي والحیواني یتم بالسھول الكبرى ...( الخنازیر

).خلیج المكسیك

تتموقع الفالحة : اندماج الفالحة مع باقي القطاعات : األَكروبیزنیس

تقوم الصناعة بمد الفالحة : األمریكیة كحلقة وصل بین باقي األنشطة االقتصادیة األخرى بحیث
باآلالت والتقنیات ومصادر الطاقة المختلفة، في حین تمولھا األبناك برؤوس األموال، كما 

ثم یتكلف قطاع المواصالت بتسویق اإلنتاج داخلیاً . تستفید من نتائج البحوث الجامعیة
1

م ن، مختلفة األجناس، تھیمن علیھا الفئة النشیطة 300
.    ، ویتركز معظمھم بالواجھة الشرقیة%65بحوالي 

  $36300دخل مرتفع : خصائص التنمیة البشریة -  2

سنة 75معدل أمد حیاة مرتفع + مستوى تعلیمي راق+ 
.  نقطة 0.944عالمیا بقیمة  10المرتبة > =

:التنظیم الرأسمالي الفعال
تزاید نفوذ الشركات الضخمة : دور النظام الفیدرالي -  1

.وتأثیرھا في السیاسة االقتصادیة

امتالكھا لرؤوس أموال : دور المقاوالت الخاصة -  2

.  التقدم التكنولوجي+ مرونة التسییر + ضخمة 

:  إشعاع المدن األمریكیة على مستوى العالم -  3
:  دیترویت+ العاصمة المالیة : نیویورك(

... ).عاصمة السیارات

ثم یتكلف قطاع المواصالت بتسویق اإلنتاج داخلیاً . تستفید من نتائج البحوث الجامعیة
.   وخارجیاً 

:مظاھر قوة الصناعة -  2
توفر احتیاطي ضخم من +  2االستفادة من ح ع    :مؤھالت الصناعة األمریكیة

.التركیز على الصناعات عالیة التكنولوجیا لتجاوز المنافسة+ الثروات الطاقیة والمعدنیة 

في إنتاج المعادن :  احتالل المراتب المتقدمة على الصعید العالمي

).  الحواسیب+ الكھرباء + تكریر البترول  1م ) + (الغاز + الفحم + البترول  2م : ( والطاقة
اندماج مؤسسات + وتنتشر الصناعات ذات التكنولوجیا العالیة في جمیع مناطق البالد، 

).  سیلیكون فالي(الصناعات عالیة التكنولوجیا في المجمع الصناعي 

:مظاھر القوة التجاریة والمالیة  - 3              
.وسائل وطرق المواصالت الضخمة والمتطورة  :أسس القوة التجاریة -

االنفتاح على كل السوق العالمیة + غلبة المواد الصناعیة على الصادرات : مظاھر القوة التجاریة -

.من الرواج التجاري العالمي%19> =عجز المیزان التجاري #

من الشركات متعددة  %44+ غزو االستثمارات األمریكیة لكل دول العالم : تجلیات الھیمنة المالیة - 

.الجنسیات أمریكیة



وربي نحو اندماج شامل -7
ٔ
االتحاد اال

مراحل 
تشكل 
االتحاد 

مقومات  
االندماج 
األوربي

مظاھر 
االندماج في 

االتحاد

:1951اتفاقیة باریس 
أوراطوم : المجموعة األوربیة للفحم والفوالذ

ORATOM  :6 غ .ألمانیا+ فرنسا : دول  +
.دول البنیلوكس+ إیطالیا 

:1957اتفاقیة روما 
من  CEEتأسیس المجموعة االقتصادیة األوربیة 

.طرف نفس الدول الست

:  وحدة التاریخ والمصیر المشترك •
معایشة كافة الشعوب األوربیة لنفس األحداث 

التاریخیة السیاسي كالحربین العالمیتین، 
.1929واالقتصادیة كأزمة 

:المظاھر االقتصادیة - 1
تنظیم المجال  :

بحیث نمیز مابین مركز االتحاد وھو 
عبارة عن عواصم  مثل لندن وبرلین 
التي تشكل... ولوكسمبورغ وبروكسیل 
میَكالوبول تتركز فیھ جمیع مؤسسات 
أطراف االتحاد التي تشكلھا+ القرار  
باقي الدول  األعضاء التي تضم أنشطة 
.ثانویة تخضع إلشراف المركز 

الوحدة النقدیة:
تتمثل أھدافھا في تعزیز الوحدة القومیة

+تجاوز التذبذبات الشاذة للدوالر+   

:1992اتفاقیة ماستریخت 
.دولة  12تأسیس االتحاد األوربي یضم 

:2002إقرار عملة موحدة 
EUROالیورو  

:2004اتفاقیة روما 
دولة  25حول وضع دستور أوربي یشمل 

لم یطبق بسبب رفض  #تشكل االتحاد 
.بعض الدول األعضاء

.1929واالقتصادیة كأزمة 

تكامل المؤھالت  :وحدة االنتماء الجغرافي •
.الجغرافیة

نھج  :وحدة النظام السیاسي واقتصادي •
كافة الدول األوربیة للنظام الدیمقراطي سیاسیاً، 

:والرأسمالي اقتصادیاً 

ساكنة : إمكانیة استغالل الثروة البشریة •
ذات خصائص تنمیة بشریة + ضخمة ومؤھلة 

.قوة دافعة لالقتصاد= مرتفعة 

إنشاء مؤسسات تسھر على تسییر  •
+  تشریعیة + مؤسسات تنفیذیة :االتحاد
.قضائیة

 

+تجاوز التذبذبات الشاذة للدوالر+   
منافسة الوالیات المتحدة في الھیمنة

.االقتصادیة 
مكانة االتحاد ضمن التجارة الدولیة:

أ في الرواج.م.إلى جانب و 1یحتل م 
بسبب %19التجاري العالمي ب  
توفره على صناعات قویة وأكبر میناء 
وعلى مستوى) + روتردام(في العالم  
التجارة بین دول االتحاد، تم نھج 
.  سیاسة السوق الوحید 

:المظاھر االجتماعیة-  2
حریة تنقل األشخاص واألموال 

والبضائع بین دول االتحاد من دون 
  >= جوازات سفر أو قیود جمركیة  

خلق منافسة على مستوى األسعار 
استفادة الشعوب األوربیة + والجودة 

من فرص متابعة الدراسة والشغل داخل كل 
مساھمة الدستور األوربي + دول االتحاد 

في  إشاعة الحقوق والتضامن بین الشعوب

.وحمایة التراث الثقافي 

=  رومانیا + انضمام بلغاریا  2008
دولة  27



  الصين قوة اقتصادية صاعدة– 8

بعض نماذج 
قوة االقتصاد 

الصیني

مقومات 
االقتصاد 
الصیني

خصائص 
االقتصاد 
الصیني

 ارتفاع مؤشر النمو
االقتصادي بوثیرة 

.سریعة
 احتالل مراتب

احتالل الفالحة الصینیة لمراتب متقدمة على 
:الصعید العالمي

ارتفاع المردودیة الفالحیة مما أدى إلى احتالل إنتاج بعض 
األرز والقطن اللذان  : المحاصیل للصدارة العالمیة أھمھا

تنتشر زراعتھما بالمنطقة المداریة في الجنوب الشرقي، 
قطاع الماشیة + والقمح في سھل منشوریا بالشمال الشرقي 

.بالغرب خاصة األغنام والخنازیر

احتالل الصناعات الصینیة مراتب متقدمة 
:عالمیاً 

استفادت الصناعة الصینیة بشكل كبیر من المرحلة االشتراكیة التي 

:إمكانیات الوسط الطبیعي -  1
یوفر المجال الصیني إمكانیات فالحیة 

شساعة المجال: وصناعیة  ھائلة تتمثل في
الذي یوفر األراضي الزراعیة والرعویة 
وتنوع المناخات الذي یفرض تنوع  

ضخامة تنوع الثروات + المحاصیل 
الفحم (المعدنیة والطاقیة : الطبیعیة

...)الكھرباء+

:دور الثروة البشریة  -  2
بالرغم من ضخامة الساكنة الصینیة فإنھا 
احتالل مراتب استطاعت تغییر خصائصھا الدیموغرافیة 

متقدمة من حیث الناتج 
.الداخلي الخام

 أھمیة المساھمة
ضمن الرواج التجاري 

العالمي
 استقطاب استثمارات

غزو رؤوس + ضخمة 
أموالھا لكافة دول 

.العالم

استفادت الصناعة الصینیة بشكل كبیر من المرحلة االشتراكیة التي 
وضعت قواعد الصناعة الثقیلة التي تحتل فیھا الصدارة العالمیة 

،إلى جانب الصناعة الكھربائیة والنسیج، )الكیماویة+ الصلب (
.وتتوزع مختلف الصناعات على الواجھة الشرقیة للبالد

:قوة التجارة الخارجیة الصینیة 
استحواذ اآلالت والمعدات الكھربائیة  :بنیة التجارة الصینیة

.  والمیكانیكیة على صادرات وواردات الصین
تفوق قیمة الصادرات على الواردات مما : وضعیة المیزان التجاري

.ینعكس إیجاباً على المیزان التجاري الذي یحقق الفائض
كل دول العالم وفي مقدمتھا جنوب شرق : الشركاء التجاریون

.آسیا

استطاعت تغییر خصائصھا الدیموغرافیة 
اقتداًء بالدول المتقدمة وذلك باعتماد سیاسة 
الطفل الوحید، مما یجعل الفئة النشیطة سائدة

سنة،مما 72أمد الحیاة مرتفعاً ب +  %69ب  
ویستقر معظم. یساھم في تحریك عجلة التنمیة 

.   الساكنة على الواجھة الشرقیة للصین

:دور التنظیم االقتصادي  -  3
: الفترة الماویة(مرحلة البناء االشتراكي 

نھج سیاسة اشتراكیة ):1949-1976
.على المنوال السوفیاتي

إصالحات دینغ كسیاوبینغ منذ (مرحلة االنفتاح الرأسمالي 
القطیعة مع): 1978

.السوقالسیر نحو اقتصاد + الماضي االشتراكي  

).اختالل الطلب على المنتجات الصینیة+ أسعار المواد األولیة (بقاء االقتصاد الصیني رھیناً بتقلبات السوق الدولیة –1
.تفاوت مستویات المعیشة بین سكان األریاف والمدن–2
.تركز معظم الساكنة واألنشطة واالستثمارات على الواجھة الشرقیة للبالد: التباین اإلقلیمي–3
.مشكل التلوث بسبب التصنیع الضخم واستخدام الفحم نظراً لتوفره بكثرة–4

تحدیات 
ومشاكل 
االقتصاد 

:الصیني



التحوالت االقتصادية والمالية واالجتماعية والفكرية في العالم  - 2
م 19في القرن 

التحوالت 
االقتصادیة

لتحوالت ا
المالیة

التحوالت 
االجتماعیة
والفكریة

:أسس التحوالت االقتصادیة
م في 19شھد القرن 

العالم الرأسمالي ظھوراً 
الختراعات تقنیة غطت مختلف 

مر تطور الرأسمالیة بثالث مراحل 
:كبرى

 :مرحلة الرأسمالیة التجاریة •
كان النشاط التجاري ھو عماد 

االقتصاد الرأسمالي خالل القرن 

I .التحوالت االجتماعیة:
:التحوالت الدیموغرافیة •

م انفجاراً 19شھد العالم الرأسمالي خالل القرن 
دیموغرافیاً بسبب ارتفاع معدالت الوالدات المرتبط 

تضاعف أعداد + بتحسن المعیشة والظروف الصحیة 
.ساكنة المدن بسبب الھجرة

الطاقة ووسائل النقل : المیادین
مما ... الكیمیاء+ التعدین + 

أدى إلى تقدم سریع في 
.:المیدانین الفالحي والصناعي

مظاھر التحول الفالحي 
:والصناعي

ظھور أسالیب جدیدة في العمل 
استخدام + الفالحي والصناعي
ارتفاع  >=التقنیات المتطورة 

المردودیة والجودة، وبالتالي 
تحقیق فائض اإلنتاج والتفكیر 

.في أسواق خارجیة لتصریفھ
.انطالق الحركة االمبریالیة >=

االقتصاد الرأسمالي خالل القرن 
م بسبب ازدھار التجارة المثلثیة 16

وظھور الفكر المیركنتیلي، مما أدى 
.إلى ظھور البورجوازیة التجاریة

 : مرحلة الرأسمالیة الصناعیة •
أدت الثورة الصناعیة إلى نمو 

البورجوازیة الصناعیة داخل المدن 
مما أدى إلى تحكمھا في االقتصاد 

.عبر التركیز الرأسمالي

:  مرحلة الرأسمالیة المالیة •
م 19سببت الثورة التقنیة للقرن 

تحكم األبناك والبورصات في 
.االقتصاد

.ساكنة المدن بسبب الھجرة
:التحوالت في البنیة االجتماعیة•

أدت الثورة التقنیة إلى ھیمنة الفئة النشیطة على الھرم 
السكاني للبلدان الرأسمالیة مما سبب في ظھور فئة 

.اجتماعیة جدیدة مرتبطة بالصناعة ھي فئة البرولیتاریا
II .التحوالت الفكریة:

االشتراكي للدفاع عن حقوق  -ظھور الفكر الشیوعي 
واتخذ اتجاھان . البرولیتاریا ضد البورجوازیة

.االشتراكیة العلمیة+ الفوضویون : مختلفان

نشوب صراع طبقي بین البورجوازیة والبرولیتاریا حول 
امتالك وسائل اإلنتاج، حیث ظھرت النقابات التي نظمت 

الحركات العمالیة في شكل إضرابات استطاعت من خاللھا 
.  تحقیق مجموعة من المطالب المختلفة



ولى - 3
ٔ
التنافس االمبريالي واندالع الحرب العالمية اال

مظاھر 
التنافس 

اإلمبریالي 

األزمات 
الدولیة 
المسببة 
Iللحرب ع 

وسائل تسویة 
الخالفات حول 
مناطق النفوذ

:مناطق التنافس اإلمبریالي
اشتد التنافس اإلمبریالي بین 

مجموعة من القوى 
االستعماریة األوربیة حول 

عقد عدة مؤتمرات لتجاوز 
:النزاعات حول مناطق النفوذ

:حول المغرب 1911و  1905أزمتي 
نشبت بفعل : 1905أزمة طنجة  •

إفشاء اإلمبراطور األلماني لقرارات 
االتفاق الودي السریة حول المغرب 

تالھا انعقاد . في خطابھ الشھیر بطنجة االستعماریة األوربیة حول 
مناطق النفوذ داخل العالم 

حوض –شمال إفریقیا : (النامي
...)البلقان –الكونغو 

استخدمت الدول اإلمبریالیة 
عدة وسائل وأسالیب في 

إطار منافستھا حول 
:المستعمرات أھمھا

التحالفات العسكریة  •
.واالتفاقات الثنائیة

تكریس االمتیازات •
.االقتصادیة

.السباق نحو التسلح•

:النزاعات حول مناطق النفوذ
برلین  + Iمؤتمر برلین : أھمھا

II  + الجزیرة + مدرید
كانت نتائجھا تخدم ... الخضراء

مصالح اإلمبراطوریات 
+  فرنسا (االستعماریة الكبرى 

وأقصت امتیازات ) بریطانیا
+  القوى األخرى مثل ألمانیا 

إیطالیا فشكل ذلك إحدى أسباب 
.  غیر المباشرة Iح ع 

االتفاق الودي الفرنسي 
:م1904اإلنجلیزي 

حسم النزاع بین الطرفین لكنھ 
كان سبباً في اندالع أزمات  

سیاسیة بین فرنسا
.وألمانیا 

تالھا انعقاد . في خطابھ الشھیر بطنجة
، الذي فاقم 1906مؤتمر الخزیرات 

.من امتیازات الفرنسیین داخل المغرب
كان كرد فعل   :1911أزمة أَكادیر  •

عسكري ألماني أمام تجاھلھا من 
طرف فرنسا، حیث ھددت بقصف 

.خلیج أَكادیر
.  حول البلقان 1911و  1908أزمتي 

استیالء النمسا على البوسنة 
حطم آمال الصرب  1908والھرسك 

في تأسیس یوغوسالفیا، مما أدى إلى 
انتقامھم  باغتیال ولي عھد النمسا 

، فشكل ذلك شرارة بدایة 1914یونیو 
الحرب 

.العالمیة األولى



4
العربي

اليقظة الفكرية في المشرق  -  4
العربي

بواعث الیقظة في المشرق 
: العربي

  حملة نابولیون بونابارت على مصر
نشرت الوعي القومي ): 1801- 1798(

داخل الشعوب العربیة من خالل مبادئ 
.الثورة الفرنسیة

  ضعف السلطة المركزیة العثمانیة
أمام توغل األوربیین داخل البالد الغربیة 

).الجزائر(

ظروف انتقال الیقظة من 
:الشام نحو مصر

مرتبطة :  ظروف داخلیة - 1

بإصالحات محمد علي باشا التي 
:  شملت مختلف المیادین

االقتصادیة واالجتماعیة  والثقافیة 
والعسكریة واإلداریة، التي جعلت 

من مصر دولة قویة تضاھي 

:التیارات الفكریة اإلصالحیة
:  التیار السلفي اإلصالحي - 1

نسبة إلى السلف الصالح، یدعو إلى 
محاربة + الرجوع إلى أصول الدین 

+  نبد الطبقیة وإسقاط االستبداد+ البدع 
الدعوة إلى الجھاد + فتح باب االجتھاد 

أھم ... تعلیم المرأة+ ضد المستعمر 
محمد + جمال الدین األفغاني : رواده 
...عبد الرحمن الكواكبي+ عبده  ).الجزائر(

  انتفاضة الشعوب العربیة ضد سیاسة
.التتریك العنصریة

  نمو الطبقة الوسطى داخل المجتمعات
.العربیة جعلھا تقود مبادرات التغییر

  بروز دور المرأة داخل المجتمع
.العربي

  البعثات الطالبیة نحو أوربا أنتجت
طبقة مثقفة غدت التیارات اإلصالحیة 

.السلفیة والعلمانیة
  انتشار الجمعیات الثقافیة التي تدعو

.إلى االستقالل

من مصر دولة قویة تضاھي 
القوى الغربیة،مما نقل إلیھا 

.  إشعاع الیقظة الفكریة

مرتبطة   : ظروف خارجیة - 2

بانتقال مجموعة من المفكرین 
تأثیر + الشامیین  نحو مصر 

الحملة الفرنسیة داخل المجتمع 
المصري حیث انتشر الفكر 

التحرري في أوساط كافة الشرائح 
اكتشافات الحضارة + االجتماعیة 
...الفرعونیة

...عبد الرحمن الكواكبي+ عبده 

 : التیار اإلصالحي العلماني - 2
نسبة إلى  اللیبرالیة الغربیة، أسسھ 

بعض رواد البعثات الطالبیة إلى أوربا 
المتأثرین بمظاھر التحرر الغربي، 

+  فرح أنطوان + قاسم أمین : أمثال
الدعوة : أھم مبادئھ... فرانسیس مراش

تحریر + إلى فصل الدین عن السیاسة  
...إسقاط االستبداد+ المرأة 

: نتائج الیقظة الفكریة
إحیاء قواعد اللغة 

انتشار القومیة +العربیة
بدایة مشاریع + العربیة 

.اإلصالح السیاسي



الضغوط االستعمارية على المغرب ومحاوالت اإلصالح - 5

الضغوط 
العسكریة

الضغوط 
الدبلوماسیة نتج عنھا

و

الضغوط 
االقتصادیة

:   ھزیمة إیسلي•
أفقدت المغرب 1844

:معاھدة لال مغنیة
فتح الحدود الشرقیة 1845

.أمام التغلغل الفرنسي
1844

. ھیبتھ العسكریة

: ھزیمة تطوان•
أفرغت خزینة 1860
ورطت المغرب + الدولة 

في مسلسل القروض 
.الخارجیة

التغلغل العسكري •
الفرنسي واإلسباني في 

:          المغربجنوب وشرق 
.م19أواخر القرن 

المعاھدة التجاریة 
البریطانیة المغربیة 

أفقدت : م1856

المخزن سیادتھ على 
أنھت + موارده المالیة 

احتكار المغرب لتجارتھ 
قلصت + الخارجیة 

مداخیل الرسوم 
.الجمركیة

.أمام التغلغل الفرنسي

معاھدة الصلح والمھادنة 
إسقاط 1856 :مع بریطانیا

حق + القضاء الشرعي 
األوربیین في الملكیة العقاریة 

.داخل المغرب

: معاھدة بیكالر
تكریس الحمایات 1863

.القنصلیة

:  م1880: مؤتمر مدرید
.تكریس االمتیازات األوربیة

...

تابع



ردود الفعل اإلصالحیة للمخزن المغربي

اإلصالح 
العسكري

الرغبة في إنشاء 
جیش نظامي على 

الطراز األوربي وذلك 
باستیراد  الخبرة 

.واألسلحة من أوربا

تكلیف خزینة 
الدولة مبالغ طائلة 

إطالق ید + 
األوربیین للتدخل 

في شؤون المغرب 
.والتجسس علیھ

اإلصالح 
االقتصادي 

تشجیع الزراعات 
+  التسویقیة 

استنزاف الثروات 

إرغام المغرب على 
التبعیة االقتصادیة 

+  والنقدیة ألوربا  االقتصادي 
والنقدي

استنزاف الثروات 
الطاقیة والمعدنیة 

سك العملة + 
.المغربیة بأوربا

+  والنقدیة ألوربا 
جعلھ مصدراً 
للمواد األولیة 

.لفائدة أوربا

اإلصالح 
اإلداري 
والتعلیمي

تقیید صالحیات السلطة  -1
المركزیة مقابل توسیع 
+  صالحیات العمال والوالة

.تعیین أمین أمناء المراسي

إصالح المناھج  -2
إرسال البعثات + التعلیمیة 

.الطالبیة إلى الخارج

إضعاف سلطة 
المخزن ونفوذه 

عدم + الداخلي 
االستفادة من أطر 
البعثات الطالبیة 

.بشكل إیجابي

فشل المحاوالت اإلصالحیة وسیر المغرب نحو الحمایة
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ٔ
م1929ٔاوربا من نهاية الحرب العالمية اال

مراحل 
ونتائج 
الحرب

التطورات 
السیاسیة 
بعد الحرب

انعكاسات 
م 1929أزمة 

على أوربا
:Iمراحل الحرب ع 

:  مرحلة حرب الخنادق– 1
: 1916و  1914مابین ): حرب االستنزاف(

تمیزت باستخدام المتحاربین من دول الحلفاء 
والمحور لجمیع إمكانیاتھم العسكریة، وانتھت 

.بمیل الكفة لصالح ألمانیا وحلفائھا

حرب (مرحلة حرب الحركة –2
إلى نھایة  1917امتدت من ): المواجھة

كانت بدایة األزمة االقتصادیة الكبرى من 
بورصة وول ستریت بنیویورك بالوالیات 

م، وذلك 1929أكتوبر  24المتحدة یوم الخمیس 
بسبب تضخم أسھم مجموعة من الشركات 

الصناعیة، ثم مالبثت تنتقل لتعم باقي القطاعات 
اإلنتاجیة بسبب العالقات المتداخلة للنظام 

I–في روسیا وفرنسا:
 صعود البالشفة إلى الحكم : في روسیا

بزعامة لینین بعد إسقاط النظام القیصري في 
مما أدى إلى دخول . م1917ثورة أكتوبر 

- 1921(روسیا في الحرب األھلیة  1918( 
.انتھت بإقامة االتحاد السوفیاتي

 شھدت أزمة تضخم مالي : في فرنسا
خانقة سببت ارتفاع األسعار وبالتالي تضرر 

إلى نھایة  1917امتدت من ): المواجھة
تمیزت بانسحاب روسیا من : 1918الحرب 

انضمام الوالیات المتحدة إلیھم + صف الحلفاء 
.مما ساھم في حسم الحرب لصالح دول الحلفاء

:Iنتائج الحرب ع 
ملیون  10أكثر من  :النتائج البشریة–1

نزیف  >=مالیین الجرحى والمعطوبین+ قتیل 
دیموغرافي أثر سلباً على دینامیة االقتصاد 

.والمجتمع األوربیین

تدمیر مختلف البیات : النتائج االقتصادیة–2

تورط + التحتیة وتوقف األنشطة االقتصادیة 
انتقال  >=البلدان األوربیة في الدیون األمریكیة

اإلشعاع االقتصادي والمالي نحو الوالیات 
.المتحدة والیابان

فرض معاھدات قاسیة : النتائج السیاسیة–3

تغییر الخریطة السیاسیة + على دول المحور
.تأسیس عصبة األمم+ ألوربا 

اإلنتاجیة بسبب العالقات المتداخلة للنظام 
الرأسمالي، ثم أصبحت األزمة اجتماعیة بعد 

ولكي تصبح األزمة . تفشي البطالة والفقر
عالمیة، انتقلت إلى أوربا بحكم العالقات 

الرأسمالیة بینھا وبین الوالیات المتحدة بعدما 
قررت ھذه األخیرة سحب استثماراتھا من 

البلدان األوربیة، ثم شملت األزمة المستعمرات 
من الدول النامیة أیضاً بسبب تعرضھا للمزید 

.من االستغالل من طرف االستعمار األوربي
انتشار البطالة في صفوف المجتمعات  >=

انتشار + تدني القدرة الشرائیة  >=األوربیة 
تفاقم األزمة المالیة + الفقر 

انتشار الثورات واالضطرابات االجتماعیة  >=
.في مختلف البلدان األوربیة 

خانقة سببت ارتفاع األسعار وبالتالي تضرر 
مختلف الفئات االجتماعیة، مما أدى إلى 

صعود األحزاب الیمینیة المتطرفة حیث قمعت 
اإلضرابات العمالیة ومنعت حدوث ثورة 

.  مشابھة للروسیة

II–في إیطالیا وألمانیا:
 أدت األزمة االقتصادیة : في إیطالیا

 Iوالمالیة الناتجة عن انعكاسات الحرب ع 
إلى اضطرابات سیاسیة وثورات اجتماعیة 
فشلت بسبب وصول التیار الفاشي بزعامة 

م، مما مھد 1922موسولیني في أكتوبر 
.لنظام دكتاتوري في إیطالیا

 صعود الحزب النازي بزعامة : في ألمانیا
م، وتأسیس دیكتاتوریة 1933ھتلر في انتخابات 

.نازیة IIالسیر نحو ح ع 
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ٔ
اال

أسباب 
الحرب

نتائج 
الحرب

مراحل 
الحرب

:أسباب غیر مباشرة
شروط  :  أسباب سیاسیة

معاھدة فرساي القاسیة على 
وصول ھتلر إلى السلطة + ألمانیا 

انسحاب ألمانیا + في ألمانیا 
وإیطالیا والیابان من عصبة األمم 

I - 1939: الحرب الخاطفة–
1942:

I- النتائج البشریة واالقتصادیة:
ملیون  50خسائر بشریة تفوق 

قتیل معظمھم من أوربا الغربیة 
+  التي كانت مسرحاً للحرب 

خسائر اقتصادیة ثقیلة تتجسد في 
دمار البنیة التحتیة وتعطیل جمیع 

األنشطة االقتصادیة الفالحیة 
وإیطالیا والیابان من عصبة األمم 

.

تداعیات : أسباب اقتصادیة
.األزمة االقتصادیة الكبرى

الحرب   : أسباب عسكریة
توسعات ھتلر + األھلیة اإلسبانیة 

 -  1935في أوربا الشرقیة 
احتالل الیابان إلقلیم + 1938

تأسیس + منشوریا الصیني 
.تحالف دول المحور الثالثي

:أسباب مباشرة
إعادة تسلیح ھتلر إلقلیم رینانیا 

وتھدیده للحدود الفرنسیة   1936
1939ضم بولونیا في شتنبر + 

 

1942:
كانت الھیمنة خالل ھذه المرحلة لصالح دول 

المحور بقیادة ألمانیا، وذلك بسبب ھجوماتھم 
الجبھة : المباغثة على أربع جبھات مختلفة 

الجبھة الشرقیة ضد + الغربیة ضد فرنسا 
جبھة الدول االسكندنافیة + االتحاد السوفیاتي 

الجبھة الجنوبیة ضد الیونان + في الشمال 
عالوة على الحرب البحریة . وشمال إفریقیا

انتھت ھذه المرحلة بقصف . ضد إنجلترا
الیابان لقاعدة بیرل ھاربر البحریة األمریكیة 

 .في المحیط الھادي

II - دجنبر  11: المرحلة الثانیة
1941  :
أ الحرب في صف الحلفاء، وانقالب .م.دخول و

.  موازینھا لصالحھم على مختلف الجبھات
1945وانتھت باستسالم األلمان 

األنشطة االقتصادیة الفالحیة 
تخبط + والصناعیة والتجاریة 

أوربا في أزمة مالیة خانقة بسبب 
ضخامة تكالیف الحرب والتورط 
في دیون ثقیلة لصالح الوالیات 

.المتحدة
II- النتائج السیاسیة  :

تغییر الخریطة الجیوسیاسیة  •
+  ظھور دول جدیدة : ألوربا

اختفاء + تجزيء البعض اآلخر 
.أخرى

:  تأسیس منظمة األمم المتحدة •
بموجب میثاق سان فرانسیسكو 

بھدف الحفاظ على أمن واستقرار 
العالم وتجاوز السقوط في حروب 

  .جدیدة
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ظروف فرض 
الحمایة

االستغالل 
االستعماري

االحتالل 
العسكري 
والمقاومة

19121934

تنافس مجموعة من القوى  •
.االمبریالیة حول المغرب

احتالل فرنسا لوجدة والدار  •
الرباط + م 1907البیضاء 

.م1911

:االستغالل اإلداري
تحویل جمیع صالحیات السلطان  وأطر المخزن 

إلى اإلقامة العامة الفرنسیة، فأصبحت 
مھمتھ فقط توقیع الظھائر الصادرة عن 

.المقیم العام

:  االستغالل االقتصادي

:أشكال المقاومة المسلحة
تزعمھا الشیخ ماء  : مقاومة قبائل الصحراء -1

م، ثم واصل ابناه 1910العینین حتى وفاتھ  
أحمد الھیبة ومربیھ ربھ حتى ھزیمتھما في 

.   م1912معركة سیدي بوعثمان  .م1911
أزمة أكادیر والتسویة  •

.م1911الفرنسیة األلمانیة 

:  االستغالل االقتصادي
ابتزاز  أموال المغاربة :االستغالل المالي

االستحواذ على : االستغالل الزراعي
أجود األراضي في إطار االستیطان الزراعي

توقیع المغرب لمعاھدة الحمایة  •
.م1912مارس  30فاس 

التزام السلطان موالي یوسف  •
.بالقیام بإصالحات شاملة

إشراف السلطان على عملیات  •
,إخضاع القبائل للحمایة الفرنسیة

مصادقة السلطان على جمیع  •
.قرارات اإلقامة العامة

آثار االستغالل االستعماري على المجتمع 
:المغربي

تضرر الحرفیین المغاربة  :داخل المدن •
بسبب المنافسة األوربیة 

فقدان الفالحین ألراضیھم  :في البوادي •
حولھم إما إلى أجراء في ضیعات المعمرین 

أو إلى عمال في مصانع البورجوازیة في 
المدن

.   م1912معركة سیدي بوعثمان 
:مقاومة قبائل األطلس المتوسط -2

بقیادة محا أوحمو الزیاني، استطاعت ھزیمة 
م، انتھت 1914الفرنسیین في معركة الھري 

.م1921باستشھاده سنة 
:مقاومة قبائل الریف -3

بزعامة محمد بن عبد الكریم الخطابي، أسس 
جمھوریة الریف واستطاع ھزیمة اإلسبان في 

م، استسلم  بعد تحالف 1921معركة أنوال 
الفرنسیین واإلسبان معاً للقضاء على مقاومتھ 

.م1926
: مقاومة قبائل أیت عطا -4

بقیادة عسو أبسالم، جنوب شرقي األطلس 

=  . م1934استسلم في معركة بوكافر :  الكبیر
انطالق المقاومة السیاسیة في المدن
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1979 - 1930

استكمال 
الوحدة 
الترابیة

نماذج 
الحركة 
الوطنیة

:(1930-1943)الحركة الوطنیة من أجل المطالبة باإلصالحات   -1
تأسیس حزب كتلة العمل الوطني كرد فعل ضد الظھیر البربري : في منطقة الحمایة الفرنسیة•

مجلة + عمل الشعب : م، حیث تم الضغط على فرنسا لقبول اإلصالحات  من خالل جریدتیھ1930
.المغرب

حزب الوحدة المغربیة اللذان + تأسیس حزبي اإلصالح الوطني  :في منطقة الحمایة اإلسبانیة •
  .طالبا إسبانیا بإصالحات شاملة

1بعد ح ع 

1956
استرجاع منطقة اإلقامة العامة الفرنسیة 

والجزء الشمالي من منطقة االنتداب 
باستثناء الرباط وطنجة   االسباني

1957
استرجاع الرباط وطنجة

-1952)الحركة الوطنیة من أجل المطالبة باالستقالل   - 2 1944):
، لیعرض المسألة المغربیة على 1943استغل السلطان محمد الخامس مؤتمر آنفا 

الرئیس األمریكي روزفلت الذي وعده بمساعدة المغرب على تحصیل استقاللھ بعد ح 
، فكان ذلك عامالً مھماً في تغییر الحركة الوطنیة لنھجھا بأن أصدرت وثیقة 1ع 

,1944ینایر  11المطالبة باالستقالل في 

):1956 -1953(الحركة الفدائیة  -3
تعاونھ مع + نتیجة لرفض السلطان محمد الخامس الرضوخ ألوامر اإلقامة العامة 

م، 1952نونبر  18الحركة الوطنیة ودعمھ الصریح لھا من خالل خطاب العرش 
انطالق العملیات الفدائیة في كافة  > =أقدمت سلطات الحمایة على نفیھ إلى مدغشقر 

    . م1956نونبر  16 مناطق المغرب، ولم تنتھ حتى عاد محمد الخامس من منفاه

استرجاع الرباط وطنجة

1969
استرجاع سیدي إفني 

1958
استرجاع إقلیم طرفایة

1975 
استرجاع إقلیم الساقیة الحمراء

1979 

استرجاع واد الذھب واستكمال الوحدة الوطنیة 
.في انتظار عودة سبتة وملیلیة السلیبتین


