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------------ازدھار الرأسمالية األوربية خالل القرن  19م
مقدمة:
ساھمت الثورة الصناعية في حدوث عدة تطورات خالل القرن  19م  ،من أھمھا
ظھور النظام الرأسمالي .فما معنى الرأسمالية؟ و ماھي أشكالھا؟ و كيف أثرت على
المجتمع األوربي؟
 - 1عرفت أوربا عدة مظاھر تقنية و كمية خالل القرن  19م:
الرأسمالية :نظام اقتصادي و اجتماعي يرتكز على الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج و
حرية المنافسة و التبادل بھدف الربح .و تسببت في ظھورھا عدة عوامل.
أ – يضم الخط الزمني عدة اختراعات تقنية :
ب -أثر اإلنتاج على األسعار في أوربا خالل القرن 19م
* ارتفع اإلنتاج في أوربا و خاصة بالنسبة لبعض المواد  :كالفحم الحجري و خاصة
الحديد الذي انتقل إنتاجه من Kg/hab 20 :إلى  Kg/hab 220 :في انجلترا و من  10إلى
 140في بلجيكا ....إلى غير ذلك من الدول كفرنسا و ألمانيا.
* و بالمقابل عرفت األسعار انخفاضات متوالية .
 - 2أثرت أشكال التنظيم الرأسمالي على المجتمع األوربي خالل القرن  19م:
أ – تزايدت المؤسسات اإلنتاجية في أوربا خالل القرن  19م
* تكاثرت المقاوالت لتندمج في شركات مجھولة االسم يتكون رأسمالھا من أسھم يتم
تداولھا في البورصة.
* انقسمت التركيز الرأسمالي إلى  3أشكال رئيسية:
تركيز أفقي  ،تركيز عمودي  ،شركات التملك
ب -أثرت الرأسمالية في المجتمع األوربي :
* تزايد عدد سكان أوربا كما تزايدت نسبة الحضريين بحثا عن العمل فظھرت األحياء
الھامشية وعانى سكانھا من البؤس و الفقر و الجھل في حين تزايد ثراء األغنياء ليبدو
التباين الطبقي ،الشيء الذي ساعد على نشأة النقابات و تمكنت البروليتاريا من الحصول
على عدة تشريعات اجتماعية )الجدول ص(14 :
-----------------------------------------------------------------------

اإلمبريالية وليدة الرأسمالية
مقدمة:
ساھم ازدھار الرأسمالية في ظھور اإلمبريالية األوربية فما ھو مدلول
اإلمبريالية؟ وماھي أسسھا ووسائلھا؟ و أين انتشرت؟
 - Iاستغل األوروبيون اإلمبريالية للتخلص من مشاكلھم خالل القرن  19م:
 - 1ظھرت اإلمبريالية األوربية نتيجة عدة عوامل:
* اإلمبريالية :حركة استعمارية واسعة شنتھا الدول األوربية خالل القرن  19م ضد الدول
الضعيفة في إفريقيا و آسيا و أمريكا ...و لقد تسببت فيھا عدة أسباب:
أ  -تزايد اإلنتاج االقتصادي فاحتاجت الدول األوربية إلى المواد األولية و مصادر الطاقة كما
ساھمت المنافسة في الحاجة إلى األسواق .
ب  -لجأت الدول الصناعية إلى سن قوانين الحمائية لمواجھة المنافسة
ج  -تزايد عدد السكان و كان على أوربا البحث عن األراضي الفالحية لتوفير المواد الغذائية

د  -تسببت األحزاب و النقابات في تفجير صراع اجتماعي ففكرت الحكومات في تھجير
فائض اليد العاملة .
ھـ  -انخفضت فوائد القروض فلجأت المؤسسات المالية للبحث عن أسواق الستثمار
أموالھا
- 2اعتمدت اإلمبريالية على عدة مبررات و وسائل:
* زعم األوربيون أن دخولھم للبلدان المحتلة كان بھدف إخراجھم من الفقر و الجھل و
تنمية المجاالت االقتصادية و نشر الحرية  ،و دراسة الظروف المناخية و الصحية و
البشرية.
* اعتمد الغزو األوربي على عدة وسائل منھا :البعثات التبشيرية ،و العلمية ،و الشركات
التجارية تمھيدا للغزو العسكري.
 - IIاحتل األوربيون معظم مناطق العالم خالل القرن  19م:
 -1يالحظ من الخريطة أن الحركة اإلمبريالية شملت كل القارات.
* احتلت بريطانيا أكبر مساحة استعمارية فلقبت باإلمبراطورية التي ال تغيب عنھا
الشمس .و تلتھا من حيث األھمية فرنسا...
 - 2تعرضت الجزائر لغزو فرنسي:
* استغلت فرنسا حادثة المروحة لتھاجم الجزائر بھدف االنتقام لكرامتھا من الداي حسين
سنة  1830م إال أن الواقع أثبت أن الھجوم كان من أجل االحتالل و ليس الكرامة إذ شرع
الفرنسيون في االستيطان في الجزائر و اغتصاب أراضيھا الفالحية و إمكانياتھا االقتصادية.
* ھب الشعب الجزائري لمقاومة الغزو االستعماري في الشرق بزعامة أحمد باي  ،و في
الغرب بزعامة األمير عبد القادر.
-------------------------------------------------------------------

الضغط االستعماري على المغرب
مقدمة:
تعرض المغرب خالل القرن  19م لعدة لضغط اإلمبريالية األوربية .فما نوعية الضغوط
التي مارستھا الدول األوربية على المغرب؟ و كيف تمت مواجھتھا؟و ما عالقة اإلصالحات
بفرض الحماية على المغرب؟
- Iتعرض المغرب لعدة ضغوط عسكرية أوربية خالل القرن 19م :
 - 1عاش المغرب عدة ضغوط إمبريالية:
* يالحظ من الخط الزمني تعرض المغرب لمجموعة من الضغوط منھا:
 +معركة اسلي 1844
 +معاھدة لال مغنية 1845
 +المعاھدة التجارية المغربية اإلنجليزية 1856
 +حرب تطوان1860
 +اتفاقية المحميين مع فرنسا 1863
 +مؤتمر مدريد 1880
- 2سمحت معاھدة لال مغنية بتوسع فرنسا في المغرب:
فرضت فرنسا معاھدة لال مغنية  1845بعد انھزامه في معركة اسلي 1844
فأبقت على الحدود الجنوبية مفتوحة حتى تتمكن من اقتطاع ما شاءت من األراضي
المغربية و لم يتم تحديد إال أقصى الشمال
- IIتھافت األوربيون على المغرب خالل القرن 19م :
 -1فرض األوربيون عدة معاھدات.
* تسابقت الدول األوربية لالستفادة من التعامل مع المغرب ففرضت انجلترا على المغرب
معاھدة تجارية تمكن البريطانيين من امتيازات منھا حرية التجول و االستقرار و التجارة
إضافة إلى التخلص من القضاء المغربي و الخضوع للقنصو في كل قضية جمعتھم بمغاربة
* و فرضت فرنسا اتفاقية المحميين و التي اقتطعت من المغرب حق التحكم في جزء من
رعيته بوصفھم محميين من طرف األجانب
* حرمت ھته االتفاقيات المغرب من بعض مواطنيه كما أفقدته ماال كثيرا ...
- 2نھج المغرب سياسة اإلصالح لمواجھة األخطار األجنبية:

* لم يبق المخزن مكتوف األيدي بل عمل على إصالح اإلختالالت اإلدارية و المالية و
العسكرية إذ اتجه السلطانان سيدي محمد بن عبد الرحمن و موالي الحسن األول إلى
تنظيم الجيش و تطويره إضافة إلى إرسال البعثات الطالبية و تحسين حالة الموانئ و
المواصالت كما فرض السلطان موالي عبد العزيز ضريبة الترتيب
 - IIIساھمت اإلصالحات في فرضت فرنسا الحماية على المغرب:1912
أ -فشلت اإلصالحات نتيجة عدة أسباب:
* رأى العلماء أن التعامل مع األوربيين يدخل الكفر إلى قلوب المسلمين فطالبوا بالتخلي
عنھا
* كانت اإلصالحات بإيحاء من األوربيين لذلك كانت في معظمھا معرقلة لتطوير المغرب
* كانت اإلصالحات شكلية حيث شمل اإلصالح العسكري مثال الزي و جلب أسلحة و
ذخيرة لم تكن في المستوى
* كانت كل اإلصالحات مكلفة فنزايدت ديون المغرب دون إمكانية تسديدھا فتحكم
األوربيون بمالية المغرب عن طريق التحكم في مداخيله الجمركية ثم الجبائية.
ب  -فرضت فرنسا حمايتھا على المغرب:
*استغلت فرنسا و إسبانيا مؤتمر الجزيرة الخضراء ليتزايد نفوذھا في المغرب و يسھل
احتالله
* بعد احتالل وجدة و الدار البيضاء سنة  1907و بيعه السلطان موالي عبد الحفيظ
سنة 1908و التي تضمنت تخليص المغرب من الحمايات و بنود مؤتمر الخزيرات :تواصل
توغل الجيش الفرنسي في األراضي المغربية إلى أن حاصرت مدينة فاس و فرضت على
السلطان توقيع معاھدة الحماية " معاھدة فاس  30مارس " 1912
---------------------------------------------------------------------------------

الحرب العالمية األولى
األسباب و النتائج

مقدمة :اشتد التنافس بـين الـدوال األوربيـة نتيجـة الـسباق االسـتعماري و مخافـة علـى
مصالحھا عقدت بينھا تحالفات عسكرية أدت إلى تعميم الحرب في أوربـا فأفقـدتھا مكانتھـا
القيادية االقتصادية نتيجة ظھور قوات جديدة .
 - 1كانت للحرب العالمية األولى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة:

أ -أسباب الحرب الغير مباشرة:
عاشت أوربا انتشار حركـات قوميـة متعـددة إضـافة محاولتھـا االسـتقاللية ثـم المنافـسات
االقتصادية حـول األسـواق و تفكيـر بعـض الـدول فـي اسـتغالل الحـرب لتحقيـق األھـداف
فتكون في أوربا حلفان :دول الوفاق .و دول المركز
ب  -أسباب الحرب المباشرة:

كانت النمسا مضايقة من طرف الـشعوب الـسالفية فاسـتغلت حـادث اغتيـال ولـي
عھدھا يوم 28 :يونيو  1914لتعلن الحرب ضد صـربيا يـوم  28يوليـوز  1914فتـدخلت بـاقي
الدول كل لمساندة حليفتھا لتصبح الحرب أوربية.

و لقد استعملت األسلحة الحديثة كالدبابات و الطائرات إضافة إلى حرب الخنادق ...و
بدخول الواليات المتحدة األمريكيـة إلـى جانـب دول الوفـاق حـسم الـصراع لـصالحھم بـين
أكتوبر و نونبر 1918
 – 2تمخضت عن الحرب العالمية األولى عدة نتائج:
* كانت الخسائر البشرية مرتفعة حيث نـاھزت  21مليونـا مـن الـضحايا بمـا فـي ذلـك
القتلى و المعطوبين مما أثر على الجوانب الديموغرافية بانخفاض نسبة الوالدات وتقلـص
نسب اليد العاملة ....و االقتصادية حيث انھـارت المـصانع و وسـائل المواصـالت و األراضـي
الفالحية ....يضاف إلى ذلك انخفاض قيمـة العمـالت األوروبيـة بعـد االقتـراض مـن الواليـات
المتحدة ففقدت أوربا أسواقھا لفائدة الصناعات اليابانية و األمريكية
مؤتمر فرساي يونيو 1919

* غيرت الحرب الخريطة السياسية ألوربا بعد سقوط النظام القيصري في روسيا علـى يـد
البلشفيين سنة  1917يضاف إلى ذلك ما ترتب عن معاھدات السالم " الجدول "مما سـمح
بظھور دول جديدة ،تقلص مساحات الدول المنھزمة  ،و اتساع مساحة الدول المنتصرة
* كانت المعاھدات محط نقمة المنھزمين ففكروا في التخلص منھا ،كما ھيمنت الدول
المنتصرة على عصبة األمم

يضاف إلى ذلك ظھور حركات التحرر في المستعمرات و األزمات االقتصادية و بروز التيارات
القومية المتطرفة و بلوغھا سدة الحكم و منھا الفاشيين في إيطاليا و النازيين في ألمانيا
...مما سيتسبب في اندالع حرب عالمية ثانية

انھيار اإلمبراطورية العثمانية
و التدخل االستعماري في المشرق العربي
مقدمــة :بعــد أن بلغــت اإلمبراطوريــة العثمانيــة أقــصى اتــساع لھــا خــالل حكــم ســليمان
القانوني دب الضعف فيھا بدأ من سنة  .1591فكيف انھـارت اإلمبراطوريـة العثمانيـة؟ و مـا
انعكاسات ھذا االنھيار على المشرق العربي؟

 - 1شھدت اإلمبراطورية العثمانية عدة مظاھر للضعف:
أ  -ضعف العثمانيون نتيجة عدة أسباب:
يالحظ أن عدد السالطين تزايد خالل فترة قصيرة مما يدل على وجود الصراع حـول الحكـم
كما تناقص دور السالطين ليتزايد دور الوزراء و تدخل الحريم في الحكم كما برز الفساد بين
اإلنكشارية و ساھمت جيوشه في الـصراع و ظھـر نظـام اإللتـزام بعـد انخفـاض المـداخيل
الجبائية.
ب  -فشلت اإلصالحات التي اعتمد عليھا العثمانيون:

التنظيمات
سليم الثالث
1789 - 1808

محمود الثاني
1808 - 1839

مجاالت
اإلصالح

*إعادة تنظيم
الجيش

*محاولة تكوين
جيش نظامي
يعوض اإلنكشارية

الصعوبات
التي
واجھتھا

*معارضة
الفقھاء
*معارضة
الجيش
*صعـوبات
مـالية

*نقص الموارد

عبد المجيد
1839 - 1861
*إلغاء نظام االلتزام
*تحديد التجنيد اإلجباري
في  5سنوات
*فرض الضرائب حسب
الثروة و الدخل
*صعـوبات مـادية كبيرة
أدت إلى
االقتراض

 – 2ساھمت عدة عوامل خارجية في انھيار اإلمبراطورية العثمانية:
أ – عملت الدول االستعمارية على إضعاف اإلمبراطورية العثمانية:
* شبھت اإلمبراطورية العثمانية بالرجل المريض نتيجة مـا آلـت إليـه مـن ضـعف ،فتـدخل
األوربيون لحماية مصالحھم في أراضي اإلمبراطورية باستغالل عدة مجاالت:
* المجال االقتصادي :فرض صندوق الديون ،المراقبة المالية اإلنجليزية و الفرنسية سـنة
 ،1878و منح اإلمتيازات للمحميين و األجانب
* المجال الديني :إرسال البعثات الدينية التبشيرية ،و حماية األقليات الدينية
* المجال السياسي :التدخل في الحكم عن طريق السعي إلى تنصيب أو عزل الحكام.
ب – تداخلت األسباب الداخلية و الخارجية على انھيار اإلمبراطورية العثمانية:
* األسباب الداخلية :تتمثل أساسا في الصراع حول الحكم ،بين أفـراد األسـرة الحاكمـة أو
بــين البــاب العــالي و والة اإليــاالت  ،إضــافة إلــى الــصراعات القوميــة كحــروب البلقــان فــي
مقدونيا
* األسباب الخارجية :مساندة األوربيين لبلغاريا في حربھا ضد العثمانيين و خاصـة صـربيا و
اليونان ،عمل فرنسا و بريطانيا على إضعاف العثمـانيين ،انھـزام اإلمبراطوريـة فـي الحـرب
العالمية األولى
ج -ساھمت معاھدة سايكس بيكو  1916في تفكيك الدولة العثمانية:
* يالحظ من الخريطة أن المشرق العربي تجزأ إلى عدة مناطق:

----------------------------------------------------------------------------------------

األزمة االقتصادية و نتائجھا
مقدمة :
انطلقت األزمة االقتصادية لسنة  1929من الواليات المتحدة األمريكية
لتنتشر في أوربا ثم باقي العالم مخلفة عدة نتائج اقتصادية و اجتماعية و سياسية ،فما
ھي أسبابھا؟ و ما ھي المخلفات الناتجة عنھا؟

 - 1ترجع األزمة اإلقتصادية العالمية لعدة عوامل:
* عرف االقتصاد األمريكي انتعاشا ما بين سنوات  1922 - 1929نتيجة تدھور االقتصاد
األوربي من جھة.و ازدھار الصناعة األمريكية نتيجة إتباع األساليب العلمية في اإلنتاج )
كالعمل المتسلسل  ،تنميط اإلنتاج  ( ....من جھة أخرى إضافة إلى توفر رؤوس األموال
و الثروات الطبيعية و السوق االستھالكية الواسعة ،فانتشرت المضاربة داخل البورصة و
ارتفعت أسعار األسھم...
* كان ارتفاع سعر األسھم اصطناعيا ألنھا لم تكن مسايرة لتطور اإلنتاج االقتصادي
مما تسبب في عرض متزايد لھا و خاصة يوم  24أكتوبر  1929الخميس األسود حيث
انھارت األسھم في بورصة وول ستريت األمريكية و أدى ذلك إلى أزمة مالية و اقتصادية
خاصة بعد انخفاض األجور و االستھالك.
* بعد إفالس ألبناك األمريكية سحبت أموالھا من أوربا فتأثر االقتصاد األوربي و انعكس
ذلك على مستعمراتھا فأصبحت األزمة عالمية

 - 2خلفت األزمة العالمية عدة نتائج اقتصادية و اجتماعية و
سياسية:
* أفلست المقاوالت نتيجة ضعف االستثمارات و القروض ،و انخفاض اإلنتاج و
االستھالك فارتفعت نسب البطالة و تضررت الفالحة بعد انخفاض أسعار منتجاتھا،
وتواترت الھجرة القروية و تضخم عدد العاطلين فازداد البؤس االجتماعي

* اضطرت الدول المتضررة للتدخل في الشؤون االقتصادية معتمدة على عدة خطط
منھا الخطة الجديدة)  ( Deal Newالتي وضعھا الرئيس األمريكي تيودور روزفلت و التي
تعتمد باألساس على :إنجاز األشغال الكبرى لتشغيل اليد العاملة ،و تخفيض قيمة
العملة تشجيع االستھالك عن طريق القروض ،تقليص عدد ساعات العمل مع منع
تشغيل األطفال و وضع حد أدنى لألجور  ،تقليص المساحات المزروعة مع تعويض
الفالحين عن المساحات المستغنى عنھا.
* و لقد دفعت األزمة االقتصادية الدول الصناعية إلى تطبيق قوانين الحمائية مما عرقل
طموحات بعض الدول كألمانيا و إيطاليا و اليابان فازدادت رغبتھا في التوسع.

خــاتمة
حاولت معظم الدول التخفيف من حدة األزمة غير أن طموحات اليابان و ألمانيا و إيطاليا
جرت العالم إلى حرب عالمية ثانية

-------------------------------------------

تاريخ
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ثوالث

ظاھرة األنظمة الديكتاتورية
دراسة حالة النازية

مقدمة  :ساھمت الحرب العالمية األولى في ظھور األنظمة الديكتاتورية ،و التي كان من بينھا الحزب النازي
في ألمانيا .فما ھي الديكتاتورية النازية؟ و كيف تمكن ھتلر من الوصول للحكم في ألمانيا؟
 – 1ظھرت النازية في ألمانيا نتيجة عدة ظروف:
* الديكتاتوريات :ھي أنظمة تعتمد على الحزب الوحيد و التفرد بالسلطة ،و لقد ظھرت في أوروبا بين
الحربين ،و كان من بينھا الديكتاتورية النازية في ألمانيا منذ  1933بزعامة أدولف ھتلر
* تكونت جمھورية فيمار )  ( 1933-1919بعد الحرب العالمية األولى لتحقيق قيم الديكتاتورية إال أنھا
شھدت عدة إضطرابات سياسية بعد نشأة الحزب الوطني االشتراكي للعمال األلمان ) النازي ( .إضافة إلى
األزمات االقتصادية الناتجة عن الحرب العالمية حيث أصبح متوسط األجور أقل من متوسط األسعار ،و
ارتفعت نسب البطالة .وتزايد عدد المنخرطين في الحزب النازي حيث انتقل من  27000منخرط سنة 1925
إلى  7ماليين سنة 1942
* ازداد أدولف ھتلر في مدينة برونو النمساوية )أبريل  ،(1889انخرط في الجيش سنة 1914و
في الحزب الوطني االشتراكي للعمال األلمان سنة  1919ليترأسه سنة  ،1921فشل في محاولته االنقالبية
سنة  1923ألف كتاب كفاحي و ھو في السجن  1924عين مستشارا سنة  1933و أصبحت له سلطات واسعة
كما جمع بين منصبي الرئيس و المستشار سنة  1934إلى نھاية الحرب العالمية الثانية 1945

 – 2شمل النظام النازي مجموعة من الخصائص :
* آمن ھتلر بفكر يرتكز على مقولة ھي " :الشعب الواحد ،الدولة الواحدة ،و الزعيم الواحد "
*عمل ھتلر على تكوين دولة عنصرية أساسھا الجنس اآلري حيث قال ":إن الدولة التي كانت في وقت مضى
خليطا من األجناس ،تسھر اليوم بكل قوة على المحافظة بالعناصر المھمة للجنس )اآلري(الذي أنتمي إليه و
الذي يجب أن يكون في يوم من األيام سيدا للعالم" .
* اشتھر ھتلر باتجاھه نحو القوة و التفرد بالسلطة ،مع الرغبة في التوسع لضمان األمن الغذائي لعدد األلمان
المتزايد لذلك ركز على الجيش و توجيه اإلقتصاد ليكون قادرا على تحمل تبعات الحرب
* عمل ھتلر على تكوين شعب قوي حيث قال " :التزاوج بين المرضى و ذوي العاھات ھو فعل منكر… .و
على الدولة أن تعاقب كل من يتمتع بصحة جيدة و يستعمل طريقة منع الحمل " و بذلك يفكر في الرفع من عدد
األلمان دون أن يكونوا من ذوي العاھات أو الضعفاء.

سمات الدولة النازية
توجه االقتصاد و المجتمع
شمولية
* التحكم في جميع السلط و * اعتماد سياسة التخطيط
إقرار نظام ديكتاتوري
* اعتماد االكتفاء الذاتي
* إقرار نظام الحزب الوحيد * توجيه الصناعة نحو اإلنتاج
العسكري و التجھيزي
* منع حرية التعبير
* القضاء على البطالة
* قمع المعارضين
* إجبارية االنخراط في الشبيبة
* توظيف اإلعالم لخدمة
الدولة الشمولية
الھتلرية
* التشجيع على الوالدة

عنصرية
* االعتقاد بأھمية
العنصر اآلري
* كراھية اليھود
* اإليمان بالنقاء
العنصري

توسعية
* توسيع المجال الحيوي
* تجاوز معاھدة فرساي
* ضم النمسا و
تشيكوسلوفاكيا
*الھجوم على بولونيا و
اندالع الحرب العالمية
الثانية

الحرب العالمية الثانية
) ( 1939 - 1945

مقدمة:
حاولت الدول الدكتاتورية التوسع للتخفيف من األزمة االقتصادية و قوانين الحمائية مما
جر العالم إلى حرب ثانية سنة  . 1939فما ھي العوامل التي ساھمت في اندالع ھته
الحرب ؟ و ما ھي النتائج المترتبة عنھا؟
 - 1يعتبر توسع الدول الدكتاتورية عامال أساسيا الندالع الحرب العالمية الثانية:

* استغلت فرنسا و بريطانيا مستعمراتھا للخروج من مشاكل األزمة االقتصادية ،إال أن
ألمانيا ،و إيطاليا ،و اليابان لم تجد بدا من التوسع للخروج من مشاكلھا فألغت العمل
بمعاھدات السالم و انسحبت من عصبة األمم  :فاتسع اليابان على حساب منشوريا و
احتل اإليطاليون إثيوبيا و تحدى األلمان شروط معاھدة فرساي للشروع في التوسع
بالوسط األوربي  .و نظرا لتشابه ظروفھا و وحدة مصالحھا شكلت الدول الثالثة حلفا
عسكريا للدفاع المشترك" المحور "
* كان غزو ألمانيا لبولونيا 1 :شتنبر  1939سببا مباشرا إلعالن بريطانيا الحرب على
ألمانيا ثم تبعتھا فرنسا و انضم إليھما اإلتحاد السوفياتي بعد غزو ألمانيا لألراضي الروسية
في يونيو  ،1941و بعد تدمير الطيران الياباني للقاعدة البحرية األمريكية بيرل ھاربور :

أعلنت الواليات المتحدة األمريكية الحرب على اليابان و حليفتيھا ألمانيا و إيطاليا سنة
.1941
* عرفت الحرب العالمية الثانية مرحلتان:
مرحلة أولى )  :( 1942 / 1939كان التفوق خاللھا لصالح دول المحور حيث اكتسحت
ألمانيا معظم األراضي األوربية بما في ذلك فرنسا .
مرحلة ثانية )  : ( 1945 / 1942جندت خاللھا الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد
السوفياتي كل إمكانياتھا العسكرية لمواجھة ألمانيا و اليابان فتم إخضاع روما في يونيو
 1944ثم مدينة برلين في ماي  ، 1945و بعد إلقاء القنبلتين النوويتين األمريكيتين على
مدينتي ھيروشيما و ناكازاكي في غشت  1945استسلم اليابان .

 - 2ترتبت عن الحرب العالمية الثانية عدة نتائج بشرية ،اقتصادية و سياسية:
* خلفت الحرب العالمية الثانية عددا كبيرا من الضحايا نتيجة ضراوة المعارك و قوة
األسلحة مما أدى إلى نقص كبير في اليد العاملة بأوربا.

* حل الدمار بمعظم األراضي األوربية ،فخربت المعامل و األراضي الفالحية و وسائل
المواصالت ...فانخفض اإلنتاج و تزايدت ديون أوربا مما أفاد االقتصاد األمريكي.

* أدت المؤتمرات و خاصة مؤتمر يالطا في فبراير  1945إلى تخطيط خريطة العالم الجديدة
 ،و برز الدور الرئيسي للواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد السوفياتي فانقسم العالم
بينھما ...و للحفاظ على األمن و السلم في العالم تأسست ھيئة األمم المتحدة بعد مؤتمر
سان فرانسيسكو  26يونيو  1945و التي ضمت مجموعة من األجھزة أھمھا :الجمعية
العامة ،مجلس األمن ،األمانة العامة ،و اللجان المتخصصة....
خاتمة :
ساھمت الحرب العالمية الثانية في القضاء على النزعة التوسعية للدول الدكتاتورية ،و
ظھور ھيئة األمم المتحدة ،كما ترتب عنھا انقسام العالم إلى كتلتين :ليبرالية غربية ،و
شيوعية شرقية .إضافة إلى بروز حركا التحرر في المستعمرات.
-------------------------------------------------------------------------------------------

القضية الفلسطينية والصراع
العربي اإلسرائيلي
مقدمة
ســھل وعــد بلفــور تكــوين دولــة صــھيونية فــي فلــسطين ،فقــاوم الفلــسطينيون
إسرائيل ،ومع توسعھا أصبح الصراع عربيا إسرائيليا ،و أصبحت معـه القـضية الفلـسطينية
القضية :قضية دولية .مما اضطر إسرائيل لقبول التفاوض.
 – 1مكنت بريطانيا اليھود من تكوين دولة في فلسطين:

* على اثـر الحركـات القوميـة األوربيـة خـالل القـرن  19م ،تمكـن ھيـرزل مـن تأسـيس
المنظمة الصھيونية العالمية ،و عقـدت أول مـؤتمر لھـا فـي مدينـة بـال السويـسرية سـنة
 1897م أمال في تكوين دولة يھودية في فلسطين ،و لقد ساعدھم على ذلك وعد بلفور.
* قدمت بريطانيا تسھيالت لتوغـل اليھـود فـي فلـسطين خاصـة بعـد تأسـيس الوكالـة
اليھودية التي مھدت لتكوين الدولة الصھيونية و اإلشراف على تھجير اليھود نحو فلسطين
فاسحة لھم كل المجاالت االقتصادية و األراضي الفالحية...
* واجه العـرب كـل المخططـات البريطانيـة الـصھيونية و خاصـة بواسـطة ثـورة غـشت
 ، 1929و اإلضــراب العــام ، 1936أو العمليــات المــسلحة ضــد المؤســسات الــصھيونية ....
فأقدمت بريطانيا علـى تقـسيم فلـسطين إلـى دولتـين  :عربيـة  ،و يھوديـة  .مـع االحتفـاظ
بالقدس ن طبرية  ،و الناصرة.
 – 2عرف الصراع العربي اإلسرائيلي عدة تطورات:
* أصدرت ھيئة األمم المتحدة في 29 :نونبر  1947قرار تقيم فلسطين ..و بمجرد انتھـاء
االنتداب البريطاني أعلن اليھود عن قيام إسرائيل  14 :مـاي  . 1948و اعترفـت بھـا معظـم
الدول األوربية و أمريكا ...و شرعت في تشريد العرب ليصبحوا الجئين فـي الـدول العربيـة،
كما توسعت على حـساب الـدول المجـاورة " :الـضفة الغربيـة ،الجـوالن ،سـيناء "..فأصـبح
الصراع عربيا إسرائيليا ..
* تأســست منظمــة التحريــر الفلــسطينية ســنة  1964و فتحــت ممثياتھــا فــي البلــدان
العربية و الدول الصديقة كما مكنھا مؤتمر الرباط للقمـة العربيـة والمنعقـد مـا بـين  26و 29
أكتوبر  1974بأن تصبح الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني ..كمـا تمكنـت مـن
التأييد الدولي بتاريخ  22نـونبر  1974حيـث أصـدرت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة قـرارا
ينص على حق تقرير المصير و قرار يمـنح المنظمـة حـق المـشاركة فـي أعمـال الجمعيـة
بصفة مراقب ،كما تأكد أن طريق السالم في الشرق األوسط يبدأ بالقضية الفلسطينية..
* تالشى وھم التفوق العسكري اإلسرائيلي خـالل حـرب أكتـوبر  )1974حـرب رمـضان
(مما اضطر إسرائيل للتفاوض و توقيع اتفاقيـة كامـب ديفيـد مـع مـصر و التـي تـنص علـى
اعتراف مصر بإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من سيناء
* اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة منذ  1988و الحت بالساحة الدبلوماسية نظرية األرض
مقابل السالم  ..و دخلت إسرائيل في مفاوضا مع الدول العربية المجاورة منذ مؤتمر
مدريد :أكتوبر  1991كما أسفرت المفاوضات إلى ما عرف بإعالن المبادئ  13شتنبر 1993
) اتفاقية الحكم الذاتي ألريحا و غزة أوال ( و تلته اتفاقية السالم مع األردن  1994و جرت
االنتخابات الفلسطينية  20يناير 1996
خاتمة :
اليزال الصراع العربي اإلسـرائيلي قائمـا و ال يـزال الفلـسطينيون متـشبثون بأرضـھم و
بالقدس عاصمتھم و عودة الالجئين و إطالق سراح المعتقلين.....
--------------------------------------------------------------------------

المغرب:الكفاح من أجل االستقالل و إتمام الوحدة الترابية
مقدمة:
حاولت فرنسا احتالل المغرب منذ أواخر القرن 19م و لم تتمكن من فرض حمايتھا عليه إال
سنة  1912و مع ذلك لم يكتمل االحتالل إال في سنة  1934مما يؤكد صالبة المقاومة.فما
ھي مراحل االحتالل التي عرفھا المغرب و كيف واجھت المقاومة المغربية قواة
الحماية الفرنسية.
 - Iمر احتالل المغرب عسكريا بعدة مراحل:
* كان المغرب محط أطماع الدول اإلمبريالية خالل القرن  19فاشتدت المنافسة حوله
غير أن فرنسا تمكنت من الحصول على موافقة باقي الدول و اقتسام مناطق النفوذ مع
إسبانيا  ،فشرعت في التخطيط الحتالل المغرب  ،و فرضت على السلطان المولى عبد
الحفيظ توقيع معاھدة الحماية "معاھدة فاس " يوم  30مارس  1912لتتخذھا كسند
قانوني لتبرير عملياتھا العسكرية المعروفة تحت اسم " عمليات التھدئة" بقيادة الجنرال
ليوطي  ،و استعملت خاللھا أحدث األسلحة  ،و جندت لھا جيوشا من المرتزقة و أبناء

المستعمرات و بعض األھالي  ،كما نھجت أسلوب اإلغراء و التقرب من شيوخ و قواد
القبائل إضافة إلى التجسس بواسطة مصلحة شؤون األھالي و رغم ھذه الوسائل
المتعددة فإن االحتالل الكامل للتراب المغربي تطلب منھا عدة مراحل

منطقة المقاومة
سوس و مقاومة قبائل
الصحراء

قائد المقاومة
بن الشيخ أحمد الھيبة
ماء العينين

األطلس المتوسط مقاومة

الزياني موحى و حمو

الريف مناطق
مقاومة شرق األطلس الكبير و
صاغرو جبل

الكريم محمد بن عبد
الخطابي
عسو أو بسالم

تاريخھا
أھم المعارك
معركة سيدي شتنبر
بوعثمان 1912
نوفمبر
لھري معركة
1914
يوليوز
أنوال معركة
1921
معركة بوغافر

1933

 - IIظھرت الحركة الوطنية نتيجة عدة عوامل :
* خلف االستغالل االستعماري عدة مشاكل اقتصادية و اجتماعية ،حيث جرد المغاربة من
ممتلكاتھم و ثروات بالدھم كما حرم المثقفون من الوظائف  ،كما أصدرت فرنسا الظھير
البربري  16ماي  1930فتكتل الوطنيون بھدف نشر أفكار الحركة الوطنية بين المغاربة و
فضح الممارسات االستعمارية عن طريق نشر بعض الصحف ):المغرب ،عمل الشعب ،
السالم ،الحياة  (...و الجمعيات الثقافية و الرياضية و المسرح...
* حطمت الحرب العالمية الثانية فكرة تفوق الدول االستعمارية ،كما أن لقاء أنفا يناير
 1943دفع محمد الخامس لطرح ملف المغرب أمام روزفلت و تشرشل لتطبيق ميثاق
األطلنتي و ميثاق األمم المتحدة و الھادفان إلى حق الشعوب في تقرير مصيرھا
* أنشأ المغاربة عدة أحزاب و نقابات خالل عھد الحماية:

* أقدم حزب االستقالل و بتنسيق مع محمد الخامس على تقديم عريضة المطالبة
باإلستقالل يوم  11يناير  1944إلى المقيم العام الفرنسي و المفوضتين البريطانية و
األمريكية بالمغرب ،كما قام حزب الحركة القومية بنفس اإلجراء يوم  13يناير  1944بزعامة
محمد بن الحسن الوزاني مبرزا وحدة الصف المغربي في المطالبة باالستقالل.
* أصدر حزب االستقالل جريدة العلم سنة  1946و تزايد عدد المنخرطين في الحزب ،كما
غيرت الحركة القومية اسمھا فأصبحت تدعى :حزب الشورى و االستقالل و أصدرت جريدة
الرأي العام كما تشكل الحزب الشيوعي المغربي سنة  1943و تأسست نقابة اإلتحاد
العام للنقابات المتحدة بالمغرب  1946لتصبح جزءا من الحركة الوطنية كما أكد محمد
الخامس في كل المناسبات على استقالل المغرب سواء خالل زيارة باريس يونيو  1945أو
زيارة طنجة أبريل  1947متشبثا بوحدة المغرب و سيادته.
* أقدمت فرنسا على عزل إريك اليون و تعيين الجنرال جوان  23ماي  1947قصد إرغام
محمد الخامس على التعاون مع الحماية عير أن السلطان رفض توقيع الظھائر التي تنقص
من السيادة المغربية ،و أكد خالل زيارته لفرنسا  1950على سير المغرب نحو االستقالل
كما سعت الحركة الوطنية إلى كسب الدعم من جامعة الدول العربية و األمم المتحدة بعد
أن تشكلت جبھة وطنية واحدة في أبريل . 1951

* فشل الجنرال جوان و عينت فرنسا الجنرال كيوم ووجھت للسلطان تھمة التعاون مع
الوطنيين و أقدمت على نفي محمد الخامس يوم 30 :غشت  1953مما تسبب في ظھور
الحركات الفدائية في معظم المناطق المغربية
 - IIIمر استكمال الوحدة الترابية بعدة مراحل:
* بعد اإلعالن على استقالل المغرب و توقيع اتفاقية  02مارس  1956عمل على استرجاع
باقي األراضي و منھا :
طنجة ) أكتوبر  ( 1956طر فاية )  ( 1958سيدي إيفني )  ( 1969الساقية الحمراء بعد
المسيرة الخضراء )  ( 1975ثم إقليم وادي الذھب )  ( 1979و ال يزال المغرب يطالب
بحقوقه في مدينتي مليلية و سبته و الجزر التابعة لھما..
* تمكن المغرب من استرجاع األقاليم الصحراوية بعد تنظيم المسيرة الخضراء  06نونبر
 1975و التي جاءت بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بالھاي و التي أكدت من خاللھا
على وجود روابط البيعة بين ملوك المغرب و قبائل األقاليم الصحراوية
خاتمة :
تمكن المغرب بعد كفاح طويل دام  44سنة و جمع بين المقاومة المسلحة و المقاومة
السياسية من الحصول على االستقالل و الدخول في مرحلة إتمام الوحدة الترابية و
استكمال السيادة الوطنية.
--------------------------------------------------

مقدمة:

المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

بعد حصول المغرب على االستقالل خالل سنة  1956و استكمال وحدته الترابية عمل على
تأسيس دعائم دولة الحق و القانون .فما ھي المراحل التي قطعت في بناء الدولة
المغربية الحديثة؟

 – 1مر بناء الدولة المغربية الحديثة بعدة مراحل:
أ – اإلجراءات العملية للمرحلة األولى) :( 1961-1956

بحصول المغرب على استقالله بادر محمد الخامس ببناء الدولة المغربية الحديثة مرتكزا
على مجموعة من القرارات من بينھا تأسيس القوات المسلحة الملكية و قوات األمن و
سك عملة مغربية إضافة على وضع مجموعة من القوانين منھا :مدونة األحوال الشخصية
 ،و النظام األساسي للوظيفة العمومية  ،و القانون الجنائي و قانون الشغل و ظھير
الحريات العامة .

ب – دعائم المرحلة الثانية ) :( 1999 – 1961
واصل الحسن الثاني برنامج تحديث مؤسسات الدولة المغربية فوضع دستور  1962و
المشتمل على  12بابا و  110من الفصول مرسخا ھوية البالد و سيادتھا و انتماءاتھا ) دولة
عربية إسالمية افريقية ( ..و عزز مبدأ الملكية الدستورية الديمقراطية االجتماعية  ،معتمدا
على التعددية الحزبية و حقوق اإلنسان.
و على الصعيد االقتصادي أعطت سياسة المخططات عناية كبيرة للقطاع الفالحي
فأصلحت الھياكل الزراعية و أنشئت السدود و أنعش العالم القروي ...كما تم اإلھتمام
بالقطاع الصناعي عن طريق تشجيع المبادرة الخاصة و تطوير القطاع السياحي و
التعليم و تكوين األطر و الدفاع عن وحدة البالد كما اعتمد أسلوب الحوار اإلجتماعي و تم
تنصيب حكومة التناوب سنة  1998برئاسة األستاذ عبد الرحمن اليوسفي.

 – 2يواصل جاللة الملك محمد السادس ترسيخ دعائم الدولة المغربية
الحديثة:
أ – اإلجراءات المتخذة في المجال السياسي:

أعطى جاللة الملك مفھوما جديدا للسلطة حيث جعلھا ترعى المصالح العمومية و تحافظ
على األمن و االستقرار و تسھر على الحريات الفردية و الجماعية و تنفتح على المواطنين
بالبحث عن الحلول لمشاكلھم .فاتسم مفھومھا بالشمولية و التكامل و الھدف نحو بناء
مجتمع حداتي قوامه ترسيخ دولة الحق و القانون و الدفاع عن وحدة التراب الوطني.

ب -المجھودات المبذولة لتعزيز بناء الدولة المغربية الحديثة:

بعض القوانين الصادرة
في المرحلة الثالثة
الميدان في
اإلقتصادي

في الميدان
االجتماعي

في الميدان السياسي و الحقوقي

* قانون
االستثمار
*مدونة التجارة

* مدونة الشغل
* مدونة األسرة

* قانون المسطرة الجنائية
* قانون الصحافة

كما تم تأسيس مجموعة من المؤسسات و اللجان منھا:
• صندوق محمد الخامس للتضامن :بغرض تقديم مجموعة من المساعدات و خاصة
بالنسبة للفئات المعوزة.
• مؤسسة محمد السادس للنھوض باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين :بھدف
تحسين أوضاع رجال التعليم في الميدان االجتماعي كمساعدتھم القتناء السكن و
و استفادتھم من قروض و تخفيضات في وسائل النقل.
• ھيئة اإلنصاف و المصالحة :بھدف طي صفحة الماضي و معالجة بعض االنتھاكات
التي وقعت و تعويض المتضررين.

