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ازدھـار الدولة المغربية
المرابطون و الموحدون
مقدمة :
بلغت الدولة المغربية في عھد المرابطين  ،ثم الموحدين أوج ازدھارھا ،
فما ھي مراحل تطور الدولتين ؟ و ما ھي اسھامات بعض الشخصيات ؟ و ما
ھي العطاءات الفكرية من خالل ابن رشد.
 - 1امتدت الدولة المغربية خالل عھد الدولتين المرابطية و الموحدية:
أ  -انطلقت الدعوة المرابطية من الصحراء المغربية :
لجأ عبد ﷲ بن ياسين إلى قبيلة لمتونة الصنھاجية المقيمة
باألراضي الصحراوية و لقد تزايد أنصاره و سماھم المرابطين ألنھم الزموا رابطته
و امتد نفوذ المرابطين إلى سجلماسة سنة  1055م و المناطق الشمالية بين
1060م و  1082م ليمتد وجودھم إلى األندلس بعد سنة 1086م
ب  -أخضع الموحدون الغرب اإلسالمي :
بعد السيطرة على األراضي المرابطية تواصلت فتوحات
الموحدين لتصل إلى المغرب األوسط ما بين  1152 :و  1154م ثم المغرب
األدنى حوالي  1160م
ج  -عرف المغرب عدة مراحل خالل:
مرت الدولتان المرابطية و الموحدية بثالثة مراحل  :ھي
التأسيس  ،األوج و القوة  ،ثم الضعف و اإلنحالل كما يبدو من الخطين الزمنيين
الضعف
القوة
التأسيس
المرابطون

 1048من
الى 1060

 1060من
 1107الى

 1107من
 1147الى

الموحدون

 1125من
 1130الى

 1130من
 1212الى

 1212من
 1270الى

 - 2ترجع قوة الدولتين المرابطية الموحدية إلى أھمية رجالھا و إسھاماتھم :
أ  -دراسة بيوغرافية شخصية:
 +ابن تاشفين :
َ
بشنكيط
 أصله  :أمازيغي من صنھاجة الصحراء خصاله  :البساطة  ،الحزم و الشجاعة فترة حكمه  499 ) :ھـ  452 -ھـ( 1107-1061) /م(دوره التاريخي:* المؤسس الحقيقي للدولة المرابطية
* المدعم لإلسالم
*باني مدينة مراكش عاصمة المرابطين 462ھـ1070/م
*منظم الجيش بيت المال
* الفاتح الموحد
= استكمال وحدة المغرب األقصى
= ضم جزءا من المغرب األوسط

=ضم األندلس
 +محمد بن تومرت
أصله  :أمازيغي من قبيلة مصمودة
فترة قيامه بالدعوة و زعامته ألتباعه الموحدين 524 ) :ھـ  515 -ھـ (1130)/م-
1122م(
خصاله  :التدين  ،حب العلم  ،التقشف مكانته العلمية :فقيه اھنم بنشر دعوته اإلصالحية  ،لقب نفسه بالمھدي ،ركزعلى األمر بالمعروف و النھي عن المنكر
ب  -خلف ابن رشد تراثا علميا مھما:
اشتھر ابن رشد بالطب و المنطق و الفلسفة و الفقه و األصول و الكالم و
التوضيح و الشرح...
ج -ترك الموحدون عدة آثار:
أنشأ الموحدون عدة منشآت منھا  :الخيرالدة  ،الكتبيبة  ،صومعة حسان....

تراجع الجھاد و بداية حرب اإلسترداد
مقدمة:
بعد مرحلة ازدھار الدولة المغربية خالل حكم المرابطين و الموحدين ،بدأ التراجع منذ
بداية القرن 13م فما ھي مظاھر ھذا التحول ؟ و ما ھي عوامله و أسبابه؟ و ما
ھي جھود المرينيين للحفاظ على وحدة البالد؟
 - 1ضعف الغرب اإلسالمي فھاجمه المسيحيون:
أ – تفككت الدولة الموحدية :
بعد معركة العقاب سنة  1212ظھر التفوق المسيحي ،فشرع األوربيون في التوسع
على حساب الممالك اإلسالمية في األندلس لتظھر مكانھا ممالك مسيحية و منھا:
أراكون ،قشتالة و البرتغال كما انقسم شمال إفريقيا إلى  3أقسام  :حفصيون في
افريقية ،بنو عبد الواد في تلمسان ،و بنو مرين في المغرب األقصى
ب -نشأت الدولة المرينية شرق المغرب األقصى:
ينتمي بنو مرين لقبيلة زناتة األمازيغية  ،انطلقوا من شرق المغرب إلى حوض سبو و
شرق الريف ،إلى أن استولوا على مدينة مراكش 1269م ثم اتجھوا للجھاد في
األندلس ،كما خلفوا عدة معالم معمارية أشھرھا في مدينة فاس كالمدارس  ،و
الزوايا و المساجد
الخط الزمني ص18 :
 - 2تزايد المد المسيحي بعد اتحاد الممالك األوربية:
أ – انطلقت حرب اإلسترداد من الشمال إلى الجنوب :
الحظ المسيحيون ضعف ملوك الطوائف و اعتمادھم على المسيحيين في حروبھم
لبعضھم البعض.ليعملوا على غزو األراضي اإلسالمية :فامتدت أراضي مملكتا أراغون
و قشتالة شرقا و مملكة البرتغال غربا.
ب  -تھاوت الممالك اإلسالمية في األندلس:
استغل المسيحيون ظروف المسلمين لإلستيالء على طليطلة 1085م ثم قرطبة 1236
اشبيلية  1248نھاية بسقوط دولة بني األحمر في غرناطة سنة 1492

الغزو اإليبيري و رد فعل المغاربة:

معركة وادي المخازن و دالالتھا التاريخية من خالل وثائق و دعامات
مقدمة:
عمل اإليبيريون على استغالل ضعف السلطة في الغرب اإلسالمي لشن
حمالت لغزو المغرب .فماھي عوامل ھذا الغزو؟ و كيف واجه المغاربة ھاته

التھديدات؟ و ما ھي دالالت معركة وادي المخازن؟
 - 1تعرض المغرب للغزو اإليبيري :
أ – العوامل المساعدة على الغزو اإليبيري للمغرب :
* استغل المسيحيون ضعف الدولة المرينية ثم الوطاسية لينظموا حمالت
عسكرية احتلوا بواسطتھا عدة ثغور.
* تطورت المالحة لدى اإلبيريين فأقدموا على تنظيم عدة رحالت بحرية
مكنتھم من اكتشاف خيرات المغرب و ما وراءه.
* نمو النزعة الصليبية لدى البرتغال و اإلسبان.
ب -احتل اإليبيريون عدة ثغور:
الواجھة
احتالل برتغالي
احتالل إسباني
المدينة
محيطية
1476
كروز سانتا
مليلية

1497

متوسطية

باديس

1507

متوسطية

سبتة

1415

محيطية

طنجة
أصيال

1471
1471

"
"

أزمور

1513

"

مازغن

1502

"

آسفي

1508

"

أكوز
كاسطلو﷼

1519
1506

"
"

أكودير سانطاكروز دي

1506

"

1497

"

ماسة
ج  -ظھر السعديون للقيام بالجھاد:
* بحث المغاربة عمن يقود جھادھم ضد الغزو المسيحي فالتجئوا إلى
األشراف السعديين بزعامة محمد القائم 1500م و ابنيه أحمد األعرج  1524م و
محمد الشيخ  1544م و لقد تمكنوا من مواجھة أطماع األيبيريين و أخرجوھم
من معظم الثغور كمازغن ....
 - 2أرجعت معركة وادي المخازن للمغرب ھيبته:
أ – استنجد المتوكل بالبرتغال ضد عمه عبد الملك :
* انھزم المتوكل في حربه ضد عمه فاستنجد بالبرتغال التي رحب ملكھا دون
سيباستيان بالفكرة لكونھا ستساعده على تحقيق أھدافه اإلستعمارية.
* جمع البرتغاليون كل جنودھم و توجھوا نحو األراضي المغربية  ،و اتجه عبد
الملك بجيوش المسلمين لمالقاتھم  ،و لقد اندلعت المعركة يوم  4غشت
1578م و انتھت بنصر المسلمين .
ب  -خلفت معركة وادي المخازن عدة نتائج:
* أعادت معركة وادي المخازن للمغرب ھيبته حيث تسابقت الدول إلى ربط
العالقات معه .و فقد البرتغال ملكه و استقالله ،بعد مقتل كل أشرافه ،و لم
يوجد من يخلف الملك
* توفي خالل ھذه المعركة  3ملوك ) عبد الملك بعد مرض  ،المتوكل و
سبستيان في المعركة ( لذلك تعدى بمعركة الملوك الثالثة.

تأسيس الدولة العلوية
و إعادة توحيد البالد
مقدمة:
بعد وفاة أحمد المنصور السعدي دخل المغرب مرحلة
جديدة من الضعف ،و أصبحت الدولة المغربية مھددة فما ھي
مظاھر الضعف؟ و ما ھي القوة السياسية الجديدة التي
عالجت الوضع؟ و كيف تمكن السلطان المولى إسماعيل من
إعادة توحيد البالد؟
 - 1تعرض المغرب لتفكك سياسي بعد ضعف السعديين :
* بعد سنة  1603انقسم السعديون إلى قسمين  :ملوك
فاس  ،و ملوك مراكش كما ظھر التنافس حول الملك في
العاصمة الواحدة مما ساعد على بروز منافسين جدد كانت
الزوايا أھمھم .مما أدى إلى تدھور أمني و اجتماعي .كما
عرف المغرب عدة مجاعات و فترات جفاف.
1613
1647
1625
1603
السنة
1653
1635 1631
1609
1650
1627
الميالدية 1606
1614
* انقسم المغرب إلى عدة وحدات سياسية منھا :
 مجال نفوذ آل النقسيس و الخضر غيالن مجال نفوذ الزاوية الدالئية مجال نفوذ األشراف السعديين و بعدھم الشبانات مجال نفوذ الزاوية السماللية مجال نفوذ األشراف العلويين* تمكن العلويون من توحيد المغرب
 - 2تمكن المولى إسماعيل من إعادة ھيبة المغرب :
* بويع المولى إسماعيل بمدينة فاس بعد وفاة أخيه المولى
الرشيد سنة  ،1664و كان عليه مواجھة المعارضين بدأ من
ابن أخيه أحمد بن محرز ثم أھل فاس و غيرھا من القبائل إلى
أن وحد المغرب تحت سلطته.
* اشتھر المولى إسماعيل بالقوة و الثبات على الدين يقرب
منه رجال العلم و أھل الزوايا معروفا بالشجاعة و الدھاء و
السياسة .
* من بين أعظم ما خلفه المولى إسماعيل بناؤه مدينة
مكناس  1673و تكوينه لجيش عبيد البخاري مما مكنه من
تحرير عدة ثغور و منھا  :المعمورة  1681طنجة  1684العرائش
 1698كما ھادنه العثمانيون سنة 1689

اإلكتشافات الجغرافية
مقدمة:
حاول األوروبيون البحث عن طريق جديد نحو الھند دون اإلعتماد على الطريق

العربي  ،فوجدوا نفسھم مكتشفين لطرق جديدة  ،فكيف اكتشف األوروبيون
العالم الجديد؟ و ما ھي اآلثار التي نتجت عن اإلكتشافات ؟
 - 1اكتشف األروبيون العالم الجديد نتيجة عدة عوامل:
* تزايد عدد األربيين و ارتفعت حاجياتھم من التوابل و الذھب
* تطورت العلوم في أروبا و منھا علوم الخرائط و انتشار فكرة كروية األرض ،و
بعد اتصالھم بالحضارة العربية تعرفوا على كتب الرحالت  ،اإلسطرالب  ،و البوصلة
* اھتم األروبيون بالمالحة البحرية فظھرت سفن قوية منھا " الكارافيال...
* عمل األوروبيون على نشر المسيحية و محاصرة المسلمين
 - 2اتجه األربيون نحو عدة مناطق:

الدولة

المكتشف

المنطقة

التاريخ

دياز

الصالح رأس الرجاء

1487

فاسكو دي كاما

الھند

كابرال الفارس

البرازيل

1500

كريسطوف كولومب

العالم الجديد " أمريكا "

1492-1493

أمريكو فسبوتشي

سواحل أمريكا الجنوبية

1499-1502

ماجالن بعد وفاته دي الكانو

الدوران حول األرض

1519-1522

جون كابو

فلوريدا )أمريكا ش(

1497-1498

انجلترا

جاك كاريني

سواحل كندا

1534-1535

فرنسا

 1497-1498البرتغال

إسبانيا

 -3خلفت اإلكتشافات الجغرافية عدة نتائج:
* أباد اإلسبان المكتشفون معظم الشعوب التي وصلوا إليھا و خاصة :األزتيك ،و

اإلنكا ،و المايا
* ازدھرت المدن التجارية الساحلية الغربية ) المحيط األطلسي ( و انتشرت في
أسواقھا عدة بضائع  ):حرير ،عاج ،توابل ،خشب ،سكر ،فضة ،ذھب ،عبيد ( ....
* انتقال الطرق التجارية من البحر األبيض المتوسط إلى المحيط األطلسي ،و
من يد العرب إلى يد األوروبيين.
* أكدت رحلة ماجالن أن األرض كروية الشكل

اإلمبراطورية العثمانية
خريطة اإلمبراطورية العثمانية في أقصى امتدادھا
مقدمة:
على العكس من الغرب اإلسالمي خالل القرنين 15م و 16م فإن الشرق اإلسالمي
عرف قوة و استبساال على يد العثمانيين  .فكيف نشأت الدولة العثمانية؟ و ما ھي
العوامل التي ساعدت على تكوين اإلمبراطورية؟
 - 1نشأت الدولة العثمانية في شبه جزيرة األناضول:
* ھاجر األتراك ھروبا من الماغول خالل القرن 13م واستقروا في آسيا الصغرى ،
و بعد سقوط دولة سالجقة الروم أنشأ عثمان بن أرطغرل إمارته سنة 1299م .
محمد II
بايزيد II
مراد II
محمد I
بايزيد I
مراد I
أورخان
عثمان I
) الفاتح (
1512
1481
1451
1421
1402
1389
1359
1326 1299
* توسع العثمانيون في بالد األناضول حيث تمكن محمد الثاني من فتح القسطنطينية
سنة 1453م ثم بالد البلقان خالل عھد سليمان القانوني الذي حاصر فيينا سنة 1529م
و فتح جزر البحر األبيض المتوسط الشرقية ) :قبرص  ،رودوس  ،كريت( ...و شمال
إفريقيا باستثناء المغرب األقصى.
* خالل عھد سليم األول)  ( 1520 - 1512ضم العثمانيون بالد الشام و مصر....
 - 2تكونت الحضارة العثمانية انطالقا من حضارات المناطق المفتوحة :
* ضم الجھاز اإلداري العثماني عدة عناصر
السلطان
) الباب العالي (
الجيش

األعظم الصدر

المفتي

الوزراء
الدفتردار  ،الكاھية باشا  ،الشاوش باشا ....
الدواوين
* يعتبر جيش اإلنكشارية من أھم مميزات الدولة العثمانية

النھضة األوروبية :بداية اإلنبعاث
مقدمة:
النھضة األوروبية ھي التطورات الفكرية و الفنية و الدينية التي عاشتھا أوروبا
خالل القرنين 15م و 16م فما ھي العوامل التي أدت إلى ھذه النھضة ؟ و كيف

أثرت على المجتمع األوروبي؟
 - 1انطلقت النھضة األوروبية من إيطاليا نتيجة عدة عوامل:
أ  -ازدھرت الحركة الفكرية و الفنية نتيجة عدة أسباب منھا:

* تأثر األوروبيين بالحضارة العربية اإلسالمية
* بعد سقوط القسطنطينية ھاجر العلماء بكتبھم إلى المدن اإليطالية
* اختراع المطبعة سنة  1453على يد يوھان كوتنبورك في ألمانيا

م 15مطبعة من القرن
ب  -تمثلت النھضة الفكرية في الحركة اإلنسية:
الحركة اإلنسية ھي حركة تجديد ثقافي انطلقت من إيطاليا خالل القرن 15م
و 16م  ،و اھتمت بالرجوع إلى التراث القديم و من أشھر مفكريھا:إيرازم ،طوماس
مور
و من أشھر مراكز النھضة و اإلنسية نجد :البندقية ،فلورانسا ،ميالنو ،روما... ،

حسب كوبرنيك نظرة الكون
اھتم األوروبيون بتعلم كل اللغات و العلوم مما أدى إلى ظھور عدة مفكرين
منھم  :رابلي ،وليام شكسبير ،كوبرنيك ،دانتي ...

قبة كنيسة سانتا ماريا ديل فيوري في فلورانسا
ليزا لوحة مونا
 - 2أدى اإلصالح الديني إلى ظھور البروتستانت :
* تأزمت أوضاع الكنيسة الكاثوليكية  ،و ابتعد رجال الدين عن القيم الروحية و
انتشرت بدعة  :صكوك الغفران  ،غير أن ترجمة الكتاب المقدس أظھر للناس مفاسد
الكنيسة فظھر عدد من المصلحين الدينيين و منھم  :مارتن لوثر  ،و جون كالفن ،
إلريك زنجلي ....و من بين اإلختالفات :
الكاثوليك

البروتستانتيون
اللوثريون

و بالكتاب
اإليمان با
المقدس
خضوع مطلق
للبابا
اإلعتراف بالقديسين و
بالعذراء
يتزوج البطريق ال

الكالفيون
اإليمان با

و بالقدر

ال خضوع للبابا
عدم اإلعتراف بالقديسين و
بالعذراء

االنجليكانيون
و بالكتاب
اإليمان با
المقدس
الملك ھو رئيس الكنيسة
اإلعتراف بالقديسين و
بالعذراء

الديني أن يتزوج يمكن للواعظ

* انقسمت أوروبا دينيا إلى عدة مناطق

اإلكتشافات الجغرافية
مقدمة:
حاول األوروبيون البحث عن طريق جديد نحو الھند دون اإلعتماد على الطريق العربي  ،فوجدوا
نفسھم مكتشفين لطرق جديدة  ،فكيف اكتشف األوروبيون العالم الجديد؟ و ما ھي اآلثار التي
خلفتھا ھذه اإلكتشافات ؟
 - 1اكتشف األروبيون العالم الجديد نتيجة عدة عوامل:

* تزايد عدد األربيين و ارتفعت حاجياتھم من التوابل و الذھب
* تطورت العلوم في أروبا و منھا علوم الخرائط و انتشار فكرة كروية األرض ،و بعد اتصالھم
بالحضارة العربية تعرفوا على كتب الرحالت  ،اإلسطرالب  ،و البوصلة

* اھتم األروبيون بالمالحة البحرية فظھرت سفن قوية منھا " الكارافيال...
* عمل األوروبيون على نشر المسيحية و محاصرة المسلمين
 - 2اتجه األربيون نحو عدة مناطق:

المكتشف

المنطقة

التاريخ

دياز

الصالح رأس الرجاء

1487

فاسكو دي كاما

الھند

كابرال الفارس

البرازيل

1500

كريسطوف كولومب

العالم الجديد " أمريكا "

1492-1493

أمريكو فسبوتشي

سواحل أمريكا الجنوبية

1499-1502

ماجالن بعد وفاته دي الكانو

الدوران حول األرض

1519-1522

جون كابو

فلوريدا )أمريكا ش(

1497-1498

انجلترا

جاك كاريني

سواحل كندا

1534-1535

فرنسا

 -3خلفت اإلكتشافات الجغرافية عدة نتائج:

الدولة

 1497-1498البرتغال

إسبانيا

* أباد اإلسبان المكتشفون معظم الشعوب التي وصلوا إليھا و خاصة :األزتيك ،و اإلنكا ،و المايا
* ازدھرت المدن التجارية الساحلية الغربية ) المحيط األطلسي ( و انتشرت في أسواقھا عدة
بضائع  ):حرير ،عاج ،توابل ،خشب ،سكر ،فضة ،ذھب ،عبيد ( ....
* انتقال الطرق التجارية من البحر األبيض المتوسط إلى المحيط األطلسي ،و من يد العرب إلى يد
األوروبيين.
* أكدت رحلة ماجالن أن األرض كروية الشكل
* ظھرت اإلمبراطوريات اإلستعمارية اإلسبانية و البرتغالية

الثورة الفالحية و الثورة الصناعية في أوروبا
مقدمة:
عرفت أوروبا ثورتين فالحية و صناعية انطلقتا من انجلترا في القرن 18م مما ساعد على وجود
نمو اقتصادي ألوروبا  .فما ھي مظاھر ھاتين الثورتين ؟ و ما ھي النتائج المترتبة عنھما ؟

 - 1عاشت أوروبا عدة تحوالت ديموغرافية و فالحية و صناعية:
* عرفت أوروبا تزايدا سريعا في عدد السكان نتيجة تحسن الظروف الصحية و الغذائية فارتفعت
نسب اليد العاملة كما ازداد الطلب على المواد الغذائية و الحرفية...
* ارتفعت المردودية الفالحية نتيجة عدة أسباب منھا تجميع الملكيات ) فردانية فالحية ( ،التخلي
عن إراحة األرض باستعمال األساليب و الوسائل الحديثة و منھا آالت الحصاد آالت الدرس.....

* تطورت عدة صناعات و منھا النسيج  ،و الصناعات المعدنية نتيجة ظھور عدة اختراعات و منھا
آالت النسج  ،اآلالت البخارية ،بعد اختراع جيمس واط لآللة البخارية سنة  1769م  ،استعمال الفحم
الحجري بدل الخشب،

 - 2خلفت الثورة الصناعية و الفالحية عدة نتائج:
* ساھمت الثورة الصناعية في ظھور طبقتين جديدتين في المجتمع األوروبي  :البرجوازيون  ،و
العمال ،اختلفت مظاھر الحياة عندھما  :فقر أو رخاء ..

* تزايدت ساكنة المدن نتيجة الھجرة القروية
* ظھرت عدة مشاكل اجتماعية بين الفئات العمالية مما سيسمح بظھور النقابات و األحزاب في
أوروبا
* تطورت وسائل المواصالت و خاصة السكك الحديدية .

الثورة الفرنسية
وليدة فكر األنوار
مقدمة:
ساھم فكر األنوار في قيام الثورة الفرنسية سنة  1789و التي أدت إلى إقرار مبادئ
الديموقراطية و حقوق اإلنسان .فكيف تمكنت نتائج الثورة الفرنسية من بلورة مبادئ فكر األنوار ؟

 - 1ارتكز فكر األنوار على عدة مبادئ:
* فلسفة األنوار ھي حركة فكرية ظھرت في النصف األول من القرن  18و أعادت اإلعتبار للعقل
 ،وجعلت منه الموجه األساسي للفكر منتقدة ھيمنة الكنيسة و اإلستبداد و نادت بالحرية و
المساواة.

* اعتمد فكر األنوار على فصل السلط ) تشريعية ،تنفيذية ،و قضائية ( و المساواة ..و من بين
أھم مالمح ھذا الفكر ما خلفه مونتسكيو في ) روح القوانين ( سنة  ، 1748و فولتير في ) القاموس
الفلسفي ( سنة  ،1771و جان جاك روسو في ) العقد اإلجتماعي ( سنة ...1762

 - 2عرفت الثورة الفرنسية عدة مراحل:
* ازداد التوتر في فرنسا نتيجة عدة عوامل منھا :

 +سيادة اإلستبداد من طرف األسياد و اإلكليروس و استعباد الشعب
 +عجز ميزانية الدولة نتيجة أزمة البوادي و المدن إضافة إلى ارتفاع األسعار
و المجاعة و البطالة
 +انتفاضة ممثلي الھيئة الثالثة مع ثورة باريس  14يوليوز  1789و الھجوم على سجن
الباستي

* شملت الثورة الفرنسية  3محطات تاريخية مختلفة ھي:
 +الملكية الدستورية ) ( 1792 - 1789
 +أول جمھورية و سيطرة العناصر الثورية ) ( 1794 - 1792

 +الجمھورية البرجوازية )  ( 1799 - 1794و التي انتھت بانقالب نابليون بونابارت 1799
 - 3خلفت الثورة االفرنسية عدة نتائج:
* يعتبر التركيز على حقوق اإلنسان من أھم النتائج التي ترتبت عن الثورة الفرنسية و التي
استھلت بالتنصيص على الحرية و المساواة و حق اإلنسان في تكوين الجمعيات السياسية و األمن
و السالم ،مع حرية الرأي و التعبير إضافة إلى أن ميزانية الدولة المجموعة من الضرائب تنفق في
المصلحة العامة
* استناد الحكم على األمة و الفصل بين السلط مع وضع دستور للبالد منح حق اإلنتخاب لكل
الرجال من دافعي الضرائب.
* و على الصعيد اإلداري أقرت الثورة الفرنسية توحيد القانون و اللغة الفرنسيةبجميع أرجاء البالد،
و إلغاء الحواجز الجمركية الداخلية
* و على الصعيد الخارجي طالب الثوار بمساعدة الشعوب من أجل الحصول على استقاللھا

نشأة الواليات المتحدة األمريكية

مقدمة:
كانت المستعمرات الثالث عشرة الواقعة على الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية تابعة
إلنجلترا ،و رغم أن جل سكانھا ھاجروا من انجلترا منذ القرن  17م  ،فإنھم سيعلنون االستقالل
سنة  . 1776فكيف ظھرت الواليات المتحدة األمريكية؟ و ما ھي مراحل امتدادھا؟ و ما ھي
مميزات دستورھا؟

 - 1تكونت الواليات المتحدة األمريكية نتيجة عدة عوامل :
* تكونت الواليات المتحدة األمريكية بعد إعالن المستعمرات اإلنجليزية الثالث عشرة استقاللھا
عن التاج البريطاني
* واجه سكان المستعمرات سياسة انجلترا و المشتملة على
عدة إجراءات استثنائية كفرض ضرائب لتعويض حرب السبع
سنوات و ضرائب التنبر و الشاي  ،و منع المستعمرات من إنتاج
المواد المنافسة للمنتوجات اإلنجليزية
* اجتمع ممثلوا المستعمرات يوم  04يوليوز  1776و أعلنوا
استقالل الواليات المتحدة األمريكية برئاسة جورج واشنطن

* امتدت الواليات المتحدة األمريكية من الشرق نحو الغرب فشملت  :أراضي الغرب ، 1783
و لويزيانا  ، 1803و فلوريدا  ، 1819المكسيك الجديد و تكساس  ، 1845أوريغون 1846
 ،كاليفورنيا ..... ، 1848

 - 2اعتمد دستور الواليات المتحدة األمريكية على فصل السلط:
* توزيع سلطات الحكومة الفدرالية حسب دستور  ) 1787الخطاطة (
* يركز الدستور األمريكي على الحرية و المساواة و الحقوق كما يشير إلى أن تستمد السلطة
من الشعب عن طريق اإلنتخابات لھم حقوق و عليھم واجبات

