مسالك :العلوم التجريبية ،العلوم الرياضية وعلوم
االقتصاد والتدبري
وفق توجيهات اإلطار املرجعي ملادتي التاريخ واجلغرافيا


من إعداد األستاذ:
1

بسم اهلل الرمحان الرحيم

يندرج هذاا اإلصذدار يف سذيا التحضذري للرذروو واالمتحذان اي ذوو ا وحذد للسذنة األو
باكالوريا ،اخلاص مبادتي التاريخ وايغرافيا ،ويأتي هاا اإلصدار الاو هو عبذار عذن دليذ
عملي أجنز وفق توجي ات اإلطار ا رجعي اد االجتماعيات كأدا بيداغوجية تسذ

علذ

ا قذذبلن عل ذ اجتيذذا االمتحذذان اي ذذوو اسذذتيعاا ا كونذذات ا عرفيذذة للجنذذاما الدراسذذي.
ويتضمن هاا ا ؤلف العناصر األتية:
 ملخصات دروس ماد التاريخ؛
 ملخصات دروس ماد ايغرافيا؛
 مراهيم ومصطلحات ماد التاريخ ،وماد ايغرافيا.
وجتدر اإلشار إ

أننا اعتمدنا يف ترتيب دروس ماد التاريخ عل وحد ا وضوع وليس وحد

الزمن ،وذلك من أج تس ي استيعاا األحداث التارخيية وف م تسلسل ا الزمين .حيث انطلقنا
يف احملور األول من األحداث اليت ش دها العامل منا القرن 19م إ

منتصف القرن  20من حتوالت

اقتصادية واجتماعية وفكرية مرورا عج ظاهر التنافس االمجيالي واندالع احلرا العا ية
األو

والنتائا ا رتتبة عن ا وأ مة  1929وعالقت ا باندالع احلرا العا ية الثانية ،أما احملور

الثاني فيشم دروس تاريخ ا غرا بدء من الضغوط االستعمارية مرورا عج نظام احلماية
واالستغالل االستعمارو ،وانت اء بنضال ا غاربة من أج حتقيق االستقالل.
كما يرمي هاا العم توفري جمموعة من ا عطيات التارخيية وايغرافية للتالميذا ا قذبلن
عل اجتيا االمتحان اي وو للسنة األو

باكالوريذا ،وفذق اإلطذار ا رجعذي للمذادتن ،وقذد

التزم هاا الكتيب باإلحاطة بك جوانب االختبار.
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تقديم إشكالي:

 -1تعددت مظاهر التنافس اإلمبريالي:
19

20

19








 2وسائل التنافس اإلمبريالي:
أ -سياسة التحالفات العسكرية:

:



دول التحالف الثالثي1882 :



دول الوفاق الثالثي1907 :

.

7


1904

1902
1911


ب -السباق نحو التسلح :

ج -عقد الدول اإلمبريالية عدة مؤتمرات لتسوية خالفاتها حول مناطق النفوذ



1878
1880



1885 1884



1906

 -3ترتب عن اشتداد التنافس اإلمبريالي عدة أزمات


األزمات المغربية:



1905



1911

1905
1906

 األزمات البلقانية :


1908
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1913

 -4السبب المباشر الندالع الحرب العالمية األولى ،ومراحلها:
1914





1914

1917

1917

1918

.
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1929
تقدديم إشدكالي:
1929

 -1خلفت الحرب العالمية األولى عدة خسائر بشرية واقتصادية وسياسية

الخسائر البشرية


الخسائر االقتصادية
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ب -النتائج السياسية لحرب العالمية األولى
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1922



1919
1929
1933

 -3أزمة  1929وانعكاساتها على أوربا
1929

11

أ -أسباب أزمة :1929

ب -نتائج أزمة :1929




1929

12

ففة ألى  1929عف صحأل ف وتففأل حاوظاففى حر ألا ة أل ألففى أل ففألال حري ففةا
تقددديم إشددكالي :أسففت ا حرب ف ع حريةراألففى حاألر ف ألحاصاففى ح
حر ألرألى ،ااة أ ى إر حو ع ب ع عةراألى الةوألى (  )1945 -1939خلتا ع ة خسةئ بش ألى ألح ة ألى.
فاة حاسبةع حر ي أ ا حو ع حرب ع؟ ألاةهي ا حبلهة ؟ ألاة و ةئجهة؟

 -1األسباب المباشرة وغير المباشرة الندالع الحرب العالمية الثانية
ا -األسباب غير المباشرة:
 اخلتففةا حرب ف ع حريةراألففى حاألر ف  :حرسففلا حرات ف ألى عل ف حر ف ألم حراوهصاففى ،خة ففى ايةه ف ة ف سففة حرات ألضففى عل ف أراةوألففة
 ،1919ألحر ي عام حروظةا حر ألا ة أل حروةص «ه لف » بيف أل فألرل رلبافا علف إر فة حريافم بهفة ،ألإعفة ة حراجف ألح ع بفة
رلشيع ألحر ألرى حاراةوألأل .
ة ألى  :1929إضيةف حاوظاى حر ألاق حطألى ،ألحراسةهاى في أل ألم حاوظاى حر ألا ة أل ألفى رلبافا ،ألحر في
 اخلتةا حاصاى ح
ة ألى ألح ج اةعألى حر ي خلت هة حاصاى .
رجأا إر حر ألسع ربم حراشةام ح
 حرسألةسى حر ألسيألى رألوظاى حر ألا ة أل  :أ ى ح ج ألةح حرألةبفةوي رل فأل ت ألسفع إألطةرألفة ففي حالألألبألفة ت ألسفع أراةوألفة ففي أأل بفة
حرألسط ألحرش ألى "حراجةم حربألأل " إر ألال حري ةا حر ألرألى.
 فشم ع بى حااا :حريجص ع بم حراشةام حر ألرألى بط ق سلاألى ألباةألى حرف ألم حرضفيألتى ت حوسفبةع أراةوألفة ألإألطةرألفة ألحرألةبفة
ا عضألأل هة.
 األأل بةرتةا عسا ألى - :ألم حرابأل «أراةوألة ت إألطةرألة ت حرألةبة ».
 ألم حربلتة «ف وسة ت حوجل ح ت ألسألة ت حرأل.ا.أ».ب -السبب المباشر:
حاصاى حربألرألوألى :ألي ب ح ج ألةح حاراةوي ربألرألوألة هأل حرب ث حر أشيم ف ألم حرب ع حريةراألى حرالةوألى سوى .1939

 -2مراحل الحرب العالمية الثانية
المرحلة الثانية 1945 – 1942

المرحلة األولى 1941 - 1939

حو فففففة ألم حرابفففففأل «أراةوألفففففة – إألطةرألفففففة – حوق ف ع اففألحصأل حرقففألة بي ف خففألم حرففأل.ا.أ حرب ف ع إر ف جةوففع
حربلتة «ف وسفة – حوجل ف ح -ح بفة حرسفألفألة ي» أل بقألفق عف ة
حرألةبة » عل ألم حربلتة .
حو ة حا عل ألم حرابأل .
حو هففة حرب ف ع بةو ففة ألم حربلتففة سففوى  1945بي ف إرقففة حرففأل.ا.أ وبل ففأل وففألألأل أل علف حرألةبففة «هأل ألشففألاة أل
وةاةصحاي»

 -3نتائج الحرب العالمية الثانية
الخسائر البشرية
•

•
•

اق فففم أصألففف اففف  50الألفففأل
ألفففم ايظاهفففا اففف حرسفففةاوى
حروشألطى .
حجففففع حرففففأل حا ألح تففففةع
حرألفألةا
حو شفففة حااففف حى ألحاألبئفففى،
ألحرجفففففففألع ألسفففففففأل حر ألفففففففى
ألحرتقفففففففف ألح تففففففففةع عفففففففف
حراش أل .

الخسائر االقتصادية
•
•

•

وقص في حرأل حريةالى.
ففففففففففففف األ حربوألفففففففففففففةا
فففففة ألى أل حجفففففع
ح
حإلو ةج.
ح تففففففففففةع حرا ألألوألففففففففففى
ألحاسففففففففية أل حجففففففففع
حراس ألى حرايألشي.

النتائج السياسية
•
•

•

قسفففألا أراةوألفففة إرففف أ بيفففى اوفففةطق وتفففأل بفففأل
حربلتة .
حوقسفففةا حريفففةرا إرففف ايسفففا أل أسفففاةري بصعةافففى
حرأل ألفففةا حرا بففف ة حاا ألاألفففى ألحشففف حاي بصعةافففى
ح بة حرسألفألة ي ألب حألى الحرب الباردة .
أسألس اوظاى حاافا حرا بف ة باألجفع ح تة ألفى سفة
ف حوسألساأل  1945ر بم ابم ع بى حااا.

شالا حرب ع حريةراألى حرالةوألى ابطى ة ألخألى خلتا ع ة حوياةسةا سألةسألى ،اةصحرا ؤال عل حر ة ألخ حر ه .

13

ألم

19
تقددديم إشددكالي :شففه حراش ف ق حري بففي وهضففى فا ألففى خ ف م حرق ف
ابة ئ حر ألة أل  :حرسلتي أل حريلاةوي؟

 19ا .فاففة هففي عألحاففم أل اظففةه حرألقظففى حرتا ألففى ؟ أل اففة أهففا

 -1عوامل ظهور اليقظة الفكرية بالمشرق العربي
العوامل الثقافية
 إ خةم حراطبيفى حرب ألالفى أل
أسألس حرا ح س أل حرايةه .
 إ ح حر فبف ،جافى
حراؤرتففففةا حر بألففففى إرفففف
حرل ى حري بألى.
 إ سففةم حربيالففةا حرط بألففى
إر أأل بة.

العوامل االجتماعية





العوامل السياسية

ظهفففأل طبقفففى ألسفففط ففففي
أل ب حرشفةا شفجيا
ا
حاوشطى حرالقةفى.
واففففففففأل وشففففففففةط حربيالففففففففةا
حر بشأل ألى.
ب ألص ع ة جايألةا القةفألى.






ب ف ألص حرشففيأل حرففألطوي أل حرقففألاي بي ف حربالففى
حرت وسألى عل ا .
ضيف حرسلطى حريالاةوألى.
سألةسففى حر ألفف ( ففف ى حرل ففى حر األففى علفف
حربل ح حري بألى حرخةضيى رلوتأل حريالاةوي ).
إ ف بةا ابا ف علففي حر ففي حس ف ه فا إوشففة
ألرى ب ألالى أل اس قلى با .

 -2شكلت مصر مركزا إشعاعيا لليقظة الفكرية بالمشرق العربي
19





.
 -3خصائص التيارات الفكرية المعبرة عن اليقظة العربية.

14

 -4ساهمت اليقظة الفكرية عدة تحوالت





خاتمة:
.
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تقدديم إشدكالي :

19

 -1الضغوط االستعمارية العسكرية
الضغط العسكري الفرنسي:

الضغط العسكري اإلسباني:

معركة إيسلي1844

حرب تطوان 1860- 1859

األسباب :رغبة فرنسا في تكوين امبراطورية استعمارية
بشمال افريقيا بالتوسع على حساب المغرب +مساندة
المغاربة للمقاومة المسلحة الجزائرية.

األسباب :رغبة إسبانيا توسيع نفوذها في ضواحي
سبتة المحتلة  +مناوشات عسكرية بين عناصر
من قبيلة أنجرة والجيش االسباني.

النتائج :هزيمة الجيش المغربي  +فتح المجال أمام تزايد األطماع
االستعمارية الخارجية  +توقيع معاهدة لال مغنية « 1845رسم
الحدود المغربية الجزائرية بشكل غامض» مما أدى الى اقتطاع
أجزاء من التراب المغربي لصالح الجزائر .كما أبانت هذه
المعركة عن ضعف المغرب عسكريا.

النتائج :انهزام الجيش المغربي أمام إسبانيا +
توقيع اتفاقية صلح أداء غرامة حربية كبيرة 20
مليون لاير ،توسيع حدود مدينة سبتة ،واحتالل
سيدي إفني ،مما أدى إلى إزالة حجاب الهيبة
عن بالد المغرب

 -2الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية
الضغط البريطاني "اقتصادي":
المعاهدة التجارية المغربية
البريطانية1856

الضغط الفرنسي "دبلوماسي":
المعاهدة التجارية الفرنسية
المغربية  1863بيكالر

• ب ألفففففى حر وقفففففم ألح سففففف ق ح
حريقة حا.
ألحا
• ح سففففف تة ة ح ا ألفففففةصحا حر فففففي
• حراسةألحة بأل حر جة حرا ة بى
ب م علألهة حرب ألطةوألأل .
ألحرب ألطةوألأل .
• افففففففففوا حر جفففففففففة حرا ة بفففففففففى
• ب ألفففففففى حإل جفففففففة ألإر فففففففة
ألحرساةس ة الحمايدة القنصدلية
حراوط حا.
ألهففي حإلعتففة افف حرضفف حئع
• إر ففففففة حرقألففففففأل حرجا األففففففى
ألح سف تة ة اف عف ة حا ألففةصحا
حرات ألضى عل حربضةئع.
ح فففففة ألى أل ضفففففةئألى ايففففف ا
• بففففق حرقو ففففم حروظفففف فففففي
حرخضألع رلقألحوأل حرا بألى.
حروصحعففففةا حر ففففي قففففع بففففأل
حرب ألطةوألأل .

16

الضغط الدولي "دبلوماسي":
مؤتمر مدريد 1880
عق هة حراؤ ا ببضأل اااللي حر ألم حاأل بألى
أل حرأل ألةا حرا ب ة حاا ألاألى ألحرا ع ألوص
عل :
سففألخ ح ا ألففةصحا حر ففي ب ففم علألهففة
•
حاأل بألأل في ح تة ألةا حرسةبقى.
• ا ألس أل قوأل حرباةألى حرقو لألى.
• افففوا حراباألفففأل حا ألفففةصحا إضفففةفألى اوهفففة
عففففف ا حرخضفففففألع رلقفففففةوأل حرا بفففففي أل
حإلعتة ا فع حر حاةا ألأ ح حرخ افى
حريسا ألى.
• إعطة بق حرالاألى رألجةوع.

 -3قام المغرب بعدة إصالحات لمواجهة الضغوط االستعمارية.
االصالحات العسكرية







االصالحات االقتصادية

ألطوففففي 

اففففألأل جففففأل
وظةاي.
إ سةم بيالفةا عسفا ألى

حر حرخة ج.
حس ق حا ا بأل أجةوع.

ش ح حاسلبى.
إوشففة ا ففةوع رألسففلبى
با حا ألفةس.
شففف ح ايففف حا ب بألفففى

ألأسلبى ا حرخة ج.





االصالحات اإلدارية

إ خفففففةم اص ألعفففففةا 
ج ألفففففففففف ة اففففففففففةرقط
أل ع حرسا .
حسف خ حا آ ا ف بألفى

ج أل ة ألحاسا ة.
إ خففففففةم ففففففوةعةا
آرألفففى ،ألبوفففة ا فففةوع
ب ألالففففففففى "حروسففففففففأل  -
حرسا  -حرأل ق" .
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف األا
حراألحوئ أل جهألصهة
ح ه اففففةا بةسفففف خ حج 
حرتبا حربج .
إ فففففففففف ح حريالففففففففففى
ألحر ففففع اففف ألا هفففة،
ألضف ع عالففى ج ألف ة
بةرخففففففة ج رابة بففففففى
حر صألأل .
ف ى ض حئع ج أل ة
"حر ألع -حابألحع".

االصالحات التعليمية

إ ففف ح إ ح ة حراففففألحوئ 
ألحرجاة ب ب أل أجأل
حااوففففففففففففة أل شفففففففففففف أل 
حرا ح بى.
إ ف ح حرجهففةص حراففةري
ب وظفففففففففألا ا فففففففففة ألف 
ألا حخألم حر ألرى.
إ ح حراخص ألإعفة ة
هألال فففل علفففف حرط ألقففففى 
حاأل بألفففى ب قسفففألال إرففف
ع ة ألصح حا.
إ ح وظةا حرسفلطةا
حرابلألفففى بفففةر قلألص اففف
وتففففأل حرقألففففة ألحاعألففففة
ألشففففففففففففألأل حرقبةئففففففففففففم
ألحرصألحألة.

أسففففففألس افففففف ح س
ع ألى.
ألصألففففففففففع اففففففففففوا
حسفففففففففألى علففففففففف
حرطلبى حرا تأل أل .
إ سففففففففةم بيالففففففففةا
ط بألفففففففففففى حرففففففففففف
حرخة ج.
إ خفففففففففةم حرافففففففففألح
حريلاألفففففى ألحرل فففففةا
علففففففففف حراوفففففففففةه
ألحربفف حا حر يلألاففي
اةر ألةضفففففففففففففففففألةا
ألحر فففففة ألخ ألحرتلففففف
ألحرج حفألة.

 – 4تعددت أسباب محدودية "فشل" اإلصالحات بالمغرب

العوامل الخارجية

العوامل الداخلية
 -تزايد حدة الضغوط االستعمارية.

 -رفض العلماء لإلصالحات باعتبارها تشبه بالكفار.

 رفض الدول األجنبية إنجاح االصالحات حفاظا علىمصالحهااالستعمارية.

 ارتفاع عدد المحميين. -رفض التجار المغاربة لإلصالحات خوفا على مصالحهم.

 -ارتفاع حجم الديون الخارحية وتكلفة اإلصالح.

 -توالي سنوات الجفاف وانتشار األمراض واألويئة.

 -فساد البضائع والمواد المستوردة من الخارج.

1912

17

تقديم إشكالي

20
1912

 -1السياق التاريخي العام لفرض نظام الحماية على المغرب


1907
1908



1902

1911

1904
1912

30





 -2تعددت وسائل االستغالل االستعماري للمغرب
االحدددددددددددتالل
العسكري

ا إخضةع حرا ع عسا ألة ا ة صاوألى طألأللى حا ا ا بم  1912إر  ،1934أل أخ ا حرسفألط ة
حريسا ألى عل حرب بسبع ش حسى اقةألاى حرقبةئم حراسلبى " .رلاصأل ألاا حريأل ة إر خ ألطى ا حبم
ح ب م حريسا رلا ع"

التنظيمددددددات
اإلدارية

 إدارة استعمارية :ألر حإل ح ة حرتيلألى رلب ألقأل هفة حراقفألا حريفةا حر في بافا ففي حرسفلط حر وتأل ألفى
ألحر شف أليألى ألحريسففا ألى ،ألألسففةع ل فففي رف اجاألعففى اف حراففألظتأل حراف ح "حرففألص ح " ،ألاف ح حرقألففة
ألحربةشألحا.


إدارة مغربيددة :شففالألى أل أسففهة حرسففلطة حرف
18

ح

ف

أل ل علف

أل ألففع حرقففألحوأل حر ففي

ف هة

ألحا ح ب م .ااة حب تظ بةرسلطى حر ألوألى ألحرقضةئألى.

الوسددددددددددديلة
المالية
البنيدددددددددددددددددددة
التحتية

فق فةئى حر سةاألم ألح س الاة حا حرت وسألى عل حرا ع روهع خأل ح ل  ،سألح حس الاة حا عاألاألفى
أأل خة ى .ألإغ ح ل في حرق ألى.
ا ف وسفة اجاألعفى اف حرقفألحوأل " فةوأل حر بتفألظ حريقفة  "1914ر سفهألم حرسفألط ة علف
ااة أ
حا حضي ألحس م حرال ألحا.
أ ةاا سلطةا حرباةألى بةرا ع اخ لف حر جهألصحا ألحربوألةا حر ب ألفى «حرسف أل – حرطف ق – حرافألحوئ-
حرسا حرب أل ألى »...ر سهألم عالألةا حس م حرال ألحا أل بألأللهة إر حرخة ج.

 -3تعددت مظاهر االستغالل االستعماري بالمغرب
ألوففصع

•

االسددتغالل الفالحددي :ا ففة ة أجففأل حا حضففي حرت بألففى ألحو ففصحع حا حضففي ا ف أ ففبةبهة « ففةوأل حر بتففألظ حريقففة
حرالاألى» ،ألإ خةم ص حعةا ع ألى سألألقألى أل وةعألى اةرقط ألحر بغ ألحرخاأل .

•

االسددتغالل المنجمددي  :سففألط ة سففلطةا حرباةألففى علف حسف خ حج حرالف ألحا حراي وألففى أل سففألألقهة خة جألففة ألح سف تة ة اف أ بةبهففة.
ألح س الاة في حر وةعةا ح س خ حجألى ألحر بألأللألى ،ألح س تة ة ا حرأل حريةالى.

•

االستغالل التجاري :ح تةع ألاى حرألح حا حرت وسألى ألحوختفةى ألافى حر فة حا حرا بألفى "إغف حق حرسفألق حر حخلألفى بةربضفةئع
حرت وسألى " ،ااة أ ى إر عجص حئا في حراألصح حر جة حرا بي.

 -4تعددت انعكاسات االستغالل االستعماري على المغاربة
انعكاسات االستغالل االستعماري على المغرب
في المدن

في البوادي

* تضرر الحرف التقليدية من منافسة البضائع الصناعية
األجنبية.

* تدهور وضعية الفالح المغ ربي.

* إفالس الورشات الحرفية.

* تحول الم زارعين إلى عمال في ضيعات المعمرين وشركات فالحية
استعمارية.
* تدهور العالقات القبلية ،وظهور عالقات إنتاج قائمة على الملكية الخاصة
والعمل المأجور.
* التجنيد اإلجباري ألبناء الفالحين ،وإثقالهم بالض رائب دون م راعاة الظروف
المناخية أو وضعيتهم االجتماعية.

* اإلضرار بالفالحة المعيشية ،وانتشار ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن.

خاتمة:

19

* تحول الحرفيين إلى يد عاملة رخيصة في المصانع
الفرنسية.
* تضرر التجار المغاربة من االحتكارات والثقل الضريبي
ومن المنافسة األجنبية.

* انتشار أحياء الصفيح الفقيرة بسبب الهجرة القروية.

ق ألا إشاةري:

1912

19
1934

-I
 -1مرحلة مقاومة القبائل المسلحة من  1912إلى 1934
زعماء المقاومة
أحمد الهيبة

أهم اإلنجازات

1912
1914

موحا أوحمو الزياني

1921

1921

محمد بن عبد الكريم
الخطابي

1926

la Réunion

عسو أبسالم
1933

 -2مرحلة مقاومة الحركة الوطنية  1930الى 1956

16

1933

20

1930

1936
1933

1937

 -3قدمت الحركة الوطنية لسلطات الحماية وثيقة المطالبة باإلصالحات سنة 1934
1934

-II

تمكن المغاربة بفضل النضال من تحقيق االتسققال ااتسقكمال الحدة القاابية

 -1انتقلت الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل سنة .1944

1937

1939
1941

1940
1943

11

1944

 -4ساهمت ثورة الملك والشعب في حصول المغرب على االستقالل:


1952

1947
1953



1955 1953

1955
21

1956

 -5مراحل استكمال المغرب لوحدته الترابية بين سنتي  1958و 1979
1956



1958



1969



1975



1979

:

22

20

19
-

19
19

-

-

-

19

20

-

19

-

19

20
20

19

1907

-

1882

-

20
1919

23

19
-

1919

1919

-

1919

-

1917

-

1933
1929

24

1929

-

-

-

-

1933
-

1945

1883

-

-

24

1945

1939

-

1945

-

-

19

-

19
19

-

19

19

1844

-

1845

1860 1859

-

-

-

19

-

1906

25

-

1912
1934

1912
1934

1907
-

1912

30

-

1930

16

-

20

-

1933

-

1934

-

1944

11

-

20

1953
1956

-

1975

26

27

1




.1

0.8

0.79

0.5

0.49 0
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تقددديم إشددكالي :ح راففألح حرطبأليألففى هففي اففم حرال ف ألحا حرا ففألف ة فففي اجففةم ج حفففي ايففأل أل اوهففة حر بففى أل حروبة ففةا أل حراففة ألحراففألح
حربب ألى أل حراي وألى ألحرطة ألى ،أاة حراألح حربش ألى فهي اجاألع حرطة ةا حربش ألى حر ي ألاا يبئ هة ر بقألفق حر واألفى ففي اخ لفف حراألفة أل .
فاة هي ألضيألى حراألح حرطبأليألى أل حربش ألى بةرا ع ؟ أل اة هي أسةرألع بأل هة ؟

 -1الموارد الطبيعية بالمغرب "الوضعية وأشكال التدبير"
الثروات

تدابير حمايتها

وضعيتها

الثروة
المائية

التربة

الثروة
الغابوية
3500

الثروة
السمكية

الطاقة
والمعادن

 -2الموارد البشرية بالمغرب
أ-

الخصائص الديمغرافية لسكان المغرب "تطور السكان وتوزيعهم"
1960
11.6

2014 1960

33.8

29

أل ظم ساة حا ألةف ألشالأل حاغلبألى إر ب أل وهةألى حرالاةوألوةا ،غأل أول او اطلع سيألوةا حرق
%60,3

ب -الخصائص التنموية لسكان المغرب "مستوى التنمية البشرية":
126

0.596

 -3الجهود والتدابير المبذولة لتحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب
2005
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 20حوقلبفا حرألضفيألى بألفث شفه
2014

تقدديم إشدكالي

 -1تعريف سياسة إعداد التراب الوطني و مبادؤها:

مبادئ وأهداف سياسة إعداد التراب الوطني





.

 -2تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها

 -3االختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

.

 -4التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

 -حرشباى حربض ألى  :طألأل آرألةا حر بأل  ،أل أهألم حراجةم أل ح س الاة أل حراألح

31

ألحا طةع حرجهألألى أل حرا

حرا ألسطى أل حر

أل ة .

تقديم إشكالي:

أزمة المدينة المغربية و أشكال التدخل
-I
 -1مظاهر ازمة المدينة المغربية والعوامل المفسرة لها:
أ -مظاهر أزمة المدينة المغربية
-

:

ب -العوامل المسؤولة عن أزمة المدن

 -2تتنوع أشكال التدخل لمواجهة أزمة المدينة المغربية
-

 -3تساهم التهيئة الحضرية في حل أزمة المدينة:

32

25





أزمة الريف المغربي و أشكال التدخل :
-II
 -1مظاهر ازمة الريف المغربي:
20

-

:
 -2تتنوع أشكال مواجهة أزمة األرياف المغربية

2020

33

العامل العريب :مشكل املاء وظاهرة التصحر
تقديم إشكالي :أليةوي حريةرا حري بي ا اشام حجع حراألح حراةئألى أل ظةه ة حر ب .فاة اظةه أل عألحام أل أبية اشام حراة ففي
حريةرا حري بي ؟ أل اة أشاةم ألأسبةع ظةه ة حر ب في حريةرا حري بي؟ أل اة حر حبأل حرا خ ة راألحجه هة ؟

 -Iمشكل الماء في العالم العابي
 -1مظاهر مشكل الماء في العالم العربي والعوامل المسؤولة عن ذلك.
أ -مظاهر مشكل الماء في العالم العربي

0.5

1000

3

ب -العوامل المسؤولة عن مشكل الماء بالعالم العربي

•

 -2أبعاد مشكل الماء في العالم العربي
بعد ديمغرافي

ب صحأل ع حرساة ألقم و فألع حرتف
ألأله حرسلا ح ج اةعي .

بعد اقتصادي

ي ب حرت بى حرقطةع حااال حس ه اة رلاة  ،أاة حروسبى حربة ألفى ف فألصع بفأل ح سف ياة ا حراوصرألفى ألحر فوةعى.
ألبةر ةري ف حجع ااألةا حراألةل حرا ألف ة ألؤال سلبة عل ح و ةج حرت بي ألأله حاا حر حئي.

بعد استراتيجي

اف حرافة  ،أل بةر فةري فةريفةرا حري بفي أل جفل وبفأل حرخ فةص حرافةئي حرابألف

أل االم في حر حعةا بأل حر ألم بألم حراجة حراةئألفى حر ئألسفألى اةر ف حع حري بفي حإلسف حئأللي بفألم بفألى
أل حرسأل ح ألحالألألبألة بألم وه حروألم  ،أل حر حع بفأل حريف حق أل األفة أل سفأل ألة
 ،أل حر حع بأل ا
حا
جلى أل حرت حا .
بألم وه

 -3بعض المجهودات للتخفيف من حدة أزمة الماء

34

 -IIظاهرة التصحر في العالم العربي
 -1تتعدد مظاهر ظاهرة التصحر في العالم العربي ،والعوامل المفسرة لها
أ -مظاهر التصحر في العالم العربي

68.4
11.6

20

ب -العوامل المفسرة لظاهرة التصحر بالعالم العربي



 -2تدابير مكافحة ظاهرة التصحر
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الواليات املتحدة األمريكية :قوة اقتصادية عظمى
تقديم إشكالي:

 -1مظاهر قوة االقتصاد األمريكي:
أ -مظاهر قوة الفالحة األمريكية




ب -مظاهر قوة الصناعة األمريكية



ج -مظاهر قوة التجارة األمريكية



%14
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 -2تتعدد العوامل (المؤهالت -المقومات – األسس) المفسرة لقوة االقتصاد األمريكي

320

 - 3المشاكل والتحديات
االقتصادية

فائض االنتاج الفالحي  +منافسة البضائع
األجنبية كالصين واليابان واالتحاد األوربي
 +عدم كفاية مصادر الطاقة والمعادن +
العجز المستمر في الميزان التجاري +
ارتفاع تكلفة النفقات العسكرية.

االجتماعية

انتشار الفقر في صفوف األقليات
الالثينية واالفريقية  +البطالة  +التمييز
العنصري بين السود والبيض  +تفاوت
مستويات التنمية بين الواليات  +ارتفاع
نسبة اإلعالة .

البيئية والطبيعية

الفيضانات واالعصارات بخليج المكسيك +
العواف الثلجية بالقسم الشمالي للبالد  +تدهور
التربة بسبب كثافة االستعمال  +تلوث الفرشة
المائية نتيجة االستعمال المفرط للمبيدات
واألسمدة الكيماوية  +التلوث الصناعي واألمطار
الحمضية  +سيادة المناخ الجاف بالقسم الغربي.

خامتة :على الرغم من القوة االقتصادية اليت تتميز هبا الواليات املتحدة األمريكية ،إال أهنا مازالت تواجه الكثري من التحديات اليت هتدد مكانتها العاملية

37

االحتاد األوربي حنو االندماج الشام
تقديم إشكالي:

 -1مراحل تأسيس واالندماج بين دول االتحاد األوربي
1951
1957
;
28

1992
2020



1981

1973
1986



2004



2007

1995
28

2013

 -2تتعدد مظاهر االندماج األوربي
االندماج السياسي

االندماج االجتماعي

االندماج االقتصادي

 حرا ففففففة ى علفففففف حر سفففففف ألحاأل بي سوى .2004
 حع اة حروظةا حر ألاق حطي. حب حا بقألق ح وسة . ألبأل ةوأل حرش م. وه سألةسى فةعألى اش اى. حع اة سألةسى اش اى را ح بىحربفففففف أل أل بففففففة م حرايلألاففففففةا
حااوألى.

 ضاة حر س أل حاأل بي بفق حر وقفمألحرش م ألح س ق ح بام ب ألى.
 حراسفففةألحة بفففأل حر جفففم ألحراففف أة ففففيحربقألق أل حرألحجبةا.
 ألبألففف حرسألةسفففى حر بألألفففى ،ألاية رفففىحرشألحه حر يلألاى.

 حع اففة سألةسففى ف بألففى اش ف اى رصألففة ة ح و ففةجأل بسأل اس ألى حرت بأل ألحس ق ح حاسية .
 حر يفففةأل ر طفففألأل حرقطفففةع حر فففوةعي ألحوففف اةجحرش اةا حاأل بألى اع بيضفهة حرفبيى ،ااشف ألع
ح أل بةص ر وةعى حرطةئ حا أل أ ألة حسبةألس.
 حع اة عالى األب ة « حاأل أل»؛ ب ألى حر جة ة بإر ة حربألحجص حرجا األى . -ألبأل حر ي ألتى حرجا األى.

 -3العوامل المفسرة لالندماج األوربي

1929
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500








 -4يواجه االتحاد األوربي عدة تحديات










خة اى:
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الصن قو اقتصادية صاعد
تقديم إشكالي:

 -1مظاهر قوة االقتصاد الصيني
أ -مظاهر تطور القطاع الفالحي
-

ب -مظاهر تطور القطاع الصناعي
-

1949
1949

1979

1979

ج -مظاهر تطور القطاع التجاري

40

-

 -2عوامل تطور االقتصاد الصيني
-

-

400

-

1979 1949

-

1979

ح -تواجه الصين عدة تحديات:

المشاكل والتحديات
االقتصادية

ضعف جودة المنتجات  +شدة
المنافسة األجنبية  +عدم كفاية مصادر
الطاقة والمعادن بسبب كثافة التصنيع
وكثرة االستهالك.

الديمغرافية واالجتماعية

االرتفاع المتزايد لعدد السكان  +بداية
تقلص الفئة النشيطة بسبب سياسة تحديد
النسل  +الفقر  +البطالة  +تفاوت
مستويات التنمية بين الجهة الشرقية
والداخل  +تزايد حدة الفقر في البوادي مما
يؤدي الى الهجرة القروية.

خامتة:

41

البيئية والطبيعية

 % 60من المجال الصيني غير مستغل
بسبب قساوة الظروف الطبيعية
 +الفيضانات  +العواصف واالعصارات +
تدهور التربة بسبب كثافة االستعمال +
تلوث الفرشة المائية نتيجة االستعمال
المفرط للمبيدات واألسمدة الكيماوية
 +التلوث الصناعي واألمطار الحمضية.

مصطلحات مادة اجلغرافيا
-

-

حر ألط أ عل اج اع اة في اخ لف حراألة أل ح ة ألة ألحج اةعألة ألبألئألة....
التنمية :حر أل حرج
ة ألى أأل ح ج اةعألى ألحرسألةسألى...
التنمية البشرية :بسأل ش ألط عأل حرساة عل جاألع حراس ألألةا سألح ح
التنمية المستدامة :اص عل لبألى حربةجألةا حآلوألى رلساة بةس م ايقل رلال ألحا حرطبأليألى ،بشفام ألضفا بقفألق حاجألفةم
حرقة اى أل ألي ى اس قبلهة رلخط .
مؤشر التنمية البشرية :اجاألعى ا حراؤش حا حراي ا ة ا ط ف حراوظاةا حر ألرألفى رقألفةس اسف ألى حر واألفى حربشف ألى ،ألاوهفة
ر خم حرت  ،ألحراس ألى حر يلألاي ألحرالقةفي ،ألحراس ألى حر بي.
دول الشمال  :حر ألم حر وةعألى حر وألى ألحرا ق اى اةرأل ألةا حرا ب ة حاا ألاألى ألبل ح ح بة حاأل بي ألحرألةبة ...
دول الجنوب  :حر ألم حروةاألى حرتقأل ة حر ي وف في خةوى بل ح حريةرا حرالةرث اايظا بل ح إف ألقألة.
الموارد الطبيعية :اخ لف حراؤه ا ألحرال ألحا حر ي ألصخ بهة اجةم ايأل اةراية ألا ة حرطة ى ألحر طة حروبة ي ألحرشفباى
حراةئألى.
فة
الموارد البشرية :افم حرافؤه ا حربشف ألى حر في سفةها ففي واألفى بلف ايفأل بةع بة هفة حرابف حاسةسفي رألوشفطى ح
ألح ج اةعألى ألحرالقةفألى.
واففأل حوطلففق سففوى  2005بابففة ة ا ف حرال ف ابا ف حرسففة س رابة بففى حرهشةشففى
المبددادرة الوطنيددة للتنميددة البشددرية :أل
ة ألى ألح ج اةعألى.
ح ج اةعألى ،أل أهألم حراألح حربش ألى بةرا ع في اخ لف حرقطةعةا به ف بسأل حاألضةع ح
سياسة إعداد التراب الوطني :سألةسى إ ح ألى س ه ف وظألا حراجةم رل ختألف ا حر بةألوةا حراجةرألى بأل حرجهةا ،أل بقألق واألفى
او اجى ألشةالى ،أل ر بةر ألصألع حرية م رلال ألحا حربش ألى ألحرطبأليألى.
ففة ألى حر ففي اففة س بشففام غألف ففةوألوي ا جففة ة حر ففألف ألاةسففبي حاب ألففى
االقتصدداد غيددر المهيكددل :اجاففألع ح وشففطى ح
ة حرألطوي.
ألحروقم حرس  ...ألحر ي ؤال سلبة عل ح
اإلقصاء االجتماعي :ضيف حس تة ة بيى حرتئةا ح ج اةعألى اف حرخف اةا ح ج اةعألفى حاسةسفألى (حر يلفألا –حر فبى -حراه بفة
ألحراة حرش ألع )...ااة ألي ضهة رل هاأل ألحرتق .
التهيئددة الحضددرية :اجاففألع عالألففةا إعف ح حراجففة ا حربضف ألى حر ففي قففألا بهففة حر ألرففى رضففبط ألسففع حرا ألوففى ،أل وظففألا اجةرهففة
عا حوألة ألح ة ألة ألحج اةعألة.
التهيئة الريفية :اجاألع حر خ ا حرياألاألى ففي حا ألفةف ر فألفأل حر جهألفصحا حإلو ةجألفى ألحربوألفةا حر ب ألفى ألحرخف اةا حرياألاألفى،
ح....
ألحرقألةا بأعاةم حإلع ح ألح س
الخصاص المائي :حرفوقص حربة فم ففي ااألفى حراألفةل حرا فألف ة بشفام ألبلفي اخ لفف حب ألةجفةا حإلوسفة  .ألبةر فةري عف ا ف ة
ة ألى.
حرا خ حا حراةئألى عل لبألى بةجألةا حرساة ألحاوشطى ح
التصحر :حجع أأل هأل إو ةجألى حا ى بةراوةطق حرجةفى ألشبل حرجةفى ،أل خ ع ة أشاةم اةر افم أل شفقق حر بفى أأل ح تفةع
اس ألى حرالألبى بهة أل هأل حر طة حروبة ي....
قوة اقتصادية عظمى :ألة ح فة ألى ب فم ا حافص جف ا ق افى علف اسف ألى حإلو فةج حرت بفي ألحر فوةعي ألحاوشفطى حر جة ألفى
ألحرخ اة ألففى ،راففة ففألف علألففل ا ف ال ف ألحا طبأليألففى اي وألففى ألطة ألففى ألف بألففى ،ألاففؤه ا بش ف ألى أل وظألاألففى اةرأل ألففةا حرا ب ف ة
حاا ألاألى ألح بة حاأل بي.
ة ألى حر وةعى ألحر جة ة ألحرخ اةا في إطة ع ةا تةعلألفى ا ف اف
األكروبزنيس :حو اةج حرت بى اع بة ي حرقطةعةا ح
حإلو ةج حر ح س ه .
فة ألح ج افةعي بهف ف
االندماج الشامل :حر ا م ألحريام حرجافةعي حر افةالي بفأل اجاألعفى اف حرف ألم ر قألألفى حر يفةأل ح
بقألق واألى شةالى.
قوة اقتصادية صاعدة :طأل ح ة بألالأل ة سف أليى بتيفم حسف الاة حرافألح حرطبأليألفى ألحربشف ألى ألحر وظألاألفى ،اافة ألسفةها ففي
ة ألى حر ةع ة.
ح تةع اؤش حروة حإلجاةري ،أل ي ب حر أل واأل جة رلقألى ح
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التحوالت االقتصادية وا الية واالجتماعية والركرية يف العامل خالل القرن 19م
التنافس االمجيالي واندالع احلرا العا ية األو
أوربا من ن اية احلرا العا ية األو

إ

أ مة 1929

احلرا العا ة الثانية :األسباا والنتائا
اليقظة الركرية با شر العربي خالل القرن 19م
الضغوط االستعمارية عل ا غرا وحماوالت اإلصالح
نظام احلماية با غرا واالستغالل االستعمارو
نضال ا غرا من أج حتقيق االستقالل واستكمال الوحد الرتابية
مصطلحات ماد التاريخ

04
07
10
13
14
16
18
20
23

ماد ايغرافيا
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مر وم التنمية ،تعدد ا قاربات ،التقسيمات الكجى للعامل "خريطة التنمية"
اجملال ا غربي :ا وارد الطبيعية والبشرية
سياسة إعداد الرتاا الوطين
الت يئة احلضرية والريرية
"أ مة ا دينة والريف وأشكال التدخ "
العامل العربي؛ مشك ا اء وظاهر التصحر
الواليات ا تحد األمريكية :قو اقتصادية عظم
االحتاد األوربي  :حنو االندماج الشام
الصن قو اقتصادية صاعد
مصطلحات ماد ايغرافيا
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