
وق البرولیتاریا ضد عن حق للدفاع الفكر االشتراكي ظهر
 :مختلفان اهانالبورجوازیة. واتخذ اتج

بزعامة سان سیمون دعت إلى اإلشتراكیة الطوباویة:-
التعاوني والتشاركي وانتقدت امللكیة الفردیة العمل 

)الرأسمالیة( ووصفتها بـاملتوحشه ،یوجد ضمن هذا 
التیار الطوباوي تیار فوضوي ویتضمن هذا التیار 

دعون إلى إلغاء الدولة وتعویضها بالجماعات.مفكرین ی

بزعامة كارل ماركس تستند ىلع االشتراكیة العلمیة:-
برت أن الصراع بین الطبقتین نفس األفكار غیر أنها إعت

البورجوازیة والبرولیتاریا أساس التطور التاریخي.

وهي عبارة عن تجمع عمالي بهدف الدفاع  الحركة النقابیةظهرت أیضا 
عات العمل العمال املادیة واملعنویة كاألجور وتقلیص سا عن حقوق

 تحقیق الهاستطاعت من خال.واعتمدت ىلع اإلضرابات واإلحتجاجات 
قوانین يف صالح العمال ت صدرحیث املطالب املختلفة  من مجموعة

 كالتأمین عن حوادث الشغل و املرض والتقاعدوتقلیص ساعات العمل

التحوالت 
ةیالفكر  

ضم النمسا  :1908األزمة البلقانیة األولى سنة -
للبوسنة تحت تأیید أملانیا رغم املعارضة الشدیدة 

لروسیا وصربیا

 املنتصرة الدول لفائدة األوربیة اراضیها عن تخلت و األخیرة هذه فانهزمت العثمانیة. اإلمبراطوریة ضد حرب يف بلغاریا( الیونان، یا،)صرب البلقان دخلت: 1912 ماي الثانیة البلقانیة األزمة- 
(األخرى القومیات حساب ىلع التركیة العناصر تقویة) التتریك سیاسة تركیا نهج إلى باإلضافة.

 التحوالت اإلقتصادية و املالية و اإلجتماعية و الفكرية  القرن 19م

 

 

 

 

 

 خالل القرن 19 م عرف العالم الرأسمالي عدة تطورات إقتصادیة و مالیة, رافقتها تحوالت كبرى ىلع الصعیدین اإلجتماعي و الفكري. 

 التحوالت االقتصادیة و املالیة

املیدان الفالحي: بروز سمات الفالحة العصریة )إستعمال 
من الفالحة وبالتالي إنتفالها اآلالت والتفنیات الحدیثة( 

ة إلى التسویقیة.املعیشی  

املیدان الصناعي: إختراع أنواع متعددة من املحركات ، و  
ظهور املصانع الكبرى ، و ازدهار بعض الصناعات ، و تزاید 

 املردود و اإلنتاج. 

 املیدان التجاري: 

و بروز تقنیات جدیدة يف البیع إزدهار التجارة الداخلیة -
 والشراء

الذي بظهور نظام التبادل الحر )زدهار التجارة الخارجیة إ-
سب األسواق(لك نافسة التجاریةیحترم امل  

املیدان املالي: ظهور الشركات املالیة و البورصة وتطور  
 وظیفة األبناك )تحول األبناك من اإلدخار إلى اإلستثمار( 

التقدم التقني و العلمي:الذي 
أسفر عن نتائج إیجابیة أهمها 

تطور اإلختراعات التقنیة يف عدة 
میادین كقطاع النقل 

 واملواصالت.

التطور التنظیمي:إعتماد النهج 
 اللیبیرالي الرأسمالي.

التطور املواصالتي:إتساع 
الحدیدیة والنقل شبكة السكك 

البحري وإستفادتها من التطور 
 التكنولوجي.

 ًایموغرافیانفجارا دم 19شهد العالم الرأسمالي خالل القرن  : التحوالت الدیموغرافیة
،كما  ةیوالظروف الصح شةیبسبب ارتفاع معدالت الوالدات املرتبط بتحسن املع

 .القرویةتضاعف أعداد ساكنة املدن  بفعل الهجرة 

 19عرفت البنیة املجتمعیة بأوربا خالل القرن  : التحوالت يف البنیة االجتماعیة
مقابل الفئة العاملة التي   تحكمت يف وسائل اإلنتاج بتزاید نفوذ البرجوازیة 

 . البرولیتاریا التي كانت تعیش وضعیة اجتماعیة واقتصادیة متدهورة

.ایتاریوالبرول ةیالبورجواز نیظهور صراع طبقي بأدى إلى وهذا ما 

التحوالت التقنیة،العلمیة 
 التنظیمیة واملواصالتیة

املفسرة )العوامل 
لتحوالت اإلقتصادیة 

 واملالیة(

الدیمغرافیة و االجتماعیةالتحوالت   

.يلتصریف فائض االنتاج االقتصادي والبشر  ظهور التنافس االمبریاليإلى  19يف القرن  التطورات التي شهدها العالم الرأسماليأدت 

 1العاملية لي و اندالع احلرب اإلمربياالتنافس 

الياإلمبری التنافس اهرمظ  

ظهور قوى اقتصادیة جدیدة  التنافس االقتصادي
كاملانیا وایطالیا منافسة لالنجلترا ىلع األسواق 

  العاملیة ومراكز الثروات

توتر العالقات بین مجموعة  التنافس السیاسي
:من الدول

 فرنسا إلىتطلعت  حیثفرنسا وأملانیا - 
األلزاس واللورین املحتلین من  منطقتي استرجاع

.طرف أملانیا

نشوب صراع بینهما حول البحر إیطالیا والنمسا - 
.األدریاتیكي

يف ورغبة انجلترا يف البلقان أطماع روسیا - 
التحكم يف البحار والحفاظ ىلع امبراطوریتها

اليیاإلمبرالتنافس وسائل   

أهمها: املستعمرات حول تهايف إطار منافس بیعدة وسائل وأسال ةیالیبراإلماستخدمت الدول 
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املحور  ینتكواألملاني البیسماركي ظام األحالف ن
 1882بین النمسا املجر املانیا وایطالیا الثالثي 

ثي تكوین الوفاق الثال نظام األحالف الفرنسي
 1907روسیا انجلترا فرنسا

تزاید ارتفاع قیمة النفقات العسكریة يف البلدان األروبیة و -
القوات العسكریة للدول السائرة نحو الحرب ووضع القوانین 

 ...التیارات اإلشتراكیة العسكریة وتنظیم الجیش ومعارضة

فاتها الى عقد مؤتمرات لتسویة خاللجوء الدول االمبریالیة  -
...1906مؤتمر الجزیرة الخضراء و 1880كمؤتمر مدرید 

املهددة للحرباألزمات السیاسیة املغربیة 

زیارة إمبراطور أملانیا لطنجة و تأكیده ىلع ضرورة احترام سیادة املغرب و دعا إلى عقد مؤتمر  :1905ة املغربیة األولى طنجة سألامل-
1906وبالفعل عقد مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة  املغربیة.دولي لدراسة املسألة 

من طرف السلطات اإلستعماریة ضاء تقال بعض رعایاها بالدار البیقامت أملانیا بالتهدید بعد اع 1908املسألة املغربیة الثانیة سنة -
.وطرحت فرنسا القضیة ىلع املحكمة األوربیة التي حكمت بطرد القنصلین) األملاني و الفرنسي( من املغرب الفرنسیة.

القتصادیة إثر إرسالها لسفینه لجوء أملانیا إلى الحلول العسكریة لحمایة مصالحها ا 1911سنة  ریاملسألة املغربیة الثالثة أكاد-
.یه الى مدینة اكادیرحرب

  1902ولیبیا سنة حول املغرب اإلیطالي االتفاق الفرنسي -
 1904 و مصر سنهحول املغرب اإلنجلیزي االتفاق الفرنسي -
1911ة سن وجزء من الكونغوحول املغرب األملاني االتفاق الفرنسي -

 األزمات السیاسیة
املهددة للحربالبلقانیة

اتیاالتفاق

www.tahmilsoft.comخيراتلا ةدام تاصخلم

https://www.bestcours.net/2020/01/blog-post_20.html


.1914سنة  اندالع الحرب العاملیة األولىبین الدول األوربیة ، و توترت العالقات الدولیة . مما أدى إلى   اشتد التنافس اإلمبریالي  20ومطلع  القرن  19يف النصف الثاني من القرن 

املجر وإیطالیا -النمسا-)أملانیا املحوردول تفوق 
 املرحلة األولى(يف 1915املنضمة سنة 

1914/1917

1917/1918

والو.م.أ املنضمة  انجلترا-)فرنساالحلفاء انتصار 
وانسحاب روسیا يف نفس السنة  1917سنة 

 بسبب اإلضطرابات الداخلیة(

 اليقظة الفكرية باملشرق العربي

محمد ،فغاني من أهم رواده جمال الدین األ الدیناستند الى                           
:و من أهم أفكاره وعبد الرحمان الكواكبي عبده

ومحاربة التمسك بالقرآن والسنة  فهذا التیار یدعو الى نييف املجال الدی
 ...البدع والتوفیق بین العلم و الدین

نهج مبدأ الشورى والدیمقراطیة يف الحكم ،الدعوة الى  يف املجال السیاسي
 ...ستعماراإل تحاد بین املسلمین ومواجهةاإل

أي ماجتالتربیه والتعلیم ،نبذ الفوارق اإلجتماعييف املجال اإل عیة
...املساواة

:أفكاره فرح أنطون من أهم ،قاسم أمین ،من أهم رواده رافع الطهطاوي العقل والحداثة الغربیةاستند إلى                            

...فصل الدین عن الدولة وهذا مایعرف بالعلمانیة، تجنب التعصب والطائفیة يف املجال الدیني 

...واللیبرالیة، الحریة واملساواةراطیة لدیمقنهج ا يف املجال السیاسي

ضافة إلى تحریر املرأةجتماعیة باإلفهذا التیار دعا كذلك إلى التربیة والتعلیم ونبذ الفوارق اإل جتماعييف املجال اإل

 (.بمعنى مواكبة ما وصلت إلیه املجتمعات الغربیة من تطور وتقدم)وتحدیث املجتمع 

أسفرت الیقظة الفكریة باملشرق العربي 
ىلع عدة تطورات فكریة من  19ل القرن الخ

 +هتمام باللغه العربیهتزاید اإل : أبرزها
املد العروبي و تراجع الحكم ید تزا

هتمام إلانتشار الفكر وال +العثماني
بروز +النهضویةبالقضایا الفكریة و 

 وضع +حزابالجمعیات والنقابات واأل
 ةالدول وتحدیث والدساتیر القوانین

 الضغوط االستعماريه على املغرب وحماوالت االصالح

 اوروبا من جديده اسلحه شراء يف تمثلت
 االجنبيه العسكريه البعثات واستقدام

 ربيهغامل البعثات ارسال و الجيش( )لتدريب
 امليادين مختلف يف )للتكوين الخارج الى

مكينة“تأسيس +.نسي واالسبانتداول الريال الفر + قبولفرض ضرائب جديده  اإلصالحات النقدية واستعماالته( بالسالح صله لها التي
 ...بفاس تتولى إصدار بعض القطع الفضية و النحاسية” السكة

تميزت االصالحات 
 19املغربيه خالل القرن 

 بمحدوديتها )فشلها(
: ذلكومن اسباب 

 (املثقفهعدم انخراط الفئه 
عمليه االصالحات  يف)لعلماء

عرقله االجانب ة+املخزني
لالصالحات )ويتجلى ذلك من 
خالل بيعهم للمغرب اسلحه 

ه و ومعدات قديم
تزايد حده الضغوط +.(فاسده

االجنبيه بكل اشكالها 
واحتاللها لعده مناطق و ثغور

.بلغاریا إنهزام وبالتالي لبلغاریا النمسا تدعیم و صربیا لصالح روسیا وتدخل وبلغاریا صربیا بین اعرص: 1913 غشت-یونیو الثالثة البلقانیة األزمة-
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 السبب املباشر للحرب
اغتیال ولي عهد النمسا وزوجته 

يف مدینة سراییفو البوسنیة ىلع 
1914یونیو  28ید طالب صربي يف 

بإنتصار دول  1918سنة  نهایة الحربمراحل الحرب
الحلفاء بعد إستسالم أملانیا

یقضة الفكریة، استهدفت الخروج من التخلف نحو التقدم والحداثة.م نهضة فكریة وثقافیة عرفت باسم ال19شهد املشرق العربي خالل القرن 

عوامل الیقظة الفكریة

عوامل سیاسیه

 صر+حملة نابلیون بونابرت ىلع م+یةضعف الدولة العثمان
يف  ثةیالحد الدولة محمد علي يف بناءاسة یدور س

.د العربیةالروبیة يف الهیمنة ىلع البطماع األألتزاید ا+صرم

عوامل اجتماعیة

ظهور طبقة جدیدة ومثقفة يف مصر والشام متأثرة 
 .املناداة بتعلیم وتحریر املرأة+بالثقافة الغربیة

عوامل ثقافیة

 نتشار+اهتمام بالعلم واملدارس والبعثات الطالبیةاإل
 ...دوالجرائ والكتب املطابع

مظاهر الیقظة الفكریة

تیارات الیقظة الفكریة

 التیار السلفي

 علمانيالتیار ال

 دور الیقظة يف التطورات الفكریة
 

ة الفكریة باملشرق العربي الیقظجاءت 
وربیة التي كرد فعل اتجاه الهیمنة األ
 .ستعماریةأدت إلى تزاید الضغوط اإل

عة من اإلصالحات.ع باملخزن إلى شن مجموأوربیة مختلفة, مما دفم وقع املغرب تحت عدة ضغوط استعماریة عسكریة منها و دبلوماسیة من طرف دول  19خالل القرن 

مظاهر الضغوط 
 اإلستعمارية

العسكرية الضغوط
الديبلوماسية الضغوط

)الحصول ىلع امتيازات(
 يف ربغامل ىلع األوربية العسكرية الضغوط تجسدت

 بين دارت 1844 إيسلي معركة ،أساسيتين معركتين
 املغرب بهزيمة انتهت واملغربي الفرنسي الجيشين
 تطوان معركة ،1845 مغنية اللة معاهدة وتوقيع
 انتهت االسباني و املغربي الجيشين بين دارت 1859

 1860 تطوان معاهدة توقيع و كذلك املغرب بهزيمة

االتفاقية التجارية املغربية االنجليزيه  ى يفتتجل
التي نصت ىلع فتح األسواق املغربية أمام  1856

+  6381 + اإلتقاقية املغربية الفرنسيةالتجار األوروبيون
كان يمنحها ممثلي الدول التي  يةفرض الحماية القنصل

الذي أكد  1880مؤتمر مدريد  +املغاربة األوربية لبعض 
 .ةيالقنصل تايحق منح الحما

نتائج عدة إلى املغرب ىلع االستعمارية الضغوط أدت

اإلقتصادي ىلع املستوى السياسي العسكري ىلع املستوى

من الفرنسية العسكرية القوات تمكنت•
املغربي الوطني التراب داخل التوغل 
20 ومطلع 19 القرن نهاية يف واحتاللها 

الجنوب   يف الثغور عدة ىلع اإلسبان سيطرة•
 للمغربالساحلي 

…املغرب داخل واألجانب املغاربة املحميين عدد تزايد•

 قمناط استغالل ملطالب اسبانيا فرض •
 1860 اتفاقية بموجب لصيدل نوبالج

سيطرة فرنسا ىلع التجارة الصحراوية  •
20للمغرب منذ مطلع القرن

ونيوالد بالغرامات املغرب هلإثقال كا  •

قام املغرب بعدة إصالحات ملواجهة الضغوط اإلستعمارية

 ز مجموعة من املشاريع اإلقتصاديةإنجااإلصالحات العسكرية
...الفالحه تطوير و راكشكمعمل السكر بم  اإلصالحات اإلقتصادية

عن طريق مجموعة من اإلجرائات كتأسيس دار النيابة... تحديث اإلدارة اإلصالحات اإلدارية

بناء مدارس عصريه و ارسال البعثات الى الخارج باالضافه الى الصرامه اإلصالحات التعليمية
 ...والجديه التربويه التعليميه

أساسا يف ظهور تیاران فكریان هما: مظاهر الیقظة الفكریةتتجلى 

تاصخلملا نم ديزملل  www.tahmilsoft.com



1912الضغوط االستعماریة . فكانت النتیجة فرض الحمایة األجنبیة ىلع املغرب ابتداء من سنة  حدة  هذه اإلصالحات تزایدت بفشل
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 1929ة احلرب العاملية االوىل اىل ازمة وربا من نهايأ

 الخسائر البشریة واالقتصادیة
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مالیین  القتلى والجرحى -
نواملعطوبین واملفقودی

 ارتفاع مدیونیة الدول-
.املشاركة يف الحرب

تدمیر البنى التحتیة -
واملرافق اإلنتاجیة وتراجع 

 االنتاجین الفالحي والصناعي

 النتائج السیاسیة
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 1919یونیو  28معاهدة فرساي مع أملانیا يف  :الصلحتوقیع معاهدات -  
شروطها قاسیة ىلع أملانیا حیث تم اقتطاع اراضي منها وتحدید تسلحها 

شتنبر  10معاهدة سان جرمان مع النمسا يف /علیهاوفرض عقوبات مالیة 
 1920یونیو  4معاهدة تریانون مع هنغاریا يف /النمسا عن هنغاریا فصل 1919

غشت  11تركیا يف معاهدة سیفر مع أراضي هانغاریا/اقتطاع أجزاء كبیرة من 
.فقدان تركیا ملعظم أراضیها العربیه واالوروبیه 1920

 1925و توقیع معاهدة لوكارنو سنة  توتر العالقات بین بعض الدول األوروبیة-
.روبييف سویسرا لتهدئة األجواء بین هذه الدول والحفاظ ىلع السلم األو

دول البلطیق..( وزیادة ): ظهور دول جدیدة تغیر الخریطة السیاسیة ألوربا-
(...مساحة دول )فرنسا..( و تقلص مساحة دول اخرى )املانیا

و الداعیة إلى إنشاء  إعالن املبادئ األربعة عشر للرئیس األمریكي ویلسون-
عصبة األمم للحفاظ ىلع السلم الدولي وحق الشعوب يف الحریة 

   واالستقالل..

بزعامة لینین استطاعت  1917قیام الثورة البلشفیة سنة  يف روسیا
مجموعة من اإلجراءات باالطاحة بالنظام القیصر )االمبراطور( باتخاذ 

رب نظام االشتراكي الجدید و االنسحاب من الحوالتدابیر لتثبیت ال
( عرفت روسیا حرب أهلیة وثورة 1918)  العاملیة االولى، بعدها
 ...مضادةبدعم من الخارج

شهدت فرنسا ارتفاع األسعار وظهور اقتصادیا واجتماعیا  يف فرنسا
الكتله الوطنیه  ازتف فقداسیاسیأما ، التضخم و كثرة االضرابات العمالیه

سیاسة صارمة تجاه أملانیا و قمع  هانهج،+  1921تخابات يف ان
 ..املظاهرات العمالیة و اعتقال زعمائها.

من جراء الحرب اإلقتصادي واإلجتماعي إستمرار تدهور الوضع  يف ایطالیا
الحزب الفاشي ىلع  سستأ فقد سیاسیاأما  )التضخم+إرتفاع األسعار...(

...1922ة سنة واستیالئه ىلع السلط1919ید موسولیني 

متردیة وعجز حكومة فیمار التي اقتصادیة واجتماعیة أوضاع  يف أملانیا
ظهور تیارات متطرفة سیاساعن معالجة األوضاع  1919فرضها الحلفاء 

ولف حاولت االستیالء ىلع السلطة + تزاید أهمیة الحزب النازي بزعامة أد
 ..هتلر.

1925يف أكتوبر  لوكارنوو تطور ایجابي للمؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة السیما بعد معاهدة  1922بعد هذه األحداث عرفت أوروبا بدایة االنتعاش االقتصادي انطالقا من   
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)األزمة( 1929إستمرت األوضاع يف تطور حتى سنة   
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وانتقالها نتیجة انهیار قیم األسهم بالبورصة  1929اندالع االزمه االقتصادیه يف وول ستریت بالوالیات املتحدة األمریكیة يف أكتوبر -
  القتصادیة وأثر ذلك سلبا ىلع املجتمع )بطالة+فقر+تشرد..(لباقي القطاعات ا

بسبب سحب الوالیات املتحدة األمریكیة ألموالها انتقلت آثار األزمة الى أوروبا )انطالقا من 1930( ،ومن أروبا إلى باقي مستعمراتها  -
(الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكیا مالنعزاله عن العال  االتحاد السفیاتي) باستثناء  وبالتالي ستصبح أزمة عاملیة. .  

فكانت النتیجة  لعالقات الدولیة .لتوتر عودة الأدت مخلفات الحرب العاملیة األولى و األزمة االقتصادیة إلى تدهور األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة بالبلدان الرأسمالیة  و الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكیا (.
  هي  اندالع الحرب العاملیة الثانیة
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 حلرب العاملية الثانية األسباب والنتائجا

األسباب الغیر مباشرة

حیث توترت العالقات الدولیة  1929السالم و أزمة  تامخلفات معاهد
العاملیة األولى نتیجة القرارات الجائرة )الظاملة( ملعاهدات الحرب بعد 

الصلح السیما معاهدة فیرساي التي كانت شروطها قاسیة ىلع املانیا 
باالضافة الى تأثر الدول األوروبیة الدیمقراطیة باألزمة االقتصادیة 

حیث ظهرت مشاكل اقتصادیه واجتماعیه  1929العاملیة لسنة 
 .وسیاسیه

.يف حل النزاعات واألزمات الدولیة األممعصبة  فشل

حیث مع  بدایة الثالثینیات  السیاسة التوسعیة لألنظمة الدیكتاتوریة
 شرعت كل من الیابان وایطالیا واملانیا يف تطبیق هذه السیاسة.

السبب املباشر

السبب املباشر يف اندالع الحرب العاملیة الثانیة  یةوناألزمة البولتعتبر 
اح هتلر يف ضم النمسا و تشیكوسلوفاكیا زاد من رغبته يف إذ أن النج

االمر الذي ادى الى اعالن  ،ضم بولونیا يف إطار البحث عن مجال حیوي 
للدفاع عن بولونیا  1939الحلیفتان فرنسا وبریطانیا الحرب ىلع املانیا 

العسكري وبالتالي اندالع فرنسا معاهده التحالف  التي تربطها مع
 1945التي استمرت الى و 1939سنة یه الثانیهالحرب العامل

دول  و  دول املحوراندلعت الحرب العاملیة الثانیة بین 
حیث مرت الحرب العاملیة  1939يف شتنبر  الحلفاء

 : الثانیة بمرحلتین أساسیتین

عرفت هذه املرحلة   1942و1939االولى مابین م 
انتصارات دول املحور و دخول الوالیات املتحدة 

ألمریكیة الحرب بجانب الحلفاء بعدما قصفت الیابان ا
 القاعدة العسكریة األمریكیة

بانقالب هذه املرحلةتمیزت 1945إلى 1942من الثانیة  م
و  1945میزان القوة لصالح الحلفاء واستسالم أملانیا 

لذّري ىلع هیروشیما وناجازاكي الیابان بعد القصف ا
 .شنته الوالیات املتحدة األمریكیة 

1945وبالتالي انتهاء الحرب بإنتصار دول الحلفاء سنة 

مالیین القتلى واملعطوبین  شریة واملادیةالخسائر الب
وتفاقم واألرامل والیتامى +تزاید نسبة البطالة والفقر 

 ...املجاعة  وتدمیر املباني واملنشآت والتجهیزات

تدهور األوضاع اإلقتصادیة للبلدان  الخسائر االقتصادیة
األوروبیة وشمال إفریقیا والیابان،مقابل اإلنتعاش 

وتقدیمه مساعدات اقتصادیة للدول االقتصاد األمریكي 
األوروبیة يف إطار مشروع مارشال ملواجهة املد 

 ...الشیوعي

من تغیر الخریطة السیاسیة ألوروبا  النتائج السیاسیة
خالل زیادة مساحة االتحاد السوفیاتي و تقسیم أملانیا 
الى مناطق نفوذ ووضع برلین تحت سلطة دول التحالف 

 1945بة األمم سنة حدة بدل عصاملتإنشاء هیئة األمم +
للحفاظ ىلع السلم العاملي وعدم استخدام القوة 

 املسلحة يف غیر املصلحه املشتركه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج الحرب العاملیة األولى
التطورات الداخلیة للبلدان املشاركة يف الحرب

وآثارها ىلع األروبا 1929أزمة 

نتائج الحربمراحل الحرباسباب الحرب العاملیة الثانیة

https://www.bestcours.net/2020/01/blog-post_20.html


 نظام احلماية باملغرب واالستغالل االستعماري

السیاق التاریخي الدولي

أهمها فرنسا اسبانیا تنافست عدة دول حول املغرب  
انجلترا ایطالیا وأملانیا هذا التنافس انتهى بانفراد 

عقد عدة باملغرب وذلك بعد  نسا وإسبانیافر
كاالتفاق  (اتفاقیات ومؤتمرات إلنهاء الخالف)

 1902الفرنسي اإلیطالي حول املغرب ولیبیا سنة 
واالتفاق الفرنسي اإلنجلیزي حول املغرب و مصر سنه 

 1906مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة باإلضافة إلى  1904
ب سیاسیه والذي حققت فیه فرنسا واسبانیا مكاس

لت أملانیا سفینه واقتصادیه، بعد هذا املؤتمر أرس
مما أجبر فرنسا ىلع  1911حربیه ملدینة أكادیر سنة 

االتفاق )عقد االتفاق مع أملانیا من نفس السنة 
( حول املغرب وجزء من الكونغو الفرنسي األملاني

 .حیث تنازلت فرنسا عن هذا الجزء لصالح أملانیا

السیاق التاریخي الداخلي

ضعف السلطة  سیاسیا
اید حدة التوترات املركزیة و تز

والتمردات اشهرها تمرد 
 )بوحمارة(الجیاللي الزرهوني 

وتوالى السالطین ىلع الحكم 
 …يف وقت قصیر

تزاید حجم القروض  اقتصادیا
األجنبیة واثقال كاهل املغاربة 

…بالضرائب غیر الشرعیة 

كثرة األوبئة وانتشار  اجتماعیا
الجراد وحدوث املجاعات وتزاید 

 …الفقر

مراحل االحتالل العسكري للمغرب

الشرقي واملناطق املمتدة من الدار البیضاء حتلت فرنسا املغرب ا  هذه الفترة خالل 1912قبل  1م
 سیدي افني و بعض أجزاء الریف يف حین استولت اسبانیا ىلع إلى فاس 

ىلع السهول خالل هذه الفترة وبعد توقیع معاهدة الحمایة سیطرت فرنسا  1914إلى  1912من  2م
 ...(الحوزمناطق دكالة سوس  )والهضاب األطلنتیة

باستثناء األطلس املتوسط واألطلس الكبیر زت فرنسا غخالل هذه الفترة   1920الى  1914من  3م 
خنیفرةوقبائل زیان 

خالل هذه الفترة تمكنت إسبانیا من احكام قبضتها ىلع ما تبقى من   1926الى  1921من  4م
بعد استسالم جبال الریف ضا وای 1921بعد استشهاد املقاوم موحى وحمو الزیاني سلسلة األطلس 

  1926املقاوم عبد الكریم الخطابي 

املناطق الصحراویةاستكملت فرنسا واسبانیا السیطرة ىلع  1934امتدت إلى حدود  5م

احدث االستعمار باملغرب يف عهد الحمایة آلیات ووسائل سهلت له ممارسة االستغالل االقتصادي

منطقة ناطق نفوذ وهي حیث قسم املغرب الى ثالث م آلیات إداریة
منطقه و التي سیرت من طرف سبع دول و  النفوذ الدولي يف طنجة

حیث تم  (املنطقة الخلفیة) نفوذ االسباني يف اقصى الشمال والجنوب
مندوب اسباني یشرف ىلع املنطقه الشمالیه بمساعدة  تعیین فیها

 منطقة النفوذ الفرنسي يف الوسطقضاة و سلطة مغربیة باإلضافة الى 
مغربیة شكلیة تمیزت بوجود إدارتین: التي  (املنطقة السلطانیة)

یحتكر فیها فعلیةفرنسیة یحتفظ فیها السلطان بالسلطة الدینیة, و 
 …(لتنفیذیة و التشریعیةاملقیم العام جمیع السلط )ا

عن طریق إصدار قوانین لتسهیل عملیات االستغالل يف آلیات سیاسیه 
فرض الضرائب ىلع السكان باإلضافة إلى كل القطاعات االقتصادیة 

 ...املغاربة

 ...تكوین فرق من أبناء املغاربةمن خالل  آلیات عسكریه 

...االستثماراتمؤسسات بنكیة لتشجیع إحداث من خالل  آلیات مالیة

إنشاء املوانئ والطرق وإحداث السكك ومراكز من خالل  تجهیزیة آلیات 
...الكهرباء

إلى املغرب،واستغالل الید  تشجیع هجرة األجانب:من خالل آلیات بشریة
 العاملة املغربیة يف األعمال الشاقة...

...نزع ملكیة أراضي املغاربة الخصبة من خالل: آلیات عقاریة

االستحواذ ىلع  فالحیا
أراضي الفالحین 

 …املغاربة
احتكار الصناعة صناعیا 

اجیة االستخر
 …واالستهالكیة

احتكار فرنسا تجاریا 
واسبانیا للمبادالت 

 …املغربیة

 االقتصاد واملجتمع املغربیینىلع بشكل سلبياالستغالل االستعماري  انعكس

انتقال ملكیة األراضي الى االجانب  االنعكاسات ىلع االقتصاد املغربي
 االوروبیهمن غزو املنتجات الصناعیة التقلیدیة  املغربیةالصناعة  رتضر+

وإسبانیا  ارتباط املغرب تجاریا بفرنسا+استنزاف ثروات البالد + الحدیثه
…عجز يف املیزان التجاريوقد ترتب ىلع ذلك 

تدهور وضعیة الفالحین والحرفیین  االنعكاسات ىلع املجتمع املغربي
ة مع تدني القدرة الشرائیة تزاید حدة الفقر والبطال +والتجار املغاربة 

تزاید +عدم استفادة املغاربة من التغطیة الصحیة والتعلیم  + للمغاربة
 …انتشار األمیة +ظهور أحیاء الصفیح +قرویة الهجرة ال

ة تبين خريط

مراحل 

اإلحتالل 

العسكري

ألحق االستغالل االستعماري الضرر بمصالح أغلب الطبقات االجتماعیة املغربیة . مما أدى إلى 
 نضال املغرب من أجل االستقالل

،وساهمت مختلف  1934ملغربیة واستمرت إلى تزایدت حدة املقاومة املسلحة ا 1912بعد فرض معاهدة الحمایة 
 القبائل املغربیة،يف مقاومة اإلستعمار فنجد:

أهم املعاركزعماء املقاومةالفترة الزمنیة القبائل

مقاومة قبائل الصحراء )أطول مقاومة 
عرفها املغرب ضد اإلستعمار (

األطلس املتوسطمقاومة قبائل 

مقاومة قبائل الریف وجبالة

مقاومة قبائل األطلس الكبیر والصغیر

أحمد الهیبة 1912-1934
مربیه ربة

والتي  1912معركة سیدي بوعثمان 
 املقاومة ضد فرنسا هافی انهزمت

1914-1921
موحا أوحمو الزیاني

 سیدي رحو
 افیه نتصرتاوالتي  1914معركة الهري 

 املقاومة ىلع القوات الفرنسیة
محمد بن عبد الكریم  1912-1926 

 الخطابي + محمد أمزیان
افیه انتصرتوالتي  1921معركة أنوال 

 املقاومة ىلع القوات اإلسبانیة
عسو أوبسالم 1918-1933 

زاید وحماد
 

 افیه انتصرتوالتي  1933معركة بوغافر 
 املقاومة وهي آخر املعارك(

 نظال املغرب من أجل حتقيق اإلستقالل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظروف فرض نظام الحمایة ىلع املغرب

وسائل وآلیات االستغالل االستعماري

مظاهر االستغالل 
االستعماري



توقفت املقاومة املسلحة 
اب ذلك:بومن أس 1934سنة 

ة تعاون بعض القواد املغربیة مع قوات اإلحتالل الفرنسیة و اإلسبانی* 
( 1912)كالعیادي يف معركة سیدي بوعثمان سنة 

تفاوت موازین القوى بین الجیوش  املحتلة ذات األسلحة الحدیثة و * 
القوات املغربیة ذات األسلحة التقلیدیة.

ملغربیةانعدام التنسیق بین حركات املقاومة املسلحة ا* 

التي طالبت باإلصالحات ثم اإلستقالل لبروز املقاومة السیاسیة، لكن ذلك فتح املجال  1934هكذا انتهت املقاومة املسلحة سنة 

ظهرت الحركة الوطنیة بسبب :

املقاومة 
املسلحة 
 بالبوادي

  1930سنة  البربريللظهیر  ةیالحما سلطات إصدار
ربةاملغا ىلع وآثاره االستعماري االستغالل حدة تزاید ـ  
مدهبال تسییر من املغاربة إقصاء ـ  

ظهور فئة واعیة تخرجت من املدارس الفرنسیة و جامعة القرویین،)هذه 
الفئة هي التي تزعمت الحركة الوطنیة( 

قامت الحركة الوطنیة بتأسیس أحزاب حیث يف:

 حزبین:الذي إنقسم فیما بعد إلى  1933سنة  حزب كتلة العمل الوطنيء : تم إنشا املنطقة السلطانیة
وحزب الوحدة عامة عبد الخاق الطریس،بز 1934حزب اإلصالح الوطني سنة تم تأسیس  املنطقة الخلیفیة:

 .. بقیادة محمد املكي الناصري  1937املغربیة 

،بزعامة الشورى واإلستقالل حزب
 محمد بلحسن الوزاني

،بزعامة عالل اإلستقاللحزب 
 الفاسي

لحركة رف ا،ومن ط سلطات الحمایة الفرنسیةإلى  الوطني العمل كتلة حزبمن طرف  مطالب اإلصالحاتتم تقدیم  1934يف سنة 
 السلطات اإلسبانیةالوطنیة يف املنطقة الخلیفیة إلى 

)من طرف السلطات الفرنسیة واإلسبانیة( قوبل بالرفض والتجاهل والقمعالطلب هذا 
شملت هذه اإلصالحات املجاالت 

اإلداریة،اإلجتماعیة،اإلقتصادیة،واملالیة
)إنشاء املدارس واملستشفیات + 

املساواة يف الضرائب بین املغاربة 
واملعمرین + تكوین حكومة مغربیة 

واحترام الحدود املغربیة ...(

ي تحول الحركة الوطنیة من املطالبة باإلصالحات إلى املطالبة لالسلطات اإلستعماریة اإلصالحات،وبالتا رفضت
  ة عوامل:م وساعد عى ذلك عد1944 ینایر 11 یوم یوم،وذلك وثیقة اإلستقاللعن طریق تقدیم  باإلستقالل

)الذي نص ىلع حقوق الشعوب يف تقریر مصیرها( 1941 سنة األطلنتي اقاملیث صدور-
 لت دعمه للقضیة املغربیة()أبدى من خالله الرئیس  األمریكي روزف 1943مؤتمر أنفا -

البته بإنهاء نظام الحمایة وتحقیق مساند السلطان محمدبن یوسف للحركة الوطنیة ومط
 ...( 1952وخطاب العرش  1947اإلستقالل،وذلك من خالل عدة مناسبات )خطاب طنجة 

إلى جزیرة كورسیكا،ثم إلى مدغشقر  1953نتیجة نفي السلطان محمدبن یوسف هو وأسرته سنة 

ة باإلستقالل ورجوع امللك الشرعي للبالد للمطالب الفدائیةوالعملیات انطالق املظاهرات 

منظما ضد قوات اإلحتالل  كفاحا مسلحا،خاض  1954تأسیس جیش التحریر سنة 

الحركة 
الوطنیة 

أجل  من
املطالبة 

باإلصالحات

 

الحركة 
الوطنیة 

أجل  من
املطالبة 

باإلستقالل

 

املقاومة املسلحة 
امللك ثورة )باملدن

والعمل  والشعب
 الفدائي(

املقاومة 
السیاسیة 

 باملدن

املقاومة 
السیاسیة 

 باملدن

 

 عاد السلطان محمد بن یوسف من املنفى  1955نونبر  16يف 

اعترفت غرنسا باستقالل املغرب )نهایة الحمایة الفرنسیة( : 1956مارس  2يف 

( : إلفاء الحمایة اإلسبانیة يف الشمال 1956يف نفس السنة) 
 .إلغاء الوضع الدولي لطنجة: 1917

تحقیق اإلستقالل

استكمال الوحدة 
 الترابیة

 ةیطرفا نةیمد:استرجاع  1958ـ يف 
 إفني ديیمنطقة س:استرجاع  1969يف   ـ
الخضراء(؛ رةیمراء )املسالح ةیمنطقة الساق:استرجاع  1975يف  ـ
.ایتانموری انسحاب بعد بھمنطقة وادي الذ استرجاع: 1979يف  ـ

و استرجع مناطقه املحتلة باستثناء  1956ة استقل املغرب سنهكذا 
 .سبتة و ملیلیة و جزر ملویة 

 

 

 

 

من أسباب توقف 
املقاومة املسلحة

1912

1934

من أسباب ظهور 
الحركة الوطنیة

تطورات الحركة الوطنیة

الحركة 
الوطنیة 

يف:

باإلستقالل املطالبة إلى باإلصالحات املطالبة من الوطنیة الحركة ولتحأسباب 

 املطالبة وثیقة تقدیم
م1944 ینایر 11يف  باإلستقالل

باإلستقالل  املطالبة دعم

إندلعت ثورة امللك والشعب

+ تزايد اإلستغالل اإلستعماري تجاهل املطالب اإلصالحية  

1943

1930

1944

1952
1953

1956



خالصة عامة

عن فائض يف اإلنتاج  19لم الرأسمالي خالل القرن التحوالت التي شهدها العا أسفرت
،التي سببت أزمات ،فاندلعت الحرب العاملیة ظاهرة اإلمبریالیةوالسكان،مما سیؤدي إلى ظهور 

،التي مرت بمرحلتین،وخلفت نتائج بشریة،اقتصادیة وسیاسیة، عالوة ىلع ظهور أنظمة 1
  2ملیة عاالحرب ال عذا سیؤدي إلى انداله ،كل 1929دیكتاتوریة )النازیة+الفاشیة( ،ثم أزمة 

تهدفت الخروج من اس فظهرت یقظة فكریة، املشرقتأثیرا ىلع أیضا یالیة لظاهرة اإلمبروكان 
مما دفع  ،ظهور ضغوطات استعماریة لمن خال املغرب،وكذلك ىلع التخلف نحو التقدم والحداثة

 دتیتزاف زت بمحدودیتها )فشلها(،والتي تمی،حاتالصإلى شن مجموعة من اإل املغربي خزنملبا
من  اابتداء یه )املغرب(لع ةیجنباأل ةیفرض الحما هيجةیفكانت النت ،ةیستعمارحدة الضغوط اإل

مناطقه املحتلة باستثناء و استرجع  1956استقل سنة  ،وظل یقاوم ویناضل إلى أن 1912سنة 
 . سبتة و ملیلیة و جزر ملویة

:لالطالع على جمیع ملخصات االجتماعات اولى باك، اضغط على الرابط التالي

ملخصات التاریخ و الجغرافیا-اولى باك
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