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ل عارم اجتاح المغرب في القرن التاؽع عشر .ففي الحين
كس ْي ٍ
"تمت رؤية حرب تطوان (9581ـ 9560م) َ
الذي لم ُتح ِدث فيه وقعة إيسلي 9511م ؽوى تأثيرات قليلة على المدى البعيد ؛ فإن صدمة انتصار قوة
أوروبية صغيرة ؽنة 9560م ،أجبرت النخبة المغربية أول مرة على مواجهة الحقيقة ال ُمرَة وااعتراف
بتأخر المغرب وضرورة القيام بإصاحات .ولعل أهم تداعيات حرب تطوان تفاقم الوضع النقدي
وااقتصادي ؛ فبموجب بنود معاهدة السلم مع اؽبانيا ،كانت الحكومة المغربية مجبرة على أداء غرامة
مالية حددت في  900مليون بسيطة ؛ تؤدى نقدًا من الدهب والفضة وليس من العملة النحاؽية المغربية
رغت خؼينة المغرب من احتياطاتها من الدهب والفضة؛ بينما تخلت
منخفضة القيمة .ونتيجة لذلك ُأف ِ
الحكومة المغربية عن نصيب كبير من دخل الجمارك لمدة خمسة وعشرون ؽنة .فعلى هذا اأؽاس اهتؼ
ااؽتقرار ااقتصادي النسبي الذي نعم به المغرب إلى ذلك الحين"...
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"عرفت الحكومة المغربية في النصف الثاني من القرن التاؽع عشر إصاحات مهمة وذلك بسبب
الضغوط ااؽتعمارية التي دفعت الباد في هذا ااتجاه .من أبرزها المعاهدة المغربية اانجليؼية،
المعروفة بمعاهدة التجارة والماحة والتي وقعت عام 9586م وأدت إلى فتح أبواب المغرب أمام أوروبا ...
بيد أن ال ُمجدد الحقيقي للتنظيم المخؼني كان هو المولى الحسن( .)9511 -9511فقد دفعه الحرص على
ضمان فعالية أكبر في مراقبة العمل الحكومي إلى إنشاء وزارات جديدة .ومما وقع اؽتحداثه ،وزارة
الحرب ووزارة الشؤون البرانية وأمانة اأمناء التي كانت بمثابة وزارة المالية ؛ كما وقع في نفس الوقت
تدعيم الوزارات التي كانت موجودة من ذي قبل .وبموازاة لهذا التنظيم على الصعيد المركؼي ،وقع
تكثيف الحضور المخؼني على الصعيد المحلي ،حيث قسمت العماات القديمة و ُأح ِدثت عماات جديدة .كما
عين عددا من القواد في مجاات كانت خاضعة لقواد كبار؛ يمتد نفوذ الواحد منهم على أقاليم شاؽعة
يقطنها عدد من القبائل".
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مظاهر اإصاح العسكري بالمغرب خال النصف الثاني من القرن 91م
التكوين والتأطير

التسليح والصناعة العسكرية

ـ ؽنة 9510م إرؽال 600طالب إلى بريطانيا.

ـ شراء باخرة الحسني من إنجلترا 0882م مجهؼة بأربعة

ـ ؽنة 9511م وصول البعثة الفرنسية إلى

مدافع و باخرة البشير من إيطاليا ؽنة0881م
ـ 0884م شراء مدافع من بريطانيا و ألمانيا لتحصين

المغرب لتدريب المشاة والمدفعية
ـ ؽنة 9551م دخول البعثة البريطانية إلى

كل من ميناءي الرباط وطنجة.
ـ 0888م بناء مصنع اأؽلحة بفاس " دار المكينة"

المغرب لتدريب المدفعية
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"...والمغرب بما كان عليه من ضعف ،كان ابد أن يصبح ميدانا من ميادين التنافس اامبريالي اأوروبي...
أمام هذه اأخطار المحدقة باؽتقال المغرب ،أقدم السلطان المولى الحسن على إدخال اإصاحات
المناؽبة للعصر...إا أن كل المحاوات اإصاحية انتهت بفشل يكاد يكون تاما .ويمكن تعليل هذا الفشل
بانعدام اأشخاص المقتدرين وافتقار اإدارة المغربية الى الخبرة؛ يضاف إلى هذه اأؽباب ما كان يقوم
به الموظفون من جمع اأموال على حساب الشعب ومقاومتهم لكل تجديد...فظهرت بالمغرب مقاومة
ثقافية ودينية ضد محاوات اإصاح .والعامل اأؽاؽي في هذا الفشل يبقى هو موقف الدول اأوروبية،
التي كانت تضايق كل عمل إصاحي يعؼز جانب المغرب".
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ظروف فرض الحماية على المغرب
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 -0ضع(ي) الوثائق 0و 2و 3و 4و 5في ؽياقها التاريخي ( الؼمن ،المكان ،الموضوع) (0ن)
 -2حدد (ي) معاني المفاهيم المسطر تحتها في الوثائق  0و  2و 2( 4ن)
 -3أنجؼ(ي) انطاقا من الوثائق  0و  2و 3و 4اآتي3( :ن)
أ -اؽتخرج (ي) من الوثيقتين  0و 2أشكال الضغوط ااؽتعمارية على المغرب خال القرن 08م
ب -اؽتخرج (ي) من الوثيقتين  0و 2النتائج المالية وااقتصادية المترتبة عن الضغوط ااؽتعمارية
على المغرب خال القرن 08م
ج  -اؽتخرج (ي) من الوثيقتين  2و 3اإصاحات اإدارية والعسكرية للمغرب لمواجهة الضغوط
ااؽتعمارية
د  -فسر (ي) انطاقا من الوثيقة  4فشل اإصاحات المغربية خال النصف الثاني من القرن 08م.
 -4ركب(ي) الفكرة اأؽاس التي تجمع الوثائق الخمس (2ن )
 -5أكتب (ي) فقرة ،انطاقا من الوثيقة  5وتعلماتك ،تبرز ظروف فرض الحماية على المغرب (2ن )
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"تقع حوالي  %10من مساحة العالم العربي بالمناطق الجافة جدا والشبه الجافة و تتلقى  % 16منهـا أقـل مـن
900ملم ؽنويا من اأمطار ...وتفاقمت آثار التصحر بالعالم العربي بعد الثمانينات والسبب في ذلك يعـود بشـكل
أؽاؽي إلى الؼيادة الكبيرة لعدد السكان وزيادة الطلب على الغـذاء .والتوؽـع علـى حسـاب ااراضـي الؼراعيـة ...
و الضغط على الموارد الطبيعية  .إن عاج هذه المشكلة يحتاج إلى وقت طويل  ،و ا توجد لها حلول ؽريعة لكن
يجب البدء باتخاذ اإجراءات اأولية التي تحد من تسارعها  ،ومن تم وضع المخططات الازمـة لمكافحتهـا علـى
المدى البعيد .ومن اإجراءات الناجعة لمكافحة التصحر :تحسين وترشيد الموارد الطبيعية بما يضمن اؽـتدامتها،
اعتبار السكان المحليين جؼء هام من أي مشروع لمكافحة التصحر وتوعيتهم وإشـراكهم فيـه منـذ البدايـة " ...
مج بي تن – ل ي

لع م ل بي  -لعد www.beatona.net 59

ـ مظاهر التصحر في العالم العربي
ـ العوامل المفسرة لظاهرة التصحر في العالم العربي
ـ المجهودات المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة في العالم العربي

"تحولت الصين خال  10ؽنة اأخيرة من اقتصاد ينبني باأؽاس على الؼراعة إلى مصنع للعالم .. .وأكبر مساهم
في النمو العالمي ،وأكبر دولة مصدرة في العالم ،و يتوقع أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم ؽنة  ....6098ويعود
ذلك إلى ااؽتثمار في البنية التحتية والصناعة التحويلية والتركيؼ على الصادرات مما أدى إلى نمو الناتج
المحلي ااجمالي؛ كما أدت الخوصصة واليد العاملة الرخيصة ،واانفتاح على ااؽتثمار اأجنبي في العقد السابق
إلى نمو ااقتصاد الصيني ...غير أن البطالة ا زالت إحدى المشاكل بالغة الخطورة التي تؤرق الصين وا ننسى
مشكلة البيئة وكيفية حمايتها ...إضافة إلى التنمية غير المتوازية بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية
Bulletin Économiques Chine, n°69 – Novembre2014, p2
والتفاوت بين المناطق الشرقية والوؽطى والغربية"

ـ مظاهر نمو قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية للصين
ـ عوامل نمو القطاعين
ـ المشاكل والتحديات التي تواجه نمو ااقتصاد الصيني
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01
الموضوع............................ ..........................................................

 -0وضع الوثائق 0و2و3و 4و 5في ؽياقها التاريخي :الؼمن ،المكان،
 - 2تحديد معانى المفاهيم........................................................................................................................................................ ................................................................................................... .... :
حرب تطوان -وقعة إيسلي -الضغوط ااؽتعمارية  -التنافس اامبريالي........
 -3اؽتخراج اآتي......................................................................... ........................................... ............................................................... ........................................................................................................... :
أ -أشكال الضغوط ااؽتعمارية على المغرب من الوثيقتين  0و.......................................................... ................................................................:2
 الضغوط العسكرية:
 حرب إيسلي()9511 حرب تطوان ()9560-9581 الضغوط الديبلوماؽية:
 المعاهدة المغربية اانجليؼية المعروفة بمعاهدة التجارة والماحة الموقعة عام 9586ب  -النتائج المالية وااقتصادية المترتبة عن الضغوط ااؽتعمارية من الوثيقتين 0و2
14

................................................

 النتائج المالية:
 تفاقم الوضع النقدي وااقتصادي للمغرب . أداء غرامة مالية حددت في مائة مليون بسيطة تؤدى بالدهب والفضة إفراغ خؼينة المغرب من احتياطها من الدهب والفضة تخلي الحكومة المغربية عن نصيب كبير من دخل الجمارك لمدة خمسة وعشرون ؽنة النتائج ااقتصادية:
 اهتؼاز ااؽتقرار ااقتصادي النسبي الذي نعم به المغرب -فتح أبواب المغرب أمام أوروبا
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ج ـ إصاحات المغرب لمواجهة الضغوط ااؽتعمارية من الوثيقتين  2و................................................................................:3

()9

12

 اإصاح ااداري من الوثيقة :2
 إنشاء وزارات جديدة  :وزارة الحرب ووزارة الشؤون البرانية وأمانة اأمناء تدعيم الوزارات القديمة. -تقسيم العماات القديمة وإحداث جديدة وتعيين عدد من القواد الجدد

 اإصاح العسكري من الوثيقة :3
 في مجال التكوين والتأطير... -في مجال التسليح والصناعة العسكرية

د ـ تفسير فشل اإصاحات المغربية خال القرن 91م من الوثيقة .........................................................................................4
 انعدام اأشخاص المقتدرين وافتقار اإدارة المغربية إلى الخبرة جمع الموظفين لأموال على حساب الشعب و مقاومتهم لكل تجديد ظهور مقاومة ثقافية ودينية ضد محاوات اإصاح -الموقف المعادي للدول اأوروبية من اإصاحات

()0.8

 -4تركيب الفكرة اأؽاس للوثائق الخمس ...............................................................................................................................................................
…
تتمحور حول الضغوط ااؽتعمارية واإصاحات وأؽباب فشلها وظروف فرض الحماية

2ن

 -5كتابة فقرة من الوثيقة  5ومن التعلمات تبرز ظروف فرض الحماية على المغرب .............................................

2ن

 ظروف داخلية .........................................................................................................................................................................................................................:
 ضعف السلطة المركؼية... تعدد الثورات  :بوحمارة و الريسوني... ظروف دولية ......................................................................................................................................................................................................................... :
 عقد العديد من ااتفاقات والمؤتمرات والتسويات حول المغرب... -احتال بعض اأجؼاء الترابية المغربية قبل ؽنة 9196م كوجدة 9101م ...
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توزيع نقط نقطة العرض(1ن) من طرف اأؽتاذ المصحح وفق المعايير اآتية:
 انتقاء المعلومات وتغطية المطلوب(3ن)
 صحة المعلومات و خلوها من اأخطاء (3ن)
 تنوع المعلومات وترابطها(0ن)
يضع المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المترشح في الموضوع المقالي

 -0الجانب المنهجي.................................................................................... ................................................................................................................... .......................... ...................................................... :

2ن

يتمحور حول العناصر التالية............................... ............................ .................................................................. .........................................................................

7ن

 مقدمـة مناؽبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإشكال و التساؤات وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناؽبة :اؽتخاص ،تقييم ،امتدادات.- 2العرض :أن
 -1.2م ظاهر التصحر في العالم العربي:
 ارتفاع نسبة اأراضي المتصحرة بالعالم العربي... تقدم خط جبهة التصحر خاصة في الصحراء الكبرى... ترمل اأراضي الؼراعية ... تراجع خصوبة التربة... نضوب المياه السطحية والجوفية... تدهور الغطاء النباتي..... -2.2العوامل المفسرة لظاهرة التصحر في العالم العربي:
 عوامل طبيعية :موقع العالم العربي في العروض الشبه المدارية الجافة (الصحراوية)...التغيراتالمناخية(ظاهرة النينيو)...
 عوامل بشرية :الؼيادة الكبيرة لعدد السكان ...زيادة الطلب على الغذاء ...ااؽتغال المفرطللموارد المائية والنباتية(الغابات) والتربة...التوؽع على حساب اأراضي الؼراعية والغابات...
 -2.3المجهودات المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة:

 مجهودات في المجال التقني :تثبيت الرمال المتحركة  ،الؼراعة حسب خطوط التسوية....حمايةوتوؽيع المجال الغابوي...ماءمة تقنيات السقي مع ندرة المياه وهشاشة الوؽط الطبيعي...
 مجهودات ذات طابع اقتصادي  :صيانة وتطوير أنظمة اانتاج في المناطق البورية والمسقية.... مجهودات في المجال ااجتماعي :دعم ومساعدة الفاحين على التوجه نحو أنشطة غير مستنؼفةللموارد المائية والنباتية والتربة ...التحسيس بمخاطر التصحر...
- 3الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي ـ اللغة ـ شكل

التقديم ............................................................................................................................... ................

1ن
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 -0الجانب المنهجي:
 مـقـدمـة مناؽبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإشكال و التساؤات وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناؽبة :اؽتخاص ،تقييم ،امتدادات.- 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية...................................................................................................................... .................................................................................. :
...................................................................................................................................... ....................................... ................................. ................................. ..............................................
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0.2ـ مظاهر نمو قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية للصين
 مظاهر نمو القطاع الصناعي للصين :٭ اانتشار المجالي للصناعة :مناطق صناعية قوية في المنطقة الساحلية  ....نمو انتشار المراكؼ
الصناعية في المناطق الداخلية...
٭تنوع وقوة النسيج واانتاج الصناعيين :صناعة الصلب...الصناعة الميكانيكية...الصناعة االكترونية...
 مظاهر نمو التجارة الخارجية للصين :٭أكبر دولة مصدرة في العالم...
٭تنوع وتعدد الشركاء التجاريين للصين...
٭اهمية المواد المصنعة في بنية التجارة الخارجية للصين
٭نمو في حجم و قيمة التجارة الخارجية ونمو صافي الميؼان التجاري للصين ...
 2.2ـ العوامل المفسرة لنمو القطاعين:
 في الصناعة:٭مؤهات طبيعية( ثروات معدنية وطاقية ...القرب من اأؽواق اأؽيوية)...
٭ أهمية العنصر البشري في اإنتاج وااؽتهاك...
٭ عوامل تنظيمية :تدخل الدولة إنشاء المناطق الحرة وجلب ااؽتثمارات ...القدرة التنافسية...
 في التجارة:٭اانفتاح واإصاحات ااقتصادية ...٭التركيؼ على الصادرات ...٭تطور اإنتاج الصناعي الصيني ...
٭انخفاض تكلفة المنتوجات الصينية ...٭ تحول الصين إلى ؽوق اؽتهاكية ضخمة نتيجة نموها
ااقتصادي...
3.2ـ المشاكل و التحديات التي تواجه نمو ااقتصاد الصيني:
 مشاكل وتحديات طبيعيةومجالية :التنمية غير المتوازية بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية..التفاوت بين المناطق الشرقية والوؽطى والغربية...
 مشاكل وتحديات اقتصادية :تؼايد ااعتماد على الخارج في الطاقة والمعادن ...المنافسة الخارجية... مشاكل وتحديات اجتماعية وبيئية :ارتفاع معدات الشيخوخة ،البطالة ،مشكلة البيئة وكيفيةحمايتها...
 - 3الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي ـ اللغة ـ شكل

التقديم ......................................................................................... .............................................................

1ن

