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 دروس مادة التاريخ

 

 

 

 

 التقديم العـــام

 

 م.02م ومطلع القرن  02القرن  اإلطار الزمني: -

 

  العالم وينقسم إلى قسمين؛ عالم مهيمن  اإلطار المكاني ) المجال(: -

      ) القوى /الدول الرأسمالية والقوى االشتراكية( وعالم خاضع 

 ) المستعمرات مثل المغرب، والجزائر وتونس والهند وأنغوال و...(

 

 

التحوالت الكبرى كالحربين العالميتين  الموضوع ) الحدث(: -

م و االحتالل 2101والثورة الروسية واألزمة االقتصادية لسنة 

 االستعماري للمغرب....
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 العالم غداة الحرب العالمية األولى

 األولى العالمية الحرب بعد ما عالم في واالقتصادية والسياسية الترابية التحوالت

 االقتصاديةالتحوالت  السياسيةالتحوالت  الترابيةالتحوالت 

 خارج أوربا داخل أوربا

حدوث تغيرات في 

خريطة أوربا: 

إختفاء وتفكك 

اإلمبراطوريات 

الكبرى وظهور 

دة وتقلص دول جدي

مساحة الدول 

المنهزمة وتوسعت 

مساحة الدول 

 المنتصرة.

من معاهدات التوقيع على مجموعة  -(2

الصلح من طرف الدول المنتصرة في 

الحرب ) الواليات المتحدة، إنجلترا، 

فرنسا، إيطاليا(، ومن أهم هذه 

المعاهدات، معاهدة فرساي التي فرضت 

شروطا قاسية ) عسكريا واقتصاديا 

 وسياسيا ( على ألمانيا.

باقتراح من  عصبة األممإنشاء  -(0

، م2102الرئيس األمريكي ولسن سنة 

والتي استهدفت ضمان السلم العالمي 

 .وتعزيز التعاون الدولي

بداية التغلغل األوربي في منطقة  -(3

المشرق العربي وفرض االنتداب 

األجنبي عليها مما أدى إلى ظهور 

 بها. استقالليةحركات 

تراجع المكانة االقتصادية  

بسبب  العالمية ألوربا

الخسائر التي خلفتها 

الحرب والسقوط في دوامة 

الديون الخارجية لتغطية 

 تكاليف الحرب.

 

بروز قوى اقتصادية  -(2

جديدة ) اليابان والواليات 

 المتحدة األمريكية..(

استغالل خيرات  -(0

المستعمرات إلعادة بناء 

اإلقتصاد األوربي الذي 

 دمرته الحرب.

 

 

 

 

 

 

 

 ملخصات دروس التاريخ
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 الليبرالية  الديمقراطيات وأزمات السوفياتي االشتراكي النظام وبناء الروسية الثورة

 مظاهر الثورة الروسية واألسباب المفسرة لها

 األسباب المفسرة مظاهر الثورة ) المراحل(

:تمكن خاللها الثوار من إسقاط 2121ثورة فبراير  -(2

 النظام القيصري وتكوين حكومة بورجوازية مؤقتة.

: قادها الحزب البولشفي بزعامة 2121ثورة أكتوبر  -(0

لينين. تمكن خاللها الثوار من إسقاط الحكومة البورجوازية 

المؤقتة وإقامة النظام االشتراكي القائم على منح السلطة 

 للعمال.

تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية لروسيا  -(2

رب وفداحة خسائرها خالل المرحلة األولى من الح

 العالمية األولى.

قيام معارضة سياسية ضد النظام القيصري المستبد  -(0

 والمتحكم في جميع السلط.

 

 ياتيالسوف االشتراكيابير بناء النظام تد

 (9191-9191)ثانيا: مرحلة ستالين (9191-9191) أوال: مرحلة لينين

داخلية وخارجية  القيام بعدة إجراءات إستعجالية -(2

لحماية مكتسبات الثورة: مرسوم األرض، مرسوم تأميم 

المؤسسات الصناعية، فضح اتفاقية سايكس بيكو، 

 االنسحاب من الحرب...

نهج سياسة شيوعية الحرب وتنظيم الجيش األحمر  -(0

لمواجهة المعارضة الداخلية ) أنصار النظام القيصري( 

 رة : فرنسا وانجلترا(.الدول المعادية للثو والخارجية )

بتبني اجراءات  NEPنهج سياسة اقتصادية جديدة  -(3

 ذات طابع رأسمالي لتحسين األوضاع االقتصادية لروسيا. 

احتكار السلطة ونهجه لسياسة التطهير ) تصفية  -(2

 العناصر المعارضة للثورة(.

نهجه لسياسة التخطيط الخماسي: تقوية البنيات التحتية  -(0

الفالحية) تعاونيات( والصناعية ) الصناعة الثقيلة( وتحرير 

روسيا من بقايا اإلقطاع والرأسمالية. وكانت حصيلة هذه 

 المخططات المطبقة، تقوية البالد تقنيا واقتصاديا.

 

 أزمات الديمقراطيات الليبرالية

الحرب العالمية األولى إلى جانب حدث تأسيس االتحاد السوفياتي ذي التوجه االشتراكي، إلى دخول أدت مخلفات 

 الديمقراطيات الليبرالية في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ) فرنسا وايطاليا نموذجا(

 النموذج الفرنسي النموذج االيطالي

وتنامي فقدان الشعب ثقته في المؤسسات السياسية،  سياسيا:

 التطرف السياسي...

أزمة مالية وعجز تجاري وتضرر السوق  اقتصاديا:

 الداخلية من المنافسة الخارجية...

 تزايد البطالة وتدهور القدرة الشرائية... اجتماعيا:

ضعف السلطة السياسية، وظهور التطرف  سياسيا:

 السياسي بقيادة الحزب الفاشي...

المواد األولية والطاقية والغذائية،  نقص اقتصاديا:

 وبالتالي اللجوء إلى االستيراد...

ارتفاع البطالة وضعف القدرة الشرائية،  اجتماعيا:

 وتدهور أوضاع الفالحين والعمال...
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 ( نموذجا النيوديل)مواجهتها وأساليب وانتشارها الكبرى االقتصادية األزمة اندالع  

 

 واألسباب المفسرة لها م9191 األزمة المالية لسنةمظاهر 

 األسباب المفسرة األزمةمظاهر 

انهيار كبير لألسهم ببورصة وول ستريت وخسارة  -(2

 المساهمين وعجزهم عن سداد القروض.

إفالس األبناك وتوقف قروض االستهالك واالستثمار  -(0

 وبالتالي ركود االقتصاد.

 األوضاع االجتماعية والمعيشية للسكان. تدهور -(3

 توالي وتعاقب األزمات الدورية في النظام الرأسمالي. -(2

اإلفراط في حرية المبادرة الحرة والمضاربات المالية  -(0

 مما أدى إلى تضخم اإلنتاج وانهيار قيم األسهم.

مما أدى  Iاستعادة االقتصاد األوربي لعافيته بعد ح ع  -(3

 إلى صعوبة تسويق االنتاج األمريكي...

 

 طرق انتشار األزمة قطاعيا ومجاليا

 االنتشار المجالي ) العالمي( (USAاالنتشار القطاعي ) داخل 

انتقلت األزمة من القطاع المالي إلى القطاع االقتصادي، 

االجتماعي  جانبإلى ال األزمة ومن هذا األخير انتقلت

 فعمت جميع أنحاء الواليات المتحدة.

انتقلت انعكاسات األزمة من الواليات المتحدة إلى أوربا 

 بعد سحب الواليات المتحدة لودائعها من األبناك األوربية

أوربا انتقلت العدوى إلى  تراجع المبادالت العالمية... ومن

المستعمرات بسبب الروابط االقتصادية، لتنتشر بذلك 

 األزمة في جميع مناطق العالم باستثناء الدول االشتراكية.

 

 من خالل الخطة الجديدة " النيوديل" USAأساليب مواجهة األزمة ب 

 حصيلة تنفيذ الخطة التدابير المتخذة لمواجهة األزمة

إجراءات مالية وصناعية وفالحية وتجارية تضمنت الخطة 

واجتماعية ) قانون اإلنقاذ البنكي، قانون التوازن الفالحي، 

قانون اإلصالح الصناعي، قانون التجارة، توفير الشغل 

 ومحاربة البطالة والتأمين االجتماعي...(

أعطت هذه الخطة نتائج ايجابية: ارتفاع األسعار وتطور 

المبادالت التجارية وانخفاض نسبة البطالة والزيادة في 

 نفقات الدولة األمريكية وتزايد شعبية الرئيس روزفيلت...
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 (9119-9111)  الثانية العالمية الحرب   

 

 مراحل الحرب العالمية الثانية

 (9119-9119المرحلة الثانية )  (9119-9111األولى )  المرحلة

تميزت بتحقيق دول المحور لعدة انتصارات وتوسعات 

 على حساب دول الحلفاء.

الحرب، وتميزت بانتصار الحلفاء مقابل  USAبدأت بدخول 

 تراجع دول المحور في عدة جبهات.

 

 الحرب العالمية الثانية أسباب

 السبب المباشر سباب غير المباشرة األ

مخلفات الحرب العالمية األولى خاصة آثار معاهدات  -(2

الصلح التي ساهمت في نمو الوعي القومي والتطرف 

 السياسي...

وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا وخرقه لبنود  -(0

 معاهدة فرساي

 ضعف عصبة األمم وعجزها عن تدبير األزمات -(3

تعزيز التحالفات العسكرية بين األنظمة الفاشية  -(4

 والنازية 

مخلفات األزمة االقتصادية الكبرى وانعكاساتها  -(5

 السلبية على الدول األوربية خاصة ألمانيا...

 

 

بولونيا  يتمثل السبب المباشر في الغزو األلماني ألراضي

لتوسيع المجال الحيوي ولضمان التزود بالموارد  2131

 األولية، وأيضا لمحاصرة المد الشيوعي اآلتي من الشرق...

 

 الحرب العالمية الثانية نتائج

 النتائج السياسية نتائج البشرية واالقتصاديةال

ماليين القتلى والجرحى واألرامل  النتائج البشرية:

واليتامى، وتقلص فئة الشباب، وتزايد نسبة البطالة والفقر 

 وتفاقم المجاعة واألوبئة...

تضرر اقتصاد الدول األوربية  النتائج االقتصادية:

المتحاربة وسقوطها في دوامة الديون الخارجية وتزايد 

شراسة نهبها لخيرات المستعمرات...في المقابل انتعش 

وتقديم الواليات المتحدة الدعم االقتصاد األمريكي 

االقتصادي للدول االوربية في إطار مشروع مارشال 

 لمحاصرة المد الشيوعي.

محل عصبة األمم  2145مة األمم المتحدة تأسيس منظ -(2

 للحفاظ على السلم واألمن العالمي.

تقسيم ألمانيا بين دول الحلفاء وظهور خالفات سياسية  -(0

وإيديولوجية بين الحلفاء وبالتالي بروز الصراع بين 

 معسكرين؛ الغربي الرأسمالي والشرقي االشتراكي.

من  بروز حركات التحرر الوطني في العديد -(3

 المستعمرات ) الهند، أنغوال، الجزائر، تونس...(
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 الثانية العالمية الحرب بعد الدولية العالقات

 الواحدة؛ القطبية إلى الثنائية القطبية من  أوال:

 دت إلى بروز القطبية الثنائية(أظروف بروز  نظام القطبية الثنائية في العالم ) األحداث التي 

للحرب العالمية الثانية  + بروز الخالفات االيديولوجية بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية خالل المخلفات السياسية 

المؤتمرات التي عقدوها ) مؤتمر يالطا( حول إعادة بناء أوربا اقتصاديا وسياسيا + رد فعل االتحاد السوفياتي واألحزاب الشيوعية 

 ألوربية لمحاصرة المد الشيوعي رشال( القاضي بتقديم الدعم االقتصادي للدول األسيوية وافي العالم ضد أمريكا ومشروعها ) ما

 .حرب باردةأدت هذه األحداث إلى قطيعة بين المعسكرين ودخولهما في                        

 

 

 

 

 

 : من أواخر السبعينات إلى أواخر الثمانينياتالحرب الباردة الثانية

 

 الحرب الباردة: مرت هذه الحرب من مرحلتين تخللتهما مرحلة التعايش السلمي

 الباردة األولى: من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى بداية الستينيات الحرب

 أزمات الحرب الباردة األولى مظاهر الصراع بين المعسكرين في إطار الحرب

القطيعة االقتصادية بين المعسكرين والسباق نحو التسلح  -(2

 وتقوية األجهزة العسكرية بإنشاء تحالفات عسكرية

، ودخول المعسكرين في حمالت 2141أحداث براغ  -(0

إعالمية دعائية فيما بينهما ) حملة ضد الشيوعية مقابل حملة 

 ضد الرأسمالية(...

 

ترتب عن الصراع بين المعسكرين خالل هذه الفترة، األزمات 

 التالية:

أزمة برلين األولى والثانية التي أفضت إلى تقسم ألمانيا إلى  -(2

  2153و  2152ا بين قسمين. و الحرب الكورية م

أزمة الصواريخ السوفياتية بكوبا التي انتهت بسحب الروس  -(0

لصواريخهم من كوبا مقابل التزام الواليات بعدم اجتياحها وحصل 

 مرحلة التعايش السلميوبالتالي الدخول في  2190ذلك سنة 

 إلى أواخر السبعينات بداية الستينيات مرحلة التعايش السلمي من

 األزمات التعايشمظاهر 

دعوة خروتشوف إلى المنافسة السلمية وتجنب الدخول في  -(2

 حروب  لحل المشاكل

تحسن العالقات  بين المعسكرين وتعدد اللقاءات ) لقاء  -(0

الرئيس المريكي كينيدي بنظيره الروسي خروتشوف في 

 مؤتمر فيينا (

النزاعات الدولية وتوقيع اتفاقيات للحد  عقد مؤتمرات لحل -(3

 من انتشار األسلحة النووية...

رغم ما عرفته هذه المرحلة من تحسن في العالقات إال أنها ال 

 تخلو من أزمات:

) الثورة الشعبية( وأزمة البترول  2191أزمة براغ الثانية  -(2

2113 

نية ، والثورة اإليرا2115و  2154حرب الفيتنام ما بين  -(0

...            أدت هذه األزمات إلى عودة التوتر من جديد 2111

 حرب باردة ثانيةبين المعسكرين وبالتالي دخولهما في 
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 مظاهر الحرب الباردة الثانية

م.أ + السباق نحو التسلح ) عودة توازن الرعب، وتوقف المفاوضات ورد فعل و . 2111الغزو السوفياتي ألفغانستان 

لبرنامج الدرع االستراتيجي " حرب النجوم " + الصراعات اإليديولوجية  USAحول التخفيض من األسلحة( + إطالق 

س أنجلس ومقاطعة االتحاد السوفياتي لها في لو 2112بموسكو  األولمبيةلأللعاب  USAفي العالم الثالث + مقاطعة 

 وبروز نظام عالمي جديد دو القطبية الواحدة+ بداية التغيير االيديولوجي والسياسي باالتحاد السوفياتي  2114

 

 األحداث التي ساهمت في بروز النظام العالمي الجديد دو القطب الواحد

+ تفكك االتحاد السوفياتي  2112و  2111سقوط األنظمة االشتراكية في بلدان أوربا الشرقية  واالتحاد السوفياتي ما بين 

 ... 2112وتوحيد األلمانيتين  2111بعد استقالة الرئيس ميخائيل غورباتشوف + سقوط جدار برلين 

التي فرضت هيمنتها على باقي دول  USAالمتمثلة في  ميالد نظام عالمي جديد دو القطبية الواحدةأدت هذه األحداث إلى 

 العالم.

 

 النظام العالمي الجديد والقطبية الواحدة قيام

 وسائل فرض هيمنته على العالم مظاهره ومميزاته

ا  بقيادة العالم وفرض هيمنتها اقتصادي USAانفراد  -(2

 وسياسيا...

 اختفاء حلف وارسو واستمرار حلف الشمال األطلسي -(0

واستفحال  USAتراجع دور منظمة األمم المتحدة لصالح  -(3

المشاكل السوسيواقتصادية والسياسية..لبلدان الجنوب في ظل 

 العولمة...

 

 

المؤسسات المالية الدولية، والشركات  آليات اقتصادية:

المتعددة الجنسيات، ومنظمة التجارة العالمية ، والقيام 

بفرض الحصار االقتصادي على الدول المعادية للسياسة 

 األمريكية...

توظيف قرارات مجلس األمن  وعسكرية: آليات سياسية

لتبرير التدخل العسكري في بعض البلدان المعارضة لللنظام 

الجديد أو لفرض الحصار السياسي عليها + القيام بالتدخل 

 العسكري المباشر في بعض البلدان ) العراق أفغانستان...(

استغالل اإلمكانيات المتطورة في  آليات تقنية وإعالمية:

ستخبارات، وتوظيف وسائل اإلعالم بشتى أنواعها مجال اال

 ...لفرض السيطرة على العالم

 ردود الفعل الدولية على الهيمنة                            فرض السيطرة على العالم                   

 تجليات ردود الفعل الدولية ضد السيطرة األمريكية على العالم

معارضة بعض الدول في األمم المتحدة لقرارات هذه األخيرة + تصاعد العنف العالمي + تأسيس منتديات وجمعيات ضد 

العولمة + تنامي الحركات االحتجاجية ضد العولمة + وصول بعض أحزاب اليسار ) اشتراكية ( إلى السلطة + تزايد 

 اإلقبال على صناعة األسلحة النووية... 

             

ظاهرة تصفية  ، برزت في المستعمرات2111و 2141في ظل الصراع القائم بين المعسكرين ما بين                     

 .تحت اسم العالم الثالثروز كيان دولي جديد كانت وراء ب  االستعمار
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 ؛تصفية االستعمار وبروز العالم الثالث  :ثانيا

 تصفية االستعمار وخصائص الحركات التحررية ظروف

 خصائص الحركات التحررية الظروف العامة لتصفية االستعمار

سياسية النهب والقهر االستعمارية التي أدت إلى نمو  -(2

الوعي لدى سكان المستعمرات وبالتالي ازدياد كراهيتهم 
 ضد المستعمر

دور القرارات األممية والدولية التي تقر كلها على حق  -(0

 الشعوب في تقرير مصيرها.

دور بعض المستعمرات كالهند في نشر الوعي بقضايا  -(3

 االستعمار على الصعيد العالمي 

دور افكر االشتراكي ومساهمته في نشر الوعي  -(4

 التحرري بالعالم...

ساهمت هذه الظروف في نشأة الحركات             
 التحررية بالمستعمرات

ظهرت بالمستعمرات حركات حملت على عاتقها 

استرجاع سيادة أوطانها. تختلف خصائص هذه الحركات 

 من مستعمرة إلى أخرى. كمثال على ذلك:

تزعماه غاندي. تبنت األسلوب المقاومة الهندية:  -(2

مدني ( حتى تحقيق الهند استقاللها السلمي ) العصيان ال

 م.2141

المقاومة األنغولية: تبنت األسلوب المسلح )  -(0

الهجومات العنيفة على القوات البرتغالية ( فاستطاعت 

م بموجب اتفاق 2115بفضل نضالها تحقيق االستقالل 

 ألفور...

المقاومة الجزائرية: اعتمدت األسلوب المسلح بعد  –( 3

الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بذلك تحقيق االستقالل 

 م .2190

 

 بروز العالم الثالث والمشاكل المطروحة عليه

 سبل معالجة ومواجهة المشاكل خصائص العالم الثالث ) المشاكل المطروحة عليه (

، كاسم يطلق على 2150العالم الثالث مصطلح ظهر 

  مجموعة من الدول التي نالت استقاللها بعد الحرب ع

II  والتي ال تنحاز ألي من المعسكرين. من أهم المشاكل

المطروحة عليها: مشاكل ديمغرافية ) ارتفاع السكان، 

البطالة، الفقر...( ومشاكل الحدود والتخلف االقتصادي 

ية والخضوع التام إلرادة الدول ومشاكل التنم

 الكبرى....

 

لمواجهة تلك المشاكل تم تأسيس مجموعة من الحركات 

 والتكتالت اإلقليمي:

. تضم جميع 0عدم االنحياز: تأسست بعد ح ع  حركة -(2

بلدان العالم الثالث التي نالت استقاللها، وتهدف إلى احترام 

حقوق االنسان وسيادة الدول، و تجنب الدخول في حروب 

لحل المشاكل، والعمل على مساعدة المستعمرات من أجل 

 التخلص من بقايا االستعمار...

. تضم 0بعد نهاية ح ع  جامعة الدول العربية: تأسست -(0

جميع الدول العرية، وتهدف إلى حل النزاعات سلميا 

واحترام سيادة الدول، ومساعدة البلدان العربية المستعمرة 

 من أجل تحقيق استقاللها...

. تهدف 0منظمة الوحدة اإلفريقية: تأسست بعد ح ع  -(3

إلى محاربة جميع أشكال االستعمار بإفريقيا، واحترام 

 ة الدولية، والتعاون وحل النزاعات سلميا...السياد
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كيف واجه العالم اإلسالمي الهيمنة االستعمارية خالل فترة ما بين الحربين؟ وما المجهودات التي بذلتها دوله منذ 

 االستقالل وبناء الدولة الحديثة؟ ، من أجل تحقيق99الحرب العالمية الثانية إلى مطلع القرن 

 

 ثانيا: بالمغرب الكبير                                     أوال: بالمشرق العربي           

 المشرق العربيتاريخ  أوال:

 سقوط اإلمبراطورية العثمانية وتوغل االستعمار بالمشرق العربي -9

 مبراطورية العثمانيةاإلظروف انهيار 

 الظروف الخارجية الظروف الداخلية

ضعف السلطة المركزية، وفشل  سياسيا: -(2

م، وظهور معارضة قوية وحركات 21إصالحات ق 

 انفصالية...

ارتفاع مديونية اإلمبراطورية ولجوؤها  اقتصاديا: -(0

 إلى الزيادة في حجم الضرائب...

 ضعف الجيش وتوالي هزائمه... عسكريا: -(3

 

 

تعدد هزائم الجيش العثماني، والتوقيع على معاهدات  -(2

 ...أضعفت اإلمبراطورية ) مودروس، سيفر(

التحالف األوربي ضد اإلمبراطورية الذي أفضى إلى  -(0

 التدخل في شؤونها، وإثقالها بالديون...

التي أسفرت عن الثورة العربية  تبعات سياسة التتريك -(3

 ( المدعمة من طرف بريطانيا...2129الكبرى)

تخلي اإلمبراطورية عن ممتلكاتها إثر هزيمتها في الحرب  -(4

 العالمية األولى...

 منطقة المشرق العربي انهيار اإلمبراطورية العثمانية واستعمار             الظروف الخارجية         الظروف الداخلية 

 

 ظروف فرض االنتداب ) االستعمار( الفرنسي واالنجليزي على المشرق العربي بعد انهيار العثمانيين

مسلسل من التقسيمات االستعمارية التي تبلورت في االتفاقيات تمثلت ظروف فرض االنتداب في دخول المنطقة في 

 . 2102، مؤتمر سان ريمو 2121، وعد بلفور 2129بيكو  التالية: اتفاقية سايك

 

الفرنسي على سوريا ولبنان، واالنتداب البريطاني على العراق واألردن  االنتدابنتج عن هذه االتفاقيات  فرض 

 توطيد االحتالل بعد توظيف عدة آليات.وفلسطين.، وبالتالي 

 

  آليات توطيد االحتالل:
كيانات سياسية تابعة لها، وعينت أبناء الشريف الحسين بن علي ملوكا على بعض  بريطانياخلقت  وإدارية:آليات سياسية  -(2

 فنهجت حكما مباشرا وقامت بفصل سوريا عن لبنان... فرنساالمناطق، تحت إشرافها ومراقبتها. أما 

تمثلت في إحداث عمالت أجنبية، وإنشاء أبناك لتمويل االستثمارات والرفع من قيمة الضرائب، وتم  اقتصادية: مالية و آليات -(0

ن المعادن، واحتكار المبادالت فرض قانون التسجيل العقاري وتشجيع الزراعة الرأسمالية والصناعات الخفيفة والتنقيب ع

 ت عنه عدة مخلفات.بالمنطقة الذي ترتب توطيد االحتاللوغيرها من اآلليات التي ساهمت في التجارية...
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 مخلفات االنتداب األجنبي في المشرق العربي

 اجتماعيا اقتصاديا سياسيا

تقسيم وتفتيت وحدة البالد العربية 

 واحتكار تسييرها من طرف األجانب...

استغالل ونهب واحتكار ثروات 

 وخيرات البالد...

البطالة  تفاقم المشاكل االجتماعية مثل

ونقص التغذية، والفقر والتشريد 

 واألمية...

 حملت على عاتقها تحقيق استقالل بلدانها. )استقاللية( ثورات وحركات سياسية ،عن هذه األوضاع المزريةتولد      

 

 الظروف الممهدة لظهور الحركات االستقاللية بالمشرق العربي

فقدان الشعوب العربية لثقتها في الوعود ) تكوين دولة عربية مستقلة..( خصوصا بعد مؤتمرات السالم التي أعقبت  -(2

 الحرب العالمية األولى المنافية لحق الشعوب في تقرير المصير ) االنتداب(.

 الديون المتراكمة التي خلفتها اإلمبراطورية العثمانية في المنطقة... -(0

وما أسفر عنها من تذمر شعبي وتهميش  سياسة القهر والنهب واالستغالل االستعماري لخيرات المنطقة -(3

 سوسيواقتصادي ألهالي المنطقة... 

 سياسية خالل فترتين مختلفتين تطورات ردود فعل سكان المنطقة ولظهور مهدت كل هذه األحداث وغيرها،            

 أفضت إلى تحقيق استقالل بلدان المنطقة، 

 

 التطورات التي أفضت إلى استقالل بلدان المشرق العربي

 خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في فترة ما بين الحربين

 : أدى كفاح مصر إلى حصولها على استقالل مشروط

اندلعت ثورة شعبية كبرى أرغمت  2121خالل سنة 

االحتالل االنجليزي على استبدال نظام الحماية بالحكم 

دخلت بريطانيا في تفاوض مع  الذاتي. وخالل الثالثينيات

المصريين ) زعماء حزب الوفد( حول االستقالل ، أسفر 

( التي منحت 2139عن التوقيع على معاهدة الزعفران )

 مشروطا ) حفاظ االنجليز على امتيازاتهم(. مصر استقالال

( 2102أعلن العراق مقاومة مسلحة)في العراق والشام: 

ضد بريطانيا التي اضطرت  إلى التوقيع على  معاهدة 

) حفاظ االنجليز  التي منحت العراق استقالال شكليا 2132

على مصالحهم االقتصادية والعسكرية(. أما في بالد الشام 

) بعد  2101و 2105سورية كبرى ما بين  فاندلعت ثورة

تجاها فرنسا لمطالب السوريين( أسفرت عن اعتراف فرنسا 

باستقالل مشروط سوريا ولبنان مع حفاظ  2139سنة 

 االستعمار مع مصالحه العسكرية والخارجية...

بزعامة  2150اندلعت ثورة الضباط األحرار  في مصر:

ملك فاروق، فكان رد جمال عبد الناصر التي أطاحت بنظام ال

فعل انجلترا وفرنسا وإسرائيل القيام بعدوان ثالثي على مصر 

. وبموازاة ذلك، قام جمال عبد الناصر في عهده بتقوية 2159

البالد عسكريا والمساهمة في تحرير الوطن العربي 

 وتوحيده...

الملك على  2153تولى فيصل الثاني  في العراق والشام:

وزير نوري السعيد الذي أقام نظاما العراق تحت وصاية ال

حدث انقالب عسكري  2151 مستبدا موالي ألمريكا. وخالل 

انتهى بسقوط النظام الملكي، وإعدام نور السعيد. بعد ذلك 
العراق مرحلة الصراعات السياسية التي انتهت   دخل

عراقي إلى السلطة خالل الستينات. أما بوصول حزب البعث ال
مام تصاعد المقاومة، سحبت فرنسا قواتها ، فأفي بالد الشام

المقرون بشروط،  2139من سوريا ولبنان وألغت استقالل 

دخلت عن االستقالل التام للبلدين. بعد ذلك  2149وأعلنت 

سوريا مرحلة االضطرابات السياسية التي آلت إلى وصول 
حزب البعث السوري إلى الحكم في منتصف الستينات ، في 

الحرب األهلية بين  2112-2115 ا بينمحين عاش لبنان 

 الطوائف الدينية والعرقية .
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 القضية الفلسطينية -9

 جذور القضية وتطورها إلى غاية اندالع الحرب العالمية الثانية

 تطورات القضية في ظل االنتداب البريطاني جذور القضية

ترجع جذور القضية الفلسطينية بداية التسرب الصهيوني 

 المبكر نحو فلسطين والمرتبط أساسا ب:

م: الذي انبثقت عنه الحركة 2111مؤتمر بال  -(2

الصهيونية، والذي وضع البرنامج الصهيوني المتضمن 

لخلق وطن لليهود بفلسطين، وإحداث مؤسسات أبرزها 

 الستيطان...الوكالة اليهودية لتنظيم الهجرة وا

م: الذي وعد فيه وزير خارجية 2121وعد بلفور  -(0

بريطانيا " بلفور " اليهود بإقامة وطن لهم بفلسطين مقابل 

 دعمهم له في الحرب العالمية األولى...

وبعد إحكام السيطرة االنجليزية على فلسطين ) فرض 

االنتداب( عرفت القضية مجموعة من التطورات تمثلت 

 في:

بحق بريطانيا بفرض   2100اعتراف عصبة األمم  -(2

االنتداب على فلسطين. وقد خلق ذلك شروطا مناسبة 

 للوكالة اليهودية إلدارة شؤون فلسطين في تحقيق أهدافها...

على مشروع تقسيم  2131تأكيد بريطانيا في بيان  -(0

الدولة اليهودية المزعومة في اإلشراف على  وحق فلسطين

 شؤونها في األراضي الفلسطينية...

 

 في إطار هذه التطورات، عرفت فلسطين خالل فترة ما بين الحربين تمركزا صهيونيا اتخذ عدة أشكال:

                                                   

 

 في ما بين الحربين أشكال التمركز الصهيوني بفلسطين

وإعالن فلسطين  تشجيع الهجرة اليهودية إلى األراضي الفلسطينية وتسهيل حصولهم على الجنسية الفلسطينية -

 منطقة متعددة اللغات؛

إثقال الفالحين بالضرائب وإغراقهم بالديون وإرغامهم على بيع أراضيهم وإحكام السيطرة على مصادر  -

 الطاقة والمعادن؛

 االستثمار في مشاريع فالحية وصناعية وتجارية...؛  -

 تأسيس منظمات عمالية، ومنظمات عسكرية متطرفة أبرزها هاغانا وشترن... -

 

 

 واندالع الصراع العربي اإلسرائيليالفلسطينية قيام دولة إسرائيل ترتب عنه تطور القضية                                 

 ردود فعل الفلسطينيين في ما بين الحربين

 المقاومة المسلحة المقاومة السلمية

تمثلت في دور المساجد والكنائس والجمعيات 

...في التوعية بمخاطر الهجرة اليهودية إلى والصحف

فلسطين، والدعوة إلى مقاطعة أداء الضرائب والبضائع 

 البريطانية.

، وتميزت بالكفاح 2135و  2121امتدت في البداية ما بين 

المسلح العفوي وغير المنظم. من أبرزها أحداث القدس 

،  2101، وثورة البراق 2102يافا ، وأحداث 2102

و  2135، وثورة عز الدين القسام ما بين 2133 وإضرابات

، تميزت المقاومة بتنظيم 2131-2139. وخالل فترة 2139

الكفاح المسلح، وأبرز محطاته الثورة الكبرى التي استمرت 

م بعد مصادفة 9111حتى انسحاب بريطانيا  2139منذ 

األمم المتحدة عن قرارين: قرار تقسيم فلسطين، وقرار 

 قيام دولة إسرائيل...اإلعالن عن 
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 القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

 

والتوسع واجتياح األراضي الفلسطينية على أساس العنصرية واإلرهاب  2141أمريكي( -بعد قيام إسرائيل ) بدعم أنجلو

) النكبة األولى(، قام الفلسطينيون برد فعل تمثل في تأسيس منظمات تحررية ) سلمية ومسلحة(  2141و  2141ما بين 

التي شاركت في عدة عمليات فدائية  ضد االحتالل، شكلت معركة  2194أبرزها منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست 

 تحول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى صراع عربي إسرائيلينموذجا للعمل الفدائي الذي أفضى إلى  2191الكرامة 

 )خاصة بعد مساندة الدول العربية لفلسطين )النكبة األولى( واعترافها بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لفلسطين(

 

 

 

 مظاهر الصراع العربي اإلسرائيلي

  ) النكبة الفلسطينية األولى( 2141ية األولى الحرب العربية اإلسرائيل -

 ؛2159العدوان الثالثي على مصر  -

) حرب الستة أيام(: اندلعت بعد اجتياح إسرائيل لسوريا واألردن 2191الحرب العربية اإلسرائيلية الثانية  -

 ومصر.

تصديره للدول المساندة ) أزمة البترول(: نتجت بعد قرار العرب تخفيض إنتاج النفط ومنع 2113حرب أكتوبر  -

 إلسرائيل.

 

 

 ردود الفعل تجاه هذا الصراع

 تمثلت في قيام العرب بمجهودات سياسية لحل الصراع العربي اإلسرائيلي:

) تحت الرعاية األمريكية( التي  2111التسوية المصرية اإلسرائيلية المتمثلة في التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد  -

عالقاتها مع إسرائيل وفتحت معبر قناة السويس في وجه إسرائيل مقابل استرجاع منطقة بموجبها طبعت مصر 

 سينا؛

عقد بعض الدول العربية لمؤتمر فاس )المغرب( لتوضيح موقف صراعهم ضد إسرائيل والدفاع عن القضية  -

 الفلسطينية...

 

 

 ديدا تمثل في :بعد تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، اتخدت القضية الفلسطينية مسار ج

أعقبها تأسيس حركة حماس وإعالن ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية انتفاضة أطفال الحجارة  -

 م؛2111

) عن عقد عدة مؤتمرات وتوقيع اتفاقيات أسفرت " األرض مقابل السالم "،  الدخول في مفاوضاتو -

الفلسطينيين إلى إطالق االنتفاضة دفع  أن التعنت اإلسرائيلي إال، ...(2113، أوسلو 2112مدريد 

 0222. في المقابل أطلقت الدول الكبرى حمالت ضد اإلرهاب منذ 0222نة أكتوبر س ابتداء من المسلحة

، خاصة التي ما زالت تتعثر بسبب المواقف اإلسرائيلية واالنحياز الغربيوبالتالي انهيار مسيرة السالم 

 األمريكي إلى جانب إسرائيل.
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 المغــرب الكبــير: ) المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا(: تاريخ ثانيا

  ،المغرب في ظل االحتالل األجنبي -9

 والمجهودات المبذولة من أجل االستقالل واستكمال الوحدة الترابية

 

 السياق التاريخي )الظروف العامة( لفرض نظام الحماية على المغرب

 الظروف الداخلية الظروف الخارجية

الضغوط االستعمارية على المغرب في إطار التنافس  -(2

 االستعماري 

السيطرة الفرنسية واالسبانية على المغرب بدعوى  -(0

عجزه عن تسديد الديون، وبدعوى مساعدته على إنجاز 

 إصالحات...

 

سياسيا: ضعف السلطة المركزية، وتزايد الثورات  -(2

اللي والتمردات ) ثورة بوحمارة المعروف بالجي

الزرهوني، حركة الريسوني(، وتوالي السالطين على 

 الحكم في وقت قصير...

اقتصاديا: تزايد حجم القروض األجنبية، وإثقال كاهل  -(0

 الفالحين بالضرائب غير الشرعية ) ضريبة الترتيب...(...

انتشار الجراد والمجاعات واألمراض اجتماعيا:  -(3

 واألوبئة وتزايد الفقر...

مارس  13لفرض الحماية على المغرب في  تضافرت هذه الظروف الداخلية والخارجية، وهيأت الجو لفرنسا وإسبانيا

 .أجل تسهيل عمليات االستغاللوآليات من أسس لتوطيد االحتالل، التي ارتكزت على عدة ، 9199

 

 أسس توطيد االحتالل وآليات االستغالل

 آليات االستغالل االستعماري السياسية واألجهزة اإلدارية اآلليات

سياسيا: عمل االستعمار على تمزيق وتقسيم وحدة البالد إلى ثالث 

مناطق؛ منطقة النفوذ الفرنسي بالوسط ) المنطقة السلطانية(، 

ومنطقة النفوذ اإلسباني بالشمال والجنوب ) المنطقة الخليفية(، 

 ومنطقة طنجة الدولية.

إقامة عامة لتسيير مناطق إداريا: في المنطقة السلطانية تم إنشاء 

النفوذ الفرنسي، وتم إحداث إدارة مركزية وجهوية ومحلية 

استعمارية. كما تم التحكم في كافة السلطات المغربية وتحويل نظام 

الحماية إلى إدارة مباشرة...أما في المنطقة الخليفية فتم تعيين 

يشرف على شؤون المنطقة الشمالية، مندوب سامي إسباني 

والسلطة المخزنية المغربية...وتم اإلبقاء على منطقة  بمساعدة قضاة

طنجة في ظل النظام الدولي، تَُسيَُّر من طرف سبع دول من خالل 

 عدة أجهزة ) لجنة مراقبة، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية...(

تنظيم األجهزة اإلدارية وإحداث  آليات إدارية:

 الح األمن...مص

إحداث مؤسسات بنكية لتشجيع  آليات مالية:

 االستثمار وفرض الضرائب...

تشييد موانئ، طرق، سكك، سدود،  آليات تجهيزية:

 مراكز الكهرباء....

إصدار قوانين لتسهيل عملية  آليات قانونية:

 االستغالل في كل القطاعات االقتصادية...

ى تشجيع هجرة األجانب إل آليات بشرية:

 المغرب...

 

 ساعدت هذه األسس واآلليات على إحكام السيطرة على المغرب وسهلت عملية 

 الذي كانت له انعكاسات على المجتمع المغربياالستغالل االستعماري 

 

 على المجتمع المغربي  ( مظاهر االستغالل االستعماري وآثاره في الصفحة الموالية: ) أنظر
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 االستغالل االستعماري وآثاره على المجتمع المغربي مظاهر

 انعكاساته على المجتمع المغربي مظاهر االستغالل

مصادرة أراضي الفالحين المغاربة تحت  في الميدان الفالحي والبحري:

ذريعة المنفعة العامة ) االستعمار الرسمي (، وشراء األجانب ألراضي  

المغاربة بطرق مختلفة ) استعمار خاص(، عالوة على تشجيع الزراعة 

 التسويقية...، ونهب واستنزاف الثروة البحرية...

استخراج المعادن  احتكار فرنسا لعملية في الميدان المنجمي والصناعي:

 المغربية، ومصادر الطاقة، والصناعة االستهالكية...

احتكار فرنسا وإسبانيا للتجارة الخارجية المغربية  في الميدان التجاري:

عن طريق إغراق السوق الوطنية بالمنتجات الصناعية األوربية، 

واستنزاف المواد األولية المغربية، والسيطرة على المبادالت، إلى 

 ب الهيمنة على التجارة الداخلية...جان

تدهور وضعية الفالحين والحرفيين  -(2

 والتجار والعمال...

تزايد حدة الفقر والبطالة وارتفاع  -(0

األسعار وتدني القدرة الشرائية للمغاربة 

 مقارنة باألوربيين...

عدم استفادة المغاربة من التغطية  -(3

 ...الصحية والتعليم كاألوربيين وأعيانهم

تزايد الهجرة القروية وظهور أحياء  -(4

 الصفيح بالمدن...

 

 

 

كفاح وطني من أجل االستقالل ) بموازاة االحتالل السياسي، واالستغالل االستعماري للمغرب في عهد الحماية، ظهر 

 المقاومة المسلحة والنضال السياسي ( واستكمال الوحدة الترابية.

 

 

 وعوامل توقفها المقاومة المسلحة المغربية

 عوامل توقفها (9111-9199مظاهر المقاومة المسلحة )

مقاومة قبائل الجنوب والصحراء: أبرز زعمائها أحمد  -(2

الهيبة، وأشهر معارك المنطقة " معركة سيدي بوعثمان 

2120.." 

مقاومة قبائل األطلس المتوسط: أبرز زعمائها موحى  -(0

 "... 2124معركة الهري أوحمو الزياني، وأشهر معاركها " 

مقاومة قبائل جبالة والريف: أبرز زعمائها دمحم بن عبد  -(3

 "... 2102الكريم الخطابي،  وأشهر معاركها " معركة أنوال 

مقاومة قبائل األطلس الكبير والصغير:  أبرز زعمائها عسو  -(4

 "... 2133أوبسالم، وأشهر معاركها " معركة بوكافر 

القوى بين المغاربة وجيوش  اختالل موازين -(2

 االحتالل

خيانة بعض المغاربة، واستعمال االستعمار  -(0

 ألسلحة ممنوعة ومحظورة دوليا...

التحالف بين فرنسا وإسبانيا في ردع  -(3

 المقاومة المغربية ) مقاومة الريف(

عدم توحيد جهود المقاومين والتنسيق في ما  -(4

 بينهم...

 

 م،93أدت هذه العوامل إلى توقف المقاومة المسلحة المغربية في ثالثينيات القرن                                            

 وتحولها إلى العمل السياسي في إطار ما يسمى                                               

 .التي اعتمدت عدة وسائل لتحقيق أهدافهابالحركة الوطنية ""                                            

 

 ) أنظر في الصفحة الموالية: ظروف نشأة الحركة الوطني، مطالبها، ووسائل اشتغالها(                                       
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 ظروف نشأة الحركة الوطنية

 المقاومة المسلحة، وتزايد التدخل العسكري األجنبي في المغرب؛ توقف -(2

 م؛2101انعكاسات االستغالل االستعماري على المغرب بعد أزمة  -(0

 في ظل هذه الظروف، نشأتظهور الحركة السلفية بالمغرب على يد أبي شعيب الدكالي؛                              -(3

 الحركة الوطنية المغربيةرر في المشرق العربي وآسيا؛                                  تأثر المغرب بحركات التح -(4

                                                             خالل فترة الثالثينيات لتمزيق الوحدة المغربية...              2132إصدار السلطات الفرنسية للظهير البربري  -(5

 

 بعد نشأتها، باشرت الحركة الوطنية نضالها السلمي ضد االحتالل                                                              

 معتمدة في ذلك على عدة وسائل لتحقيق مطالبها                                                                      

 

 نية وأهم مطالبها اإلصالحية خالل فترة الثالثينياتوسائل عمل الحركة الوط

 أهم المطالب اإلصالحية وسائل العمل

إنشاء مدارس حرة ومساجد لتربية  -(2

 وتعليم المغاربة ومحاربة االستعمار..

الجرائد والمجالت، وتأسيس  إصدار -(0

جمعيات وفرق موسيقية، وأحزاب 

سياسية، واالحتفال بالمناسبات من أجل 

 نشر الوعي الوطني ضد المستعمر...

إجبارية التعليم االبتدائي، إنشاء المستشفيات و تأسيس  اجتماعية:مطالب 

 نقابات عمالية مغربية...

 إشراك المغاربة في الحكم وإقرار الحريات العامة... مطالب سياسية:

توحيد المحاكم واعتماد الشريعة اإلسالمية في الحكم،  مطالب قضائية:

 واستقالل القضاء، وإلغاء الظهير البربري...

حماية الصناعة التقليدية، وإيقاف االستعمار الرسمي  مطالب اقتصادية ومالية:

 عند وضع الميزانية... للفالحة ومراعاة مصالح الشعب

 

  –بعد فشل المطالب االصالحية وعدم جدواها  –خالل فترة األربعينيات                                           

 انتقلت الحركة الوطنية إلى مرحلة المطالبة باالستقالل                                                 

 

 ظروف االنتقال إلى المطالبة باالستقالل خالل فترة األربعينيات

انهزام فرنسا في  )بمكناس( ، اعتقال ونفي الزعماء الوطنيين وحظر األحزاب الوطنية، 2131أحداث بوفكران الدموية 

المرحلة األولى من الحرب العالمية الثانية، عدم التزامها بالوعود التي قدمتها للمغرب مقابل مساندته لها في حربها ضد 

دعمها الستقالل  USAالذي يقر على حق الشعوب في تقرير مصيرها، إعالن  2142النازية، صدور الميثاق األطلسي 

يناير  22قديم زعماء الحركة الوطنية بوثيقة المطالبة باالستقالل لسلطات الحماية بتاريخ م، ت2143المغرب في لقاء أنفا 

على استقالل ووحدة المغرب،  2141، مصادقة السلطان دمحم الخامس على وثيقة االستقالل وتأكيده في خطاب طنجة 2144

 تعارض مصالح المغرب مع نظام الحماية... 

 

ف طالبت الحركة الوطنية باالستقالل، وشهد المغرب تأزما في العالقة بين السلطان واإلقامة في ظل هذه الظرو           

قيام ثورة الملك والشعب م، وبالتالي 2153غشت  02العامة الفرنسية التي حاولت انهاء الصراع بنفي دمحم الخامس في 

  التي كان لها دور في تحقيق استقالل البالد.

 

 

 م2159وتحقيق االستقالل  2153ثورة الملك والشعب                                  
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 م.9191م، وتحقيق االستقالل 9191ثورة الملك الشعب 

 

وتعيين ابن عرفة  2153غشت  02نفي دمحم الخامس وأسرته إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى جزيرة مدغشقر في  -(2 

 ملكا على المغرب؛

في ظل الكفاح  –انطالق مظاهرات مغربية وحركات فدائية، وتنظيم جيش التحرير، واضطرار فرنسا للتفاوض  -(0

م وعزل ابن عرفة، 2155مع زعماء الحركة الوطنية في ايكس ليبان، وبالتالي عودة دمحم الخامس من منفاه  –المسلح 

م. ليستمر 2159مارس  0ت عن تحقيق االستقالل في وتشكيل حكومة مغربية تكلفت بمتابعة المفاوضات، التي أسفر

 الستكمال وحدته الترابيةلنضالية المغرب بعد ذلك في مسيرته ا

                                   

 مراحل استكمال الوحدة الترابية                                       

باستقالل المغرب، وتحرير منطقة طنجة من النظام  إلغاء الحماية االسبانية في الشمال واعتراف فرانكو -

 ؛2159الدولي. حصل ذلك سنة 

 م، بعد انتفاضة قبائل أيت باعمران؛2151انسحاب إسبانيا من منطقة طرفايا  -

 م، من إسبانيا بعد مفاوضات عسيرة؛2191استرجاع منطقة سيدي افني  -

 ؛2115استرجاع الساقية الحمراء بعد تنظيم المسيرة الخضراء  -

 م، بعد إعالن قبائلها بيعتهم لملك المغرب.2111استرجاع وادي الذهب  -

 

 رية والتونسية والليبيةالحركات االستقاللية الجزائعملت من جهتها،  -9

 على تحقيق استقالل أوطانها  –بعد الحرب العالمية الثانية  –

 عوامل ظهور الحركات االستقاللية بالجزائر وتونس وليبيا

 العوامل الداخلية الخارجية العوامل

م التي خيبت آمال البلدان 2121نتائج مؤتمر فرساي *

 المستعمرة في حصولها على االستقالل؛

م، متبعا 2100تعزيز النظام الفاشي نفوذه في ليبيا *

 أساليب همجية؛

بحركات التحرر تأثر الحركات التحررية لشمال إفريقيا *

 المغربية...األسيوية وبحرب الريف 

مخلفات االستغالل االستعماري: احتكار السلطات 

االستعمارية لإلدارة الفعلية في البلدان الثالث، واستحواذ 

المعمرين على األراضي الفالحية، واحتكارهم لألنشطة 

االقتصادية، ومعاناة السكان من الثقل الضريبي وأعمال 

م السخرة، وتحولهم إلى عمال مياومين بعد فقدانه

 ألراضيهم...

 

الستقالل ، عملت على تحقيق اوطنية في الدول الثالث حركاتتشكل الوعي الوطني وظهور  أدت هذه العوامل إلى

 باعتماد النضال السياسي والكفاح المسلح

 

 الحركات االستقاللية في الدول الثالث

تمثلت في مجموعة من الجمعيات واألحزاب ) جمعية نجم شمال إفريقيا، حزب  الحركة الوطنية الجزائرية:

 الشعب...(. من أبرز زعمائها مصالي الحاج، وعبد الحميد بن باديس...

تمثلت في أحزاب ونقابات ) الحزب اللبرالي التونسي، النقابة العمالية..(. من أبرز زعمائها  الحركة الوطنية التونسية:

 ثعالبي و الحبيب بورقيبة...عبد العزيز ال

تمثلت في البداية في الحركة السنوسية، ولم تظهر األحزاب إال بعد الحرب العالمية الثانية.   الحركة الوطنية الليبية:

 من زعمائها ادريس السنوسي، وعمر المختار...

 اعتمدت هذه الحركات في تحقيق مطالبها على عدة وسائل:
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البرامج السياسية للحركات الوطنية ) 

 المطالب(

 وسائل العمل

خالل فترة الثالثينيات رفعت الحركة 

الجزائرية والتونسية عدة مطالب من قبيل: 

تأسيس برلمان وحكومة وطنية، وإقرار 

الحريات العامة، والمساواة بين السكان 

والمعمرين، وإجبارية التعليم وتحسين ظروف 

المواطنين...إال أن السلطات الفرنسية عيش 

واجهت هذه المطالب بالقمع والعنف، مما دفع 

بعد  بالحركات الوطنية إلى تطوير عملها

عن  أسفرالحرب العالمية الثانية، والذي 

 تحقيق استقالل هذه الدول الثالث.

تم اعتماد في فترة ما بين الحربين النضال األسلوب  في الجزائر:

يس أحزاب، إصدار الصحف، احتجاجات...(، وتم السلمي ) تأس

التبني بعد الحرب العالمية الثانية الكفاح المسلح بعد تأسيس جبهة 

 التحرير الوطني.

تم تبني األسلوب السلمي ) صحف، مظاهرات، تأسيس  في تونس:

 أحزاب...(، ولم يتبلور العمل المسلح إال خالل فترة الخمسينيات .

يلة األساسية في المقاومة المسلحة خاصة مع تمثلت الوس في ليبيا:

 عمر المختار.

 

 التطورات التي أدت إلى استقالل البلدان الثالث بعد الحرب العالمية الثانية

القاضي إلى تقسيم ليبيا بين فرنسا  2141: قرار  IIبالنسبة لليبيا: من أهم التطورات التي شهدتها بعد ع  -(2

وانجلترا وأمريكا إضافة إلى إيطاليا، والثورة الشعبية ضد هذا القرار الذي رفضته هيئة األمم المتحدة التي أقرت 

 ، وبالتالي تأسيس المملكة الليبية بقيادة إدريس السنوسي.م2152منح ليبيا استقاللها 

تزايد أعمال المقاومة المسلحة) بعد فشل النضال السياسي(  IIلتونس: فقد شهدت بدورها بعد الحرب  بالنسبة -(0

 م.2159مارس  02م، مما أسفر عن االعتراف باالستقالل في 2155ضد تقديم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي 

حا )الثورة الجزائرية الكبرى( م، كفاحا مسل2154بالنسبة للجزائر: فشهدت بعد تأسيس جبهة التحرير الوطني  -(3

التي انتهت بمنح الجزائر استقالله إثر  2190أجبر السلطات االستعمارية الفرنسية الدخول في مفاوضات إيفيان 

 استفتاء شعبي.

 

 تاريخية:مفاهيم ومصطلحات وأعالم 

م، تحت إشراف مجلس األربعة الكبار ) فرنسا، انجلترا، الواليات 2121مؤتمر انعقد بباريس سنة  مؤتمر السالم:

 المتحدة، ايطاليا ( للتداول في األمور المتعلقة بالسالم.

مجموعة من المعاهدات التي عقدتها الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية األولى في حق الدول  معاهدات الصلح:

 ا معاهدة فرساي، ومعاهدة سان جرمان، ومعاهدة سيفر...المنهزمة، منه

م بين الدول المنتصرة ) الواليات المتحدة، إنجلترا، 2121من أهم معاهدات الصلح، ثم توقيعها سنة  معاهدة فرساي: 

 فرنسا، إيطاليا( من جهة، وألمانيا المنهزمة من جهة أخرى.

، قائم 2121أول نظام اشتراكي عالمي أقيم باالتحاد السوفياتي مباشرة بعد ثورة أكثوبر  السوفياتي: االشتراكي النظام

 على منح السلطة للعمال.

 . 2104و 2121م. والقائد األول لدولة االتحاد السوفياتي ما بين 2121أبرز زعماء الثورة الروسية لسنة  لينين:

 .2153و  2104. يعد القائد الثاني لالتحاد السوفياتي ما بين 2121شارك إلى جانب لينين في الثورة الروسية  ستالين:

خطة سياسية نهجها لينين إلخراج روسيا من األزمة التي كانت تعيشها بعد الحرب  السياسة االقتصادية الجديدة " نيب": 

 األهلية.
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فياتي، تروم إلى تقوية االتحاد االتحاد السو تسمى أيضا بالتخطيط الخماسي. نهجها ستالين فترة حكمه سياسة التخطيط:

 تقنيا واقتصاديا وتحريرها من بقايا النظام اإلقطاعي.

ذات نظام سياسي رأسمالي، شهدت بعد الحرب العالمية األولى أزمات سياسية  الدول األوربية الديمقراطيات الليبرالية:

 واقتصادية واجتماعية، فرنسا وايطاليا نموذجا.

م، والتي انتشرت إلى جميع أنحاء العالم USA 2101تطلق على األزمة التي أصابت  الكبرى: االقتصادية األزمة

 الرأسمالي.

 لمعالجة األزمة.الخطة االقتصادية الجديدة التي وضعها الرئيس األمريكي روزفلت وطبقها فترة حكمه  النيوديل:

ية الثانية إلى سقوط االتحاد السوفياتي. يقصد به مصطلح تاريخي ساد في عالم ما بعد الحرب العالم القطبية الثنائية:

 المعسكرين االشتراكي والرأسمالي اللذين يتنافسا على زعامة العالم.

مواجهة غير مسلحة وغير دموية، اندلعت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر االشتراكي والمعسكر  الحرب الباردة:

 الرأسمالي.

تحسن العالقات بين المعسكرين تخللت الحرب الباردة التي عرفها عالم ما بعد العرب مرحلة من  التعايش السلمي:

 العالمية الثانية.

يقضي إلى منح االستقالل  2192مصطلح شاع استعماله في السياسة الدولية منذ صدور قرار أممي  تصفية االستعمار:

 للشعوب التي مازالت تعاني من االستعمار.

مصطلح سياسي واقتصادي واجتماعي أطلقه ألول مرة المفكر الفرنسي " سوفي ألفرد " للداللة على الدول  العالم الثالث: 

 التي نالت استقاللها بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت محايدة في صراع المعسكرين الشرقي والغربي.

االشتراكي والرأسمالي خالل الحرب الباردة. تضم حركة ظهرت بعد اشتداد المنافسة بين المعسكرين  حركة عدم االنحياز:

 دول العالم الثالث. وتهدف إلى التخلص من مخلفات االستعمار.

د تفكك وانهيار المعسكر الشرقي. تميز بهيمنة قيم مرتبطة بع 2112مفهوم جديد ظهر سنة  النظام العالمي الجديد:

 بالمعسكر الرأسمالي.

التي فرضت هيمنتها على العالم في ظل النظام العالمي الجديد، يات المتحدة األمريكية تتمثل في الوال القطبية الواحدة:

 عبر التدخل المباشر في العديد من المناطق.

عصبة األمم على المناطق )سوريا والعراق(التي كانت تابعة للهيمنة العثمانية. يقضي بإسناد وصاية   أقامته نظام االنتداب:

 الدول الكبرى )فرنسا وانجلترا(على هذه المناطق حتى تتمكن من االستقالل بنفسها.

قومي لليهود بفلسطين. انبثقت عن  حركة استعمارية استيطانية وعنصرية تهدف إلى إنشاء وطن الحركة الصهيونية:

 م.2111مؤتمر بال الذي انعقد بسويسرا 

 م.2111ناشط في الحركة اليهودية بأوربا. انتخب رئيسا للحركة الصهيونية العالمية بعد مؤتمر بال  تيودور هرتزل:

حتالل االسرائيلي لفلسطين منذ تعني الكفاح المسلح والنضال السلمي الذي تبناه الفلسطينيون ضد اال المقاومة الفلسطينية:

 بداية التمركز الصهيوني باألراضي الفلسطينية إلى حدود اآلن.

أحد رموز المقاومة الفلسطينية من أجل االستقالل، وقائد حركة فتح. ترأس منظمة التحرير الفلسطينية  ياسر عرفات:

 .0224م. توفي بفرنسا سنة 2119م، وانتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية 2191

يقصد بها حركات التحرر الوطني التي ظهرت في المستعمرات بعد الحرب العالمية األولى  الحركات االستقاللية:

 لمناهضة االستعمار وتحقيق االستقالل.
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يقصد به النزاع الذي نشأ بين إسرائيل منذ نشأتها والدول العربية بعد تدخلها لمساندة ودعم  الصراع العربي اإلسرائيلي:

 سطينيين في قضيتهم.الفل

أحد مؤسسي حركة عدم االنحياز، وأبرز قادة ثورة الضباط األحرار بمصر التي أطاحت بملكية  جمال عبد الناصر:

 م، وقضت على االمتيازات األجنبية. 2150فاروق

بمقتضاه الحماية على المغرب. وقعه عن المغرب السلطان عبد الحفيظ، وعن فرنسا السفير  عقد فرضت عقد الحماية:

 .2120مارس  32رينو بفاس في 

 م.2159م إلى سنة 2120نظام استعماري فرض على المغرب مباشرة بعد التوقيع على عقد الحماية سنة  نظام الحماية:

رض له المغرب في ظل الحماية من استنزاف واستغالل لثرواته مصطلح تاريخي يلخص ما تع االستغالل االستعماري:

 الطبيعية والبشرية.

المقاومة السياسية الوطنية المغربية المنظمة، والواعية بخطتها الرامية إلى إحباط البرامج االستعمارية.  الحركة الوطنية:

 .2132ظهرت يوم إصدار سلطات الحماية للظهير البربري 

م( قدمت فيها الحركة الوطنية مطالب اصالحية 02مرحلة من تاريخ المغرب ) ثالثينيات القرن  ات:المطالبة باإلصالح

 إلى السلطان دمحم الخامس وسلطات الحماية، تضمن مطالب إدارية، واقتصادية، واجتماعية...

لبة باالستقالل بعد تقديمها لوثيقة م، انتقلت خاللها الحركة الوطنية إلى المطا02فترة أربعينيات القرن  المطالبة باالستقالل:

 م للسلطان دمحم الخامس ولإلقامة العامة الفرنسية.2144يناير  22المطالبة باالستقالل في 

مسيرة تحرير باقي األقاليم المغربية المحتلة من قبل اإلسبان بطرق سلمية بدءا باسترجاع أقاليم  استكمال الوحدة الترابية:

 م.2111سترجاع وادي الذهب سنة م، حتى ا2159الشمال سنة 
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 العولمة: تطور المفهوم واآلليات؛

 :السياق التاريخي لتطور العولمة 

يقصد بالعولمة ذلك االندماج الحاصل بين جميع مناطق العالم بالشكل الذي يسمح بتنقل رؤوس  التعريف:

 األموال واألفراد والسلع والخدمات...بدون قيود وحواجز. 

ارتبط مفهوم العولمة ببداية النظام الرأسمالي مع انتعاش حركة االكتشافات الجغرافية في ق  النشأة والتطور:

( بعد انهيار 2112م، ليظهر بشكل أكثر وضوحا وتأثيرا مع الثورة العلمية والتكنولوجية ) ثورة االتصاالت 25

 م.2111المعسكر االشتراكي 

 بفرض هيمنته وانتشاره في العالم عبر عدة آليات:تمكن نظام العولمة                            

 اآلليات التقنية اآلليات االقتصادية والمالية

تتجلى في سياسة الليبرالية االقتصادية وتخلي الدولة والقطاع العام عن 

 أمور التسيير االقتصادية لفائدة القطاع الخاص الوطني واألجنبي.

ائل تتمثل في وسائل اإلعالم واالتصال، ووس

 المواصالت

 

انقسم المجال العالمي في ظل نظام العولمة إلى ثالثة مجاالت متفاوتة من حيث درجة اندماجها في االقتصاد   

 العالمي:

 عناصر تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة -9

الثالوث العالمي وهوامشه المتقدمة. تسيطر على أغلب األنشطة  تضم دول المجاالت المتحكمة/ المهيمنة: - أ

 من خيرات العالم. %12من السكان وتتحكم في  % 02االقتصادية. تضم 

الدول  تتمثل المجاالت المندمجة في القوى الصاعدة والدول النفطية ، وفي المجاالت المندمجة وهوامشها: - ب

الميزان التجاري االيجابي...أما هوامش هذه المجاالت فتتمثل ذات االقتصاد المبني على التصنيع وذات 

 أساسا في تلك المجاالت التي في طور االندماج كدول شمال إفريقيا...

هي مجموع الدول غير المندمجة وغير القادرة على مواكبة العولمة نظرا لما تعيشه من  المجاالت المهمشة: - ت

 ية...أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية جد مزر

 

 :تم االعتماد في تنظبم المجال العالمي على عدة معايير -9

  الناتج الوطني الخام ) أو اإلجمالي (   -          التقسيم الدولي للعمل    -       المركز والهامشنظرية  -

 ...حصة المساهمة في المبادالت التجارية    -        مؤشر التنمية البشرية  -

 

 العالمي تراتبية بين مجاالته، ويرجع ذلك إلى :يعكس تنظيم المجال 

   : تفوق المجاالت المهيمنةمؤهالت أوال:  

واستفادة أمريكا الشمالية من الهجرات البشرية  21استفادة أوربا من  الثورة الصناعية منذ القرن  : مؤهالت تاريخية

 . ثورة ميجي الكثيفة واستفادة اليابان من

 سوق استهالكية كبيرة وساكنة تتميز بخصائص ايجابية ) يد عاملة خبيرة، ودخل فردي مرتفع...( مؤهالت بشرية:

+ تطور شبكة المواصالت ووسائل  من حجم االستثمارات في العامل % 13سيطرة الثالوث العالمي على أكثر من 

 االتصال...

 ملخصات دروس الجغرافيا
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    :هاندماج دول الجنوب في العولمة و معيقات  مقوماتثانيا: 

 معيقات االندماج مقومات االندماج

مما يؤدي  وفرة اليد العاملة وضعف األجور -

 تكاليف اإلنتاج انخفاض إلى

االمتيازات الجبائية و إلغاء الرسوم الجمركية  -

 والضرائب بهدف استقطاب االستثمارات

 ...وفرة الثروات الطبيعية -

 ضعف مؤشر التنمية البشرية والدخل الفردي. -

شدة و البطالة والفقر واألميةنسبة  ارتفاع -

 الفوارق االجتماعية.

 سوء التغذية ونقص التغذية. مشكل -

كوارث و حدوث اضطرابات وحروب أهلية  -

 ...طبيعية في بعض الدول

 

 تتخذ الترابطات المجالية العالمية عدة أشكال:

تتم عبر التيارات التجارية والمالية  ترابطات اقتصادية:

والمواد المصنعة بين الدول الصناعية، باستثناء المواد 

 األولية التي تتجه من الجنوب نحو الشمال.

تتمثل في الهجرات السكانية والعمالية،  ترابطات بشرية:

 وهي عمودية في الغالب ) من الجنوب نحو الشمال(.

 ...واإلعالمترابطات عبر وسائل المواصالت 

 

 ، ومن مظاهر ذلك؛يترتب عن هذه الترابطات اختالل في التوازن في تنظيم المجال العالمي

، في الوقت الذي تعرف فيه المجاالت األخرى تحديات سياسية احتكار المجاالت المهيمنة للموارد االقتصادية -
ضعف وهشاشة الخدمات االجتماعية من واجتماعية خطيرة ) التوترات السياسية، الفقر، التهميش، األمراض، 

  تعليم وصحة...(.

 

 يكرس تنظيم المجال العالمي تزايد الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب

 –المجال المتوسطي نمودجا  –

يقصد به المجال الجغرافي الذي يضم البلدان المطلة على البحر األبيض المتوسط. تعريف المجال المتوسطي:  -1

 يتميز بتنوع خصائصه الطبيعية والبشرية، وبالتفاوت في النمو بين ضفتيه الشمالية والجنوبية.

 مظاهر تفاوت النمو بين ضفتي المجال المتوسطي ) الشمالية والجنوبية(: -2

 لجنوب المتوسطييلدان ا - ب بلدان الشمال المتوسطي - أ

تتميز بلدان الشمال بارتفاع حجم  على المستوى االقتصادي:

وقيمة االنتاج الفالحي والصناعي، مع سيادة الصناعات 

المتطورة، وهيمنة المواد المصنعة على المبادالت التجارية، 

كما يسجل الميزان التجاري فائضا خاصة مع بلدان 

 الجنوب....

فدخلها الفردي جد  البشرية:على مستوى مؤشر التنمية 

ومؤشر التطبيب  % 09مرتفع، ونسبة التمدرس تفوق 

 مرتفع...

 

إنتاج الفالحي مهم لكن ال يكفي  على المستوى االقتصادي:

لسد الحاجيات الداخلية، وإنتاج كبير على مستوى الطاقة 

خصوصا النفط والغاز، مع سيادة الصناعات االستهالكية، 

والمواد األولية على مبادالتها، مع ضعف الميزان التجاري 

 أمام بلدان الشمال...

فدخلها الفردي هزيل  على مستوى مؤشر التنمية البشرية:

 ومؤشر التطبيب منخفضين..ونسبة التمدرس 

 

 

 يفسر التفاوت الحاصل بين ضفتي المجال المتوسطي بعدة عوامل، من أبرزها
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 العوامل المفسرة لخاصية التفاوت ) التباين( بين ضفتي المجال المتوسطي

 حيث سيادة مناخ جاف وشبه جاف؛سيادة مناخ بخصائص ايجابية في دول الشمال، عكس دول الجنوب  -

استمرار ظاهرة التخلف ببلدان الجنوب ) منذ الفترة االستعمارية( وخضوعها إلرادة الدول الكبرى )  -

 الشمال( على المستوى االقتصادي والسياسي...

 

 ؛ . من مظاهرهللتقليل من حدة هذه التفاوتات بين ضفتي المجال، دخلت دوله في تعاون أورو متوسطي

 في المجال االجتماعي والثقافي في المجال االقتصادي والمالي في المجال السياسي واألمني

يشمل احترام حقوق اإلنسان 

والديمقراطية ومحاربة الهجرة السرية 

 والتهريب...

يهم إنشاء مجال للتبادل الحر بإلغاء 

الرسوم الجمركية، وحماية البيئة 

 وتدبير الموارد البحرية والطاقية..

يهم التعاون بين مكونات المجتمع 

المدني وتشجيع الحوار بين الثقافات 

 والحضارات...

 

 كل أهدافها، حيث االندماج االقتصادي الجهوي  لم تحقق الشراكة األورومتوسطية

بين بلدان الجنوب المتوسطي الزال ضعيفا، والمبادالت هزيلة، والتنافسية بين 

 لم تسمح بعد بتحسين جودة اإلنتاج في الجنوب المتوسطي. األسواق األوربية

 أن تسمو لخلق فضاء حقيقي يضمن  لذلك يجب على الشراكة األورومتوسطية

 مصالح الضفتين على قدم المساواة...

ضفتي المجال المتوسطي، الزالت تتسم بالتباين في النمو بين دول الشمال ودول ذلك أن نستنتج من خالل    

تات المجال العالمي من تحوالت سوسيومجالية وبيئية وما تطرحه من انعكاسات وتفاوالجنوب، في ظل ما يشهده 

 مجالية.

 

 المجال العالمي والتحديات الكبرى: التحدي السكاني والتحدي البيئي

 التحديات البيئية وتفاوتاتها المجالية التحديات السكانية وتفاوتاتها المجالية

تحديات التزايد الديمغرافي وانعكاساته على البنية  - أ
 العمرية:

من مظاهره، االنفجار الديمغرافي الذي يشهده العالم ) أزيد 

مليار نسمة( ، والتفاوت الكبير في النمو الديمغرافي  9من 

بين الشمال ) نمو بطيئ( والجنوب ) نمو سريع(، وارتفاع 
معدل الخصوبة في الجنوب ) ارتفاع نسبة الفتوة...( 

اليد وانخفاضه في الشمال ) ارتفاع نسبة الشيوخ ونقص 
ظهور تحديات : الشغل، الصحة، العاملة(...          

 التمدرس، الفقر، الهجرة السرية....

 التحديات السوسيواقتصادية وتفاوتاتها المجالية: - ب

األمية والفقر في الجنوب وانخفاضهما في الشمال، ارتفاع 
وارتفاع الناتج الداخلي الخام ومؤشر التنمية البشرية في 

 ما في الجنوب.... الشمال وانخفاضه

 تحديات الكوارث الطبيعية وتفاوتاتها: - أ

، ال سيما في دول مثل الزالزل والبراكين والفيضانات
الجنوب التي تكون فيها مخاطرها ومخلفاتها أكثر من 
الشمال ) التدخل يكون استباقيا في دول الشمال، ويكون بعد 

 الكارثة في دول الجنوب(...

 يعية وتفاوتاتها:تحديات عناصر البيئة الطب - ب

 متدهور بشكل كبير خاصة في الجنوب... الوضع الغابوي:

قلته وصعوبة االستفادة منه في بعض دول  الوضع المائي:
 الجنوب...

المائي والهوائي واألرضي، وما يرتبط  التلوث بكل أنواعه:
 به من ظواهر خطيرة ) االحتباس الحراري...(...

 

حصيلة التعاون 

األورومتوسطي 

 وآفاقه المستقبلية
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 ؛التحديات السكانية والبيئيةالمجهودات المبذولة لمواجهة 

 دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مواجهة التحديات السكانية والبيئية

عدة اتفاقيات ومؤتمرات عالمية تهدف إلى تحقيق تقليص معدالت األمية، ومعدالت وفيات األطفال  إبرام -

 واألمهات، وضمان الخدمات الصحية في مجال اإلنجاب، والوقاية من األمراض...

وتجشيع وضع األمم المتحدة لعدة برامج تدعو إلى تشجيع التعاون في مجال البيئة، وتتبع حالتها عبر العالم،  -

 غرس األشجار...

تسطير منظمة السالم األخضر لبرنامج يدعو إلى حماية المحيطات والغابات القديمة، والتخلي عن  -

 المحروقات األحفورية، ونزع السالح النووي...

        

يخضع للتاتالت االقتصادية ساسي لتجاو  التحديات الساايية والبييية يي عالم األالحل التنمية المستدامة هي رغم ذلك، تبقى 

 االتحاد األوربي؛مثل  الابرى

 

 االتحاد األوربي نحو اندماج شامل

منظمة جهوية للتعاون بين الدول األوربية لتحقيق االندماج الشامل في المجال  تعريف االتحاد األوربي: -9

 االقتصادي والمالي والسياسي...مر تأسيسها عبر مراحل.

 مر تأسيس االتحاد من ثالثة مراحل؛ تأسيس االتحاد األوربي: مراحل -9

دول )  9، تأسيس المجموعة األوربية للفحم والفوالذ من طرف 2151و  2152المرحلة األولى: ما بين  - أ

 البينيلوكس، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا الغربية(؛

ة بالسوق األوربية المشتركة، وتوسيع ، خاللها تم استبدال المجموع2110و  2151المرحلة الثانية: ما بين  - ب

 آفاق الشراكة في عدة قطاعات ومجاالت، وانضمام سبعة دول.

دولة، كان آخرها  29، تأسس االتحاد األوربي، وعرفت المرحلة انضمام 2110المرحلة الثالثة: ابتداء من  - ت

 .0223دولة كرواتيا 

 عدة مجاالت. من مظاهر ذلك:بعد تأسيسه، تمكن االتحاد األوربي من تحقيق اندماج في 

 مظاهر االندماج

 المالي االقتصادي المجالي

تزايد المساحة االجمالية *

 لالتحاد األوربي

حدود بين دوله، إزالة ال*

السلع وتحقيق حرية مرور 

، والخدمات، والبضائع

 واألشخاص...

نهج السياسة الفالحية المشتركة الهادفة إلى  فالحيا:

الرفع من المردودية وتحسين مستوى الفالحين 

 وضمان األمن الغذائي...

تشجيع ودعم المقاوالت، واالهتمام  صناعيا:

بالتكوين والبحث العلمي، والتنسيق لمواجهة 

 المنافسة األجنبية...

خلق سوق أوربية موحدة، والتنسيق مع  تجاريا:

 دول العالم في ميدان التعامل التجاري...باقي 

توحيد السياسة المالية من 

خالل الوحدة االقتصادية 

والمالية ) تداول األورو 

كعملة موحدة بين مجموعة 

من الدول، حرية تنقل 

 األموال واالستثمارات...(.

 

 :ساعدت عدة عوامل على االندماج المجالي واالقتصادي والمالي

 معايشة أحداث مشتركة... االنتماء إلى نفس القارة و :تاريخية و أسس جغرافية - أ

نهج الديمقراطية السياسية واحترام حقوق فس النظام الرأسمالي الليبرالي، ونهج ن:وسياسية أسس اقتصادية - ب

 اإلنسان...
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االعتماد على مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية ومتكاملة ) البرلمان األوربي، المجلس أسس تنظيمية: - ت

 (، وعقد المعاهدات واالتفاقيات ) روما، شنغن، ماستريخت...(.ألوربي...ا

 المستقبلية وآفاقه االندماج حصيلة

 الرهانات المطروحة أمام االتحاد األوربي واآلفاق حصيلة االندماج ) مظاهر القوة االقتصادية(

ارتفاع مساهمة االتحاد األوربي  فالحيا:

بحصص مرتفعة في اإلنتاج العالمي واحتالل 

 منتوجاته الفالحية للمراتب األولى عالميا...

تنوع وضخامة اإلنتاج واحتالله  صناعيا:

 لمراتب متقدمة عالميا..

احتكار خمس التجارة العالمية، واحتالل  تجاريا:

لة المبادالت التجارية مكانة هامة بفعل إزا

 الحواجز بين أعضائه...

بطء النمو الديمغرافي مما يطرح مشكل اليد  الرهانات والتحديات:

العاملة، الهجرة السرية والمخدرات واالرهاب، مشكل التفاوتات 

السوسيواقتصادية بين دوله ) دول غنية تتمثل في أوربا الغربية مقابل 

 دول أقل غنى المتمثلة في أوربا الشرقية(..

العمل على محاربة الهجرة السرية من خالل  المستقبلية:اآلفاق 

تسوية وضعية المهاجرين السريين وتشجيع الهجرة القانونية، والعمل 

على منح األوربيين المزيد من الحقوق وكذا العمل على تعزيز 

 االندماج االقتصادي والمالي وتطوير السياسة الخارجية والدفاع...

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

 الشمالية أمريكا مجموعة

 الجهوي واالندماج الحر التبادل ومظاهر مراحل

 مراحل التبادل الحر واالندماج الجهوي؛ 

عرفت هذه المرحلة انطالق المفاوضات بين  مرحلة أواخر الثمانينيات: - أ

االتفاق  الواليات المتحدة وكندا حول اتفاق التبادل الحر، كما عرفت  دخول

 حيز التطبيق بين الطرفين.

انضمت المكسيك لالتفاق الذي دخل حيز التطبيق  مرحلة بدايات التسعينيات: - ب

2114. 

 :مظاهر التبادل الحر واالندماج الجهوي 

 ؛أهمية التبادل التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا -

 ؛الثالثتزايد تدفق االستثمارات الخارجية المباشرة بين الدول  -

السماح للشركات متعددة الجنسيات بحرية التنقل في أمريكا الشمالية كشركة جنرال مطورس فورد  -

 ؛وغيرها

 ...فرص الشغل وتوفير تقليص كلفة اإلنتاجوتعميم التكنولوجيا األكثر تقدما  -

 األعضاء الدول على الجهوي واالندماج الحر التبادل انعكاسات            

 إكراهات اتفاق التبادل الحر االيجابية التفاق التبادل الحرالحصيلة 

تضاعف حجم وقيمة المبادالت  على مستوى المبادالت:

البينية، ومساهمة المجموعة بحصة مهمة من التجارة 

 العالمية...

تزايد حجم  على مستوى االستثمارات والتعاون:

االستثمارات المباشرة في البلدان األعضاء خصوصا في 

المكسيك وكندا، وانجاز عدة مشاريع خاصة على مستوى 

 البنية التحتية...

آفاق الشغل وارتفاع توسيع  على المستوى االجتماعي:

 األجور، واستفادة المستهلكين من التنافس في األسعار...

هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على  التباين االقتصادي:

تأتي بعدها كندا كثاني دولة متقدمة بينما المبادالت التجارية، 

تبقى المكسيك كبلد نامي تحت السيطرة األمريكية )إغراق 

 السوق المكسيكية بالمنتوجات الفالحية األمريكية(...

تعرض الفالح األمريكي إلى االفالس  التباين االجتماعي:

قدرته على منافسة المنتوج األمريكي، ارتفاع الدخل   لعدم

الفردي في و.م.أ وانخفاضه في المكسيك مما يجعل هذه 

األخيرة مصدر الهجرة السرية وبالتالي تعامل و.م.أ 

 بصرامة مع الهجرات المكسيكية السرية ) مراقبة الحدود...(
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-------------------------------------------------- 

 

 صاعد اقتصادي قطب(: أسيان) آسيا شرق جنوب دول

 االقتصادي النمو حصيلة االقتصادي النمو مظاهر

نمو كبير على مستوى الصناعة ) ازدهار الصناعات  *

 نيكية والكيماوية واإللكترونية (...الميكا

 ارتفاع حجم وقيمة المبادالت التجارية البينية والخارجية *

 والسياحة...وانتعاش الخدمات 

إزالة الحواجز الجمركية وتيسير شروط التأشيرة بين  *

بعض الدول األعضاء في إطار المنظمة ) بعد التوقيع على 

 (...0224مذكرة إطالق تجمع اقتصادي موحد 

، % 5تحقيق نسبة نمو تجاوزت  الحصيلة االيجابية: *

وارتفعت قيمة الصادرات، وتم جذب استثمارات أجنبية 

، وتنوعت المنتجات المتبادلة مليار دوالر 32تفوق بقيمة 

الداخلي الخام  هاناتجتحسن مستوى ، و بين الدول األعضاء

، كما ارتفع مؤشر التنمية البشرية في الدول الخمس الكبار 

 ) الدول األولى المؤسسة للرابطة(...

هيمنة الخمس الكبار الحصيلة السلبية ) التحديات(: * 

غار وما تعرفه هذه األخيرة من ارتفاع وتهميش الخمس الص

في نسب البطالة والفقر، المنافسة االقتصادية الجهوية ) 

الصين، اليابان، كوريا الجنوبية...(، حدوث بعض األزمات 

 المالية والكوارث الطبيعية...

( أن العالم قد اتجه فعال نحو الدخول ALENA ،ASEANهكذا يتضح من خالل التكتالت السابقة الذكر ) االتحاد األوربي، 

خاصة مشكل المنافسة  بشكل كبير باعتبارها نموذجا استراتيجيا لمواجهة تحديات العولمة في تكتالت اقتصادية 

 .القوى االقتصادية الكبرى في العالماالقتصادية التي تطرحها بعض 

 

 برى في العالمأنظر)ي( في الصفحات الموالية نماذج من القوى االقتصادية الك -
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 الواليات المتحدة األمريكية: قوة اقتصادية عظمى

 القوة االقتصادية)تجليات(مظاهر 

 تجاريا صناعيا فالحيا

* تنوع وضخامة االنتاج الفالحي 

 واحتالله لمراتب متقدمة عالميا..

* تعدد المناطق الفالحية وتركز أغلبها 

 (201في الجهة الشرقية ) خريطة ص 

* ارتفاع حصة مساهمة الفالحة من 

اإلنتاج العالمي وتشغيلها لنسبة مهمة 

 من اليد العاملة...

* ضخامة وشساعة االستغالليات 

 الفالحية...

* تنوع وضخامة االنتاج الصناعي 

 واحتالله لمراتب متقدمة عالميا..

* وجود أقطاب تكنولوجية كبرى، 

د المناطق الصناعية: منطقة وتعد

 بالشمال الشرقي ديمةصناعية ق

، ومناطق صناعية )الميغالوبوليس(

حديثة بالجنوب والغرب ) خريطة 

 (232ص 

الحضور القوي للصناعات العالية * 

 التكنولوجية في النسيج الصناعي...

* أول قوة تجارية وأول مصدر 

 ومستورد في العالم...

* تنوع في بنية المبادالت التجارية 

ة في الصادرات وغلبة المنتجات الصناعي

 والواردات...

* ارتفاع حصة مساهمة التجارة 

 األمريكية  في التجارة العالمية...

 * تعدد الشركاء التجاريين...

 

 العوامل المفسرة لقوة االقتصاد األمريكي

 العوامل التنظيمية والعلمية العوامل التقنية والتجهيزية العوامل الطبيعية والبشرية

على ظروف مالئمة إلقامة النشاط التوفر  طبيعيا:

والصناعي  الفالحي ) مناخ، سهول، شبكة مائية...(

) وفرة مصادر الطاقة والمعادن( والتجاري ) موقع 

استراتيجي يتيح امكانية بناء الموانئ واالنفتاح على 

 العالم...(

وجود ساكنة مهمة توفر سوقا استهالكية  بشريا:

 ضخمة ويد عاملة مؤهلة وخبيرة...

توسيع نطاق استعمال  تقنيا:

اآلالت خاصة في المجال 

 الفالحي...

التوفر على شبكة  تجهيزيا:

مهمة وقوية من المواصالت 

 البرية والجوية والبحرية...

تتمثل في نهج النظام الرأسمالي 

الليبرالي المعتمد على التركيز 

الرأسمالي، والمؤسسات 

الضخمة وحرية المنافسة، و 

ولة والقطاع تظافر حهود الد

الخاص والمعاهد العليا 

والجامعات في مجال البحث 

 العلمي والتقني...

 

 المشاكل والتحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي

المشاكل الطبيعية 

 والبيئية

 المشاكل االقتصادية المشاكل االجتماعية واألمنية

األعاصير، 

العواصف، 

الفيضانات، 

 التلوث...

والبطالة في ارتفاع الفقر 

صفوف األقليات، وتنامي 

االحتجاجات والصراعات 

الناجمة عن الميز العنصري، 

مشكل اإلرهاب الذي يهدد 

، األمن القومي األمريكي

 والهجرة السرية....

مشاكل فالحية: تضخم اإلنتاج بسبب المنافسة األجنبية وتدهور 

 التربة واستنزاف الفرشة المائية...

درة المنتجات على المنافسة بسبب مشاكل صناعية: ضعف ق

، وعدم كفاية ارتفاع تكاليف اإلنتاج واألجور وقدم التجهيزات

 مصادر الطاقة والمعادن...

عجز الميزان التجاري وضعف القدرة مشاكل تجارية: 

 التنافسية...
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 فرنسا قوة فالحية وصناعية كبرى في االتحاد األوربي

 قوة الفالحة والصناعة الفرنسيتين مظاهر

 صناعيا فالحيا

* تنوع وضخامة االنتاج الفالحي واحتالله لمراتب متقدمة على 

 الصعيد األوربي والعالمي...

* تعدد المناطق الفالحية: منطقة بروطاني في الشمال الغربي، 

 (243حوض باريس، حوض األكيتان...) خريطة ص 

الفالحة البيولوجية ( وكمية ) ارتفاع * حدوث تحوالت نوعية ) 

 المردودية(....

 * تشغيل الفالحة لنسبة مهمة من اليد العاملة...

 * ضخامة وشساعة االستغالليات الفالحية...

* تنوع وضخامة االنتاج الصناعي واحتالله 

 لمراتب متقدمة على الصعيد األوربي والعالمي...

س  في * تعدد المناطق الصناعية: منطقة باري

الشمال، وليون في الجنوب الشرقي...) خريطة 

 (241ص 

تشغيل حديث الصناعات القديمة، و* االتجاه نحو ت

نسبة مهمة من اليد العاملة، وارتفاع حجم وقيمة 

 الصادرات الفرنسية من المواد المصنعة...

 

 المفسرة لقوة االقتصاد الفرنسيالعوامل 

العوامل التقنية  العوامل الطبيعية والبشرية

 والتجهيزية

 العوامل التنظيمية والعلمية

التوفر على ظروف مالئمة  طبيعيا:

إلقامة النشاط الفالحي ) مناخ، سهول، 

شبكة مائية...( والصناعي ) وفرة 

 مصادر الطاقة والمعادن(...

وجود ساكنة مهمة توفر سوقا  بشريا:

استهالكية ضخمة ويد عاملة مؤهلة 

واالستفادة من هجرة  وخبيرة

 ...األدمغة

توسيع نطاق  تقنيا:

استعمال اآلالت خاصة 

 في المجال الفالحي...

التوفر على  تجهيزيا:

شبكة مهمة وقوية من 

المواصالت البرية 

 والجوية والبحرية...

قامت الدولة بمساعدة الفالحين، وأسست  فالحيا:

تعاونيات وشيدت السدود واستفادة من السياسة 

الفالحية المشتركة، كما قامت بتشجيع البحث العلمي 

 والتقني والفالحي...

عملت منذ الثمانينيات على نهج سياسة  صناعيا:

الخوصصة والليبرالية وأشرفت على تحول االنتاج 

رأسمالي )اتحاد شركة رونو الصناعي نحو التركيز ال

 مع نيسان(...

 

 فرنساالمشاكل والتحديات التي تواجه 

المشاكل الطبيعية 

 والبيئية

 والتنظيمية المشاكل االقتصادية المشاكل االجتماعية واألمنية

األعاصير، 

التلوث، 

العواصف، 

 الفيضانات...

ارتفاع الشيخوخة والبطالة، 

وتزايد نفقات الحماية 

االجتماعية، وتزايد الطلب 

على الخدمات االجتماعية، 

وتنامي االحتجاجات، ومشكل 

اإلرهاب الذي يهدد األمن 

 القومي ، والهجرة السرية....

 تضخم االنتاج بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج والمنافسة... فالحيا:

ضعف القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج  صناعيا:

واألجور وقدم التجهيزات، وعدم كفاية مصادر الطاقة والمعادن، 

 وقلة التخصص...

تفاوتات كبيرة على مستو تنظيم المجال وتوزيع الثروة تنظيميا: 

 بين الجهات، والتناقض بين المدن وضواحيها...
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 اليابان: قوة تجارية كبرى

 هر قوة التجارة اليابانية والعوامل المفسرة لهامظا

 العوامل المفسرة مظاهر قوة التجارة

 ..أهم قوة تجارية في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية* 

* تشغيل نسبة مهمة من السكان، وارتفاع مساهمة القطاع في 

 الناتج الداخلي الخام

التجارية وهيمنة المواد المصنعة على  * تنوع بنية المبادالت

 الصادرات مقابل هيمنة المواد األولية على الواردات

* إرتفاع قيمة الصادرات وبالتالي تحقيق فائض في الميزان 

 التجاري

* تعدد الشركاء التجاريين وفي طليعتهم البلدان األسيوية 

 والواليات المتحدة واالتحاد األوربي...

 الصناعي وجودته وتنوعهضخامة اإلنتاج  *

 * أهمية البنية التحتية الحديثة والمتنوعة

* امتالك اليابان لثاني أسطول تجاري بحري في العالم 

 بعد اليونان

* أهمية االستثمارات اليابانية في الخارج، ودور 

الشركات التجارية الكبرى )السوكوسوشا( في إبرام 

 بانيةالصفقات وتمويل المؤسسات االقتصادية اليا

* قرب اليابان من بلدان جنوب شرق آسيا  ) سوق 

و أستراليا )  USAاستهالكية كبيرة( وانفتاحه على 

 قدرة شرائية كبيرة(...

 

 ابانيلاحديات التي تواجه مشاكل والتال

 المشاكل االقتصادية والتنظيمية المشاكل االجتماعية المشاكل الطبيعية والبيئية

)  البراكين، الزالزيل

التسونامي(...، وتزايد مشكل 

التلوث واالنحباس الحراري 

 في المناطق الصناعية...

بداية ارتفاع نسبة الشيخوخة * 

وتراجع نسبة الفئة النشيطة ) بسبب 

 سياسة تحديد النسل(

* بداية ارتفاع نسبة البطالة بسبب 

 توظيف االنسان اآللي ) الروبوتيك(

الغذائية والفالحية * افتقار اليابان للموارد 

ومصادر الطاقة والمعادن وبالتالي لجوؤه إلى 

 االستيراد من الخارج

 * مشكل المنافسة االقتصادية األجنبية ...

* مشكل التباين الجهوي: تمركز أغلب األنشطة 

في الشريط الساحلي الجنوبي ) منطقة 

 الميغالوبوليس( عكس المناطق األخرى...
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 اقتصادية صاعدة الصين: قوة

 مظاهر قوة االقتصاد الصيني

 تجاريا صناعيا فالحيا

تنوع وضخامة االنتاج واحتالله  *

 لمراتب متقدمة عالميا

* تعدد المناطق الفالحية وتركز 

)خريطة أعلبها في الجهة الشرقية 

 (215ص 

* تشغيل نسبة مهمة من السكان 

وارتفاع مساهمتها في الناتج 

 الوطني اإلجمالي

 * ضخامة وشساعة االستغالليات...

* تنوع وضخامة االنتاج واحتالله لمراتب 

 متقدمة عالميا

* تعدد المناطق الصناعية وتركز أعلبها في 

 (219الجهة الشرقية )خريطة ص 

* تحقيق تطور كبير في صناعة غزو الفضاء 

والصناعة العالية التكنولوجية والدقيقة 

 والمعلوميات..

 المساهمة في الناتج الداخلي الخام...* أهمية 

*تطور مساهمة  الصين في 

التجارة العالمية وتنوع في بنية 

المبادالت ) الصادرات 

 والواردات(

* تطور قيمة المبادالت التجارية 

وتحقيق فائض في الميزان 

 التجاري

* تعدد الشركاء التجاريون 

والتعامل بالدرجة األولى مع 

 لكبرى...األقطاب االقتصادية ا

 

 العوامل المفسرة لقوة االقتصاد الصيني

العوامل التقنية  العوامل الطبيعية والبشرية

 والتجهيزية

 العوامل التنظيمية والعلمية

التوفر على ظروف مالئمة  طبيعيا:

إلقامة النشاط الفالحي ) مناخ، سهول، 

شبكة مائية...( والصناعي ) وفرة 

مصادر الطاقة والمعادن( والتجاري ) 

موقع استراتيجي يتيح امكانية بناء 

 الموانئ واالنفتاح على العالم...(

 وجود ساكنة مهمة توفر سوقا بشريا:

استهالكية ضخمة ويد عاملة مؤهلة 

 وخبيرة...

توسيع نطاق  تقنيا:

استعمال اآلالت وتحديث 

التقنيات خاصة في 

 المجال الفالحي...

التوفر على  تجهيزيا:

شبكة مهمة وقوية من 

المواصالت البرية 

 والجوية والبحرية...

دور الدولة في تأميم وسائل اإلنتاج وتنظيم  تنظيميا:

اونيات ) كمونات شعبية(، وإعطاء الفالحة في تع

األولوية للصناعة األساسية والتجهيزية في الفترة 

(، وإحداث 2119و  2141االشتراكية ) ما بين 

الشعبية  االستغالليات العائلية بدل الكمونات

وتخفيف احتكار الدولة، وتشجيع التجارة الخارجية 

واالنفتاح على العالم، واستقطاب االستثمارات 

 م.2111منذ األجنبية في فترة االنفتاح 

 تشجيع البحث العلمي والتقني... علميا:

 

 المشاكل والتحديات التي تعترض االقتصاد الصيني

 تحديات التباينات المجالية ) تنظيمية( سوسيواقتصاديةتحديات  إكراهات طبيعية وبيئية

التصحر والجفاف في 

الغرب، والفيضانات 

واألعاصير في الشرق، 

والتلوث في مناطق تركز 

 األنشطة السكانية...

عدم تلبية المواد األولية حاجيات البالد 

)االستيراد( ومشكل المنافسة، وضعف 

التنمية جودة المنتوجات، وانخفاض مؤشر 

البشرية، وبداية ارتفاع نسبة الشيخوخة 

مما يطرح مشكل إعالتهم، وتزايد حدة 

 الفوارق االجتماعية....

تركز أغلب األنشطة في الجهة الشرقية * 

 الغنية عكس المنطقة الغربية الفقيرة...

* التناقض بين المدن واألرياف، وما يطرحه 

من مشاكل الفقر، والبطالة، والهجرة 

 ية...القرو
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 البرازيل: نمو اقتصادي واستمرار التفاوتات في التنمية البشرية

 مظاهر النمو االقتصادي في البرازيل

 مظاهر نمو التجارة مظاهر نمو الصناعة مظاهر نمو الفالحة

* تنوع وضخامة االنتاج واحتالله 

 لمراتب متقدمة عالميا

* تعدد المناطق الفالحية وتركز 

الجنوبي  أعلبها في الساحل

 (211الشرقي )خريطة ص 

* التركيز الكبير على الزراعات 

التسويقية وتشغيل نسبة مهمة من 

 السكان...

* تنوع وضخامة االنتاج واحتالله 

 لمراتب متقدمة عالميا

* تعدد المناطق الصناعية: تصنيع قديم 

يتركز في الشمال الشرقي، وحديث في 

 (211الجنوب الشرقي...)خريطة ص 

يل نسبة مهمة من اليد العاملة تشغ* 

في الناتج الداخلي بنسة كبيرة  المساهمة و

 الخام...

القوة التجارية األولى في مجموعة *

 الميركوسور ومنافسا قويا للدول المتقدمة

* تطور قيمة المبادالت التجارية وتحقيق 

واحتالل  فائض في الميزان التجاري

المواد المصنعة الجزء األكبر في 

 رات...الصاد

* تعدد الشركاء التجاريون والتعامل 

 دول المجاورة...بالدرجة األولى مع ال

 

 العوامل المفسرة للنمو االقتصادي البرازيلي

 العوامل التنظيمية والعلمية العوامل التقنية والتجهيزية العوامل الطبيعية والبشرية

التوفر على ظروف مالئمة  طبيعيا:

إلقامة النشاط الفالحي ) مناخ، 

سهول، شبكة مائية...( والصناعي ) 

وفرة مصادر الطاقة والمعادن( 

والتجاري ) موقع استراتيجي يتيح 

امكانية بناء الموانئ واالنفتاح على 

 العالم...(

وجود ساكنة مهمة توفر  بشريا:

سوقا استهالكية ضخمة ويد عاملة 

 كافية...مؤهلة و

توسيع نطاق استعمال  تقنيا:

اآلالت وتحديث التقنيات 

خاصة في المجال 

 الفالحي...

التوفر على شبكة  تجهيزيا:

مهمة وقوية من المواصالت 

 البرية والجوية والبحرية...

نهج تنظيم رأسمالي يعتمد على نهج  تنظيميا:

اقتصاد السوق، وعلى الشركات متعددة الجنسيات، 

رساميل األجنبية من خالل االمتيازات واستقطاب ال

والتسهيالت الجبائية واإلدارية، والعمل على تشجيع 

ودعم االقتصاد والرفع من مستوى التنمية البشرية 

 من خالل برنامج صفر جوع لمحاربة الفقر...

تشجيع البحث العلمي )التهجين النباتي  علميا:

 والحيواني...(...

 

 السوسيواقتصادي على المستوى المجاليمشاكل التفاوت 

تمركز األنشطة االقتصادية في الجنوب الشرقي، بفضل مالئمة الظروف  التفاوت المجالي ) التباين اإلقليمي(: *

الطبيعية والبشرية. أما الشمال الغربي فيعرف إكراه الغابة االستوائية، والجفاف في الشمال الشرقي، وانجراف التربة 

 وضعف الكثافة السكانية في الوسط الغربي...

لفئة الغنية التي تملك الثروات واالمتيازات والسلط، والفئات الفقيرة التي اتساع الهوة بين ا * حدة الفوارق االجتماعية:

 تعاني التهميش والفقر والبطالة، وضعف القدرة الشرائية...

، بل تفاوت المؤشرات االقتصادية ومؤشرات التنمية البشرية ما بين المناطق البرازيلية * التفاوت السوسيواقتصادي:

 واحدة، فضال عن التفاوت الكبير بين المدن واألرياف...وتفاوتها داخل المنطقة ال
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 الجنوبية: نموذج لبلد حديث النمو االقتصاديكوريا 

 مظاهر النمو االقتصادي لكوريا الجنوبية

 مظاهر النمو التجاري مظاهر النمو الصناعي

 * تنوع وضخامة االنتاج واحتالله لمراتب متقدمة عالميا

الصناعية وتركز أهمها في الشمال الغربي والجنوب * تعدد المناطق 

 (023الشرقي ) خريطة ص 

 * االستهالك الكثيف لمصادر الطاقة من أجل تلبية حاجيات الصناعة

* احتالل الصناعة المرتبة الثانية بعد التجارة في نسبة المساهمة في 

 الناتج الداخلي االجمالي

لصناعات العالية * وجود شركات صناعية قوية تهتم بإنتاج ا

 التكنولوجية واإللكترونية ) شركة شيبول...(...

تنوع بنية المبادالت التجارية واحتالل المواد  *

المصنعة الجزء األكبر في الصادرات مقابل 

 هيمنة المواد األولية على الواردات

احتالل التجارة والخدمات المرتبة األولى في * 

 الخامنسبة المساهمة في الناتج الداخلي 

* ارتفاع قيمة الصادرات وبالتالي تحقيق فائض 

 مهم في الميزان التجاري

 * تعدد الشركاء التجريون المتعاملين مع كوريا ج

 

 العوامل المفسرة للنمو االقتصادي الكوري الجنوبي

 العوامل التنظيمية والسياسية العوامل البشرية والتربوية

استهالكية واسعة ويد عاملة * ضخامة السكان التي توفر سوق 

تتميز بتكوين وتأهيل علمي وتقني مرتفع، وتتصف باالنضباط 

 واالتقان في العمل

* عقد رهان قوي على المنظومة التعليمية ) تبني سياسية تعليمية 

 صارمة(...

تدرج في تقوية السياسة االقتصادية) حماية  

المنتوج الوطني، تقوية الصادرات...( واالستفادة 

من الدعم األمريكي، وتطبيع العالقات مع اليابان، 

واالهتمام بالبحث العلمي، وتشجيع االستثمارات 

األجنبية، واالستثمار في البلدان الضعيفة، واالنفتاح 

 ...الكبير على التجارة الخارجية

 

 المشاكل والتحديات التي تواجه كوريا الجنوبية

 المشاكل االقتصادية المشاكل االجتماعية المشاكل البيئية

* التسربات االشعاعية الناتجة عن 

 الصناعة النووية...

* االعتماد على المصادر الطاقية 

األكثر تلويثا للبيئة ) الفحم الحجري، 

 الغاز الطبيعي...(....

االهتمام بمصادر الطاقة * ضعف 

 البديلة...

اإلضرابات العمالية وتزايد  *

 حدة مطالب العمال

* ارتفاع الضغط على الخدمات 

 االجتماعية خاصة السكن

* بداية ارتفاع نسبة البطالة 

 بسبب إفالس يعض الشركات...

* نقص مصادر الطاقة والمعادن، وتزايد 

 جورتكاليف اإلنتاج الصناعي بفعل ارتفاع األ

* نقص المواد الفالحية والغذائية تراجع 

 القدرة التنافسية للمنتجات الكورية الجنوبية

* التبعية االقتصادية للخارج في مجال 

التكنولوجيا والتزود بالمواد األولية 

 والغذائية....
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 :جغرافية مفاهيم ومصطلحات

 :العولمة في األساسيون الفاعلون

 :الدولي البنك

 :الدولي النقد صندوق 

 : للتجارة العالمية المنظمة 

 :الجنسيات متعددة الشركات

 :الحكومية غير المنظمات 

 المجاالت المهيمنة:

 المجاالت المندمجة:

 :االندماج طورمجاالت في 

 :)ألينا( مجموعة أمريكا الشمالية

 :(أسيان) آسيا شرق جنوب دول تجمع

 :الشامل االندماج

 االندماج الجهوي:

 التبادل الحر: اتفاقية

 قوة اقتصادية عظمى:

 قوة فالحية:

 قوة صناعية:

 قوة تجارية كبرى:

 قوة اقتصادية صاعدة:

 تفاوتات في التنمية البشرية:

 نمو اقتصادي حديث:

 


