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ل عارم اجتاح المغرب في القرن التاسع عشر .ففي الحين
كسيْ ٍ
"تمت رؤية حرب تطوان (9581ـ 9560م) َ
الذي لم ُتحدِث فيه وقعة إيسلي 9511م سوى تأثيرات قليلة على المدى البعيد ؛ فإن صدمة انتصار قوة
أوروبية صغيرة سنة 9560م ،أجبرت النخبة المغربية ألول مرة على مواجهة الحقيقة المُرَة واالعتراف
بتأخر المغرب وضرورة القيام بإصالحات .ولعل أهم تداعيات حرب تطوان تفاقم الوضع النقدي
واالقتصادي ؛ فبموجب بنود معاهدة السلم مع اسبانيا ،كانت الحكومة المغربية مجبرة على أداء غرامة
مالية حددت في  900مليون بسيطة ؛ تؤدى نقداً من الدهب والفضة وليس من العملة النحاسية المغربية
منخفضة القيمة .ونتيجة لذلك أُفرِغت خزينة المغرب من احتياطاتها من الدهب والفضة؛ بينما تخلت
الحكومة المغربية عن نصيب كبير من دخل الجمارك لمدة خمسة وعشرون سنة .فعلى هذا األساس اهتز
االستقرار االقتصادي النسبي الذي نعم به المغرب إلى ذلك الحين"...
ادموند بورك :االحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل االستعمار  ،ترجمة محمد أعفيف ،منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية بالرباط ،سلسلة  :نصوص وأعمال مترجمة رقم  91ص89
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"عرفت الحكومة المغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إصالحات مهمة وذلك بسبب
الضغوط االستعمارية التي دفعت البالد في هذا االتجاه .من أبرزها المعاهدة المغربية االنجليزية،
المعروفة بمعاهدة التجارة والمالحة والتي وقعت عام 9586م وأدت إلى فتح أبواب المغرب أمام أوروبا ...
بيد أن المُجدد الحقيقي للتنظيم المخزني كان هو المولى الحسن( .)9511 -9511فقد دفعه الحرص على
ضمان فعالية أكبر في مراقبة العمل الحكومي إلى إنشاء وزارات جديدة .ومما وقع استحداثه ،وزارة
الحرب ووزارة الشؤون البرانية وأمانة األمناء التي كانت بمثابة وزارة المالية ؛ كما وقع في نفس الوقت
تدعيم الوزارات التي كانت موجودة من ذي قبل .وبموازاة لهذا التنظيم على الصعيد المركزي ،وقع
تكثيف الحضور المخزني على الصعيد المحلي ،حيث قسمت العماالت القديمة وأُحدِثت عماالت جديدة .كما
عين عددا من القواد في مجاالت كانت خاضعة لقواد كبار؛ يمتد نفوذ الواحد منهم على أقاليم شاسعة
يقطنها عدد من القبائل".
مصطفي الشابي" النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر «منشورات كلية اآلداب و العلوم االنسانية بالرباط ،سلسلة رسائل وأطروحات رقم  66مطبعة فضالة  ، 9118ص68
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مظاهر اإلصالح العسكري بالمغرب خالل النصف الثاني من القرن 91م
التكوين والتأطير

التسليح والصناعة العسكرية

ـ سنة 9510م إرسال 600طالب إلى بريطانيا.

ـ شراء باخرة الحسني من إنجلترا 0882م مجهزة بأربعة

ـ سنة 9511م وصول البعثة الفرنسية إلى
المغرب لتدريب المشاة والمدفعية
ـ سنة 9551م دخول البعثة البريطانية إلى
المغرب لتدريب المدفعية

مدافع و باخرة البشير من إيطاليا سنة0881م
ـ 0884م شراء مدافع من بريطانيا و ألمانيا لتحصين
كل من ميناءي الرباط وطنجة.
ـ 0888م بناء مصنع األسلحة بفاس " دار المكينة"
محمد الغ ماري " اإلصالحات العسكرية بالمغرب في القرن التاسع عشر" الجامعة الصيفية،9151،ص 951
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"...والمغرب بما كان عليه من ضعف ،كان البد أن يصبح ميدانا من ميادين التنافس االمبريالي األوروبي...
أمام هذه األخطار المحدقة باستقالل المغرب ،أقدم السلطان المولى الحسن على إدخال اإلصالحات
المناسبة للعصر...إال أن كل المحاوالت اإلصالحية انتهت بفشل يكاد يكون تاما .ويمكن تعليل هذا الفشل
بانعدام األشخاص المقتدرين وافتقار اإلدارة المغربية الى الخبرة؛ يضاف إلى هذه األسباب ما كان يقوم
به الموظفون من جمع األموال على حساب الشعب ومقاومتهم لكل تجديد...فظهرت بالمغرب مقاومة
ثقافية ودينية ضد محاوالت اإلصالح .والعامل األساسي في هذا الفشل يبقى هو موقف الدول األوروبية،
التي كانت تضايق كل عمل إصالحي يعزز جانب المغرب".
لطيفة الكندوز "التنافس األوروبي في المغرب على عهد الحسن االول" مجلة البحث العلمي ،عدد 16نونبر ،9159ص ص .916-919
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ظروف فرض الحماية على المغرب

مصدر المعطيات  :عالل الخديمي  ،المغرب في مواجهة التحديات الخارجية ،9111-9589دار إفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء . 6006ص  65و61

 -0ضع(ي) الوثائق 0و 2و 3و 4و 5في سياقها التاريخي ( الزمن ،المكان ،الموضوع) (0ن)
 -2حدد (ي) معاني المفاهيم المسطر تحتها في الوثائق  0و  2و 2( 4ن)
 -3أنجز(ي) انطالقا من الوثائق  0و  2و 3و 4اآلتي3( :ن)
أ -استخرج (ي) من الوثيقتين  0و 2أشكال الضغوط االستعمارية على المغرب خالل القرن 08م
ب -استخرج (ي) من الوثيقتين  0و 2النتائج المالية واالقتصادية المترتبة عن الضغوط االستعمارية
على المغرب خالل القرن 08م
ج  -استخرج (ي) من الوثيقتين  2و 3اإلصالحات اإلدارية والعسكرية للمغرب لمواجهة الضغوط
االستعمارية
د  -فسر (ي) انطالقا من الوثيقة  4فشل اإلصالحات المغربية خالل النصف الثاني من القرن 08م.
 -4ركب(ي) الفكرة األساس التي تجمع الوثائق الخمس (2ن )
 -5أكتب (ي) فقرة ،انطالقا 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 سنويا من األمطار ...وتفاقمت آثار التصحر بالعالم العربي بعد الثمانينات والسبب في ذلك يعـود بشـكل
أساسي إلى الزيادة الكبيرة لعدد السكان وزيادة الطلب على الغـذاء .والتوسـع علـى حسـاب االراضـي الزراعيـة ...
و الضغط على الموارد الطبيعية  .إن عالج هذه المشكلة يحتاج إلى وقت طويل  ،و ال توجد لها حلول سريعة لكن
يجب البدء باتخاذ اإلجراءات األولية التي تحد من تسارعها  ،ومن تم وضع المخططات الالزمـة لمكافحتهـا علـى
المدى البعيد .ومن اإلجراءات الناجعة لمكافحة التصحر :تحسين وترشيد الموارد الطبيعية بما يضمن اسـتدامتها،
اعتبار السكان المحليين جزء هام من أي مشروع لمكافحة التصحر وتوعيتهم وإشـراكهم فيـه منـذ البدايـة " ...
مجلة بيئتنا – الهيئة العامة للبيئة -العددwww.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 خالل  10سنة األخيرة من اقتصاد ينبني باألساس على الزراعة إلى مصنع للعالم .. .وأكبر مساهم
في النمو العالمي ،وأكبر دولة مصدرة في العالم ،و يتوقع أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم سنة  ....6098ويعود
ذلك إلى االستثمار في البنية التحتية والصناعة التحويلية والتركيز على الصادرات مما أدى إلى نمو الناتج
المحلي االجمالي؛ كما أدت الخوصصة واليد العاملة الرخيصة ،واالنفتاح على االستثمار األجنبي في العقد السابق
إلى نمو االقتصاد الصيني ...غير أن البطالة ال زالت إحدى المشاكل بالغة الخطورة التي تؤرق الصين وال 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 والوسطى والغربية"

ـ مظاهر نمو قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية للصين
ـ عوامل نمو القطاعين
ـ المشاكل والتحديات التي تواجه نمو االقتصاد الصيني

www.9alami.info

