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 المحور األول:
 ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن التاسع عشر - 1
 

 

 رأسمالية
 على حرية الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج،نظام اقتصادي واجتماعي يقوم  

  وحرية المبادرة و والمنافسة بدافع البحث عن الربح، 

 تطورت حسب نشاطها اإلنتاجي )تجارية ثم صناعية ثم مالية(.
 سند ملكية يمثل جزءا من رأسمال شركة مجهولة االسم، تتحدد قيمته في البورصة .  سهـم

 

 شركات

 مجهولة االسم

 تتأسس تحت إسم مجهول و يتوزع رأسمالها إلى عدة أسهم، يمتلكهاشركات  

 عدد من المساهمين بنسب متفاوتة، وبذلك يعتبر كل مساهم مالكا لجزء من رأسمال الشركة. 

 سوق مالية، تعرض فيها أسهم الشركات للتداول، وعلى أساس حجم الرواج تحدد أسعار السهم.  البورصة

 األنشطة االقتصادية في يد عدد محدود من الشركات الكبرى.تركز   تركيز رأسمالي

 تنظيم مهني يجمع عمال نفس الحرفة للدفاع عن مطالبهم ومصالحهم.  النقابة

 طبقة اجتماعية تملك وسائل اإلنتاج، واكب تكوينها مراحل تطور الرأسمالية.  البورجوازية

 تبيع قوة عملها في سوق الشغل مقابل أجر،لفظ يطلق على الطبقة العاملة التي   البروليتاريا

 ارتبط استعمال المفهوم بالنظام الرأسمالي. 
 االمبريالية وليدة الرأسمالية - 2

 ، وتهدف إلى الحصول 19حركة استعمارية توسعية، ظهرت بأوربا خالل القرن   االمبريالية

 على مناطق جديدة لتصدير الفائض الصناعي والبشري وجلب المواد األولية.

 سياسة اقتصادية تقوم على رفع قيمة الرسوم الجمركية على المواد المستوردة  الحمائية

 الداخلي من المنافسة الخارجية وتشجيع استهالك اإلنتاج المحلي.أو تحديد كمياتها بهدف حماية السوق  

 (، رجل سياسة فرنسي، ووزير مستعمراتها، ارتبط اسمه بإلزامية التعليم ومجانيته.1893 -1832)  جول فيري

  (، رجل أعمال وسياسي بريطاني،1893 -1853)  جون سيسل رودس

 معادنها النفيسة. استوطن منطقة الكاب بجنوب إفريقيا الستغالل

 (، فالديمير إيلتش أوليانوف، مفكر وفيلسوف وسياسي،1924 -1870)  لينين

 .1917قائد الثورة الروسية التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا في شهر أكتوبر سنة  
 

 البعثـات التبشيرية

 )الكاثوليكية(

 عناصر من رجال الدين المسيحي تقوم بنشر المسيحية 

 أوربا تحت غطاء تقديم المساعدات اإلنسانية.خارج  

 (.1830 -1824وزير الحربية الفرنسية على عهد شارل العاشر ملك فرنسا )  كليرمون دو طونير

 .1930آخر الوالة العثمانيين عل الجزائر قبل احتاللها من طرف فرنسا سنة   الداي حسين
 

 األمير

 عبد القادر

 (، زعيم المقاومة الجزائرية ضد االحتالل الفرنسي، 1883 -1807) 

 إلى فرنسا ومنها إلى سوريا. 1847نفي بعد استسالمه سنة 

 الضغط االستعماري على المغرب - 3

 الفرنسي في معركة إيسلي، وساهم في توطيداالحتالل الفرنسي للجزائر.(، قاد الجيش 1849 -1784)  بيجـو

 المقصود بهم المغاربة الذين كانوا يتمتعون بحماية من قناصل الدول األجنبية.  المحميون

 المقصود به القنصل، وهو ممثل لبلد أجنبي بالمغرب.  القونصو

 السلطان المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمانضريبة فرضت على المنتجات الفالحية في عهد   الترتيب

 واستمر السلطان المولى عبد العزيز الحسن في جبايتها. 

 (، حرب انهزم فيها المغرب أمام إسبانيا على إثر مناوشات 1860 -1895) حرب تطوان

 بين الحامية العسكرية االسبانية، وعناصر من قبيلة أنجرة على الحدود مع مدينة سبتة.

 الجياللي بن ادريس الزرهوني الروكي، ثار بالمغرب الشرقي  أبو حمارة

 .1909ضد السلطان المواى عبد العزيز، استمرت ثورته إلى سنة  
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 أزمـة

 أكادير

 نتجت عن المنافسة األلمانية الفرنسية حول المغرب، والتهديد بقصف 

 وانتهت بحصول ألمانيا على جزء من الكونغو.مدينة أَكادير بالبارجة الحربية األلمانية "بانتير"،  

 نظام استعماري يتمثل في وجود غدارة أجنبية تحتفظ بالنظام المحلي وتقوم بتوجيهه ومراقبته.  الحماية

 مؤتمرا حول وضعية المغرب. 1906الجزيرة التي عقدت فيه الدول األوربية سنة   الخزيرات
 De la Rue فرنسا دو ال ري الشجعي و ممثلهما عامل وجدة : حميدة   الوكيالن

 بخصوص مستقبل المغرب م1906 المقصود بها الجزيرة الخضراء و التي عقد بها مؤتمر  الخزيرات

 الحرب العالمية األولى - 4

 

 صلح

 برست لتوفسك

  ،1917روسيا بعد الثورة الروسية في أكتوبر صلح وقعته  

 خرجت بمقتضاه من الحرب العالمية األولى.

 ،1920 -1912(، رئيس الواليات المتحدة األمريكية بين 1924 -1856)  ويلسون

 اشتهر بمبادئه األربعة عشرة التي وضعت أساسا لمعاهدة الصلح.

 .1919يونيو  28باريس مع ألمانيا يوم  معاهدة وقعت في قصر فرساي بضواحي  معاهدة فرساي

 ويلسون من بنود 14منظمة دولية أنشئت بموجب البند   عصبة األمم

 و اتخذت مدينة جنيف عاصمة لها 1919في أبريل  
 والتدخل االستعماري في المشرق العربيانهيار اإلمبراطورية العثمانية - 5 

 

 نظام

 االلتزام

 نظام طبقه السالطين العثمانيون، يسمحون بموجبه لحاكم منطقة  

 معينة بجباية الضرائب لفائدته مقابل مبلغ مالي يدفعه مسبقا كل سنة.

 مجموع اإلصالحات التي شهدتها اإلمبراطورية العثمانية   التنظيمات

 السياسية واالقتصادية واإلدارية، خاصة في عهد السلطانين عبد المجيد وعبد الحميد الثاني.في المجاالت 
 

 عبد الحميد

 الثاني

 ، وقام بعدة إصالحات،1876من أهم السالطين العثمانيين، تولى الحكم سنة  

 .1909لكنه لقي معارضة داخلية شديدة انتهت بعزله سنة  

 أحدثته الدول األوربية الستخالص ديونها، وكانت إدارته فرنسية وإنجليزية.صندوق   صندوق الدين العثماني

 

 محمد

 علي

 (، من أصل ألباني مكنته كفاءته العسكرية 1849 -1769) 

  ،1805من أن يعينه السلطان العثماني واليا على مصر سنة 

 قام بعدة إصالحات لتحديث المجتمع المصري وبناء دولة عصرية.
 كلمة تركية أطلقت على من حكموا مصر من أبناء محمد علي.  الخديوي

 

 الشريف

 حسين

 ،1908(، أصبح أميرا على مكة سنة 1924 -1853)  

 تزعم الثورة العربية على الحكم العثماني للمنطقة العربية. 

 

 الرجل

 المريض

 ، 19عبارة أطلقها قيصر روسيا على اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن  

 بسبب األوضاع المتدهورة التي آلت إليها، األمر بدأ يطرح احتمال تقسيم ممتلكاتها.

 

 اتفاقية

 سايكس بيكو

 بين فرنسا وبريطانيا وروسيا،  1916أبرمت بشكل سري سنة  

 وسعت لتقسيم الممتلكات العثمانية بالمشرق العربي،

 .1917فضحها لينين بعد قيام الثورة الروسية سنة  

 وزير خارجية بريطانيا، اشتهر بوعده للحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.  بلفور

 الثورة العربية

 الكبرى
 تطلق على الحركة التي قادها الشريف حسين وأبناؤه  

 .1916مدعومين من اإلنجليز للقضاء على السلطة العثمانية بمنطقة الشام والعراق سنة 

 النتائج -المظاهر -: األسباب 1929أزمة  - 6

 انهيار لألنشطة االقتصادية بعد فترة ازدهار بفعل االختالل بين العرض والطلب.  أزمة اقتصادية

  بيع وشراء لألسهم عن طريق القروض،  مضاربات

 إلى ارتفاع كبير ألسعار األسهم أعلى من قيمتها الحقيقية.مما أدى 
 بورصة نيويورك بالواليات المتحدة المريكية.  وول ستريت

  ،1929رئيس لواليات المتحدة األمريكية مع بداية أزمة   هربرت هوفر
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 يؤكد على قصر مدة انشار األزمة. -عكس الواقع –كان 

 تي قادها موسوليني في الميدان الفالحي لتحقيق االكتفاء الذاتي ومحاربة البطالة.أطلقت على الحملة ال  معركة القمح

 المحـور الثاني :

 ظاهرة األنظمة الديكتاتورية: النازية - 7

 بين الحربين العالميتين، أنظمة شمولية ظهرت ببعض الدول األوربية فيما  ديكتاتوريات

 (.1926)   ( والبرتغال1922( وإيطاليا )1933خاصة ألمانيا ) 

 .1933نظام ديكتاتوري أقامه أدولف هتلر بألمانيا انطالقا من سنة   النازية

 ، 1919اختزال للحزب الوطني االشتالاكي للعمال األلمان، تأسس سنة   الحزب النازي

 اندحار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. واستمر في نشاطه إلى غاية

 ، ساند الحزب النازي.20رجل أعمال ألماني ،كان يملك أكبر تجمع صناعي بألمانيا في بداية القرن   Krupp كروب

 (،أول حكومة تكونت في ألمانيا عقب انهيار النظام اإلمبراطوري، 1933 -1919)  جمهورية فيمار

 العالمية األولى، على أساس الدستور الذي صوت عليه المجلس الوطني بقرية فيمار.إثر هزيمتها في الحرب 

 كلمة تعني الدولة، وقد سميت ألمانيا النازية بالرايخ الثالث.  رايخ

 منصب يعين فيه زعيم الحزب الحاصل على أغلبية األصوات في النظام النيابي األلماني.  مستشار

 الزعيم.كلمة ألمانية تعني   فوهرر

 سياسة تهدف التوسع في األراضي الموجودة في شرق أوربا باعتبارها ضرورية لحياة الشعب األلماني.  مجال حيوي

 نظام يحد بشكل جذري من حريات األفراد، ويذوب مصلحة الفرد وحريته في المصلحة الجماعية.  الكليانية
 الحرب العالمية الثانية - 8

الحرب األهلية 

 اإلسبانية
 ، 1939و  1936حرب دارت بين المحافظين بزعامة فرانكو وبين الجمهوريين ما بين  

 انتصر فيها فرانكو بدعم من الديكتاتوريتين الفاشية والنازية.

 .1938بعملية ضم ألمانيا للنمسا في مارس تعني لغويا االرتباط، وتاريخيا ارتبط المفهوم   األنشلوس

  ،1940ماي  10(، رجل سيتسة بريطاني، تولى رئاسة الوزراء يوم 1965 -1874)  ونستون تشرشل

 قاد إنجلترا خالل الحرب العالمية الثانية.

 يالطا
 مدينة تقع في الساحل الجنوبي المطل على البحر األسود من منطقة كريمي بأوكراني،  

 1945فبراير 11و4باحتضانها للمؤتمر الذي ضم تشرشل وروزفلت وستالين يبين  اشتهرت

 لترتيب أوضاع العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 
 القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي - 9

 ، عمل زعماؤها على المطالبة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.19ظهرت خالل القرن حركة   الصهيونية

المنظمة 

 ، بهدف تشجيع الهجرة الصهيونية نحو فلسطين.1897منظمة يهودية عنصرية تكونت سنة   الصهيونية

 إدارة االنتداب الفلسطيني. مؤسسة صهيونية كونت لتهيئ الظروف لتهويد فلسطين، اشتغلت إلى جانب  الوكالة اليهودية
 .1935من أبرز أعالم الكفاح الفلسطيني المسلح قتلته سلطات االنتداب سنة   عز الدين القسام

مليشيات 

 فرق عسكرية تابعة للحركة الصهيونية، من بينها الهاَكانا وشتيرن.  صهيونية

 هو آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا، قام بتوقيع الوعد المعروف   بلفور

 ، والذي يسمح لليهود بإقامة وطن لهم بفلسطين.1917نونبر  2باسمه يوم 

 ،1897غشت  30المؤتمر الصهيوني األول الذي انعقد بمدينة بال في سويسرا يوم   مؤتمر بال

 الصهيونية.بدعوة من تيودور هيرتزل، زعيم الحركة  

 متر مربع. 1000وحدة قياس مساحة األراضي، كانت تستعمل في الشرق العربي، تقدر ب   الدونم

 قيام دولة قوية بتقديم التوجيه والمساعدة لدولة ناشئة،  االنتداب

 إلى أن تصبح قادرة على تسيير شؤونها، وقد طبق على البلدان العربية. 

  1978شتنبر 17اسرائيل في  جمعت بين مصر واتفاقية   اتفاقية كامب ديفيد
 بإسرائيل و اعترفت مصر  استرجعت بموجبها مصر سيناء 

 مؤتمر مدريد
 

 في الشرق الوسط انعقد  مؤتمر يهدف إلى تحقيق السالم 

 .روسيا تحت رعاية الواليات المتحدة و 1991في أكتوبر   في مدريد
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 المغرب: الكفاح من أجل االستقالل وإتمام الوحدة الترابية - 10

أحمد الهيبة ماء 

 العينين
 (، تزعم حركة المقاومة ضد االستعمار الفرنسي انطالقا 1919 -1876) 

 ، وواصل المقاومة من سوس.1912ان في شتنبر ، انهزم في معركة بوعثم1910من مدينة تزنيت سنة 

 منطقة بضواحي مراكش، جرت بها المعركة التي انهزم فيها الشيخ أحمد الهيبة أمام القوات الفرنسية.  سيدي بوعثمان

 (، قائد مدينة خنيفرة، قاوم الغزو الفرنسي لألطلس المتوسط، إ1927 -1877)  موحا أوحمو
 إحدى المعارك.في  1921لى أن توفي سنة 

 موقع المعركة التي دارت بين قوات موحا أوحمو الزياني   الهري

 .1914والقوات الفرنسية بالقرب من مدينة خنيفرة سنة 

محمد بن عبد 

 الكريم

 (، تخلى عن منصبه كقاض ليقود حربا تحريرية ضد االستعمار اإلسباني،1962 -1883) 

 ، ونفي لجزيرة مدغشقر، 1926هزمهم في معركة أنوال استسلم سنة  

 .1962وتمكن من الهرب لمصر حيث توفي سنة 

 موقع المعركة التي انتصرفيها جيوش محمد بن عبد الكريم الخطابي  أنوال

 .1921يوليوز  17على الجيوش االسبانية يوم  

 خالل العشرينات والثالثينات،انهزم قاد مقاومة أيت عطا باألطلس الصغير  عسو أوبسالم

 .1933مارس  25في معركة بوغافر بجبل صاغرو، اضطر إلى االستسالم يوم  
 

 الظهير

 البربري

 ،1930ماي  16مرسوم قانون أصدرته السلطات االستعمارية الفرنسية بتاريخ  

 أخضع القبائل األمازيغية للعرف المحلي عوض القضاء المغربي. 

 

 ميثاق

 األطلنتي

  ،1941أصدره الرئيس األمريكي روزفلت والبريطاني تشرشل سنة  

 نص على االعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

 لقاء

 آنفا

 ، 1943غشت  14مؤتمر عقد بمدينة الدار البيضاء يوم  

 قصد تنسيق جهود الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية، 

 روزفلت والوزير األول اإلنجليزي تشرشل وسلطان المغرب محمد الخامس.وقد حضره الرئيس األمريكي 
 

 عريضة

 االستقالل
 ، للمطالبة باستقالل المغرب.1914يناير  11وثيقة قدمتها الحركة الوطنية لسلطات اإلقامة العامة الفرنسية يوم  

 .1951وشتنبر  1947المقيم العام الفرنسي بالمغرب ما بين   جوان
 

 محمد
 بن عرفة

 .1920غشت  20بن عم السلطان محمد الخامس، نصبته السلطات الفرنسية بعد نفي محمد الخامس يوم  

 

 جيش
 التحرير المغربي

 ، حارب الفرنسيين في عدة مناطق خاصة الجنوب، 1955تشكل يوم فاتح أكتوبر  
 .1958تم حلة بعد تأسيس الجيش الملكي سنة 

 بزعامة محمد بلحسن الوزاني و عالل الفاسي 1933سنة  سياسي ظهر في المغربأول حزب   كتلة العمل الوطني
 المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة - 11

 

 مغربة
 االقتصاد الوطني

 لتشجيع الرأسمال الوطني الخاص للمساهمة  1973قانون صدر سنة  
 في رأسمال المقاوالت األجنبية بالمغرب. %51في االستثمار الصناعي بنسبة ال تقل عن 

 

 إصالح

 هيكلي

 ، 1983تم في إطار برنامج التقويم الهيكلي الذي طبقه المغرب سنة  
 انعكاسات كارثية من الناحية االجتماعية.نص على التخفيف من نفقات الدولة، كانت له 

 

 دولة

 الحق والقانون
 دولة يتم فيها تطبيق القانون على األشخاص والسلطات العمومية وقراراتها من طرف السلطات المختصة. 

 ظاهرة تدويل المبادالت االقتصادية والمالية والقيم السياسية والثقافية.  العولمة
 

 المخططات

 االقتصادية

 برامج للتنمية االقتصادية واالجتماعية، تمتد على مدى زمني معين )ثالث أو خمس سنوات(،  

 (.1964 -1960طبقها المغرب بعد االستقالل، وبشكل رسمي مع المخطط الخماسي األول )

 

 الحوار

 االجتماعي

 يقوم على التفاوض بين أرباب العمل والنقابات وممثلي الحكومة،  

 ترضي الجميع حول المشاكل االقتصادية واالجتماعية. بهدف إيجاد حلول

 برئاسة عبد الرحمان اليوسفي  1998الحكومة التي تم تنصيبها سنة   حكومة التناوب

 عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، تلبية لرغبة الملك الحسن الثاني في إشراك المعارضة في الحكم.

http://www.histgeo-ma.com/3An/Manar/His3_10.htm
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 هيئة

اإلنصاف 

 والمصالحة

 تتكون من حقوقيين وجامعيين لدراسة الملفات المرتبطة بانتهاكات  

 حقوق اإلنسان في الماضي بهدف معالجتها وتعويض المتضررين.

 حقوقية و سياسية و اجتماعية اتسم بإصالحات دستورية و  العهد الجديد

 


