
 ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م

تقديم إشكالي

عرفت الرأسمالية األوربية ازدهارا كبيرا خالل القرن 19م، هذا االزدهار جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، وظهرت ابرز تجلياته في

ظهور أشكال التركيز الرأسمالي، كما أسفر هذا االزدهار عن نتائج عدة ساهمت في رسم معالم أوربا في الفترات الالحقة.

فما هي الرأسمالية فما وما هي مظاهر ازدهارها؟

وما هي انعكاساتها على المجتمع األوربي؟

جاء ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م نتيجة لمجموعة من العوامل واتخذ مظاهر متعددة

ساهمت مجموعة من المظاهر في ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م

الرأسمالية نظام اقتصادي واجتماعي يقوم على حرية الملكية لوسائل اإلنتاج وحرية المبادرة والتنافس، وقد ساهمت مجموعة من

المظاهر في ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م منها:

المظاهر التقنية: شهدت بلدان أوربا الغربية ثورة تقنية (الثورتين الصناعيتين األولى والثانية وما صاحبهما من تطور تقني ساهم في

الرفع من اإلنتاج) تجلت في التوصل إلى مجموعة من االختراعات خاصة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا منها: ظهور السفن البخارية

والقاطرات والتلغراف ...

المظاهر الكمية: تزامن تطور اإلنتاج وارتفاع أسعار المواد نتيجة الطلب المتزايد على المواد األولية من طرف المقاوالت الصناعية.

تطور بنية المؤسسات الصناعية، إذ انتقلت من ورشات منزلية قبل القرن 19م، إلى مؤسسات عائلية قبل أن تنفتح على مصادر

التمويل الخارجية مما مهد لظهور الشركات المجهولة االسم.

تطور االبناك بحيث انتقلت هذه األخيرة من ابناك عائلية يقتصر دورها على إيداع األموال وصرفها مع بداية القرن 19م، إلى

مؤسسات بنكية عمالقة تستثمر إيداعات الزبناء وتقدم القروض للصناعيين.

شكل التركيز الرأسمالي أهم مظاهر ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م

يقصد بالتركيز الرأسمالي تركز األنشطة االقتصادية يد في عدد محدود من الشركات الكبرى، ويعتبر التركيز الرأسمالي من أهم مظاهر

تطور النظام الرأسمالي خالل القرن 19م، وقد اختلفت أشكاله باختالف طبيعته وأهدافه، ونميز فيه بين نوعين أساسيين:

التركيز األفقي: هو تجميع عدة مؤسسات تشتغل بمنتوج واحد تحت نفس اإلدارة.

التركيز العمودي: هو اندماج عدة مؤسسات متكاملة تساهم في مسلسل صناعة منتوج واحد.

وقد نتجت عن ظاهرة التركيز الرأسمالي مؤسسات اقتصادية كبرى أهمها:

الكارتيل: وهو اتفاق بين عدة مؤسسات تنتج مادة معينة على الحد من المنافسة بينها، وتحتفظ فيه كل مؤسسة بشخصيتها

القانونية والمالية.

التروست: مؤسسة تنشأ عن اندماج عدة مؤسسات تحت إدارة واحدة، فتفقد كل الشركات استقاللها وشخصيتها القانونية والمالية.
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الهولدينغ (شركات التملك): عبارة عن شركات عمالقة تقوم بشراء أسهم شركات أخرى ال قد تكون مشابهة لها من حيث طبيعة

النشاط االقتصادي.

أحدثت الرأسمالية تحوالت كبرى داخل المجتمعات األوربية

نتج عن ازدهار الرأسمالية األوربية عدة تحوالت عرفتها الساكنة األوربية

شهدت أوربا مع بداية القرن 19م تضخما سريعا في عدد سكانها بعد ارتفاع اإلنتاج الفالحي وبالتالي القضاء على المجاعات، وتحسن

التغذية وتقدم أساليب الوقاية والعالج، حيث عرفت الساكنة الحضرية زيادة كبيرة على حساب الساكنة القروية نظرا الستقبال المدن

لعدد كبير من المهاجرين الباحثين عن ظروف أحسن للعيش، نظرا لتوفر المصانع وبالتالي فرص الشغل، حيث تجاوزت %50 من

مجموع ساكنة العديد من البلدان األوربية، ويرجع ذلك إلى كون الحواضر أصبحت تستقطب أكثر فأكثر السكان األوربيين، نظرا لما

توفره من فرص للشغل، مما أدى إلى ظهور مدن مليونية في أوربا خالل هذه الفترة، كبرلين ولندن وباريس.

عرفت أوربا تفاوتا طبقيا واضحا

عرف المجتمع األوربي تباينا اجتماعيا واضحا بين طبقة برجوازية غنية وطموحة تتشكل من رجال الصناعة والمال، وطبقة البروليتاريا

(الطبقة العاملة) التي استغلت من طرف البرجوازية في ظروف مهنية ومعيشية مزرية مثل اشتغالهم لساعات طويلة وشاقة مقابل

أجور زهيدة، الشيء الذي دفع طبقة البروليتاريا إلى تنظيم نفسها مكونة النقابات، وبعد سلسلة من اإلضرابات واالحتجاجات، أجبرت

الدول األوربية على التدخل لتحسين أوضاع هذه الطبقة عبر إصدار مجموعة من القوانين االجتماعية مثل حق اإلضراب، وإلزامية

التعليم، وتحديد ساعات العمل ...

خاتمة

إن تطور الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م قد طرح إلى جانب المشاكل االجتماعية، مشاكل أخرى متعلقة أساسا بتصريف فائض

اإلنتاج، وفائض الرساميل، مما سيدفع أوربا إلى التفكير في التوسع خارج أراضيها عبر حركات توسعية ستعرف باإلمبريالية األوربية.
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 اإلمبريالية وليدة الرأسمالية

تقديم إشكالي

اإلمبريالية هي حركات توسعية قادتها الدول األوربية، بدافع تصريف مختلف المشاكل التي افرزها ازدهار الرأسمالية األوربية خالل

القرن 19م.

فما هي دوافع االمبريالية األوربية خالل القرن 19م؟

وما هي مبرراتها؟

وأين امتد نفوذها؟

انطلقت الحركات اإلمبريالية مع بداية القرن 19م

تعددت أسباب ومبررات الحركات االمبريالية

يمكن تلخيص أسباب الحركات اإلمبريالية فيما يلي:

وجود فائض في اإلنتاج الصناعي الناتج عن ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن 19م، وقد زاد من مشكل تصريف فائض اإلنتاج

داخل أوربا ضعف القدرة الشرائية لغالبية المواطنين األوربيين، والسياسة الحمائية التي نهجتها الدول األوربية نفسها.

تراكم الرساميل غير الموظفة، مما أدى إلى تناقص نسبة الفائدة، الشيء الذي سيدفع المؤسسات المالية األوربية إلى التفكير في

توظيف أموالها خارج القارة األوربية.

تفاقم المشاكل االجتماعية داخل أوربا نتيجة لألوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العمالية، بحيث أصبحت الدول األوربية تخشى

من ثورات داخلية قد تؤدي إلى قلب األوضاع السياسية واالجتماعية داخل أوربا.

مساندة السياسيين لطموحات الرأسماليين الكبار عبر دفع حكومات بلدانهم نحو التوسع خارج أراضيها.

لقد تداخلت هذه األسباب فتنافس األوربيون على احتالل إفريقيا وآسيا، كما اجتهدوا في إيجاد مبررات ودوافع تخفي أهدافهم

االستعمارية ومنها: البحث عن المواد األولية واألسواق لتصريف فائض االنتاج، تهجير الفائض السكاني، ضمان مناطق الستثمار فائض

األموال، ضمان استغالل الشعوب الضعيفة، رغبة بعض الدول في توسيع نفوذها، استعمار مناطق ذات موقع استراتيجي تجاري أو

عسكري، ضرورة الحفاظ على أمن أوربا، نشر المسيحية، حماية البعثات العلمية والجغرافية ...، كما استخدموا وسائل متعددة للتهيئ

للتوسع االمبريالي كالرحالت االستكشافية، والبعثات الكاثوليكية ...

تعددت أشكال السيطرة االستعمارية األوربية

اختلفت مناطق نفوذ الدول االمبريالية، وقد تركز التنافس االستعماري على آسيا وإفريقيا، وساهمت فيه معظم دول أوربا الغربية

تتقدمها انجلترا وفرنسا، وقد عملت هذه الدول من خالل مؤتمر برلين سنة 1885م على تقسيم مناطق نفوذها، كما اتخذ االستعمار

األوربي عدة أشكال أهمها: االستعمار المباشر، الحماية واالستيطان.

يعتبر احتالل الجزائر نموذجا للتوسع االمبريالي خالل القرن 19م

دوافع و مراحل احتالل فرنسا للجزائر
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تعرضت الجزائر لالحتالل الفرنسي سنة 1830م، وترجع أسباب هذا االحتالل إلى رغبة فرنسا في استغالل خيرات الجزائر الفالحية

والمعدنية، والسيطرة على الموقع االستراتيجي للمنطقة، باإلضافة إلى سعيها لصرف األنظار عن المشاكل السياسية واالجتماعية

الداخلية، وقد مر االحتالل الفرنسي للجزائر بعدة مراحل، حيث انطلق التوغل العسكري من المناطق الشمالية ثم اتجه صوب المناطق

الداخلية، ولم تستطع فرنسا بسط سيطرتها بالكامل إال بعد 1871م، ويرجع ذلك إلى المقاومة الشديدة التي اصطدم بها الجيش

الفرنسي في مختلف مناطق البالد خاصة تلك التي تزعمها األمير عبد القادر في الغرب، ومقاومة باي قسنطينة في الشرق.

السياسة الفرنسية في الجزائر

عملت فرنسا منذ احتاللها للجزائر على إصدار مجموعة من التشريعات التي استهدفت مصادرة األراضي الجزائرية وتفويتها للفرنسيين،

باإلضافة إلى تشجيع االستعمار الرأسمالي عن طريق الشركات العقارية الرأسمالية الكبرى، وجعل الجزائر مقاطعة فرنسية عن طريق

تعويض أسماء القرى والمدن بأسماء فرنسية، ونهج سياسة االستيطان تمهيدا الستغالل الثروات الطبيعية والبشرية للبالد، وقد أسفرت

هذه السياسة االستعمارية عن ظهور "جزائر فرنسية" مزدهرة فالحيا وصناعيا، في حين ظلت المناطق حيث السكان األصليون محرومة

من ابسط متطلبات الحياة.

خاتمة

يعتبر االحتالل الفرنسي للجزائر نموذجا للتوسع االمبريالي خالل القرن 19م، كما يعتبر أيضا بوابة الحتالل بقية بلدان المنطقة وفي

مقدمتها المغرب.
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 الضغط االستعماري على المغرب

تقديم إشكالي

تنافست الدول االستعمارية األوربية حول المغرب منذ القرن 19م، وتزايدت هذه الضغوط مع مطلع القرن  20عقب فشل اإلصالحات

الوطنية.

فما نوعية الضغوطات االستعمارية التي تعرض لها المغرب طيلة القرن 19م؟

وكيف تمت مواجهتها؟

وكيف تم فرض الحماية على المغرب؟

أشكال الضغط االستعماري على المغرب خالل القرن 19م

الضغط العسكري الفرنسي

دخل المغرب في مواجهة حربية مع فرنسا على الحدود الشرقية انتهت بهزيمة الجيش المغربي في معركة إيسلي سنة 1844م، وبعد

الهزيمة وقع الطرفان معاهدة لال مغنية في مارس 1845م، تضمنت عدة شروط لتسوية مسألة الحدود بين المغرب والجزائر المحتلة،

وقد تم تحديد الحدود الشمالية بين المغرب والجزائر بدقة، في حين بقيت الحدود الجنوبية الشرقية غامضة دون تحديد باعتبارها

صحراء فارغة، تمهيدا للتوغل االستعمار الفرنسي بالمغرب في المستقبل.

الضغط العسكري االسباني

على اثر وقوع مناوشات إسبانية مغربية في الشمال انتهت بتدخل الجيش االسباني واحتالل تطوان، وأعقب ذلك إبرام معاهدة صلح

سنة 1860م نصت على عدة شروط، منها: دفع غرامة مالية السبانيا لم تستطع ميزانية المغرب تغطيتها، فتم رهن مداخيل موانئ

البالد، مما أزم اقتصاده وزاد من خطورة الوجود االستعماري في المغرب.

الضغوط االقتصادية

أمام الضعف العسكري للمغرب ستسارع الدول األوربية إلى الضغط على المغرب لتوقيع العديد من االتفاقيات التي حصلت من خاللها

هذه الدول على امتيازات اقتصادية وقضائية وجبائية، إضافة إلى إقرار الحماية القنصلية، ومن أهم هذه االتفاقيات تلك التي تم

توقيعها مع انجلترا سنة 1856م، ومع اسبانيا سنة 1861م، ومع فرنسا سنة 1863م، وقد كان لهذه االتفاقيات نتائج كارثية ستزيد من

تدهور أوضاع المغرب االقتصادية والمالية والسياسية.

فشل اإلصالحات المغربية خالل القرن 19م وفرض الحماية على المغرب

اإلصالحات المغربية خالل القرن 19م

أمام الضعف العسكري واألوضاع االقتصادية المتأزمة، سيتبنى المغرب سياسة اإلصالحات التي شملت ميادين متعددة:

في الميدان العسكري: سيتم تكوين جيش نظامي، باإلضافة إلى استقدام مدربين أجانب، وإرسال بعثات إلى أوربا، وبناء معامل

عسكرية ...
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في الميدان التعليمي: سيتم إرسال بعثات طالبية إلى العديد من الدول األوربية قصد تلقي ونقل العلوم التي كانت مزدهرة في

أوربا إلى المغرب.

في الميدان االقتصادي: فرض ضرائب جديدة، إصالح إدارة المراسي، سك نقود جديدة ...

رغم أهمية هذه اإلصالحات أن إال مصيرها كان الفشل نتيجة لمجموعة من األسباب:

المعارضة الداخلية التي لقيتها هذه اإلصالحات خاصة من طرف العلماء الذين رأوا في بعضها مخالفة للشريعة (الضرائب غير

الشرعية كالترتيب والمكوس)، وفي بعضها األخر دسيسة للقضاء على المؤسسات اإلسالمية في البالد (البعثات الطالبية).

الوضعية المالية المتأزمة للمغرب (تراجع المداخيل + الديون الخارجية المتراكمة...) والتي جعلته غير قادر على تحمل تكاليف هذه

اإلصالحات.

الضغوطات الخارجية الشديدة التي تعرض لها المغرب خالل هذه الفترة، والتي جعلته يقدم المزيد من التنازالت لتفادي مواجهة

عسكرية مع أوربا.

عجلت األزمة الداخلية بفرض الحماية على المغرب

أمام فشل هذه اإلصالحات، وحالة الفوضى الداخلية التي عمت المغرب في عهد المولى عبد العزيز الذي تولى شؤون الحكم عقب وفاة

الحسن األول، انهارت سلطة المخزن بعد ثورة الجياللي بن إدريس الزرهوني الملقب بأبي حمارة منذ 1902م، فمهدت فرنسا الحتالل

المغرب بعقد عدة اتفاقيات سرية مع إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، وأمام احتجاج ألمانيا عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م ليمنح

لفرنسا وإسبانيا حق تنظيم شرطة الموانئ وإحداث بنك مغربي، وبعد تخلي ألمانيا عن المنافسة سنة 1911م عقب أزمة أكادير، وقد

أدت هذه األوضاع إلى عزل المولى عبد العزيز وتولية المولى عبد الحفيظ سنة 1908م، الذي سيجد نفسه مضطرا لتوقيع معاهدة

الحماية مع السفير الفرنسي رينيو في 30مارس 1912 التي وضعت حدا الستقالل المغرب.

خاتمة

إن التهافت االستعماري على المغرب ال يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر الصراع االمبريالي بين الدول األوربية، هذا الصراع الذي ظل

لفترة من الزمن خارج القارة األوربية ما لبث أن تفجر داخلها على شكل حرب عالمية غيرت مجرى التاريخ األوربي.
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 انهيار اإلمبراطورية العثمانية والتدخل االستعماري في المشرق العربي

تقديم إشكالي

تدهورت أوضاع اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن 19م، مما أدى إلى انهيارها وتقسيم مناطق نفوذها، بسبب تداخل مجموعة من

العوامل.

فما العوامل التي أدت إلى تدهور اإلمبراطورية العثمانية وانهيارها؟

وما األساليب التي استعملتها القوى االستعمارية للتغلغل بالمشرق العربي؟

وما هي أهم مناطق النفوذ التي قسم إليها المشرق العربي؟

ساهمت مجموعة من األسباب في ضعف وانهيار اإلمبراطورية العثمانية رغم محاوالت اإلصالح

أسباب داخلية

أسباب سياسية: تمثلت في األزمة السياسية التي أعقبت وفاة سليمان القانوني 1566م بحيث تعاقب على الحكم سالطين ضعاف

بدون كفاءة، ولمدد قصيرة أهملوا أمور الحكم التي أصبحت بيد الصدر األعظم.

أسباب عسكرية: تمثلت في الثورات المتتالية لجيش االنكشارية، وتدخله في شؤون الحكم مقابل إهمال مهماته الدفاعية، مما كبد

اإلمبراطورية العثمانية العديد من الهزائم، حيث فرضت هذه الهزائم على اإلمبراطورية العثمانية توقيع عدة معاهدات كانت بنودها

لصالح الدول المنتصرة، وال تخدم مصالح اإلمبراطورية العثمانية التي فقدت هيبتها.

أسباب اقتصادية: أدى ضعف المستوى التقني في قطاع الفالحة والصناعة إلى ضعف اإلنتاج وتراجع النشاط التجاري، بحيث ظل

االقتصاد العثماني بدائيا توجه جل عائداته لخدمة القصر ورجال السلطة، فاضطرت الدولة إلى بيع المناصب اإلدارية، واالقتراض

من الخارج (36 قرض في ظرف نصف قرن) لتغطية نفقات الطبقة الحاكمة، فهيمنت الدول األوربية على مالية الدولة العثمانية

بإحداث "صندوق الدين العثماني ".

أسباب خارجية

تدخل الدول األوربية في الشؤون الداخلية لإلمبراطورية، ودعم الحركات االنفصالية بهدف إضعاف اإلمبراطورية.

شهدت اإلمبراطورية العثمانية عدة محاوالت لإلصالح لكنها باءت بالفشل

لجأت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن 18م إلى سن سلسلة من اإلصالحات، استهدفت الحيلولة دون التفكك التام والسقوط تحت

قبضة االستعمار األوربي، حبث تعددت المجاالت التي همتها اإلصالحات "التنظيمات" ومنها:

اإلصالحات العسكرية: استهدفت هذه اإلصالحات إعادة تنظيم الجيش، ومحاولة تكوين جيش نظامي يعوض االنكشارية، وتحديد

التجنيد العسكري في خمس سنوات.

اإلصالحات االقتصادية: قام العثمانيون بإلغاء نظام االلتزام، حيث صارت تفرض الضرائب حسب الدخل والثروة.

اإلصالحات السياسية: حاول العثمانيون وضع دستور للبالد مستوحا من الدستور البلجيكي، والذي أقر مجموعة من الحقوق

السياسية والمدنية للرعايا العثمانيين.
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واجهت اإلصالحات العثمانية مجموعة من الصعوبات والتي أدت إلى فشلها، ومنها:

معارضة بعض القوى االجتماعية لهذه اإلصالحات تمثلت في الفقهاء ورجال الجيش.

صعوبات مالية تجلت في نقص الموارد وارتفاع الديون.

فساد اإلدارة العثمانية والصراع داخل البالط حول الحكم.

عدم وجود رغبة لألجانب في إنجاح اإلصالحات.

ساهم التدخل االستعماري األوربي في تفكك اإلمبراطورية العثمانية:

اتخذ التدخل االستعماري باإلمبراطورية العثمانية أساليب مختلفة

تعرضت اإلمبراطورية العثمانية لضغوطات إمبريالية، حيث تعددت أساليب التدخل االستعماري للمشرق العربي ومنها:

التدخل االقتصادي: إثقال كاهل اإلمبراطورية العثمانية بالديون، وفرض المراقبة المالية االنجليزية والفرنسية على موارد ونفقات

الدولة، وانتزاع امتيازات لألجانب والمحميين.

التدخل الديني: تجلى في إرسال بعثات تبشيرية مسيحية، والتدخل لحماية حقوق األقليات.

التدخل السياسي: التدخل في شؤون الحكم بعزل أو تعيين الحكام بالمناطق العربية (عزل الخديوي إسماعيل).

التدخل القضائي: عدم خضوع األجانب لمقتضيات القضاء العثماني.

تفككت الوحدة الترابية لإلمبراطورية العثمانية

تصدعت اإلمبراطورية العثمانية بفعل هزائمها المتتالية، حيث انتقلت من التوسع الترابي إلى التخلي عن أجزاء هامة من ترابها سواء

بأوربا أو إفريقيا أو بالمشرق العربي، حيث ظهرت عدة حركات انفصالية تطالب باالستقالل، فاقتطعت النمسا والدول المتحالفة معها

أجزاء من الممتلكات العثمانية بأوربا بمقتضى "اتفاقية كارلوفيتز" سنة 1694م، كما تمكنت روسيا من االستيالء على شبه جزيرة القرم

والساحل الشمالي للبحر األسود، ومع بداية القرن 19م اشتد التنافس األوربي حول أراضي اإلمبراطورية العثمانية، فاستخدمت فرنسا

وبريطانيا الطرق الدبلوماسية والعسكرية للتوغل داخلها والحصول على عدة امتيازات.

أسباب انهيار اإلمبراطورية العثمانية وتفكك المشرق العربي

أدت أسباب داخلية وأخرى خارجية إلى انهيار اإلمبراطورية العثمانية

األسباب الداخلية: تتلخص في الصراعات داخل اإلمبراطورية العثمانية بفعل الصراع على الحكم، وتدخل الجيش في شؤون الحكم،

أن كما حروب البلقان ساهمت في إضعاف السلطة المركزية، وساهمت الثورة العربية الكبرى المطالبة باالنفصال بتحريض من

بريطانيا في تفكك وحدة اإلمبراطورية.

األسباب الخارجية: أدت الحروب التي خاضها العثمانيون ضد بلغاريا، والتآمر الفرنسي اإلنجليزي، والهزيمة في الحرب العالمية

األولى التي شاركت فيها اإلمبراطورية العثمانية إلى جانب دول الوفاق إلى إضعاف وتفكك وحدة إلمبراطورية العثمانية.

التدخل االستعماري بالمشرق العربي

استغلت بريطانيا التنافر العربي التركي لتساعد الشريف حسين بن علي أمير الحجاز خالل سنتي 1916 و1917 على تزعم الثورة

العربية ضد تركيا بهدف تشكيل دولة عربية مستقلة، وفي نفس الوقت مهدت بريطانيا الحتالل المشرق العربي بعقد اتفاقيات سرية

أهمها اتفاقية سايكس–بيكو في ماي 1916 لتقسيم المنطقة مع فرنسا، ووعد بلفور في نونبر 1917 إلقامة وطن قومي لليهود في

فلسطين، وبعد الحرب العالمية األولى تمكنت بريطانيا وفرنسا من احتالل المشرق العربي بناء على قرار عصبة األمم.

خاتمة
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عقب انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية األولى، تمكنت بريطانيا وفرنسا من احتالل المشرق العربي وتقسيمه إلى كيانات

سياسية متعددة، مما سيؤدي إلى تفكك الحركات القومية، وظهور حركات وطنية تطالب باالستقالل.
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 أزمة 1929 )األسباب والمظاهر والنتائج(

تقديم إشكالي

عرفت سنة 1929م أزمة اقتصادية كبرى انطلقت من الواليات المتحدة األمريكية، ثم انتشرت في أوربا وباقي العالم، وقد خلفت األزمة

نتائج عميقة شملت مختلف مجاالت الحياة في البلدان المتضررة.

فما هي أسباب، ومظاهر، ونتائج هذه األزمة؟

تعددت أسباب ومظاهر أزمة 1929 التي انتشرت في مختلف مناطق العالم

أسباب أزمة 1929م

األسباب غير المباشرة: بعد الحرب العالمية األولى انهار اقتصاد أوربا وانتعش اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية بعدما أصبحت

تزود أوربا بحاجياتها الصناعية والفالحية طيلة فترة الحرب، فتطور اإلنتاج الصناعي األمريكي بنسبة %50 بعد توحيد اإلنتاج

واالعتماد على العمل المتسلسل، فحققت الواليات المتحدة أرباحا ضخمة استثمرتها في الخارج، وانتشرت ظاهرة المضاربة

باالعتماد على القروض، بشكل جعل أسعار هذه األسهم ال تساير الزيادة الحقيقية في إرباح الشركات، وعاش األمريكيون حياة

ازدهار ورخاء.

السبب المباشر: انطلقـت األزمة االقتصادية في يوم الخميس (الخميس األسود) 24 أكتوبر 1929م، حيث حدث انهيار مفاجئ في

قيمة األسهم ببورصة وول ستريت بنيويورك نتيجة طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة، فأصبح العرض أكثر من الطلب،

فانهارت قيمة األسهم، فعجز بذلك المضاربون عن تسديد ديونهم مما أدى إلى إفالس األبناك.

مظاهر األزمة

تراجع مؤشر اإلنتاج الصناعي العالمي، في ما عدا روسيا واليابان.

إفالس المؤسسات التجارية والصناعية وسقوطها في المديونية.

بروز ظاهرة فائض اإلنتاج وانخفاض األسعار وإفالس الفالحين (القطن، البن، القمح)، حيث تم اللجوء إلى إتالف الجزء الفائض

لتعود األسعار إلى وضعيتها السابقة.

معاناة الفالح من انخفاض األسعار وارتفاع الضرائب والمديونية واضطراره إلى بيع أراضيه والهجرة.

انتشار البطالة وما رافقها من بؤس وتشرد في المجتمعات الرأسمالية المعرضة لألزمة مع تفاوتات كمية بين الواليات المتحدة

األمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

انتشار األزمة

لم تكن األزمة عابرة أو حادثا تقنيا بل أزمة استقرت ودامت وبلغت قطاعات أخرى من االقتصاد األمريكي (الصناعة، السكك الحديدية،

الخدمات العمومية ...)، فاضطرت الواليات المتحدة األمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج، كما أوقفت إعاناتها للدول

األوربية، فامتدت األزمة إلى الدول الصناعية األوربية، وبفعل ارتباطها باالقتصاد األوربي فقد امتدت األزمة إلى المستعمرات، كما مست

بقية دول العالم بفعل سياسة الحمائية، ولم يفلت من األزمة سوى االتحاد السوفياتي إلتباعه النظام االشتراكي.

تعددت نتائج األزمة واختلفت طرق معالجتها
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النتائج االقتصادية واالجتماعية لألزمة

توقفت البنوك عن إقراض المؤسسات الصناعية مما أدى إلى إغالق معظمها وبالتالي انخفاض اإلنتاج وانتشار البطالة في الدول

الرأسمالية، وتجاوز عدد العاطلين في الواليات المتحدة 15 مليون عاطل، كما تضرر قطاع الفالحة إذ تضخم اإلنتاج وانخفضت األسعار

ـُلبت منهم ممتلكاتهم وهاجر معظمهم نحو المدن، مما أدى إلى سوء األحوال االجتماعية، وتفاقم فعجز الفالحون عن تسديد الديون فس

ظاهرة العاطلين، ومن جهة أخرى ضعفت المبادالت التجارية الدولية فتقلصت قيمتها من 2998 مليار دوالر سنة 1929 إلى 992 مليار

دوالر سنة 1933.

النتائج السياسية

تدخلت الدول الرأسمالية في اقتصادياتها بشكل مباشر للتخفيف من تدهور األوضاع، فطبقت الواليات المتحدة في عهد روزفلت الخطة

الجديدة  بإنجاز األشغال الكبرى من سدود وطرق، وتقليص ساعات العمل لتشغيل العاطلين، وتقليص المساحات المزروعة مع تعويض

الفالح لتخفيض اإلنتاج ورفع األسعار، والتأمين على البطالة، أما الدول األوربية الديموقراطية مثل فرنسا فطبقت نفس اإلجراأت،

وفرضت السياسة الحمائية على أسواقها ومستعمراتها فتضررت الدول الدكتاتورية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان فنهجت سياسة التوسع

وبذلك سيعود التوتر من جديد إلى أوربا والعالم.

خاتمة

استطاعت الدول الرأسمالية تجاوز األزمة العالمية بفضل مجموعة من اإلجراأت السياسية واالقتصادية.
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 المغرب العربي )عناصر الوحدة والتنوع(

تقديم إشكالي

تطمح دول المغرب العربي حاليا إلى خلق تكتل إقليمي باالعتماد على مؤهالتها المشتركة والمتنوعة.

فما هي أهم عناصر الوحدة؟

وأين تتجلى مظاهر التنوع؟

عناصر الوحدة بين بلدان المغرب العربي

عناصر الوحدة الطبيعية

الموقع الجغرافي: تقع بلدان المغرب العربي شمال غرب القارة اإلفريقية، وحسب اإلحداثيات الجغرافية فهي ما تمتد بين خطي

العرض °15 و °37 شمال خط االستواء، وخطي الطول °25 شرقا و° 17 غربا، وهي منطقة جغرافية تضم خمس دول (ليبيا،

تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا)، وتبلغ مساحتها 6 ماليين كم²، أما الموقع بالنسبة للكيانات الجغرافية فتحد شماال بالبحر

األبيض المتوسط، وغربا بالمحيط األطلسي، وشرقا بجمهورية مصر، وجنوبا بمالي والتشاد والنيجر والسينغال، هذا الموقع يجعلها

قريبة من القارة األوربية بحوالي 14 كلم عبر مضيق جبل طارق، أي أنها تمثل منطقة عبور بين إفريقيا وأوربا، كما أن هذا الموقع

يجعل هذا التكتل يطل على واجهتين بحريتين هما البحر األبيض المتوسط والمحيط األطلنطي، حيث تلعب هذه البلدان دورا مهما

في المالحة البحرية.

األشكال التضاريسية: تغلب الهضاب على تضاريس المغرب العربي، في حين تتركز الجبال في الشمال، أما السهول فتمتد على طول

السواحل المغاربية.

المناخ: يغلب المناخ الجاف وشبه الجاف على معظم منطقة المغرب العربي، باستثناء المناطق الساحلية الشمالية حيت يسود المناخ

المتوسطي والجنوب الموريتاني حيت يسود المناخ الشبه المداري.

التركيب البنيوي: تتشابه بنية بلدان المغرب العربي الجيولوجية، حيث تكونت خالل الزمن الجيولوجي الثاني والثالث، وتتشكل

المنطقة المغاربية من ثالث مجاالت بنيوية كبرى تمتد بشكل طولي وهي: المجال الصحراوي يغطي معظم المناطق الوسطى

والجنوبية، ويشغل المجال األطلسي والمجال الريفي–التلي الجزء الشمالي، وتتشكل هذه البنيات من طبقات رسوبية وأخرى

إلتوائية.

عناصر الوحدة البشرية

يتشكل معظم سكان المغرب العربي من عناصر أمازيغية وعربية وزنجية اختلطوا عبر العصور وشكلوا أمة تجمعهم وحدة الدين واللغة

والتاريخ المشترك، وترتفع الكثافات السكانية على السواحل وقرب المجاري المائية حيث تكثر التساقطات، في حين تقل الكثافة في

المناطق الداخلية حيث يطغى المناخ الجاف، وتختلف نسبة النمو السكاني بين األقطار المغاربية لتتراوح ما بين %11 و %25، وتغلب

الفئات الشابة على البنية العمرية للمغرب العربي.

تختلف دول المغرب العربي من حيث إمكانياتها االقتصادية

تفاوت توزيع الموارد الطبيعية بين دول المنطقة
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توفر الطبيعة لبلدان المغرب العربي موارد هامة ومتنوعة تتميز بعدم التكافئ من حيث التوزيع رغم توفرها على موارد اقتصادية مهمة

متمثلة في األراضي الزراعية الشاسعة، والثروة المعدنية والطاقية، بحيث تتوزع على الشكل التالي بين دول المنطقة، نجد أهم الثروات

البترولية والغازية تتركز في الجزائر وليبيا، والفوسفاط في المغرب وتونس، والحديد في موريطانيا.

أهمية تحقيق لتكامل االقتصادي بين بلدان المنطقة

تتنوع األنشطة االقتصادية من بلد مغاربي إلى آخر تبعا للسياسات االقتصادية المعتمدة في كل بلد، بحيث نجد األنشطة االقتصادية في

الجزائر وليبيا تتمحور أساسا حول البترول والغاز الطبيعي، في حين نجد بلدانا أخرى تسعى إلى تنويع اقتصادها كالمغرب وتونس،

ويساهم هذا التفاوت في توزيع الموارد االقتصادية بين دول المغرب العربي بإمكانية تحقيق التكامل بينهم عن طريق تبادل هذه

الموارد المتنوعة والمختلفة فيما بين هذه الدول.

خاتمة

يتميز المغرب العربي بتشابه الظروف الطبيعية والبشرية، وتنوع اإلمكانيات االقتصادية، مما يسمح بالتعاون والتكامل االقتصادي بين

البلدان الخمسة.

www.adirassa.com



 المغرب العربي بين التكامل والتحديات

تقديم إشكالي

تتكامل بلدان المغرب العربي في عدة جوانب، مما يتيح لها إمكانية التغلب على التحديات التي تعرقل التنمية بها.

فما هي الجوانب التي تتكامل فيها دول المغرب العربي؟

وما هي أهم التحديات التي تواجهها؟

تمثل الموارد البشرية واالقتصادية أهم جوانب التكامل بين بلدان المغرب العربي

العنصر البشري أساس التكامل بين بلدان المنطقة

يتجاوز عدد سكان دول المغرب العربي 85 مليون نسمة، وهو عدد مهم يوفر طاقة بشرية تساهم في تنشيط االقتصاد، كما أن البنية

العمرية لهؤالء السكان بنية فتية وشابة مما يوفر نسبة هامة من السكان النشيطين الذين لهم دور أساسي في الحياة االقتصادية، كما

تظهر أهمية الموارد البشرية من خالل خلق طاقات منتجة وتوفير كفاأت علمية وتقنية وسوق استهالكية مهمة، وكل هذه الموارد تساهم

بكيفية فعالة في تحقيق التكامل االقتصادي بين دول المغرب العربي.

الموارد االقتصادية وأهميتها في تقوية التكامل بين دول المنطقة

لبلدان المغرب العربي موارد اقتصادية مهمة تتجلى في الموارد الطبيعية، من خالل الثروة المعدنية والطاقية المهمة، لكن هذه الموارد

تتوزع بشكل متفاوت بين البلدان الخمس، مما يتيح إمكانية تحقيق التكامل االقتصادي بينها عبر المبادالت التجارية، كما يمكن لبلدان

المنطقة أن تشترك في بناء مشاريع اقتصادية مثل مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين الجزائر وأوربا من أجل التخفيف من التبعية

للخارج.

تواجه بلدان المغرب العربي تحديات متعددة

تواجه بلدان المغرب العربي تحديات داخلية

تعترض بلدان المغرب العربي تحديات داخلية عويصة يمكن إجمالها ما في يلي:

تحديات اجتماعية: تتمثل في المشاكل المرتبطة باإلنسان من فقر، أمية، بطالة، ضعف التغطية الصحية، وضعف مشاركة المرأة ...

تحديات اقتصادية: تتجلى في ضعف التبادل التجاري بين البلدان، وضعف اإلنتاج، وضعف التصنيع، وضعف االستثمار، وهزالة

البحث العلمي.

تحديات بيئية: وتظهر من خالل مشكل التصحر الذي يهدد مساحات شاسعة من دول المنطقة، ثم النقص الحاد في الموارد المائية،

إضافة إلى الجفاف وزحف الجراد ...

التحديات الخارجية التي تواجه بلدان المغرب العربي

تقف أمام دول المغرب العربي تحديات خارجية تعمل على عرقلة تكاملها االقتصادي، وتظهر من خالل ما يلي:

تحديات اقتصادية: وتتمثل في ارتفاع المديونية والتبعية للخارج، ومواجهة شبح العولمة و ، مواجهة التكتالت الجهوية.
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تحديات اجتماعية: وتظهر من خالل تنامي ظاهرة الهجرة السرية، ثم استقطاب األدمغة.

وتعاني بلدان المغرب العربي وخاصة تونس والمغرب من عجز دائم في ميزانهما التجاري، كما يرتفع حجم المديونية الخارجية بين

بلدان المنطقة، ويتفاوت من دولة ألخرى.

خاتمة

إن قوة وتنمية بلدان المغرب العربي يتوقف على مدى ما تحققه من تكامل ووحدة فيما بينها، ألن التكتل والوحدة هو السبيل لمواجهة

التحديات الصعبة التي تعترضها.
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 اتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي للتكتل اإلقليمي

تقديم إشكالي

تأسس اتحاد المغرب العربي في إطار موجة التكتالت الجهوية التي يعرفها العالم لمواجهة تحديات العولمة.

فما هي مراحل بناء اتحاد المغرب العربي؟

وما هي أهدافه؟

وكيف هي مكانته ضمن االقتصاد العالمي؟

مر تأسيس اتحاد المغرب العربي بعدة مراحل لتحقيق أهداف متعددة

تأسيس اتحاد المغرب العربي

ظهرت فكرة تأسيس اتحاد المغرب العربي منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ولترجمة هذه الفكرة على أرض الواقع عقدت البلدان

المغاربية العديد من اللقاأت التي ركزت على بحث سبل التعاون بين دول المنطقة، وقد توجت هذه اللقاأت بتوقيع معاهدة مراكش 17

فبراير 1989 التي أعلنت عن ميالد اتحاد المغرب العربي.

أهم المحطات الجيوتاريخية لبناء اتحاد المغرب العربي

أبريل 1958: لقاء طنجة بين زعماء الحركة الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس، كان الهدف منه الشروع في بناء اتحاد

المغرب العربي، واستقالل الجزائر.

شتنبر 1964: لقاء وزراء االقتصاد والمالية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

نونبر 1967: انعقاد المؤتمر الخامس لوزراء االقتصاد والمالية بتونس.

10 يونيو 1988: قمة زرالدة بين زعماء الدول الخمس للتحضير لتأسيس إتحاد المغرب العربي.

17 فبراير 1989: لقاء مراكش بين زعماء الدول الخمس، وتوقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي.

أهداف اتحاد المغرب العربي

حددت معاهدة مراكش 17 فبراير 1989 األهداف العامة لالتحاد والمتمثلة في:

تمتين أواصر اإلخوة التي تربط الدول األعضاء وشعوبها بعضها ببعض.

نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.

العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس األموال بينها.

التعاون في التعليم والحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من اإلسالم وعلى الهوية القومية العربية.

مؤسسات اتحاد المغرب العربي

تشرف على تسيير اتحاد المغرب العربي عدة مؤسسات أهمها:
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مجلس الرئاسة: يضم رؤساء الدول األعضاء ومهمته اتحاد القرارات.

مجلس الشورى: هيئة استشارية تبدي رأيها في مشاريع القرارات.

الهيئة القضائية: الفصل في المنازعات حول تطبيق معاهدة االتحاد.

مجلس الوزراء األول يجت: مع كلما دعت الضرورة.

مجلس وزراء الخارجية: تحضير وإعداد دورات مجلس الرئاسة، وعرض أعمال اللجان.

األمانة العامة: اإلشراف على الجوانب التنظيمية.

لجنة المتابعة: تتبع تطبيق المعاهدة.

اللجان الوزارية المختصة: دراسة القضايا حسب التخصص.

وضعية التكتل اإلقليمي لبلدان اتحاد المغرب العربي في المجال العالمي

وضعية اندماج اتحاد المغرب العربي في المجال العالمي

جغرافيا

الموقع االستراتجي لبلدان اتحاد المغرب العربي يمكنه من االرتباط قاريا ومائيا بباقي العالم خاصة االتحاد األوربي والواليات المتحدة

...

اقتصاديا

وضعية اتحاد المغرب العربي هي وضعية في طور االندماج، باستثناء موريتانيا بلد ضعيف االندماج، معنى ذلك أن بلدان اتحاد المغرب

العربي ترتبط بالمجال العالمي بحركة المبادالت اإلنتاجية والمالية، وكلما تطورت هذه الحركة كلما اتجهت بلدان اتحاد المغرب العربي

نحو االندماج الكامل مثل ما هو حاصل في االتحاد األوربي والواليات المتحدة واليابان ...

طبيعة اندماج اتحاد المغرب العربي في العالم

من خالل تحليل نسبة استيراد وتصدير المنتجات والخدمات من الناتج الداخلي الخام يظهر اتجاه دول اتحاد المغرب العربي إلى

االندماج في العالم من خالل حركة التصدير واالستيراد، لكن من حيث طبيعته فإن هذا االندماج هامشي وتابع.

أهمية إلغاء الحدود وتوفير المواصالت في بناء اتحاد المغرب العربي

لكي يصبح للدول المغاربية وزن اقتصادي وسياسي في العالقات الدولية، وشريكا فعاال لمختلف التكتالت اإلقليمية والعالمية عليها أن

تترجم مشروع االتحاد والوحدة على أرض الواقع وذلك ب:

إلغاء الحدود وتوفير وسائل المواصالت لخلق حركة للمبادالت السلعية وللخيرات ولرؤوس األموال، وتنقل األشخاص.

توفير الظروف المالئمة لتبادل يحمي سوقها الداخلية يكون في مصلحة جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المغاربي.

خاتمة

رغم أهمية اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي أن إال الخالفات السياسية كانت والتزال عقبة أمام تفعيل هذا االتحاد.
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 االتحاد األوربي )إمكانياته ومكانته االقتصادية في العالم(

تقديم إشكالي

يعتبر اإلتحاد األوربي نموذجا متميزا ألهم التكتالت الجهوية المعاصرة.

فما هي مراحل تأسيس االتحاد األوربي؟

وما المؤسسات المسيرة لهذا االتحاد؟

وما هي مكانته االقتصادية؟

والمشاكل التي تواجهه؟

مراحل تأسيس االتحاد األوربي، مؤسساته وإمكانيته

مر تأسيس االتحاد بعدة مراحل

عرفت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية عدة محاوالت لتحقيق الوحدة، لكن أهم محطاتها انطلقت سنة 1951 مع مؤتمر باريس الذي

تكونت بموجبه «المجموعة األوربية للفحم والفوالذ» من طرف ست دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، اللوكسمبورغ، هولندا)، والتي

تهدف إلى تطبيق حرية مرور الفحم والفوالذ بين أعضاء المجموعة. ولتوسيع مجاالت التعاون، تكونت المجموعة االقتصادية األوربية

ىسنة 1957 بموجب معاهدة روما، والتي أصبحت بتوقيع معاهدة ماستريخت سنة 1992م تعرف باالتحاد األوربي الذي يتكون من 27

دولة، وقد دفع نجاح التجربة األولى إلى توقيع معاهدة روما سنة 1957، والتي أسست بمقتضاها المجموعة االقتصادية األوربية للعمل

على تحقيق الوحدة االقتصادية، وانضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة االقتصادية، ليبلغ عدد دول االتحاد لحد اآلن

27 دولة.

اإلمكانيات التنظيمية لالتحاد األوربي

يسهر على تنفيذ أهداف اإلتحاد األوربي عدة مؤسسات رئيسية تقوم بعدة اختصاصات أهمها: المجلس األوربي، مجلس الوزراء، البرلمان

األوربي، اللجنة األوربية، محكمة العدل والبنك المركزي، كما وحد االتحاد األوربي العملة (األورو) لتجاوز السلبيات واآلثار التي تنجم عن

االختالف في القيمة بين العمالت األوربية، كما تنسق دول األعضاء عملها داخل المنظمات الدولية وخالل المؤتمرات الدولية لتدافع عن

مواقف مشتركة.

اإلمكانيات الطبيعية والبشرية

التضاريس: تستفيد أوربا من انبساط وتنوع تضاريسها مما يوفر تنوع إمكانياتها االقتصادية، كما أن انفتاح أوربا على عدة واجهات

بحرية وتقطع سواحلها يسهل اتصاالها بالخارج.

المناخ: بصفة عامة مناخ أوربا مالئم لالستقرار البشري بفعل ما يتميز به من حرارة معتدلة عموما، وتساقطات كافية، وغطاء نباتي

دائم.

بشريا: تتوفر أوربا على ساكنة نشيطة مهمة كما يعتبر أكبر القارات كثافة وتمدينا.

المكانة االقتصادية لالتحاد ومشاكله
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يعتبر االتحاد األوربي قوة اقتصادية عالمية

يشكل االتحاد األوربي القوة الفالحية الثانية بعد الواليات المتحدة في العديد من المنتجات (قمح، شعير …)، كما يحتل المرتبة األولى

من حيث الواردات، والثانية من حيث الصادرات الفالحية، أما على المستوى الصناعي فقد أصبح يشكل أول قوة اقتصادية في العالم

من حيث حجم الناتج الداخلي الصناعي الخام، ويحتل المرتبة الثانية في الصادرات، والثالثة في الواردات بالنسبة للتجارة العالمية،

وتتشكل صادراته بنسبة %18.7 من السلع و%24.5 من الخدمات.

يواجه االتحاد العديد من المشاكل

تواجه دول االتحاد األوربي عدة مشاكل، حيث تعاني دوله من ضعف نسبة التكاثر الطبيعي، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة،

وازدياد نسبة اإلعالة، وتقلص فئة الصغار، كما تتفاوت دول االتحاد من حيث مستوى النمو االقتصادي، إذ تعتبر دول الشمال والشمال

الغربي أكثر نموا وجاذبية لفائض اليد العاملة المؤهلة من دول أوربا المتوسطية، وتعرف دول االتحاد كذلك تفاوتا اقتصاديا بين جهة

وأخرى داخل البلد الواحد، ويالحظ هذا التباين اإلقليمي خصوصا بإيطاليا والبرتغال، وفي بريطانيا بين حوض لندن وباقي البالد، مما

دفع االتحاد لتخصيص مساعدات دائمة للمناطق المتأخرة تنمويا، وأخرى مؤقتة للمناطق التي كانت متأخرة، وبذلك تنقسم المناطق

المهمشة في أوربا إلى مناطق متأخرة التنمية، ومناطق في طور التحول، ومناطق كانت متأخرة.

خاتمة

استفادت دول االتحاد األوربي من التكتل االقتصادي لبلدانها، وهي تسير نحو االندماج االقتصادي لبلدانها في إطار أوربا موحدة.
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 االتحاد األوربي بين االندماج والمنافسة

تقديم إشكالي

يشكل االتحاد األوربي أحد النماذج الناجحة للتكتالت الجهوية في العالم المعاصر، حيث يعرف نوعا من االندماج في مجاالت عدة، كما

يعرف تنافسا في مجاالت أخرى.

فما مجاالت ومظاهر االندماج بين دول االتحاد األوربي؟

وما أوجه المنافسة التي يواجهها؟

ساهمت عدة عوامل في اندماج دول االتحاد األوربي في مختلف المجاالت

حققت دول االتحاد األوربي االندماج في عدة مجاالت وعبر مراحل تاريخية

تتعدد مجاالت االندماج المجالي بين دول االتحاد األوربي، وهي:

المجال السياسي: تم توحيد السياسة الخارجية واألمن والدفاع المشترك مع مراقبة الحدود، كما تم وضع مشروع الدستور األوربي

ليكون أسمى قانون يوحد البلدان األوربية للتأسيس للمواطنة األوربية.

المجال االقتصادي: تم تطبيق حرية تنقل األشخاص والخدمات والرساميل، مع وضع سياسة فالحية مشتركة، وسك عملة موحدة

(األورو).

المجال االجتماعي: عمل االتحاد األوربي على تنمية الشغل، وتحسين ظروف العيش، وتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، مع

توحيد قانون الشغل.

المجال البيئي: يولي االتحاد أهمية كبرى لحماية وتحسين جودة البيئة، مع االستعمال اآلمن المعقلن للموارد الطبيعية.

وقد مر االندماج بين بلدان االتحاد األوربي بثالث مراحل كبرى:

إنشاء منطقة التبادل الحر، وتطبيق الوحدة الجمركية، حيث تم إلغاء حقوق الجمارك ووضع تعريفة خارجية موحدة.

إنشاء سوق موحدة تضمن تنقل السلع والرساميل والخدمات، وحرية تنقل اليد العاملة.

تطبيق الوحدة االقتصادية والمالية بالعمل على االندماج االقتصادي والمالي، مع توحيد السياسة المالية والجبائية.

ساهمت مجموعة من العوامل في اندماج دول االتحاد األوربي

لعبت عدة عوامل دورا كبيرا في تسهيل عملية اندماج بلدان االتحاد األوربيون ومنها:

الوحدة الجغرافية: التي تتجلى في االنتماء للقارة األوربية.

التاريخ والمصير المشترك: أي محاولة تجاوز مخلفات الحروب واألزمات السابقة.

تقارب األنظمة السياسية واالقتصادية: التي تتبنى النظام الرأسمالي الديمقراطي الملتزم بحقوق اإلنسان، ونهج النظام الرأسمالي

اللبيرالي (اقتصاد السوق).

مواجهة تحدي العولمة: الوقوف في وجه المنافسة األمريكية واليابانية.

يفسر تعدد مجاالت االندماج بين دول االتحاد األوربي مكانته العالمية
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ي
استطاعت دول االتحاد األوربي أن تحقق االندماج وذلك في عدة ميادين:

ميدان السياسة واألمن: بخلق الوكالة األوربية لمراقبة الحدود، والتي تقوم بدوريات أمنية مشتركة، والعمل على ضبط الهجرة

السرية، مع إلغاء الحدود بين دول االتحاد.

ميدان االقتصاد والمال: تعمل السياسة الفالحية المشتركة على الرفع من اإلنتاجية وضمان االستقالل الغذائي بتقديم المساعدة

للفالحين، مما جعل االتحاد ثاني مصدر للمنتوجات الفالحية، كما أن األورو أصبح عملة منافسة للدوالر األمريكي.

ميدان التكنولوجيا: تعمل شركة أريان إسباس األوربية في مجال البرامج الفضائية لصناعة الصواريخ واألقمار االصطناعية، كما أن

طائرة إيرباص تصنع قطعها بعدة دول أوربية.

مجال التربية والتكوين: عن طريق التعاون بين البلدان األعضاء قصد تنمية تعليم جيد.

وقد شمل االندماج مجاالت أخرى، مثل الثقافة والبيئة وحماية مصلحة المستهلكين، كما تعد المبادالت التجارية بين بلدانه األعضاء،

والتي تصل نسبتها إلى %60 من مجموع مبادالت االتحاد أحد المظاهر البارزة لالندماج.

تتعدد أوجه التنافس بين دول االتحاد األوربي

إذا كان الهدف من تأسيس االتحاد األوربي هو مواجهة التكتالت الجهوية والمنافسة العالمية، فهذا ال يعني عدم وجود منافسة بين

بعض الدول المشكلة لالتحاد، حيث أن مبدأ المنافسة خاص في المجال االقتصادي، كان من مبادئ البناء التشاركي األوربي، حيث من

بين مظاهر هذه المنافسة هو التسابق نحو األسواق الخارجية، وقد ظهرت مجموعة من االنعكاسات لهذا التنافس:

تعمل جماعات الضغط (اللوبيات) بالشركات األوربية الكبرى على تكريس مبدأ المنافسة للحفاظ على مصالحها.

اختالل مصالح الدول الكبرى من خالل اختالف السياسات الخارجية.

ظهور قوى متباينة ومتنافسة وغير متكافئة، ويتمثل ذلك في دول األطراف، والدول المركزية المهيمنة على السلطات السياسية

واالقتصادية والمالية، باإلضافة إلى منافسة القوى االقتصادية الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية واليابان.

خاتمة

تمكنت دول االتحاد األوربي من تحقيق االندماج في مجالت متعددة، وبالتالي تحقيق التكامل االقتصادي، مما أدى إلى جعل االتحاد

األوربي تكتال جهويا قويا حقق لشعوبه الرخاء والنماء االقتصادي والعيش الكريم.
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 معيقات التكتالت الجهوية )مقارنة بين االتحاد األوربي والمغرب العربي(

تقديم إشكالي

تعتبر التكتالت الجهوية ضرورة ملحة لمواجهة العولمة والمنافسة الدولية، إال أنها تواجه معيقات متعددة.

فما هي معيقات التكتالت الجهوية؟

فما المعيقات التي تواجه االتحاد األوربي والمغرب العربي؟

وما هي أوجه التشابه واالختالف بين التكتلين؟

يواجه االتحاد األوربي والمغرب العربي مجموعة من المشاكل

تتعدد معيقات التكتالت الجهوية

يقصد بمعيقات التكتالت الجهوية مختلف العراقيل والصعوبات التي تحول دون تحقيق اتحاد جهوي للبلدان، من بينها:

المعيقات الطبيعية: كضعف الموارد الطبيعية، والتباين بين األقاليم مع بعد المسافات الجغرافية.

المعيقات البشرية: االختالف اللغوي والعرقي، وتعدد الديانات، وسوء التنظيم اإلداري.

المعيقات االقتصادية واالجتماعية: اشتداد المنافسة بين الدول، وقلة االستثمارات، وهزالة البحث العلمي، وانتشار البطالة واألمية

والفقر.

التحديات السياسية: تباين أنظمة الحكم وغياب التنسيق بين الدول، وانعدام الديمقراطية، وعدم احترام حقوق اإلنسان، باإلضافة

إلى سيادة النظرة الوطنية الضيقة.

معيقات التكتل الجهوي لالتحاد األوربي

تتمثل هذه المعيقات في:

قلة الموارد الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة.

تباين مستوى الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام بين بلدان شمال االتحاد وبلدان الجنوب والشرق.

استمرار عدم تنسيق سياسة التصنيع بين بلدان االتحاد.

سيادة المنافسة.

رفض بعض الدول للعملة الموحدة (االورو).

التباين اإلقليمي وتعدد األجناس واللغات والديانات.

معيقات تكتل دول اتحاد المغرب العربي

تتجلى هذه المعيقات في:

تضاريس غير مالئمة ومناخ جاف.

تفاوت توزيع الموارد الطبيعية.
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اختالف أنظمة الحكم وتركز اتخاذ القرار بكل بلد، مع غياب الديمقراطية عموما.

النزاعات السياسية وخاصة مشكل الصحراء المغربية.

عدم مسايرة النمو االقتصادي للنمو الديمغرافي السريع.

غياب تنسيق في بناء اقتصادها المعتمد على أنظمة إنتاجية موجهة للتصدير.

ضعف المبادالت البينية بين دول المغرب العربي.

ضعف االستثمار في القطاعات اإلنتاجية.

مقارنة بين االتحاد األوربي والمغرب العربي

المعيقات المؤسسية والسياسية

يتشابه االتحاد األوربي واتحاد المغرب العربي من حيث المؤسسات المسيرة (األجهزة اإلدارية)، إذ يسير االتحاد األوربي من طرف

المجلس األوربي، والبرلمان األوربي، ومجلس الوزراء، واللجنة األوربية، ومحكمة العدل، ويسير اتحاد المغرب العربي كل من مجلس

الرئاسة، واألمانة العامة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وهيئة القضاء، لكنهما يختلفان من حيث فعالية هذه المؤسسات، وإذا كان

االتحاد األوربي يعاني من غياب سياسة مشتركة في الميدان الصناعي، ويطبق سياسات مشتركة في باقي القطاعات، فإن اتحاد المغرب

العربي يعاني من غياب السياسات المشتركة والصراع حول الحدود.

المعيقات االقتصادية والمالية

تتمثل المعيقات االقتصادية بالنسبة لالتحاد األوربي في توفير شروط المنافسة الصناعية، والتي ال تطرح أي مشكل بالنسبة للمغرب

العربي الذي الزال يعاني من تفاوت الناتج الداخلي الخام، وغياب هيكلة للمجال المغاربي الذي يشكل هامشا تابعا ألوربا، وإذا كان

االتحاد األوربي قد تمكن من تحقيق الوحدة النقدية سنة 1999، فان بلوغ هذه الغاية يعتبر حلما بالنسبة التحاد المغرب العربي.

خاتمة

يتوفر المغرب العربي على مؤهالت طبيعية وبشرية واقتصادية تأهله لتحقيق االندماج وتكوين تكتل جهوي وازن، لكن المشاكل

السياسية والدسائس الخارجية حالت دون ذلك.
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 المشاركة حق وواجب )ننتخب ممثلينا في مجلس المؤسسة(

تقديم إشكالي

إذا كانت معركة الحقوق والواجبات الوطنية واإلنسانية أول خطوة لممارسة المواطنة النشيطة، فالمشاركة في انتخاب ممثلي التالميذ

بمجلس المؤسسة تعتبر تطبيقا عمليا لها.

فما المقصود بمجلس المؤسسة؟

وما هي حقوق وواجبات المشاركة في انتخاب ممثلي التالميذ بالمجلس؟

وكيف يمارس هذا الحق والواجب؟

تعتبر المشاركة في انتخاب ممثلينا في مجلس المؤسسة حقا وواجبا

تتعدد حقوق وواجبات التلميذ داخل الحياة المدرسية

أعطى الميثاق الوطني للتربية والتكوين العديد من الحقوق للتلميذ المغربي، كالحق في التعليم، والمشاركة في الحياة المدرسية، وعدم

التعرض لسوء المعاملة، وفرض عليه بالمقابل واجبات أهمها االجتهاد والمواظبة والعناية بالتجهيزات المدرسية واإلسهام في النشاط

الفردي والجماعي في القسم، وفي األنشطة الموازية ...، كما أعطى النظام األساسي للمؤسسات التعليمية الحق للتلميذ في المشاركة في

وضع قانون داخلي لألقسام، وانتخاب مندوبي األقسام في مطلع كل سنة دراسية.

مجالس المؤسسة

مجلس تدبير المؤسسة: التدبير اإلداري والتربوي والمالي والمحاسباتي للمؤسسة، دراسة برامج عمل المجالس األخرى والمصادقة

عليها، واالطالع على القرارات الصادرة عنها ...

المجلس التربوي: وضع مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة واألنشطة الداعمة والموازية، وتنفيذها وتقويمها.

المجالس التعليمية: تعقد على مستوى كل مادة تعليمية، وتقوم بدراسة وضعية تدريس المادة وأساليب تطويرها، والتنسيق بين

مدرسيها ...

مجالس األقسام: تعقد على مستوى كل قسم، ويدرس مجلس القسم مختلف القضايا التربوية والتقويمية والتأديبية التي تخص

التالميذ.

يتشكل مجلس تدبير المؤسسة من عدة مكونات لممارسة مهام متعددة

تتنوع مكونات مجلس المؤسسة

تتكون تركيبة مجلس تدبير مؤسسة التعليم الثانوي اإلعدادي من عدة أعضاء، فهناك المدير الذي يعتبر رئيسا للمجلس، والحراس

العامون للخارجية، والحارس العام للداخلية، وممثل عن هيئة التدريس لكل مادة، باإلضافة إلى مسير المصالح االقتصادية، ومستشار

في التوجيه والتخطيط التربوي، وكذلك من ممثلين اثنين عن األطر اإلدارية والتقنية، ورئيس جمعية آباء وأولياء التالميذ، وممثل عن

المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي، وممثلين عن التالميذ في المرحلة التأهيلية.

تتعدد مهام مجلس المؤسسة
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يجتمع مجلس تدبير المؤسسة دورتين كل سنة دراسية، وكلما دعت الضرورة لذلك:

الدورة األولى: تتم في بداية السنة الدراسية القتراح النظام الداخلي، ودراسة البرنامج السنوي، وتحديد اإلجراأت المتعلقة بتنظيم

الدخول المدرسي.

الدورة الثانية: عند نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة، وللنظر في التقرير السنوي، وتحديد

حاجيات اإلعدادية للسنة الموالية.

يضمن القانون ممارسة التالميذ لحق انتخاب ممثليهم في مجلس المؤسسة

المشاركة في مجلس المؤسسة حق وواجب

ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على تمتيع التالميذ بمجموعة من الحقوق، ويفرض عليهم عدة واجبات، كالمشاركة في الحياة

المدرسية، وفي األنشطة الموازية، ويضمن النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية العمومية انتخاب التالميذ لمندوب القسم في بداية كل

سنة دراسية، كما يعتبر عملية االنتخاب درسا في ممارسة الديمقراطية واالقتراع السري المباشر.

طريقة اختيار التالميذ لممثليهم في المجلس

االطالع على القوانين التنظيمية لعملية االنتخاب.

الترشح والقيام بالحملة االنتخابية.

إجراء عملية االقتراع السري المباشر.

القيام بعملية فرز األصوات وإعالن النتائج.

خاتمة

تشكل عملية انتخاب ممثلي التالميذ في مجلس تدبير المؤسسات التعليمية صورة مصغرة لممارسة الديمقراطية وحق المواطنة

النشيطة.
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 كيف نعالج مشكال اجتماعيا انطالقا من أمثلة محلية

تقديم إشكالي

تعتبر المشاكل االجتماعية جزأ من حياة اإلنسان، تختلف نوعيتها باختالف المستوى االجتماعي واالقتصادي للمواطن، لذلك تختلف سبل

معالجتها باختالف المنطلقات المرجعية لألشخاص.

فما هو المشكل االجتماعي وأنواعه؟

وكيف أوظف شبكة معالجة لدراسة وتقديم حل لمشكل اجتماعي؟

المشاكل االجتماعية وبعض أنواعها

مفهوم المشكل االجتماعي

نقصد بالمشكل االجتماعي مختلف الصعوبات التي تواجه المجتمع، والناتجة عن خلل في بنائه االقتصادي واالجتماعي، تختلف درجة

خطورته باختالف حجمه وطبيعته، وتنقسم المشاكل االجتماعية إلى مشاكل مرتبطة بانحراف السلوك كالعنف واإلدمان والتشرد...،

ومشاكل ناتجة عن األوضاع االجتماعية كاألمية والبطالة ...

أمثلة للمشاكل االجتماعية

تندرج األمية، والسكن غير الالئق، وتشغيل األطفال، ضمن مشاكل األوضاع االجتماعية الناتجة عن خلل اجتماعي أو اقتصادي تعاني

منه األسرة، كما يعرف مجتمعنا مشاكل مرتبطة بانحراف السلوك، كانتشار ظاهرة العنف واإلدمان والتشرد، وإن كانت في األصل مرتبطة

بمشاكل األوضاع االجتماعية، فإنها أصبحت مع مرور الوقت مرتبطة بانحراف السلوك لعدم رغبة الفرد في التخلي عنها.

شبكة معالجة مشكل اجتماعي وتوظيفها

نموذج لشبكة معالجة مشكل اجتماعي

تتضمن شبكة معالجة مشكل اجتماعي ثالث خطوات أساسية تتمثل األولى في التعريف بالمشكل االجتماعي، واإلحاطة بآثاره وأبعاده

من حيث نوعه، وتجلياته، وآثاره، وأبعاده، ودرجة خطورته على المجتمع، والثانية في تشخيص أسباب المشكل، وتحديد المسؤوليات

باستخراج أسبابه وتصنيفها من حيث األهمية والنوع، وتحديد المسؤوليات، والثالثة في اقتراح الحلول وتحديد األدوار لتفعيلها،

باالطالع على تجارب سابقة، واقتراح نوع الحلول وأمدها، وتحديد األدوار مع مراعاة اإلمكانيات.

التدرب على توظيف شبكة معالجة مشكل اجتماعي

إن ظاهرة تشغيل األطفال مشكل أوضاع اقتصادية واجتماعية، تتضح مظاهره من خالل انتهاك حقوق الطفل وعدم مراعاة مستواه

العمري وطاقاته الجسدية والعقلية…، مما يخلف انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية ذات أبعاد عالمية، تشكل خطورة مستقبلية،

وترتبط هذه الظاهرة بالفقر، وضعف األجور، وقلة فرص الشغل والجهل …، التي تساهم فيها األسباب االقتصادية بشكل رئيسي،

واالجتماعية بشكل مباشر، والسياسية بشكل غير مباشر، وتتحمل مسؤوليتها الدولة والمجتمع، غير أن الحلول تبدو بعيدة المنال لما

تتطلبه من إمكانيات مادية (دور المساعدة االجتماعية بأوربا)، وتشريعات قانونية (يتناقض تطبيقها مع حقوق اإلنسان كسياسة االبن
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الواحد في الصين)، وتغيير في العقليات (التحديد الطوعي للنسل)، وهي حلول يتداخل فيها التربوي والسياسي واالقتصادي

واالجتماعي، غير أنها تضل بعيدة المدى وصعبة التطبيق.

خاتمة

تعتبر المشاكل االجتماعية من أعوص المشاكل التي تعوق تقدم المجتمعات، نظرا لتشعبها وارتباطها باالقتصاد والثقافة والدين …، والتي

تستلزم وجود إرادة سياسية حازمة، وتغيير في العقليات.
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 مسؤولية الدول واألفراد والجماعات في حل المشاكل االجتماعية ومسؤوليتنا نحن

تقديم إشكالي

ساهم التفاوت بين النمو الديمغرافي والنمو االقتصادي في تزايد الحاجة إلى العديد من الخدمات، مما فرض إحداث مرافق عمومية.

فما هو المرفق العمومي؟

وما مدى استجابته ومواكبته لمستجدات التطور الحضاري؟

المرفق العمومي وأهمية الحفاظ عليه

المرفق العمومي كأداة لحل المشاكل االجتماعية

المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة ألداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وهو بذلك يخضع لسلطة الدولة أو من ينوب

عنها، وتتعدد المرافق العمومية بتنوع معايير تمييزها، والتي نذكر منها: أسلوب اإلدارة (عمومية، خصوصية)، ونوع النشاط (إدارية،

اجتماعية، ثقافية...)، والمقياس الجغرافي (وطنية، جهوية...)، والشخصية (معنوية، طبيعية)، وبدل االنتفاع (مجانية، مؤدى عنها)،

وتنقسم خدمات المرافق العمومية إلى أساسية كالتعليم والصحة والنقل ...، وأخرى ال نعطيها نفس األهمية كاألمن والعدل والبيئة، رغم

كونها ضرورية لتأمين خدمات باقي المرافق والتي يفترض في خدماتها أن ترتكز على احترام حقوق اإلنسان.

أهمية الحفاظ على المرفق العمومي والنهوض به

تتعدد آليات النهوض بالمرفق العمومي، فهناك:

آليات أخالقية: تتمثل في االلتزام باألخالق وخدمة المواطن بإخالص، واعتبار خدمة المواطن عمال مجتمعيا، مع امتالك روح

المسؤولية، واحترام حقوق المواطن.

آليات تدبيرية: وتعني التدبير العقالني للمرفق العمومي، واالهتمام بتكوين وتنمية الكفاأت مع إصالح أساليب التسيير وترشيد

الموارد المادية والبشرية.

وإذا كان الموظف يتقيد بالعديد من المبادئ كالمشروعية وااللتزام والمواطنة واألخالق …، ويتحمل مسؤوليات جنائية ومدنية وإدارية

في حالة اإلخالل بالواجب، فإن المواطن (المرتفق) تفرض عليه واجبات نذكر منها: االلتزام بقوانين المرافق العمومية واحترامها.

مساهمة الدولة والمجتمع المدني في حل المشاكل االجتماعية

دور الدولة في حل المشاكل االجتماعية

تضطلع الدولة بمسؤولية تنمية المجتمع، وحل مشاكله من خالل تطبيق برنامج ”سياسة القرب“ الذي يهدف إلى محاربة التهميش والفقر

خصوصا بالعالم القروي، وذلك عن طريق كهربة %92 من القرى، وتزويد %90 منها بالماء الصالح للشرب، ودعم التمدرس، وتوفير

السكن االجتماعي، وتحسين قطاع النقل، وفك العزلة عن القرى، والرفع من المستفيدين من الخدمات الصحية، والحد من البطالة،

وإصالح اإلدارة ...

دور الفرد والمجتمع المدني في حل المشاكل االجتماعية
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يتحمل الفرد مسؤولية حل المشاكل االجتماعية من خالل العمل التطوعي، كالمساهمة في بعض األنشطة أو التبرع ...، غير أن العمل

المؤسسي المنظم الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني هو األكثر أهمية لكونه أوسع تأثيرا، وتقتصر المبادرة الفردية في حل بعض

المشاكل االجتماعية في ميدان محاربة المخدرات مثال على تجنب تناولها واالمتناع عن التدخين، وإنتاج رسائل تحسيسية لآلخرين،

بينما ترتكز المبادرة الجماعية على تنظيم األوراش والنوادي ،... أما الجهات المعنية بالحلول فتتمثل في السلطات المحلية، والعمالة

الطبية، ونيابة وزارة التربية الوطنية على المستوى المحلي، وهي الجهات التي توجه إليها المذكرات، لحماية المؤسسة من المخدرات.

خاتمة

يعتبر حل المشاكل االجتماعية مسؤولية مشتركة بين الدولة واألفراد والجماعات، لكونها تتطلب إمكانيات ومجهودات كبيرة ومتواصلة،

فإلى أي حد توصلت المرافق العمومية ببالدنا إلى حل هذه المشاكل؟
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 ملف حول مؤسسة محمد الخامس للتضامن

تقديم إشكالي

في إطار مساهمة الحركة الجمعوية في التخفيف من حدة المشاكل االجتماعية ظهرت عدة منظمات تضامنية من بينها مؤسسة محمد

الخامس للتضامن.

فما هي هذه المؤسسة؟

وما هي أهدافها ومجاالت تدخلها؟

وكيف ننجز ملفا عن هذه المؤسسة؟

تتعدد أهداف وهياكل ومجاالت عمل المؤسسة

تعريف مؤسسة محمد الخامس للتضامن

مؤسسة محمد الخامس للتضامن، هي مؤسسة اجتماعية ووطنية تأخذ على عاتقها العمل على تجسيد القيم النبيلة لهذا البلد، والنابعة

من الثقافة الدينية ألبنائه ومشاعره الوطنية وإحساسهم اإلنساني، وقد أنشأت هذه المؤسسة من قبل الملك محمد السادس في 21 ربيع

األول 1420هـ، الموافق 5 يوليوز 1999م، تعمل بشراكة مع الفاعلين االجتماعيين على محاربة الفقر، وتتكون من مجلس إداري يرأسه

الملك، وتعتمد في تمويل مشاريعها على مساهمة مؤسسات الدولة والمحسنين وتبرعات المواطنين (شراء الشارات، الطوابع البريدية

...)، وشعار المؤسسة "لنتحد ضد الحاجة".

التنظيم اإلداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن

يتشكل الهيكل التنظيمي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من الرئيس (الملك محمدالسادس)، باإلضافة إلى توفرها على موارد بشرية

وضعت رهن إشارتها من طرف أعضاء مجلسها اإلداري وبعض شركائها، ويتكون الطاقم المسير من رؤساء مشاريع مؤهلين للسهر على

إعداد وتنفيذ أعمال أفقية وعمودية لمساعدة المعوزين، والتنسيق مع الشركاء، ويضم كذلك أطرا مشرفة على التسيير اإلداري والمالي

وتدبير التواصل والنظم المعلوماتية، فضال عن المساعدات االجتماعية، ويعمل هذا الطاقم تحت إشراف مستمر لعضو من المجلس

اإلداري.

أهداف المؤسسة ومجاالت عملها

تتمثل أهداف مؤسسة محمد الخامس للتضامن في التخفيف من حدة الفقر عبر االهتمام بشؤون الفقراء والمحتاجين والمعوقين،

وإنجاز برامج لفائدتهم، كما أنها تقدم مساعدات استعجاليه إلنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية، وتتميز مجاالت عمل المؤسسة بالتنوع،

فهناك:

الجانب اإلنساني: مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، عمليات اإلفطار في رمضان، استقبال المغاربة المقيمين بالخارج ...

الجانب االجتماعي: إنشاء ودعم المراكز االجتماعية، توفير العالج للفئات المحتاجة، إعادة إدماج المعاقين ...

الجانب التنموي: محو األمية، التحسيس الطبي وحماية البيئة، التزويد بالماء الصالح للشرب ...
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إستراتيجية المؤسسة

تنبني إستراتيجية مؤسسة محمد الخامس للتضامن حول محورين اثنين:

العمل اإلنساني الذي يروم باألساس إلى التخفيف من معاناة الفئات المعوزة عبر تزويدها بالمساعدات العينية الضرورية: مواد

غذائية، ألبسة، أدوية، معدات طبية وغيرها.

العمل على تحسين وتطوير ظروف العيش عبر: محاولة القضاء على أسباب الفقر، المساهمة في تقوية الخدمات االجتماعية (خاصة

بالعالم القروي)، تحسين موارد دخل الفئات المحرومة، الحد من هشاشة الوضع الذي تتواجد عليه بعض شرائح المجتمع

(بالخصوص ربات البيوت، وذوي االحتياجات الخاصة)، وكذا التقليص من اآلثار السلبية للفقر على األطفال.

العمل على مالءمة طرق ووسائل التدخل مع الحاجيات

تعتمد مؤسسة محمد الخامس أثناء إنجازها لبرامجها على الدينامية المحلية التي تمكن من تحديد الفئات المستهدفة وحاجياتها، مع

الحرص على ضمان االنسجام واالستمرارية للمشاريع.

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تجند كل المغاربة

إن توفر شروط الشفافية واحترام قواعد التدبير السليم، قيم التضامن والمواطنة، كلها عناصر ستساعد وال شك على تحفيز كل المغاربة

للتعبئة من أجل مساعدة المحرومين بكل طواعية، وقد كان النخراط الفاعلين الحقيقيين في مجال محاربة الفقر دور بارز في تحسيس

المجتمع بضرورة الوقوف بجانب الفئات المعوزة لتخليصها من براثين اإلقصاء والتهميش، وإذا كانت هذه السياسة من المهام الموكلة

للدولة، فهذا ال يقصي الدور الذي يضطلع به بعض الفاعلين كالمقاوالت، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني بوجه عام، في

بلورة كل أهدافها وضمان نجاحها، إضافة إلى كل هؤالء الفاعلين، والوسائل والطاقات التي يتوفرون عليها، هناك بدائل مهمة لدى الفئات

المعنية لتساهم بدورها في تحسين ظروفهم.

فلسفة مؤسسة محمد الخامس للتضامن

فلسفة الحمالت التضامنية ومحاربة الفقر هي بالفعل مستلهمة من توصيات األمم التي تربط التضامن بالمبادئ األساسية لحقوق

اإلنسان، فضال عن التقاليد الدينية للمغرب وثقافته األصيلة المبنية على التسامح واإلخاء، وتشير المعطيات اإلحصائية للفترة 1998–

1999 إلى أن الفقر بالمغرب قد بلغ %19 من مجموع السكان، أي ما يناهز 5.31 مليون شخص، % 65 بالوسط القروي، ولمواجهة هذه

الوضعية واستئصال هذه اآلفة االجتماعية وجه جاللة الملك محمد السادس، وهو ولي للعهد في 14 أكتوبر 1998، نداء مؤثرا بوجوب

العمل على إحياء قيمنا التضامنية، وقد لقي هذا النداء استحسانا، وهو يتزايد يوما بعد يوم من لدن جميع شرائح المجتمع، من

السلطات العمومية إلى الجماعات المحلية، من المنظمات غير حكومية إلى القطاع الخاص، ومن الهيئات المهنية إلى الفنانين والوسائل

اإلعالمية.

مبادئ عمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن

تشبثا بمبادئ الشفافية التي تتبناها المؤسسة، يتسم تنظيم الحمالت التضامنية لجمع التبرعات بما يلي:

استعمال شارة مسجلة ومحفظة للتعريف بأنشطة المؤسسة، والوثائق التي تستعملها والمواد التي توزعها.

تحديد فترة االكتتاب وتقديم الهبات في عشرة أيام ما عدا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يستفيدون من خمسة أيام

إضافية.

غياب أي تعليمات أو ضغوطات في هذا الصدد، ويتمتع كل مواطن بمطلق الحرية في التبرع أو االمتناع عن ذلك.

رفض اللجوء إلى بعض أنواع الهبات كاالقتطاعات من األجور، حتى ولو كانت بطلب من المأجورين أنفسهم.
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رفض مداخيل الحفالت التي لم تخضع لمراقبة المؤسسة.

التأكد من مالءمة الهبات العينية وأهداف المؤسسة، وكذا القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالجانب الصحي.

تسليم توصيل مقابل كل تبرع مالي، أوشيك أو إيداع هبة عينية.

وجوب مرور كل دفع عبر الحساب المفتوح لدى بنك المغرب.

المبالغ المجموعة تنشر بصفة منتظمة من طرف مكتب لتدقيق الحسابات معتمد من طرف المؤسسة.

التدرب على إنجاز ملف حول مؤسسة محمدا لخامس للتضامن

منهجية إنجاز ملف

إلعداد ملف حول موضوع ما، كمؤسسة محمد الخامس للتضامن مثال، نتبع الخطوات المنهجية التالية:

تحديد الموضوع: يجب تحديد المفاهيم األساسية والفرعية للموضوع، ومحاور الملف واشكاليته، وإبراز أهميته االقتصادية

واالجتماعية والثقافية والبيئية، ونتائجه على األفراد والجماعات.

جمع المادة: البحث عن الوثائق والنصوص المرتبطة بالموضوع في المكتبات الخاصة والعمومية، والمواقع اإللكترونية، أو عن طريق

االتصال بالجهات المعنية، باإلضافة إلى األبحاث الميدانية، وتتنوع هذه الوثائق بين المخطوطة والسمعية البصرية وشهادات بعض

المستفيدين.

معالجة المعلومات: تحليل المعلومات ومقارنتها، والنقد العلمي لآلراء المخالفة وطرح االستنتاجات، وتمثيل المعطيات الكمية في

رسوم بيانية وجداول.

صياغة الموضوع: تركيب المعطيات والتعليق على النتائج مع تحديد عنوان وتصميم ومراجع الموضوع.

خاتمة

تعتبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن إحدى أهم مكونات العمل الجمعوي التضامني بالمغرب، لهذا وجب علينا ألعمل من أجل دعمها

وإظهار أهمية منجزاتها اإلنسانية.
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 تخليق الحياة العامة )المفهوم واالليات، اقتراح خطة لمحاربة الرشوة(

تقديم إشكالي

يعتبر تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية من المشاكل والتحديات الحقيقية التي يواجهها المغرب، في إطار تخليق الحياة العامة، وبناء

دولة الحق والقانون.

فما المقصود بتخليق الحياة العامة؟

وما هي آلياته؟

وكيف يمكننا محاربة الرشوة؟

تساهم عدة آليات في تخليق الحياة العامة

مفهوم تخليق الحياة العامة

يقوم مفهوم تخليق الحياة العامة على محاربة الفساد اإلداري، وإصالح اإلدارة بهدف حماية المصلحة العامة، وترسيخ قيم الشفافية

والنزاهة وتكافئ الفرص، وال يتحقق ذلك إال بتقوية النظام الديمقراطي، واحترام حقوق اإلنسان، وتكاثف الجهود بين المرافق العمومية

وجمعيات المجتمع المدني واألفراد.

تساهم عدة آليات في تخليق الحياة العامة

تتعدد اآلليات المساهمة في تخليق الحياة العامة، ومنها:

اآلليات الدينية (الكتاب والسنة): حيث يحرم الدين اإلسالمي الغش والرشوة.

اآلليات القانونية: تتجلى في فرض احترام القانون على الجميع، عن طريق سن قوانين تجرم الرشوة، سواء منها القانون الجنائي، أو

على شكل اتفاقيات دولية.

اآلليات التربوية: كتخصيص وزارة التربية الوطنية ألنشطة سنوية للتحسيس بمخاطر الرشوة.

اآلليات الجمعوية: حث المجتمع المدني ودعمه للعمل على محاربة الرشوة والتحسيس بمخاطرها.

اآللية الثقافية: تكمن في نشر القيم الدينية والحضارية القائمة على الشفافية والمحاسبة والنزاهة وتغليب المصلحة العامة.

اآللية المعرفية اإلخبارية: تقوم على رصد أشكال الفساد وتعميق المعرفة بها لدى المواطنين.

آلية التحسيس والتوعية: فضح وسائل اإلعالم ألشكال الفساد، وقيام مؤسسات المجتمع المدني بتوعية المواطنين وتحسيسهم

بآثاره السلبية.

تعاني المجتمعات من انتشار ظاهرة الرشوة

مفهوم الرشوة وأشكالها

نجمت ظاهرة الرشوة عن استغالل الموظف (المرتشي) لسلطته السياسية أو اإلدارية أو القضائية أو االقتصادية لخدمة مصالحه

الخاصة، أو رغبة بعض المواطنين (الراشي) في الحصول على امتيازات وحقوق غير قانونية، أو استرجاع حقوق مسلوبة، وتتخذ
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الرشوة شكلين أساسين:

شكل ينتشر في اإلدارات العمومية خالل عالقاتها مع المواطنين، وتعاني منها الفئات الفقيرة والمستضعفة، وينتج عنها المس بكرامة

اإلنسان.

شكل ينتشر في قطاعات اقتصادية واسعة، ويعاني منه رجال األعمال والمستثمرون، وينتج عنه التالعب في الصفقات العمومية.

محاربة ظاهرة الرشوة

تنص الشرائع الدينية والقوانين الوضعية على تجريم المتعاملين بالرشوة، فاإلسالم يلعن المتعاملين بها لقول رسول آ� صلى ا� عليه

وسلم "لعن آ� الراشي والمرتشي"، ويعاقب القانون الجنائي المغربي كل من حاول الحصول على امتيازات مقابل هدايا نقدية أو عينية

بالسجن والغرامة المالية، ومن جهة أخرى يرفض المجتمع المدني ظاهرة الرشوة باعتبارها إجهاضا للديمقراطية، وخرقا لحقوق اإلنسان.

اقتراح خطة لمحاربة الرشوة

اختيار نوع النشاط المالئم لطرح مشكل الرشوة، كالمسرحيات والندوات واألشرطة الوثائقية ...

اختيار الوسائل المالئمة لتنفيذ الخطة، باستعمال أدوات واضحة ومالئمة.

تحديد الفئة المستهدفة: تالميذ المؤسسة، جمعية اآلباء، أعضاء من جمعيات المجتمع المدني ...

تقديم النشاط المشخص لظاهرة الرشوة بمختلف أنواعها، مع تحديد أسبابها وانعكاساتها واقتراح حلول لمحاربتها.

خاتمة

رغم الجهود المبذولة لتخليق الحياة العامة والقضاء على مظاهر الفساد اإلداري من رشوة واستغالل النفوذ، فإنها تبقى غير كافية نظرا

لعدم نزاهة بعض المسؤولين، وضعف المحاسبة القائمة على مبدإ: "من أين لك هذا".
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 إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي )الدستورية( أو حقوق غيري؟

تقديم إشكالي

تتعرض الحقوق الدستورية للفرد لخرق مستمر، ولضمان هذه الحقوق والتمتع بممارستها وضعت الدولة أجهزة تسهر على إنصاف

المتضررين، أن كما المجتمع المدني قد تكتل أيضا لمواجهة هذه الخروقات.

فما هي أنواع الخرق التي قد تتعرض لها حقوقي أو حقوق غيري؟

وأين في الجأ هذه الحالة لحمايتي وإنصافي؟

تتعدد حاالت خرق الحقوق الدستورية

تطال الخروقات بشكل يومي كل مجاالت حقوق اإلنسان، ففي المجال السياسي يتعرض العديدون لالختطاف واالعتقال بسبب آرائهم

السياسية، كما تتعرض العديد من الحريات للتضييق، كحرية الصحافة، وتأسيس الجمعيات واألحزاب، في أما المجال االجتماعي

واالقتصادي فتتعرض فئات عريضة من المواطنين للحرمان من حقها المشروع في السكن والتعليم والصحة والشغل...، وتعتبر بعض

الفئات المستضعفة أكتر عرضة من غيرها لهذه االنتهاكات، كالمرأة والطفل.

تتعدد الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري

تختلف هذه الجهات حسب طبيعة مصدر الضرر:

المحاكم: وهي المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية الحقوق الدستورية، وهي متعددة االختصاصات، ويمكن اللجوء إلى كل

صنف منها حسب نوع الضرر، إذا كان مصدر الضرر مدنيا يمكن اللجوء إلى المحاكم االبتدائية، االستئناف، المجلس األعلى، وإذا كان

مصدر الضرر تجاريا يمكن اللجوء إلى المحاكم التجارية، وإذا كان مصدر الضرر الدولة أو أحد المؤسسات العمومية يمكن اللجوء إلى

المحاكم اإلدارية.

الهيئات الحكومية الرسمية: كالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان الذي تم تأسيسه سنة 1990م، ويهتم بدراسة القضايا المتعلقة

بانتهاكات حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى ديوان المظالم الذي تأسس سنة 2001م، ويهدف إلى ضبط الخروقات التي قد تقع في

عالقة المواطن باإلدارة.

الهيئات غير الحكومية: وهي جمعيات ومنظمات غير حكومية تسعى إلى فضح االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والضغط على

الحكومات التي ترتكبها عبر مجموعة من الوسائل كاالحتجاج وتوعية المواطنين بحقوقهم، ومن ضمن هذه الهيئات نجد الجمعية

المغربية لحقوق اإلنسان، منتدى الحقيقة واإلنصاف، منظمة العفو الدولية فرع المغرب ...

التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه

رصد حالة خرق الحق الدستوري: وذلك بتشخيص الحالة، وتحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر، ثم تحديد الجهة التي

خرقت الحق.

التعريف بالحالة: جمع الوثائق، وتثبيت األدلة، تم طلب االستشارة القانونية.
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عرض الحالة على الجهة المختصة: االتصال بالمحامي، وتقديم التقرير للجهات المختصة، ثم توكيل محامي للدفاع من أجل

استرجاع الحق.

خاتمة

إن مجهودات الدولة والمجتمع المدني لحماية حقوق اإلنسان تبقى محدودة المفعول مادام المواطن في حد ذاته جاهال بهذه الحقوق،

فحماية حقوق اإلنسان تمر أوال عبر معرفتها والوعي بها.
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 ظاهرة األنظمة الديكتاتورية )دراسة حالة النازية(

تقديم إشكالي

واجهت األنظمة الديمقراطية في أوربا صعوبات كبيرة بعد الحرب العالمية األولى، واتجهت بعض الدول األوربية للخروج من هذه

الصعوبات إلى إقرار أنظمة ديكتاتورية بدأ تطبيقها في ايطاليا على يد الفاشية، وتمثل النازية األلمانية نموذجا لفهم ظاهرة األنظمة

الديكتاتورية من حيث ظروف قيامها، وأسلوب حكمها ونتائجها.

فما هي أهم أسباب ومظاهر ونتائج ظهور هذه الحركة؟

ساهمت عدة عوامل في ظهور الدكتاتورية األلمانية

مهدت عدة عوامل لظهور النازية

ساعدت عدة ظروف على وصول الحزب النازي إلى الحكم:

على المستوى السياسي: أدى انهزام ألمانيا في الحرب العالمية األولى إلى انهيار النظام اإلمبراطوري، واشتداد التنافس بين األحزاب

السياسية األلمانية على السلطة، باإلضافة إلى تنازل غليوم الثاني عن الحكم، وأقيمت حكومة فيمار، فانتشرت اضطرابات سياسية

واقتصادية لم تستقر إال بعد سنة 1924م، وعقب فشل أدولف هتلر في االستيالء على السلطة خالل انقالب 1923م، اهتم بالعمل

الحزبي وشارك في االنتخابات مستغال االستياء العام في ألمانيا نتيجة معاهدة فرساي واآلثار السلبية ألزمة 1929، فتضاعف عدد

المنخرطين في حزبه النازي، فوصل إلى السلطة سنة 1933 بعد الفوز في االنتخابات.

على المستوى االقتصادي: واجهت حكومة فيمار صعوبات اقتصادية كارتفاع األسعار، واختالل التوازن بين اإلنتاج واالستهالك

نتيجة ارتفاع التكاليف، وخسائر الحرب، باإلضافة إلى مساندة شركة كروب للحزب النازي.

على المستوى االجتماعي: عرفت ألمانيا ارتفاع في نسب البطالة وانخفاض في األجور.

عمل هتلر بعد وصوله إلى الحكم على إرساء دعائم الديكتاتورية النازية في ألمانيا

ـُين مستشارا أللمانيا، وقد عمل على تطبيق نهجه الديكتاتوري في مختلف الميادين: إثر فوز هتلر في االنتخابات ع

في الميدان السياسي: قام بحل النقابات، ومنع األحزاب، وفرض الحزب الوحيد، وإلغاء النظام الفدرالي وإقرار النظام المركزي، وجمع

بين منصبي المستشارية والرئاسة منذ غشت 1934م، وأصبح الفوهرر هتلر يتمتع بسلطات واسعة.

في الميدان االقتصادي: نهج هتلر سياسة االقتصاد الموجه في إطار التخطيط مع إعطاء األولوية لألشغال الكبرى والصناعات

العسكرية، باإلضافة إلى العمل على توسيع المجال الحيوي الحتواء فائض السكان، وتوفير المواد األولية الضرورية الستمرار الشعب

األلماني، أدت هذه اإلجراأت إلى انتعاش االقتصاد األلماني وتراجع البطالة.

في الميدان االجتماعي: تم جعل العرق اآلري محور حياة الجماعة مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه نقيا.

منهجية دراسة البيوغرافية التاريخية على شخصية هتلر

حياة هتلر وصفاته وأفكاره
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ولد أدولف هتلر بمدينة برونو النمساوية سنة 1889م، وانخرط في الجيش سنة 1914م، وانظم إلى الحزب الوطني االشتراكي للعمال

األلمان سنة 1919م، وأصبح رئيسا له سنة 1921م، وقاد أول انقالب سنة 1923م، وسجن سنة 1924م، وعين مستشارا سنة

1933م، وجمع بين الرئاسة والمستشارية سنة 1934م، وانتحر سنة 1945م، وتتمثل أهم أفكار هتلر في اعتبار النازية، نقيض النظام

البرلماني، لكونها تحصر المسؤولية في شخص الزعيم. وارتكازه في بناء الدولة على أساس عنصري، ينكر المساواة بين األعراق، ويرفض

البقاء للضعفاء، ويعتبر المجال الحيوي من مقومات البقاء للشعب األلماني.

سمات الدولة النازية

تتمثل أهم سمات الدولة النازية في الشمولية التي تسعى إلى إقرار نظام ديكتاتوري يحتكر كل السلط، حيث أحدث هتلر نظاما نازيا

يقوم على تجميع السلط في يده، ومنع حرية التعبير، وإلغاء النظام البرلماني والتعددية الحزبية، وهو بذلك نظام عنصري يقوم على

تمجيد العنصر الجرماني اآلري، وكراهية األجانب من يهود وماركسيين وليبراليين، واهتم هتلر أيضا بالتخطيط االقتصادي وتقوية

الصناعة التجهيزية والعسكرية، وتشغيل العاطلين، وتشجيع الوالدة واالنخراط في الشبيبة الهتلرية، وحدد دور الدولة في إقصاء

العناصر األجنبية وتطهير المجتمع من الضعفاء، واإلعداد للتوسع اإلمبريالي لتأمين المواد األولية وتصدير المواد األلمانية وتجاوز قرارات

معاهدة فرساي.

خاتمة

ساهمت القيود التي فرضت على ألمانيا بموجب الحرب العالمية األولى في ظهور التطرف السياسي، الذي توج بوصول النازية إلى

السلطة وعودة التوتر إلى العالقات الدولية، مما تسبب في قيام الحرب العالمية الثانية.
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 الحرب العالمية الثانية )األسباب والنتائج(

تقديم إشكالي

نهجت األنظمة الدكتاتورية سياسة التوسع لمواجهة آثار األزمة االقتصادية، فاصطدمت بمصالح األنظمة الديمقراطية االستعمارية،

وبذلك نشبت الحرب العالمية الثانية.

فما هي أهم أسباب ومراحل ونتائج هذه الحرب؟

ساهمت مجموعة من العوامل في اندالع الحرب العالمية الثانية التي مرت بعدة مراحل

أسباب الحرب العالمية الثانية

تضافرت عدة أسباب الندالع الحرب العالمية الثانية، ومنها أسباب غير المباشرة، وتتمثل في:

مخلفات الحرب العالمية األولى: فعلى اثر هذه الحرب سيتم توقيع العديد من المعاهدات التي أقرت شروطا قاسية في حق الدول

ـُرضت ـُلصت جيوشها، وف المنهزمة (كان من أهمها معاهدة فرساي)، أدت هذه المعاهدة إلى إضعاف ألمانيا عسكريا وماليا، حيث ق

عليها غرامة مالية عجزت عن أدائها، مع اقتطاع أجزاء ترابية منها لفائدة دول مجاورة، وأدى ذلك إلى استياء الشعب وظهور نظام

هتلر النازي·

أزمة 1929: بحيث ساهمت هذه األزمة في تدهور اقتصاد الدول الرأسمالية الديمقراطية، مما سيؤدي إلى تقوية األنظمة

الدكتاتورية ونهجها لسياسة التوسع للحصول على أسواق تجارية لتصدير فائض إنتاجها واستيراد حاجياتها.

هذا وستعرف العالقات الدولية فيما بين الحربين  1919–1939 تطورات هامة بحيث سيقوم هتلر بخرق بنود معاهدة فرساي بإعادة

تسليح بالده، أن كما بعض الديكتاتوريات ستبدأ في التوسع بحيث ستحتل ايطاليا الحبشة، وستتوسع اليابان في منشوريا شمال

الصين، كما أن هذه الديكتاتوريات ستنسحب من عصبة األمم، وستقوم بتكوين تحالفات فيما بينها.

السبب المباشر: شكلت التوسعات األلمانية السبب المباشر في اندالع الحرب العالمية الثانية، فمع نهاية ثالثينيات القرن الماضي

سيبدأ هتلر سياسته التوسعية، بحيث سيضم النمسا في إطار ما تعرف باالنشلوس سنة 1938م، وفي نفس السنة سيقوم بضم

إقليم السوديت التشيكوسلوفاكي قبل أن يقوم بضم تشيكوسلوفاكيا كاملة سنة 1939م، لكن اجتياحه لبولونيا في فاتح شتنبر

1939 سيؤدي إلى اندالع الحرب العالمية الثانية بعد تدخل فرنسا وانجلترا.

مراحل الحرب العالمية الثانية

مرت الحرب العالمية الثانية بمرحلتين أساسيتين:

المرحلة األولى امتدت من 1939م إلى 1941م: شهدت هذه المرحلة انتصارات دول المحور، فقد تمكنت الجيوش األلمانية من غزو

بولونيا والسيطرة على حوض البحر المتوسط ومعظم الدول األوربية، والشروع في غزو االتحاد السوفياتي سنة 1941م، كما

عرفت هذه المرحلة حرب الغواصات التي استهدفت عزل انجلترا عن مستعمراتها، كما لجأت اليابان إلى تدمير أهم قاعدة أمريكية

في المحيط الهادي "بيرل هاربور".
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المرحلة الثانية امتدت من 1942م إلى 1945م: شكلت هذه المرحلة مرحلة تحول موازين القوى لصالح الحلفاء فانهزمت ألمانيا

في معركة ستالينغراد واستسلمت سنة 1945م، ثم إيطاليا وكذلك اليابان بعد ضربها بقنبلتين ذريتين (مدينتي ناكازاكي

وهيروشيما)، وقد عرفت هذه المرحلة اتساع رقعة الحرب بدخول الواليات المتحدة األمريكية واليابان بعد قصف هذه األخيرة

لقاعدة بول هاربر األمريكية، كما ستعرف هذه المرحلة إنزال قوات الحلفاء بشمال إفريقيا التي ستعرف أطوارا من الحرب العالمية

الثانية.

خلفت الحرب العالمية الثانية عدة نتائج

النتائج البشرية

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن ماليين القتلى في صفوف الدول المتحاربة (أزيد من 60 مليون قتيل) خصوصا ألمانيا واالتحاد

السوفياتي واليابان، ويمكن تفسير هذه الخسائر البشرية الفادحة بطول فترة الحرب، واألسلحة الفتاكة التي استخدمت فيها، وقد كان

لهذه الخسائر انعكاسات ديموغرافية واقتصادية كتراجع الوالدات وشيخوخة المجتمع وما رافقهما من ازدياد لمعدالت اإلعالة ونقص

في اليد العاملة.

النتائج االقتصادية

أدت الحرب العالمية الثانية إلى تدمير البنيات التحتية للعديد من البلدان األوربية، مما انعكس على اإلنتاج الصناعي والفالحي الذي

انخفض بأكثر من %50، كما أن تكلفة الحرب الباهظة دفعت بمعظم الدول األوربية لالقتراض من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع المديونية

واألسعار وانخفاض مستوى المعيشة داخل أوربا عامة.

النتائج السياسة

أدت الحرب العالمية الثانية إلى تغيير موازين القوى على الصعيد العالمي، حيث عقد الحلفاء عدة مؤتمرات فرضوا خاللها مجموعة من

المعاهدات على الدول المنهزمة (باستثناء ألمانيا المقسمة)، كما أن مؤتمر يالطا 1945 وضع خريطة العالم لما بعد الحرب، كما تغيرت

الخريطة السياسية ألوربا، ويمكن إجمال أهم التغيرات فيما يلي:

اندماج دول البلطيق (استونيا، ليتونيا، لتوانيا) باالتحاد السوفياتي.

توسع بولونيا في اتجاه بحر البلطيق.

تحول دول أوربا الشرقية إلى الشيوعية وإلتحاقها باالتحاد السوفياتي.

تقسيم ألمانيا والنمسا إلى منطقتي نفوذ وعاصمتيهما إلى أربع مناطق نفوذ: فرنسية، بريطانية، أمريكية وسوفياتية.

تأسست هيئة األمم المتحدة سنة 1945م على أنقاض عصبة األمم للحفاظ على السلم العالمي، ونشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

خاتمة

شاركت المستعمرات اإلفريقية واألسيوية في الحرب العالمية الثانية إلى جانب أوربا، ولذلك ستطالب بعد الحرب باستقاللها السياسي،

مدعمة في طلبها باالتحاد السوفياتي والواليات المتحدة وميثاق األمم المتحدة.
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 القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

تقديم إشكالي

تمكن اليهود من إقامة دولة إسرائيل بفلسطين بمساعدة االحتالل البريطاني، وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية اضطرت إسرائيل إلى

الدخول في مفاوضات مع العرب.

فما هي أهم تطورات هذه القضية؟

تمكنت الحركة الصهيونية من تحقيق أهدافها

وافقت أطماع الصهاينة مصالح بريطانيا

تمكن تيودور هرزل (1860–1904) من تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية خالل مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897م بهدف جمع شتات

اليهود الفارين من اضطهاد شعوب روسيا وأوربا، وتكوين دولة يهودية بفلسطين، وقد وافقت هذه الرغبة الصهيونية مصالح االستعمار

البريطاني المتمثلة في إيجاد دولة حليفة لحماية مصالحها بالشرق األوسط بعد تجزئته، فأبرمت بريطانيا وعد بلفور في نونبر 1917

مع الحركة الصهيونية لتشكيل الدولة اليهودية بفلسطين، وقد ساهمت عصبة األمم في إحداث هذه الدولة بوضع فلسطين تحت

االنتداب البريطاني منذ يوليوز 1922، ونصت على إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين.

االستيطان الصهيوني والثورات العربية

أسس الصهاينة الوكالة اليهودية بفلسطين تمهيدا إلقامة دولتهم عن طريق شراء األراضي الفالحية والسيطرة على المجاالت الصناعية

والتجارية، فارتفعت ملكيات اليهود بفلسطين من 59000 دونم (الدونم =  1000 متر مربع) سنة 1922 إلى 1600000 دونم سنة

1948، مع تنظيم هجرات يهودية مكثفة نحو فلسطين، لترتفع نسبتهم من %6 سنة 1880 إلى %31.4 سنة 1945، إضافة إلى إقامة

مليشيات صهيونية مسلحة إلرهاب العرب وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، في المقابل اندلعت عدة ثورات عربية بفلسطين منذ سنة

1920 احتجاجا على نشاطات الوكالة اليهودية، وأهمها ثورة عز الدين القسام المسلحة سنة 1935، وثورات أخرى ما بين 1936

و1939 لكن االحتالل البريطاني واجهها باعتقال الزعماء ونفيهم، وإصدار الوعود بتشكيل الدولة العربية وتقنين الهجرات اليهودية.

احتد الصراع العربي اإلسرائيلي بعد تقسيم فلسطين

المواجهات العسكرية

تحت ضغط الواليات المتحدة األمريكية اعترفت منظمة األمم المتحدة بدولة إسرائيل وأصدرت في 29 نونبر  1947 قرارا بتقسيم

فلسطين بين العرب واليهود، وبعد انتهاء فترة االنتداب البريطاني في 14 ماي 1948 تم إعالن قيام دولة إسرائيل، فصادرت األراضي

العربية بعد طرد الفلسطينيين، مما أدى إلى نشوب حربين بين الدول العربية وإسرائيل سنتي 1948 و 1967 انتهتا بانهزام العرب

وتوسيع المستوطنات اليهودية حتى شملت كل أراضي فلسطين وصحراء سيناء وهضبة الجوالن السورية، إضافة إلى حرب الكرامة في

أكتوبر 1973 التي لم يسترجع العرب خاللها أي أرض محتلة، فاضطرت مصر إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 مع إسرائيل

مقابل استعادة أرض سيناء.

المفاوضات السلمية
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تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في يناير 1964 بهدف توحيد المقاومة الفلسطينية في الشتات لمواجهة إسرائيل، وقد تم

االعتراف بها كالممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين في مؤتمر القمة العربي بالرباط سنة 1974، وبعد فشل الخيار العسكري في

تحرير األراضي اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة منذ 1987 وفرضت على إسرائيل قبول التفاوض مع العرب على أساس األرض مقابل

السالم منذ عقد مؤتمر مدريد سنة 1991 وهذا ما أكدته اتفاقية غزة وأريحا أوال في شتنبر 1993 بأوسلو، ثم اتفاقية واي بالنتيشن

في أكتوبر 1998 بواشنطن، وانتهت هذه المفاوضات بفشل منظمة التحرير الفلسطينية في استرجاع األراضي المحتلة أو ضمان حق

عودة فلسطينيي الشتات إلى أرضهم.

خاتمة

تنكرت إسرائيل لكل االتفاقيات السابقة، وأصبحت ال تقبل المفاوضات مع الفلسطينيين إال على أساس األمن مقابل السالم، وهذا ما

توضحه الهجمات اإلسرائيلية المتكررة على المناطق الفلسطينية.
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 المغرب )الكفاح من أجل االستقالل وإتمام الوحدة الترابية(

تقديم إشكالي

أدت سياسة االستغالل الفرنسي واإلسباني للمغرب إلى تطور الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل

والموجهة المسلحة.

فكيف واجه المغاربة االحتالل العسكري الفرنسي واالسباني؟

وما مراحل الكفاح الوطني من أجل االستقالل وإتمام الوحدة الترابية؟

االحتالل العسكري الفرنسي واالسباني للمغرب والمقاومة المسلحة له

مراحل االحتالل الفرنسي واالسباني للمغرب

بفرض معاهدة الحماية سنة 1912م تم تقسيم المغرب إلى مناطق تحت الوصاية الفرنسية وأخرى تحت السيطرة اإلسبانية، في حين

أصبحت طنجة مدينة دولية، وقد استمر غزو المغرب من طرف فرنسا وإسبانيا  22سنة (1912–1934)، وبدأت فرنسا بالسيطرة على

غرب المغرب أو ما أسماه الجنرال ليوطي "بالمغرب النافع" أي المغرب المتميز بأهميته االقتصادية وخاصة الفالحية (سهول وهضاب

المغرب الشمالي)، ثم بعد ذلك شرعت في احتالل المناطق الجبلية والصحراوية (المغرب غير النافع) إال أنها ووجهت بمقاومات مسلحة

عنيفة أخرت السيطرة الكاملة على المغرب إلى حدود سنة 1934م.

مقاومة المغاربة لالحتالل الفرنسي واإلسباني

مقاومة الهيبة بالصحراء وسوس: من أبرز معاركها هزيمة سيدي بوعثمان سنة 1912م أمام الجيوش الفرنسية، وتراجع الهيبة إلى

الجنوب.

مقاومة موحا أوحمو الزياني باألطلس المتوسط: من أبرز معاركها الهري سنة 1914م التي كبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة،

واستمرارها إلى حدود استشهاد موحا سنة 1921م.

مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي بالريف: من أبرز معاركها أنوال سنة 1921م ضد الجيش االسباني الذي اضطر للتحالف مع

فرنسا إلرغام الخطابي على االستسالم سنة 1926م.

مقاومة عسو أوبسالم بصاغرو: من أبرز معاركه بوغافر سنة 1933م التي أجبر فيها الفرنسيين على قبول شروطه لالستسالم

وتوقف المقاومة المسلحة سنة 1934م.

تطور الحركة الوطنية المغربية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل

ظهرت المقاومة السياسية لعدة عوامل واتخذ العمل من خاللها بعدة أشكال

تعتبر الحركة الوطنية المغربية حركة سياسية منظمة تهدف إلى مواجهة المخططات االستعمارية، وقد ظهرت المقاومة السياسة بعد

إصدار الظهير البربري في 16 ماي 1930 من طرف السلطات الفرنسية االستعمارية، وضعف المقاومة المسلحة، على يد فئة من الشباب

المثقف، ويرجع ذلك لعدة عوامل:
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عوامل فكرية: ظهور الحركة السلفية في المغرب كحركة إصالحية دينية تدعوا إلى الرجوع إلى نهج السلف الصالح والتشبث

بالمبادئ والقيم الدينية اإلسالمية.

عوامل اقتصادية: تضرر االقتصاد المغربي جراء المنافسة األجنبية وانعكاسات األزمات االقتصادية.

عوامل سياسية: ظهور فئة من الشباب المثقف خريجي المدارس العصرية وجامعة القرويين.

وقد عرفت المقومة السياسية تعدد أشكال العمل الوطني:

العمل الصحفي: وذلك بإصدار مجموعة من الصحف والمجالت المغربية (مجلة المغرب، صحيفة عمل الشعب ...).

العمل الحزبي والنقابي: وذلك بتأسيس عدة أحزاب سواء بالمناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي (كتلة العمل الوطني برئاسة عالل

الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني)، أو بالمناطق الخاضعة للنفوذ اإلسباني (حزب اإلصالح الوطني بقيادة عبد الخالق الطريس، وحزب

الوحدة المغربية بقيادة المكي الناصري).

العمل الجمعوي: بتكوين جمعيات رياضية وكشفية وثقافية وتقديم عروض مسرحية وطنية ...

أعمال أخرى: تأسيس مدارس لتلقي الثقافة المغربية اإلسالمية، وتوزيع المنشورات واالحتفال بعيد العرش، وومقاطعة البضائع

الفرنسية، والعودة الرتداء اللباس الوطني.

الحركة الوطنية والمطالبة باالستقالل

تحولت الحركة الوطنية المغربية إلى المطالبة باالستقالل بسبب عدة عوامل من بينها:

رفض سلطات الحماية الفرنسية للمطالب اإلصالحية، ونمو الحركة الوطنية وانتشارها داخل صفوف الجماهير، وهزيمة فرنسا في

الحرب العالمية الثانية، وإصدار ميثاق االطلنتي سنة 1941م، وعقد مؤتمر أنفا بالمغرب سنة 1943م الذي استفادت فيه الحركة

الوطنية من دعم الرئيس األمريكي روزفلت.

عقد حزب االستقالل مؤتمرا بالرباط يوم 11يناير 1944م، تم خالله اإلعالن عن تقديم "عريضة االستقالل" لسلطات االحتالل التي

تمت صياغتها بتنسيق مع السلطان محمد الخامس.

تحقيق االستقالل وإتمام الوحدة الترابية

الحركة الوطنية والكفاح المسلح

بعد الحرب العالمية الثانية دخل محمد الخامس في صراع مع سلطات الحماية في تمثل رحلته إلى طنجة سنة 1947م لتأكيد وحدة

المغرب، وقد كان رد فعل سلطات الحماية هو تنفيذ مؤامرة عزل محمد الخامس ونفيه يوم 20 غشت سنة 1953م، فانطلقت بذلك

حركة المقاومة المسلحة والتي مرت بمرحلتين وهما:

العمليات الفدائية في المدن: واستهدفت المتعاونين مع فرنسا ومصالح المعمرين بالمغرب.

جيش التحرير بالبوادي، واستهدف القوات الفرنسية.

عجلت ثورة الملك والشعب بتحصيل االستقالل

بدأت سلطات الحماية تتآمر على السلطان محمد بن يوسف منذ تبنيه لوثيقة االستقالل وتعاونه مع الوطنيين من أجل حصول المغرب

على استقالله، وزادت القطيعة بينهما عندما رفض محمد الخامس التوقيع على الظهائر التي تمس سيادة المغرب، مما اضطر السلطات

االستعمارية لالستعانة بمجموعة من العمالء من كبار القياد والباشوات (التهامي والكَالوي وعبد الحي الكتاني ...)، وشيوخ بعض القبائل

الذين وقعوا على عريضة لعزل محمد الخامس رغم رفض الوطنيين والعلماء وعامة الشعب، وذلك بطلب من المقيم العام آنذاك الجنرال 

كَيوم، ليتم نفي السلطات االستعمارية للسلطان محمد بن يوسف وأسرته خارج المغرب (جزيرة مدغشقر)، وتنصيب محمد بن عرفة

مكانه، مما جعل المقاومة المغربية تكتسي طابعا فدائيا والتي عززت بظهور جيش التحرير فاندلعت ثورة الملك والشعب في 20 غشت
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1953م، والتي استهدفت مصالح ورموز االستعمار الفرنسي بالمغرب، مما اضطر فرنسا للعمل على عودة محمد بن يوسف سنة 1955م،

وإعالن االستقالل سنة 1956م.

مر استكمال الوحدة الترابية المغربية بعدة مراحل

رغم اعتراف فرنسا وإسبانيا باستقالل المغرب، فقد ظلتا تحتالن أجزاء مهمة شاسعة من أراضيه، لهذا عمل محمد الخامس بتنسيق مع

الحركة الوطنية ومن بعده ابنه الحسن الثاني على إتمام الوحدة الترابية عبر مراحل:

1956: إلغاء الحماية الفرنسية اإلسبانية واستقالل المغرب.

1957: إلغاء النظام الدولي بطنجة.

1969: تحرير سيدي إفني.

1975: تنظيم المسيرة الخضراء وتحرير المناطق الجنوبية ومنها الساقية الحمراء.

1979: تحرير واد الذهب.

وال تزال كل من مدينة سبتة ومدينة مليلية خاضعتان لالستعمار اإلسباني لحد اآلن، والذي الزال المغرب يقوم بمجهودات سياسية

جبارة السترجاعهما.

خاتمة

قادت الحركة الوطنية وبتنسيق مع السلطان محمد بن يوسف كفاح المغرب ضد االستعمار الفرنسي واإلسباني، حيث حققت االستقالل

سنة 1956م، لتنطلق معركة بناء الدولة المغربية الحديثة والعصرية.
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 المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

تقديم إشكالي

اتجه المغرب بعد حصوله على االستقالل سنة 1956م إلى بناء الدولة المغربية الحديثة، ولتحقيق هذه الغاية مر بعدة مراحل.

فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟

وما هي اإلجراأت المتخذة لتحقيق ذلك؟

مرحلتي بناء الدولة الوطنية وإرساء النظام الديمقراطي

امتدت المرحلة االولى من بناء المغرب الحديث من 1956 إلى 1962

شهدت هذه المرحلة العديد من اإلجراأت التي همت ميادين متعددة:

في الميدان السياسي: تكوين حكومة مغربية.

في الميدان اإلداري: تقسيم المغرب إلى عماالت وأقاليم.

في الميدان القضائي: إلغاء المحاكم المخزنية، وخلق محاكم حديثة، ومجلس اعلي، وتوحيد النظام القضائي.

في الميدان العسكري: تكوين القوات المسلحة الملكية.

في الميدان االقتصادي: خلق وزارة االقتصاد والمالية، وإقامة نظام جمركي جديد، وتأميم بنك المغرب، وإصدار عملة مغربية.

في الميدان التشريعي: تم إصدار العديد من القوانين كمدونة األحوال الشخصية، والقانون الجنائي، وقانون الشغل، والنظام

األساسي للوظيفة العمومية، وقانون الحريات العامة ....

مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء االقتصادي واالجتماعي (1962–1998)

عرفت هذه المرحلة:

إرساء البناء الدستوري للمملكة: بحيث سيتم إصدار أول دستور للمملكة سنة 1962، والذي سيتم تعديله سنوات 1970 و1972

و1996.

تكريس السيادة الوطنية: وذلك بجالء القوات األجنبية، واستكمال الوحدة الترابية.

بناء اقتصاد وطني مغربي: تبنى المغرب في هذا اإلطار التوجه الليبرالي، والذي ظل مرفوقا بتدخل الدولة عبر المخططات

االقتصادية ابتداء من 1960، والتي استهدفت النهوض بمختلف القطاعات مع إعطاء األولوية للفالحة، كما عملت الدولة كذلك على

تقوية الرأسمال الوطني الخاص عبر إصدار قرار مغربة االقتصاد الوطني سنة 1973، كما سيعرف االقتصاد الوطني خالل هذه

الفترة عدة إصالحات هيكلية ابتداء من سنة 1983.

تفعيل الديمقراطية المحلية: وذلك عبر تبني الالمركزية اإلدارية الترابية، حيث تم إصدار ظهير التنظيم الجماعي في 30 شتنبر

1976 الذي جعل الجماعات المحلية وحدات ترابية ذات شخصية معنوية، واستقالل مالي، كما سيتم ابتداء من 1977 تنظيم

المناظرات الوطنية للجماعات المحلية.

اعتماد الحوار االجتماعي كآلية لحل المشاكل االجتماعية.

تفعيل البناء الديمقراطي واالقتصادي وترسيخ دولة الحق والقانون
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تفعيل البناء الديمقراطي واالقتصادي فيما بين 1975 و1992

يتمثل تفعيل البناء الديمقراطي في الحد من وصاية اإلدارة المركزية، وتحويل مهام المجالس المحلية واإلقليمية والجهوية من مجالس

استشارية إلى مجالس تقريرية بموجب الظهير المنظم للجماعات المحلية الصادر سنة 1976، والعمل على النهوض بهذه المجالس عن

طريق تنظيم خمس مناظرات حول الالمركزية، أما البناء االقتصادي، فبدأ مع اإلصالح الهيكلي الذي طبق سنة 1983 بإقرار اإلصالح

الضريبي سنة 1984 وإصالح التجارة الخارجية، وإصدار قانون الصادرات وقانون االستثمار والخوصصة، والعمل على تحسين بنيات

استقبال االستثمارات.

ترسيخ دولة الحق والقانون والعهد الجديد ابتداء من 1998

عرفت هذه المرحلة:

وصول المعارضة إلى الحكم ألول مرة في إطار حكومة التناوب سنة 1998

ترسيخ دولة الحق والقانون، وذلك عبر إعطاء مفهوم جديد للسلطة، والقيام بالعديد من اإلصالحات المؤسسية (إحداث ديوان

المظالم، إصالح القضاء، إحداث المعهد الملكي للثقافة االمازيغية ...)، والتشريعية (مدونة التجارة، مدونة األسرة، مدونة الشغل،

قانون الصحافة ...).

إحداث العديد من المؤسسات ذات الطابع االجتماعي: مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة محمد السادس للنهوض باإلعمال

االجتماعية للتربية والتكوين ...

إحداث هيئات حقوقية لتسوية الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان كهيئة اإلنصاف والمصالحة …

خاتمة

قطع المغرب أشواطا كبرى على درب بناء الدولة المغربية الحديثة، وتعزيز حضورها على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.
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 ملف حول المقاومة المغربية

تقديم إشكالي

واجه المغاربة التوغل الفرنسي واإلسباني قبل توقيع معاهدة الحماية في 1912م، وبعدها استمرت مواجهة االستعمار رغم تباين

اإلمكانيات بين الجانبين، وبدأت المرحلة األولى من المقاومة المسلحة من 1912 إلى 1934م، تلتها فترة المقاومة السياسية التي تركز

عملها على المطالبة باإلصالحات فيما بين الحربين، ثم المطالبة باالستقالل انطالقا من 1944م، لكن رفض فرنسا للمطالب المغربية

ونفي محمد الخامس في 1953 دفع المغاربة إلى مرحلة ثانية من النضال المسلح السري حتى تم تحقيق االستقالل في 1956م.

تميزت المرحلة األولى من المقاومة المسلحة بالمقاومة في الجنوب واألطلس المتوسط والريف

بعد توقيع موالي عبد الحفيظ على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، استمرت المواجهة الشعبية لالستعمار. ولتهدئة األوضاع،

عزلت فرنسا السلطان في 13غشت، وسارعت لتعيين أخيه موالي يوسف في اليوم التالي، قبل وصول أحمد الهيبة إلى مراكش (وصلها

في  18غشت). وقامت فرنسا في نفس السنة بتحديد مناطق النفوذ مع إسبانيا، واستعمل المستعمرون اإلسبان والفرنسيون أحدث

الوسائل العسكرية الحتالل المغرب، وجندوا أبناء المستعمرات، إضافة إلى االعتماد على القواد الكبار المرتبطين باالستعمار للتوغل في

البالد، ورغم ذلك واجه المستعمر مقاومة شديدة في الجنوب واألطلس المتوسط والريف.

المقاومة في الجنوب

تزعم المقاومة أحمد الهيبة بن ماء العينين، ففي 1912 خضعت له منطقة سوس، وسيطر أخوه على أكادير وتارودانت، وفي شهر غشت

خضع له الجنوب المغربي باستثناء الموانئ وعبدة، وعبر األطلس الكبير ووصل مراكش في 18غشت، ومنها خرج لمواجهة الفرنسيين

في معركة سيدي بوعثمان في 7 شتنبر1912، لكنه انهزم لضعف عدد جنوده وعتادهم الحربي أمام القوات الفرنسية، وانسحب إلى

الجنوب وتابع المقاومة حتى توفي سنة 1919، وتابع المقاومة أخوه مربيه ربه إلى 1934.

المقاومة في األطلس المتوسط

لقي الفرنسيون مقاومة عنيفة من طرف القبائل بقيادة موحا أوحمو الزياني، وعندما احتل الفرنسيون مدينة اخنيفرة في 1914 شن

المقاومون هجوما عنيفا وهزموا القوات الفرنسية في معركة الهري في نونبر 1914، لكن القوات الفرنسية استرجعت سيطرتها على

المدينة، فاعتصم الزياني وأتباعه بالجبال إلى أن قتل في 1921.

المقاومة الريفية

بعد اغتيال محمد أمزيان في 1912 الذي تزعم المقاومة الريفية في بدايتها، وسيطرة اإلسبان على الريف، ظهرت مقاومة منظمة

تزعمها في البداية عبد الكريم الخطابي قاضي بني ورياغل، ثم بعده ابنه محمد بن عبد الكريم، الذي ربط كفاحه بكفاح الشعوب التي

تخوض الحروب التحررية، واعتبر تحرير الريف مرحلة أولى لتحقيق استقالل المغرب، وحققت المقاومة الريفية انتصاراتها األولى في

جبل عريت وجبل إبران، لكن أهم انتصار حققته في معركة أنوال في يوليوز 1921 أمام القوات اإلسبانية التي قادها الجنيرال

سيلفستر. وفي 1924 لم يبق بيد االسبان سوى العرائش وأصيال وسبتة ومليلية، ونظم محمد بن عبد الكريم المناطق المحررة وفرض

التجنيد اإلجباري، فوجدت إسبانيا نفسها عاجزة عن احتالل الريف، فتحالفت مع فرنسا التي أصبحت تنظر بجدية لحركة الخطابي التي

تهدد مصالحها، واستمرت المواجهات العسكرية ضد المستعمرين من  1924 إلى 1926، حيث سلم قائد الثورة الريفية نفسه للقوات

الفرنسية، حقنا لدماء المسلمين، ونفي إلى جزيرة الريينيون لمدة  20سنة، ثم استقر في مصر لمتابعة النضال السياسي.
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واستمرت المقاومة في عدة مناطق إلى حدود 1934 حيث احتلت الجيوش الفرنسية واإلسبانية ما تبقى من المناطق المغربية مثل

تافياللت، وجبل صاغرو بعد إخضاع قبائل أيت عطا، وكذلك منطقة درعة، واألطلس الكبير، والصغير، والمناطق الجنوبية الصحراوية،

وفي نفس السنة عرفت المدن المغربية انطالق الحركة الوطنية التي نهجت األسلوب السياسي للتحاور مع االستعمار.

تركز عمل الحركة الوطنية بالمغرب فيما بين الحربين على التنظيم السياسي والمطالبة باإلصالحات

ظهور الحركة الوطنية

قاد الحركة الوطنية شباب ينتمي في معظمه إلى العائالت المتوسطة بالمدن، تلقى ثقافته إما على يد رواد السلفية بالمغرب، أو

بالمدارس العصرية التي أحدثتها اإلقامة العامة، وكذلك بالخارج، واستفاد هذا الشباب من تجربة المقاومة المسلحة، وتبنى فكرة القومية

العربية التي دعا إليها شكيب أرسالن، وشكل المغاربة المضطهدون من طرف االستعمار القاعدة التي ارتكزت عليها الحركة الوطنية،

وأمام الوعي الثقافي والتأزم االقتصادي، أصدرت سلطات الحماية الظهير البربري في 16ماي 1930، فقامت انتفاضة شعبية تطالب

بإلغائه، فكان ذلك الحدث بداية للتنظيم السياسي والعمل الوطني، وتأسست الجرائد مثل المغرب الكبير بباريس 1932، وجريدة عمل

الشعب بفاس 1933، تصدران بالفرنسية ألن سلطات الحماية منعت إصدار الجرائد العربية، وبدأ االحتفال بعيد العرش في 18 نونبر

1933 لتوطيد االتصال بين السلطان والحركة الوطنية.

المطالبة باإلصالحات

في 1934 كون قادة الحركة الوطنية أول تنظيم سياسي باسم "كتلة العمل الوطني"، وطالبوا إدارة الحماية بتطبيق اإلصالحات التي

نصت عليها معاهدة الحماية، وقدموا برنامجا تحت اسم "مطالب الشعب المغربي" ينص على إحداث حكومة مغربية تساعدها أجهزة

منتخبة، وأن تقوم الحماية بدور المساعد والمراقب فقط، وبعد رفض هذه المطالب، قدمت الكتلة مطالب أخرى تحت اسم "المطالب

المستعجلة للشعب المغربي"، واحتد الصراع بين قادة الحركة الوطنية واإلقامة العامة، التي اعتقلت عددا منهم ومنعت األحزاب

والجرائد.

وفي 1937 انقسمت كتلة العمل الوطني وتأسست الحركة القومية برئاسة محمد بن الحسن الوزاني، والحركة الوطنية لتحقيق

اإلصالحات بزعامة عالل الفاسي، والتي سميت فيما بعد بالحزب الوطني، وفي منطقة النفوذ اإلسباني أسس عبد الخالق الطريس حزب

اإلصالح الوطني، وأسس المكي الناصري حزب الوحدة المغربية، واقتصرت برامج هذه التنظيمات السياسية فيما بين الحربين على

المطالبة باإلصالحات والمعارضة السياسية لالستعمار.

انتقل النضال الوطني في المغرب بعد الحرب العالمية الثانية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة
باالستقالل

استفادت الحركة الوطنية من الظروف الدولية

استفادت الحركة الوطنية من الظروف الدولية الجديدة كهزيمة فرنسا أمام النازية، ونزول قوات الحلفاء بالمغرب في 1942، ومؤتمر

أنفا 1943 بين محمد الخامس وروزفلت وتشرشيل، وبرزت المطالبة باالستقالل في تقديم "وثيقة المطالبة باالستقالل" في 11 يناير

1944 من طرف قادة الحركة الوطنية إلى اإلقامة العامة، أثار هذا الحدث الحماس الوطني، فقامت سلطات الحماية باضطهاد السكان

واعتقال بعض زعماء األحزاب الوطنية، التي اتخذت أسماء جديدة مثل الحزب الوطني الذي أصبح يحمل اسم حزب االستقالل منذ

1944، وحزب الشورى واالستقالل الذي أسسه في 1946 أعضاء الحركة القومية، والحزب الشيوعي الذي نادى بالكفاح المسلح وحق

تقرير المصير، وناضل العمال المغاربة في إطار "االتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب"، وقاموا بعدة إضرابات أشهرها إضراب عمال

الفوسفاط بمناجم اخريبكة سنة 1948.

أسس محمد بن عبد الكريم الخطابي "لجنة تحرير المغرب العربي" في مصر بتنسيق مع قادة الحركات الوطنية بالمغرب العربي، وتجلى

نضال السلطان محمد الخامس الذي يمثل القيادة العليا للحركة الوطنية في مطالبته الحكومة الفرنسية بوضع حد لنظام الحماية خالل
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رحلته إلى فرنسا سنة 1945، وفي رحلته إلى طنجة سنة 1947 حيث أكد في خطابه على وحدة المغرب الترابية تحت سلطة ملكه

الشرعية، وأن مستقبل المغرب مرتبط باإلسالم والجامعة العربية التي تأسست في 1945، وفي سنة 1950 قدم السلطان مذكرة لفرنسا

تهدف إلى تجاوز مشكلة اإلصالحات لتحقيق االستقالل.

ثورة الملك والشعب وتحقيق االستقالل

بعد فشل اإلقامة العامة في فك االرتباط الحاصل بين السلطان والتنظيمات السياسية، استغلت في سنة 1952 فرصة قيام مظاهرات

بالمدن المغربية احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، لتقوم باعتقال الزعماء السياسيين ومنع األحزاب

والصحف، وأطلقت النار على المتظاهرين، حيث قتل في الدار البيضاء وحدها حوالي 16 ألف مغربي، وعملت فرنسا بمساعدة القواد

الكبار وزعماء الطرق الدينية (الكالوي وعبد الحي الكتاني) على عزل السلطان محمد بن يوسف وتعيين أحد أفراد أسرته محمد بن

عرفة، وفي 20غشت 1953 ليلة عيد األضحى، تم نفي محمد الخامس وأسرته إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقر، ولم

يعترف المغاربة بالسلطان الجديد، وبدأت المرحلة الثانية من المقاومة المسلحة السرية، وتشكلت النواة األولى لجيش التحرير،

واستهدف المقاومون اغتيال ابن عرفة مرتين، كما استهدفوا اغتيال الباشا الكالوي، إضافة إلى تخريب المنشآت االستعمارية.

وحصل المغرب على تأييد الجامعة العربية وحركة دول عدم االنحياز، لرفع قضية المغرب إلى األمم المتحدة، مما دفع السلطات

الفرنسية إلى التفاوض مع السلطان وقادة الحركة الوطنية بمدينة إيكس ليبان، وانتهت المفاوضات بعودة السلطان محمد الخامس إلى

المغرب في 1955 وتوقيع اتفاقية االستقالل في 2 مارس 1956 مع فرنسا، ثم اتفاقية في أبريل مع إسبانيا، وفي أكتوبر انتهى الوضع

الدولي لمدينة طنجة، ولتحقيق الوحدة الترابية استرجع المغرب إقليم طرفاية سنة 1958 ومنطقة سيدي إفني سنة 1969 وإقليمي

الساقية الحمراء وادي الذهب في 1975 عقب تنظيم المسيرة الخضراء، وبقيت سبتة ومليلية والجزر الجعفرية بيد االسبان.

خاتمة

واجه الغاربة االحتالل األجنبي بطرق مختلفة تمثلت في المقاومة المسلحة والنضال السياسي، وقدموا تضحيات جسيمة للحصول على

االستقالل. 
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 الواليات المتحدة األمريكية قوة عالمية

تقديم إشكالي

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية قوة عالمية بفعل تكامل مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية والتنظيمية، مما جعلها تهيمن على

العالم في مجاالت عدة.

فما هي مظاهر هذه القوة؟

وما هي العوامل المفسرة لها؟

وما هي المشاكل التي يعاني منها هذا البلد؟

تمثل الواليات المتحدة األمريكية قوة عالمية في عدة مجاالت

المجال االقتصادي

تتوفر الواليات المتحدة األمريكية على اقتصاد قوي ومتوازن حيث تسيطر مؤسساتها االقتصادية على ثلث المقاوالت العالمية الضخمة

(شركات متعددة الجنسية)، وتحقق نصف أرباحها، كما يمثل الدوالر عامال من عوامل قوة الواليات المتحدة األمريكية، حيث يستعمل

في نصف مبادالت العالم، وكون مجموعة من الدول تستعمله كاحتياطي استراتيجي من العملة الصعبة.

المجال العسكري

تعد الواليات المتحدة األمريكية قوة عسكرية كبر في ى العالم، حيث تتوفر على أساطيل بحرية، وجيش مجهز بأحدث التجهيزات

والتقنيات العسكرية، كما ترتبط مع العديد من الدول بتحالفات كحلف الشمال األطلسي (الناتو)، مما يفسر انتشار قواعدها في عدة

مناطق من العالم والتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول كأفغانستان والعراق ...

المجال الثقافي

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية المنتج األول عالميا بنسبة %75 من حيث اإلنتاج الثقافي السمعي البصري من صور وأفالم وأشرطة

وثائقية ولقطات إخبارية واشهارية ...

المجال المعلوماتي

تحتل الواليات المتحدة األمريكية الصدارة من حيث إنتاج واستهالك المعلوميات في العالم، وذلك بإنتاج حوالي %61.5 واستهالك

%49.6 من مجموع ما يستهلكه العالم بأسره.

المجال التكنولوجي

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية رائدة في مجال الصناعات الفضائية من أقمار صناعية ومركبات فضائية وصواريخ وأجهزة االتصال،

حيث تعتبر الناسا المؤسسة المسؤولة عن ذلك.

تتوفر الواليات المتحدة األمريكية على مؤهالت طبيعية وبشرية وتنظيمية تجعلها قوة عالمية

المؤهالت الطبيعية
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تتمثل أساسٌا في الموقع الجغرافي الجيد بين محيطين، وشساعة مساحة البالد (9،6 مليون كلم مربع)، باإلضافة إلى التضاريس،

فالوحدات التضاريسية بالواليات المتحدة األمريكية تنقسم إلى:

الجبال: وأهمها جبال الروكي غربا (سالسل حديثة ومرتفعة)، وجبال األبالش شرقا (كتل قديمة قليلة االرتفاع).

السهول الكبرى: يطغى عليها طابع االنبساط، وتحتل مساحات شاسعة، وتتميز بخصوبة تربتها.

المناخ

تتميز الواليات المتحدة األمريكية بتنوع مناخها، حيث نجد سيادة المناخ القاري بالمناطق الشرقية، ومناخ جاف في الغرب ثم مناخ شبه

مداري في الجنوب.

الثروات الباطنية

تختزن أراضي الواليات المتحدة األمريكية ثروات باطنية هائلة من مصادر للطاقة كالفحم (الرتبة األولى عالميا)، والبترول والغاز

الطبيعي (الرتبة الثالثة عالميا)، كما تتوفر على معادن كالحديد والنحاس والذهب والفوسفاط والكبريت.

المؤهالت البشرية

تتوفر الواليات المتحدة األمريكية على تكتل سكاني ضخم وهام قدر بحوالي 281.5 مليون نسمة سنة 2001م، مكونة من أجناس

مختلفة، وتتميز بارتفاع ساكنتها النشيطة بنسبة %66، وارتفاع متوسط الدخل الفردي، ويقطن أغلب السكان بالمناطق الحضرية بنسبة

%87، وتساهم هذه الساكنة في قوة االقتصاد األمريكي كيد عاملة ماهرة ومؤهلة، وكطاقة استهالكية كبيرة نظرا الرتفاع األجور،

يضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى التأهيل والتكوين التكنولوجي والخبرة.

المؤهالت التنظيمية

تعتمد الواليات المتحدة األمريكية على فعالية النظامين: السياسي الفدرالي المرتكز على الديمقراطية، واالقتصادي الرأسمالي الليبرالي

المعتمد على حرية المبادرة والمنافسة واالستثمار، باإلضافة إلى تعدد المتدخلين في وضع السياسة االقتصادية للبلد، من سلطات

فيدرالية، وجامعات وجماعات ضاغطة (اللوبيات)، ومجموعات التخطيط، والنقابات، والمقاوالت الصناعية، والمؤسسات المالية، ووسائل

اإلعالم ...

المؤهالت العسكرية

وتتلخص في عدد الجيوش األمريكية (أكثر من 7 مليون جندي)، مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات العسكرية، وهيمنة أساطيلها برٌا

وبحرٌا وجوٌا، والتي يتم تسخيرها في خدمة االقتصاد بشكل خفي.

يتميز اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية بقوة قطاعاته: الفالحة، الصناعة، التجارة والخدمات

ترتكز قوة النشاط الفالحي بالواليات المتحدة األمريكية على عدة عوامل

تساهم الظروف الطبيعية المالئمة (سهول خصبة ومناخ متنوع) في تطور الفالحة األمريكية، والتي تستفيد من تقدم البحث العلمي،

واستعمال وسائل وتقنيات حديثة، وارتفاع حجم االستثمارات، وقوة الصناعة التحويلية، ووجود سوق استهالكية هائلة (ارتفاع عدد

السكان)، حيث تندمج الفالحة مع القطاعين الثاني والثالث لتشكل قطاعا مركبا اقتصاديا يسمى "اكروبيزنس"، مما جعل الواليات

األمريكية تحتل مراتب متقدمة عالميا في إنتاج العديد من المنتجات الفالحية الزراعية كالذرة (المرتبة األولى عالميا)، والقمح

والحوامض والقطن، والحيوانية كاألبقار واألغنام والخنازير، مما أهلها لتكون القوة الفالحية األولى في العالم.

تستفيد الصناعة األمريكية من عدة عوامل
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استفادت صناعة الواليات المتحدة األمريكية من توفرها على ثروات باطنية (مصادر طاقة ومعادن)، ومن تطور البحث العلمي، ودعم

الدولة والجامعات، وارتفاع االستثمارات، وكفاءة اليد العملة، وهجرة األدمغة إليها...، لتحتل مكانة عالمية جد متقدمة خاصة الصناعات

العالية التكنولوجيا والدقيقة (السيلكيون)، مما جعل الصناعة األمريكية تحتل مراتب متقدمة عالميا، كصناعة معلوميات الطائرات،

وغزو الفضاء (نازا)، والتعدين والسيارات ...

أدت قوة اإلنتاج االقتصادي إلى تقوية التجارة األمريكية

يعتبر قطاع التجارة والخدمات قطاعا حيويا في اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية، حيث يساهم ب %73.3 من نسبة التشغيل، وب

%71.3 من الناتج الداخلي الخام، الستفادته من ارتفاع حجم اإلنتاج الفالحي والصناعي وضخامة االستثمارات، ووجود سوق

استهالكية واسعة وضخمة، وتطور وحدات وشبكة المواصالت ...، وعلى الرغم أن من المنتجات الصناعية تهيمن على صادرات الواليات

المتحدة األمريكية، أن إال ميزانها التجاري يعاني عجزا نظرا للتفاوت بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف

التدخالت العسكرية، والمساعدات االقتصادية في مناطق مختلفة من العالم.

تعاني الواليات المتحدة األمريكية من مشاكل عدة

المشاكل الطبيعية

يعاني شرق الواليات المتحدة األمريكية من خطر األعاصير المدارية التي تضرب األراضي األمريكية سنويا، وفيضانات نهر الميسيسيبي،

إضافة إلى األمطار الحمضية والمجاري الملوثة الناجمة عن كثرة الصناعات، أما الجزء الغربي فيعاني من جفاف المناخ.

المشاكل االقتصادية

وتتجلى في المنافسة الخارجية خصوصا من طرف اليابان واالتحاد األوربي والصين في المجاالت الصناعية والفالحية والتجارية، مما

ينجم عنه تضخم اإلنتاج الصناعي والفالحي، وبالتالي عجز الميزان التجاري الذي ارتفع من  8 مليار دوالر سنة 1997 إلى 45 مليار

دوالر سنة 2003

المشاكل االجتماعية

وتتجلى أساسا في مشكل البطالة الذي يعاني منه المجتمع األمريكي (%5.2 من الساكنة النشيطة)، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر

خصوصا في الجنوب، حيث يعيش %13 من السكان تحت عتبة الفقر حيث يكثر السود، ومن جهة أخرى يعاني الهنود الحمر والسود

من الميز العنصري.

المشاكل السياسية

تنجم عن استياء معظم شعوب العالم خصوصا اإلسالمية من التدخل السياسي والعسكري للواليات المتحدة األمريكية في الشؤون

الداخلية لكثير من البلدان، بهدف حماية مصالحها الخارجية، والمصالح اإلسرائيلية بمنطقة الشرق األوسط.

خاتمة

تعد الواليات المتحدة األمريكية القوة األولى عالميا حيث تهيمن على العالم، رغم ذلك فاقتصادها يعاني مشاكل وصعوبات من بينها

توالي األزمات االقتصادية والتي الزالت تحارب للتخلص من آخرها.
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 اليابان قوة تكنولوجية

تقديم إشكالي

تعتبر اليابان نموذجا للدول الصناعية الكبرى في العالم، والتي استطاعت أن تتحول إلى قوة تكنولوجية عالمية رغم عدم توفرها على

موارد باطنية، وتواجه تحديات طبيعية كبيرة لتوفر للعالم %15 من اإلنتاج العالمي.

فما مقومات القوة التكنولوجية اليابانية؟

وأين تتجلى مظاهرها؟

تواجه اليابان مجموعة من اإلرغامات الطبيعية

تمتد اليابان على مساحة تناهز 377،835 كيلومترًا مربعًا، بين دائرتي عرض 24 و46 شمال خط االستواء، تتألف من أرخبيل كبير يضم

عدة آالف من الجزر (حوالي  3000جزيرة)، تمتد على شكل قوس، أهمها أربعة جزر وهي: هوكايدو، هونشو، شيكوكو، كيوشو، وهي

جزر يغلب عليها الطابع الجبلي، حيث تغطي الجبال حوالي %85، في حين ال تحتل المساحات السهلية سوى %15 من مساحة اليابان،

مما يؤثر بشكل سلبي على اإلنتاج الفالحي.

تعاني اليابان من توالي مجموعة من الكوارث الطبيعية، حيث يخترقها خط الزلزال الذي يعرضها لهزات كثيرة (5000زلزال سنويا)

وعنيفة (زلزال كوبي سنة 1995 الذي خلف أزيد من 6500 قتيل)، باإلضافة إلى انتشار البراكين، وتعرضها لألعاصير بشكل مستمر مما

يؤدي إلى ارتفاع نفقات بناء وترميم التجهيزات األساسية، كما تعاني اليابان من عجز كبير بالنسبة للموارد الطبيعية الباطنية المعدنية

والطاقية، مما يضطرها لالستيراد لتلبية حاجاتها الصناعية (72.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، 1.9 مليار برميل في السنة من

البترول،  3.2 مليون طن من الفحم الحجري)، في حين يبقى الماء الثروة الطبيعية الوحيدة التي تميز اليابان، حيث يمكنها القيام

بأنشطة زراعية تحقق أحسن مردود فالحي في العالم، ويساهم في وفرة الغابات والكهرباء.

يلعب العنصر البشري دورا في هاما تطوير االقتصاد الياباني

يتميز المورد البشري باليابان بخصائص ديمغرافية وسوسيو اقتصادية تعكس مدى تقدم االقتصاد للياباني، حيث يبلغ عدد السكان

حوالي 127 مليون نسمة سنة 2003، وهو تجمع بشري هائل يوفر سوقا استهالكية كبيرة، وذات قدرة شرائية مرتفعة (معدل الدخل

الفردي 34010 دوالر للفرد)، وتغلب عليه الفئة النشيطة (%68) موفرة يدا عاملة مؤهلة ومتعلمة (%99من السكان متعلمون)

تستجيب للحاجيات التكنولوجية للمقاوالت الصناعية والتجارية، مما ينعكس على مستوى التشغيل (نسبة البطالة %5.1). كما تتميز

الساكنة اليابانية بالتزايد الديمغرافي البطيء، وتسجل البالد أعلى أمد حياة في العالم (81سنة)، مما يعكس مدى تقدم الخدمات

الصحية، وتحسن ظروف العيش، يستقر معظم السكان بالمدن (%79) كما يعتبر اليابانيون شعبا يقدس العمل (2000 ساعة عمل سنويا

مقابل 1650لفرنسا).

ساهم الجانب التنظيمي في تطور الصناعة اليابانية

ما فتئت اليابان تخرج من النظام الفيودالي اإلقطاعي في عهد اإلمبراطور ميجي حتى شهدت تحوالت تنظيمية، حيث أصبحت الدولة

تتدخل بقوة بنهج سياسة االدخار الموجه لقطاعي التربية والتعليم والصناعة، مما جعلها تنشأ قاعدة صناعية قوية، بتأسيس مقاوالت
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قوية وضخمة (كيريتسو)، ومقاوالت متوسطة وصغرى، وقد تميزت هذه الصناعة بمرورها بعدة مراحل من صناعات النسيج نحو

الصناعات الحديثة والعالية التكنولوجية، مرورا بالصناعات الثقيلة، ثم االستهالكية، والصناعات الذكية، كما تنتشر االستثمارات اليابانية

بكل أنحاء العالم.

تتوفر اليابان على صناعة قوية وجد متطورة

تحتل الصناعة اليابانية مكانة متقدمة ضمن االقتصاديات العالمية، حيث تحتل الرتبة األولى في صناعة السفن والسيارات

واإللكترونيات المنزلية، والمرتبة الثانية في كل من صناعة الفوالذ، وصناعة المعلوميات الدقيقة، حيث تساهم الصناعة اليابانية بـ31%

من نسبة التشغيل و%31.8 من نسبة الناتج اإلجمالي الخام، مستفيدة من عدة عوامل منها:

ضخامة الرساميل.

فعالية النظام االقتصادي.

االهتمام بالصناعات العالية التكنولوجيا.

تأهيل العنصر البشري ووجود يد عاملة ذات كفاءة عالية.

تستفيد التجارة والفالحة من قوة التكنولوجيا في اليابان

تعتبر التجارة قطاعا حيويا في اقتصاد اليابان حيث يعرف ميزانها التجاري فائضا نظرا الرتفاع قيمة الصادرات، حيث تصدر فائض

اإلنتاج (%84 مواد صناعية، و%16 مواد أولية) بقيمة 461.2 مليار دوالر، وتستورد الحاجيات (%45مواد صناعية، و%55مواد أولية)

بقيمة 409.6 مليار دوالر، وقد استفاد القطاع الثالث من عدة عوامل منها: تنوع وانتشار شبكة المواصالت من طرق (1166340 كلم)

وسكك حديدية (20265 كلم) وقطارات سريعة (7000 كلم) وتوفرها على أسطول بحري كبير (7800 سفينة)، واستفادت أيضا من

ضخامة اإلنتاج الصناعي وارتفاع االستثمارات وتوظيف التكنولوجيا العالية التقنية.

وعلى الرغم من ضيق المساحات الصالحة للزراعة أن إال اليابان استطاعت أن تحقق أكبر مردودية فالحية في العالم، حيث استطاعت

من خالله توفير حاجيات الشعب الياباني، مستفيدة من استعمال وتوظيف التكنولوجية العالية، وقد استفادت من عوامل أخرى كتوفر

المياه، وتطور البحث العلمي، واستعمال أساليب وتقنيات متكيفة مع طبيعة اليابان، مما انعكس على اإلنتاج الذي يعتبر ضخما ومتنوعا،

باإلضافة إلى توفرها على 2800 كلم من السواحل والتي تتوفر على ثروة سمكية كبيرة ازداد إنتاجها باالستفادة من توفر اليابان على

أسطول كبير وضخم.

خاتمة

على الرغم مما تواجهه اليابان من إرغامات طبيعية، إال أنها حققت تطورا اقتصاديا كبيرا، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه العنصر البشري

الذي بدأ االهتمام به منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 إلى اليوم، مما أهلها لتكون قوة تكنولوجية عالمية.
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 روسيا ورهانات التحول

تقديم إشكالي

تعد روسيا الوريث الرئيسي لما أطلق عليه سابقا االتحاد السوفياتي، وقد عرفت خالل الثمانينات عدة تحوالت سياسية واقتصادية،

انتهت بانتقالها من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.

فما هي الخصوصيات الطبيعية والبشرية والصناعية لروسيا؟

وما هي أهم التحوالت التي عرفتها؟

وما المشاكل التي تعاني منها؟

الخصوصيات الطبيعية والبشرية واالقتصادية لروسيا

الخصوصيات الطبيعية

المناخ

يسود المناخ القاري البارد معظم روسيا، حيث تقل الحرارة عن الصفر في معظم فترات السنة، ويرجع ذلك إلى امتداد روسيا في

العروض العليا القطبية.

التضاريس

يغلب على تضاريس روسيا طابع االنبساط، ويشكل نهر إينيسي فاصال بين أهم السهول الممتدة غربا (سهول سيبيريا الغربية) والتي

تتخللها مستنقعات، والهضاب الممتدة شرق نهر إينيسي، والتي هي عبارة عن صخور قديمة، أما الجبال فتتكون من كتل قديمة تمثلها

سلسلة جبال األورال، وجبال حديثة مرتفعة بالشرق تخترقها البراكين.

الخصوصيات البشرية

يبلغ عدد سكان روسيا حوالي 146 مليون نسمة، تبلغ نسبة القادرين على العمل %71.3، معظمهم يشتغل في قطاع الخدمات (65%)

يتوزعون بشكل متفاوت حسب الظروف الطبيعية والتاريخية واالقتصادية (متوسط الكثافة  815)، مع استقرار أغلب السكان بالقسم

الغربي األوربي، والذي ال يمثل إال ربع مساحة البالد، وأهم المدن موسكو، سان بترسبورغ ...

الخصوصيات االقتصادية

الصناعة

تعتبر روسيا ثامن دولة صناعية في العالم مستفيدة من توفر ثروات طبيعية كبيرة (المرتبة األولى في الغاز الطبيعي، المرتبة الثالثة في

البترول، المرتبة الرابعة في الكهرباء، والمرتبة الخامسة في الطاقة النووية والفحم)، كما تتركز أكبر المناطق الصناعية بالقسم األوربي

الغربي، وتنتشر بهذه المناطق صناعات متعددة أهمها النسيج، السيارات، الصلب، الصناعات الكيماوية، الورق ،... إضافة إلى مجموعة من

الصناعات المرتبطة باستخراج المعادن، وتتميز الصناعة الروسية بالتنوع، في مقدمتها الصناعة الثقيلة، كما تتوفر على مراكز للبحث

ومختبرات للتكنولوجيا العالية (صناعة الفضاء والطاقة النووية).

الفالحة
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تتركز األنشطة الفالحية بروسيا في الجنوب والغرب، وتتشكل أهم المنتوجات الفالحية من الحبوب (القمح، الذرة ...)، والمزروعات

الصناعية (نوار الشمس ...)، باإلضافة إلى بعض الخضر، أما تربية الماشية فتهم أساسا األبقار واألغنام و الخنازير.

التجارة الخارجية

تتشكل الصادرات الروسية في غالبيتها من مصادر الطاقة والمعادن (البترول والغاز الطبيعي  %44، المعادن %15)، في حين تشكل

المنتوجات المصنعة والتجهيزية أغلبية الواردات (%38)، وتجدر اإلشارة أن إلى الميزان التجاري الروسي يحقق فائضا مهما.

عرفت روسيا تحوالت عميقة منذ انهيار االتحاد السوفياتي سنة 1991م

على المستوى التنظيمي

تحولت روسيا من مرحلة النظام االشتراكي التي تميزت بتأميم وسائل اإلنتاج وهيمنة الحزب الواحد واالعتماد على التخطيط المركزي

والتي تخللتها عدة إصالحات سياسية (الكالسنوست) واقتصادية (البيروسترويكا) إلى مرحلة نظام السوق التي تميزت بالخوصصة

وتطبيق سياسة تحرير األسعار وتشجيع المبادرة الحرة.

على المستوى المجالي

انتقلت روسيا من دولة سوفياتية إلى دولة مستقلة، وقد ورثت هذه األخيرة (%76) من المساحة العامة لالتحاد السوفياتي.

على المستوى االقتصادي

كان االتحاد السوفياتي نموذجا لالقتصاد االشتراكي المبني على التوجيه والتخطيط المركزي، والتنظيم التعاوني، حيث كانت كل وسائل

اإلنتاج بيد الدولة، بعد تفكك االتحاد تخلت روسيا عن االشتراكية ونهجت سياسة اقتصاد السوق والمبادرة الحرة، وسياسة الخوصصة

والليبرالية وتحرير القطاع التجاري واالنفتاح على الخارج، مع تحويل المقاوالت العمومية الكبرى إلى شركات مساهمة بعد سن سلسلة

من اإلصالحات االقتصادية.

على المستوى الديموغرافي

تعرف نسبة التكاثر الطبيعي بروسيا تناقصا مستمرا منذ سنة 1992 بسبب تراجع مؤشر الخصوبة إلى أقل نسبة بأوربا، كما عرف أمل

الحياة انخفاضا كبيرا بسبب ارتفاع معدل الوفيات الناتج عن تقهقر النظام الصحي، وانتشار األمراض، واإلدمان عن الكحول والحرب في

الشيشان، وكل هذا أدى إلى تراجع نسبة الفئات النشيطة.

تعاني روسيا من مشاكل متعددة

المشاكل االجتماعية

تتمثل في انتشار البطالة وتراجع التغطية الصحية وتفاوت مستوى الدخل الفردي ما بين المناطق الشرقية والشمالية التي ترتفع بها

األجور بسبب ظروف العمل الصعبة بمناجم استخراج البترول، وبين المناطق الجنوبية الغربية التي تنخفض بها األجور النتشار المدن

الكبرى حيث ترتفع الكثافة السكانية وتتوفر اليد العاملة الرخيصة، هذا باإلضافة إلى مشكل البطالة، وانتشار الجريمة والتسول.

المشاكل البيئية

تعرف روسيا مشاكل بيئية بسبب سرعة حركة التصنيع وغياب مراقبة فعلية للجهات المسئولة، وعدم وجود إستراتيجية واضحة

للتنمية المستدامة، ومن هذه المشاكل: تراجع الغطاء الغابوي، تدهور األرض والتربة الزراعية، تلوث الهواء ومخلفات الصناعات

الكيماوية، وانتشار مراكز تكرير البترول خاصة بالمناطق الصناعية الكبرى.

خاتمة
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يتضح مما أن سبق روسيا بدأت فعال تأخذ مسارها في اتجاه التحول، وإن كانت تعترضها صعوبات كثيرة.
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 مصر نموذج تنموي عربي

تقديم إشكالي

تعتبر مصر نموذجٌا لدولة نامية في إفريقيا والشرق األوسط والعالم العربي، فقد استطاعت ورغم ارغامات الطبيعة والضغط السكاني أن

تحقق نموٌا اقتصاديٌا ملحوظٌا على مستوى إنتاجها الوطني الخام وترتيبها عالميٌا.

فما هي مقومات هذه التجربة؟

وما خصائص االقتصاد المصري؟

وبم ينفرد نموذج التنمية في مصر؟

تحتم الظروف الطبيعية في مصر تركز السكان حول وادي النيل

بالنظر إلى المعطيات الطبيعية نالحظ أن مصر تعاني من اكراهات الوسط الطبيعي، حيث تكسو الصحراء %96 من مساحة البالد (تقل

األمطار عن 180ملم سنويٌا)، وتنحصر األراضي المستغلة (%4) في شريط ضيق على طول وادي النيـل، وفي الدلتا حيث تربة الطمي

الخصبة جدٌا ومياه السقي، وبالنظر إلى الوضع البشري نالحظ أن النمو الديمغرافي السريع (%1.9) وضخامة عدد السكان (أكثر من 76

مليون نسمة)، والبنية العمرية الشابة (حوالي %60)، كلها عوامل إيجابية، وفي المقابل خلق هذا الوضع ضغطٌا سكانيٌا ثقيٌال أمام

الموارد والثروات المحدودة حول وادي النيل، وأمام النمو االقتصادي الذي ال يوازي التكاثر السكاني.

ساهمت اإلصالحات المصرية في تحقيق قدر من التنمية االقتصادية واالجتماعية

يستمد النموذج التنموي في مصر قوته من الموقع الجغرافي للبالد، ومن اإلصالحات منذ منتصف القرن الماضي، فمصر حاليٌا تشكل قوة

اقتصادية على الصعيد العربي واإلفريقي والعالم النامي، بفضل ترتيبها عالميٌا (39)، وبفضل ناتجها اإلجمالي، إال أنها تعاني من ارتفاع

معضلة البطالة وانخفاض مؤشر التنمية البشرية.

مرت اإلصالحات في مصر من مرحلتين رئيسيتين، األولى مكنت البالد من تحديث البنيات االقتصادية وتطوير قطاعي الفالحة

والصناعة كقاطرة للتنمية، وفي مرحلة ثانية تم تحرير االقتصاد بتشجيع المبادرة الحرة في االستثمار مع االنفتاح على التمويل األجنبي

(1،3 مليار$ سنة 2001).

تشكل الفالحة والصناعة أساسٌا قويٌا من أسس االقتصاد الوطني المصري

بسبب اكراهات الطبيعة ينحصر النشاط الفالحي على ضفاف وادي النيل، وفي الدلتا والواحات، وهي فالحة كثيفة تعتمد كليٌا على

السقي بأساليبه التقليدية والعصرية، ورغم ذلك تقدم الفالحة المصرية إنتاجا متنوعٌا يشمل مزروعات تسويقية وصناعية في مقدمتها

القطن والحوامض وقصب السكـر، ثم مزروعات معيشية كالقمح والذرة واألرز، ويعاني اإلنتاج الحيواني ما تعانيه الفالحة عمومٌا.

تختزن أرض مصر ثروات باطنية مهمة ومتنوعة (النفط، الغاز، الفحم، الحديد، الفسفاط)، تشكل هذه الثروات ركيزة أساسية لتنمية

القطاع الصناعي الذي يتسم بهيمنة الصناعات االستهالكية والتحويلية، في مقدمتها النسيج والصناعة الغذائية، في الوقت الذي تظل

الصناعات األساسية والتجهيزية متواضعة.
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يساهم القطاع الثالث بالنصيب الكبير في االقتصاد المصري

تستفيد مصر من موقعها الجغرافي بين ثالث قارات، ومن أهمية قناة السويس التي توفر ما يزيد عن %11 من موارد العملة الصعبة،

هذا إضافة إلى تراثها الحضاري المتنوع الذي يجعل مصر قبلة للسياح ويوفر للبالد أكثر من %26 من مداخيل العملة الصعبة. على

مستوى المبادالت الخارجية فإنها متنوعة، صادرات في مقدمتها المواد األولية والطاقة ومواد االستهالك ونصـف مصنعة، الواردات في

مقدمتها مواد التجهيز ونصف مصنعة ومواد أولية، ويعرف الميزان التجاري المصري عجزٌا واضحٌا بسبب ارتفاع قيمة الواردات.

خاتمة

بصفة عامة يتميز اقتصاد مصر بالتنوع مع العلم أنه يعتمد بشكل كبير على الفالحة والسياحة.
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 نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي

تقديم إشكالي

تقع نيجيريا في غرب القارة اإلفريقية على خليج غينيا بمساحة تقارب 924000 كلم مربع، وتضم ساكنة هي األكبر في إفريقيا، وتعد

من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، غير أن هذا الغنى الطبيعي ال يعكس المستوى التنموي للبالد.

فأين تتجلى مظاهر الغنى الطبيعي لنيجريا؟

وما المؤشرات الدالة على الضعف التنموي لنيجريا؟

وكيف تواجه نيجيريا هذا الضعف التنموي؟

تعدد مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا

الفالحة والصيد البحري

تشغل الفالحة بنيجيريا %70 من السكان النشطين بفضل توفر نسبة مهمة من األراضي الصالحة للزراعة (%35 من المساحة اإلجمالية

لألراضي الفالحية) ، وتتميز المنتجات الفالحة النيجيرية بالتنوع مرتبطة بالمناخ المداري الحار والرطب، ويغلب عليها المزروعات

المعيشية خاصة الحبوب، ثم تليها المزروعات التسويقية كالكاكاو (الرتبة الرابعة عالميا)، والفول السوداني (الرتبة الرابعة عالميا)،

والقطن (الرتبة 16 عالميا)، وتعرف تطورا مستمرا رغم المشاكل التي تواجهها، كما تتوفر نيجيريا على قطيع مهم من الماشية، إذ تحتل

الرتبة السادسة عالميا من حيث تربية الماعز، والرتبة 17 بالنسبة لألبقار، كما أن الصيد البحري يحتل مكانة مهمة ضمن االقتصاد

النيجيري مستفيدا من انفتاح البالد على المحيط األطلنتي، إذ تتميز السواحل النيجيرية بغنى ثرواتها السمكية الهائلة التي تساهم في

إنعاش قطاع الصيد البحري بنوعيه التقليدي والعصري.

مصادر الطاقة والمعادن

تتوفر نيجيريا على ثروات طاقية مهمة، وتعتبر أول منتج للبترول بالقارة اإلفريقية، والسابعة عالميا، كما تنتج كميات مهمة من الغاز

الطبيعي (المرتبة التاسعة عالميا)، تنتشر حقول البترول والغاز بالجنوب وحول دلتا نهر النيجر، كما تتوفر على مجموعة من المحطات

الكهرومائية والكهروحرارية، وتزداد مدخرات البالد من هذه الثروات بفضل االكتشافات المستمرة، حيث تحتل الرتبة 7 عالميا في

مدخرات البترول، أن كما المواد الطاقية تشكل %95.5 من صادراتها، كما تزخر األراضي النيجيرية بثروات معدنية مهمة، بحيث نجد

الحديد في منطقة "بارو" والفحم في منطقة "موبي" بالشرق والزنك في منطقة "انوجو" بالجنوب، يصدر أغلبها خاما إلى الخارج نظرا

لضعف النشاط الصناعي الذي ال يشغل سوى %10 من السكان النشطين.

تعمل الحكومة النيجيرية على مواجهة الضعف التنموي

مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا

تعرف مؤشرات التنمية ضعفا كبيرا في بلد غني كنيجيريا، يتضح ذلك من خالل أمل الحياة (حوالي 52 سنة)، والناتج الداخلي الخام

لكل نسمة (860) اللذان يظالن أقل بكثير من المعدل العالمي، فضال عن نسبة التمدرس التي تقل عن %70، كما يعرف هذا البلد ضعفا

كبيرا في الخدمات األساسية كالصحة، حيث نجد 27 طبيبا فقط لكل 100 ألف نسمة، كما أن %54 فقط من الساكنة النيجيرية هي

التي تتوفر على تجهيزات صحية في بلد يعرف نموا سكانيا مرتفعا تصل نسبته إلى %4 سنويا، إذ يبلغ عدد السكان حوالي 133 مليون
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نسمة، مع كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى استمرار انتشار األمراض الخطيرة كالمالريا (30 مصاب لكل 100 ألف نسمة)، كما أن 36%

من األطفال يعانون من نقص في الوزن، فضال عن ارتفاع معدالت الفقر، بحيث أكثر من %90.8 من سكان نيجيريا يعيشون تحت عتبة

الفقر، مما يجعل نيجيريا تحتل المرتبة 152 عالميا في مؤشر التنمية البشرية.

أسباب الضعف التنموي بنيجيريا

من أسباب الضعف التنموي بنيجيريا، هناك:

أسباب سكانية: حيث تعرف البالد انفجارا ديمغرافيا سريعا، مما جعل النمو االقتصادي ال يساير التزايد السكاني.

أسباب اقتصادية: بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية، وهيمنة الشركات األجنبية على قطاع النفط والفالحة العصرية.

أسباب سياسية/إدارية: كعدم االستقرار السياسي، وتفشي الفساد وغياب الديمقراطية.

اإلجراءات المتخذة لمواجهة الضعف التنموي

اتخذت الحكومة النيجيرية عدة إجراءات تقنية لمواجهة الضعف التنموي بالبالد، حيث عملت على الرفع من قيمة العملة المحلية،

وسنت سياسة الشفافية في القطاع االقتصادي، كما مولت صندوق للموازنة لدعم المواد األولية االستهالكية من فائض عائدات البترول،

وخصم %1 من مداخيل الفيدراليات وذلك للتخفيف من حدة الفقر، كما أنها تعمل لكن ببطء على تعميم التعليم والخدمات الصحية،

وتزويد مختلف المناطق بالماء الصالح للشرب.

خاتمة

رغم ثرواتها الطاقية المهمة والمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، ما زالت نيجيريا تعاني من ضعف مؤشر التنمية البشرية.
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 التدرب على معالجة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي

تقديم إشكالي

يعالج الجغرافي مختلف الظواهر التي يدرسها اعتمادا على النهج الجغرافي.

فما هي مكونات هذا النهج؟

وكيف يمكن التدرب على خطواته لمعالجة ظاهرة اقتصادية معينة؟

دراسة الظاهرة االقتصادية جغرافيا

عناصر العملية االقتصادية

تتنوع عناصر العملية االقتصادية بين عمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك:

اإلنتاج: يتنوع بين إنتاج السلع في قطاع الفالحة (الحبوب والخضروات)، وقطاع الصناعة (إنتاج الطاقة والمعادن والمواد

الصناعية)، وإنتاج الخدمات كالتجارة والسياحة.

التوزيع: يقوم على توزيع مختلف السلع والخدمات محليا ووطنيا ودوليا باالعتماد على مختلف طرق المواصالت البرية والبحرية

والجوية.

االستهالك: استهالك واستعمال مختلف السلع والخدمات.

منهجية وصف ظاهرة معينة من الناحية الجغرافية

إن معالجة الظاهرة االقتصادية جغرافيا ينبني على عمليات الوصف والتفسير والتعميم:

الوصف: عملية فكرية تهدف تقديم الظاهرة المدروسة، وتحديد مواصفاتها من حيث الشكل والتوطين والحركة، ويتضمن

استخالص الخصائص النوعية والكمية للظاهرة، ومظاهر توزيعها الجغرافي وتطورها الزمني، وذلك بالتعرف على صفاتها النوعية

والكمية وتوطينها وحركتها.

التفسير: عملية فكرية تهدف إلى تحديد األسباب والعوامل المتحكمة في الظاهرة المدروسة عن طريق تحديد العوامل المفسرة لها

واستخالص العالقات والتفاعالت بين عناصرها.

التعميم: عملية فكرية تهدف إلى توظيف أو إنتاج مفاهيم ومبادئ واستخالص نظريات عامة لتجاوز الحاالت الخاصة.

تطبيق خطوات النهج الجغرافي على ظاهرة إنتاج الحبوب ببعض الدول اإلفريقية: (نيجيريا، مصر،
المغرب، تونس)

الوصف

يتميز انتاج الحبوب في البلدان االربعة موضوع الدراسة بالتفاوت، بحيث نجد نيجيريا في المرتبة األولى ب 12،807 مليون طن، تليها

مصر ب 11،024 مليون طن، ثم المغرب ب 7،262 مليون طن، وأخيرا تونس بإنتاج ال يزيد عن 855 ألف طن، وباعتبار معدل إنتاج

الحبوب بالبلدان األربعة والذي يبلغ 7،987 مليون طن، ويمكن تصنيف البلدان إلى مجموعتين بعد احتساب المعدل (مجموع اإلنتاج
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مقسوم على عدد البلدان) فنحصل على مجموعتين: بلدان يقل إنتاجها عن هذا المعدل وتضم كال من تونس والمغرب، وبلدان يفوق

إنتاجها هذا المعدل وتضم كال من مصر ونيجيريا.

التفسير

يمكن تفسير التفاوت الحاصل في إنتاج الحبوب بعاملين أساسيين: حجم المساحات الصالحة للزراعة، بحيث نجد تقاربا ملحوظا بين

ترتيب البلدان األربعة حسب اإلنتاج، وترتيبها حسب المساحات الصالحة للزراعة، وفي هذا اإلطار نجد نيجيريا كأول منتج للحبوب من

بين البلدان األربعة، تتوفر على أكبر مساحة صالحة للزراعة، إذ تصل إلى 31،335 مليون هكتار، ينضاف إلى ذلك عامل أساسي أخر

وهو المردودية، فرغم كون مصر تتوفر على أقل نسبة من المساحات الصالحة للزراعة فإنها تحتل المرتبة الثانية من حيث اإلنتاج، وهذا

راجع إلى المردودية المرتفعة ألراضيها الزراعية والتي تبلغ  52،54 قنطار في الهكتار.

التعميم

يرتبط إنتاج الحبوب بحجم المساحات الصالحة للزراعة والمردودية، فكلما كان حجمهما كبيرا كلما كان اإلنتاج كبيرا كذلك، والعكس

صحيح.

التدرب على تفسير ظاهرة اقتصادية: (الفالحة في المغرب)

الوصف

تنقسم الفالحة بالمغرب إلى نوعين: فالحة تقليدية تستعمل وسائل وتقنيات عتيقة (المحراث الخشبي)، وتعتمد أساسا على األمطار

(تمثل %85.5 من األراضي الزراعية)، وفالحة عصرية تستعمل تقنيات ووسائل حديثة (الجرار، آالت الحصاد ...)، وتعتمد أساسا على

السقي (ال تمثل سوى %14.5 من األراضي المزروعة)، وتتنوع المنتجات الزراعية بالمغرب، وتشمل أساسا الحبوب (%67) والقطاني،

باإلضافة إلى المزروعات الزيتية والصناعية والعلفية، ثم الخضروات، وتتركز أهم هذه المنتجات بالشمال الغربي، ويعرف اإلنتاج تفاوتا

بين السنوات.

التفسير

تلعب العوامل الطبيعية كقلة األراضي الصالحة للزراعة، وتركزها بالشمال الغربي، وسيادة مناخ متوسطي بالشمال يتميز بعدم انتظام

التساقطات، ومناخ صحراوي بالجنوب يتميز بالجفاف دورا هاما في توزيع المنتجات الفالحية وتفاوت إنتاجها، كما أن األراضي الصالحة

للزراعة ال تتجاوز %11.7 من مجموع األراضي، في حين تبلغ نسبة األراضي غير الصالحة للزراعة 48%.

االستئناس بعملية التعميم في معالجة ظاهرة اقتصادية

تتم عملية استنتاج العالقة الموجودة بين تطور كمية التساقطات وحجم المردود الزراعي في منطقة اخريبكة، مراكش، وتازة، ثم

المقارنة بين حجم اإلنتاج بها، الستخالص المبدأ العام الجامع بينهما، وهو ارتباط ارتفاع حجم المردود الزراعي بتزايد كمية التساقطات،

أي كلما زادت التساقطات زاد اإلنتاج والعكس صحيح.

خاتمة

إن التحوالت السريعة التي تعرفها الظاهرة االقتصادية في المجال العالمي يفرض علينا مواكبتها بفهمها وتفسيرها باعتماد النهج

الجغرافي.
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 الحفاظ على التراث وتطويره

تقديم إشكالي

يعكس التراث المستوى الحضاري للشعوب، مما يفرض ضرورة المحافظة عليه وتطويره.

فما هي أنواع التراث بالمغرب؟

وما سبيل المحافظة عليه وتطويره؟

وما هي خطوات تنظيم معرض وإعداد دليل حول اآلثار بجهتي؟

أنواع التراث المغربي وضرورة الحفاظ عليه

أنواع التراث المغربي

يشمل التراث ما كل خلفته األجيال السابقة في مختلف الميادين، من تراث مسموع (روايات شفوية، وحكايات، وفنون غنائية ...)،

وتراث مكتوب (كالوثائق والمخطوطات)، باإلضافة إلى التراث المبني (كاآلثار والبناأت والزخارف والنقوش ...)، وهناك أنواع أخرى

كأدوات الزينة والحلي والمالبس وغيرها.

أهمية الحفاظ على التراث وتطويره

تتحمل الدولة المسؤولية األولى في الحفاظ على التراث وتطويره من خالل وزارة الثقافة ومديرياتها، وذلك بتحفيز الحياة الثقافية،

وتشجيع اإلبداع والفكر، والمحافظة على أصالته، مع العمل على مواكبته لمتطلبات العصر.

خطوات تنظيم معرض حول روافد التراث الفني المغربي

تتنوع روافد التراث الفني المغربي

يتميز التراث المغربي بتنوع روافده، فهو تراث أمازيغي قديم تأثر باالحتالل الفينيقي والقرطاجي والروماني، ثم امتزج عبر العصور

بالتراث العربي اإلسالمي منذ نهاية القرن السابع، وبتراث الزنوج األفارقة، وبالتراث األندلسي بعد نهاية القرن السادس عشر، كما تأثر

بالحضارة األوربية خالل فترات االحتالل الفرنسي واإلسباني، وقد أحدث المغرب وزارة الثقافة للحفاظ على هذا التراث وتطويره من

خالل مديرية التراث ومديرية الفنون.

التدرب على تنظيم معرض حول تنوع التراث المغربي

لتنظيم معرض حول تنوع روافد التراث المغربي، أتبع الخطوات التالية:

مرحلة اإلعداد: تحديد مكان وزمان المعرض، تكوين لجنة لإلشراف على تنظيم المعرض، وتوزيع المهام بين التالميذ، واإلعالن عن

تنظيم المعرض، ثم فتح باب المساهمة في المعرض أمام التالميذ.

مرحلة العرض: جمع ما يمكن من مواد تراثية مادية وتصنيفها إلى مخطوطات، وصور، وقطع نقدية، وأواني ومالبس، أو مواد

معنوية كعادات ورقصات وأهازيج يتم عرضها بواسطة أشرطة سمعية أو وأقراص مدمجة للفنون المغربية، اختيار مكان الئق

بالمؤسسة لعرض المواد داخل رواق خاص، وينتهي المعرض بتسجيل ارتسامات الزوار وكتابة تقرير.
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التدرب حول إعداد دليل حول اآلثار بالجهة

إلعداد دليل حول اآلثار المتواجدة بجهتي أتبع الخطوات التالية:

جمع المعطيات: استكشاف المواقع األثرية بالجهة، وزيارة المتاحف للتعرف على البقايا المادية.

تصنيف المعالم األثرية: تصنيف المآثر حسب نوعها، وتاريخها، وأهدافها (عسكرية، دينية ...)، ووصف مظهرها وزخارفها.

إنجاز الدليل: تدوين المعطيات التاريخية مرفوقة بالصور والرسوم، ووضع خريطة جهوية لتوطين المآثر التاريخية والعمرانية،

المساهمة بالدليل في مسابقة للتعريف باآلثار بالجهة.

خاتمة

يمكن تعميق المعرفة بالهوية الوطنية وتأصيل االعتزاز بها عن طريق التعريف بأنواع وروافد التراث الحضاري بإعداد معارض وتنظيم

مسابقات محلية وجهوية ووطنية.
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 الحفاظ على الموارد الطبيعية

تقديم إشكالي

التنمية المستدامة تنمية تلبي حاجات الحاضر من الموارد الطبيعية دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال المقبلة على تلبية حاجاته من

هذه الموارد، حيث يعد الحفاظ على الموارد الطبيعية في صميم أولويات التنمية المستدامة.

فما هي وضعية استعمال هذه الموارد بالمغرب؟

وكيف نساهم في نشر سلوك وقيم المحافظة على الموارد الطبيعية؟

أنواع الموارد الطبيعية ووضعيتها في المغرب

أنواع الموارد الطبيعية

موارد غير متجددة: وهي موارد معرضة للنفاد بتزايد االستغالل البشري والضغط السكاني (المعادن، مصادر الطاقة االحفورية...).

موارد طبيعية متجددة: موارد يعاد إنتاجها بكيفية طبيعية على أساس أن يكون استغاللها في حدود وتيرة تجددها (الموارد المائية،

النباتات، الثروة الحيوانية ...=.

موارد طبيعية دائمة: موارد ال يستطيع اإلنسان استترافها (الطاقة الشمسية، طاقة المد والجزر، الرياح).

وضعية بعض الموارد الطبيعية بالمغرب

تعاني الموارد الطبيعية من استغالل ال عقالني وتبذير في مختلف المجاالت:

الماء: عرف استغالل المياه تراجعا ملحوظا في نصيب الفرد من هذه المادة الحيوية من 1000 متر مكعب إلى 560 متر مكعب،

وستتناقص هذه الكمية إلى أقل من ذلك خالل السنوات المقبلة.

الغابة: تتراجع المساحة الغابوية بالمغرب بنسبة 31 ألف هكتار سنويا، مما يؤدي إلى تدهور البيئة الغابوية، حيث أصبح المجال

الغابوي ال يغطي سوى %12 من التراب الوطني.

التربة: ال يتوفر المغرب سوى على 9 مليون هكتار من األراضي الزراعية، ويرجع تقلص المجال الزراعي إلى انجراف التربة والتعرية

وضغوطات التعمير.

إن هذه الوضعية تحتم علينا عقلنة استغالل الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بعدم التفريط في حاجيات

األجيال المقبلة، وتجنب االستتراف غير المعقلن للموارد الطبيعية، ولن يتم ذلك إال بالتخفيف من تلويث المياه وحسن استعمالها

والتوقف عن قطع األشجار وإحراق الغابات ...

أهداف البرنامج الوطني لتدبير الموارد الطبيعية بالمغرب

عمل الغرب على الحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار إنجاز مخطط للتنمية المستدامة، ولذلك إلتزم المغرب باإلسهام في إيجاد حلول

لمعالجة قضايا البيئة والمحافظة على الكرة األرضية، وذلك بالعمل:

من الناحية البيئية: المحافظة على جودة األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي واستصالح األوساط المتدهورة، وذلك عن طريق إزالة

التلوث، وتحسين جودة الحياة وتقليص التعرض لألضرار والمخاطر البيئية.
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من الناحية االجتماعية: تحسين االستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير والسكن الالئق مع حماية صحة المواطنين.

من الناحية االقتصادية: استثمار الموارد البشرية في مجال التدبير البيئي العقالني، والتقليص من كلفة تدهور الوسط والموارد

الطبيعية، وتشجيع صناعة تتالءم مع أهداف حماية البيئة، وتأمين ديمومة التنمية االقتصادية مع المحافظة على الثروة السمكية.

تطبيقات: التدرب على التخطيط لحملة تحسيسية للمحافظة على الموارد الطبيعية

تحديد موضوع الحملة: برصد الموارد الطبيعية وتصنيفها، واختيار النوع األكثر تعرضا للتدهور، ثم ضبط المشكل الذي تعطاه

األولوية خالل الحملة: الماء، انجراف التربة، الغابة ...

تحديد أهداف الحملة، والفئة المستهدفة: بنهج التحسيس بأهمية ترشيد استعمال الماء والمحافظة على الغابة، وتحديد الفئات التي

توجه لها الحملة التحسيسية بضبط خصائصها الثقافية واالجتماعية.

تحديد الوسائل والقنوات المستعملة: مرئية، مسموعة، مكتوبة، اتصال مباشر ...

إنجاز الخطة وتنفيذها: بالحصول على ترخيص من السلطة وبمخاطبة الناس على قدر فهمهم مع اعتماد أسلوب تحسيس بالتركيز

على اإليجابيات لتصحيح السلوكات السلبية.

خاتمة

أصبح الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة أمرا ملحا لضمان حقوق األجيال المقبلة.
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 نحن والعالم نتقاسم الكرة األرضية

تقديم إشكالي

يعتبر التدهور البيئي من القضايا التي تحضى بالكثير من االهتمام سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

فأين يتجلى هذا القاسم المشترك؟

هو وما دور المغرب في المحافظة على البيئة في العالم؟

وكيف يمكن أن نساهم في المحافظة على البيئة؟

القاسم المشترك بيننا وبين العالم في قضايا البيئة

تعتبر الكرة األرضية نظاما مشتركا بين جميع سكان العالم، والمخاطر التي تهددها ليست محصورة في منطقة واحدة، لهذا فالكل

مطالب بالعمل على مواجهة المشاكل الناتجة عن التحوالت المناخية واالستغالل المفرط للثروات المائية والغاوية والضغوط الممارسة

على األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، ألن التعاون الدولي هو الذي سيمكن من التخفيف من هذه األخطار ومواجهة التحديات البيئية

التي تهدد البشرية.

يبذل المغرب مجهودات كبرى لحل قضايا البيئة

دور المغرب على الصعيد الدولي

تتمثل جهود المغرب في حل القضايا البيئية في المشاركة في مجموعة من الملتقيات الدولية المهتمة بقضايا البيئية واستضافتها،

باإلضافة إلى مصادقته على مجموعة من االتفاقيات، ودمج بنودها ضمن القوانين الوطنية.

اإلستراتيجية الوطنية لحماية البيئة

يعمل المغرب على التوفيق بين المحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة التزاما بالمعاهدات التي وقعها في إطار المؤتمرات

الدولية حول البيئة، وتتجلى إستراتيجية المغرب في مجال البيئة في وضع قوانين وآليات للمراقبة والتتبع (مراصد جهوية، بنك

للمعطيات، شبكة للمراقبة ...)، باإلضافة إلى التنسيق في المجال البيئي، وتطوير الشراكات، ونهج سياسة التواصل لتحسيس مختلف

الفاعلين حول البيئة، مع إعطاء تحفيزات مالية وإنجاز مشاريع نموذجية ...

التدرب على دراسة مشكل بيئي محلي ذي بعد وطني/عالمي مع اقتراح الحلول

لدراسة مشكل بيئي نتبع الخطوات التالية:

اختيار المشكل المحلي المراد دراسته: بأن يكون له ارتباط بالواقع المعيش وان يكون ناتجا عن تدخل اإلنسان، ومن بين المشاكل

البيئية المعروفة وناتجا عن أثر سلبي لتدخل اإلنسان في الوسط الطبيعي (مشكل التصحر، التعرية، تدهور التربة ...).

رصد المشكل البيئي وتتبعه في الميدان: عن طريق المالحظة الميدانية للمشكل البيئي، ورصد تطوره في الزمان والمكان، وإبراز

خطورته ومظاهره.
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جمع المعطيات والوثائق حول المشكل: بالتوثيق الميداني (صور، خرائط ...)، والبحث عن المعطيات باالتصال بكل الجهات الداعمة

من مؤسسات حكومية وجمعيات ...

استثمار المعطيات: بتحليل المعطيات والوثائق واستخراج المشكل البيئي (النوعية، الشكل، األبعاد، وتوطينه زمنيا ومكانيا)،

باإلضافة إلى تفسير المشكل (األسباب والعوامل المتحكمة ...).

اقتراح حلول للمشكل وتصنيفها حسب إمكانية التنفيذ ومناقشة الحل المقترح في القسم وعرضه في تقرير.

تحديد موقف من المحافظة على البيئة: علينا التحسيس بضرورة المحافظة على البيئة ونشر ثقافة حمايتها واحترامها حفاظا على

مستقبل األجيال المقبلة.

تلعب التربية دورا في اكتساب سلوكيات بيئية إيجابية

تعتبر تربية األجيال وتوعيتهم وتحسيسهم وحثهم على احترام البيئة والمحافظة عليها من بين أهم الحلول للتجاوز المشاكل البيئية،

واكتساب سلوكيات ايجابية للتعامل مع البيئة مثل:

االقتصاد في استعمال الماء.

المحافظة على نظافة المرفق العمومي.

الرفق بالحيوان.

غرس األغراس وعدم قطعها ...

خاتمة

إن الطريقة التي يتم بها استغالل البيئة يهدد مستقبل األجيال المقبلة لذا فالمحافظة على البيئة مسؤولية الجميع.
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 المغرب وحوار األديان

تقديم إشكالي

يعتبر التعايش وحوار األديان من قيم المواطنة العالمية، ومبدأ من مبادئ الحفاظ على حقوق اإلنسان.

فما معنى حوار األديان؟

وكيف يساهم المغرب في ترسيخه؟

مفهوم وأساليب حوار األديان

مفهوم حوار األديان

الحوار بين األديان هو مجموعة من اللقاأت التحاورية والتواصلية بين ممثلي مختلف الديانات السماوية للعمل على سيادة األمن

والسالم في العالم، لذلك ال يقتصر حوار الديانات على التعريف بمبادئ كل ديانة والدفاع عنها، بل أصبح يشمل قضايا السالم العالمي

ونبذ الحروب والعنف ومكافحة الفوارق االجتماعية وصيانة كرامة وحقوق اإلنسان والمحافظة على البيئة ... ، ويقوم حوار األديان على

مجموعة من الشروط، نذكر منها: اإليمان القوي بمبادئ الدين وأهدافه مع العلم الواسع بقضاياه وبالحرية واالستقالل في التفكير بعيدًا

عن كل الضغوط السياسية والمذهبية للوصول إلى الحق واالعتراف به، ويرتكز على مبادئ كالدعوة إلى ا� بالحكمة والموعظة الحسنة

بنبذ العنف والتعصب والكراهية، اعتمادًا على العقل والبرهنة واإلقناع بحثا عن نقط التالقي والتعايش.

تتعدد أساليب الحوار بين الديانات

تتعدد أساليب حوار األديان و تتخذ ثالثة أشكال:

حوارات فردية: تتم بشكل مباشر بين مفكرين وعلماء من مختلف الديانات لتدارس القضايا العقائدية واإلنسانية.

حوارات جماعية: تتم عن طريق المؤتمرات والندوات تحت إشراف حكومات أو جمعيات ترعى حوار األديان، مثل اللقاء اإلسالمي

المسيحي باألردن سنة 1982، ومؤتمر الحوار بين األديان بتشيكوسلوفاكيا سنة 1986، والمؤتمر اإلسالمي اليهودي األول

ببروكسيل سنة 2005، وذلك لدراسة سبل التعايش والسلم الدولي، ووضع المخططات لتحقيقه.

حوارات بالمراسلة: عن طريق تبادل الرسائل بين العلماء المتخصصين في ديانات مختلف.

موقف المغرب ومشاركته في حوار األديان

موقف المغرب من حوار األديان

يعتبر المغرب دولة إسالمية، إال أنه يضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية لغير المسلمين وفقا للفصل السادس من الدستور، كما اعتبر

وعلى مر العصور رمزا للتعايش بين مختلف الديانات، حيث تعيش فيه بكل طمأنينة أقليات مسيحية ويهودية تعتبر جسرا للتواصل

الحضاري والثقافي مع مختلف المجتمعات.

مشاركة المغرب في الحوار بين األديان

تتعدد آليات انخراط المغرب في تشجيع الحوار بين األديان، وذلك عن طريق المساهمة في أنشطة حوار األديان بالخارج، وتنظيم

الندوات والملتقيات الدولية حول الموضوع، كلقاء الحوار بين اإلسالم والمسيحية الذي احتضنته مدينة الرباط يوم 18 يونيو 1997،
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والندوة الدولية التي عقدتها منظمة اإلسيسكو بالرباط حول موضوع "حوار الحضارات" خالل شهر يوليوز سنة 2001، باإلضافة إلى

االنخراط في مختلف المنظمات الدولية واإلقليمية التي ترعى موضوع حوار األديان (اليونسكو واإلسيسكو).

خاتمة

يعتبر حوار األديان مظهرا من مظاهر تقدم المجتمعات ووسيلة لضمان األمن والسلم بالعالم.
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المغرب والسلم العالمي

تقديم إشكالي

يعمل المغرب على نشر قيم الحوار والسلم والتعايش في العالم مترجما قناعته إلى سلوكات عملية.

فما هي مكانة السلم في السياسة الخارجية للمغرب؟

هو وما النهج السلمي الذي سلكه المغرب الستكمال وحدته الترابية؟

و ما هو دوره في حفظ السلم العالمي؟

مكانة السلم في السياسة الخارجية واستكمال الوحدة الترابية

تتعدد مرتكزات السياسة الخارجية للمغرب

ترتكز السياسة الخارجية للمغرب على اإليمان بالعمل الدولي المشترك في إطار هيئة األمم المتحدة، ألهمية هذه المنظمة في إنقاذ

الحضارة من الدمار، وانتشال الشعوب المستضعفة من التخلف وترسيخ عقيدة السالم واألمن، وضمان التعايش السلمي بين الدول، لذلك

ارتكزت السياسة الخارجية للمغرب على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، واحترام سيادتها واختياراتها، كما أكد على

حضر التسلح، حيث اقترح على الجمعية العامة لألمم المتحدة، الحد من التسابق نحو التسلح بشمال إفريقيا.

دور السلم في استكمال الوحدة الترابية

تمسك المغرب بنهجه السلمي في التعامل مع قضية الوحدة الترابية، فالمناطق التي استرجعها بعد االستقالل كانت بواسطة الحوار

واالتفاقيات السلمية والمفاوضات، وأبرز محطة في ذلك هي المسيرة الخضراء سنة 1975، والتي تعتبر درسا في تطبيق النهج السلمي

ألجل استكمال الوحدة الترابية، كما استعاد منطقة طنجة سنة 1956 بموجب مؤتمر فضالة، وطرفاية سنة 1958، وافني 1969،

والساقية الحمراء 1975، وواد الذهب 1979، وحتى بالنسبة لما تبقى من جيوب محتلة (سبتة ومليلية ...) ال زال المغرب يؤمن

بالحوار والتفاوض من أجل استرجاعها إلى الوطن األم.

يلعب المغرب دورا مهما في حفظ السلم العالمي

دور المغرب في حل النزاعات الدولية

يساهم المغرب في حل بعض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، فباعتبار ملكه رئيسا للجنة القدس، عمل على اقتراح حل دائم وعادل

للنزاع العربي اإلسرائيلي، يتجلى في انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها سنة 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس،

ونهج أسلوب التعايش بين دولتي إسرائيل وفلسطين، بعدما لعب دورا أساسيا في االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد

للشعب الفلسطيني خالل مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد بالرباط سنة 1974.

يشارك المغرب في حفظ السلم العالمي

تعددت المشاركة المغربية منذ سنة 1960 وإلى اآلن في العمليات والبعثات األممية لحفظ السلم العالمي، وذلك بكل من الكونغو

والصومال والبوسنة وهايتي ...، حيث عمل على تقديم خدمات إنسانية، كاإلشراف على توزيع المساعدات الغذائية وتسهيل عودة
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الالجئين والمساعدة على تطبيق االتفاقيات بين األطراف المتنازعة، والقيام بمهام أمنية، كمراقبة وقف إطالق النار والحفاظ على األمن

واإلشراف على نزع السالح وكذا اإلعداد إلجراء االنتخابات.

خاتمة

عمل المغرب على نهج أسلوب التعايش والسلم وساعد على إقراراهما حفاظا على األمن ونبذا للصراعات والحروب.
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 اقتراح برامج إعالمية تتوخى النهوض بقيم المواطنة

تقديم إشكالي

تلعب البرامج اإلعالمية دورا في هاما النهوض بقيم المواطنة.

فما معنى البرنامج اإلعالمي؟

وما خطوات إعداده؟

وما هي منهجية كتابة مذكرة لعرض مقترحات على الجهات المعنية؟

مفهوم البرنامج اإلعالمي وإعداده

البرنامج اإلعالمي وأنواعه

البرنامج اإلعالمي هو وسيلة اتصال تهدف إلى تبادل المعلومات والتفاعل مع مشاكل المجتمع قصد التأثير في سلوك ومواقف األفراد

والجماعات بهدف تنمية الروح الوطنية والنهوض بقيم المواطنة، ويعتبر البرنامج اإلعالمي فرصة إلشراك المستفيدين في فهم مشاكل

مجتمعهم والمساهمة في التغلب عليها، مما يدعم جانب التحسيس والتواصل لديهم، ويدخل البرنامج اإلعالمي ضمن عالقة تواصلية

تربط بين المرسل الذي أعد الرسالة والمرسل إليه أي الجمهور ومادة التواصل وهي الرسالة وقناة التواصل، التي تكون إما كلمة أو

صورة أو هما معا، وتنقسم البرامج اإلعالمية من حيث الشكل إلى:

اإلعالم المكتوب: وهو الذي يؤّمن االتصال بالكلمة المكتوبة ويستهدف القارئ عبر مقاالت صحفية، تحقيقات ...

اإلعالم المسموع: وهو الذي يؤّمن االتصال بالكلمة المسموعة وهو يستهدف المستمع عبر حوارات إذاعية، أشرطة صوتية ...

اإلعالم المرئي (السمعي البصري): وهو الذي يؤّمن االتصال عبر الصورة والكلمة ويستهدف المشاهد عبر برامج تلفزيونية ...

من حيث المضمون يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من البرامج اإلعالمية:

النوع األول: إعالم يدخل في مجال التحسيس يهدف إلى التأثير في أفكار وسلوكات الجماعات واإلفراد ودوره التربية والتوعية.

النوع الثاني: إعالم يدخل في مجال الترافع الهدف منه التأثير في مسلسل اتخاذ القرار أو وضع برنامج من قبل الدولة ودوره

التفاوض ، البرهنة ...

خطوات إعداد وتطبيق برنامج إعالمي

تتضمن خطوات إعداد البرنامج اإلعالمي األتي:

على مستوى التصور: رصد ظاهرة تمس بقيم المواطنة والتفكير في كتابة مقال حولها أو إنجاز إذاعي أو تلفزي، ثم تحديد الفئة

المستهدفة.

على مستوى التخطيط: تحديد عناصر المقال أو البرنامج ثم االتصال بصحيفة وطنية أو بإدارة اإلذاعة والتلفزة، تحديد حجم

المقال الكتابي، أو مدة بث البرنامج.
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على مستوى التدقيق: الضبط اللغوي، وضوح العبارات المستعملة في الموضوع الكتابي، أو تنظيم فقرات البرنامج اإلذاعي أو

التلفزي.

منهجية كتابة مذكرة وتطبيقها

االطالع على بطاقة منهجية لكتابة مذكرة

يمكن توجيه مذكرات لبعض المسؤولين تقترح عليهم بعض البرامج اإلعالمية الهادفة إلى النهوض بقيم المواطنة، ويمكن التمييز بين

الجانب الشكلي والجانب الجوهري في المذكرة:

على مستوى الشكل: تحديد العناصر األساسية لصياغة المذكرة كتاريخ ومكان الكتابة والجهة المرسلة والمرسل إليه مع تحديد

موضوع المذكرة ومناسبة بعثها.

على مستوى الجوهر: تحديد مضمون الموضوع أو االقتراح (مقال مكتوب أو برنامج مسموع أو مرئي) من خالل إبراز أهميته

ودوره في النهوض بقيم المواطنة، وشرح وتفسير حججه للدفاع عن االقتراح وإقناع المسؤولين بأهمية وضرورة إنجازه، مع

التركيز على الحجج والبراهين األكثر إقناعا وتأثيرا، وتنتهي المذكرة بالشكر والتوقيع.

كتابة مذكرة مبررة بحجج

بعد منهجية الكتابة، ننتقل إلى التحرير (الصياغة) الذي يتطلب احترام العناصر الشكلية في كتابة المذكرة، واالجتهاد في بناء الحجج

التي تبرر رفع هذه المذكرة، وتنظيم وترتيب الحجج حسب أهميتها مع توضيحها وتفسيرها، ورفع المذكرة إلى الجهات المعنية لعرض

المقترحات إما بتسليمها مباشرة أو عبر البريد مع االحتفاظ بنسخة منها.

خاتمة

تعتبر المساهمة في اقتراح برامج إعالمية وسيلة من وسائل بناء المجتمع المدني وفق قيم تراعي المواطنة.
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