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المعاني و الشروح في سیاقھا التاریخي  المفاھیم و المصطلحات 
و تزعمتھ أوربا و انتشر 1846نظام یقوم على حریة المبادالت التجاریة نھجتھ بریطانیا مند سنة 

19في باقي الدول الرأسمالیة نھایة القرن 
نظام التبادل الحر 

رض الطلب العاالختالل الحاصل في العرض و الطلب بحیث یفوق اإلنتاجفائض 
سیاسیة حمایة السوق الوطنیة عن طریق الرفع من الرسوم الجمركیة  النھج الحمائي 

إلغاءو اإلنتاجعلى امتالك وسائل ینبنيفي ظل التحوالت االقتصادیة أورباتیار فكري ظھر في 
الطبقیة منھا االشتراكیة الطوباویة و العلمیة 

االشتراكیة 

الفردیة، المنافسة، البحث عن الربح و قوة ةاقتصادي یقوم على قوة الرأسمالیة، المبادرنظام
االستثمار 

الرأسمالیة المالیة 

ظھرت في ظل التحوالت اظروف عملھعمالیة للدفاع عن مصالحھا و تحسین الطبقة الاتحاد 
19االقتصادیة و الفكریة التي عرفھا العالم الرأسمالي خالل القرن 

الحركة العمالیة 

حركة تمثیلیة للعمال ظھرت بأوربا في ظل التحوالت االقتصادیة و االجتماعیة و الفكریة خالل 
لتدافع عن مصالح و حقوق الطبقة العاملة 19القرن 

النقابات 

للسیطرة على الدول الضعیفة خارج أوربا في ظل 19تسابق الدول الرأسمالیة خالل القرن 
.قتصادیة و االجتماعیة و األزمات الدوریةالتحوالت اال

التنافس االمبریالي 

الدولیة و التنافس االمبریالي أھمھا الوفاق تاالتفاقیات الثنائیة التي ظھرت بأوربا على اثر األزما
الثالثي ، التحالف الثالثي  

التحالفات االستعماریة 

الفاتھا االستعماریة حول المستعمرات و مجموع المؤتمرات التي عقدتھا الدول األوربیة لحل خ
1906الجزیرة الخضراء مؤتمر، 1880مؤتمر مدرید :تقاسم مناطق النفوذ 

مؤتمرات التسویة 
االستعماریة 

سیاسة اعتمدھا النظام النازي بھدف التوسع في األراضي الموجودة في شرق أوربا باعتبارھا 
ضروریة لحیاة الشعب 

المجال الحیوي 

20و مطلع القرن 19ات االقتصادیة و السیاسیة التي عرفھا العالم الرأسمالي خالل القرن األزم
األزمة االقتصادیة / كاألزمة البلقانیة 

األزمات الدولیة 

الوالیات المتحدة األمریكیة / بریطانیا/ فرنسا  دول الحلفاء
النمسا/ ایطالیا/دول الوسط تضم ألمانیا  دول المحور 

بھدف ضمان سیادة السالم 1919دولیة أنشئت باقتراح من الرئیس األمریكي ویلسون سنة منظمة
مقرا لھا ) اسویسر(في العالم اتخذت من جنیف

عصبة األمم 

من طرف الدول العظمى و استھدفت المحافظة على السلم و األمن 1948ھیئة تأسست سنة 
االت و تتكون من عدة ھیئات الدولیین و تعزیز التعاون الدولي في مختلف المج

ھیئة األمم المتحدة 

یضم و الكتاب و السنة السلف الصالح إلىتیار فكري برز مع النھضة العربیة یقوم على العودة 
.التیار السلفي التقلیدي و التیار المتجدد 

التیار السلفي 

و اعتماد الفكر اإلنساني و تیار فكري یقوم على الفصل بین الدین و الدولة و األخذ بقیم الحداثة
سیلة للتحدیث و التطور 

التیار العلماني 

شرق المغرب انھزم فیھا 1844غشت 14معركة تمت بین القوات الفرنسیة و المغربیة یوم 
المخزن المغربي 

معركة اسلي 

كان المخزن كلمة اسبانیة استعملت في العامیة باسم العقد االجتماعي و یقصد بھا االمتیازات التي 
الجماعة لتصدیر و استیراد بعض المواد مقابل مبلغ سنوي أویمنحھ للفرد 

الكنطرادة 

ضم مجموعة من ممثلي الدول األوربیة و ممثل عن المغرب للنظر 1880مؤتمر انعقد بمدرید سنة 
القنصلیة بالمغرب في استفحال ظاھرة الحمایة 

مؤتمر مدرید 

د أبواب األسواق ضریبة غیر شرعیة تفرد عن المكوس 
ضریبة أحدثھا السلطان المولى عبد العزیز ضمن اإلصالحات الجبائیة لدعم خزینة الدولة  ضریبة الترتیب 

تزعمتھا األغلبیة التي كانت تسمى البالشفة و ھم أنصار 1917ثورة الفالحین في روسیا سنة 
.التیار الثوري في روسیا بزعامة لینین 

لشفیة الثورة البو

رئیسا لھا EBERTو انتخبت إیبرت  1919أول جمھوریة في ألمانیا تأسست سنة  حكومة فیمار 
Spartakusالتي عرفھا المجتمع األلماني تزعمھا التیار االشتراكي الثوري 1919ثورة سنة

زعمائھ روزا لكسمبورغ1916تأسس سنة الذي
ثورة السبارطاكیین 

استعماریةبسیادتھ و نظام حكمھ إلى جانب إدارة یحافظ في البلد المستعمر استعمار غیر مباشر 
1912فرضت على المغرب بموجب معاھدة فاس على رأسھا المقیم العام 

الحمایة نظام 

المفاھیم و المصطلحات و الوقائع التاریخیة
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للنظر في مسألة اإلصالحات التي ینبغي 1906دول في الجزیرة الخضراء سنة 10معاھدة وقعتھا 
.ھا إلى المغرب إدخال

میثاق الجزیرة 
الخضراء 

بین فرنسا و المغرب بعد ھزیمة ھدا األخیر تمیزت بغموض حول مسألة 1845اتفاق عقد سنة 
الحدود

معاھدة لالمغنیة 

انتھت بھزیمة المغرب و حصول 1859/1860حرب دارت وقائعھا بین اسبانیا و المغرب سنة 
اسبانیا على عدة امتیازات 

طوان حرب ت

دخول بعض المغاربة المتعاملین مع األجانب تحت حمایة القناصل و التجار األوربیین بھدف االفالت 
19من القضاء و الضرائب و دلك خالل القرن 

الحمایة القنصلیة 

، الحمایة كحق التملك19حقوق و ضمانات حصلت علیھا الدول األوربیة داخل المغرب خالل القرن 
...الفردیة

متیازات األوربیة اال

لتجاوز األزمات و الضغوطات األوربیة شملت المجال 19تدابیر قام المخزن المغربي خالل القرن 
العسكري و االقتصادي و اإلداري باءت بالفشل 

المخزنیة اإلصالحات

ھي المعاھدات التي تلت الحرب العالمیة األولى فرضتھا الدول المنتصرة على الدول المھزومة 
1919أشھرھا معاھدة فرساي ضد ألمانیا سنة 

معاھدات الصلح 

بباریس لتدارس مسألة السلم العالمي بین الدول األربع فرنسا 1919المؤتمر الذي عقد سنة 
.ایطالیا / وم أ/ بریطانیا/

مؤتمر السلم 

إلى باقي العالم أزمة اقتصادیة و مالیة ضربت في البدایة الوالیات المتحدة األمریكیة ثم انتقلت 
.الرأسمالي كانت لھا مضاعفات اجتماعیة و سیاسیة 

1929أزمة 

1933حزب سیاسي متطرف تزعمھ ھتلر ووصل إلى الحكم بألمانیا عن طریق االنتخابات سنة  النازي الحزب
إلىو تسبب في جر العالم 1933نیا تولى منصب المستشار سنة ازعیم الحزب النازي في ألم

بخرق شروط معاھدة فرساي و نھج سیاسة توسعیةالحرب 
ھتلر 

زعیم الحزب الفاشي بإیطالیا وصل إلى الحكم بالقوة و أسس نظاما دیكتاتوریا في البالد تحالف مع 
.ھتلر خالل الحرب العالمیة الثانیة 

موسولیني 

الصراع بین المعسكر تیجةنالثوتر الذي طرأ على العالقات الدولیة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة 
الشرق و الغربي 

الحرب الباردة 

مقاومة شعبیة قامت بھا القبائل المغربیة في مختلف مناطق البالد لمواجھة االحتالل الفرنسي و 
االسباني 

ةالمسلحةالمقاوم

الضغط الذي تعرض لھ المغرب في فترة الحمایة باستنزاف جل خیرات الطبیعیة و البشریة   ستغالل االستعماري اال
بالمغرب یقض بجعل القبائل األمازیعیة خاضعة 1930ماي 16ظھیر أصدرتھ السلطات الفرنسیة 

لمحاكم عرفیة 
ظھیر البربري ال

علي ید نخبة من المثقفین المغاربة لمناھضة االستعمار 1933أول حزب سیاسي مغربي تكون سنة 
عرف انشقاقا وظھور أحزاب أخرى 

عمل الوطني كثلة ال

أشرف علیھا فئة من الشباب على رأسھم محمد بلحسن 1933جریدة باللغة الفرنسیة ظھرت سنة 
الوزان 

عمل الشعب 

طالبت فیھ سلطات الحمایة بإدخال 1934برنامج إصالحي تقدمت بھ كتلة العمل الوطني سنة 
إصالحات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة 

برنامج اإلصالحات 

قة تتكون من حیثیات و مطالب موقعة من طرف ستة وستین وطنیا معظمھم من حزب االستقالل وثی
للسلطان محمد بن یوسف والى اإلقامة العامة 1944ینایر 11قدمت یوم 

عریضة المطالبة 
باالستقالل

بأجدیر بشمال المغرب تزعم المقاومة الریفیة ضد االسبان انتصر على 1883من موالید سنة 
بعد استسالمھ la renionsنفي الى جزیرة الرینیون 1921جیش االسباني في معركة أنوال ال

126سنة 

محمد بن عبد الكریم 
الخطابي 

طبقة اجتماعیة ظھرت بأوربا الغربیة مع بدایة العصر الحدیث تملك وسائل اإلنتاج و رأس المال و 
الرأسمالي عبر المراحل الثالث قد عرفت تحوال في مصادر ثروتھا تبعا لتطور النظام 

البرجوازیة 

الحمایة التي كان یمنحھا بعض ممثلي الدول األوربیة لبعض المغاربة المتعاملین معھم خالل القرن 
و التي تطورت إلى إعفاء المحمیین من واجبات الضرائب 19

الحمایة القنصلیة 


