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 اسم املادة : تاريخ املغرب الوسيط . 

 عصور تاريخ بالد املغرب املحاضرة: اسم 

 القسم ألاول ) عصور ما قبل التاريخ ( 

 العصر الحجري القديم الاسفل تميز هذا العصر باالتي : 

 صارع الانسان القديم عوامل الطبيعية بكل ما تحمله من قساوة وتغلب عليها  -1

 تعدد الادوات املختلفة الصنع من الحجر او العظام او الخشب وحسب حاجته .صنع و  -2

 العصر الحجري القديم الاوسط  : تميز هذا العصر  ببعض من الاتي :

 ظهور صناعة الشظايا و املكاشط الجانبية و رؤوس السهام . -1

 بداية تطور املعابد و الاماكن املقدسة لالستغاثة بها ضد القوى الشريرة . -2

 لعصر الحجري القديم الاعلى : تميز هذا العصر  ببعض من الاتي : ا

 مهد لظهور العصر الحديث الذي يمثل ارقى عصور الانسان القديم .  -1

 ابتكار انواع مختلفة من الاسلحة الحجرية الدقيقة و الخفيفة الحمل .  -2

 العصر الحجري الحديث : تميز هذا العصر  ببعض من الاتي :

 ر جمع القوت الى عصر انتاج القوت وخزنه وبناء املالجئ لسكناه . الانتقال من عص -1

 التقدم في مجال الزراعة البذور و الانتاج وتخزينه محصوله . -2

 القسم الثاني :  العصر الفينيقي و القرطاجي 

 ) العصر الفينيقي (  

ييين واانيه رجير هم مين املنياطل املطلية عليى سيواحل وهيي انفسيهم الكنعيانيين اليذي اسيمملهم املصيادر اليونانيية ديميا  عيد باسيم الفينيق

 الخليي  العرييي ميوطن لهييم اليى السيواحل اللبنانييية فيي مواضيع ) صيييدا وصيور وجبييل ( ومليم لتميييز قيدر هم ومعيردملهم لفيين املالحية وركيوب البحيير 

زيييرة العربييية وقييرب سييواحل الخلييي  العريييي نحييو واييان هييذا اليير ي الاول ام اليير ي الثيياني ان القبايييل الفينيقييية تييددقه ميين مواط هييا فييي شيير  الج

 الشمال وهناك دضله الاستقرار على السواحل السورية وملم في التشابه في الطبيعة الجغرادية بين موط هم ألاصلي في شر  الجزييرة العربيية

 جديد لهم .
ً
 وبين مقرهم الجديد السواحل السورية موطنا

ة للشييعب الفينيقيييي ايييان اختييييارهم لبنييان وسيييواحلها  سيييبب ان هييذه املواقيييع  نيييذاك البوابييية وفييي ضيييوء سييييا الاحييداة التاريخيييية الالحقييي

لشييرقية الرييسية لالتصيال بيين اسيييا وادريقييا و اوربيا ويعبيارة  خييرى اانيه تمثيل املييدخل البحيري للمصيريين والاوربييين )اليونييانيين( اليى املماليم ا

)   .م(   بحاجيية الييى توسيييع نطييا   نشييطملهم الاقتصييادية خييارج اطييار حييدود الشيير  القييديم ممييا فييي الجزيييرة العربييية وبييالد الرادييدين وبييالد دييارس 

 دى الييى ضييرورة دييتق  سييوا  جديييدة لتسييويل املنتجييات التجارييية ولوجييد مكييامن جديييد ملعييدن الييذهب والفضيية و القصييدير والنحيياس   فييي حييين 

في لالنتقيييال اليييى بيييالد املغيييرب  وانميييا هنييياك سيييبب  خيييرى اقيييوى مييين الجانيييب ييييرى  عيييض امليييهرخين ان هيييذا التوسيييع التجييياري ليييي  هيييو السيييبب الكيييا

الاقتصادي الا وهيو ان امليدن الفينيقيية  صيور وصييدا وجبييل  ليم تكين تعييح   نيذاك حيياة امنية تواكيب الا دهيار الاقتصيادي دفيي  واخير القيرن 

لفينيقييين ممييا جعلهيم نسييعون اليى انشياء املحطييات التجاريية واملييدن الثياني عشير )   .م( تزايييدت  طمياع الدولية الاشييورية التوسيعية فييي منياطل ا

ي على سواحل غرب البحر ألابيض املتوسط واملحيط ألاطلس ي   دانددع الفينيقيون مدعومين بمهار دايقة فيي دين املالحية البحريية اليى التوسيع في

ملواقيييع الفينيقيييية علييييى سيييواحل بيييالد املغييييرب   دقيييد وصييييل سيييواحل غيييرب البحيييير ألابييييض املتوسيييط وحسييييب ميييا تشييييا اليييييه الشيييواهد الاثريييية فييييي ا

الفينيقيون الى تليم املنياطل فيي مطليع القيرن الحيادي عشير  )   .م( وهنياك اسسيوا محطيات تجاريية  اانيه  هيد  فيي بيادس الامير اليى ديتق  سيوا  

ور الوقه وتزايد رجرات الفينيقيين من ميواط هم فيي جديدة لبضائعهم التجارية ومقايضملها مع منتجات السكان املحليين )قبايل البابر ( ومع مر 

ميع  شر  املتوسط الى بلدانهم الجديدة سرعان ما تحوله تلم املحطات التجارية الى مدن عامرة تعانح ديها السكان املحليون ) قبايل البابر (

قرطياج وهيي املدينية الايي انشياها املهياجرون الفينيقييون املهاجرين الجدد بكل ويام    ومن اشهر املدن الفينيقيية فيي سيواحل بيالد املغيرب مدينية 

 (  في الريع ألاخيا من القرن التاسع )  .م

 



 القسم الثاني : العصر التاريخي 

 ) العصر  القرطاجي ( 

ة اليى نعتبا العصر القرطاجي من اهم العصور فيي تياريخ بيالد املغيرب وهيو مرحلية مكملية للعصير الفينيقيي وهيو اقيرب اليى صيفقة سياسيي 

) .م(   صييبحه عاصييمة الييبالد ومركييز مهمييا ميين مراكييز الاشييعاع الفكييري والحضيياري لييي   918اقتصييادي   دمنييذ ت سييي  مدينيية قرطاجيية عييام 

عليييى مسيييتوى بيييالد املغيييرب وانميييا عليييى عميييوم املنطقييية دقيييد اانيييه مييين اهيييم امليييدن الفينيقيييية فيييي بيييالد املغيييرب دقيييد قاميييه بقيامهيييا مختلييي  العمييياير 

عسيييكرية وبعتبيييا ميناؤهيييا مييين اهيييم املنشييينت القايمييية فيييي املدينييية وهيييو مقسيييم اليييى قسيييمين ألاول ل غيييرا  التجاريييية و ألاخيييرى ل غيييرا  املدنيييية وال

 العسكرية . 

 الصراع مع القوى الاستعمارية 

اى غيزو امييالك دخيل الفينقييين فييي صيراع ميع القييوى الاسيتعمارية املتواجيدة فييي منطقية البحيير املتوسيط وحاوليه هييذه القيوى وبطير  شيي

الفينقييييين و السييييطرة عليهيييا   دفيييي املرحلييية الاوليييى مييين العصييير القرطييياجي بيييد ت القيييوى اليونانيييية فيييي محييياوالت لبسيييط سييييطر ها عليييى منييياطل هيييي 

انيية الاصل من مناطل نفوم الدولة القرطاجية  ومع بداية العصر القرطاجي الثاني تبد  صفحة الصيراع العنيي  ميع القيوى الاسيتعمارية الروم

 حاى تمكن الغزاة الرومان من دخول قرطاج وابادة اسباب الحياة و الحضارة ديها سنة 
ً
   . م  141واستمر هذا الصراع طويال

 املغرب تحه السيطرة ألاجنبية

 -2الرومييان .  -1  . م . دخلييه بييالد املغييرب تحييه سيييطرت اسييتعمار وقييوى اسييتعمارية تمثلييه يييي  )  141 سييقوم مدينيية قرطيياج عييام  

 الروم البيزنطينين . (   -0الوندال .  

 الرومان   -1

 . م(  41فيي سينة )«  . م(  ثيم عليى نومييديا 141فيي سينة )« إدريقيية»بد   ول اتصال بين املغرب والرومان حين استولى الروميان عليى 

قواعيد ققامية الحامييات الرومانيية هيا مراكيز و واتجه الرومان منذ وطئه  قدامهم هيذه اليبالد إليى بنياء امليدن عليى السيواحل وفيى اليداخل التخام

لقيصيرية لقد قسم الرومان بالد املغرب الى والية من والييات امبااطيوريملهم وقسيموها اليى اريعية والييات رييسيية   ) ادريقيية  نومييديا موريطانييا ا

لعييام و مهمتييه جمييع الامييوال الطايليية عيين طريييل   موريطانيييا الطنجييية ( وعلييى اييل والييية حيياكم يتمتييع  سييلطات واسييعة ومييرتبط بحيياكم املغييرب ا

 در  الضرايب الباهظة و بث بذور الخال  و الفرقة بين  عماء القبايل البابرية الضعادها ومنعها من التفكيا في الثورة على سلطانهم .  

 الواندال  -2

الغيييال ولكييين ضيييغط الفيييرن   م ( متيييوجهين نحيييو بيييالد 431وهيييم عنصييير جرمييياني جييياء مييين اواسيييط اوربيييا وعبييياوا اليييراين عيييام ) 

ولييم يكونييوا  هييل حضييارة بييل  م ( 428هنيياك ادى بهييم للتوجييه السييبانيا دييدحروا علييى يييد القييوم الغييربيين دتوجهييوا نحييو ادريقيييا عييام ) 

 اانوا شعًبا همجيا  

 الروم البيزنطيين  -0

م( 300ن الحكييم فييي بييالد املغييرب فييي سيينة )قامييه بمبااطورييية البيزنطييية علييى  نقييا  بمبااطورييية الرومانييية  داسييتعاد البيزنطيييو 

 واهتموا بالعمارة و نشئوا القصور والكنائ  إضادة الى اعمال  خرى 

 

 .  2334املصدر : تاريخ املغرب العريي   د. عبد الواحد منون طه واخرون   ليبيا   


