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 5: اندرس رقى 

حصخاٌ : انًدة انزيُُت 

         

 

   : مقدمة

 . م1603أبو العباس أحمد المنصور فً دخلت الدولة السعدٌة مرحلة الضعف بعد وفاة 

و ما دور المولى ا الضعف؟ وكٌف استطاع العلوٌون تأسٌس دولتهم؟ ذفما هً أسباب ه

 إسماعٌل فً تقوٌة هده الدولة ؟  

I-  ٌو17صاهًج عىايم يخعددة  فٍ وصىل انعهىٍَُ إنً انحكى خالل انقر:  

حأصُش اندونت انعهىَت بضجهًاصت و حىحُدها 

 انًغرب 

 (بعد وفاة انًُصىر ) و 17وضعُت انًغرب فٍ بداَت انقرٌ 

استقر الشرفاء العلوٌون بسجلماسة 
وظهرت أهدافهم السٌاسٌة بعد ضعف 

السعدٌٌن على ٌد موالي الشرٌف بعد تلقٌه 
البٌعة من أهل الصحراء وقد استطاع احد 

من تحقٌق  أبنائه من بعده المولى الرشٌد
وحدة المغرب بعد القضاء على كل اإلمارات 

 أقل من ستة فًالمتصارعة بالمغرب 
وٌعتبر المولى الرشٌد المؤسس .سنوات

 .الحقٌقً  للدولة العلوٌة

: صُاصُا * 

. صراع األيراء انضعدٍَُ عهً انحكى بعد وفاة أحًد انًُصىر- 

اَحصر انحكى انضعدٌ فٍ يراكش بًُُا حقاصًج َفىذ انًغرب قىي - 

إضافة إلى ، و انضًالنُىٌ اندالئُىٌأخري أهًها  (إياراث إقهًُُت)

، كًا احخهج يجًىعت يٍ انثغىر انًضهًٍُ  انًطرودٍَ يٍ األَدنش

 .انًغربُت

  :اقخصادَا و اجخًاعُا * 

ضعف اقخصاد انًغرب خاصت انخجارة انصحراوَت انخٍ ححىنج - 

  .و حافُالنج حىاثطرقها عبر 

. األمن وارتفاع األسعارانعدام - 
 .األوبئة  والمجاعات تعاقب سنوات الجفاف و - 

 

II -وطد انًىنً اصًاعُم دعائى اندونت انًغربُت و وضع حدا نألطًاع األجُبُت : 

 : وضع م إسماعٌل أسس الدولة المغربٌة القوٌة .1
: اعتمد المولى إسماعٌل فً تقوٌة دولته على 

 . عسكر البخاريتأسٌس جٌش قوي أطلق علٌه اسم -  
.  و قلع عظٌمة لحماٌة المدنقصباتبناء - 
.  (29 ص 8أنظر الجدول  )  إلخماد ثورات خصومه فكانت كلها ناجحةحركاتتنظٌم عدة - 

: ر تحرٌر بعض الثغو نجح م إسماعٌل فً صد العثمانٌٌن و .2
 و المعمورة من وأصٌال تمكن المولى إسماعٌل من تحرٌر طنجة وطرد االنجلٌز منها كما حرر العرائش -

. ( 30 ص 9جدول  أنظر )ٌد األسبان 
ووقع معهم معاهدة  المغرب ق كما تمكن من إٌقاف زحف األتراك العثمانٌٌن الذٌن أصبحوا ٌهددون شر-

. معاهدة تافنالرسم الحدود مع الجزائر كما حصل فً 

 :خاحًت
المولى رشٌد فً حٌن وضع السلطان المولى استطاع العلوٌون تحقٌق وحدة المغرب على ٌد 

 . الدولة القوٌة ضد خصومه داخل وخارج البالدأسس إسماعٌل

 

 

: يفاهُى و يصطهحاث 

- المولى إسماعيل - المولى الرشيذ - السمالليون- الذالئيون - الوباء - المجاعت   -

. معاهذة واد تافنا- الحركت - عسكر البخاري - القصبت 

 

رشُد نعخُك : األصخاذ 

 انثاَىَت اإلعدادَت اإلياو عهٍ


