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 اآلداب كلية : 

 التاريخ  القسم او الفرع :

 الثانية  المرحلة: 

 أ.د. بديع محمد ابراهيم أستاذ المادة : 

 تاريخ المغرب واألندلس   غة العربية :لاسم المادة بال

 History of Morocco and Andalusiaاسم المادة باللغة اإلنكليزية : 

المغرب , التسمية والحدود , اقسام المغرب , الوضعية الطبيعية للبالد ,  حاضرة األولى باللغة العربية:ماسم ال

 سكان المغرب 

 Morocco, denomination and borders, sections of اسم المحاضرة األولى باللغة اإلنكليزية :

Morocco, the natural situation of the country, the population of Morocco 
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 األولىمحتوى المحاضرة 

ًالمدلولًالتاريخيًلبالدًالمغربًالعربيبيانًتسميةًالمغربً:ًً:ًأولًا  
ًثانيااً:ًبيانًاقسامًبالدًالمغربً:ًًًًًً
 المغربًاألدنىً -
 المغربًاألوسطً -
 المغربًاألقصىً -
ًالوضعيةًالطبيعيةًلبالدًالمغربً -

ًاإلقليمًالساحلي:ًًالقسمًاألولً
يمتد هذا اإلقليم على طول شواطئ البحر الشامي)المتوسط( ،حتى مدينة طنجة ،ثم يستمر محاذيا لبحر    

 الظلمات حتى مدينة نول في بالد السوس ،وأغلب هذه المناطق مناطق سهلية صالحة للزراعة .
ًالقليمًالجبليً:ًالقسمًالثاني

وعرة الدروب والمسالك وتنقسم هذه السلسلة الى تخترق البالد المغربية سلسلة جبال ،وهي جبال ضيقة    
 ثالثة أقسام:ــ

ويمتد غربا من جبال أنجيزه على ساحل بحر الزقاق)مضيق جبل طارق( ويشمل جبال  :  األطلس الساحلي
غماره وجبال الريف وجبال بسني يزناتن ترارة وبدوغ وغيرها ،وهي جبال متوسطة االرتفاع ،وأكثرها ارتفاعا جبل بني 

 سن الذي يبلغ ارتفاعه ما يقارب من الفي متر . وتتخذ هذه الجبال شكل قوس يحتضن الساحل الشمالي ، وأهمها:ح
: وهي سلسلة جبلية تمتد من المغرب األقصى وتنتهي في تونس بجبال الخمير وتشمل جبال أطلسًالتلــ 1

ذه الجبال بارتفاعها وانحدارها الشديد نحو كندافة وكالوة والمدحوس وبادر وتلمسان وونشريس والجرجرة . وتمتاز ه
السواحل الشمالية ،ونحو األحواض الجنوبية المنعزلة بين أطلس التل وأطلس المتوسط ،وعلى األخص في القسم 

 الغربي من المغرب األوسط .أما الجزء الشرقي فأقل ارتفاعا وأكثر تقطعا .
األقصى ،إذ تحمل أسم جبال أطلس الكبرى ،وهي اكثر  : وتبدأ هذه السلسلة من المغرباألطلسًالصحراوًيــ 2

جبال أطلس ارتفاعا وال توجد بها ممرات يسهل المرور منها ،ولذلك كان لهذه الجبال أثر كبير في عزلة المغرب 
 األقصى عن سائر بالد المغرب.

ور ، وجبال أوالد وتستمر جبال أطلس الكبرى ممتدة في المغرب األوسط ، وتشمل جبال القصور ، وجبال العم
نايل ، وجبال الزاب ، وجبال أوراس ، وتنتهي بجبال زغوان في المغرب األدنى . واغلب هذه الجبال تكسوها الغابات 
وتتوجها الثلوج . وتنحصر بين هاتين السلسلتين الجبليتين هضاب وسهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعي الماشية 

 .بال أطلس التل وأطلس الصحراوي في المغرب األوسط، واغلب هذه الهضاب تقع ما بين ج
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ًالقليمًالصحراوًيً:ًالقسمًالثالث

يمتد هذا اإلقليم من واحات برقة ،ثم فزان ،وزويلة ، وأرجال الى سجلماسة ، إلى وادي درعة ، حتى بحر    
 الظلمات)األطلسي( غربا.

على الرغم من الصبغة الصحراوية التي حملها هذا اإلقليم إال أن فيه ينابيع المياه والواحات التي تنتشر في   
 اغلب المواضع  .

وعبر هذا اإلقليم كانت القوافل التجارية تمر قادمة من مصر إلى المغرب األقصى نظرًا لقصر هذا الطريق عن 
 الطريق الشمالي .

 خصب فيها وال ماء فهي الهضاب التي تمتد بين أطلس الكبرى والوسطى حتى بحر أما المناطق التي ال   
الظلمات ، ففي المغرب األقصى توجد هضبة المزيتا ، وفي المغرب األوسط تمتد هضبة الشطوط التي تتميز 

 ببحيراتها ، وبينها بقع ممر تازة . وتعرف هذه الهضاب باسم الحماده .
 

ًً:قبيلًالتحريرًالعربيًاإلسالميًللبالدًًالمغربًبيانًابرزًعناصرًالسكانًالتيًسكنتًًثالثااً:ً
 طوائف من السكان وهم:ــ اربعاإلسالمي التحريرًالعربيًبالد المغرب قبل  تسكن

 وهم)األمازيغ( البربراألصليون ــ السكان 1
 ــ الروم  البيزنطيون 2
 وهم طارئون على البالد المغربية ــ األفارقة3
 .اليهود 4
 السودان  -5

 


