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المغرب هو القطر العربى الوحٌد الدى ٌملك منفذا مزدوجا ٌطل على
محٌطٌن عالمٌٌن  ،وقد تعزز هدا الوضع االستراتٌجً ٌوم أصبح مضٌق
جبل طارق...ممرا حٌوٌا بٌن أقطار المتوسط والعالم الجدٌد.
وما لبث المغرب أن اضطلع-بفضل هدا الوضع الممتاز -بمهمة
الوساطة بٌن عالمٌن..حٌث أصبح نقطة اتصال بٌن حضارتٌن ما فتئتا
تتفاعالن مند قرون  .ولعل هده المٌزة هى التى ساعدت على اشعاع
حضارتنا فٌما وراء البحار ،حٌث تجاوبت أصداؤها فى العالم الجدٌد مند
القرن السادس عشر بعد أن اخترقت مجاهل بحر الظلمات.
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فالمغرب لم ٌنعزل عن العالم العصرى  ،ولم ٌهمل  ،كذلك  ،تطور السٌاسة األوربٌة واألمرٌكٌة..بل تتبع بكامل
االهتمام ....وأكٌد العطف حركة تحرٌر شعوب ما وراء االطلسى  ،وقد كان المغرب فى طلٌعة الدول التى اعترفت
باستقالل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .
ومند القرن السادس عشر  ،أمكن للحضارة المغربٌة التى كانت الى ذلك التارٌخ منحصرة فى البحر المتوسط ،
أن تدخل أمرٌكا الجنوبٌة بوسطة البرتغالٌٌن  .فقد تلقت البرازٌل تاثٌر المدنٌة االندلسٌة  ،فاتسمت جمٌع مظاهر الحٌاة
االجتماع ٌة االمرٌكٌة بطابع مغربى  ،وتقنعت المرأة البرازٌلٌة على طرٌقة زمٌلتها المغربٌة  ،وكٌفت أسلوب حٌاتها
مثل المراة الصقلٌة المسٌحٌة تكٌٌفا شبٌها بما عهد فى األندلسٌات والمغربٌات  .وأصبحت أشٌاء كثٌرة فى البرازٌل
صورة لما كان علٌه مجتمعنا فى العصور الوسطى من أناقة النساء األرستقراطٌات فى الحواضر  ،واتخاذهن الطنافس
الوثٌرة للجلوس بدل المقاعد الخشبً  .إلى غٌر ذالك من طرائق الحٌاة الفردٌة ومناهج الفالحة والغراسة فى البادٌة .
فبالرغم من اختالف الطقس  ،استخدم الفالح األمرٌكى أجهزة الفالحة المغربٌة وأسالٌبها  ،وانتشر استخدام الطواحٌن
الهوائٌة فً مجموع أنحاء أمرٌكا الجنوبٌة مع جمٌع ما ٌنطوى علٌه نظام الرى عندنا (السواقً واآلبار … إلخ)  .وقد
نقل المعمرون البرتغالٌون الى أمرٌكا حمٌع ما أنجزه المغاربة فى القسم الجنوبى من األندلس  ،من مصانع السكر
والقطن إلى مزارع الحوامض ودودة القز (كانت  3000قرٌة أندلسٌة تتعاطى تربٌة دودة القز)  .على أن اللغة
اإلسبانٌة االمرٌكٌة تنم عن اآلثارالتى تركتها حضارتنا فى المٌدان الثقافى واالقتصادى واالجتماعى بأمرٌكا  .فاإلصالح
األمرٌكى فً المٌاه والسقى والرى معظمه عربى  .وكثٌر من األزهار والنباتات العطرٌة مازالت تحمل فى إسبانٌا و
أمرٌكا أسماء عربٌة  .أضف إلى ذلك ماٌمس الحلى والمصوغات .
كما أن الشبه وثٌق بٌن المغرب وأمرٌكا الجنوبٌة فى مٌدان الهندسة المعمارٌة حٌث التختلف فى البلدٌن
أسالٌب البناء فى الكنائس واألدٌرة والمنازل والحمامات.
وٌضٌق المجال عن تعداد المناحى التى تجلت فٌها آثار الحضارة المغربٌة األندلسٌة بأمرٌكا  ،فحتى أسالٌب
الطبخ وأسماء العائالت التختلف فى أمرٌكا عنها فى المغرب  .ووحدة أصول العائالت العربٌة تفسر لنا نجاح الهجرة
العربٌة إلى أمرٌكا ال سٌما العناصر السورٌة واللبنانٌة التى أسهمت مع المغاربة منذ العصر األموى فى تكٌٌف الحضارة
األندلسٌة.
عبد العزٌز بن عبد هللا  ،تارٌخ الحضارة المغربٌة  ،الجزء  ، 1دار السلمً  ، 1602 ،ص/ص ( 37-33بتصرف)

*التعرٌف بالكاتب [ :عبد العزبز بن عبد هللا] :
أعماله

مراحل من حٌاته

*له أزٌد من مائة مصنف  ،ومنها :
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تارٌخ الحضارة المغربٌةالموسوعة المغربٌة لالعالم الحضارٌة و البشرٌةمعلمة المدن و القبائلمعلمة الصحراءتارٌخ المغربمعلمة الفقه المالكًالطب واألطباء بالمغربمعجم الفٌزٌاءمعجم الكٌمٌاء-حقوق اإلنسان ومبادئ اإلسالم
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نال شهادة الباكالورٌا سنة 3291م وشهادتً اللٌسانسفً اآلداب والحقوق عام 3291م .
عمل أستاذا للحضارة والفن والفلسفة بكلٌة اآلداب(جامعةمحمد الخامس)  ،وأستاذا بجامعة القروٌٌن ودار الحدٌث
الحسنٌة .
حاصل على شهادة االستحقاق الكبرى بالمغرب معالوسام الذهبً لألكادٌمٌة المحدثة المغربٌة .
عضو منتخب فً المعهد البٌوغرافً األمرٌكً سنة8003م
-توفً رحمه هللا ٌوم  5فبراٌر 8038

*مالحظة النص واستكشافه:
1العنوان  : -تركٌبٌا ٌ :تكون من ثالث كلمات تكون فٌما بٌنها مركبٌن (إضافً+وصفً)-

معجمٌا ٌ :نتمً العنوان إلى المجال الحضاري.

-

داللٌا ٌ :دل العنوان على االنتشار الذي شهدته الحضارة المغربٌة فً مختلف األقطار

2بداٌة النص  :تشٌر إلى دور الموقع االستراتٌجً للمغرب فً إشعاع حضارته3نهاٌة النص  :تشٌر إلى بعض مظاهر وأمثلة اإلشعاع الحضاري للمغرب فً البلدان األخرى4-نوعٌة النص  :نص تفسٌري ذو بعد حضاري.
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*فهم النص:
1اإلٌضاح اللغوي:ٌضطلع ٌ :تكلف وٌأخذ المسؤولٌةالطنافس  :الحصر والزرابًأرستقراطٌة  :طبقة علٌا فً المجتمع تملك المال والجاه والسلطةإشعاع  :انتشار2الفكرة المحورٌة:إشعاع الحضارة المغربٌة  :أسبابه ومظاهره.
*تحلٌل النص:
1األفكار األساسٌة:Cours pratique en ligne
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2األلفاظ والعبارات الدالة على الحضارة:[حضارتٌن – إشعاع حضارتنا  -المدنٌة األندلسٌة  -طابع مغربً  -اآلثار التً تركتها حضارتنا  -تكٌٌف الحضارة
األندلسٌة]…
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*التركٌب والتقوٌم:
ساعد الموقع االستراتٌجً للمغرب على إشعاع حضارته ووصولها إلى مختلف األقطار والسٌما العالم الجدٌد .
وقد اتخذ هذا اإلشعاع للحضارة المغربٌة عدة مظاهر تمثلت فً تأثٌر الحضارة المغربٌة فً نظٌرتها األمرٌكٌة على
مختلف األصعدة  ،حٌث تأثرت الحٌاة االجتماعٌة األمرٌكٌة بالطابع المغربً  ،واستفادت الفالحة األمرٌكٌة من أسالٌب
الفالحة المغربٌة  ،كما تجسد هذا التأثٌر فً اللغة اإلسبانٌة التً تضمنت العدٌد من الكلمات العربٌة  ،وتجسد أٌضا فً
الهندسة المعمارٌة المغربٌة التً وصل صداها إلى أقطار امرٌكا الجنوبٌة حٌث تم اعتمادها فً بناء الكنائس واألدٌرة
والمنازل والحمامات.
*ٌتضمن النص قٌمة حضارٌة تتجلى فً إشعاع الحضارة المغربٌة وقدرتها على التأثٌر فً الحضارات األخرى
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