
الجغرافیا في منھجیة توصیات  
الوثائق أو الوثیقة دراسة منھجیة المقال منھجیة   

   :مرحلتین إلى العمل یقّسم
I .والتفكیك الفھم مرحلة:   
 العام ھاموضوع الوثائق لدراسة المصاحب العنوان یمثل.  
 الوثائق بین العالقة تبین.  
 االھتمام محاور إلى توجھ ألنھا المصاحبة األسئلة قراءة.  
 االقتصادیة واألنشطة القطاعات حسب : منطقیا المعطیات تبویب...   
 الخدمات وفي األجیال حسب الصناعة وفي حیواني أو نباتي إلى الفالحة في : اإلنتاج تصنیف 

  .الفروع حسب
 التطور قنس استخراج... 
II .والتحریر االنجاز مرحلة:   
   :التقدیم. 1
 وطبیعتھا الوثائق أو الوثیقة بنوعیة التعریف:   

 تطوریة أو ثابتة إحصائیات أو إحصائي جدول.  
 باألعمدة رسم أو دائري رسم أو منحنى (بیاني رسم.(  
 كاریكاتوري رسم اشھاریة، الفتة فوتغرافیة، صورة (مصورة وثیقة.(  
 نص.  
 جغرافیة طةخری... 
 الفكرة تحدید في واإلیجاز والدقة بالعنوان االكتفاء عدم : وموضوعھا الوثائق أو الوثیقة مصدر 

  .االستنتاجات في الدخول دون العامة
 السیاق في وتنزیلھ للوثائق المشترك الموضوع ذكر.  
 وفق العناصر وعنونة ومحتواھا ترتیبھا في تغییر دون المصاحبة األسئلة أي الشرح عناصر طرح 

 .األسئلة
   :الجوھر. 2
 المكتسبات توظیف مع المصاحبة األسئلة على اعتمادا للمطلوب مسترسل تحلیل.  
 الوثائق أو الوثیقة من واالنطالق بالمطلوب التقّید.  
 توظیفھا وحسن الرئیسیة المفاھیم تعریف.  
 دقیقة وإحصائیات ورسوم بأمثلة التدعیم. 

   :تجنبھ ینبغي ما
 موضوعھا حول مقالة وتحریر المصاحبة ولألسئلة الوثائق أو للوثیقة الجزئي أو لكليا اإلھمال.  
 المحاكاة في الوقوع أو سطحیة بطریقة محتواھا إلى والتطرق حدة عل وثیقة كل دراسة.  
 الوثائق أو الوثیقة وإھمال األسئلة عن اإلجابة.  
 والمتناقضة الخاطئة التفسیرات.  

   :الخاتمة. 3
 وحدودھا الوثائق أھمیة (الوثائق أو قةالوثی تقییم.(  
 الوثائق أو بالوثیقة صلة ذات أخرى مسألة بطرح آفاق فتح.  

   :تجنبھ یجب ما
 عنوانھا أو أسئلتھا كتابة وإعادة الوثائق أو الوثیقة في الواردة األفكار تلخیص.  
 مقال خاتمة انجاز.  
 واإلطالة االقتضاب.  
 علیھا اإلجابة یصعب لةأسئ إلى تحویلھ أو اآلفاق فتح إھمال. 

   :مرحلتین إلى العمل یقّسم
I .والتفكیك الفھم مرحلة:   
 أصناف مختلف أصناف بین التمییز 

   :المواضیع
 التحلیل مواضیع  
 المقارنة مواضیع  
 التصنیف مواضیع...  
 والمطلوب المعطى بین التمییز.  
 وتفكیك األساسیة المفاھیم تحدید 

  .المطلوب مكونات
 الرئیسیة لعناصرا (التخطیط بناء 

 التوازن على الحرص مع والفرعیة
 ).بینھا

II .والتحریر االنجاز مرحلة:   
   :المقدمة. 1
 للموضوع العام اإلطار تحدید 

 في الدخول دون لھ والتمھید
 من جزءا المقدمة وتحمیل استنتاجات

  .الجوھر
 الشرح عناصر طرح. 

   :الجوھر. 2
 للعناصر ومترابط مسترسل تحلیل 

  .ھاعنونت مع
 والرسوم باألمثلة التدعیم 

  .الدقیقة واإلحصائیات
 جغرافیة ومصطلحات مفاھیم اعتماد 

  .الضرورة عند وتعریفھا
 حسن الخط، وضوح اللغة، سالمة 

  ...العمل إخراج
   :الخاتمة. 3
 االستنتاجات أھم.  
 آفاق فتح.  
 اإلطالة أو االقتضاب تجنب.  

 



  )والتصرف االقتصاد شعبة (الرئیسیة الدورة
  

  مقال : األول الموضوع
  .البرازیلي المجال على وانعكاساتھا البرازیلیة االقتصادیة القفزة مظاھر بّین

  
  

  اإلصالح
  

   :المقدمة
 إلى االرتقاء من مّكنتھ كبیرة اقتصادیة قفزة تحقیق إلى أفضت متمّیزة تنمویة تجربة یلالبراز خاض

 االختالالت تنامي یخفي ال النجاح ھذا أن إال. إقلیمیة قوة إلى وحّولتھ الجدیدة الصناعیة األقطار مصاف
 ھي وما ؟ بالبرازیل یةاالقتصاد القفزة مظاھر ھي فما. البالد أقالیم مختلف بین الفوارق وتعمق المجالیة

  ؟ االقتصادیة القفزة لھذه المجالیة االنعكاسات
  
I .بالبرازیل االقتصادیة القفزة مظاھر:   
    :الصناعي المستوى على. 1

   :خالل من البرازیلیة الصناعیة الدینامیة وتتجلى حثیثا، نموا البرازیلي الصناعي اإلنتاج حّقق

 مثل عمومیة مؤسسات إطار في الصناعات ھذه تنتظم : موقةمر بمكانة القدیمة الصناعات احتفاظ 
 عالمیة بمكانة البرازیل یحتفظ أصابھا، الذي النسبي الفتور من وبالرغم. الفوالذ في سیدربراس

  .واأللومنیوم الفوالذ إنتاج في مرموقة
 الكیمیاء صناعة مثل متواصال نموا الصناعات بعض عرفت  :الثاني الجیل صناعات تدّعم 

  .عالمیا الرابعة المرتبة تبوأت التي السیارات صناعة وخصوصا الكھربائي التجھیزو
 والعسكریة المدنیة الطائرات مصّنعي أھم من البرازیل أصبح : الثالث الجیل صناعات حیویة 

  .المباشرة األجنبیة االستثمارات بفضل وذلك العالم في لألسلحة المنتجة بلدانال أھم ومن

  .العالمیة الصناعة في فاعال طرفا البرازیل وأضحى البرازیلي االقتصاد في الصناعة مكانة تدعمت        
  
   :الفالحي المستوى على. 2

   :خالل من ذلك ویبدو الفالحي، للقطاع خاصة عنایة البرازیل وّجھ

 منتجاتھا أغلب وأصبحت الزراعیة المساحة نصف قرابة تغطي التي التصدیریة الزراعات أھمیة 
  .وتصدیرا إنتاجا العالم في األولى بالمراتب تستأثر والقوارص والقھوة الصوجا مثل

 للبالد الخام الداخلي الناتج إجمالي ثلث من أكثر یحقق الذي الغذائي -الفالحي المرّكب مكانة تدّعم 
  .صادراتھا جملة من % 40و

  .األوروبي واالتحاد األمریكیة تحدةالم الوالیات منافسي أكبر ومن فالحیا عمالقا البرازیل أصبح       
  
   :التجاري المستوى على. 3

 نظامھ ھدف التصدیر من یجعل تنمویا نموذجا البرازیل اعتماد منذ انتعاشة الخارجیة التجارة عرفت
   :في ذلك تجّسم وقد. االقتصادي



 حتى 1970 منذ مرة 12 من أكثر قیمتھا تضاعف التي البرازیلیة التجاریة المبادالت حجم تنامي 
  .متقدمة بلدان صادرات مستوى بلغت

 سنة دوالر ملیار 36 التجاري الفائض بلغ حیث ومتزایدة ھامة لفوائض التجاري المیزان تحقیق 
2004.  

 النمو ھذا لكن. العالمیة األسواق لیكتسح الفالحیة قوتھ وتنامي الصناعیة نھضتھ من البرازیل استفاد       
  .البالد أقالیم مختلف بین عمیقة بفوارق ناقتر الحثیث االقتصادي

  
II .حادة مجالیة تباینات  :البرازیلیة االقتصادیة للقفزة المجالیة االنعكاسات  
  ) :والجنوب الشرقي الجنوب (المركزي البرازیل وزن تدّعم. 1

 وىمست بارتفاع یتمیزون الذین السكان من % 57 یأوي حیث للبالد الدیمغرافي الثقل مركز یمّثل 
  .عیشھم

 من % 90و الخام الداخلي الناتج إجمالي أرباع ثالثة یوفر إذ للبرازیل االقتصادي القلب یعتبر 
 .الجملي الصناعي اإلنتاج قیمة

 غالبیة یحتكر الذي ،)أوریزنتي بیلو ساوباولو، جانیرو، دي ریو (الصناعي المثلث یحتضن 
  .البرازیلي الصناعي اإلنتاج

 الحقیقیة العاصمة تعتبر التي ساوباولو، تأوي (االستثمارات وأھم المؤسسات أكبر یستقطب 
  ).للبالد والخدمیة الصناعیة الكبرى المؤسسات من % 80 للبرازیل،

  .1964 منذ المتعاقبة التنمویة السیاسات من المركزي البرازیل استفاد       
  
  ) :الشرقي الشمال (الطرفي البرازیل ھامشیة تزاید. 2

 تعمیره عراقة رغم وذلك المركزي البرازیل لھیمنة یخضع ھامشیا مجاال الشرقي لالشما یمثل.  
 فقرائھا مجموع نصف من وأكثر البالد سكان من % 28 : للسكان منّفرا إقلیما یعتبر.  
 بالبرازیل فردي دخل أضعف (ضعیف عیش بمستوى سكانھ یتمیز.(  
 2006 سنة للبالد الخام الداخلي تجالنا إجمالي من % 13 : الثروة تولید في محدود إسھامھ.  
 وباھیا وسلفادور رسیف مثل مدنھ أكبر في ینحصر التصنیع یكاد إذ محدود تصنیعھ.  
 الصغیرة المستغالت كثرة بسبب ضعیف الفالحي مردوده.  

  .المستثمرین یغري ال منّفرا إقلیما ویظل التنمویة السیاسات من كثیرا الشرقي الشمال یستفد لم        
  
  ) :الغربي والوسط الشمال (الریادي البرازیل بروز. 3

 المجال في واإلدماج اإلحیاء طور في تزال ال البالد مساحة ثلثي تغطي جدا شاسعة أراضي یشمل 
  .سلبیة بیئیة انعكاسات مقابل الوطني

 البالد سكان مجموع من % 15 یأوي.  
 الممتدة الماشیة وتربیة الصوجا زراعة على واعتماده المشتت بتعمیره الغربي الوسط یتمیز.  
 األراضي من الھائل مخزونھ بفضل العالم في الریادة مجاالت أكبر الشمال في أمازونیا إقلیم یعتبر 

  .والمعادن والطاقة كالخشب المتنوعة الطبیعیة والموارد الزراعیة

  .األخرى األقالیم لمشاكل متنّفس فھو واعد، إقلیم الریادي البرازیل       
  



  
   :الخاتمة

 وفي الالتینیة أمریكا في إشعاعھا یتزاید إقلیمیة قوة وأصبح محسوسا اقتصادیا نمّوا البرازیل حقق لئن
  .التنمیة لسوء مجّسدا ومثاال المفرطة والالمساواة الحادة التناقضات بلد ظل فانھ العالم،



  )والتصرف االقتصاد شعبة (الرئیسیة الدورة
  

                       قوثائ دراسة : الثاني الموضوع
  
  

   
  

  اإلصالح
  

   :التقدیم
 موجز عن 2008 سنة األمریكیة المتحدة للوالیات اإلنتاجیة القوة مؤشرات بعض لىاألو الوثیقة تمثل

. 2011 سنة االقتصادیة العالم ومالمح 2009 سنة األمریكي اإلحصاء لمكتب األمریكیة اإلحصائیات
 مصدرھا 2008 سنة األمریكیة المتحدة للوالیات التجاریة القوة مؤشرات بعض الثانیة الوثیقة وتمثل
 المتحدة للوالیات وھیكلیة بشریة مؤشرات الثالثة الوثیقة تقدم و. 2009 سنة العالمیة التجارة ائیاتإحص

 2010 سنة العالمي االستثمار تقریر وموجز 2011 سنة االقتصادیة العالم مالمح من مقتطفة األمریكیة
 القوة مؤشرات بعض الثالث الوثائق تتناول. 2010 سنة أوروبا في والتجدید والتكنولوجیا العلوم وكتاب

 ؟ األمریكیة المتحدة للوالیات االقتصادیة القوة مظاھر أبرز ھي فما. دعائمھا وأبرز األمریكیة االقتصادیة
  ؟ والھیكلیة البشریة دعائمھا ھي وما

  
  
I .األمریكیة المتحدة للوالیات االقتصادیة القوة مظاھر:   

  .والتجاریة اإلنتاجیة قوتھا في األمریكیة متحدةال للوالیات االقتصادیة القوة مظاھر تتجلى
   :اإلنتاجیة القوة. 1

 الفالحي المستوى على:   
 عشرب للقمح عالمي منتج رابع : األولى العالمیة المراتب واحتاللھ الفالحي اإلنتاج ضخامة -

 يف العالمي اإلنتاج من % 40 بقرابة العالم في للذرة منتج وأول 2008 سنة العالمي اإلنتاج
  ...نفسھا السنة

  ...صناعیة وزراعات حبوب : الفالحي اإلنتاج تنوع -
 الصناعي المستوى على:   

 الفوالذ إنتاج في اعالمی الرابعة المرتبة : مرموقة عالمیة مكانة ویحتل ضخم صناعي إنتاج -
 العالم إنتاج من % 10 من أكثر (والسیارات) 2008 سنة العالمي اإلنتاج من % 7 حوالي(

  ).السنة نفس في
 الجیل صناعات : الصناعات أنواع كافة المتحدة الوالیات تملك إذ متنوع صناعي إنتاج -

 : الطائرات (الثالث الجیل وصناعات) السیارات (الثاني الجیل صناعاتو )الفوالذ (األول
  . العالمي المستوى على فیھا تتفوق والتي) 2006 سنة طائرة 1044

   :التجاریة القوة. 2

 العالمیة التجارة في رئیسي طرف:   
  .2008 سنة العالمیة الصادرات عشر بحوالي العالم في الثالث المصّدر -
  .نفسھا السنة في العالمیة الواردات من % 13.2 بـ العالم في األول الموّرد -



 االقتصادیة القوة تعكس صادرات تركیبة:   
 سنة أرباع الثالثة بتقار األمریكیة الصادرات إجمالي من الصناعیة للمنتجات عالیة حصة -

2008.  
 .السنة نفس في العالیة التكنولوجیا لمنتجات العالمیة الصادرات في العالم في الثانیة المرتبة -

 دور ھو فما. العالمي المستوى على األمریكیة المتحدة للوالیات االقتصادیة القوة المظاھر ھذه تعكس
  ؟ القوة ھذه بناء في والھیكلیة البشریة الدعائم

  
II .األمریكیة االقتصادیة للقوة والھیكلیة البشریة الدعائم:   

  .األمریكیة االقتصادیة القوة علیھا ترتكز التي الدعائم تنوع الثالثة الوثیقة تبّین
   :البشریة الدعائم. 1

 ضخمة استھالكیة سوق:   
  .2009 سنة ساكن ملیون 300 تفوق عریضة سكانیة قاعدة -
 الخام الداخلي الناتج من الفرد نصیب تجاوز إذ عالیة یةشرائ وقدرة مرتفع عیش مستوى -

  .2009 سنة دوالر 46000
 التأھیل عالیة بشریة موارد:   

 ).نشیط ملیون 150 األمریكي لالقتصاد المجتمع یوفر (وكفأة وافرة عاملة ید -
 مال ونظرا التعلیم النتشار نظرا والباحثین والمھندسین والعلماء تالجامعا خریجي عدد تزاید -

  .أدمغة من لھجرةا توفره

  .البشري رصیدھا مزایا تعدد بفضل العالمیة الصدارة األمریكیة المتحدة الوالیات احتلت       

  
  
  
   :الھیكلیة الدعائم. 2

 ناجعة وتطویر بحث منظومة:   
 2.67 % والتطویر للبحث تخصص الخام الداخلي الناتج إجمالي من.  
 على المحرزین عدد أھمیة یفسر ما وھو (ساكن لیونم لكل االختراع براءات عدد أھمیة 

  ).التكنولوجي التجدید نسق وسرعة نوبل جوائز
 لالستثمارات نشیطة تعبئة:   

 األمریكي االقتصاد جاذبیة العالم في الواردة المباشرة األجنبیة االستثمارات أھمیة تعكس.  
 االقتصاد ذاھ إشعاع العالم في الصادرة األجنبیة االستثمارات أھمیة تبین.  
 األمریكیة القطریة عبر الشركات دور:   

 العالم في األولى الثالثین ضمن قطریة عبر مؤسسات 9 األمریكیة المتحدة الوالیات تملك -
  .2008 سنة

 أحد وأضحت العالم في اإلنتاج عولمة حركة القطریة عبر األمریكیة الشركات تزعمت -
 في األمریكي النفوذ أدوات أھم وأحد والمالیة التجاریة األدفاق في المتحكمة األطراف أھم

  .العالم

 
  



   :الخاتمة
 والتطویر والبحث االستثمار نجاعة ومن البشري رصیدھا مزایا من األمریكیة المتحدة الوالیات استفادت

  ؟ القوة ھذه بناء في الطبیعیة الدعائم دور ھو فما. العالم في لھا مثیل ال اقتصادیة قوة لبناء
 



  التاریخ
  

  شعبة االقتصاد والتصرف
  
  منھجیــةتوصیـــات 

  منھجیة دراسة النص أو الوثائق   منھجیة المقال 
  یھدف المقال إلى اختبار قدرات التلمیذ على توظیف

مكتسباتھ المعرفیة والمنھجیة  لحل اإلشكالیة التي 
 :یطرحھا الموضوع و ذلك من خالل

 تفكیك نص الموضوع 
 وخى الترابط بین عناصر ضبط تخطیط واضح یت

 .الموضوع و التوازن بینھما
  انتقاء المعلومات المالئمة للموضوع و تبویبھا

 حسب العناصر
 التألیف بین تلك المعلومات 
 االستنتاج 
 و یتألف المقال من ثالثة أجزاء: 

تھدف إلى طرح إشكالیة الموضوع و ذلك من : المقدمة
  :خالل
  ار الزمني، اإلطار اإلط(تحدید اإلطار العام للموضوع

 ...)المكاني، التعریف بالشخصیة المركزیة
  اإلعالن عن عناصر الموضوع، و یكون ذلك عادة

 ..في شكل تساؤالت
یھدف إلى تناول عناصر الموضوع بالدرس    :     الجوھر

  :في شكل تحریر مسترسل و ذلك من خالل
  تضمین كل عنصر من عناصر الموضوع مجموعة

 .ألفكار المرتبة ترتیبا منطقیامن المعلومات و ا
  تدعیم األفكار بالشواھد المدعمة والمقوالت واألمثلة

 .المالئمة 
  استنتاج(اإلنتھاء في آخر كل عنصر إلى نتیجة(. 
  حسن التخلص من عنصر إلى آخر من خالل فكرة

 .انتقالیة أو طرح تساؤل
  :تھدف إلى التقییم من خالل: الخاتمة

 شكالیة المطروحة بتحدید محاولة اإلجابة على اإل
 .أھم االستنتاجات

 فتح آفاق على مسألة أخرى ذات صلة بالموضوع.  

 یھدف ھذا العمل إلى اختبار قدرات التلمیذ على: 
   التعامل مع الوثیقة أوالوثائق قراءة و تحلیال وشرحا

 .و استنتاجا
  حسن استغالل المعلومات المكتسبة و توظیفھا

 .لدراسة الوثیقة أو الوثائق
 یتألف ھذا العمل من ثالثة أجزاء: 

یھدف إلى التعریف بالوثیقة أوالوثائق : التقدیم
 .طرح التساؤالت التي تثیرھاووتحلیلھا 

 التعریف یعني تحدید: 
 طبیعتھا -
 مصدرھا -
 صاحبھا -
 إطارھا التاریخي -
  طرح اإلشكالیات التي تثیرھا الوثائق باالعتماد على

 .األسئلة المصاحبة لھا
   ف إلى دراسة محتوى الوثیقة أوالوثائقیھد: الجوھر

  : و إثرائھا في شكل تحریر مسترسل اعتمادا على
 المعطیات التاریخیة المكتسبة 
 األسئلة المصاحبة للوثیقة أوالوثائق 

  :تھدف إلى تقییم الوثیقة أوالوثائق من خالل: الخاتمة
تحدید أھم االستنتاجات و إبراز حدود الوثیقة  -

 أوالوثائق
 بطرح مسألة أخرى ذات صلة بالوثیقة فتح آفاق -

 أوالوثائق
  االقتصار في كل مراحل العمل على : مالحظة

المعطیات التي تساعد على فھم محتوى الوثیقة 
  .أوالوثائق

 
یة دورة الرئیس   ال

 
 ّصدراسة ن: الـموضوع األول

 اإلصالح



 
:تقدیم النص  

 الشعب األلماني إلىقتطفات من خطاب شمبرالن رئیس وزراء بریطانیا ، توجھ بھ یمثل ھذا النص م
 ، تعرض خاللھ للسیاسة 1939عشیة اندالع الحرب العالمیة الثانیة بعد غزو ھتلر لبولونیا في سبتمبر 

النازیة  خصائص السیاسة الخارجیة أللمانیا فما ھي. التوسعیة أللمانیا النازیة وموقف الدیمقراطیات منھا 
  وكیف تطور موقف الدیمقراطیات تجاھھا ؟قبیل اندالع الحرب العالمیة الثانیة

 
I- خصائص السیاسة الخارجیة أللمانیا النازیة قبیل اندالع الحرب العالمیة الثانیة:  
  السعي إلى تحقیق المجال الحیوي و اعتمدت سیاسة األمر المقضي1938 سیاسة توسعیة بدایة من ھي *

:احلعلى مر  
.1938في مارس إلحاق النمسا بالرایخ الثالث  -  
 كامل تمھیدا الحتالل 1938ضّم منطقة السودات التشیكوسلوفاكیة إثر مؤتمر مونیخ في سبتمبر   -

.تشیكوسلوفاكیا  
.اتفاقیة عدم االعتداءبإمضاء  تحیید االتحاد السوفیاتي -  
  .المطالبة بممر دانتزیغ ثم غزو بولونیا -

II -موقف بریطانیا العظمى وبقیة الدیمقراطیات إزاء السیاسة األلمانیة تطّور :  
: التحول من موقف الضعف  إلى موقف التشدد وإعالن الحرب*  
: موقف ضعیف للدیمقراطیات- 1  
 سیاسة المسالمة والتھدئة  وتقدیم التنازالت تجنبا للحرب :بریطانیا العظمى  -
 النسیاق وراء السیاسة الخارجیة البریطانیةوا) خط ماجینو(سیاسة دفاعیة : فرنسا -
 .سیاسة انعزالیة تجاه الشؤون األوروبیة : الوالیات المتحدة -
 موقف  فيشجعت ھذه السیاسات ھتلر على مواصلة مشروعھ التوسعي مّما أّدى إلى تحّول >=

.الدیمقراطیات  
: موقف التشّدد وإعالن الحرب على ألمانیا النازیة- 2  
 ایة بولونیا والدفاع عنھاالتعھد بحم -
 إعالن الحرب على ألمانیا النازیة بعد اجتیاحھا لبولونیا -
. اندالع الحرب العالمیة الثانیة>=  

:الخاتمة   
اندلعت الحرب العالمیة الثانیة بسبب السیاسة التوسعیة أللمانیا النازیة ولكن كذلك نتیجة قصور األنظمة 

. تناقضاتھا واماتھوتجاوز أزالدیمقراطیة عن المواجھة   
  دراسة وثائق:الثانيالموضوع 



 
 اإلصالح

:التقدیم  
والوثیقة الثانیة مقتطفات من " تونس الثائرة" تمثل الوثیقة األولى مقتطفات من كتاب علي البلھوان بعنوان

ناول الوثیقة تت.وھما من أبرز مناضلي الحزب الدستوري الجدید" ھذه تونس"ب الحبیب ثامر بعنوان كتا
األولى الظروف المنبثقة عن الحرب العالمیة الثانیة المالئمة عموما لحركات التحرر الوطني، بینما 

فما ھي الظروف الجدیدة للعمل الوطني . ركزت الوثیقة الثانیة على تفاعل التونسیین مع الظرفیة الجدیدة
ائص السیاسة الفرنسیة بتونس في تلك الفترة ، وما ھي خصغداة الحرب العالمیة الثانیةبالبالد التونسیة 

 وموقف التونسیین منھا ؟
I  -مالمح الظرفیة الخارجیة والداخلیة للحركة الوطنیة التونسیة  
: الظرفیة الخارجیة- 1  
. تغیر موازین القوى في العالم على حساب أوروبا ولفائدة العمالقین الجدیدین-  
. لالستعماریكي السوفیاتي واألمر مناھضة العمالقین-  
. مساندة األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة لحق الشعوب في تقریر مصیرھا-  
. تطلع شعوب المستعمرات إلى الحریة مقابل التضحیات التي قدمتھا لفائدة مستعمریھا-  
.إفریقیا في تأثیرھا اكتساح موجة التحرر للقارة اآلسیویة وبدایة -  
: الظرفیة الداخلیة- 2  
.امي الوعي الوطني لدى التونسیین واتساع قاعدتھ وتجذره تن-  
. تفاقم االختالالت االقتصادیة واالجتماعیة في البالد التونسیة غداة الحرب العالمیة الثانیة-  
. في إذكاء الروح الوطنیةوإسھاماتھاالمجتمع التونسي التي عرفھا تحوالت ال -  

II - التونسیین منھاخصائص السیاسة الفرنسیة في تونس وموقف :  
  : في تونسخصائص السیاسة الفرنسیة - 1
. تجاھل فرنسا للمتغیرات الدولیة والسیما موجة  تحرر الشعوب  في العالم-  
".االتحاد الفرنسي" مواصلة سیاسة الھیمنة االستعماریة تحت عناوین جدیدة مثل مشروع -  
نسیین في إدارة شؤون البالد محاولة فرض إصالحات شكلیة تتمثل في توسیع مشاركة التو-  

.واإلبقاء على الھیمنة الفرنسیة على تونس من خالل التمسك بازدواجیة السیادة  
...اعتقاالت في أعقاب مؤتمر لیلة القدر:  قمع الحركة الوطنیة-  
: موقف التونسیین في ظل الظرفیة الجدیدة- 2  
"االتحاد الفرنسي"مشروع  ":اإلدماج رفض سیاسة -  
".مونص"و" ماست" الشكلیة للمقیمین العامین صالحاتاإل رفض -  
.تجذیر أشكال النضال على لعملوا)1946( التمسك بمطلب االستقالل منذ انعقاد مؤتمر لیلة القدر-  



:الخاتمة  
  بقدر ما عمقت أزمة النظام االستعماري ، ھیأت جدیدة فیةانبثقت عن الحرب العالمیة الثانیة ظر

  . الظروف المالئمة لخوض معركة التحریر والظفر باالستقاللللعمل الوطني
  
  


