
 

 

 2102 التاريخ شعبة االقتصاد والتصرف

 توصيات منهجية في التاريخ 

 

 منهجية دراسة الوثيقة أو الوثائق
 :تهدف دراسة الوثيقة أو الوثائق إلى اختبار قدرات التلميذ على

 أو الوثائق قراءة وتحليال وشرحا واستنتاجا لتعامل مع الوثيقةا -
 حسن استغالل المعلومات المكتسبة وتوظيفها لدراسة الوثيقة أو الوثائق -
  : ويتألف هذا العمل من ثالثة أجزاء -

 

  يهدف إلى التعريف بالوثيقة أو بالوثائق وطرح التساؤالت التي تثيرها: التقديم 
 التعريف بها أي تحديد طبيعتها ومصدرها ومؤلفها وإطارها التاريخي -
 .الوثائق باالعتماد على األسئلة المصاحبة لها/ اإلشكالية أو اإلشكاليات التي تثيرها الوثيقة  طرح -
 

 الوثائق و إثرائها ويكون ذلك في شكل تحرير / يهدف إلى دراسة محتوى الوثيقة : الجوهر
 :مسترسل اعتمادا على

 المعطيات التاريخية المكتسبة -
 األسئلة المصاحبة   -

 

 ى تقييم الوثيقة أو الوثائق من خاللتهدف إل: الخاتمة: 
 تحديد أهم االستنتاجات وإبراز حدود الوثيقة أو الوثائق -
 فتح آفاق بطرح مسألة أو مسائل أخرى لها صلة بالوثائق -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دراسة نص  :الموضوع 
 

 ( 0511نوفمبر 01)من خطاب الحبيب بورقيبة بمؤتمر الحزب الدستوري الجديد بصفاقس 
 

 : المقدمة       

األمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد ، وأهم زعماء ) مقتطف من خطاب الحبيب بورقيبة  

، نشر كتابة  0511جوان  0 النصر ، –" سجل الكفاح " من  أخذ، ... ( الحركة الوطنية التونسية 

 .  99 – 91ص  – 0591الدولة لألخبار واإلرشاد ، تونس 

وهي فترة تميزت بموجة تحرر الشعوب المستعمرة في إطار الحرب   -يتناول النص فترة الخمسينات  

 –ستعماري في تونس بط النظام االالقوى الوطنية في ظل تخ دالباردة بين العمالقين ، وتظافر جهو

 .رس تطور السياسة الفرنسية بين التصلّب والمرونة وأسبابها وردود فعل  التونسيين تجاهها ويد

 نوفمبر  01و 0510ديسمبر  01ة التونسية بين لاسة الفرنسية تجاه المسأكيف تطورت الّسي
 ومواقف التونسيين من هذه السياسة؟ 0511

  ؟ ماهي أسباب تطور السياسة الفرنسية بتونس في تلك الفترة 
   

نوفمبر  01و  0510ديسمبر  01تطور السياسة الفرنسية ومواقف التونسيين منها بين    -/     

0511  . 

جويلية    10إلى    0510ديسمبر   01سياسة التصلّب والقمع  ومواقف التونسيين  منها  من  /   0 

0511   . 

نة التي عبّر عنها الحبيب بورقيبة في فشلت  تجربة الحوار الثانية مع الحكومة الفرنسية إثر المرو  

وار على لسان روبار شومان وزير حودعوتها لل وتجاوب فرنسا مع هذه المرونة 0511أفريل 

دخل  صناعي تونسي) ت حكومة محمد شنيق فأرسل" المتفوقين " خارجيتها وذلك بسبب معارضة



 

 

أكتوبر  10لحكومة الفرنسية في مذكرة إلى ا( الحياة السياسية أثناء حكم المنصف في األربعينات 

 .والتمسك بمطلب الحكم الذّاتي  0510فيفري  8صالحات إلتذكيرها بتعهداتها ورفضها  0510

التي أّكدت من خاللها تمّسكها بآزدواجية السيادة  0510ديسمبر  01ردّت الحكومة الفرنسية بمذّكرة   

الذي " دي هوت كلوك " نت مقيما عاّما جديدا هو أي التّسيير المشترك بين التّونسيين والفرنسيين ، وعيّ

انتهج سياسة قمعية بهدف القضاء على الحركة الوطنية فبادر بآعتقال عدد كبير من الوطنيين وإبعاد 

... بورقيبة والمنجي سليم إلى طبرقة وتنظيم عمليات انتقامية لترويع األهالي بالوطن القبلي والساحل 

، وتّم إغتيال  0512ي المحتشدات وإبعاد وزارة شنيق إلى قبلّي في مارس التونسيين ف والّزج بآالف

ردّ الوطنيون الفعل على  مذّكرة الحكومة الفرنسية بإضراب عام ...    0512ديسمبر  1فرحات حّشاد 

 01، وتقدمت حكومة شنيق بشكوى إلى  األمم المتحدة في   0510ديسمبر   21،  22،  20أيام 

الذي ) برئاسة الهادي شاكر 0512جانفي  08ستثنائيا في االحزب الجديد مؤتمرا  وعقد 0512 جانفي

الحماية وتمكين البالد من   إلغاء معاهدةالذي أعلن عن  (  0511ديسمبر   01م إغتياله في ت

 .  اإلستقالل

اندلعت حركة المقاومة المسلّحة في شكل مجموعات صغيرة  خاضت عدّة معارك  0512في ربيع  

 0511ومعركة جبل عرباطة جويلية  0511ضدّ األهداف الفرنسية مثل معركة جبل إشكل  في ماي 

كما  ...ساسي األسود والمحجوب بن علي ومن أبرز قادتها الطّاهر األسود ، األزهر الشرايطي ، ال

 جها في جدول أعمال األمم المتحدة فيال الحزب الجديد على تدويل القضيّة التونسية من خالل إدرعم

مندوبيه بالخارج مثل الباهي األدغم بنيويورك ، الطيب سليم  عن طريق تكثيف نشاط 0512ديسمبر 

القضيّة  يتظفح ...يا وصالح بن يوسف في القاهرة نيسوفي الهند ، الّرشيد إدريس في باكستان وأند

التونسية بتأييد عدّة دول عربية وأجنبية وآرتفعت أصوات اليسار الليبرالي في فرنسا للتّنديد بالقمع 

 0511الحوار مع الوطنيين خاّصة بعد هزيمة فرنسا في ديان بيان فو في  ماي اإلستعماري وضرورة 

 ... بالهند الصينية 

 . سياسة المرونة والعودة إلى الحوار /     2 

يحّل منداس فرانس رئيس الحكومة الفرنسية بتونس ليعلن عن استعداد فرنسا  0511جويلية  10في   

التفاوض لذلك تشّكلت حكومة الطّاهر بن عّمار التفاوضيّة في  اتي والقبول بمبدإلمنح تونس الحكم الذّ 

" بوايي دي التور "المقيم العام الجديد  أن ممثلين عن الحزب الجديد ، إالّ  ةوضّمت أربع 0511أوت 

وبطلب من  0511اشتكى من تواصل المقاومة المسلّحة خاّصة بعد اندالع الثورة الجزائرية في نوفمبر 

في " لجان  خاّصة "  الحكومة التونسية وبالتّنسيق مع الحزب الجديد سلّم أغلب الثّوار أسلحتهم إلى  

 " .األمان " مقابل  0511نوفمبر 



 

 

" إدغارفور" فرانس ومعارضة المتفّوقين تواصلت المفاوضات مع حكومة  رغم سقوط حكومة منداس 

مع احتفاظ فرنسا  0511جوان  1وأسفرت عن إبرام اتفاقيّات الحكم الذّاتي في  0511في فيفري 

 . بالشؤون الخارجية والدّفاع والمحافظة على عالقات اقتصادية وثقافية متميزة معها 

بار أّن المدّ تاقيات ؛ فقد اعتبرها بن يوسف خطوة إلى الوراء بآعتفاختلف شقّا الحزب حول اال  

ومة ااصلة المقإلى مو استقالل ودعن يسمح لتونس باالالتحّرري الذّي تعيشه الشعوب المستعمرة ، كا

مستلزمات  فاقيات  تفرض قيودا وآجال على كلستقالل التّام والتّخلص من إتّ المسلّحة من أجل اال

ستقالل وقد أيّده في ذلك مؤتمر ات خطوة إلى األمام تؤدّي إلى االتفاقيبورقيبة فقد إعتبر اال أّما. الّسيادة 

  0511الحزب الجديد المنعقد  بصفاقس في نوفمبر 

 .أسباب تطّور السياسة الفرنسية بتونس في تلك الفترة   -//   

 : الّضغط الدّاخلي    - 0 

القدر تجمعت كل القوى الوطنية وتماسكت فصائلها وأجمعت  وأثناء مؤتمر ليلة 0519أوت  21منذ   

بتقديم  0511المرونة التي أبداها بورقيبة في أفريل  ستقالل كمطلب أساسي ، لكنعلى التمسك باال

ساعدت على  زدواجية السيادة اطالبة بالحكم الذاتي ولكنه يرفض على الم برنامج من سبع نقاط يقتصر

التي  كما أن كل القوى الوطنية أجمعت على رفض مبدإ السيادة المزدوجة .فتح باب الحوار من جديد 

 .   0510ديسمبر  01أقرتها الحكومة الفرنسية  بمقتضى مذكرة  

لقد خاضت المنظمات الوطنية نضاالت عديدة من خالل إضرابات مختلفة ؛ اضراب التجار في أفريل   

وقد انصهرت كل هذه اإلضرابات  0510و 0511اضرابات طلبة جامع الزيتونة سنتي   ، 0511

 0512كما ساهم اندالع المقاومة المسلحة في ... تحت راية األحزاب واإلتحاد العام التونسي للشغل 

 .ستقالل استعدادها للتفاوض ومنح تونس اال الفرنسية كي تبدي في مزيد الضغط على الحكومة

 : الّضغط الخارجي      - 2  

العام ساهمت الجوالت التي قام بها العديد من ممثلي الحزب الجديد في الخارج في تأليب الرأي    

الحكومة  هاستعماري التي تمارساالضدّ سياسة القمع  منها الفرنسي خاصة الليبيرالي اليساري

مع تدويل القضية  ، خاصةالفرنسية ، وفي مزيد الضغط على فرنسا من أجل الحوار مع الوطنيين 

 .  0512التونسية وطرحها في جدول أعمال األمم المتحدة في ديسمبر 



 

 

شعاعها إالهند الصينية في إضعافها وتآكل ساهمت الهزيمة التي منيت بها فرنسا في ديان بيان فو ب  

 اشرا للحركةالتي أحدثت صدمة للسلطة الفرنسية ودعما مب اصة مع اندالع الثورة الجزائريةخالدولي 

 .الوطنية التونسية 

بضرورة العودة  عتراف على لسان منداس فرانس كل هذه الظروف دفعت فرنسا إلى اال          

  .سب رأي الحبيب  بورقيبةح" الكاملة استقاللنا التام وسيادتنا " قيق حللحوار في إطار ت

 : الخاتمة   

منعرج للحركة  مقتطف من خطاب بورقيبة بين أهمية مرحلة الخمسينات في تحقيق :تقييم الوثيقة   - 

 ستقالل كما أبرزت ظاهرة الوطنية لتحقيق اال

 . نصهار القوى الوطنية وتكوين جبهة وطنية ضدّ حكومة اإلستعمار اجديدة تتمثل في تكاتف و  

قوى الوطنية لتضغط على ت مع تكتل الأبرزت الوثيقة كذلك الظروف الداخلية والخارجية التي تزامن  

 .ستعمارية السلطة اال

موقف سلط الحماية من الصراع الذي جدّ بين أنصار األمانة العامة وأنصار  هو ما: فتح آفاق  -  

مضاء إعتبار هذا الموقف سببا في تأخير الديوان السياسي حول اتفاقيات الحكم الذاتي وهل يمكن ا

 ؟   0519ستقالل إلى بروتوكول اال

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دراسة وثائق: الموضوع 

 العالقات الدولية غداة الحرب العالمية الثانية
 

 

 : المقدمـــــــــة 

نوفمبر  00بتاريخ (  0590و 0590األمين العام لألمم المتحدة بين  " )يوثانت " مقتطف من خطاب 

 سيف ، –مانري  –، ورد في شولنج  0591

البالغ ومقتطفات من  .0591، نشر دوالقراف ،  0511ذ نصوص تاريخية ، العالم المعاصر من

األقسام النهائية ، نشر ناتان  ، ورد بكتاب التاريخ ، 0590راد في غببلنحياز النهائي لندوة دول عدم اال

حول إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد ، يوم  ومقتطفات من إعالن األمم المتحدة.   089، ص  2119

 .  055، ورد بكتاب التاريخ ، األقسام النهائية ، نشر هاتيي ، ص  0591ماي  0

م دولي جديد وتأثير الصدمة تميزت بإعادة بناء نظا – 0591و 0511تشمل الوثائق الفترة الممتدة بين 

نحياز رب الثانية وموقف دول عدم االحتمحور حول النزاعات التي عقبت الوت  -0591 النفطية لسنة

 .منها 

 ماهي  النزاعات الثالثة المدروسة ؟ 

 نحياز من هذه النزاعات وسبل تجاوزها ؟ هي طبيعة موقف دول عدم اال ما 

 : النزاعــــــــــــــات     -/   

تتمثل الحرب الباردة في تنافس إيديولوجي وسياسي بين الواليات المتحدة : الحرب الباردة     -  0

 وحلفائها من جهة واإلتحاد السوفياتي وحلفاؤه 



 

 

ومن أهم أسباب هذه الحرب الخالف اإليديولوجي بين القّوتين ؛ فالواليات المتحدة تدافع . من جهة ثانية 

تعدّدية الحزبية بال حالتي توفّر الحريات العامة وتسم ن الديمقراطية الغربيةأي ع" العالم الحّر " عن 

اللينينية ويرفع  -نظمة برلمانية ، في حين يدافع اإلتحاد السوفياتي عن الماركسيةأالتي تفضي لبعث 

قد تبنّت أّما سياسيا ف... شعار المساواة ويساند األنظمة الديمقراطية الشعبية في بلدان أوروبا الشرقية 

حتواء اال" المتعلقة بسياسة (   0511عد رئيس الواليات المتحدة ب) الواليات المتحدة نظرية  ترومان  

" التي تهدف إلى تطويق اإلتحاد السوفياتي ومنع انتشار الشيوعية في حين تبنّى القطب الثاني نظرية " 

 .إلى كتلتين  التي تندد بالسياسة األمريكية وتؤكد انقسام العالم" جدانوف 

أثرت الحرب الباردة  على العالقات الدولية تأثيرا بالغا ؛ إذ انقسم العالم إلى كتلتين متنافستين ؛ كتلة 

 غربية تتزّعمها الواليات المتحدة األمريكية 

... والذي يجمع بلدان أوروبا الغربية  0515ويدّعمها حلف شمال األطلسي الذي تأّسس   في أفريل 

وفي إطار .  0511لف فرصوفيا  في ماي ح ةة يتزّعمها اإلتحاد السوفياتي  تدّعمت بنشأوكتلة شرقي

ولذلك اندلعت ... يديولوجيا ، اقتصاديا وجغراستراتجيا إكل كتلة لمزيد استقطاب الحلفاء  التنافس سعت

أزمة الكوريتين بين  ، 0590و 0518عدة أزمات تعكس عمق النزاع مثل أزمة حصار برلين بين 

 .0592كوبا وأزمة  0511و 0511

لقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تنامي  المد :   تحّرر الشعوب المستعمرة     -  2

التحّرري في المستعمرات بكّل من آسيا وإفريقيا من خالل مزيد تجذّر المطالب الوطنية في 

ية للعمل الوطني لتشمل النّخب الحضرية والجماهير الشعبية في جتماعالقاعدة اال المستعمرات وتوّسع

المدن واألرياف وتظافرت القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات لتشكيل جبهات وطنية ضد 

وقد اعتمدت هذه الحركات طرقا نضالية متنوعة مثل تعبئة الجماهير الشعبية . البالد  المستعمر لتحرير

 ... اية الحزبية ، والنضال المسلح بواسطة الصحافة والدع

ستعمارية بسبب تأثير قوات جع نفوذ القوى االبعد الحرب ؛ ترا استفادت هذه الحركات من ظروف ما

التي تكبّدتها بعد الحرب ، كذلك  المحور أثناء الحرب أو بسبب الضعف الناجم عن الدمار والخسائر

مصيرها إضافة إلى دور  حق الّشعوب في تقريرل استعمار ودعوتهمين لالمناهضة القوتين العظميّ

ت في ميثاقها على ضرورة تصفية المنظمات الدولية النّاشئة مثل منظمة األمم المتحدة التي أّكد

الذي أّكد على حق الشعوب  0511ستعمار ، وجامعة الدول العربية وتأثير مقررات مؤتمر باندونغ اال

 ... نعتاق في اال



 

 

،  0511خلية والخارجية إلى موجة إستقالل المستعمرات بآسيا ؛ سوريا ولبنان أدّت هذه الظروف الدا

، غانا  0519وفي إفريقيا ؛ السودان ...  0511والهند الصينية  0515، أندونيسيا  0519الهند 

، بلدان إفريقيا جنوب الصحراء  0518عن أنقلترا  و غينيا   0591، كينيا  0591، نيجيريا  0519

عن بلجيكا  وأنغوال ،  0591عن فرنسا  والكونغو  0592والجزائر  0519رب وتونس ، المغ 0591

 ... عن البرتغال  0591والموزمبيق  0591غينيا بيساو 

شهد اقتصاد بلدان الشمال المتقدّمة بعد الحرب : قتصادي بين الشمال والجنوب التفاوت اال   -  1

في حين "  بالثالثون المجيدة " سنويا عرفت  % 1بنسبة الثانية وحتى بداية السبعينات نموا متواصال  

م تقارب النسبتين فإن لكن رغ % 1نسبة نمّو سنّوي تقدّر ب "  النامية" عرف اقتصاد بلدان الجنوب

نفجار ديمغرافي سريع االنسبة في بلدان الجنوب اقترنت بة خاصة واّن حقتصادية بدت واضالفوارق اال

 ... قتصادي لنمو االالناجمة عن ا بدّد الثروة

ستقالل في إعادة هيكلة ت التي تواجهها األقطار حديثة االتزامن هذا الوضع مع تراكم الصعوبا

ندماج في المبادالت العالمية ، صعوبات التحكم في ثرواتها وإرساء نظم سياسية اتها وااليقتصادا

 ... مستقرة ، تطوير التعليم وتحديث النظم اإلدارية  

صادية قتمار الذي عمل على تقويض األسس االستعا التفاوت بعدّة عوامل ؛ كدور االيفسر هذ

ة والطّاقات ة والفالحيّ قتصادية وعمل على استغالل الثروات المنجميّاللمستعمرات وخلق ازدواجية 

متكافئ فالشمال طرف  ات هذه البلدان بنظام اقتصادي عالمي اليدمت اقتصادطكما اص... البشرية 

في حين " دول المركز " ستثمار والتطور الصناعي خاصة لى المبادالت العالمية وأدفاق االر عمسيط

وآقتصرت صادراتها على المواد  في المبادالت التجارية اهامشي" النّامية " ظّل دور دول الجنوب 

واد صناعية ستخراجية ذات القيمة المضافة المحدودة  مقارنة بصادرات بلدان الشمال المتكونة من ماال

 ... وخدمات ذات قيمة مضافة عالية 

 .نحياز من هذه النزاعات وسبل تجاوزها موقف دول عدم اال   -//   

نحياز التي تبلورت إثر مؤتمر بلغراد رفضت دول عدم اال: الحرب الباردة الموقف من   - 0

" ستقطاب اال دإلمب اعلى العالقات الدولية وتكريس االقطبية الثنائية بآعتبارها خطر 0590

على العيش في عالم متجانس تسوده عالقات التعاون لذلك أكدت هذه " بالعجز واليأس  اوإقرار

الرئيس " ) ف اتشورخ" إ التعايش السلمي الذي عّرفه المجموعة على ضرورة تكريس مبد

.." .حّل يفرض على القّوتين لتجنّب احتمال قيام حرب نووية " بأنّه (   0511السوفياتي  منذ 

لتزام كما أكدت المجموعة على اال... ت أي ضرورة التعاون بين العمالقين في عديد المجاال



 

 

كانت شرقية  أو غربية  رفض التحالف مع قوى عظمى  سواءبالحياد اإليجابي  من خالل 

وينبع هذا النهج الحيادي من نفور زعماء هذه الحركة من سياسة التحالف التي عملت الواليات 

د أعضاء هذه الحركة رفضهم  لتكوين أككما .  تحاد السوفياتي على تشكيلها لتطويق اال حدةالمت

 .كتلة جديدة من أجل الحفاظ على السلم في العالم 

ا الكلية لحركات مهتنحياز مساندأكدت دول عدم اال:  ر المستعمرات الموقف من تحرّ    - 2

نغ جة أّن فرنسا اعتبرت ندوة باندوستعمار إلى درالوطني في المستعمرات وإدانة اال التحرر

كما دعت هذه الدول إلى .  اّصة بالوضع في المغرب العربي خمؤامرة ضدّها بحكم التوصية ال

 . لها " إدانة كل تدّخل في الشؤون الداخلية " ستقالل وديثة االحترام سيادة الدول حاضرورة 

 0591 نحياز في قّمة الجزائر سنةم االطالبت حركة عد:  قتصادي الموقف من التفاوت اال   - 1

لبلدان الغنية والبلدان إرساء تعاون بين اعلى " ينبني " قتصادي عالمي جديد انظام " بإرساء 

وضرورة تكريس ... حتى يتسنى وضع حدّ لتقسيم العالم إلى مناطق وفرة ومناطق فقر  الفقيرة 

 ... ستفادة من الثروة افئة بين الشمال والجنوب وحسن االعالقات متك

 : الخاتـــمـــة  

العالقات الدولية وتموقع بلدان  خثائق فترة هاّمة ومحورية في تاريأبرزت الو: تقييم الوثائق    -

 نحياز من هذا التموقع  للبلدان الفقيرة ن هذه العالقات وموقف دول عدم االالجنوب ضم

لية إلى جانب القّوتين ير في العالقات الدوهل نجحت هذه الدول في  التأث:  فتح اآلفاق   -

  ؟العظميين
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