شعبة اآلداب
منهجية تحرير المقال في التاريخ:
المقال هو اختبار يهدف إلى تقييم قدرة
الممتحن في البكالوريا على تعبئة معارفه
وتنظيمها وفق تخطيط منطقي لإلجابة
عن اإلشكالية ال ّتي طرحها الموضوع.
يتكوّ ن هذا العمل من ثالثة أقسام:
 المقدّ مة:تتألّف من العناصر التالية:
 وضع الموضوع في إطاره التاريخيوالمجالي.
 تحديد اإلشكالية بد ّقة. اإلعالن عن عناصر الموضوع فيشكل تساؤالت في أغلب األحيان.
 الجوهر:يتطلّب ّتحرير مقال في التاريخ حسن
توظيف المعطيات ال ّتاريخية ويخضع إلى
عدد من االعتبارات ويقوم عموما على
التم ّ
شي التالي:
 تناول عناصر الموضوع بال ّشرح وفق
التخطيط المعلن عنه في المقدّمة ضمن
ومتماسك.
مسترسل
تحرير
 االنطالق في ك ّل عنصر بالفكرة العامّةث ّم تناولها بال ّ
شرح المفصّل وتدعيمها
بالشواهد والوقائع والتواريخ واألحداث
في سياق يقوم على البرهنة واالستدالل.
 اعتماد اللّغة المخصوصة للتاريخبتوظيف معجم المصطلحات والمفاهيم
الخاصّة بالمادّة وتعريفها عند الضرورة.
 إحكام الرّبط بين العناصر الفرعيّةوالعناصر الرئيسية باعتماد جمل انتقالية
تح ّقق حسن التخلّص.
 الحرص على وضوح عناصرالموضوع ومكوّ ناته شكال ومضمونا
بترك فراغ بين المقدّمة والجوهر وبين
الجوهر والخاتمة والرّجوع إلى السّطر
عند المرور من عنصر فرعي إلى آخر.
 الخاتمة :تتكوّ ن عموما من عنصرين أساسيين:
 اإلجابة عن اإلشكالية ال ّتي ت ّم اإلعالنعنها في المقدّمة على أن ال يتحوّ ل ذلك
إلى خالصة لعناصر الموضوع.
 فتح آفاق على إشكالية جديدة لها صلةبالموضوع المدروس.

التاريخ
توصيات منهجية
منهجيـــة دراسة الوثيقة أو الوثائق تاريخية
تهدف دراسة وثيقة أو وثائق في التاريخ إلى اختبار قدرة الممتحن
في البكالوريا على:
 التعامل مع الوثيقة أو الوثائق قراءة وتحليال وشرحا واستنتاجاوتقييما.
 حسن استغالل المعلومات المكتسبة واحكام توظيفها لدراسةالوثيقة أو الوثائق.
تتألّف دراسة الوثيقة أو الوثائق من ثالثة أجزاء مترابطة ومتكاملة:
 التقديم:يهدف إلى التعريف بالوثيقة أو بالوثائق ووضعها في إطارها
التاريخي وتحديد موضوعها وطرح التساؤالت التي تثيرها من
خالل المراحل التالية:
 تحديد نوعيتها. التعريف بمصدرها أو مصادرها. التعريف بمؤلفها بما يفيد موضوع الدراسة. تحديد إطارها التاريخـي على المستويين المحلي والعالمي. تحديد موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها الوثيقة أوالوثائق واالعالن عن عناصر الدراسة باالعتماد على األسئلة
التوجيهية المصاحبة.
 الجوهر:يهدف إلى دراسة الوثائق دراسة مع ّمقة بتفسير محتوياتها وتحليل
مقاصدها وأبعادها ،وذلك بـ:
 التّعمـــــق في دراســـة الوثائــق حسب اإلشكاليات المطروحة. تنظيم الدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات التيتطرحها الوثائق ،ويتألّف كل عنصر من فقرات تتض ّمن كل واحدة
منها فكرة أساسية.
 اعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن التخلّص عندالمرور من عنصر إلى آخر.
 االنطال من األفكار والمعطيات التي تقدمها الوثيقة أو الوثائقلتحديد األحداث والظواهر التاريخية التي تتضمنها.
 شرح مقاصد مؤلّف أو تحديد ما يمكن استنتاجه من معطياتتوفّرها الوثيقة أو الوثائق.
 تقييم هذه المعطيات ونقدها بتوظيف المكتسبات المعرفية حسبمتطلبات إشكاليات الوثيقة أو الوثائق دون السقوط في السرد
المجاني أو المحاكاة.
 الخاتمــــــــة:تهدف إلى تقييم الوثيقة أو الوثائق وذلك بـ:
 إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي ت ّمالتوصّل إليها خالل مراحل الدراسة.
 -فتح آفا على اشكاليات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسة.

امتحان البكالوريا دورة المراقبة  1025الشعبة  :اآلداب التاريخ الموضوع األول :مقال:
بيّن دور الحرب العالمية الثانية في نشأة نظام القطبية الثنائية وفي تحرّر الشعوب المستعمرة بآسيا وإفريقيا
وأبرز موقف الشعوب التي أحرزت على استقاللها من هذا النظام.
المقدّمة :
نتج عن الحرب العالمية الثانية معطيات سياسية دولية جديدة ،إذ أفرزت هذه الحرب نظاما دوليا جديدا
ثنائي القطبية طبع العالقات الدولية خالل فترة الحرب الباردة ،واستفادت منها حركات التحرّر الوطني في
آسيا وإفريقيا والتي كان لها بعد استقاللها موقفا من هذا النظام الدولي الجديد .فما هو دور الحرب العالمية
الثانية في بروز نظام القطبية الثنائية؟ وما هو دورها في تحرّر الشعوب المستعمرة في آسيا وإفريقيا؟ وما
هو موقف البلدان المستقلّة من النظام الدولي الجديد؟
 Iـ دور الحرب العالمية الثانية في بروز نظام القطبية الثنائية:
برز كل من االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة كأكبر قوتين فاعلتين في العالقات الدولية باعتبار
دورهما في هزيمة قوات المحور ،وشرعت القوتان العالميتان الجديدتان في ترتيب مالمح العالم بعد
الحرب ،غير أن بوادر أولى للخالف بدأت تظهر بين العمالقين إثر مؤتمر يالطا (فيفري  )5491ومؤتمر
بوتسدام (جويلية ـ أوت  .)5491وسرعان ما تح ّول الحليفين أثناء الحرب العالمية الثانية إلى متنافسين
على إثرها ،وساهمت في بروز نظام دولي جديد قام على قطبية ثنائية طبعت العالقات الدولية في إطار
الحرب الباردة .واتصف هذا النظام الدولي الجديد بانقسام العالم إلى كتلتين متعارضتين ايديولوجيا
واقتصاديا وجغراستراتيجيا وعسكريا تتنازعان الهيمنة على العالم .وقد تبلورت ظاهرة االستقطاب الثنائي
مباشرة بعد  5491بين :
 الكتلة الرأسمالية :تضم كل بلدان الرأسمالية وخاصة دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بزعامة
الواليات المتحدة األمريكية واعتمدت نظرية ترومان (وضعها جورج كينان) المتعلقة بسياسة
االحتواء بهدف التصدي للمد الشيوعي وتطويقه واحتوائه .واتخذت سياسة االحتواء بعدين ،بعد
اقتصادي يمثله مخطط مارشال ،وبعد استراتيجي عسكري تجسّده األحالف العسكرية المتعددة.
 الكتلة االشتراكية :بزعامة االتحاد السوفياتي وضع في عهد ستالين أوروبا الشرقية تحت وصايته
االيديولوجية والعسكرية ( انقالب براغ في  5491بتشيكوسلوفاكيا ) وبعث الكومنفورم  -وهو مكتب
اإلعالم الشيوعي  -للتنسيق بين األحزاب الشيوعية في العالم لمواجهة "المعسكر االمبريالي"
األمريكي وتنديد بسياسته "التوسعية" (نظرية جدانوف) .هذا وقد تدعم المعسكر االشتراكي بانتصار
الثورة الشيوعية بالصين في اكتوبر  5494بزعامة ماو تسي تونغ.
تح ّول الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي من حليفين أثناء الحرب العالمية الثانية إلى
متنافسين إثرها أفرز نظاما دوليا جديدا قائم على القطبية الثنائية ،واستفادت منه حركات التحرّر الوطني.
 IIـ دور الحرب العالمية الثانية في تحرر الشعوب المستعمرة في آسيا وإفريقيا:
 -5ضعف القوى االستعمارية :
رغم انتماء ج ّل القوى االستعمارية (فرنسا وبريطانيا) إلى صف المنتصرين ّ
فإن الحرب العالمية الثانية
الحقت بها الدمار وانهكتها اقتصاديا وبشريا ،كما ّ
أن هزائمها المتكررة أضعف من نفوذها بالمستعمرات
ووضع ح ّدا ألسطورة "الدول التي ال تهزم" .هذا باإلضافة إلى نجاح الدعاية األلمانية واليابانية ووعودها
باالستقالل في تأليب شعوب المستعمرات ضد الحلفاء مثلما حصل في مصر والعرا وتونس رغم
تحذيرات بعض الزعماء مثل الحبيب بورقيبة.
 -مناهضة العمالقين لالستعمار:

ـ الموقف األمريكي :ساندت الواليات المتحدة األمريكية مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها (المبادئ
الولسنية) ،وتأ ّكد هذا الموقف بتوقيع "الميثا االطلسي" في  5495مع بريطانيا ،وتد ّعمت هذه المساندة
خاصة في إطار الحرب الباردة أمام تعاظم النفوذ السوفياتي وذلك في إطار التصدي للمد الشيوعي
واحتوائه ،لذلك فقد اتسم الموقف األمريكي بالحذر ودعم فقط حركات التحرر ذات التوجه الليبرالي.
ـ الموقف السوفياتي :كان مبدئيا حيث نادت األممية الشيوعية الثالثة "الكومنتيرن" ( )5491ثم الكومنفورم
( )5491بتصفية االستعمار تماشيا مع مبادئ الماركسية اللينينة ،ود ّعم االتحاد السوفياتي حركات التحرر
خاصة ذات التوجه الشيوعي بآسيا (الفيتنام) وإفريقيا (انغوال).
استفادت حركات التحرر الوطني من الحرب الباردة حيث مثلت المستعمرات احدى الرهانات
االستراتيجية للعمالقين.
 - 1مناهضة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية لالستعمار:
 ادانة منظمة األمم المتحدة :أدانت منظمة األمم المتحدة االستعمار منذ قيامها سنة  ،5491وأ ّكدت فيميثاقها على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ،وتبنت هذه المنظمة في قرارها الصادر يوم 51
ديسمبر  5419مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وبضرورة التصفية العاجلة والالمشروطة لجميع
أشكال االستعمار ومظاهره.
 موقف جامعة الدول العربية :ساندت جامعة الدول العربية (مارس  )5491حركات التحرّر الوطنيعموما ود ّعمت حركات التحرّر العربية وخاصة منها في بلدان المغرب العربي ( مكتب المغرب العربي
بالقاهرة ) والقضية الفلسطينية.
 التضامن اإلفريقي اآلسيوي :تد ّعم السند الخارجي لحركات التحرّر الوطني عبر التضامن األفريقياآلسيوي ،إذ ساند مؤتمر باندونغ (أفريل  )5411حركات التحرّر بأفريقيا وآسيا وأ ّكدت مقرّراته على ح ّ
ق
الشعوب في تقرير مصيرها والدعوة إلى مساندة الدول المكافحة من أجل االستقالل بكل الوسائل.
 - 3تنامي الوعي الوطني في المستعمرات:
 تأزم أوضاعها االقتصادية واالجتماعية :ع ّمقت الحرب العالمية الثانية تف ّكك الهياكل التقليدية للمجتمعاتالخاضعة لالستعمار وزادت في تكريس تبعيتها من جهة ،وفي احتداد التناقضات االقتصادية واالجتماعية
بين المستعمر والمستعمر من جهة ثانية .إذ تسبّب تكثيف االستغالل االستعماري لألراضي الفالحية تح ّول
األهالي إلى أجراء فالحين "روليتاريا ريفية" ،فتزايدت حركة النزوح الريفي للمدن حيث تك ّونت األحياء
القصديرية .كما أ ّدى غزو البضائع االجنبية إلى تفقير التجار والحرفيين وتزايد عدد البروليتاريا (عمال
مناجم ورصيف )...ذات أجور ضعيفة وتعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية متأزمة في الوقت الذي
عرف فيه النمو الديمغرافي انفجارا .غير ّ
أن ،ورغم التضييقات االستعمارية ،فقد انتشر التعليم نسيبا
ببعض المستعمرات ،وهو ما م ّكن بروز نخب وطنية مثقفة تمرّست على العمل السياسي والنقابي وتأثّرت
باألفكار الليبرالية واالشتراكية .
 خيبة أمل شعوب المستعمرات بعد مشاركتها في المجهود الحربي إلى جانب القوى االستعمارية :تن ّكرتالدول االستعمارية للتضحيات الجسام لشعوب المستعمرات التي كانت تتطلع إلى الحرية واالستقالل ،وقد
تبيّن المجنّدون التناقض الصارخ بين تمجيد "الوطنية" داخل "الوطن األم" وانكارها لدى الشعوب
المستعمرة وهو ما يفسّر دور بعضهم الفعّال في قيادة الكفاح المسلح.
 تجذر العمل الوطنيّ :تجذر العمل الوطني في المستعمرات أثناء الحرب العالمية الثانية وعلى إثرها،
وبرز في مزيد ّ
تجذر المطالب الوطنية وتط ّورها من المطالبة باإلصالحات أو الحكم الذاتي إلى المطالبة
باالستقالل .واتسعت القاعدة االجتماعية للعمل الوطني الذي تح ّول من عمل نخبوي إلى جماهيري شعبي

في المدن واألرياف واعتمد على قيادات كاريزمتية مثل الزعيم الهندي غاندي ومريده جواهر الل نهرو
والفيتنامي هوشي منه والغاني كاومي نكروما والتونسي الحبيب بورقيبة .كما عملت القوى الوطنية على
توحيد جهودها والتكتل في إطار جبهات (أحزاب ـ نقابات ـ جمعيات) ،ون ّوعت من أشكال نضالها من جهة
حسب التوجهات األيديولوجية التي تبنّتها (حركات ذات توجه ليبرالي أو حركات ذات توجه اشتراكي)،
ومن جهة ثانية حسب طر تحقيق االنعتا بين طر النضال السياسي والنقابي والنضال المسلح مثل
حركة التحرير في الجزائر وانغوال والفيتنام حيث مني الجيش الفرنسي بهزيمة كبيرة في معركة "ديان
بيان فو" في ماي  5419كان لها دور في تنامي الحركات الثورية في باقي المستعمرات بآسيا وأفريقيا.
ّ
وتجذره بعد الحرب العالمية الثانية البلدان المستعمرة من تحقيق استقاللها
م ّكن تنامي الوعي الوطني
وتكتّلها في أطر ومنظمات كان لها موقفها من النظام الدولي الجديد المتسم بظاهر االستقطاب الثنائي.
 IIIـ موقف البلدان المستقلّة من النظام الدولي الجديد
 -5السعي إلى كسر نظام القطبية الثنائية:
سعت الدول المستقلة بأفريقيا وآسيا إلى اثبات هويتها في عالم اتسم نظامه الدولي بالثنائية القطبية ،وقد
أمكن للبلدان المستقّلة حديثا تبليغ صوتها إلى العالم ألول مرّة خالل مؤتمر باندونغ الذي انعقد بجزيرة
جاوة االندونيسية في  51ـ  99افريل  ،5411بحضور ممثل عن  94دولة مستقلة من آسيا مثل أحمد
سوكارنو (اندونيسيا) وجواهر الل نهرو (الهند) وشوان الي (الصين) وهوشي منه ( فيتنام) ،ومن أفريقيا
مثل جمال عبد الناصر (مصر) وبعض ممثلي حركات التحرر الوطني المغربية .ورغم التباين بين
الموالين للرأسماليين والشيوعيين والحياديين ،فإنهم اتفقوا على إدانة االستعمار والعنصرية والتدخل في
الشؤون الداخلية ،مع التأكيد على التعاون بين األمم .وعبّر هذا المؤتمر عن التضامن األفروآسوي وش ّكل
ميالد العالم الثالث ومهد لبروز كتلة عدم االنحياز .ذلك أن انعقاد ندوة بلغراد  5415كان بدفع من الرئيس
اليوغسالفي تيتو والهندي نهرو والمصري جمال عبد الناصر ت ّم أثناءها بعث حركة عدم االنحياز ،واتفقت
الدول الـ 91المؤسسة لهذه الحركة على الحياد تجاه العمالقين ورفض العديد من زعمائها االنضمام إلى
االحالف العسكرية اإلقليمية الغربية منها والشرقية .وتهدف الدول المؤسسة لهذه الحركة إلى البروز
كأطراف فاعلة بشكل تام في النظام العالمي.
 - 1دعم حركات التحرر ومناهضة االستعمار:
د ّعمت بلدان العالم الثالث حركات التحرّر الوطني ،إذ أعلنت البلدان التي حضرت مؤتمر باندونغ (أفريل
 )5411مساندتها لحركات التحرّر بأفريقيا وآسيا وأ ّكدت في إعالنها لمقرّراته على ح ّ
ق الشعوب في تقرير
مصيرها والدعوة إلى مساندة الدول المكافحة من أجل االستقالل بكل الوسائل .كما د ّعمت هذه البلدان
مصر في  5411وقد مثّل تأميم قناة السويس في  5411وفشل العدوان الثالثي على مصر أول انتصار
للعالم الثالث.
 - 3المطالبة بإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل:
تع ّددت محاوالت العالم الثالث في بعث أطر وهياكل دولية تساعده على مواجهة التخلف االقتصادي والح ّد
من تدهور طرفي التبادل بين الشمال والجنوب .فقد تحصّلت  11دولة من العالم الثالث على موافقة األمم
المتحدة لبعث ندوة األمم المتحدة للتجارة والتنمية التي طرحت فكرة الحوار شمال – جنوب .وفي 5411
طالبت قمة حركة عدم االنحياز بالجزائر إلى "نظام اقتصادي عالمي جديد" يضع ح ّدا لتقسيم العالم إلى
مناطق وفرة ومناطق فقر .كما تج ّمعت بلدان العالم الثالث في منظمات لفرض تأثيرها على الساحة الدولية
وحماية مصالحها من ذلك مثال تأسيس منظمة البلدان المص ّدرة للنفط للتنسيق بين الدول المنتجة للبترول
فيما يتعلّق بحصص اإلنتاج وتنظيم السو .

خاتمة :
مثّلت الحرب العالمية الثانية منعرجا حاسما في تاريخ العالقات الدولية ،إذ أنّها أفرزت نظاما دوليا تأسّس
في بدايته على القطبية الثنائية ،غير ّ
أن استفادة بلدان آسيا وأفريقيا الخاضعة لالستعمار من هذه الظرفية
الجديدة وتناقضاتها ،م ّكنها من الحصول على استقاللها ،وعملت على البروز كطرف فاعل في هذا النظام
الدولي ليتح ّول إلى نظام قائم على عوالم ثالث.

امتحان البكالوريا

نص:
دورة المراقبة  1024الشعبة  :اآلداب التاريخ الموضوع الثاني دراسة ّ
برنامج الحزب الح ّر الدستوري الجديد

التقديم
مقتطف من مقال صحفي ورد بافتتاحية جريدة ''العمل'' العدد األول ،بتاريخ  5جوان  ،5419بيّن المقال
طبيعة الظروف االقتصادية واالجتماعية المتردية التي شهدتها البالد ،وأورد أهم مطالب الحزب الحر
الدستور الجديد للنهوض باألوضاع المختلفة ،وموقف المتفوقين وسلط الحماية بتونس من ذلك .ويتن ّزل
هذا المقال في ظرفية تميزت بتأثير األزمة االقتصادية واالجتماعية بالبالد التونسية في الثالثينات ودورها
في تجذر مطالب الحركة الوطنية التونسية .فما هي مظاهر األزمة االقتصادية واالجتماعية بالبالد
التونسية في العشرينات وماهي عواملها؟ وما هي طبيعة برنامج الحزب الحر الدستوري الجديد ؟ وما هو
موقف مختلف األطراف الفرنسية أو الخصوم من برنامج الحزب؟
 –Iظروف انعقاد المؤتمر الوطني في  13أوت  2441و أهميته في تاريخ الحركة الوطنية
 -5ظروف انعقاده:
 تراجع القوى االستعمارية مناهضة العمالقين لالستعمار دعم منظمة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحركات التحرّر الوطني تأثير الحركة المنصفية في توحيد الوطنيين وتجاوز انقساماتهم. نشاط الوطنيين بالخارج ومساهمتهم في التعريف بالقضية التونسيةوجود توجه دولي مناهض لالستعمار القديم .
 - 9أهمية المؤتمر وقراراته:
 المؤتمر وقراراته :هو مؤتمر ليلة القدر المنعقد في  91أوت  5491وحضرته ك ّلالقوى السياسية واالجتماعية الوطنية التي أجمعت على إلغاء نظام الحماية والمطالبة باالستقالل
 أهمية المؤتمر :تحول جذري في المطالب الوطنية :من المطالبة بإصالحات فينطا الحماية إلى المطالبة باالستقالل.
 –IIنضاالت التونسيين لتحقيق قرارات المؤتمر وردود فعل سلط الحماية حتى سنة .2451
 - 5الفترة األولى :5411 –5491
 نشاط كثيف في ال ّداخل والخارج لتحقيق مطلب االستقالل ( تكوين منظمات وطنية والتعريف بالقضيةالتونسية بالخارج )
 تراوحت ردود فعل سلط الحماية بين القمع ( قمع المشاركين في مؤتمر ليلة القدر ) واإلصالحات(ماست و مونص)
الشكلية
 -9الفترة الثانية : 5415 -5411
 أجبرت نضاالت التونسيين فرنسا على قبول مبدأ الحوار مع الوطنيين على أساس منح البالد التونسيةالحكم الذاتي (وعد روبار شومان في جويلية .)5411
 تشكل حكومة تفاوضية برئاسة محمد شنيق للسير بالبالد التونسية تدريجيا نحو الحكم الذاتي. تراجع السّلط الفرنسية عن وعودها إثر صدور مذكرة  51ديسمير 5415 -3الفترة الثالثة :5419
– فشل تجربة الحوار والعودة إلى سياسة القمع ( نفي حكومة شنيق إلى الجنوب التونسي ،اعتقاالت في
صفوف الوطنيين  ،حمالت الترويع )....

لجوء الوطنيين إلى تدويل القضية التونسية عبر رفع شكوى إلى األمم المتحدة في  59جانفي ،5419اندالع الثورة (االضرابات  ،المقاومة المسلحة) .
مالحظة :يقبل التخطيط الذي ال يعتمد التحقيب في العنصر الثاني
خاتمة
وثيقة مصدرية هامة تض ّمنت أهم المطالب السياسة واالقتصادية واالجتماعية للحزب الحر الدستوري
الجديد في ظروف اتصفت بتر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية للتونسيين .كما وأبرزت
معارضة سلط الحماية والمتفوقين لهذه المطالب ،والذي تجسده السياسة القمعية المعتمدة ض ّد الوطنيين.
فكيف تطورت الحركة الوطنية بعد أحداث  4أفريل 5411؟

