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 مقالاالول : املوضوع 

 منهجية : توصيات منهجية 

باعتماد العناصر الرئيسية الواردة في  موضوع يعلن عن تخطيطه وبالتالي من املهّم االلتزام في التحرير -

 وضوع  .املطلوب من امل

جية املقارنة بين البرنامجين ، أي ابراز نقاط التشابه ثّم نقاط لعنصر الثاني اعتماد منهب في ااملطلو  -

 .1933و برنامجه سنة  1920برنامج الحزب الدستوري سنة بين االختالف 

 

 

 املقدمة: 

ل الحزب الحّر الدستوري أّول حز 
ّ
م بالبالد التونسية وكان رافدامث

ّ
فد أساسّيا من روا ب سياس ي منظ

 الحركة الوطنية.

داخله وتكوين حزب جديد هو  انشقاقات أّدت إلى عّدة تطور  1920ه سنة زب منذ نشأتحشهد هذا ال

 .1934لجديد سنة الحزب الحّر الدستوري ا

بين برنامج هذا  تالفخاال أوجه الشبه وأوجه  ي؟ ما هفما هي ظروف نشأة الحزب الحّر الدستوري التونس ي

 داخل الحزب؟ االنشقاق ىدعا إل يالذ وما 1933سنة ه امجوبرن 1920ب سنة الحز 

I. ري التونس يالحزب الحّر الدستو  ةنشأ ظروف 

  الظروف الداخلية: تدعيم االستعمار الفرنس ي وآثاره السلبية على املجتمع. -1

 .الطاقات البشرية استنزاف .أ

بي إلى جانب ر جهود الحامل على املساهمة فياملستعمرات ومن ضمنها تونس  االستعماريةأجبرت السلطات 

ألف  80ب فرنسا )في الحرب إلى جانها ئمشاركة أبنا يجةما نتبشريا هافخسرت تونس رصيدا  .الحلفاء
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 االقتصادقسرا إلى فرنسا للمساهمة في دعم  مجند تونس ي( باإلضافة إلى تهجير اليد العاملة التونسية

 ة(.املصانع الفرنسيألف للعمل في الحقول و  30الفرنس ي )

 وتوريد البضائع املصنوعة العودة إلى االستعمار الزراعي .ب

بحاجياتها من املواد الفالحية قررت السلطات  سية بتونس وتزويد فرنسالح الجالية الفرنمصايم دعلت

هذا وتوزيعها على املعمرين بدعوى أنها غير مستغلة وقد أثار  و األحباسي القبائل أراض  االستعمارية ضّم 

ون أراض ي األحباس الدينية الذين كانوا  ق لفالحين التونسيين وشيوخ الطر جاج ااإلجراء احت
ّ
 . يستغل

ألف طن  180فارتفع حجم الواردات من . التونسيين حرفيين والتجاردت املنافسة للشتى اة أخر من جه  

الح ضرار بمصإلى اإل ى ذلك نصفها تقريبا من النسيج وقد أدّ  1921سنة  ف طنأل 590إلى  1918سنة 

 ن.اب الحرف والتجار التونسييبأر 

 ري اقانون الثلث االستعم ّن س  ج . 

ويتمثل في الترفيع في أجور املوظفين الفرنسيين  1919ندان" سنة "فال  العامه املقيم هذا القانون سنّ 

 ين التونسيين فيأدى إلى تعميق الفوارق في األجور مع املوظف مابنظرائهم بفرنسا مبنسبة الثلث مقارنة 

 ساواة مع الفرنسيين.وقت كانوا يطمحون فيه إلى تحقيق امل

 الء املعيشةقتصادية وغاألزمة اال .د

  1924و 1919سنوات جفاف تواصلت بين  األولىعد الحرب العاملية البالد التونسية ب ىلبت عتعاق
ّ
ر وقد أث

وانتشر  1920سنة ملجاعة من جديد صيل الزراعية وتدهورت أوضاع السكان فعادت احاذلك سلبا على امل

شر لعون واالقانيع في الضرائب القديمة مثل فستعمار إلى التر عمدت سلطات اال ومن جهة أخرى  البؤس.

 قدن أثناء الحرب. و و ها التجار التونسيالتي حقّق  األرباحجديدة على املاشية وعلى اث ضرائب وتم استحد

 ائية للتونسيين ت هذه الوضعية إلى تدهور املقدرة الشر أدّ 
ّ
 ط فينتيجة التضخم املالي واالرتفاع املش

بمدينة  1920وت أ 5مثل مظاهرة عيشة ء املخروج لالحتجاج للتنديد بغاللالتونسيين ا األسعار. وكان ردّ 

 خازن.ملتحولت إلى نهب ا تونس التي

 ( الظروف الخارجية2

 بادئ الولسونيةاملأ( تأثير 

ي ريضة فماال عآبحق الشعوب في تقرير مصيرها  14ها ي اعترفت في بندأثارت مبادئ الرئيس ولسن الت

 1919نسية في جانفي نة الجزائرية التو لجالهت وج اإلطاروفي هذا  .عتاق ناال صفوف التونسيين لتحقيق

لشعوب املستعمرة التي قدمت "ضريبة ا قية إلى الرئيس ولسن تدعوه إلى تطبيق مبادئه في عالقة بحقبر 

 ني في الحقيقة سوى الشعوب التين أن هذه املبادئ لم تكن تعالحلفاء ولكن تبيّ اهمت في انتصار الدم" وس

 .تونسيين في هذه الوعودلوطنيين الوخاب أمل اوية لنمساية واانت خاضعة للهيمنة األملانك 

 البلشفيةب( تأثير الثورة 



ناهض لالستعمار إذ كان تبار موقفها املايجابيا على الحركة الوطنية التونسية باع رةكان تأثير هذه الثو 

الل استغ هدفهابا "امبريالية لصوصية" ت حر نكا األولىالحرب العاملية  ر أنيعتبها لينين أحد رواد

ات رك مساندتها لح 1919مية الشيوعية الثالثة التي تأسست بموسكو في مارس مت األ وأعلن املستعمرات

 ر.التحرّ 

 رتركيا ومص ر في كل منج( صدى حركات التحرّ 

وكانت   اإلسالميةخالفة لاحدود تلك الفترة مركز  إلىزال تونسيون يهتمون بما يجري في تركيا التي ال تال كان

وكانت  1921كية بقيادة مصطفى كمال الذي هزم اليونانيين سنة تر لالثورة اع أنباء تابتونس تي ف صحفال

الدفاع عن العالم  إطار لها فيتنزّ  نسيين التي كانتأوساط املثقفين التو  صداها لدى تجد هذه االنتصارات

 اإلسالمي.

جت االنقليز وتوّ قاد الثورة ضد الذي غلول لثورة املصرية بقيادة سعد ز اتأثر الوعي الوطني في تونس با كم

 .1922سنة منذ مصر باستقالل 

 اء دعائم لوعي الوطني وبنوالخارجية لتوفير األرضية املالئمة لتنامي اافرت عديد الظروف الداخلية ضت

ستؤدي  التطورات ستوري التونس ي الذي سيعرف عديدالحركة الوطنية من خالل نشأة الحزب الحر الد

 الجديد. نس يتوري التو الحر الدسلحزب الد اق وميإلى االنشقا

II.  1933و 1920 لسنتيأوجه الشبه واالختالف بين برنامج الحزب 

  .ن( أوجه الشبه بين البرنامجي1

 .1933سنة  همجوبرنا نقاط( التسع)برنامج  1920سنة برنامج الحزب  اك تشابه بينهن كان

 :تاليةلاوأهم نقاط التشابه هي 

مة أمام و مسؤولية الحك علىم دستوري يقوم على الفصل ين السلطات و ظان بإرساءاملطالبة  -

 السلطة التشريعية

  واملطالبة بحرية الصحافة واالجتماع  -
ّ
 السياس ي. مالتنظ

 التعليم يةبإجبار املطالبة  -

 ين بمالفرنسيي األجور بين التونسيين وافالتمييز  ادية للتونسيين ورفضالدفاع عن املصالح امل -

وعموما يشترك  .نيونسياملطالبة بحماية مصالح التقانون الثلث االستعماري و  يعني ذلك رفض

 ماية الفرنسية.في ظل نظام الح بإصالحاتفي املطالبة  1933و 1920كل من برنامج 

  .( أوجه االختالف بين البرنامجين2

لذي تجاوزته ا 1920لسنة  بج الحز برنام مع 1933لسنة  الجبل نهجمر تمؤ ق عن نبثقطع البرنامج امل

شؤون البالد إلى العمل على "تحرير الشعب  إدارةتونسيين وفي لفانتقل من املطالبة بتشريك ا األحداث.

تكوين برملان التونسية وسيادة الشعب من خالل  ور يصون الشخصيةالتونس ي" والحصول على دست



ي تجاوز مطلب املجلس التفاوض وبالتالي وقع كاملة ريعية تراع العام وله صالحيات تشقتونس ي ينتخب باال

 .1920والفرنسيين الذي ورد في برنامج الحزب لسنة  املشترك بين التونسيين

إلى ضرورة  ضافةباإل يخضع لها جميع سكان البالد  ة التونسية التيبتوحيد العدال 1933كما طالب برنامج 

وبالتالي . ر املوظفين الفرنسيينض استثناء كباذلك رفيعني  مسؤولة أمام البرملان بما ةأن تكون الحكوم

 انتقل من املطالبة بتشريك التونسيين إلى العمل على تحريرهم. 1933امج نيمكن القول بأن بر 

 

III.  1934الحزب سنة أسباب انشقاق 

ف طفت على السطح بوادر االختال  1933 جبل بتونس العاصمة في مايغداة انعقاد مؤتمر نهج ال       

مختلفين عن  دذية( إذ أصبحت تضم أعضاء جدالدستوري )اللجنة التنفي ادة الحزب الحرخل قيدا

فالجيل  النضال.أسلوب ين بين ممثلي الجيلين في التكوين وخاصة اوارتبط التب األعضاء القدامى.

از استفز الحذر والترتيب في مواجهة  ةويرى بضرورة توخي سياس تقليديةثقافة  يالدستوري القديم ذ

ي. االحتفال ست)املؤتمر األفخر  تيد املناسباللتونسيين في عدلمشاعر الوطنية والدينية سلط الفرنسية لال

 أحداث التجنيس....( –بخمسينية الحماية 

ية ر ن من نخبة ذات ثقافة عصتكوّ يان فك "العمل التونس ي "اعةمن يعرف بجا كالجديد أو مما الجيل اأ

عتماد على القوى الشعبية في ت ترى بضرورة اال هذه الجماعة كان .ري العص ومطلعة على أساليب العمل

نعدام سياس ي وعدم االقتصار على التلويح بذلك وقد اقتنع هذا الشق الراديكالي في الحزب بالالعمل ا

لقضية التونسية اوعة تختلف معه في تصورها لطرح التعايش في صلب قيادة واحدة مع مجم إمكانية

 رم الخالف من خالل الدعوة إلى مؤتمسرفاقه وطالبوا بح الحزب مع شق منب بورقيبة فغادر الحبي

 حزب وطنيهذا املؤتمر إلى تأسيس  ى. أفض 1934مارس  2بقصر هالل في  قدانعخارق للعادة للحزب 

وللتفرقة بينهما فس اسم الحزب الذي تشكل في صلبه: الحزب الحر الدستوري التونس ي جديد يحمل ن

 
 
 ي".س هيكله القيادي يسمى "بالديوان السياح األول بالقديم والثاني بالجديد الذي أصبعت ن

 

 الخاتمة:

حزب سياس ي وطني  همل إلى أاستطاع الحزب الحر الدستوري الجديد انتزاع زعامة الحركة الوطنية وتحوّ 

الذي عاد إلى الوطن  يبعاللثا الشيخاملقابل تراجع الحزب القديم ولم تنجح محاوالت بخالل الثالثينات و 

 لىهاية إنواضطر في ال ينبين الحزب في تقريب وجهات النظر وفشلت محاوالته في التوحيد 1937سنة 

 مسايرة رفاقه القدامى.

 

 



 

 

 

 منهجية : توصيات

باعتماد العناصر الرئيسية الواردة في املطلوب من  موضوع يعلن عن تخطيطه وبالتالي من املهّم االلتزام في التحرير -

 املوضوع  .

أزمة تاريخ  1962بين نهاية الحرب العاملية الثانية و م باإلطار الزمني للموضوع أي العالقات الدولية أهمية االلتزا -

 .الكوبية  خريالصوا

 

  

 املقدمة

 نيّ العاملية الثانية لوصف نظام دولي جديد مبصطلح تم تداوله ألول مرة بعد الحرب نائية مالقطبية الث     

على تكتل الدول حول الواليات املتحدة األمريكية أو اإلتحاد السوفياتي وهو ما أفرز انقسام العالم إلى 

 الحرب الباردة. راإطجاالت في قطبين متنافسين في كل امل

 ية ومظاهرها؟الثنائ روف تشكل القطبيةماهي ظ

 ؟ 1962ى العالقات الدولية إلى حدود ماهو تأثير القطبية عل

I )– ظروف تشكل القطبية الثنائية ومظاهرها   

 ظروف تشكل القطبية الثنائية (1

ر ميزان القوى للحرب تغيّ  1941ا سنة مهفبدخول 2لعب العمالقان دورا هاما أثناء الحرب العاملية       

 لفائدة الحلفاء ح
ّ
النتصارات األملانية وإلحاق أول هزيمة األحمر السوفياتي من إيقاف ا ن الجيشيث تمك

للجيش النازي. كما كانت الواليات املتحدة األمريكية حاسمة في إنهاء الحرب بعد إجبارها اليابان آخر دول 

 ة الذرية ألول مرة.بللقنالها لاستعم املحور على االستسالم و

ديد ملا بعد الحرب خاصة جالدولي ال ن في رسم مالمح النظاميلدور املؤثر للعمالقتواصل بعد ذلك ا      

أمام تراجع دور القوى األوروبية التقليدية في توجيه العالقات الدولية و خروجها ضعيفة و منهارة بعد 

 1945ا الدولية فتم عقد مؤتمر يالطا في فيفري تهكانها و مالحرب و فقدانها لجانب كبير من إشعاع

  نقلترا( و تّم اة األمريكية و االتحاد السوفياتي و كبار )الواليات املتحدلبحضور الثالثة ا
ّ
فاق فيه على االت

القم : الثانياملوضوع   



ام إرادة و عاصمتها برلين إلى أربعة مناطق نفوذ كما التزم العمالقان خالل املؤتمر باحتر  تقسيم أملانيا

 رها دون وصاية.انظمة سياسية من اختيرة من الفاشية ببعث أوبية املحرّ ور األ  شعوبال

أيام قليلة قبل نهاية  1945بعد ذلك تواصلت املشاورات بين العمالقين بعقد ندوة بوتسدام جويلية        

د تحااإللين رئيس و في هذا اإلطار أعرب ستا. الحرب لوضع الترتيبات النهائية لفترة ما بعد الحرب 

                 احترازو ما أثار روبا الشرقية وهو في أ لالتحاديوعية موالية لسوفياتي عن نواياه في بعث أنظمة شا

و مخاوف الواليات املتحدة األمريكية التي عملت على التصدي للخطر الشيوعي السوفياتي أو محاصرته في 

 يق "سياسة بـ " سياسة اإلحتواء أو التطو ال هذهت رفو قد ع   أوروبا الغربية و مناطق أخرى من العالم

ل مكانه حّ تحالف الذي فرض على العمالقين أثناء الحرب لتلذلك شكلت ندوة بوتسدام بداية زوال ال

 القطيعة التي عّبر عنها تشرشل "بنزول الستار الحديدي" و الذي مهّ 
ّ
ل الثنائية القطبية وانقسام د إلى تشك

سوفياتي، وكتلة غربية رأسمالية ها اإلتحاد ال: كتلة شرقية اشتراكية تزعمّ ينتإلى كتل أوروبا و العالم

 يات املتحدة األمريكيةال تها الو تزعمّ 

 فماهي مظاهر هذه الثنائية القطبية ؟

 مظاهر القطبية الثنائية (2

ي تلا لثنائيةأفض ى الخالف بين العمالقين و سعي كل طرف لكسب أنصار إلى ظهور القطبية ا              

 اتخذت عدة أبعاد.

يدعو إلى إقامة  الليبرالي الذيافع الواليات املتحدة األمريكية عن املذهب تد البعد اإليديولوجي: (

ديمقراطية على النمط الغربي )تعددية حزبية، برملانات، حريات عامة...( بينما يدافع االتحاد 

شعبية تضمن املساواة و سلطة  ةياطة ديمقر السوفياتي عن املاركسية اللينينية التي تدعو إقام

 حة.الكاد الطبقة

الرأسمالي و تبنيها ملخطط مارشال لة على النظام : يتمثل في اعتماد الكتالبعد االقتصادي (

الذي تتعهد من خالله الواليات املتحدة األمريكية بتقديم مساعدات مالية لحلفائها الغربيين 

لوسائل  اقتصاد الكتلة الشرقية على امللكية العامةز تكينما ير ، ب1948إلعادة بناء االقتصاد منذ 

لس التعاون االقتصادي( لخلق الكوميكون )مج تم بعث 1949و التخطيط وفي       اإلنتاج 

 و التضامن االقتصادي بين البلدان االشتراكية.                  التكامل

 نبففي الجا الف من الطرفين،أحد من خالل عقد : تجّس ج( البعد الجغراستراتيجي و العسكري   

 ية و جلّ الواليات املتحدة األمريك ضّم  1949اتو( سنة األمريكي ظهر خاصة حلف شمال األطلس ي )الن

كل  و ضّم  1955أوروبا الغربية. أما من الجانب السوفياتي فقد تكون "حلف فرصوفيا" سنة بلدان 

 من االتحاد السوفياتي و بلدان أوروبا الشرقية.

 هكذا 
ّ
دت يرة هّد العالقات الدولية وساهم في ظهور أزمات خط لىالقطبين عر هذا التنافس بين أث

 .السلم العاملية

 



II  )1962العالقات الدولية إلى حدود ة الثنائية في تأثير القطبي  

 م فيما عرف بأزمات الحرب الباردة خلقت القطبية الثنائية توترا في العالقات الدولية تجّس 

 (1949 – 1948األولى )لين أزمة بر  (1

ام النظام السياس ي بأملانيا بعد اإلطاحة بالنظيعة بب األزمة إلى الخالف بين العمالقين حول طباود أستع

مع  1948عسكرين الغربي والشرقي واشتد التوتر سنة ت بذلك نقطة مواجهة مباشرة بين املالنازي فكان

نيا وفرنسا( وانجاز طابريو ة واليات املتحدة األمريكي)ال عزم الحلفاء الغربيين على توحيد مناطق نفوذهم

ربية غير أن إلى برلين الغ سوفياتي بمحاصرة جميع الطرق البرية املؤديةاإلتحاد ال إصالح نقدي فردّ 

مريكية أقامت جسرا جويا لفك الحصار وتزويد السكان بحاجياتهم وخوفا من اندالع الواليات املتحدة األ 

ا هت األزمة بانقسام أملانيا إلى دوليتين أملانينتار واالحص ر اإلتحاد السوفياتي فّك فقر  .مواجهة عسكرية 

 شتراكية.الغربية الرأسمالية وأملانيا الشرقية اال 

  1961برلين الثانية أزمة  (2

ا أقدمت أملانيا الشرقية على تشييد جدار برلين ملنع الهجرة نحو أملانيا الغربية، استاندلعت األز 
ّ
غلت مة مل

بالتالي مزيد توتر  هير بمعاداة الشيوعية للحرية و حقوق اإلنسان وتشلك لللواليات املتحدة األمريكية ذا

 لغرب.العالقات بين الشرق و ا

 (1953 – 1950كورية )الحرب ال (3

قامت بالجزء الشمالي حكومة شيوعية بدغم ، انقسمت كوريا بعد الحرب العاملية الثانية إلى جزئين 

ح اندلعت األزمة اثر اجتيا.   °38كي يفصلهما خط ريعم أمء الجنوبي حكومة ليبرالية بدلجزو باسوفياتي 

            ة بقوات أممية تحدة األمريكية مدعومت الواليات املجيوش كوريا الشمالية للجزء الجنوبي فتدخل

 
ّ
زاد في  اإلتحاد و الصين ل منل ك و تمكنت من تحرير كوريا الجنوبية و اجتياح كوريا الشمالية غير أن تدخ

و لتجنب الكارثة انطلقت  .  يل األمريكي "ماك أرثور" باستعمال السالح النوو راالجن دتصعيد األزمة. و هّد 

 ا قبل األزمة.ت بالعودة إلى حدود مكوريتين و انتهاملفاوضات بين ال

 : العالم على حافة الهاوية1962األزمة الكوبية  (4

تحدة األمريكية التي مليات ااسترو مما أثار تخوفات الوال بكوبا بقيادة فيدال ك وعي قام نظام شي 1959سنة 

إرسال و قواعد عسكريا بتركيز ل بمساعدة النظام الكوبي اقتصاديا و اد تكفّ عملت إسقاطه غير أن اإلتح

ت اوضاو بعد مف. نووية فكان رد الفعل األمريكي عنيفا لفرض حصار بحري و جوي على الجزيرة صواريخ 

 ريكي بعدم مهاجمة الجزيرة.أمد تعهّ مقابل السوفياتي واريخ من طرف اإلتحاد على سحب الص االتفاق ّم ت

 لنووي.توازن الرعب ا ب في مواجهة مباشرة بين القطبين لوالن تتسبّ كادت هذه األزمات أ

 

 الخاتمة



، لغربي في أعقاب األزمة الكوبية قي و ابالرغم من بروز  مرحلة االنفراج الدولي بين املعسكرين الشر        

فين أي ه صراع مصيري ال ينتهي إال بالقضاء على أحد الطر أنو ك لك لم يمنع من استمرار الصراع فإن ذ

القطبية على حركات التحرر الوطني  لثنائيةهو تأثير ا ية قطبية. فماالتحول من الثنائية القطبية أي أحاد

 في املستعمرات ؟

 

 

افيا  الجغر

 دراسة احصائيات  :وع األول املوض

 املوضوع: :1السؤال 

البلدان هذه مساهمة  ة وتفاوتالعامليّ  املالّية والتجارّية والسياحّية الجنوب في األدفاق بلدان مكانة تدّعم 

  .في تلك األدفاق

:2السؤال   

وتصّنف هي تنقالت األشخاص والّسلع واألموال... عبر شبكات متخّصصة بين قطبين.  :األدفاق - 

إلى أدفاق رئيسّية وأخرى ثانوّية.حجمها عادة حسب   

ها الرسمي ومقرّ  1975ت سنة ئألمم املتحدة، أنشلمنظمة دولية تابعة  ة للسياحة:املنظمة العامليّ  -

وتنميتها. العاملّية بمدريد )إسبانيا( وتتمثل مهمتها في الترويج للسياحة  

 

 م البيانيالرس   :3السؤال 

 
 

 

 ة .مظاهر تدعم مكانة بلدان الجنوب في االدفاق العاملي : 4ل السؤا



تعرفها بلدان الجنوب في االدفاق العاملية بين سنتي  أصبحتوزن املكانة التي و  أهمية إلىتشير الوثاق 

حيث ، األول ضها الجدول  التي يعر و  املقدمة األرقاميتجلى هذا التطور امللحوظ من خالل ، و 2017و 1995

 من الحصة العاملية .½ حوالي النصف  إلىاملباشر الوارد  األجنبي الستثماراارتفعت حصة 

تحديدا و  حوالي النصف إلى، تطور مؤشر حصة صادرات السلع أهمية إلىدائما  1كما تشير الوثيقة عدد

ارتفاع حصة  أهمية إلىنشير كذلك  مرات . 5من  بأكثرتزايد قيمتها و  %  من الحصة العاملية 44.5

 %من الحصة العاملية . 35من  بأكثرتزايد قيمتها و  ت السياحية العامليةالعائدا

فإنهاال زالت بعيدة كل البعد عن  أمل ، تدعم مكانتها في االدفاق العاملية الجنوبو لئن عرفت بلدان 

خاصة بلدان و  ثر تقدما في العالمالذي تحتكره البلدان األك، الوصول إلى درجة النفوذ العامليو  تحقيق

 اليابان .و  االتحاد األوروبيو  الواليات املتحدة األمريكية، لثالوثا

 عمق الهوة بين بلدان الجنوب التي تعاني تباين حاد بين قارتي آسيا  إلىو بطبيعة الحال جديرين باإلشارة 

 زنهاتهميشا نظرا لتدني و  األكثر، حراءجنوب الص إفريقيادول  رأسهاعلى و  إفريقيا التي تبقى معظم دولهاو 

 . في االدفاق العامليةمكانتها و 

 تفاوت مساهمة بلدان الجنوب في هذه االدفاق :  5السؤال 

كانت  فإذا، في تفاوت مساهمة بلدان الجنوب في االدفاق العاملية الشاسعةالهوة  إلى 2الوثيقة عددتشير 

 136.5د قدر بحوالي مباشر وار  أجنبينسبة استثمار  2017نة حسب ما ورد في الوثيقة حققت سو  الصين

لم تحقق سوى ، فقرا في العالم األكثرو  جنوب الصحراء إفريقيادول  إحدىهي و  فان النيجر، مليار دوالر

 املباشر . األجنبيمليار دوالر من االستثمار  0.3

 التفاوت الكلي بين بلدان الجنوب فيو  دهو التباعو  االستنتاج التالي إلىاملؤشرات تدعونا و  األرقامهذه 

 املساهمة في االدفاق العاملية .

لم يشمل كل ، 2017دفاق العاملية سنة مساهمة بعض بلدان الجنوب في اال  لىإ، 2تشير الوثيقة عدد 

ين في ح، أكثر مساهمة في االدفاق العاملية، إذ إن الدول النامية في القارة اآلسيوية، قارات البلدان النامية

هذا إذا استثنينا دولة جنوب ، ثر تهميشا في املساهمة في االدفاق العامليةبقيت بلدان القارة اإلفريقية األك

 .إفريقيا تقريبا 

، دفاق العامليةفي املساهمة في األ  أهمية األكثرالجنوبية  أمريكاو  قى الدول النامية التابعة لقارتي آسيا و تب

العربية السعودية  أوربية املتحدة الع كاإلماراتالدول النفطية  أو، يةمثال بفضل قوتها اإلنتاجكالصين 

الذي ينتمي جغرافيا إلى  و كذلك مساهمة البرازيل بفضل قوته الصناعية الهامة، و بفضل مخزونها النفطي

ل هي الدو و  دفاق العاملية لدول إفريقيا جنوب الصحراءتظل اضعف مساهمة في األ ، و قارة أمريكا  الالتينية

 لى ذلك دولة النيجر كما تعرض ذلك أرقام الوثيقة .املثال ع، و عالماملوقع الطرفي في الو  األضعف حلقة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دراسة وثائق املوضوع الثاني : 

 :موضوع الوثائق :1السؤال 

 .ببعض البلدان األقل تقّدما بالساحل اإلفريقيومعوقاتها التنمية االقتصادّية  

 

: 2السؤال   

مات  امليّسرةهبات والقروض ال هي ن أجل التنمية:املساعدة العمومّية م -
ّ
التي تمنحها الّدول أو املنظ

  .الدولّية إلى البلدان الفقيرة

هو مؤشر اقتصادي لقياس الثروة التي يحققها بلد ما خالل سنة ويتكّون من  الناتج الداخلي الخام:- 

عتبار جنسيتهم.ملقيمون بالبلد دون امجموع القيم املضافة التي تحققها املؤسسات والدولة واألفراد ا  

 

 الرسم البياني: :3 السؤال

 
تعقد آفاقها في البلدان األقل تقدما بالساحل و  محدودية التنمية االقتصادية:  4السؤال عدد

 اإلفريقي .

من خالل ما ورد من مؤشرات اقتصادية ، اإلفريقيةتتجلى محدودية التنمية االقتصادية لهذه البلدان 

 . 2017لسنة  ل االفريقيالساحتقدما ب األقلض البلدان لبع



مليار دوالر غي دولة  1.3حد  إلىيصل ، قيمة الناتج الداخلي الخامفي فجل هذه البلدان تعرف ضعفا  

 وهو مؤشر ضعيف .، غينيا بيساو

ال تتعدى ، رية الخارجية للسلعقيمة املبادالت التجاأرقاما ضعيفة في هذه الدول تحقق  أن إلىنشير كذلك 

 . 1كما يبين ذلك الجدول عدد ، مليار دوالر بدولة النيجر 1.2و دوالر بدولة ماليمليار  2.8

 هذا القطاع يعرف بدوره عراقيلو  على القطاع الفالحي أساساو تعرف هذه الدول بنية اقتصادية تقوم 

 هو قطاع ال زال تقليديا في معظمه .، و مناخيةو  طبيعيةمشاكل عديدة و 

 أن إذ، التبعية الغذائية املتزايدة إلى األمربها  أدىجنوب الصحراء  إفريقيا دول   أن، من كل ذلك نستنتج

ناهيك عن تراكم مشاكل متنوعة تعانيها هذه ، اإلفريقيةنقص التغذية يشمل جل سكان هذه املنطقة 

ه ،هذ األميةع نسبة ارتفاو  لوالدةالحياة عند ا أملمحدودية و  ارتفاع الوفياتو  األمراضالدول مثل تفش ي 

املساعدة العمومية من اجل  بأولويةجعلها تحظى ، جنوب الصحراء إفريقياالوضعية التي تعانيها دول 

دولة و  مليون دوالر 1356 2017تلقت دولة مالي مثال سنة  إذ، 1دد التنمية كما يبين ذلك الجدول ع

 فقرا في العالم . األكثر ةاإلفريقيي القارة مليون دوالر ملجابهة عديد الحاجيات السكانية ف 1207النيجر 

من خالل ارتفاع  اإلفريقيتقدما بالساحل  األقلالتنمية االقتصادية في البلدان  *تتجلى مظاهر تعقدآفاق

وكذلك بقية دول ، 20147مليار دوالر سنة  4.4حدود  إلىوصلت ، في مالي مثال، الدين الخارجي جماليإ

 . 1هو ما تبينه الوثيقة عدد و  نيةمن تفاقم املديو  التي تعاني اإلفريقيالساحل 

من سكان  11.5نسبة  أنعلمنا  مرشح لالرتفاع / إذا هذا الوضع االقتصادي  الصعب لهذه  البلدان  

ارتفاع ظاهرة ، الفريقيةاتعقيد وضعية هذه الدول مما يزيد ، و اإلفريقيالعالم يقطنون بلدان الساحل 

بحت تحظى باألولوية إذ  اص، التنمية كذلك بهذه البلدانظاهر تعقد آفاق من م، و نقص التغذيةو  الفقر

 .افحة الفقر برامج مكو  ضمن برامج املساعدة العمومية من اجل التنمية

 

 العوامل املعرقلة للتنمية االقتصادية بهذه البلدان .:  5السؤال عدد 

 إفريقيانمية في بلدان د سبيل التالتي تصّ  العوائقو  جملة من العراقيل إلى 3و 2تشير الوثيقتين عدد 

 على النحو التالي : يمكن من خالل الوثيقتين تصنيف عوامل محدودية التنمية و  لصحراءجنوب ا

وهي ، من اضطرابات اجتماعية دورية اإلفريقيةعوامل سياسية : حيث تعاني جل بلدان هذه املنطقة  -

 حقيق التنمية االقتصادية .ي ال تساعد على تبالتال، و سبب رئيس ي في عدم االستقرار السياس ي

ية : تشكو هذه البلدان من ثقل وارتفاع حجم  املديونية التي تتضاعف باستمرار و، وهي اقتصاد عوامل-

 عرقلة التنمية االقتصادية . إلىسبيل 

 إذ 1عدد  الوثيقة إليههو ما تشير ، و جنوب الصحراء انفجارا سكانيا إفريقياعوامل بشرية : تشهد بلدان 

 السطر الثالث . –الواحدة  لمرأةلطفل  7.6 إلىلة النيجر يصل مؤشر الخصوبة دو  أن

 كل الحاجيات السكانيةعلى الدولة توفير  إذ، هذا االنفجار السكاني له تداعيات على التنمية االقتصادية

  ا.توفيرهتي على الدولة ارتفاع النفقات ال إلىالتعليمية ... وهو ما يؤدي و  الخدمات الصحية رأسهاعلى و 



خاصة في صفوف و  كتفش ي ظاهرة البطالة، أخرى من مشاكل اجتماعية  أيضاتعاني بلدان هذه املنطقة 

 كاسات اجتماعية حادة كتفش ي مظاهر الجريمةلد انعيوّ  وهو ما  – 5السطر  3الوثيقة عدد – الشباب

 تعاطي املخدرات ...و 

ت باسا مجاليا وهو عامل سلبي في ربط  عالقاالصحراء انحجنوب  إفريقيامل طبيعية : تعرف بلدان اعو 

 رأسهاعلى ، و كما تشكو هذه البلدان مخاطر مناخية. مع بلدان العالم أواقتصادية مع باقي دول القارة 

الصالحة  األراض يقلة  إنكما ، قطاع لدى هذه البلدان أهمالتي تنعكس سلبا على ، تفش ي ظاهرة الجفاف

 األراض يحيث " ال تزيد  2الوثيقة عدد  إليهالفالحة وهو ما تشير تدهور قطاع تساهم في ، للزراعة

بقية و  هو عامل مخيب، يجعل دولة النيجر، و %من التراب الوطني " 8الصالحة للزراعة في النيجر عن 

 أنويمكن  – 2من الوثيقة  6السطر –الذاتي  اكتفائهاجنوب الصحراء عاجزة عن تحقيق  إفريقيابلدان 

 .الغذائي  أمنهاعاجزة عن تحقيق  أصبحته الدول هذ أن ، نتجنست

 
ّ
ولهذا ، ل هذه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء األكثر فقرا في العالم نتيجة عديد العوامل املجتمعةتظ

 .وبرامج مكافحة الفقر السبب تبقى األكثر أولوية ضمن برامج املساعدة من اجل التنمية

 

 

 

 


