عناصر اإلجابة للفرض المحروس  0الدورة األولى

ذ.علي اهلاللي

القسم :الثانية باك آداب 0
أوال :التاريخ
 )9وضع النص في إطاره التاريخي :يتحدث النص عن موقف ألمانيا من معاهدة فرساي التي فرضت عليها غداة
الحرب العالمية الثانية
 )9معاهدة فرساي  :تعرف أيضا بوثيقة السلم المفروض وقعت بقصر فرساي بباريس يوم  95يونيو 9191
تضمنت شروطا قاسية على ألمانيا في المجال العسكري والمجال االقتصادي والمجال السياسي.
 )9نتائج هذه المعاهدة على ألمانيا وعلى أوربا:
ساهمت في تدهور األوضاع االقتصادية أللمانيا وفي تغيير المشهد السياسي لخريطة أوربا (ظهور كيانات
جديدة وتقليص حدود ألمانيا  )....لذلك فقد حاول هتلر منذ وصوله إلى السلطة سنة  9199التخلص من
قيود ها وتطبيق سياسة المجال الحيوي ولتحقيق هذه الغاية اتخذ عدة إجراءات  ...وبالتالي السير بالعالم نحو
حرب عالمية ثانية...
 )4التمثيل البياني:

قيمة الصادرات والواردات األمريكية
فيما بين  9191و 9191
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 1سم = 1مليار دوالر
 1سم =  1سنة

 )3وصف تطور طبيعة الميزان التجاري التي يمثلها المبيان :يالحظ أن طبيعة الميزان التجاري ظلت إيجابية رغم
التراجع الملحوظ الذي عرفته سنة 9199
تفسير ذلك التطور :يفسر التراجع الذي عرفه الميزان التجاري إلى تعرض االقتصاد األمريكي ألزمة اقتصادية هي
أزمة  9191ويفسر انتعاش االقتصاد من جديد إلى تدخل الدولة بواسطة الخطة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس
روزفيليت و التي ساهمت في تزايد قيمة الفائض سنة 9191
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 )1تبين معطيات الج دول أن األزمة لم تحل كليا إذ يالحظ أن البطالة وإن تناقصت ظلت قوية مادام قد بقي 5.5
مليون من العاطلين سنة  9191أما االنتاجات الصناعية فلم تستعد مستوى سنة  9191كما هو الحال بالنسبة
للفوالذ حيث بلغ اإلنتاج  13.5مليون طن سنة  9191في حين كان قبل  91سنوات  33.9مليون طن .

ثانيا :الجغرافيا
( تتطلب صياغة المقدمة التحكم في مهارة التلخيص مع تقديم إشكالية مناسبة للموضوع – تنويع التساؤالت من أسئلة
وصفية وتعريفية أو أسئلة تفسيرية أو ربط العالقات) ...
 9 ........................................................................................ن
مقدمة مناسبة للموضوع :
يتميز تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة بالتفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب على مستويات عديدة
من أهمها مستوى اإلنتاج والمبادالت ومستوى التنمية البشرية ويعتبر المجال المتوسطي نموذجا لهذا التفاوت بين قسمه
الشمالي األوربي وقسمه الجنوبي األفرو آسيوي .
 فما مظاهر التفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب من خالل النموذج المتوسطي ؟
 وما العوامل المفسرة لهذا التفاوت؟
العرض 1 .............................................................................................................. :ن
 من مظاهر التفاوت بين دول شمال وجنوب الحوض المتوسطي :
 على مستوى اإلنتاج والمبادالت :التفاوت حاصل في الميادين التالية الفالحة الصناعة التجارة ...الخ
على مستوى الفالحة فيالحظ أن فالحة القسم الشمالي فالحة عصرية و اإلنتاج فالحي ضخم يصل إلى درجة

الفائض في الكثير من المنتجات الفالحية أما فالحة القسم الجنوبي فهي تقليدية ومرتبطة باألسواق الخارجية ( مع
تقديم أمثلة عن حجم ونوع اإلنتاج )
على مستوى الصناعة فالقسم الشمالي يتميز بوجود إنتاج صناعي كبير ومتنوع مع تزايد االهتمام
بالصناعات العالية التكنولوجيا كصناعة الفضاء وصناعة الطائرات في حين أن بلدان القسم الجنوبي تهتم بالصناعات
االستهالكية (صناعة النسيج والصناعة الغذائية )...والصناعات األساسية (الصناعات الكيماوية والبيتروكيماوية( )...
مع تقديم أمثلة عن حجم ونوع اإلنتاج )
 على مستوى التنمية البشرية  ( :الدخل الفردي وضعية التعليم الصحة )...
 يتميز توزيع الدخل الفردي بالمجال المتوسطي بالتباين:
 ففي الشمال المتوسطي يرتفع المعدل ويتجاوز  91111دوالر للفرد في السنة بعدة دول كفرنسا وإيطاليا
وإسبانيا إال أن هذا اليمنع من وجود تباين داخل بلدان الشمال نفسها حيث ينخفض المعدل إلى أقل من
 91111دوالر للفرد في السنة بألبانيا مثال.
 الجنوب المتوسطي :عموما تشهد تفاوت حاد فيما بينها وينخفض عن  3111دوالر للفرد في السنة بكل من
المغرب ومصر
 على مستوى الوضعية االجتماعية (التعليم الصحة البطالة )
 الشمال المتوسطي :تتوفر على مؤشرات إيجابية بخصوص الوضعية االجتماعية للسكان فنسبة التعليم
تجاوزت  % 15وانخفضت نسبة األمية إلى  % 9كما أن نسبة البطالة ال تتجاوز  % 91وتجاوزت
المصاريف العمومية الخاصة بالصحة  % 3.3وانعكس هذا الوضع بشكل إيجابي على مؤشر التنمية
البشرية والذي وصل إلى  1.5فأكثر
 الجنوب المتوسطي :تتميز بوضعية اجتماعية مزرية تتضح من خالل مؤشرات التنمية البشرية فنسبة الفقر
وصلت إلى  % 99ونسبة األمية التزال مرتفعة  % 91ونسبة التأطير الطبي ال تتجاوز في أغلب البلدان
 991طبيب لكل ألف نسمة وانعكس هذا الوضع على قيمة مؤشر التنمية البشرية حيث ال يتجاوز في أغلب
البلدان 1.3
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 العوامل المفسرة لهذا التفاوت:
يرجع التفاو ت الحاصل على مستوى اإلنتاج والمبادالت بين بلدان القسم الشمالي والقسم الجنوبي بالمجال
المتوسطي إلى كون فالحة القسم األول تستفيد من األسمدة والمبيدات المتوفرة والتقنيات العصرية المستعملة ناهيك
عن اتساع مساحة المجاالت الفالحية وهيمنة المناخ الرطب وأهمية البحث العلمي أما فالحة القسم الثاني فتعاني من
هيمنة المناخ الصحراوي وتقلص مساحة المجال الفالحي عالوة على المشاكل السياسية واالقتصادية ...كما أن
الصناعة بالقسم الشمالي تستفيد من خبرة اليد العاملة ومن وجود سوق استهالكية واسعة ذات دخل فردي مرتفع عالوة
على تقدمها التكنولوجي الكبير والمدعم من طرف البحوث العلمية  ...في حين أن الصناعة في القسم الجنوبي تعتمد
أساسا على تعتمد أساسا على تصدير المواد األولية...الخ
وينعكس هذا إيجابا أو سلبا على الميزان التجاري ....
أما بخصوص العوامل المفسرة للتفاوت الحاصل على مستوى التنمية البشرية فترجع بدورها إلى عوامل
متعددة من بينها النقص الكبير في عدد األطباء بالقسم الشمالي مقارنة مع القسم الجنوبي حيث نجد مثال بتونس طبيب
لكل  5991نسمة وبإيطاليا طبيب لكل  351نسمة إضافة إلى أهمية المصاريف العمومية الخاصة بالصحة والتعليم
بالقسم الشمالي وارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلى  % 99ونسبة األمية التي التزال مرتفعة  % 91بمعظم
بلدان القسم الجنوبي ناهيك عن كون معظم بلدان القسم الجنوبي تعاني من ضعف البنية التحتية والمؤسسات الصحية
والتعليمية  ...الخ
وهذا ما يفسر أهمية مؤشر التنمية البشرية بالقسم الشمالي والذي يتجاوز1.5
ويضاف إلى تلك العوامل الهيمنة الكبيرة التي تفرضها الدول المتقدمة بالقسم الشمالي على التدفقات المالية والتجارية
بفضل توفرها على شركات عمالقة وسيطرتها على االستثمارات الخارجية  ...الخ
خاتمة  9 ..........................................................................................................نقطة
تركيب خالصات واستنتاجات في ضوء اإلشكالية المطروحة
نخلص إلى القول أن التفاوت الحاصل بين دول الشمال والجنوب بالقسم المتوسطي يحتم على هذه البلدان
التعاون فيما بينها للتخفيف من التباينات المجالية ومواجهة تحديات العولمة.
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