
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.  

 



  )اآلداب شعبة (المراقبة دورة
  

  مقال : األول الموضوع
 المتحدة للوالیات االقتصادیة القوة فیھ تتركز عریق تحّضر مجال األمریكیة المیغالوبولیس تعتبر

  .ذلك بّین. للعالم مسّیرا اقطب كونھا عن فضال األمریكیة
  
  

  اإلصالح
  

  
   :المقدمة

 االقتصاد دفع مراكز من جملة تضم كما. األمریكي لالقتصاد النابض القلب األمریكیة المیغالوبولیس تعد
 موقع خصائص ھي فما. والعالمي الوطني والنفوذ االقتصادیة القوة رموز من تملكھ لما العالمي

 ھي وما ؟ األمریكي لالقتصاد دفع كمركز مكانتھا تبرز أین ؟ الحضریة متھاوس األمریكیة المیغالوبولیس
     ؟ العالمي نفوذھا مظاھر

  
  
I. عریق تحّضر مجال األمریكیة المیغالوبولیس:    
    :العالم في حضرّیة مجرة أعرق. 1

 ھطول یقارب حضري شریط على األمریكیة المتحدة الوالیات شرقي بشمال المیغالوبولیس تمتد 
 200و 100 بین یتراوح عرض وعلى الجنوب، في واشنطن إلى الشمال في بسطن من كلم 750

  .األبالش لجبال الشرقي السفح إلى األطلنطي المحیط ساحل من كلم
 مرتفع تحضر ومستوى عالیة سكانیة كثافة تعكسھ كبیر سكاني بتركز المیغالوبولیس تتسم. 
 المستوى تتجاوز تحضر نسبة خالل من غالوبولیسالمی والیات مختلف في التحضر شدة تتجلى 

  .واشنطن العاصمة یضم الذي كولمبیا بإقلیم % 100 وتبلغ القطري

  
   :ومترابطة ومنتظمة كثیفة حضرّیة شبكة. 2

 وتعتمد. الحجم مستوى في تختلف التي المدن فیھا تتعدد كثیفة حضریة شبكة ضمن المیغالوبولیس تنتظم
   :أصناف ثالثة على الشبكة ھذه

 البالد سكان من % 6 حوالي وتضم العالم، مدن أكبر من تعتبر نیویورك، وھي عمالقة مدینة.  
 واشنطن بسطن، فیالدلفیا، مثل ساكن مالیین 5و ملیون بین منھا لك سكان عدد یتراوح كبیرة مدن 

  .وبلتیمور
 وأنابولیس ترانتون نیوھافن، مثل ساكن ملیون عن سكانھا عدد یقل رةوصغی متوسطة مدن.  

 لالقتصاد كبیرة بشریة مؤھالت الحضري وتركزھم المیغالوبولیس مدن سكان كثرة وّفرت       
  . فیھ التأثیر من وواشنطن نیویورك مدینتي ومّكنت األمریكي

  
  



II .األمریكیة االقتصادیة للقوة تركز مجال المیغالوبولیس:   
   :ھائلة إنتاجیة قوة. 1

 العالیة اإلنتاجیة قوتھا یعكس ما وھو األمریكي الخام الداخلي الناتج سخم المیغالوبولیس توفر .  
 سنة المعملیة المنتجات وصادرات الصناعیة المضافة القیمة في % 12 بنسبة المیغالوبولیس تسھم 

2005 .  
 فروع في البالدب النشیطین إجمالي في كبیرة بنسبة اإلسھام للمیغالوبولیس الثالث القطاع یضمن 

 للمؤسسات المسداة التصالوا واإلعالم والنقل االستشارة وخدمات النقدیة-المالیة اتالخدم
  .لألفراد الموجھة والخدمات

  
   :األمریكیة المتحدة الوالیات اقتصاد في عالیة تحّكم درجة. 2

   :خالل من األمریكي االقتصاد في المیغالوبولیس تتحكم

 الوالیات في األولى 250 الـ الشركات لثلث االجتماعیة المقرات المیغالوبولیس حواضر ضم 
  .المتحدة

 للمقرات الحتوائھا لھا اقتصادي تسییر ومركز للبالد اقتصادیة كعاصمة نیویورك مدینة بروز 
 من % 85 بنسبة بورصتھا والستئثار األمریكیة، القطریة عبر الشركات ألكبر االجتماعیة

 .المتحدة بالوالیات بالبورصة الرسملة إجمالي

  .األمریكیة المتحدة الوالیات اقتصاد في عالیة تحّكم بدرجة للمیغالوبولیس اإلنتاجیة القوة اقتران       

 

 لھاأّھ األوجھ متعدد عالمي بنفوذ األمریكیة االقتصادیة للقوة تركز كمجال المیغالوبولیس مكانة تقترن
  . العالمي المجال في المتحكمة المراكز أھم أحد لتكون

  
III .للعالم مسّیر قطب األمریكیة المیغالوبولیس:   

   :االقتصادي التسییر مستوى على. 1

 القطریة عبر الشركات ألكبر االجتماعیة المقرات تركز مجال المیغالوبولیس.  
 االستشارة وشركات التأمین كشركات للمؤسسات المسداة الخدمات شركات بتركز نیویورك بروز 

 .العالمي اعاإلشع ذات والمالیة القانونیة
  

   :والنقدي المالي التسییر مستوى على. 2

 المتحدة للوالیات والمالي النقدي لنفوذل عالمیة، بورصة كأول ،نیویورك بورصة دیتجس 
 العالمیة المالیة الساحات في ونزداك دوجونس مثل المالیة مؤشراتھا قیمة تؤثر إذ ،األمریكیة
  .الخام المنتجات وبعض الیةالع التكنولوجیا منتجات أسعار وفي األخرى

 في نقدي مركز أھم إلى حّولھا ما وھو بنك مانھاتن شایز مثل العالمیة البنوك أكبر نیویورك ضم 
  . العالم

 العالمي المجال في یتحكمان الذین العالمي والبنك الدولي النقد صندوق لمقر واشنطن احتواء 
 .المقترضة لبلدانل االقتصادیة السیاسات وتوجیھ القروض إسناد بواسطة

  



  
  
   :السیاسي التسییر مستوى على. 2

   :خالل من وذلك وواشنطن نیویورك حاضرتي بواسطة عالمیا سیاسیا نفوذا المیغالوبولیس تمارس

 الدولي األمن مجلس وخصوصا المتحدة األمم منظمة مقر نیویورك مدینة احتضان .  
 المالمح یحدد الذي للتنمیة المتحدة مماأل برنامج مثل األخرى الدولیة المؤسسات عدید ضمھا 

  .العالم في للتنمیة الكبرى
 والكونغرس ضاألبی البیت مثل والعسكري السیاسي القرار مقرات واشنطن مدینة احتضان 

 السیاسة في وتؤثر المتحدة للوالیات الجغراسیاسیة الخیارات تحدد التي والبنتاغون األمریكي
 .العالمیة

  .العالمي المجال اشتغال في نوواشنط نیویورك تؤثر

  
   :الخاتمة

 ضمن مركزي كإقلیم البروز من مّكنھا ما النفوذ رموز ومن اإلنتاجیة القوة من المیغالوبولیس تمتلك
 محرك كمجال المیغالوبولیس قوة أن غیر. العالمي لالقتصاد محرك مركز وكأول األمریكي المجال

 وكذلك مكانتھما، وتنامي والیابانیة األوروبیة المیغالوبولیس ربظھو تتأثر والعالمي األمریكي لالقتصادین
 مستوى في أقوى بنفوذ تحظى التي األمریكي الغرب كمیغالوبولیس الناشئة األمریكیة المجرات بمنافسة

  .الثقافي والنفوذ العالیة التكنولوجیا
  
  



  

 

  
)شعبة اآلداب(دورة المراقبة   

  
 

دراسة وثائق: الموضوع الثاني   
 

  اإلصالح
  

  :التقدیم 
 2009 و1990تقدم الوثیقة األولى معطیات حول تطور عدد السیاح والعائدات السیاحیة في العالم بین 

وتمثل الوثیقة الثانیة خریطة األدفاق . 2010مقتطفة من إحصائیات المنظمة العالمیة للسیاحة سنة 
الوثیقة الثالثة فتمثل مقتطفات من وثیقة الحملة االشھاریة لفائدة أما . السیاحیة في العالم وردت دون مصدر

 وتتعلق ببعض االنعكاسات االجتماعیة 2004السیاحة الصادرة عن المنظمة العالمیة للسیاحة سنة 
فما ھي مظاھر . تتناول الوثائق الثالث تطور األدفاق السیاحیة في العالم .واالقتصادیة والمجالیة للسیاحة

سیاحة العالمیة ؟ وما ھي خصائص جغرافیة األدفلق السیاحیة في العالم ؟ وما ھي أبرز تطور ال
  االنعكاسات االجتماعیة واالقتصادیة والمجالیة للسیاحة العالمیة ؟

  
  
I . تطور السیاحة العالمیة:  

  .2009 و1960تبرز الوثیقة األولى مظھرین لتطور السیاحة العالمیة بین 
  
  : في العالم تطور عدد السیاح. 1

 ملیون 69.6 من ماّرا ،2009و 1960 بین فیما مرة 12 من أكثر العالم في السیاح عدد تضاعف 
 ملیار 1.6 العدد ھذا یبلغ أن للسیاحة، العالمیة المنظمة توقعات حسب وینتظر،. ملیون 880 إلى

  .2020 سنة أفق في سائح

  .لنصف الثاني من القرن العشرین        یعكس ھذا النمو بروز الظاھرة السیاحیة في ا
 ویمكن. النمو نسق باختالف تتعلق بارزة ظاھرة یخفي العالم في السیاح لعدد المشھود النمو ھذا 

   :فترتین بین التمییز
 مرات 6 من أكثر السیاح عدد تضاعف حیث ،1990و 1960 بین متوسط، نمو فترة 

  .سنة ثالثین خالل
 عشرین خالل مرتین السیاح عدد تضاعف ذإ ،2009و 1990 بین ضعیف، نمو فترة 

  .سنة

  :تطور العائدات السیاحیة العالمیة . 2
 2009و 1960 بین أي سنة، خمسین ظرف في مشھودا نموا العالمیة السیاحیة العائدات شھدت، 

  .دوالر ملیار 852 إلى دوالر ملیار 6.9 من مرت فقد مرة، 123 من أكثر تضاعفت حیث

  .و الھائل تحول السیاحة إلى قطاع أساسي في االقتصاد العالمي       یعكس ھذا النم
 فترتین إبراز ویمكن. نموھا نسق في اختالفا السیاحیة العائدات تعرف:   



  

 

 40 حوالي السیاحیة العائدات تضاعفت حیث ،1990و 1960 بین قوي، نمو فترة 
  .الواحدة العشریة في مرات 10 من أكثر أي سنة، ثالثین ظرف في مرة

 مرات 3 السیاحیة العائدات فیھا تضاعفت إذ ،2009و 1990 بین ضعیف، نمو رةفت 
  .الواحدة العشریة في ونصف مرة أي سنة، عشرین خالل

لقد مّكن تنامي األدفاق السیاحیة العالمیة من تدعیم الترابط بین بلدان العالم وخاصة بین بلدان الشمال فیما 
  .  ن جھة أخرىبینھا، من جھة، وبین الشمال والجنوب م

  
  
II . األدفاق السیاحیة في العالم:  

أدى تنامي أدفاق السیاحة العالمیة إلى تحویل المجال العالمي إلى مجال سیاحي معولم بحیث أصبحت ھذه 
  .األدفاق تربط بین مختلف مناطق العالم

  
  :األدفاق الرئیسیة للسیاحة العالمیة . 1

  :م أن تبین خریطة األدفاق السیاحیة في العال
 فھي والستقبالھا، العالمیة للسیاحة الرئیسیة األدفاق النطالق الكبرى المناطق تمثل الشمال بلدان 

  . العالم في السیاح ثلثي وتستقبل توفر
 بنحو الشمالیة أمریكا بلدان تلیھا المغادرین السیاح عدد نصف من كثربأ تسھم األوروبیة البلدان 

   .عشرھم

  
  :ة للسیاحة العالمیةاألدفاق الثانوی .2

وتبرز الخریطة ثالثة أدفاق . تنطلق األدفاق الثانویة للسیاحة العالمیة من بلدان الشمال باتجاه بلدان الجنوب
  : ھامة 
 البرازیل وخاصة الالتینیة وأمریكا الكراییب جزر باتجاه الشمالیة أمریكا من ینطلق األول. 
 والمغرب وتونس مصر (المتوسط للبحر الجنوبیة ةالضف بلدان باتجاه أوروبا من ینطلق الثاني 

  ).خاصة
 آسیا شرق جنوب بلدان باتجاه أوروبا من ینطلق الثالث . 

  .كما تنطلق أدفاق ثانویة أخرى بالشرق األقصى من الیابان إلى جزر المحیط الھادي
  

 حصتھا في السیاحة األدفاق السیاحیة في العالم، حیث تمكنت من رفعتستفید بلدان الجنوب من         
  .، وذلك على حساب أوروبا خاصة2009 من عدد السیاح الوافدین سنة % 46العالمیة إلى 

  
  

III. االنعكاسات االجتماعیة واالقتصادیة والمجالیة للسیاحة العالمیة :  
  .تتناول الوثیقة الثالثة أھم االنعكاسات الناجمة عن تطور األنشطة السیاحیة في العالم

  
  :عكاسات االجتماعیة االن. 1

 توفر : واضحا تراجعا والفالحي الصناعي لالتشغی فیھ یشھد وقت في الشغل مواطن توفیر 
 900 من أكثر(. مباشرة وغیر باشرةم بصفة العالم في شغل موطن ملیون 250 حوالي السیاحة

 ). فرنسا في شغل موطن ألف
 ةالمكتظ الكبرى المدن نحو الریفي النزوح ظاھرة من الحد.  



  

 

  
  :االنعكاسات االقتصادیة . 2

 العملة توفیر في للنفط كبدیل النفطیة البلدان بعض علیھا تعّول كما (الصعبة العملة السیاحة توفر 
 .)دبي إمارة مثل الصعبة

 الضرائب مداخیل بفضل االقتصاد وتنشیط الدفوعات میزان تعدیل في السیاحي القطاع سھمی .  
 الطیبة السیاحیة اإلمكانیات ذات المنعزلة اطقبالمن النھوض في السیاحة تسھم .  
 األساسیة للبنیة ضخمة استثمارات وترصد السیاحیة للتنمیة مخططات الشمال بلدان تعتمد .  
 الكراییب، وبلدان ومصر األقصى والمغرب تونس غرار على الجنوب، بلدان من العدید راھنت 

 .الفنادق ءوبنا السیاحیة المناطق بتھیئة السیاحي القطاع على
 الكراییب جزر ببلدان الخام الداخلي الناتج من % 90و 70 بین السیاحة توفر.  

  .        السیاحة تصبح قطاعا أساسیا في اقتصادات بلدان العالم
  
  :االنعكاسات المجالیة . 3

    :مّكنت األدفاق السیاحیة العالمیة من
 وطرقات موانئ (التحتیة البنیة تحسین (... 
 مثل كبرى سیاحیة التمجا تكّون :   

 سنویا سائح ملیون 130 من أكثر (المتوسط البحر منطقة(.  
 األغنیاء سیاحة (المكسیك خلیج سواحل(.  
 شتویة سیاحة (اآللب جبال كمنطقة الجبلیة المناطق(.  
 األعمال وسیاحة ثقافیة سیاحة (ومدرید وروما ولندن كباریس الكبرى المدن(....  
 دینیة سیاحة (والمدینة ةكمّك الدینیة المدن(.  

  

  
  :الخاتمة 

األدفاق السیاحیة العالمیة مظھرا من مظاھر ترابط المجال العالمي مّما جعل البعض یتحدث عن  تعتبر
 ولكن ھذا النظام یشتغل أساسا لصالح بلدان الشمال، بصفة عامة، ولبعض أقطابھ .نظام سیاحي عالمي

فما ھي انعكاسات تنامي أدفاق السیاحة . بلدان الجنوبالمحركة، بصفة خاصة، رغم استفادة بعض 
  العالمیة على األدفاق المالیة في العالم ؟

  
 

 

 

 

 
 



   دورة المراقبة
  مقال: الموضوع األول

  صالحاإل                                                    

                                               

  مقدمةال 

 نقابیتین شكلتا رافدین أساسین من تجربتینالعالمیتین شھدت البالد التونسیة في فترة ما بین الحربین 
فما ھي الظروف التي ساعدت على بروز الحركة . في تلك الفترة روافد الحركة الوطنیة التونسیة

  النقابیة التونسیة المستقلة وما ھي أبرز الصعوبات التي واجھتھا ؟

I –   للتجربتین النقابیتینالتي مھد ت الظروف   

 )1925 -1924 (بالنسبة لجامعة عموم العملة التونسیة األولى - 1
 .تدھور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للعمال التونسیین -
 .سیاسة التمییز المتبعة من قبل اتحاد النقابات الفرنسیة تجاه العمال التونسیین -
 . تنامي الوعي الوطني ومساندة الحزب الدستوري لقیام منظّمة نقابیة مستقّلة -
 .اسي في تأطیرھا  ودور محمد علي األس1924توّسع حركة اإلضرابات في صائفة  -

 )1938 - 1936 (بالنسبة لجامعة عموم العملة التونسیة الثانیة - 2
 . انعكاسات أزمة الثالثینات االقتصادیة على وضع العمال التونسیین -
 .تفاقم التناقضات بین العمال التونسیین و العمال األوروبیین بتونس وتجّذر الوعي الوطني -
 . انفراج الوضع السیاسي بالبالد  مع وصول الجبھة الشعبیة إلى الحكم بفرنسا -
  .اھتمام الحزب الدستوري الجدید بالحركة النقابیة والسعي إلى توظیفھا للضغط على سلط الحمایة -

  II- الصعوبات التي واجھت التجربتین النقابیتین  

 بالنسبة للجامعة األولى - 1
 . معارضة اتحاد النقابات الفرنسیة -
 . معارضة سلط الحمایة -
 . تخلي الحزب الدستوري عن مساندة الجامعة -

  . استغالل سلط الحمایة عزلة الجامعة لحّلھا واعتقال قادتھا ونفیھم>=

 بالنسبة للجامعة الثانیة - 2
 حول وقیادة الحزب الدستوري الجدید) بلقاسم القناوي ( الخالف بین قیادة الجامعة  -

 .انخراط المنظمة الشغیلة في العمل الوطني وتأییدھا لسیاسة الحزب الدستوري الجدید
  انشقاق الجامعة وانقسامھا بین أنصار المنظمة الشغیلة وأنصار الدیوان السیاسي  -

 . .للحزب الدستوري الجدید



توّتر الوضع السیاسي بالبالد مع حصول القطیعة بین الحزب الدستوري الجدید و  -
بعد فشل تجربة الحوار مع فرنسا وسقوط حكومة الجبھة الشعبیة ثم اندالع   سلط الحمایة 
 .1938أحداث أفریل 

جامعة عموم ل وتالشي التجربة الثانیة تضییق سلط الحمایة الخناق على النشاط النقابي التونسي >= 
 .قبیل اندالع الحرب العالمیة الثانیة التونسیةالعملة 

   خـــاتـــمـــــة    

جربة  ولكنھا أسست لت،لم تتمكن الحركة النقابیة التونسیة المستقلة من الصمود في فترة ما بین الحربین
ا من روافد العمل الوطني سیكون حاسما غداة یفریدة ورائدة في البلدان المستعمرة، وشكلت رافدا أساس

  .الحرب العالمیة الثانیة

   

دراسة وثائق: الموضوع الثاني   

  إصالح
  :تقدیم الوثائق

تمثل الوثیقة األولى مقتطفات من كتاب الصحفي األمریكي ولیام شیررالذي عمل بألمانیا في فترة الحكم 
 ، أما الوثیقة الثالثة 1934 قادة الجیش سنة ممقتطفات من خطاب ھتلر أما النازي، وتمثل الوثیقة الثانیة

تتناول  .1938كیریلیس بالبرلمان الفرنسي في أكتوبر فتمثل مقتطفات من خطاب ألقاه النائب ھنري دي 
ھذه الوثائق الخطوات التي اعتمدھا النظام النازي للتخلص من قیود معاھدة فرساي وجر العالم نحو 

 . الحرب من خالل السیاسة التوسعیة والبحث عن المجال الحیوي

  
- Iاي اإلجراءات التي اتخذتھا ألمانیا النازیة  لنقض معاھدة فرس: 

 والعودة إلى التسلح سّرا خالفا لمقررات 1933انسحاب ألمانیا من جمعیة األمم في أكتوبر  -
 .معاھدة فرساي 

 وإقرار ھتلر العودة إلى الخدمة العسكریة اإلجباریة 1935استرجاع مقاطعة السار في جانفي  -
 .خالفا لما تنّص علیھ بنود المعاھدة 

 .  منطقة منزوعة السالح وفق بنود معاھدة فرسايوھي 1936إعادة تسلیح رینانیا في مارس  -
  .  نقضت ألمانیا  النازیة معاھدة فرساي وأصبحت في حّل من بنودھا >=

II –السیاسة االقتصادیة التي اعتمدھا النظام النازي    أھداف:                                                   
  :تھدف إلى) مخّططات رباعیة(سیاسة اقتصادیة موّجھة اعتمد النظام النازي 

 :تحقیق االستقالل االقتصادي - 1
 .تحقیق االكتفاء الذاتي و الزیادة في الموارد عبر توسیع المجال الحیوي -
 إرساء صناعات ثقیلة و صناعة األسلحة والتركیز على األشغال الكبرى بھدف معالجة تأثیرات  -

 .أزمة الثالثینات االقتصادیة

 .1939 ألمانیا القّوة الصناعیة الثانیة في العالم سنة  أصبحت>=  

 :إرساء ركائز اقتصاد موّجھ للحرب - 2
 ).صناعة األسلحة (تجھیز الجیش وتھیئتھ للحرب  -



 . االقتصاد لخدمة المجھود الحربي تسخیر -

  .تھیئة ألمانیا لتحّمل أعباء الحرب >=

III - ودورھا في اندالع الحرب 1938 مالمح السیاسة الخارجیة للنظام النازي بدایة من :   

  سیاسة على التوّسع بھدف تحقیق المجال الحیويتقوم ھذه ال

                                                                            :                    ـ السیاسة التوسعیة األلمانیة1
 ).االنشلوس( 1938إلحاق النمسا بالرایخ في مارس  -
 المطالبة بمقاطعة السودات التابعة لتشیكوسلوفاكیا حلیفة فرنسا واالتحاد السوفیاتي  -

 انتھى بتلبیة مطالب ألمانیا الترابیة في الذي 1938انعقاد مؤتمر مونیخ في سبتمبر و
  .تشیكوسلوفاكیا

 .زیغ وبتسھیالت بالمّمر البولوني تمطالبة ھتلر بمدینة دان -

 : ـ سیاسة األحالف واندالع الحرب2
مع االتحاد و اتفاقیة عدم االعتداء ) 1939ماي ( ألمانیا الحلف الفوالذي مع إیطالیا تعقد -

 .  لحربلاستعدادا ) 1939أوت (السوفیاتي 
كّل من علیھا  تعلنأ األراضي البولونیة و 1939 سبتمبر 1 الجیوش األلمانیة في تاقتحم -

 .1939 سبتمبر 3انقلترا و فرنسا الحرب في 

  .  ألمانیا طرف رئیسي في اندالع الحرب العالمیة الثانیة>=

  

   :خاتمة

ال ینفي مسؤولیة الدیمقراطیات التي دورا أساسیا في جر العالم إلى الحرب ولكن ذلك لعبت ألمانیا النازیة 
  .انتھجت سیاسة المسالمة والتنازالت أمام السیاسة التوسعیة والعدوانیة للنظام النازي

 

 
 
 


