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المغرب العربي :عناصر الوحدة و التنوع
مقدمة:
ينتمي وطننا لمجموعة جھوية تدعى :بلدان المغرب العربي  ،فما ھو المغرب العربي؟ و أين
تتجلى عناصر الوحدة و التكامل؟
 - 1يحتل المغرب العربي شمال إفريقيا ،و تجمع بين بلدانه عدة خصائص :
أ  -يقع المغرب العربي في مكان استراتيجي:
* المغرب العربي منطقة جغرافية تضم  5دول ھي :المغرب ،موريطانيا ،الجزائر ،ليبيا ،و تونس
فبلغت مساحتھا حواليKm² M60 :
* و من مميزات الموقع قربھا من أوربا حيث ال يفصلھا عنھا إال مضيق جبل طارق و مضيق صقلية
ب  -تتشابه الظروف الطبيعية و البشرية في بلدان المغرب العربي:
* يالحظ من الخريطة امتداد األشكال التضاريسية لتجمع كل المغرب العربي أفقيا حيث :
 +الجبــال  :الريف و التل شماال ثم جبال األطلس في الوسط
 +الھضـاب :الوسطى ،العليا
 +السھول :منھا الساحلية و الداخلية
 +المجال الصحراوي :يتمثل في العروق و الحمادات و الواحات
* يضم المغرب العربي  3مجاالت مناخية:
 +المجال المتوسطي
 +المجال الصحراوي
 +المجال الشبه مداري في أقصى جنوب موريطانيا
* يعرف سكان المغرب العربي وحدة في األصل و الدين و اللغة و المصير ...و كذا في النمو
الديموغرافي و التوزيع الجغرافي
 - 2تتباين المؤشرات اإلقتصادية بين بلدان المغرب العربي :
* تلعب الظروف الطبيعية و البنية الجيولوجية دورا أساسيا في توزيع األھمية اإلقتصادية بين دول
المغرب العربي .
* تزداد أھمية الفالحة و السياحة و الفوسفاط في المغرب و تونس في حين تركز الجزائر و
ليبيا على الثروات النفطية و يعتبر الحديد من أھم ما تعتمد عليه موريطانيا

----------------------------------------------------------------------------------

المغرب العربي :بين التكامل و التحديات
مقدمة:
الحظت من خالل الدرس السابق أن بلدان المغرب العربي تعرف تشابھا و تنوعا
في عدة خصائص طبيعية و بشرية .فھل يمكن اعتبار ذلك تكامال ؟ أم ھناك تحديات
يواجھھا المغرب العربي ؟
 : - 1يعتبر السكان عنصرا فاعال في خلق التكامل بين دول المغرب العربي:
* يفوق عدد سكان المغرب العربي  80مليون نسمة مع مالحظة تفوق نسبة
الشباب إذ تزيد عن  %60فاتصفوا بفتوة بنيتھم البشرية
* يختلف توزيع نسبة السكان النشيطين في بلدان المغرب العربي حسب تنوع
المعطيات اإلقتصادية ،إذ تفوق  %55في قطاع الخدمات بالنسبة للمغرب و تونس ،
و تزيد عن  %60في قطاع الصناعي بالنسبة للجزائر
* يعتبر السكان أھم عنصر في بناء المغرب العربي بوصفھم:
 +طاقات منتجة تعمل في القطاعات اإلقتصادية.

 +كفاءات علمية و تقنية .
 +سوق استھالكية.
 - 2يساھم تنوع الموارد اإلقتصادية في خلق إمكانية التكامل بين بلدان المغرب
العربي :
* تزداد أھمية البترول في ليبيا )  4025مليون طن ( و الجزائر )  1265مليون طن ( و
تونس )  57مليون طن ( بينما يعتبر الفوسفاط أھم ثروة في المغرب )  43.8مليون
طن (
* تحكمت الثروات في نوعية الصناعات إذ ركز المغرب و تونس على الصناعات
التحويلية و النسيج في حين ركزت ليبيا و الجزائر على الصناعات البتروكيماوية و
الثقيلة .
*تشير الخطاطة )ص (88إلى إمكانيات التكامل بين دول المغرب العربي
 -3يواجه المغرب العربي عدة تحديات داخلية و حارجية:
أ -يعاني المغرب العربي من  3أصناف من التحديات الداخلية:
* تحديات اجتماعية :ارتفاع نسبة الفقر ،انتشار األمية ،ضعف التغطية الصحية ،قلة
فرص الشغل ..... ،
* تحديات اقتصادية :ضعف التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي ضعف
التصنيع و انخفاض اإلنتاج مع تقلص اإلستثمار ...
* تحديات بيئية :التصحر  ،قلة الموارد المائية و زحف الجراد ...
ب  -يصطدم المغرب العربي بعدة تحديات خارجية:
* تحديات اجتماعية :تزايد الھجرة السرية ،ھجرة األدمغة...
* تحديات اقتصادية :المديونية ،العولمة ،التبعية...،

اتحاد المغرب العربي :خيار استراتيجي للتكتل اإلقليمي
مقدمة:
تأسس اتحاد المغرب العربي بموجب اتفاقية مراكش 17فبراير  1989لمواجھة
التكتالت الجھوية و العولمة.فماھي مراحل تأسيس اتحاد المغرب العربي ؟ و ماھي
أھدافه؟ و إلى أي حد يمكن اعتباره خيارا استراتيجيا ؟
- 1نشأ اتحاد المغرب العربي عبر عدة مراحل لتحقيق مجموعة من األھداف :
أ  -مر بناء اتحاد المغرب العربي بعدة مراحل:
ظلت فكرة بناء المغرب العربي تراود السكان منذ سنوات رغم سنوات اإلستعمار
إذ أنشأ المغاربيون عدة مؤسسات و عقدوا لقاءات منھا:
 +نجم شمال إفريقيا سنة  1926بباريس
 +لجنة تحرير المغرب العربي سنة  1927بالقاھرة
 +مؤتمر وحدة المغرب العربي و تحرير الجزائر سنة  1958بطنجة
+لقاءات وزراء المالية و اإلقتصاد سنة  1964و 1967
 +قمة زرالدة 10يونيو  1988التحضير لتأسيس اتحاد المغرب العربي
 +قمة مراكش  17فبراير  1989توقيع معاھدة اتحاد المغرب العربي
ب  -تؤكد معاھدة اتحاد المغرب العربي على عدة أھداف:
* يالحظ من مواد معاھدة اتحاد المغرب العربي محاولة الدول الخمسة لتكوين
مجموعة متكاملة متعاونة في ما بينھا و تعمل على تحقيق حرية تنقل األشخاص و
األموال السلع و إقامة تعاون مع الدول و المجموعات اإلقليمية األخرى لصيانة
السالم
* يشمل التعاون الذي يرمي إليه اتحاد المغرب العربي كل المجاالت اإلقتصادية و
اإلجتماعية و الثقافية و تحقيق رفاھية مجتمعاتھا و الدفاع عن حقوقھا

 - 2يعتبر تفعيل اتحاد المغرب العربي خيارا استراتيجيا ضمن التكتالت اإلقليمية :
أ -يشمل ھيكل لتحاد المغرب العربي مجموعة من المؤسسات:
تشير الخطاطة " ص " 93:إلى المؤسسات التي تشرف على تسيير اتحاد المغرب
العربي و تتمثل أساسا من مجلس الرئاسة ،أمانة عامة ،مجلس شورى ،الھيئة
القضائية،اللجان الوزارية المتخصصة ،لجنة المتابعة .
ب  -يعتبر بناء اتحاد المغرب العربي خيارا استراتيجيا:
* ال يزال التعامل بين دول المغرب العربي ضعيفا إذا ما قورن بتعاملھا مع مجموعات
أخرى كاإلتحاد األوربي أو الدول العربية ..
* يالحظ الضعف بمقارنة مؤشرات المغرب العربي مع غيره إذ ال تمثل األراضي
الزراعية سوى  % 5.72 :في حين تصل في الواليات المتحدة إلى  % 21 :و في
فرنسا . %34 :و ال يتعدى إنتاج القمح  12.19مليون طن في حين يصل في الواليات
المتحدة إلى  59مليون طن و في فرنسا  30.7مليون طن
*ال يمكن تجاوز ھذه اإلرغامات إال بتفعيل بناء المغرب العربي و ال يتحقق ھذا إال
بتجاوز الخالفات بين دول المغرب العربي و خاصة ملف وحدتنا الترابية.

-------------------------------------------------------------

اإلتحاد األوربي:
إمكانياته و مكانته اإلقتصادية في العالم
مقدمة:
فقدت أوربا مكانتھا في قيادتھا القتصاد العالم نتيجة التفكك الذي طرأ عليھا بعد
الحرب العالمية الثانية لذلك اضطرت للتكتل من أجل التغلب على مشاكلھا فظھر
اإلتحاد األوربي و أصبحت بواسطته من أھم القوات االقتصادية :فماھي مراحل
ظھور اإلتحاد األوربي؟ و ماھي إمكانياته و مكانته ضمن دول العالم ؟
 - 1عرف تأسيس اإلتحاد األوربي عدة مراحل :
أ  -توسع اإلتحاد األوربي بعد عدة مراحل :

* بعد ھذا التوسع أصبحت المساحة Km² 4015300 :و فاق السكان:
hab 454000000
ب  -يشمل التعاون األوربي عدة مجاالت:
• يالحظ من فصول معاھدة ماستريخت  7فبراير  1992أن الدول )  ( 25تھدف إلى
تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية من خالل تكوين مجال بدون حدود و
إنشاء اتحاد اقتصادي و نقدي يستعمل العملة الموحدة ) األورو (€
•
و تطبيق أمن و دفاع مشتركين و سياسة خارجية موحدة إضافة إلى خلق مواطنة
أوربية و العمل على الدفاع عن المواقف األوربية داخل الھيئات و المنظمات الدولية.

 - 2يتوفر اإلتحاد األوربي على مجموعة من اإلمكانيات :
أ -تنبسط أوربا و يعتدل مناخھا:
* يغلب على تضاريس أوربا طابع االنبساط إذ أن معظمھا سھول غنية بتربة اللوس
َ
الفولكا و تقف الجبال جنوبا لتحول دون مرور
الخصبة و تخترقھا أنھار مھمة كنھر
الرياح اإلفريقية فطبعھا االعتدال و الرطوبة.
ب  -يعرف اإلتحاد ارتفاعھا في الدخل الفردي:
* تختزن األراضي األوربية إمكانيات معدنية و طاقية مھمة منھا )  190مليون طن (
من الفحم الحجري و)  156مليون طن ( من البترول و )  163مليون طن ( من الغاز
الطبيعي...
* يبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي في أوربا  23800دوالر $
ألن حوالي  % 66من السكان النشيطين يشتغلون بالقطاع الثالث
ج  -تسير اإلتحاد األوربي عدة مؤسسات:
 - 3يتوفر اإلتحاد األوربي على مكانة عالمية ھامة:
• بمقارنة مكانة اإلتحاد األوربي مع القوات االقتصادية العالمية نجد أنه يحتل
الرتبة األولى في صناعة السيارات و التجارة و الرتبة الثانية في أإللكترونيك و
إنتاج القمح كما تصل حصته من الناتج الداخلي الخام إلى  %25.3بعد الواليات
المتحدة األمريكية

•
=========================

اإلتحاد األوربي بين االندماج و المنافسة
مقدمة:
يعتبر اإلتحاد األوربي من أفضل نماذج التكتل اإلقليمي في العالم ،و مع ذلك يعاني من عدة مظاھر
منافسة بين دوله .فأين تتجلى أوجه اإلندماج و مظاھر المنافسة؟
 - 1تساھم عدة عوامل في تحقيق اإلندماج بين دول اإلتحاد األوربي:
أ -يتجلى اندماج الدول األوربية في مجاالت عدة:
* المجال السياسي :توحيد السياسة الخارجية  ،األمن و الدفاع المشترك  ،مراقبة الحدود ،وضع
الدستور األوربي ،التأسيس للمواطنة األوربية .
* المجال االقتصادي :حرية تنقل أألشخاص و السلع و األموال  ،وحدة السياسة الفالحية  ،توحيد
العملة.
* المجال االجتماعي :تنمية التشغيل  ،تحسين ظروف العيش ،المساواة  ،توحيد قانون الشغل.
* المجال البيئي  :حماية و تحسين جودة البيئة  ،االستعمال اآلمن و المعقلن للموارد الطبيعية.
ب -ساھمت عدة عوامل على االندماج األوربي:
من بين األسباب التي ساعدت على االندماج بين دول اإلتحاد األوربي نجد :انتماء الدول ال  25لقارة
واحدة و تمكن الدول من طي صفحات الماضي التاريخية التي ولدت الحروب العالمية و المشاكل
العالقة بينھا ،مع تشابه األنظمة السياسية بنھج الديموقراطية و الحفاظ على حقوق اإلنسان و
انفتاح األسواق في ما بينھا و العمل على مواجھة الدول العظمى كالواليات المتحدة و اليابان و دول
شرق آسيا
المھام
مظاھر االندماج
مجال االندماج
السياسة و األمن الوكالة األوربية لمراقبة الحدود

االقتصاد و المال

السياسة الفالحية المشتركة )( PAC
البنك األوربي لالستثمار

* القيام بدوريات أمنية مشتركة للمراقبة
* تدبير التجھيزات الخاصة بضبط الھجرة السرية
* الرفع من اإلنتاجية
* ضمان االستقالل الغذائي
* منح قروض و استثمارات لتنمية المناطق األقل نماء
* تقديم مساعدات و منح للفالحين

شركة أريان إسباس )
التكنولوجيا
(ARIANESPACE
 - 2تشمل المنافسة بين دول اإلتحاد عدة مجاالت:
* يعتمد النظام الليبرالي على مبدإ الحرية مما يؤدي إلى تشكل لوبيات اقتصادية تدفع دولھا
للتسابق نحو األسواق و بالخصوص حول األسواق الغير أوربية و التي سبق أن كانت مستعمرة من
طرفھا ،مما يمنح فرنسا و بريطانيا نصيب األسد و يدفع الدول األخرى لمنافستھا في المناطق
األوربية الشرقية و الشمالية.
* ضعف المساواة في النسيج االقتصادي بين الدول األوربية إذ نالحظ التفوق األلماني كما يبدو من
الجدول:
الدول الصادرات الواردات السيارات
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* المشاركة في البرامج الفضائية ) الصواريخ و األقمار الصناعية (
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معيقات التكتالت الجھوية
مقارنة بين اإلتحاد األوربي و المغرب العربي من خالل وثائق

مقدمة:
أصبحت التكتالت الجھوية ضرورة خالل عصر العولمة لكنھا تضطر لمواجھة جملة
من الصعوبات و المشاكل .فماھي المعيقات التي يعرفھا اتحاد المغرب العربي و
اإلتحاد األوربي؟ و كيف يمكن تجاوز ھذه الصعوبات ؟
 – 1تتعدد المشاكل التي تواجه بناء اإلتحادات الجھوية :
أ -تتنوع المعيقات التي تقف في وجه التكتالت الجھوية:
* تتضمن المعيقات التي تواجه التكتالت الجھوية لتشمل الوسط الطبيعي و
المتمثل في التباين اإلقليمي أو بعد المسافة بين دولة و أخرى أو تقلص
اإلمكانيات الطبيعية الباطنية كالمعادن و مصادر الطاقة......
* أما الوسط البشري فيتمثل في تعدد اللغات و األجناس و الديانات
* و يتضمن الوسط االجتماعي و االقتصادي :انخفاض الدخل الفردي ،
االستثمارات ،البحث العلمي إضافة إلى انتشار األمية و البطالة....
* و يشتمل الوسط السياسي اإلختالف السياسي بين الدول و غياب
الديمقراطية و حقوق اإلنسان إلضافة على الجنوح نحو العنصرية العرقية و انعدام
التنسيق بين الدول
ب -يعاني اتحاد المغرب العربي من عدة معيقات:
من بين األسباب التي تعرقل بناء اتحاد المغرب العربي التباين السياسي انخفاض
التبادل البيني إذ يتجه التعامل خاصة نحو الدول األوربية و باألساس مع فرنسا و
أسبانيا...
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و يالحظ أيضا أن التباين السياسي من بين العوائق األساسية في وجه بناء
المغرب العربي إذ يظل مشكل الوحدة الترابية المغربية المشاكل الحدودية
الموروثة عن االستعمار من أھم المشاكل التي تعرقل بناء اإلتحاد.
 – 2يعرف اإلتحاد األوربي عدة مصاعب تعرقل تكتله:
* من بين المشاكل التي يعرفھا اإلتحاد األوربي نجد التعدد اللغوي  ،و تعدد
األجناس  ،إضافة إلى تبعيتھا للخارج في مجال المواد األولية و مصادر الطاقة كما
يبدو من الجدول " :ص 109الوثيقة " 7
* وتتواجد بين دول اإلتحاد دول ال تنتمي لمجال األورو و منھا بريطانيا ،الدانمارك،
و السويد ...إضافة إلى وجود دول غير منتمية لإلتحاد و منھا سويسرا ،النرويج ،و
ليشنشتاين.
*
------------------------------------------الواليات المتحدة األمريكية
قوة عالمية
مقدمة:
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية قوة عالمية ،تھيمن على معظم القطاعات .فأين
تبرز القوة األمريكية؟ و ماھي أسس ھذه القوة ؟
 – 1تعتمد القوة األمريكية على عدة أسس:
* -تستعمل العملة األمريكية ) الدوالر ( قي نصف المبادالت العالمية ،كما تمثل
مقاوالتھا ثلث المقاوالت العالمية الضخمة ،كما تنتشر قواعدھا العسكرية و
أساطيلھا في معظم مناطق العالم ،إضافة إلى ھيمنتھا على مجال المعلوميات
إذ تنتج  %61.5 :من اإلنتاج العالمي و يبلغ استھالكھا. % 49.6 :
* -يفوق عدد السكان  282مليون نسمة ،مما يمثل سوقا استھالكية من جھة ،و
فئة نشيطة ھامة تسير القطاعات اإلقتصادية
* -وتساھم السھول الكبرى في توفير مساحات زراعية شاسعة ،تمكنھا الرطوبة
و تنوع المناخ من تنوع اإلنتاج الزراعي و ارتفاعه بفضل المكننة و التطور العلمي.
* -يعتمد االقتصاد األمريكي على نظام التركيز الرأسمالي) أفقي  ،عمودي ،
ھولدينغ (:

 – 2يمثل االقتصاد أھم مظاھر القوة األمريكية:
* تعتبر الفالحة األمريكية أول فالحة في العالم و ازدادت قوتھا بفضل
األكروبيزنيس

* ال تزال الواليات المتحدة األمريكية تحتل المراتب األولى على الصعيد العالمي
في ما يخص الصناعات التكنولوجية و ذل راجع لضخامة رؤوس األموال المستثمرة
و كثرة األبحاث و االبتكارات ....و من بين أنواعھا نجد الصناعات اإللكترونية و
صناعات غزو الفضاء و الطائرات و الرقائق اإللكترونية ...و من بين المؤسسات
التي اشتھرت في ھـته المجاالت نجد:
النازا  ) N.A.S.Aغزو الفضاء ( بوينغ  ) Boeingصناعة الطائرات ( إيبيئيم ) M.I.B
الصناعة اإللكترونية (........
* و يعتبر ھوليوود من أشھر مراكز استوديوھات السينما العالمية ،و أصبحت
الثقافة األمريكية :بموسيقاھا و مجالھا السمعي البصري و أزيائھا ...تسيطر على
أفكار و مزاج معظم شباب العالم بل أكثر من ذلك أصبح ماكدونالدز رمزا أمريكيا
منتشرا في كل البقاع العالمية....

الصناعة و المبادالت في اليابان

مقدمة:
تمكن اليابان من تخطي ضعف اإلمكانيات الطبيعية ،ليصبح قوة اقتصادية عالمية،
تشغل فيه الصناعة حوالي  % 34من السكان النشيطين و تساھم بحوالي % 40
من الناتج الوطني اإلجمالي محققا  % 14من اإلنتاج الصناعي العالمي ،و يحتل
الرتبة الثانية في التجارة العالمية
 - 1رغم ضعف الثروات يحتل اليابان مكانة ھامة في الصناعة العالمية:
* يرتبط اقتصاد اليابان بالخارج لسد فقره من الثروات المعدنية و الطاقية كما يبدو
من الجدول :
الصوف
البوكسيت
الحديد
الفحم
الغاز
البترول
اإلستيراد
% 100
% 100
%100
% 90
% 98
% 99.9
%
غير أن ارتفاع نسبة السكان النشيطين وحيويتھم مع انخفاض األجور ساعدت على
انخفاض التكاليف و القدرة على المنافسة الخارجية إضافة إلى حب اليابانيين
لعملھم و تفانيھم فيه مع اعتبارھم سوقا استھالكية لم تبلغ بعد مستوى التشبع،
كما يساعد التركيز الرأسمالي على التطور الصناعي إذ تھيمن عليه مؤسسات
صناعية كبرى تدعى كيريتسو و من أھمھا  :سوميتومو و ميتسوبيشي و تالفيا
لألزمات نھجت اليابان سياسة تھدف إلى تقليص الصناعات الثقيلة و اإلعتماد على
الصناعات المتطورة المرتكزة أساسا على المھارة و يسھل تصديرھا إضافة إلى
تكوين شركات مختلطة بالخارج لتفادي الحمائية و خاصة في أمريكا الشمالية44 :
 %أوروبا  % 20آسيا .... % 18
* و لقد ساعدت ھذه العوامل على تطور الصناعات اليابانية.
 - 2تساھم المبادالت اليابانية في ترويج فائض اإلنتاج:
* تعرف التجارة الداخلية اليابانية رواجا كبيرا بفضل ارتفاع عدد السكان ،كما
ازدھرت التجارة الخارجية نتيجة كثافة اإلنتاج و قلة التكاليف مما يسھل المنافسة
إضافة إلى خضوع المبادالت لشركات كبرى تدعى سوكوشوشا  SOGOSHOCHAو
التي تتوفر على شبكات توزيع تعمل على البحث على األسواق و الحد من
المنافسة الخارجية ،و من العوامل التي ساعدت على تطور المبادالت اليابانية توفر
أسطول ضخم و متنوع ھو الثالث عالميا مع سواحل طويلة و ذات إمكانية وجود
مرافئ طبيعية .
*و تحتل اليابان الرتبة الثالثة عالميا بعد الواليات المتحدة األمريكية و ألمانيا...
خاتمة :
يالحظ من تركيب التجارة اليابانية ارتباطھا بالخارج للتزود بالمواد األولية و الطاقية و
تصريف فائض اإلنتاج الصناعي .

روسيا و رھانات التحول

مقدمة:
ظھرت روسيا االتحادية بعد تفكك اإلتحاد السوفياتي  ،تصل مساحتھا إلى حوالي :
 Km217075400و يصل عدد السكان بھذه الجمھورية إلى hab144000000:خرجت
من النظام االشتراكي إلى تطبيق نظام اقتصاد السوق،فما ھي مظاھر التحول
الذي شھدته روسيا؟ و ما ھي النتائج المترتبة عن ھذا التحول؟
 - Iمعظم أراضي روسيا منبسطة و تغلب عليھا القارية:
 - 1تمتاز التضاريس بكثرة االنبساط:
* تمتد السھول غرب نھر اينيسيي ،و تتشكل أساسا من قسمين:
أ  -السھل الروسي الغني بتربة التشيرنوزيوم

ب -سھل سيبيريا الغربية و الذي تتخلله مجموعة كبيرة من المستنقعات
* أما الھضاب فتشكلھا خاصة سيبيريا الوسطى ذات الصخور الصلبة مما جعلھا
تعرف عدة انكسارات أھمھا األخدود الذي تشغله بحيرة بايكال.
* و تتكون المرتفعات من كتل قديمة تمثلھا جبال األورال الغنية بالثروات الطبيعية ،و
الجبال الحديثة التي تنتصب في الشرق و الجنوب ،و تعرف حركة نتيجة براكينھا
النشيطة.
 - 2مناخ روسيا شديد القارية:
نظرا لترتيب التضاريس ) انبساط الشمال و ارتفاع الشرق و الجنوب (  ،و الموقع
العرضي فإن روسيا تعرف توغل الكتل الھوائية القطبية و ضعف تسرب الھواء
المحيطي فانتشر المناخ القاري إذ تتعدى فترة التجمد األربعة أشھر في جل
األراضي الروسية مما يعيق النشاط الفالحي .و قد يتسبب ذوبان الجليد في انتشار
الوحل } الراسبوتيتزا {

التوندرا

األنھار شتاء

الطايكا

تحرر التربة من
الجليد

 - IIاتجھت روسيا اإلتحادية من النظام الموجه إلى النظام الليبيرالي:
* تفكك اإلتحاد السوفياتي بعد سنة  1991مما أدى إلى زعزعة النظام اإلشتراكي و
ظھور مجموعة من المشاكل تطلبت إحداث تعديالت جذرية مما سمح بظھور
المرحلة الليبرالية و التي تعتمد على أسس اقتصاد السوق و المبادرة الحرة و
تشير الخطاطة إلى أھم مظاھر النظام االقتصادي في روسيا:
التنظيم االقتصادي في روسيا
المرحلة الليبرالية ) ابتداء من ( 1991
المرحلة االشتراكية )( 1991-1917
اقتصاد موجه

الفالحة
الصناعة
التجارة

اقتصاد السوق

تأميم األراضي:الكولخوزات) أراضي جماعية ( خوصصة األراضي :تشجيع الملكيات الفردية
السوفخوزات )أراضي الدولة (
إنشاء المقاوالت الفالحية
خوصصة المؤسسات الصناعية  /خلق مقاوالت خاصة /
التخطيط المركزي :تأميم المناجم و المعامل
تشجيع االستثمار األجنبي  /االھتمام بالصناعات
االھتمام بالصناعات األساسية و العسكرية
االستھالكية
تأميم المؤسسات التجارية تحرير القطاع التجاري :إنشاء مؤسسات تجارية خاصة
مراقبة الدولة للقطاع التجاري الداخلي و الخارجي اإلنفتاح على الخارج  :حرية المبادالت التجارية

 - 2تضم روسيا االتحادية إمكانيات معدنية وطاقية تساھم في تطور الصناعة:

* يالحظ أن روسيا االتحادية ھي البلد الصناعي الوحيد الذي يتوفر على اإلكتفاء
الذاتي في إنتاج مصادر الطاقة مع توفرھا على معادن متنوعة مما جعلھا تعطي
االھتمام بالمجال الصناعي و خاصة الصناعات األساسية في مناطق الكوزباس ،
األورال  ،و الكورسك...مشتملة على عدة أنواع أھمھا  :الصلب  ،األلمنيوم ،
البتروكيمياء ....كما تطورت الصناعات التجھيزية و خاصة :غزو الفضاء و الصناعات
العسكرية و أإللكترونيك ...إضافة إلى الصناعات االستھالكية كالنسيج و الصناعات
الغذائية و الميكانيكية ...إال أنھا تظل غير قادرة على سد الحاجيات
* و يتجه النشاط التجاري نحو التحرر من احتكار الدولة حيث تحررت التجارة
الخارجية منذ  1986و  1988و تحررت األسعار منذ سنة  ، 1992و ال تزال التجارة
الخارجية ضعيفة على المستوى العالمي  ..و تمتاز المواصالت بالضعف نتيجة عدة
عقبات منھا تجمد األنھار و البحار و انتشار الراسبوتيتزا...
أھم الصادرات في روسيا
النفط و
الغز
الطبيعي
مواد
أخرى
المعادن
منتوجات
مصنعة و
تجھيزية
األسلحة
مواد
فالحية
خاتمة :
إن صعوبة الظروف الطبيعية و اھتمام الدولة بالصناعات العسكرية و األساسية على
حساب باقي القطاعات اإلقتصادية ھي العوامل التي جعلت اإلنتاج اإلستھالكي ال
يكفي لسد حاجيات المواطنين فاضطرت الدولة لإلستيراد كما دفعتھا المشاكل
اإلقتصادية لإلقتراض و البحث عن المساعدات األجنبية لسد العجز.

مصر نموذج تنموي عربي

مقدمة:
تشكل مصر قوة اقبصادية مھمة في العالم العربي و النامي ،فما مقومات قوتھا
اإلقبصادية ؟ و بماذا يتميز ھذا النموذج التنموي العربي؟
 _ Iالخصائص العامة و دور اإلصالحات في تنمية االقتصاد المصري:
 -1المميزات الطبيعية و البشرية في مصر:
* تتكون األراضي المصرية من وحدات كبرى أساسھا السھول و المنخفضات و التي
يعتبر وادي النيل أھمھا إضافة إلى الھضاب و الجبال  ،و يغلب على مصر مناخ
صحراوي .
* و يعتبر المناخ الصحراوي عائقا أساسيا في وجه التنمية اإلقبصادية المصرية ،و
خاصة الفالحة
* تعرف مصر نموا ديموغرافيا مھما حيث بلغ عدد السكان سنة  2004حوالي 76,1
مليون نسمة  ،و تمتاز بارتفاع معدل التكاثر الطبيعي ،و فتوة البنية البشرية إذ تبلغ
نسبة السكان البالغة أعمارھم ما بين  15و  65سنة حوالي  % 60.5و ھو ما يشكل
دعامة أساسية لالقتصاد الوطني  ،غير أن توزيعھم يخضع للظروف الطبيعية
فارتفعت في مصب النيل " دلتا النيل "
 -2دور اإلصالحات في تنمية القوة االقتصادية المصرية:
* احتلت مصر المرتبة  39عالميا سنة  2000من حيث الناتج اإلجمالي الداخلي
الخام PIB
كما احتلت مكانة مھمة في الدخل الفردي )  ( PIB/habو نسبة النمو االقتصادي و
انخفاض البطالة و مستوى التنمية البشرية  I.D.Hو شكلت بذلك قوة اقتصادية
مھمة في العالمين العربي و النامي..
* و لقد عرفت مصر مرحلتين من اإلصالحات:
أ  -اإلصالحات
الليبرالية )
أ  -اإلصالحات الناصرية ) -1952
: ( 1971
( 2004-1971
:
الفالحة:
* التراجع عن
مكتسبات ثورة
الفالحة:
 1952و إرجاع
*  1952اإلصالح الزراعي :مصادرة أراضي
األراضي إلى
المالكين الكبار و توزيعھا على الفالحين
أصحابھا ،جلب
الصغار .تأميم األراضي و إنشاء التعاونيات.
االستثمارات
تحديث الفالحة ،مشاريع الري ) السد العالي
األجنبية و نھج
( 1960
أسلوب
الخوصصة.

الصناعة:
* إنشاء قاعدة صناعية في مخططات)
 ( 1965-1960و )(1972-1966
تأميمي وسائل اإلنتاج ) مناجم  ،مصانع،
( ...

الصناعة:
* تقوية دور
القطاع الخاص و
تشجيع
إلستثمارات
األجنبية )(1974

التجارة:
* تأميم قناة السويس ،و المؤسسات
التجارية الكبرى ،خضوع المبادالت لمراقبة
الدولة

التجارة:
* تحرير
التجارة و
المبادالت.

 - IIمميزات الفالحة و الصناعة و مكانة السياحة و التجارة في اإلقتصاد المصري:
 - 1مميزات الفالحة و الصناعة و ركائزھما في مصر:
* يغلب على األراضي في مصر طابع صحراوي لذلك اقتصر المجال الفالحي على
وادي النيل و رغم ذلك فإن الفالحة تلعب دورا مھما في االقتصاد المصري بفعل قوة
التنظيم البشري مما جعلھا تحتل رتبا مقبولة في مجال الحبوب و األرز و قصب
السكر و القطن ...نتيجة االعتماد على الزراعة المسقية.
* و تتوفر مصر على ثروات طبيعية مھمة منھا النفط و الغز الطبيعي و  ،الحديد و
الفوسفاط..و تتمركز أساسا في منطقة الصحراء الشرقيةو ھو ما يفسر تنوع اإلنتاج
الصناعي ) صناعة أساسية  ،كيماوية  ،استھالكية ( ...و تتجمع في معظمھا على
الساحل و بمحاذاة نھر النيل.
 - 2مكانة السياحة و التجارة في االقتصاد المصري:
* تتوفر مصر على مؤھالت سياحية متنوعة منھا  :المقومات التاريخية  ) :أھرامات،
معابد فرعونية ،مواقع أثرية إسالمية (...و مقومات طبيعية ) :صحراء ،سواحل على
البحر األحمر و األبيض المتوسط ( و مقومات تجھيزية ) شبكة طرق و مطارات و
فنادق و منتجعات(..
* و تتوزع مصادر العملة الصعبة في مصر على الشكل التالي:
العمال
السياحة
بالخارج

قناة
السويس

النفط و
المعادن

صادرات
الصناعة و
الفالحة

عائدات
أخرى

22.8 % 26.5%

11.1 %

14.2 %

19.8 %

5.6 %

* و رغم ارتفاع المداخيل يظل الميزان التجاري يسجل العجز إذ تمثل قيمة
الصادرات 7.5 :مليار دوالر في حين تبلغ قيمة الواردات 15.4 :مليار دوالر

---------------------------------------------------------------

نيجيريا بين الغنى الطبيعي و الضعف التنموي

مقدمة:
يالحظ أن نيجيريا تتوفر على موارد طبيعية مھمة إال أنھا تعاني من ارتفاع نسبة
الفقر و األمية  ..فأين يتجلى الغنى الطبيعي؟ و كيف يتمثل ضعفھا التنموي؟
 - Iالخصائص الطبيعية و البشرية لنيجريا:
* يالحظ من خريطة التضاريس سيادة مظھرين أساسيين ھما :االنبساط و قلة
االرتفاع حيث تتراوح ھضبة جوس التي تتوسط البالد بين  m400و  m1000كما تقل
السھول الجنوبية عن . m200
* و يمتاز المناخ بارتفاع الحرارة طيلة السنة نتيجة القرب من خط اإلستواء  ،كما أنھا
تضم مناخين  :مناخ استوائي في الجنوب و مناخ مداري في اتجاه الشمال ،

فانتشرت الغابات الكثيفة جنوبا لتنتشر نباتات السافانا في الشمال  ،و تمثل
األراضي الصالحة للزراعة%78.4 :
* و تعرف نيجيريا نموا ديموغرافيا سريعا ساھم في ارتفاع عدد السكان ليفوق
 129ملبون نسمة سنة  2005فكانت البنية البشرية فتية ،مع مالحظة ارتفاع في
نسبة الفقر إلى حوالي  %90.8و ارتفعت نسبة األمية إلى حوالي  %60:و البطالة
إلى  %28 :فانخفض مؤشر التنمية البشرية  I.D.Hإلى 0.46 :
* و يتوزع السكان النشيطون بين القطاعات اإلقتصادية على الشكل التالي:
الفالحة %70 :القطاع الثاني %10:و القطاع الثالث. %20 :
 - IIرغم تطور البنية اإلقتصادية تعيش نيجيريا ضعفا تنمويا:
* يالحظ أن الظروف الطبيعية المالئمة تساعد على نمو الفالحة في نيجيريا مما
جعلھا تشغل  %70من السكان النشيطين و تساھم بحوالي % 29.5 :من الناتج
الداخلي الخام  P.I.Bو مالحظة ارتفاع اإلنتاج إذ تحتل الرتبة الرابعة في إنتاج الكاكاو
و السادسة في الماعز و الثامنة في إنتاج الخشب إضافة إلى ارتفاع انتاج الذرة و
األرز و القطن و قصب السكر و القمح...
* كما تتوفر نيجيريا على مؤھالت طبيعية مھمة تتمثل في مصادر الطاقة كالبترول
و الغاز الطبيعي و الفحم الحجري ..أو المعادن كالحديد و الفوسفاط مما سمح
بتطوير جملة من الصناعات البتر وكيماوية ،و الغذائية و الكيماوية و الصيدلية ....
* و رغم ھذه الثروات تظل نيجيريا تعاني من ضعف تنموي نتيجة عدة عوامل تشير
إليھا الخطاطة:
األسباب
السكانية

اإلقتصادية

السياسية /
اإلدارية

*ارتفاع حجم
المديونية الخارجية
* عدم اإلستقرار
* عدم استقرار
السياسي و كثرة
أثمان البترول
* االنفجار
* ھيمنة الشركات اإلنقالبات
الديموغرافي
* تفشي الفساد
األجنبية على
* عدم التوازن
و نھب األموال
قطاع النفط
بين نمو السكان و
العمومية
النيجيري
نمو االقتصاد
* ھيمنة الشركات * غياب
الديموقراطية
المتعددة
الجنسيات على
الفالحة التسويقية

التدرب على معالجة ظاھرة اقتصادية باعتماد النھج الجغرافي
مقدمة:
من خالل الدروس التي نتلقاھا في مادة الجغرافية نتعامل مع جملة من القضايا
االقتصادية بأسلوب معين .فما ھي الخطوات التي نعتمد عليھا في معالجة الظاھرة
االقتصادية؟
 - 1التعرف على مدلول الظاھرة االقتصادية و عناصرھا:
* الظاھرة االقتصادية :ھي كل حدث قابل للمالحظة و الدراسة باستخدام المنھج
العلمي ،كاإلنتاج و اإلستھالك و التبادل و الفالحة ،و الصناعة و التجارة و غيرھا
و من بين العناصر التي تشكل العملية االقتصادية نجد ما يلي:
عناصر
العملية
االقتصادية
اإلستھالك
التوزيع
اإلنتاج
السلع و الخدمات انتاج
بمختلف أنواعھا

السلع توزيع
و الخدمات

استھالك الخدمات و السلع
المعروضة

على
األسواق

* إنتاج القمح في العالم
* انتاج النفط في روسيا
االتحادية
* اإلنتاج الصناعي في
اليابان
* السياحة في مصر

* استھالك القمح في العالم
* التيارات
* استھالك النفط في الوطن
األساسية
لتوزيع القمح العربي
* استھالك السيارات في اإلتحاد
في العالم
األوروبي
* التيارات
* استھالك المنتوج السياحي في
األساسية
لتصدير النفط المغرب
في العالم
* اتجاھات
تسويق
السيارات
في اإلتحاد
األوروبي
* تسويق
المنتوج
السياحي
في المغرب

 -2يتطلب النھج الجغرافي اتباع عدة خطوات:
يعتمد الدارس للظاھرة اإلقتصادية على نھج مركب من ثالثة عناصر ھي:
* الوصف :و ھو عملية فكرية تھدف تقديم الظاھرة المدروسة و تحديد مواصفاتھا
من حيث الشكل و التوطين و الحركة.
* التفسير :و ھو عملية فكرية تھدف إلى تحديد األسباب التي تفسر مواصفات
الظاھرة المدروسة
* التعميم  :و ھو عملية فكرية تھدف تقنين التفسير بمقارنة العوامل المتحكمة في
الظاھرة المدروسة بالتي حدثت
في ظروف متشابھة
الوصف خطوات

و أدوات الوصف وسائل

* الرسوم البيانية * الجداول
ستخراج خصائص الظاھرة النوعية و الكمية
*الخطاطات * الصور النصوص الجغرافية
* خرائط التوطين و التوزيع
وصف التوطين أو التوزيع الجغرافي * وسائل أخرى :النصوص ،الصور  ،الرسوم
البيانية
* الرسوم البيانية التطورية ) منحنيات ،
وصف حركة التطور في الزمان و المكان أعمدة ( ...
* الخرائط التطورية

الوصف أنشطة
* تحديد الظاھرة و أھميتھا
* إبراز الصفات الكمية و النوعية للظاھرة
المدروسة
* استخراج خصائصھا من حيث الشكل و
البنية و األبعاد
*توطين موقع الظاھرة
* رصد كيفية توزيعھا
* تحديد التفاوت المكاني في التوزيع
* تتبع وتيرة التطور
* تحديد كيفية التطور

