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االشتغال على الوثائق .
الوثيقة  : 1حصة إنتاج واحتياطي النفط في بعض البلدان العربية ( تقديرات ) 0212
الدول
الحصة من االحتياطي العالمي بـ %
الحصة من اإلنتاج العالمي بـ %
المملكة العربية السعودية
19
12
اإلمارات العربية المتحدة
7
3
الكويت
7
3
العراق
8
3
ليبيا
3
2
الجزائر
1
2
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الوثيقة : 0
<< اختارت الدول العربية المصدرة للنفط طريق التنمية الذي يتميز باإلسراع في انجاز المشاريع الكبرى (شق الطرق،
استصالح األراضي ،إقامة المنشآت) .إال أن هذا االختيار كان ذا تكلفة اجتماعية ثقيلة بسبب ارتفاع أسعار وتكاليف السلع
والخبرات المستوردة  .بحيث وصلت تكلفة الوحدة المنجزة ثالثة أضعاف تكلفتها في البلدان غير النفطية .
وقد تسبب اكتشاف النفط في نمو المدن بسرعة فائقة ،فقد تخطت نسب التحضر  ،% 02وتزايدت الهجرات الجماعية
لسكان البادية ..وانعكس ذلك على إنتاج الغذاء ،فتمت االستعانة بالعمالة المهاجرة في تطوير الزراعة .)...( ،فالسعودية حققت
اكتفاء ذاتيا من القمح ،وأصبحت تصدره؛ ولكن تكاليف الطن الواحد أعلى بكثير من كلفة اإلنتاج العالمي)...( .كما لم يواكب
تطور البنيات التحتية للمدن سرعة نمو السكان ،و نتج عنه عجز في توفير السكن المالئم وتفكيك الروابط بين األفراد ...إضافة
>>
إلى تبدل مجال القيم  ،حيث تراجعت قيم المشاركة في األعمال االجتماعية.
مصطفى عمر التير  :النفط والتنمية غير المتوازنة  .مجلة الوحدة .عدد  ،34.أبريل . 8811ص.ص 18/18.بتصرف

الوثيقة : .
<< يتضح أن الفوائض المالية بإمكانها أن تلعب دورا مهما في زيادة و تعزيز مكانة دول الخليج العربي اقتصاديا
وسياسيا و ذلك من خالل اتخاذ العديد من اإلجراءات من بينها:
عدم إيداع الفوائض النفطية على شكل ودائع أو أسهم في البنوك األمريكية و الدول الغربية ألن إيداعها في البنوك ال يخدم
دول الوطن العربي بأي شكل من األشكال ،زيادة على إضعاف المكانة االقتصادية لدول الخليج العربي بحكم أن هذه األموال
ليست في منأى عن التجميد أو المصادرة أو التأميم ،و خير دليل على ذلك مطالبة العديد من األوروبيين بمصادرة األموال
العربية المستثمرة في الواليات المتحدة األمريكية و دول أوربا الغربية كرد فعل على األصوات العربية التي نادت بسحب هذه
األموال عقب حرب  8884م<<.
عاطف سليمان ،الثروة النفطية و دورها العربي السياسي و االقتصادي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  ،8008ص .80
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اقرأ الوثائق بتأن إلنجاز المطلوب:
(  3ن)
 .1حول (ي) معطيات الوثيقة ( )1إلى مبيان مناسب؛
 - 0اعتمادا على الوثيقة رقم  1و المبيان الذي أنجزته صنف (ي ) األقطار العربية تبعا لحصة مساهمتها في اإلنتاج
(  1ن)
واالحتياط النفطي؛
( 0ن)
 .3استخرج (ي) من الوثيقة رقم  0ــ التحوالت المجالية الناتجة عن اكتشاف النفط.
ــ االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للنفط على المنطقة العربية.
 .4استخرج (ي) من الوثيقة رقم :3
ـ مظاهر عدم استفادة دول الخليج من الفوائض المالية لصادرات النفط؛
ـ المخاطر التي تهدد األموال العربية؛
 .5اكتب (ي) فقرة مركزة تبرز(ين) فيها التحوالت االجتماعية التي أحدثها النفط بدول الخليج العربي 0( .ن)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا :مادة التاريخ  : 02/02 :االختيار بين موضوعين مقاليين
اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول:
الوثيقة:
<< كان التقدم التقني الذي شهدته أوربا في القرن 11م كبيرا ،فأحدث تحوالت عميقة في المجالين الصناعي والعسكري،
وشهدت وسائل النقل تطورا سريعا ،خاصة تقدم السكك الحديدية والسفن البخارية فازدادت السرعة في الساعة .وهذه التغيرات
>>
شجعت على توسيع األسواق ...والتوغل في بقاع جديدة واسعة وراء البحار.
فليب برتار /بياردو سيناركلنز  .اإلمبريالية  .منشورات عويدات .ط. 1190 .1.ص02 :

استعن (ي) بالوثيقة واستثمر(ي) مكتسباتك و اكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين ) فيه:
ـ التحوالت التي شهدها القطاع الصناعي و الميدان المالي بأوروبا الغربية خالل القرن 11م.
ـ دور التحوالت االقتصادية في تزايد حدة التنافس اإلمبريالي.
ـ األزمات الدولية الناتجة عن التنافس اإلمبريالي إلى حدود اندالع العرب العالمية األولى.
الموضوع الثاني :
تعرضت اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن  11م لضغوطات إمبريالية ساهمت في بروز محاوالت إصالحية وحركة
نهضوية.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبين (ين) فيه:
ـ الضغوط العسكرية واالقتصادية التي مارستها القوى االستعمارية األوروبية على اإلمبراطورية العثمانية،
ـ محاولة اإلصالح التي قام بها محمد علي في مصر إلقامة دولة حديثة.

