التصحيح الفرض الفصل الثاني في مادة التاريخ و الجغرافيا
أوال :التاريخ
الجزء األول:
-1المصطلحات:
 التعايش السلمي :مصطلح سياسي يعني تجنب العالم حربا كونية ثالثة و ذلك باالبتعاد
عن الحرب الساخنة و تسوية الخالفات الدولية و حلها بالطريقة السلمية .
نادى به الرئيس السوفياتي نيكيتا خروتشف 1956
 اللجنة الثورية للوحدة و العمل :تأسست في  23مارس من طرف إعطاء المنظمة os
و بعض المركزيين بهدف إعادة الوحدة لحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية و
التحضير للثورة
و بعد أن فشلت في تقريب وجهات النظر بين المركزيين و المصالين حلت نفسها بنفسها .
 -2الشخصيات:
 مصطفى بن بولعيد  1956 – 1917 :لقب بأسد األوراس
أحد أعضاء حزب الشعب و منه في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية  ،قائد في
المنظمة الخاصة  osأشرف على تدريب الشباب الجزائري على استعمال السالح انضم إلى
المجموعة  22ثم لجنة ( )6كما أنه أحد مفجري الثورة و قائد المنطقة األولى األوراس
النمامشية .
جوج بوش األب 1924 :
الرئيس  41للو.م.أ من  ، 1993 – 1989شهدت فترته نهاية الحرب الباردة بعد اللقاء الذي
جمعه مغ غودبا تشوف في مالطا  1989و انهيار المعسكر الشيوعي و التدخالت العسكرية في
بنما و العراق و هو صاحب فكرة النظام الدولي الجديد

 -3المعالم التاريخية
التاريخ
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23جوان 1954
 09مارس 1946

اجتماع لجنة  22في منزل دريش
اليس في المدينة
إصدار قرار العفو الشامل

الجزء الثاني  :كتابة مقال تاريخي
(مالمح النظام الدولي الجديد ،مؤسساته الفعالة )
المقدمة:
 بعد صراع طويل انتهت الحرب الباردة بانهيار االتحاد السوفياتي و ظهور نظام دولي
جديد تحاول من خالله الو.م.أ فرض سيطرتها و هيمنتها على العالم كله  ،و تحول
من خالله العالم إلى قرية صغيرة وفق مبادئها و ما يخدم مصالحها في جميع
المجاالت
إذن فما هي أهداف هذا النظام الدولي الجديد ؟ و ما هي مؤسساته الفعالة ؟

-

-

 األحادية القطبية و انفراد الو.م.أ فرض هيمنتها اقتصاديا و عسكريا و سياسيا .
 حدوث التقارب الروسي في الكثير من القضايا (األمن – إسرائيل -الحرب ضد
العراق )....
 تراجع دور هيئة األمم المتحدة لفائدة الواليات المتحدة األمريكية و حلفائها .
 حل و تسوية الكثير من المشاكل و التوترات الدولية وفق مصالح الدول الكبرى
 التحالف الصهيوني الصليبي ضد العالم اإلسالمي
مؤسساته الفعالة :المنظمات الدولية (هيئة األمم المتحدة )
المؤسسات المالية و االقتصادية  :صندوق النقد الدولي  ، FMIالبنك العالمي  ،المنظمات
التجارية العالمية  OMCتستعملها للضغط على الدول العالم الثالث و التدخل في شؤونها
الداخلية .
المؤسسات العسكرية :حلف الشمال األطلسي NATO
المؤسسات اإلعالمية CNN :االنترنت
المؤسسات االقتصادية :الشركات المتعددة الجنسيات
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 -1تحديد المفاهيم:
 الشركات المتعددة الجنسيات  :شركات عمالقة ذات رؤوس أموال كبيرة و إمكانيات
تكنولوجية ضخمة لها فروع في مختلف أنحاء العالم تشغل عشرات فروع في مختلف
أنحاء العالم  ،تشغل عشرات اآلالف من العمال مثل شركة توتال الفرنسية .
 النطاقات  :تخصيص مساحات زراعية شاسعة جدا إلنتاج محصول واحد تتطلب
إمكانيات طبيعية و بشرية و مادية ضخمة تتميز بها الو.م.أ مثل نطاق الذرة و القمح
الجزء الرابع :كتابة مقال جغرافي
مظاهر الهيمنة األمريكية على العالم ؟
اثر الهيمنة األمريكية على االقتصاد العالمي ؟
مقدمة :تعتبر الو.م.أ أول قوة اقتصادية اليوم و يعود هذا إلى العديد من العوامل االقتصادية و
التاريخية و الطبيعية فما هي مظاهر القوة االقتصادية العالمية ؟
العرض  :مظاهر الهيمنة األمريكية على االقتصاد األمريكي
-

-

تحتل الو.م.أ المرتبة األولى في العديد من المنتوجات الزراعية مثل الصوجا  56م طن و القمح
63مطن و تربية األبقار تحتل المرتبة ( )4بـ 102مليون رأس .
أما الصناعة فتحتل كذلك المرتبة األولى في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات ب
12م مركبة و تكرير البترول بـ  12بالمئة
 أما هذه الهيمنة على االقتصاد العالمي
استعمال الغذاء كسالح أخضر للضغط على العديد من الدول لتمرير سياستها و قوانينها كما
أنها تحتوي على أشهر البورصات وول ستيرت بنيويورك
أشهر الشركات المتعددة الجنسيات العاملة خاصة في ميدان النفط  ،قيمة الدوالر وتداوله عالميا

الخاتمة  :نستخلص أن الهيمنة األ مريكية على االقتصاد العالمي بدأ في االنحصار بسبب المنافسة
الخارجية المتمثلة في االتحاد األوروبي و اليابان.
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