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ة العالمّیة أداة لترتیب المعـامالت التجارّیـة بـین الـدول األعضـاء التـي تراعـي خصوصـیات في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون منظمة التجار 
متعـّددة كل دولة سواء في اإلنتاج الصناعي أو الزراعي، دون فرض سیطرة أّیة دولة على أخرى. لم یحـدث ذلـك بـل تـّم إدارة المنظمـة لصـالح الشـركات 

الـدعوة إلـى تحریـر كامـل للتجـارة بـین دول العـالم وٕازالـة كافـة العراقیـل التـي تحـول دون ذلـك مسـتغّلة بـذلك  الجنسیات والدول الرأسمالّیة الكبرى مـن خـالل
ح الـبالد لـرأس ذراعْین قوّیتْین، هما البنك وصندوق النقد الدولیان، اللذان فرضا على الـدول النامیـة روزنامـة إصـالحات مالّیـة واقتصـادّیة (خصخصـة، فـت

 صرف...) تمثل تمهیدًا لتحریر التجارة.المال، تحریر سعر ال
وٕاذا كـــان الهـــدف مـــن تحریـــر التجـــارة ورفـــع القیـــود إیجابیـــًا فـــي ظـــاهره، فإّنـــه فـــي باطنـــه ال یحمـــل ســـوى المنـــافع ألصـــحاب رؤوس األمـــوال والـــدول 

ًا إلـى دول مسـتهلكة فقـط، ومـا علیهـا مسـتقبًال سـوى الصناعّیة، أما الدول الفقیرة والنامیة وذات اإلنتاج الصـناعي والزراعـي المحـدود، فقـد تحّولـت تـدریجی
 قه لها من وعود.القبول بما تملیه علیها اهتمامات الدول الصناعّیة الكبرى، أو الشركات العمالقة متعددة الجنسیات، واالنتظار طویًال لما یمكن أن تحق

 .مازن ابراهیم (بتصّرف) – ٢٤العدد  -١١/١/٢٠٠٤ -لدبالمصدر : ال
 ) ۱رقم ( دالمستن

 
 )۲رقم ( المستند

دوالرًا. وكمـا هـي العـادة فـي مثـل هـذه الحـاالت عنـدما  ٨٠دوالرًا في أوائـل هـذا العـام لیقتـرب مـن مسـتوى  ٥٠ارتفع سعر نفط بحر الشمال من نحو 
قضة حـول األسـباب وراء ارتفـاع األسـعار. فنـرى ترتفع األسعار إلى مستویات قیاسّیة، تصدر كل من "منظمة أوبك" و"وكالة الطاقة الدولّیة"، بیانات متنا

ر طاقـة إنتاجیـة وفِّ اآلن أن وكالة الطاقة تحاول اتهام "أوبك" بعدم اإلنتاج كفایة لزیادة المخزون التجـاري إلـى مسـتویات أعلـى، كمـا تـتهم "أوبـك" أنهـا ال تـ
 فائضة تزید عن ملیونْي برمیل یومیًا.

زوید السوق بما یحتاجه من نفط خـام، وال یوجـد هنـاك مشـترون تـّم رفـض طلبـاتهم، كمـا أّن المخـزون  التجـاري وتجیب "أوبك"، من جانبها، أنه یتم ت
ات إضـافّیة مـن في الوالیات المتحدة وبقّیة الدول الصناعّیة في أعلى مستویاته منذ سنوات. وتضیف "أوبك" أنها ال تجـد فائـدة مـن تزویـد األسـواق بإمـداد

 تتوّفر المصافي الكافیة في الدول الصناعّیة نفسها لتكریر النفط وأن هذا هو أحد أهم األسباب وراء ارتفاع أسعار النفط.النفط الخام، إذا لم 
تعـاملین فـي لكن إلى جانب هـذه العوامـل االقتصـادّیة، تبـرز أیضـًا العوامـل السیاسـّیة والمالّیـة، كتخریـب المنشـآت النفطّیـة فـي نیجیریـا ممـا أخـاف الم

وزاد مــن األســعار، كمــا هنــاك الملــف اإلیرانــي، وقــد أّدى هــذا التخــّوف إلــى هرولــة صــنادیق التحــّوط نحــو االســتثمار فــي ســوق الــنفط، وزاد هــذا  األســواق
 االندفاع المالي نحو سوق النفط من سرعة ومستوى ارتفاع األسعار.

 (بتصّرف). ١٦١٨٦العدد  – ٢٩/٧/٢٠٠٧ –المصدر : جریدة الحیاة 
 )۳المستند رقم (

     
 



 األسـئلـة
 

 )احدة(عالمة و                    .         ھوموضوع )،۲( رقم د طبیعة المستندحدِّ  - أ  -۱
 )احدة(عالمة و                .                )۳(رقم و )۱ْین رقم (لمستندمن ا كلّ قترح عنواناً مناسباً لا -ب 

 
 :)۱(من خالل المستند رقم   -۲

 بیِّن الھدف الذي أُنِشئت من أجلھ منظمة التجارة العالمّیة، – أ
د  )احدةعالمة و(                      الدور الذي تقوم بھ حالیاً. وحدِّ

 بیِّن اإلجراءات التي تضّمنتھا روزنامة اإلصالحات التي یطرحھا -ب
 حریرالنـامیة تمھیداً لتالبنك وصندوق النقد الدولیان على البلدان 

 (عالمة وربع العالمة)                  مصیر ھذه البلدان في ظل ھذا التحریر.  دحدِّ التجارة، و
                                                                          

 : )۲(من خالل المستند رقم   -۳
 اً ھ عالم الجنوب، وما یطلبھ الشمال منھ، مبّرررغباستنتج ما ی

 )نصف(عالمة و                   .من المستند واضح االستنتاجْین بدلیل كلٍّ من
  

 : )۳(من خالل المستند  -٤
 )عالمة وربع العالمة(                 .          استخلص أسباب ارتفاع أسعار النفط إلى مستویات قیاسّیة – أ

 ّیة،استنتج الجھة التي تمثلھا وكالة الطاقة الدول -ب
 )احدة(عالمة و                      والجھة التي تمثلھا منظمة أوبك. 

                                                                        
 دةانعكاسات سلبّیة لنشاط الشركات متعدِّ إلى  )۱(شیر المستند رقم یُ  -٥

 والنامیة:الجنسیات على الوضع االقتصادي للدول الفقیرة  
 أربعة من االنعكاسات اإلیجابّیة التي قد تتحقق لدول الجنوبح أوضِ 

 عالمات) أربع(                   .التي تتمركز فیھا فروع الشركات متعددة  الجنسیات
 
 حافظت دول منظمة أوبك على مستوى إنتاجھا النفطي في ظل ارتفاع سعر -٦

 النفط عالمیاً:
 ل الدول النفطّیة حذرة من استمرار ارتفاع سعرأربعة أسباب تجعح أوضِ 

 عالمات) أربع(                  .النفط بالرغم من ارتفاع عائداتھا المالّیة بفضل ھذا االرتفاع
 
 تناقضاً واضحاً بین مصالح عالمْي الشمال والجنوب )۲(ر المستند رقم ظھیُ  -۷

 لم تستطع مؤتمرات الحوار الحّد منھ: 
 عالمات) ثالث(                ة أسباب حالت دون نجاح مؤتمرات الحوار بین الشمال والجنوب.ثالثح أوضِ  

 
 

 )عالمة واحدة(                  ، ترتیب المسابقة وإمكانیة قراءتھا.المفاھیم: كتابة صحیحة للمصطلحات والشكل * 
 یح.بعد التصح ۱٫٥العالمة النھائیة ثالثون، أي ُتضرب العالمة بـِ  *
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جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

 أ -۱

º رسم كاریكاتوري. طبیعتھ:   ):۲ستند رقم (الم 
 رغبة عالم الشمال االحتفاظ بتفّوقھ الصناعي. موضوعھ:
 (أو أي موضوع آخر مناسب) 

 عالمة لموضوعھ. ۲/۱عالمة لطبیعة المستند،  ۲/۱ •

۱ 

 ب -۱

º ) خدمة الدول الصناعّیةمنظمة التجارة العالمّیة في ): ۱عنوان مناسب للمستند رقم. 
 ي عنوان آخر مناسب)(أو أ

º ) (أو أي عنوان آخر مناسب) وتأثیر. تارتفاع سعر النفط: مؤثرا): ۳عنوان مناسب للمستند رقم 
 ).۲عالمة لعنوان المستند ( ۲/۱)، ۱عالمة لعنوان المستند ( ۲/۱ •

۱ 

 أ -۲

º ھدف إنشاء المنظمة: 
وصیات كل دولة سواء في اإلنتاج ترتیب المعامالت التجاریة بین الدول األعضاء التي تراعي خص -

 الصناعي أو الزراعي، دون فرض سیطرة أّیة دولة على أخرى.
º الدور الحالي: 

 إدارة المنظمة لصالح الشركات متعددة الجنسیات والدول الرأسمالّیة الكبرى. -
 عالمة للدور. ۲/۱عالمة للھدف،  ۲/۱ •

۱ 

 ب -۲

º اإلجراءات: 
 تحریر سعر الصرف. -لمالفتح البالد لرأس ا -خصخصة -
 عالمة لكلٍّ منھا. ٤/۱العالمة لثالثة إجراءات،  ۳/٤ •
º المصیر: 

 تحولت البلدان النامیة تدریجیاً إلى دول مستھلكة فقط. -
 عالمة للمصیر. ۲/۱ •

۱٫۲٥ 

۳ 

º  الجنوب التشبھ بعالم الشمال أي امتالك قدرات صناعّیة متنوعة ومتطورة: رغبی 
 ممثل عالم الشمال: یفعل الجنوب ما نفعلھ.قول الدلیل:  -
 عالمة للتبریر. ٤/۱عالمة لالستنتاج، ۲/۱  •
º  :یطلب الشمال من الجنوب وقف التلوث محمالً إیاه المسؤولیة 

وقفوا انبعاث ثاني أوكسید أ" :المنشور الذي یمسكھ ممثل عالم الشمال والذي كتب علیھالدلیل:  -
 الكربون".

 عالمة للتبریر. ٤/۱تنتاج، عالمة لالس۲/۱  •

۱٫٥۰ 

 أ -٤

º :أسباب ارتفاع أسعار النفط 
تخریب المنشآت  -عدم توفیر طاقة إنتاجّیة فائضة -عدم اإلنتاج كفایة لزیادة المخزون التجاري -

 ھرولة صنادیق التحوط نحو االستثمار في سوق النفط. -الملف اإلیراني -النفطّیة في نیجیریا
 عالمة لكلٍّ منھا. ٤/۱س أفكار،، عالمة وربع لخم  •

۱٫۲٥ 

 ب -٤
º :المستھلكة للنفط. الكبرى تمثل الدول - وكالة الطاقة الدولّیة 
º :تمثل الدول المصدرة للنفط. - منظمة أوبك 
 عالمة للمنظمة. ۲/۱عالمة للوكالة،  ۲/۱ •

۱ 

٥ 

º :اإلیجابیات المحتملة 
تأمین فرص عمل للید العاملة  -اع الصناعيتطور بعض القطاعات االقتصادیة، خاصة القط -

 من تأمین تصریف مضمون ومربح للمنتجات المحلّیة -المحلّیة، مما یخفف من ظاھرة البطالة
زیادة الدخل الوطني من خالل اتساع حركة تسویق المنتجات المحلّیة  -ومواد أولّیة معدنّیة ةزراعیّ 

، وانعكاس ذلك إیجابیاً على المستویات نسبیاً رفع مستوى المعیشة  -خاصة على الصعید الخارجي
ظھور تحسن جزئي في وضع االقتصاد الوطني والذي یظھر من  -الغذائیة والصحیة واالجتماعیة

عائدات  -إدخال التكنولوجیا المتطورة إلى الدولة المضیفة للشركات -خالل مؤشر التنمیة البشرّیة
 .مالّیة مھّمة لخزینة الدولة (رسوم وضرائب)

٤ 



 أربع عالمات ألربع أفكار واضحة، عالمة واحدة لكلٍّ منھا.  •

٦ 

º :أسباب الحذر 
 إن ارتفاع أسعار النفط سیؤدي بالمقابل إلى ارتفاع أسعار السلع الصناعّیة المستوردة. -
إن ارتفاع أسعار النفط سیدفع الدول الصناعیة للبحث عن مصادر طاقة بدیلة (الغاز الطبیعي،  -

 الشمسیة، مصادر حیوّیة...) مما سیؤدي إلى تراجع أسعار النفط وانخفاضھا.الطاقة 
إن ارتفاع أسعار النفط سیؤدي إلى ركود اقتصادي في بعض الدول المستوردة نتیجة توقف  -

مؤسساتھا الصناعیة أو تباطؤ إنتاجھا، مما سیفرض تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض 
 سعره الحقاً.

اع أسعار النفط بشكل مستمر سیؤدي إلى مخاطر وتھدیدات اقتصادیة قد تدفع بعض الدول إن ارتف -
 بأسعار مناسبة وأقل كلفة. مداداتھا النفطّیةإلى القیام بمغامرات عسكریة لتأمین استمراریة إ

قد یشجع ارتفاع أسعار النفط بعض الدول غیر المنضویة في منظمة أوبك على زیادة إنتاجھا  -
 ، مما قد یؤثر سلباً على أسعاره عالمیاً بسبب وفرة الفائض.النفطي

سوف یھدد مصیر ومستقبل الشعوب الفقیرة للدول غیر المنتجة لھ،  إن ارتفاع أسعار النفط -
وسینعكس ذلك سلباً على أوضاعھا االقتصادیة واالجتماعیة (تفاقم الفقر، الجوع، البطالة...) مما 

قف رافضة وسلبیة وبالتالي تألیب الرأي العام العالمي تجاه الدول سیدفع شعوبھا إلى اتخاذ موا
 المنتجة.

سوف یؤدي إلى ارتفاع كلفة وسائل النقل والمواصالت، وبالتالي انعكاس  إن ارتفاع أسعار النفط -
ذلك سلباً على حركة التجارة الدولیة ونمّو التبادل التجاري مما سیسبب حركة معارضة عالمّیة 

 الدول المنتجة. ضاغطة على
 .أربع عالمات ألربعة أفكار، عالمة واحدة لكلٍّ منھا •

٤ 

۷ 

º :أسباب عدم نجاح مؤتمرات الحوار  
االحتفاظ بتفّوقھ على مختلف األصعدة: صناعیاً، زراعیاً، مالیاً، تكنولوجیاً، بعالم الشمال  رغبة -

 مواقفھ. في تصلّبفیوحتى علمیاً، 
 .وبثرواتھا على اقتصادات دول عالم الجنوب وتحكمھ بقدراتھا المختلفةتكریس الشمال لھیمنتھ  -
 رغبة الشمال باستمرار حصولھ على المواد األولّیة ومصادر الطاقة بأسعار مناسبة ورخیصة نسبیاً. -
حل مشاكل الجنوب، إال في حال ظھور ما یھّدد مستقبل عالم في  في المساھمة الشمال تقاعس عالم -

 تقرار أوضاعھ كافة.الشمال واس
استغالل الشمال لذراعْیھ القوّیتْین (البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي) كما ورد في المستند رقم  -

 ) في فرض شروطھ وتأمین مصالحھ (من خصخصة، حریة استثمار، تحریر...).۱(
ھا، الحصول تضارب مصالح عالمْي الشمال والجنوب في مجاالت متعّددة: الدیون وإعادة جدولت -

 على التكنولوجیا المتطورة، تقدیم مساعدات مالیة وغذائیة...
 تحمیل عالم الشمال مسؤولیة تردي األوضاع االجتماعیة والبیئّیة لعالم الجنوب. -
 البحث خالل مؤتمرات الحوار في مظاھر المشكالت ولیس في جذورھا. -
 .منھا ثالث عالمات لثالث أفكار واضحة، عالمة واحدة لكلٍّ  •

۳ 

 عالمة. ۲/۱المصطلحات والمفاھیم :  - الشكل
 عالمة. ٤/۱ترتیب المسابقة :  -
 عالمة. ٤/۱إمكانیة قراءة المسابقة :  -

 
۱ 
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