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 القوة � تمدتع ا(ا) الع' & أصبحت لكنها الب�ية، والقوة األرض � فقط تعتمد ال القوية ا�عا�ة ا�ولة
  .االقتصادية
 جانب إE – Fصبح اتسع االقتصاد نطاق ولكن وا;جارة، وا;صنيع الغذاء & ا6ا5 االكتفاء االقتصاد هدف يعد لم

 يصبح ^يث القوي، طابعه ا;نافس Eأخذ فشيئا شيئا وتطور ا�وU، ا;نافس Sال – للشعب العيش وطيب الرفاهية Kقيق
  .ا�تفوقa من قرنائها بa تفوقها ويفرض ا�وU، ا�جتمع داخل لتولة القوي الوجود رضتف قوة االقتصاد

  .اgارجية والواجهة ا�اخلية الواجهة: واجهتان إذا االقتصادية للقوة
 خدمة & وا�ولة ا�واطنون يكون وأن وا�ولة، ا�واطنa خدمة & االقتصاد يكون أن تتطلب ا�اخلية الواجهة

 االكتفاء Kقق أن jب الزراعية فاألرض. اإلنتاج مصادر gدمة أنفسهم اjندو أن jب ا�واطنa أن ذلك ومعh. صاداالقت
 بأن تكتr القوية ا�ول � Kسب دولة هناك فليس متواضعا، مطمحا أصبح ا6ا5 االكتفاء ولكن ،الغذاء من ا6ا5

 � الغذاv طموحه يقت' القوية ا�ول شعوب من شعب هناك وليس فحسب، ا6ا5 االكتفاء sقق األرض إنتاج يكون
 & ا�تنا� االستهالك ظاهرة الشعوب عند مضمونها تنz الy الغذائية الرفاهية xو تطمح ثةيا(د الشعوب. ا6ا5 االكتفاء

  .ا(ديث العالم
 ا6ا5 االكتفاء sقق ا6ي ا;صنيع عن هنا دثنتح ال ،ا�امية ا�ول & داخلية قوة أصبح فقد الصنا� االقتصاد أما

 قرنa، منذ الصنا� العالم اجتازها مرحلة فتلك ،سيارات من ير�بون أو أدوات من يوميا يستعملون أو ا�واطنون يلبس �ا
 الy تاالخ�ا� ع�ات و��ع والعملية، الفكرية واألطر العمال ماليa تشغل والy تطورا األك� الصناعة عن ولكن

 ثا�ة، جهة من طائلة أمواال عليها وتدر ثانية، جهة من واالقتصادي العلz ا;نافس رغباتها وتل� جهة، من الرفاهية Kقق
  .الصنا�ت هذه تغزوها الy ا�الد & ا(ضاري إشعاعها رابعة جهة من وKقق

 ا�واطنa فتنقل ضخمة أمواال الشعب � تدر الy ف� متنامية، رفاهية للشعب Kقق اقتصادية قوة أعظم والصناعة
 ا�شاريع تنفيذ من يمكنها �ا ا�ولة � تدره ما جانب إF والرفاهية، الغh حالة إF الكفاف أو الفقر حالة من فيه

 ا�اخلية ةا�ول قوة Kقق �يعها و� واالزدهار، ا(ضارة نهر الكب�، ا�هر & �يعها تصب و� واالجتماعية االقتصادية
  .معا والشعب ا�ولة � تدره ا6ي ا�ال وقوة العلمية أ^اثها وقوة العامل، شعبها بقوة

 الy � النسبية االقتصادية القوة. وضاربة مؤثرة قوة ا�ولة تكسب االقتصادية القوة أن �د اgارجية الواجهة و�
 تضع الy � االقتصادية والقوة. بعضها عن الشمس تغرب تكن لم واسعة ام اطوريات تكوين من ا�ول بعض مكنت

 عن القارات ¤تلف & نفوذا ا�ول �عض تعطي ثم أهمية، يقل ال عسكري مر�ز و� مهم، دبلوما¡ مر�ز & ا�ول بعض
 طريق عن األxاء من كث� & لغتها ا�ول من كث� فرضت وقد. مظاهره ¥ أيضا ا�قا& وتأث�ها والصناعة، ا;جارة طريق

 ا;جارة يتبع وما والصنا�، ا;جاري للتعامل ا�الد من كث� � اللغة فرض & أثرت االقتصادية القوة ولكن. االستعمار
 السنوية واإلحصاءات اإلنتاجية، ا�احية من يتطور لم ما قوة االقتصاد يكون أن يمكن وال ووسائط، وسائل من والصناعة

. ا�وU ا;عاون � يعتمد لم ما قوة يكون أن يمكن ال االقتصاد أن اتضح كما القتصاد،ا ضعف أو قوة � قوي مؤ§
 واسع نطاق � اإلنتاج فرض ومن الصناعة، أو الفالحة & سواء االقتصادية األنشطة وتوسع با;¨مل يسمح ما هو فا;عاون

 .مثال خ� ا�ش��ة األوربية والسوق. الع�ات من بدال ا�اليa مئات من ا�ستهلكون فيه يتكون

 ).بتصرف( بعدھا وما 85 ص ،1993 والنشر، للطباعة المغربية الشركة السياسي، الفكر في غب، الكريم عبد

 االقتصادية القوة
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :صاحب النص -أ 

  بطاقة التعريف بالكاتب عبد الكريم غالب

  أعماله  مراحل من حياته

  .1919ولد في مدينة فاس سنة  -

  .كاتب وروائي مغربي  -

  . تابع دراسته في القرويين، ثم التحق بالقاهرة حيث حصل على اإلجازة في األدب العربي -

  . شارك في الحركة الوطنية المغربية وناضل في صفوف حزب االستقالل -

  .1948اشتغل بالصحافة منذ سنة  -

  .ساهم في تأسيس اتحاد كتاب المغرب -

  .1956عمل بوزارة الخارجية سنة  -

  ). مقاالت(نبضات فكر  -

  ). رواية(سبعة أبواب  -

  ). رواية(دفنا الماضي  -

  ).رواية(لمعلم علي  -

  ). قصص(مات قرير العين  -

  . من اللغة إلى الفكر -

  .صحفي في أمريكا -

  ...الوردة الذابلة -

  :مجال النص – ب

  .النص ينتمي إلى المجال االقتصادي

  :مصدر النص -ج 

  .)بتصرف(وما بعدها  85، ص 1993، الشركة المغربية للطباعة والنشر، »السياسيفي الفكر «تاب أخد النص من ك

  :نوعية النص -  د

   .مقالة تفسيرية ذو بعد اجتماعي  

  :)القوة االقتصادية( العنوان – هـ

 ).االقتصادية(وصفة ) القوة(موصوف يتكون من كلمتين مركب وصفي  :تركيبيا �

 .قتصاديينتمي العنوان إلى المجال اال :معجميا �

 .يدل على أن االقتصاد يتسم بالقوة ومعناه قدرته اإلنتاجية والتنافسية داخليا وخارجيا :دالليا �

  :بداية النص ونهايته -  و

  .القوة االقتصادية معيار للدولة المعاصرة القوية :بداية النص �

 .القوة االقتصادية تقوم على أساس التكتل والتعاون :نهاية النص �

  :القراءة بناء فرضية -  2

  .اعتمادا على المؤشرات السابقة نخمن أن موضوعه يتناول مفهوم القوة االقتصادية

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o تلبية الحاجيات :االكتفاء الذاتي.  
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o مجال :نطاق.  

o قرين، والمقصود هنا الدول المماثلة: ج :قرنائها.  

o العيش الرغيد :الرفاهية.  

o لمتزايدا :المتنامي.  

o كبيرة  :طائلة.  

o قنوات –وسائل  :وسائط.  

o تنتج :تدر.  

o الجهات :األنحاء.  

o يعيش على قدر ما يملك بال زيادة وال نقصان: يعيش على الكفاف –ما كفى عن الناس وأغنى : الكفاف من الرزق :كفاف.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  .ة، ودورها في تحقيق الرفاهية وطيب العيش، والنفوذ على الصعيد العالميأهمية القوة االقتصادية بواجهتيها الداخلية والخارجي

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :المستوى الدالي -  1

  :معجم المجال االقتصادي -أ 

األرض  - مصادر االنتاج  - التنافس  –العيش  –الرفاهية  –التجارة  –التصنيع  –االكتفاء الذاتي  - االقتصاد  –القوة االقتصادية 

 –قوة المال  - المشارع االقتصادية  - الغنى  –الفقر  –أموال  –الصناعات  - العمال  –الصناعة  –إنتاج العالم الصناعي  - الزراعية 

  ...السوق  –اإلنتاجية  –التجارة 

  :المستوى الداللي -  2

  :وحدات النص ومضامينها – أ

  المضامين  حيزها داخل النص  الوحداث

لقوة االقتصادية تحقيق االكتفاء الذاتي والرفاهية داخليا والقدرة على قائدة ا  النص إلى الخارجية من بداية  ] 1[ 

  .التنافس خارجيا

تضافر الجهود كل من الدولة والمواطنين من شأنه أن يحقق القوة االقتصادية   من الواجهة الداخلية إلى هذه الصناعات  ] 1[ 

  .والرفاهية للشعوب

أهمية الصناعة ومكانتها بين سائر القطاعات االقتصادية األخرى باعتبارها   اعة إلى والشعب معامن والصن  ] 1[ 

  .أعظم قوة اقتصادية

تحقق القوة االقتصادية عدة فوائد على الصعيد الخارجي، منها ما هو   من وفي الواجهة الخارجية إلى نهاية النص  ] 1[ 

  .ديبلوماسي، وما هو عسكري، وما هو ثقافي

  :المستوى التداولي -  3

  :مالمح وآليات التفسير في النص - أ

  .اعتماد الدول المعاصرة على القوة االقتصادية :إصدار الحكم �

  ].العارضتان –نقطتي التفسير : [، عالمات الترقيم...]إلى جانب  –كما   –إذن  –لكن : [عن طريق أدوات الربط :تفسير الحكم �
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: ، التمثيل...]تنقل المواطنين إلى حالة الغنى والرفاهية  –.... تدر أمواال طائلة : [قع اإليجابياتعن طريق تو  :االستدالل والبرهنة �

  .]السوق األوربية المشتركة خير مثال[

  :القيمة االقتصادية في النص -ب 

ية وطيب العيش يتضمن النص قيمة اقتصادية تتمثل في أهمية القوة االقتصادية ودورها في ازدهار الشعوب وتحقيق الرفاه

  .للمواطنين واإلشعاع الحضاري للدولة خارجيا

VI  - القراءة التركيبية:  

الدولة القوية اقتصاديا هي التي تستطيع أن تحقق االكتفاء الذاتي داخليا والمنافسة خارجيا، غير أن هذا الطلب ال يتحقق إال 

دها الكثيرة داخليا وخارجيا سواء فوائمنظومة االقتصادية بالنظر الى الفي  بتضافر جهود الدولة والمواطنين معا، وتعد الصناعة قطاعا حيويا

  .   على المستوى الدبلوماسي أو العسكري أو الثقافي
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