
 

  شعبة االقتصاد والتصرف

  التاريخ

   في التاريخ توصيـــات منهجيــة 

   أو الوثائق النصمنهجية دراسة   منهجية المقال 
يهدف المقال إلى اختبار قدرات التلميذ على  •

توظيف مكتسباته المعرفية والمنهجية  لحل 
اإلشكالية التي يطرحها الموضوع و ذلك من 

 :خالل
 تفكيك نص الموضوع ♦
خطيط واضح يتوخى الترابط بين عناصر ضبط ت ♦

 الموضوع و التوازن بينهما
انتقاء المعلومات المالئمة للموضوع و تبويبها  ♦

 حسب العناصر
 التأليف بين تلك المعلومات ♦
 االستنتاج ♦
 :و يتألف المقال من ثالثة أجزاء •

 تهدف إلى طرح إشكالية الموضوع و ذلك :المقدمة
  :من خالل

اإلطار الزماني، (موضوع تحديد اإلطار العام لل ♦
اإلطار المكاني، التعريف بالشخصية 

 ...)المركزية
اإلعالن عن عناصر الموضوع، و يكون ذلك  ♦

 عادة في شكل تساؤالت
 يهدف إلى تناول عناصر الموضوع بالدرس    :    الجوهر

  :و ذلك من خالل في شكل تحرير مسترسل 
تضمين كل عنصر من عناصر الموضوع  ♦

معلومات و األفكار المرتبة ترتيبا مجموعة من ال
 منطقيا

تدعيم األفكار بالشواهد المدعمة والمقوالت  ♦
         واألمثلة المالئمة 

 )استنتاج(اإلنتهاء في آخر كل عنصر إلى نتيجة  ♦
حسن التخلص من عنصر إلى آخر من خالل  ♦

 فكرة انتقالية أو طرح تساؤل
  : تهدف إلى التقييم من خالل :الخاتمة

 اإلجابة على اإلشكالية المطروحة بتحديد محاولة ♦
 أهم االستنتاجات

  .فتح آفاق على مسألة ذات صلة بالموضوع ♦

 :يهدف هذا العمل إلى اختبار قدرات التلميذ على •
التعامل مع الوثيقة أوالوثائق قراءة و تحليال  ♦

 وشرحا  و استنتاجا
حسن استغالل المعلومات المكتسبة و توظيفها  ♦

 و الوثائقلدراسة الوثيقة أ
 :و يتألف هذا العمل من ثالثة أجزاء •

 يهدف إلى التعريف بالوثيقة أوالوثائق :التقديم
 وتحليلها  و طرح التساؤالت التي تثيرها

 :التعريف يعني تحديد ♦
 طبيعتها -
 مصدرها -
 صاحبها -
 إطارها التاريخي -
طرح اإلشكاليات التي تثيرها الوثائق باالعتماد  ♦

 .على األسئلة المصاحبة لها
    يهدف إلى دراسة محتوى الوثيقة أوالوثائق:الجوهر

  : و إثرائها في شكل تحرير مسترسل اعتمادا على
 المعطيات التاريخية المكتسبة ♦
 األسئلة المصاحبة للوثيقة أوالوثائق ♦

  : تهدف إلى تقييم الوثيقة أوالوثائق من خالل:الخاتمة
تحديد أهم االستنتاجات و إبراز حدود الوثيقة  -

 ئقأوالوثا
فتح آفاق بطرح مسألة أخرى ذات صلة بالوثيقة  -

 أوالوثائق
االقتصار في كل مراحل العمل على : مالحظة  •

المعطيات التي تساعد على فهم محتوى الوثيقة 
  .أوالوثائق



  ) 2010جوان (الدورة الرئيسية 

  دراسة نص: الموضوع

 اإلصالح

  :التقديم

 للمناضل الحبيب ثامر، من أبرز قادة الحزب ”هذه تونس“ مقتطفات من كتاب يمثل هذا النص
يتعلق هذا النص بظروف انعقاد مؤتمر ليلة القدرفي أوت . الدستوري الجديد في األربعينات

  . فرنسا من هذه القرارات والقرارات المنبثقة عنه، كما يتناول موقف 1946

I- ظروف انعقاد مؤتمر ليلة القدر: 

  :انبثاق ظرفية جديدة عن الحرب العالمية الثانية مالئمة لحركات التحرر الوطني* 

   تراجع القوى االستعمارية التقليدية وبروز عمالقين جديدين مناهضين لالستعمار-

  حدة وجامعة الدول العربية بروز منظمات دولية مناهضة لالستعمار مثل األمم المت-

  واجماع قواها على المطالبة باالستقالل تجذر حركات التحرر الوطني -

   انطالق المد التحرري في آسيا-

II-  أهم قرارات المؤتمر وردود فعل سلط الحماية:  

  :أهم قرارات المؤتمر -1

   إجماع الوطنيين على إلغاء نظام الحماية-

   التام المطالبة ألول مرة باالستقالل-

   المطالبة باالنضمام لجامعة الدول العربية-

  : ردود فعل سلط الحماية- 2

   رفض مطلب االستقالل وقمع المشاركين في المؤتمر-

   اقتراح مشروع االتحاد الفرنسي اإلدماجي-

  اإلعالن عن مجموعة من اإلصالحات الشكلية-

   رفض التونسيين ألي مشروع ال يقوم على االستقالل←

   :الخاتمة

 القدر منعرجا في تاريخ الحركة الوطنية باعتباره كرس إجماع الوطنيين ألول ة ليلمؤتمر يعتبر
  .مرة على المطالبة باالستقالل



  )2010جوان (الدورة الرئيسية 

  ائقدراسة وث: الـموضوع 

  اإلصالح

  :تقديم ال

في إطار الحرب الباردة  بين العمالقين العالقات الدولية وتعدد األزمات  ق هذه الوثائق بتوترتتعل
فما هي أسباب توتر العالقات . وتطور هذه العالقة في اتجاه التعايش السلمي حتى أواخر الستينات

  بين العمالقين وماهي دوافع االتجاه نحو التعايش السلمي ؟

I –  لواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي وتفسيرهاطبيعة العالقة بين ا:     

  : طبيعة العالقة ) 1  

التي حكمت العالقات الدولية القطبية الثنائّية تعكس  في إطار الحرب الباردة ةتوّترمعالقة هي 

  :تعدد األزمات الدولية من أبرزها وتجّلى ذلك من خالل غداة الحرب العالمية الثانية 

  )1948سنة (التي استوجبت جسرا جويا أمريكيا لفك الحصارالسوفياتي رلين أزمة ب -

بين  كوريا الشمالية الموالية للسوفيات وكوريا الجنوبية )  1953- 1950( الحرب الكورية -

  .المدعومة من األمريكيين

  :تفسير عالقة التوتر ) 2  

 يدافع عن العالم يتمثل في الصراع بين المعسكر الغربي الذي: سبب إيديولوجي-    

الحرب بقيادة الواليات المتحدة  والمعسكر االشتراكي الذي يرفع شعار المساواة بقيادة االتحاد 

  .السوفياتي

حلف (تجسد من خالل عقد األحالف السياسية والعسكرية : سبب جغراستراتيجي-    

  )حلف فرصوفياشمال األطلسي مقابل 

  

II – حدة األمريكية واالتحاد السوفياتي ودوافع التطّور تطّور العالقة بين الواليات المت:  

  : تطّور العالقة   )1  

 الذي دعا إليه إلى التعايش السلميتطورت هذه العالقة من التوتر والصدام وتعدد األزمات 

  .خروتشوف ورحب به  كينيدي

  :دوافعه ) 2  

  رهماإلى تدميعمالقين مما يؤدي  تجّنب احتمال قيام حرب نووية بين ال-    



  ).الصين الشعبية ، فرنسا ( كتلتين ظهور قوى نووية جديدة انشقت عن ال-    

  . تضّخم مصاريف التسلح على حساب مستوى العيش في البلدين-    

  

لم تتحول الحرب الباردة إلى حرب مباشرة بين القوتين العظميين بسبب توازن الرعب  :الخاتمة 
  .رك من خاللها حتمية التعايش بين المعسكرينفعاش العالم في ظل سلم مسلحة أد. النووي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  الجغرافيا

  في الجغرافيا منهجية توصيات 

  المقالمنهجّية 

  :إلى مرحلتين ُيقّسم العمل 

I. مرحلة الفهم والتفكيك 

 :الّتمييز بين أصناف المواضيع  §

 ...مواضيع  التحليل   –

 مواضيع المقارنة  –

  مواضيع المطابقة –

  .التمييز بين المعطى والمطلوب §

  . المطلوبة وتفكيك مكّونات المفاهيم األساسّيتحديد §

 ). ة مع الحرص على التوازن بينهاة والفرعّيالعناصر الرئيسّي( بناء التخطيط  §

II.  .مرحلة االنجاز والتحرير:  

q المقدمة :  

ضبط اإلطار العام للموضوع والتمهيد له بدون الدخول في استنتاجات ودون تحميل  §
 .المقدمة جزءا من الجوهر

  طرح عناصر الشرح  §

f  الجوهر:  

  .تهاعناصر مع عنونلرسل ومترابط ل مستتحليل §

  .ات  الّدقيقةالتدعيم  باألمثلة واإلحصائّي §

  .الضرورة اعتماد مفاهيم ومصطلحات جغرافّية وتعريفها عند §

  ...حسن إخراج العمل  ، وضوح الخط ، سالمة اللغة §

q  الخاتمة:  



  .أهّم االستنتاجات §

  . فتح آفاق §

  .تجّنب االقتضاب أو اإلطالة §

  

  

 

  

  ة دراسة الوثيقة أو مجموعة وثائقمنهجّي

q م العمل إلى مرحلتين قّسُي : 

I.  تفكيكالفهم والمرحلة  

  .العنوان المصاحب لدراسة الوثائق موضوعها العاميمثل  §

  . العالقات بين الوثائقتبّين §

  .ه إلى محاور االهتماموّجها ُتقراءة األسئلة المصاحبة ألّن §

   .ةاالقتصادّيعات واألنشطة  حسب القطا: ا تبويب المعطيات منطقّي §

في و في الفالحة إلى نباتي أو حيواني وفي الصناعة حسب األجيال : تصنيف اإلنتاج §
 .الخدمات حسب الفروع 

 .استخراج نسق التطور  §

II. مرحلة االنجاز والتحرير   

q التقديم : 

 : ة الوثيقة أو الوثائق وطبيعتها التعريف بنوعّي §

 .ة ات ثابتة أو تطورّي أو إحصائّيجدول إحصائّي –

 .) أو رسم دائري أو رسم باألعمدة ىمنحن ( رسم بيانّي –

  .)ة ،رسم كاريكاتورية ،الفتة إشهارّيصورة فوتغرافّي(  وثيقة مصورة  –



  .نّص –

 ...ةخريطة جغرافّي –

ة واإليجاز في  بالعنوان والدّقاالكتفاءعدم : موضوعها   مصدر الوثيقة أو الوثائق و §
  . ة دون الدخول في االستنتاجاتلعاّمتحديد الفكرة ا

  .ذكر الموضوع المشترك للوثائق وتنزيله في السياق §

 طرح عناصر الشرح أي األسئلة المصاحبة دون تغيير في ترتيبها ومحتواها وعنونة  §
  .األسئلةوفق العناصر 

q الجوهر:  

  .باتمكتس اللمطلوب اعتمادا على األسئلة المصاحبة مع توظيف لمسترسل تحليل   §

  . الوثيقة أو الوثائق االنطالق منو د بالمطلوب  التقّي §

  .ة وحسن توظيفها تعريف المفاهيم الرئيسّي §

  . التدعيم بأمثلة وإحصائيات دقيقة §

   :تجنب

 مقال حول  وتحريرالمصاحبةألسئلة  لو لوثائقل اإلهمال الكلي أو الجزئي للوثيقة أو  §
  .موضوعها

والوقوع في أة والتطرق إلى محتواها بطريقة سطحّي على حدة وثيقة  دراسة كّل §
  .المحاكاة

  .إهمال الوثيقة أو الوثائق اإلجابة على األسئلة و §

  .التفسيرات الخاطئة §

q  الخاتمة:  

 ). حدودها أهمّية الوثائق و  (الوثيقة أو الوثائقتقييم  §

 .فتح اآلفاق §

  : تجنب  

 .قاردة في الوثيقة أو الوثائتلخيص األفكار الو §



  . إنجاز خاتمة مقال §

  . إعادة كتابة األسئلة أو عنوان الوثيقة أو الوثائق §

  .اإلطالة االقتضاب و §

  . أسئلة يصعب اإلجابة عليهاتحويله إلى إهمال فتح اآلفاق أو  §

  



2010

 

  اإلصالح
 

  :المقدمة

 القّوة في المتمثلة االقتصادّية قوتها ضلبف عظمى عالمّية قّوة ةاألمريكّي المتحدة الواليات عتبرت 

 متنوعة دعائم إلى ةاالقتصادّي القوة هذه تستند و األوجه المتعدد العالمي نفوذال و العالية  االنتاجّية

 جانب إلى، فيه التحكم على فائقةال قدرةال و ثريال وطنيال مجالوال  المتعددة الطبيعّية المزايا منها

  . لتحّوال وسرعة محكم تنظيم من الالمج هذا به زيتمّي ما

  ؟األمريكّية ةاالقتصادّي القوة بناء في الطبيعي العامل دور هو فما

 في ةالمجالّي التحوالت دور ماهوو ةاألمريكّي القوة إرساء في المجال في التحكم ساهم كيف

  ؟تدعيمها

I. ثرّي وطنّي مجال إلى تستند اقتصادية ةقّو .  

   فتاحهان ةأهمّي و المجال شساعة .1

2كلم مليون 9.4 قرابة مساحته تبلغ فسيحا اوطنّي مجاال ةاألمريكّي المتحدة الواليات تمتلك  
 

 20 طولها يتجاوز ةبحرّي سواحل  به تمتّد ، )األوروبي االتحاد مساحة ضعف ليمث ما(

 العالمي المجال في مركزيا موقعا المتحدة الواليات تحتل .الموانئ إلقامة مالئمة كلم ألف

 أوروبا مع التعامل لها ّتيسر التي) بحرّية واجهات ثالث( المحيطات أنشط على النفتاحها

 المطلة الجديدة ةالصناعّي البلدان و  الصينو اليابان و الالتينية أمريكاو إفريقياو الغربية

   .الهادي المحيط على

   الباطنية و السطحية الموارد بوفرة الفسيح الوطني المجال هذا يمتاز و

  

   :الباطنية و السطحية الموارد ضخامة و تنوع .2

 و  ةاألمريكّي ةالفالحّي للقوة دعامة مثلت متنوعة ةسطحّي بموارد األمريكي المجال يزخر
 مساحاتها أغلب تغطي التي ةاألمريكّي فالسهول عظمى تصديرية و ةإنتاجّي قوة جعلتها

 في الكبرى السهول مثل ( ةاألمريكّي األراضي مساحة من% 50 تحتل  الخصبة التربة

 المتداد نظرا و   .الجملية المساحة من% 19 من أكثر ةالزراعّي المساحة تبلغ و) الوسط

 ذلك عن فضال ةالفالحّي المنتوجات تنوع في يساهم مما ةالمناخّي األقاليم تتعدد المجال



 مراعي و )مليةالج المساحة من%28.4 (غابات من ةالنباتّي الموارد  المجال هذا في تتوفر

   . الشاسعة الماشية تربية في تستغل) الجملية المساحة من%25.5 (طبيعية

 روافده و الميسيسيبي نهر مثل العمالقة األنهار من شبكة ةاألمريكّي األراضي تشق و

 و ةالكهرومائّي الطاقة توليد و ةالسقوّي المساحات توسيع في ةالمائّي الثروة هذه  وتساهم
  .للنقل ةالداخلّي الحركة تيسير

 الخامات من كبيرة بثروات األرض باطن يزخر ةالهاّم ةالسطحّي الموارد هذه جانب إلى

 الفحم من طائلة مدخرات األمريكّية المتحدة الواليات تمتلك إذ ةالمعدنّي و ةالطاقّي

 تحتل ماك 2010  سنة اعالمّي ثانيةال المرتبة وتحتّل العالمي اإلنتاج من%17 ـب تقدر الحجري

 . السنة نفس في عالميا%19 بإنتاج الطبيعي الغاز في الثانية و النفط إنتاج في الثالثة المرتبة

 االستهالك ةألهمّي نظرا جةبالحا يتف ال الثروة هذه فإن ّيالطاق اإلنتاج ضخامة رغم لكن

   ) .للمحروقات المتزايدة االقتصاد حاجة و الداخلي

 و      النووية مثل البديلة الطاقات تطوير على ةاألمريكّي المتحدة الواليات تعمد لذلكو
 استراتيجي مخزون بتكوين النفط خاصة و المحروقات استيراد ةعملّي من حّدلل ةالشمسّي

   .العالمّي نفوذها و ةاالقتصادّي تهاقّو تدعيم قصد

 صناعةلل ةرئيسّي دعامة مثلت الخامات من طائلة ثروات األمريكّي األرض باطن يحتوي

 الواليات تجعل وفيرة بكميات المناطق من العديد في المناجم تنتشر حيث ةاألمريكّي

 النحاس : مثال العالم في المنتجين أكبر ضمن المتقدمة المراتب تتبوأ ةاألمريكّي المتحدة

 اإلنتاج من%12 الرصاص– اعالمّي لثانيةا المرتبة وتحتل 2009 في العالمي اإلنتاج من7.7%

 المرتبة مثال الثمينة و النادرة المعادن في أولى مراتب تحتل كما الثالثة المرتبة يالعالم

  .2007 سنة في العالمي اإلنتاج من%11.7 ـب الذهب إنتاج في الثانية

 و ةاالقتصادّي القطاعات لمختلف ركيزة المتنوعة و الضخمة الطبيعية الثروات هذه مثلت
 حسنلت محكما تنظيما مجالها تنظيم على المتحدة ياتالوال تحرص و ةاإلنتاجّي ةقولل ادعم

  .االستهالك بمراكز بالموارد ةالغنّي المناطق تربطل و الثروات هذه استغالل

  ؟ ةاالقتصادّي القوة ركائز إحدى مثللي المجال في التحكم يتّم فكيف

  

II. التنظيم محكم مجال إلى تستند قوة :  

  ناجع إداري و سياسي تنظيم .1

 أن إلى مراحل عبر الوطني مجالها تشكيل من ةاألمريكّي المتحدة ياتالوال تمكنت 

 المحيط إلى األطلنطي المحيط من تمتد حدودها أصبحت و ةالترابّي وحدتها اكتملت

 فيدرالّي سياسّي إدارّي نظام إطار في البالد تنظيم وتّم .والية 50 من متكونة الهادي



  من نمّكوُي الشاسعة البالد مساحة مع يتالءم النظام هذا و للواليات اذاتّي حكما يمنح

 تتمتع حواضر بروز على ويساعد  متماسكة ةترابّي وحدة في الواليات كل اندماج

 الواليات ركزت إذ  األمريكي المجال استقطاب عملية ريّس كما كبير إقليمّي بنفوذ

   .متكاملة و           كثيفة متنوعة اتصاالت و نقل منظومة ةاألمريكّي المتحدة

 :متطورة و متكاملة نقل منظومة .2

 مما الشاسع المجال كامل في اتصاالت و نقل منظومة ةاألمريكّي المتحدة الواليات أرست 

 تعمير في ارئيسّي دورا لعبت متنوعة برّي نقل شبكات تمتلك فهي ةاالقتصادّي قوتها مدّع

 الفحم  (منها الثقيلة خاصة البضائع  3/1 قرابة  نقل نؤّمُت التي ةالحديدّي ةشبكال أساسا و المجال

 من % 25 و المسافرين من % 80 من أكثر نقل طرقاتال شبكة  نؤّمُت كما) ...الحبوب، الحديد،

 كّل بين ربطال ّهلسُت كلم ألف170 العالم في األطول السيارة الطرقات شبكة  تمتلك كما البضائع

 ةاإلنتاجّي القوة تنامي لسرعة و الفائقة السكان ةكّيحّرتل تستجيب و حواضرها و الواليات
 حقول كبرأ تربط العالم في المحروقات لنقل أنابيب شبكةب  البّري النقل يكتمل و. ةاألمريكّي

 ربط  في رئيسي بدور يضطلع فهو المائّي النقل أّما. االستهالك مناطق بأهّم والغاز النفط

 البحيراتو ةالداخلّي األقاليم القتصاد الفقري العمود يسيسبيالم شبكة وُتعتبر بالجنوب الشمال

 نشطأ من كبرىال موانئال وتعّد. لوران سان نهر بواسطة األطلسي بالمحيط المتصلة  الكبرى

 المتحدة الواليات تملك كما .نيويورك و              هيوستن و لويزيانا ميناء مثل ةالعالمّي الموانئ

 في األمريكّية المدن اندماج سهّل مطار ألف 20 حوالي المطارات من فةكثي شبكة األمريكّية

   .وبسطن داالسو شيكاغوو أطلنطا مطار مثل المحورّية المطارات أهّم ةالعالمّي النقل شبكة

 في كثافة و امتدادا  شبكاتال أكثر  من اتصاالت بشبكة األمريكّية المتحدة لوالياتا تتمتع

 اإلعالم دفاقأ من جزء كبرأ على تستحوذ جعلها مما %63 األنترانت اذنف نسبة بلغت إذ العالم

 النفوذ وتوسيع ةاألمريكّي للمؤسسات التنافسّية القدرة لدعم تناميها من وتستفيد العالم في

  . العالم في األمريكي

 المجال تعمير في رائد بدور الحواضر قامت ، ةاالقتصادّي للقوة ادعم ةالحضرّي الشبكة تمثل

 المدن من كثيفة شبكة أصبحت ثّم والطرقات الحديدية الخطوط منها تنطلق عقد إلى تحولت و

 من %98 و السكان مجموع من %80 تستوعبو تنظيمه و المجال استقطاب على القدرة مدّعُت

 ةتكنولوجّي أقطاب و ةقيادّي خدمات تحتضن اقطرّي و اإقليمّي تشع متراتبة مدن وهي شطينالن
 الشمس بحزام نمّوا وأسرعها حيوّية الحواضر أكثر توجد .االستهالك و إلنتاجل  مراكز و

 ولوس بوسطن، شيكاغو، مثل القطرية الحواضر وتتمتع... سياطل هوستن، دالس، ، ميامي

 ونفوذها السياسّية بوظيفتها واشنطن مدينة تتميز .عالمّي واشعاع كبيرة نفوذ بمناطق أنجلس

   .وعالمّي وطني إشعاعب نويورك وتنفرد العالمي



 من األزمات لتجاوز السريعة تحوالتال على الفائقة القدرةو المجال ةديناميكّي تعتبر كما

  .ةاالقتصادّي القوة ركائز

III. لالتحّو سريع مجال إلى تستند اقتصادية قوة:   

    :ةالصناعّي ةالمجالّي التحوالت .1

 إعادة الصناعي الحزام أو الشرقي الشمال عرف إذ ةهاّم تحوالت الصناعي المجال شهد

 بالتفتح والسيارات الفوالذ صناعتي هيكلية بإعادة  القديمة الصناعات أزمة لتجاوز هيكلة

 على التعدين مصانع بعض توطين وبإعادة الياباني منه وخاصة األجنبي المال الرأس على

 طقمنا ظهرت التحوالت لهذه ونتيجة  الكبرى البحيرات وسواحل األطلنطي الساحل

 بوسطن حول 128 الطريق منطقة منها المتطورة الصناعات في متخصصة جديدة ةصناعّي

 من مّكنت إضافية ةمالّي موارد روّف امّم ةالصناعّي حيويتها الشرقي الشمال مدن استعادت

  يضّم الذي الشمس حزام برز المقابل في و . وشيكاغو كبسطن المدن مراكز بعض تجديد

 وصناعة بسياتل فضائية الجو كالصناعة ) الثالث الجيل اتصناع (متطورة صناعات

 صناعات و بالتكساس البتروكيميائية الصناعة و بكاليفورنيا بسيليكونفالي المعلوماتية

   .الشمس حزام ألقاليم الصناعي الوزن نما التطور لهذا ونتيجة  الماكيالدوراس في النسيج

   .االقتصادّية القوة هاإلي استندت تحوالت الفالحي المجال عرف كما

  

  :ةالفالحّي ةالمجالّي التحوالت .2

 األحزمة على ادخال في تتمثل جوهرية تحوالت الفالحّي للمجال تقليديال التنظيم شهد 

 فالجنوب:  الفالحي القطاع في األزمات لتجاوز اجديد اتنظيم اإلنتاج ةاألحادّي المتخصصة

 اللحوم وإنتاج الدواجن تربية  على تعتمد فالحته أصبحت بل القطن موطن يبق لم القديم

 الحضرّية التجمعات حول الخضر و الغالل إنتاج في متخصصة فالحة نمت كما البيضاء

  ةالسقوّي والزراعات القطن زراعة توسعتف الغرب في اأّم .المتنامية المدن حاجيات لتلبية

  ةالمجالّي التحوالت بين من نذكرو والغالل الخضر إلنتاج والية لأّو كالفورنيا وأصبحت

   اللحوم إلنتاج األبقار لتسمين تضيعا الكبرى السهول في  بروز

    .للسكان ةالمجالّي ةالتحركّي في  أيضا المجالي التحول يظهر كما

  للسكان ةالمجالّي  التحركية .3

 أدفاقا ةالمجالّي  ةالتحركّي هذه دوّلُت إذ الشرقي الشمال  أزمة من الحّد في التحول هذا يساهم

 والعلماء والفنيين العاملة اليد فتوجه  لألقاليم ةاالقتصادّي التحوالت تواكب ةداخلّي ةهجرّي

 التشبع درجة بلغ الذي الشرقي الشمال من المتطورة التكنولوجيا صناعات في والمبادرين

 وال ةاالقتصادّي األنشطة وتنامي االستثمار نمّو بسرعة تتسم التي الشمس حزام واليات نحو



 تسهم وبذلك الّصناعي، المجال بتحّوالت ارتباطا العالية التكنولوجيا صناعات في سيما

 ةالضرورّي ةالبشرّي الطاقات توفير وفي الشرقّي الشمال أزمة من الحّد في ةالمجالّي ةالتحركّي
 ةللقّو الداعمة األقاليم أنشط من أصبحت التي ةوالغربّي ةالجنوبّي المناطق اقتصاد لدفع

  .ةاألمريكّي

  

  : الخاتمة

 في تحكمها  نجاعة و العريضة ةالطبيعّي مؤهالتها األمريكّية المتحدة الواليات وظفت

   .ةالعالمّي سيطرتها لتدعيم و ةاألمريكّي االقتصادّية القوة لبناء المتحول مجالها

  ؟ العظمى األمريكّية القّوة بناء في ساهمت التي األخرى الدعائم ماهيف

  



  2010ة جوان مواضيع الدورة الرئيسّيإصالح 
  

 دراسة وثائق: الـموضوع الثاني 
 

 االصالح
   :التقديم

  ،1تبرز الوثيقة عدد: ة في البرازيل وبعض عواملها  التباينات اإلقليمّيوثائق تهّم ثالث تشمل الدراسة
تبين الثانية وهي جدول احصائي ثابت ، وة في البرازبلمجالّيلتباينات الاخريطة  وهي بدون مصدر،

 مأخوذ من 2005رازيلية سنة ألقاليم الخمس الب لةواالجتماعّي ةاالقتصادّيفي بعض المؤشرات التباين 
 لبعض العوامل  وهي نص  3تتعلق الوثيقة عدد ،و)بتصرف ( 291 و 288 ص 2008أمريكا ،بريال 

ة لهذه الفوارق ومصدره هرفي تيري ومارتين درولز من مقال ورد في رة المفّسة والتنظيمّيالتاريخّي
 ".االندماجتسيير "مؤلف جماعي بعنوان 

 العالم،وهو يبرز عدم –علق دراسة هذه الوثائق بالبرازيل كبلد من الجنوب أو أطراف النظام وتت
ة الجديدة ،وتشمل الدراسة مسألتين لصناعّينموذج لألقطار االتجانس داخل العالم النامي فالبرازيل 

لق الثانية  العميقة ،وتتعة واإلقليمّيةاالجتماعّيد التنمية من خالل التباينات  األولى بحدوتهتّم: أساسيتين 
    .ة والتنظيمية المفسرة لهاخّيببعض العوامل التاري

  
 I – العميقةة قليمّياإلباينات تال:   
  )مع تصنيف للمؤشرات 2 و1توظيف الوثيقتين عدد(

ا ة ،إذ أفرزت مجاال مركزّية حاّدة ومجالّية بتباينات اجتماعّي البرازيلّياالقتصادّية اقترنت القفزة   
ا في الشمال والوسط ا في الشمال الشرقي وآخر ريادّيي الجنوب الشرقي والجنوب ومجاال طرفّيف

  :الغربي 
 :الجنوب الشرقي والجنوب :المركز  .1
 ه يعتبرّنفإ من مساحة البرازيل %17.6 إّاله ال يمثل فرغم أّن ،ة تقدما أكثر المجاالت اإلقليمّييمثل

ف ان رغم تكّثة للسّكة المجالّيان ويستفيد من التحركّيوع السّك من مجم% 75بالثقل الديمغرافي  مركز
  والجنوب )ك ومحّرإقليم مركزّي (الجنوب الشرقّي عتبرنه الخريطة ،وُيتيارات نحو الداخل مثل ما تبّي

 للبالد  من الناتج الداخلي الخاّم% 73.6 للبالد إذ يوفران االقتصاديالقلب  )ندمج  ُمقليم طرفّيإ( 
ز هذا البرازيل المركزي  للبالد ،ويتمّي من اإلنتاج الفالحّي% 75 و  من اإلنتاج الصناعّي% 84.6و

 بالجنوب % 5.9ة  إذ ال تتجاوز نسبة األمّيةاالجتماعّيراته ن مؤّشوبتحّسنه بارتفاع مستوى عيش سكّا
 فهي  ومالّيّيعتبر حواضره وأساسا ريو دو جانيرو مركز دفع اقتصاد ،وُتبالجنوب الشرقّي % 6.5و 

ة وتحتضن أكبر بنوك ة والخدمّي من المؤسسات الكبرى الصناعّي%80العاصمة الحقيقية للبالد إذ تأوي 
ويحتكر مثلث  )  مليون ساكن 20يزيد عدد سكانها عن (  وهي ثالثة أكبر حواضر العالم الالتينّيةأمريكا 

   .اج الصناعّية اإلنتبيلو أوريزنتي غالبّي -  ساو باولو -ريو دو جانيرو
   والشمال والوسط الغربّيالشمال الشرقّي: ة األقاليم الطرفّي .2

الشمال وهي تشمل  ،ة خاضعة لهيمنة البرازيل المركزيتبقى هذه األقاليم ،رغم عدم تجانسها، هامشّي
  . كإقليمين كامنينسط الغربّي والشمال والو كمجال ريفي متأزم الشرقّي

ويبقى )  من المساحة % 82.4( من سكان البرازيل رغم شساعتها % 35  إّالماألقاليفال تمثل هذه 
وفي اإلنتاج  ) % 15.4 (وفي اإلنتاج الصناعّي ) %26.4( إسهامها محدودا في الناتج الداخلي الخام 



ة مقبولة إذ تتراوح فيها نسبة  ألغلب سكانها ظروفا معيشّيماألقالير هذه ،وال توّف ) % 25 (الفالحّي
  .‰ 21.9 و‰ 8.9بين األمية 

 عّدُي كمجال متخلف فالشمال الشرقّي:  ،فإّن هناك بعض الفوارق ةورغم التشابه بين هذه األقاليم الثالث
ة سالبة وينحصر التصنيع  بحصيلة هجرّيصفما وأكثرها فقرا رغم عراقة تعميره ويّت األقاليم تقّدأقّل

 ضعيفا بسبب كثرة مستغالت في أكبر مدنه مثل رسيف وسلفادور وباهيا ،ويبقى المردود الفالحّي
 إقليمين رياديين أو البرازيل الكامن نالشّك فُيا الشمال والوسط الغربّيأّم.المينيفنديا والميكروفنديا 

  .ودية إحيائهما ة ومحدبفضل اتساع المساحة وضخامة الموارد الطبيعّي
  .ةالتنظيمّي ة ومن بينها العوامل التاريخّية بعوامل متعددة التباينات اإلقليمّيهذه ط ترتب

II – ةاإلقليمي اتعوامل التباين :   
  )اإلثراء  مع التوسع و3توظيف معطيات الوثيقة عدد(

 :ةالعوامل التاريخّي )1
  ):الجنوب  شرقي والجنوب ال( ظروف مالئمة للتنمية بالبرازيل المركزي .أ

نت  والتي تباي)ةالدورات االقتصادّي( مراحل التعمير  وباإلرث االستعمارّيبترتبط هذه العوامل 
الظروف المالئمة للتنمية ،فقد استفاد  لبرازيل المركزّيرت ل والتي وّفتأثيراتها على مختلف األقاليم

 ،هذه الدورة التي أسهمت بدور 1930 و1850 من دورة القهوة التي امتدت بين الجنوب الشرقّي
فقد جلبت هذه الزراعة رؤوس أموال كبيرة ودفعت إلى  ، امجالّي ا وي في تنظيمه وهيكلته اجتماعّيأساّس

حركة ثم انطلقت أسهم في ازدهار مدينة ساو باولو ،ا ة مّمة بالسكك الحديدّيتجهيز المنطقة الساحلّي
   وانفردت  صارم ساعد الصناعات الناشئة على النمّوئّيطار نظام حماالتصنيع من هذا اإلقليم في إ

 ة عبور اجبارّيلت إلى محّط والتجهيز فتحّواالستهالكة توريد حاجيات البالد من مواد  بمهّموساو باول
 األقاليم األخرى تصديرا وتوريدا ومركزا لتجميع عائداتها من العملة الصعبة ،ومكنت هذه لبضائع كّل

  . من هذه الظروفواالستفادة االندماجلجنوب من قليم اة إالحركّي
   ): والوسط الغربّيالشمال والشمال الشرقّي( ة ظروف غير مالئمة باألقاليم الطرفّي.ب

فقد  ، المالئمة لتحقيق التنميةواالجتماعّية االقتصادّيةة الظروف توفر لألقاليم الطرفّيتفي المقابل لم 
ة لقصب السكر قتصاده بالزراعة األحادّي ال وارتبط المكّبودّي من اإلرث العبتضرر الشمال الشرقّي

دورة وتطورت ، استغالل العبيد األفارقةالتي انتشرت في أواسط القرن السادس عشر وقامت على 
ة  شديد حاال دون ظهور طبقة اجتماعّيز عقارّي وترّك قوّي استقطاب اجتماعّيقصب السكر في ظّل

خالفا ،ها رت هذه الدورة أرباحا طائلة لكبار اإلقطاعيين ،فإّن ،ولئن وّفد اقتصاد اإلقليم وسطى تسُن
 من ان والحّدة للسّكف لتطوير اإلنتاج وتنويعه أو لتحسين الظروف المعيشّيوّظ لم ُت،للجنوب الشرقّي

  ...فت لشراء المزيد من األراضي والعبيد مما أدى إلى توسع ظاهرة الفقر ّظبل ُو الآلمساواة
هذا اإلقليم خالل القرن  في الشمال والوسط الغربي نفس الظروف ،فقد شهد برازيل الريادّيوعرف ال

 رت النفاذ إلى أعماقها وأسهمت في نمّوالتاسع عشر، دورة المطاط التي اقتحمت الغابة الكثيفة ويّس
 الطريق شّقات اإلعمار واإلحياء حينما أقدمت الدولة على ،ونشطت عملّي" مناوس"و" بيليم " مدينتي 

رين استفاد منها ة ورصدت حوافز للمعّمومناطق حّرزت عدة أقطاب تنمية العابرة ألمازونيا ورّك
   ... الماشية الوافدين من الجنوب الشرقّيخصوصا كبار مربّي

  ةة ،أسهم تعاقب استراتيجيات التنمية في دعم هذه التباينات اإلقليمّيباإلضافة إلى العوامل التاريخّي
  :ةنماذج التنمّي تأثرمرتبطة بعوامل  )2

   :)1985 – 1964 (نموذج التنمية المتخارج خالل فترة الحكم العسكرّيمرحلة  .أ



 التصنيع الحاّث( من نموذج التنمية المتخارج )  والجنوب الجنوب الشرقّي ( استفاد البرازيل المركزّي
فاندمج بسرعة في  أكبر مستفيد منها ، باعتبارهمت مكانته في نطاق هذا التوجه إذ تدّع) على التصدير 

ة ة الواردة وأغلب المؤسسات الكبرى الخاّص األجنبّياالستثمارات واستقطب جل  العالمّياالقتصاد
  . الصناعات بفضل ما ضمنه لها من مقتصدات الحجم ة وكّلوالعمومّي

ة وضعف والعمومّية  الخاّصلالستثماراتلضعف استقطابها " ة طرفّي"ة األقاليم في حين ظلت بقّي
  ...ة  واستنزاف ثرواتها من قبل الشركات عبر القطرّي والعالمّي المحلّياالقتصاداندماجها في 

  :)خوصصة المؤسسات وتحرير التجارة (  1985االنفتاح االقتصادي بعد مرحلة  .ب  
                ةقتصادّياال التدريجي للدولة من الحياة واالنسحاب االقتصادّي االنفتاحه البرازيل نحو   توّج

   .مال األجنبّي على الرأساالنفتاحومواصلة سياسة والمشاركة في اإلنتاج ،
  العالمّياالقتصاد للبرازيل المركزي بمزيد اندماجه في االقتصاديةودعمت  هذه المرحلة المكانة 

ة جعلت ياكل اقتصادّيه من رصيد بشري وهكوتعميق اشعاعه ونفوذه على باقي األقاليم بفضل ما امتل
 ة ،الخوصصة ، في حين تواصلت صعوبات األقاليم الطرفّي  واالنفتاحة منه المستفيد األكبر من عملّي

  ... والعالمّيوبقيت استفادتها محدودة من هذه المرحلة  وتواصل ضعف اندماجها في المجالين الوطنّي
  
   : خاتمةال

ة بين البرازيل المركزي  والمجالّيةواالجتماعّي ةتصادّياالقمكنت هذه الوثائق من ابراز التباينات 
ة ّيود أحد نقائص التجربة التنمرة لها ، والتي تجّس وبعض العوامل المفّسوالريادّي والبرازيل الطرفّي

 ةواالجتماعّي ةاالقتصادّيإلى مظاهر القفزة  أنها لم تتعرض  ،إّالالبرازيل كنموذج من بلدان الجنوبب
 مثل تزايد مت اشعاعه الدولّي ودّعةالالتينّية بأمريكا ة إقليمّي جديد وقّوإلى قطر صناعّيوالتي حولته 

  .ة للتجارة تأثيره في المنظمة العالمّي
  

    
  

      
  
  

 
 
 
 
 
 


