
 شعبة االقتصاد والتصرف                        التاريخ 

 توصيات منهجية 

 منهجيـــة دراسة الوثيقة أو الوثائق تاريخية

 :على البكالوريا في الممتحنتهدف دراسة وثيقة أو وثائق في التاريخ إلى اختبار قدرة 

 .وتقييماالتعامل مع الوثيقة أو الوثائق قراءة وتحليال وشرحا واستنتاجا  -

 .حسن استغالل المعلومات المكتسبة واحكام توظيفها لدراسة الوثيقة أو الوثائق -

 :تتألّف دراسة الوثيقة أو الوثائق من ثالثة أجزاء مترابطة ومتكاملة

  :التقديم -
وطرح  إطارها التاريخي وتحديد موضوعها يهدف إلى التعريف بالوثيقة أو بالوثائق ووضعها في

 :التساؤالت التي تثيرها من خالل المراحل التالية

 .تحديد نوعيتها -

 .أو مصادرها التعريف بمصدرها -

 .التعريف بمؤلفها بما يفيد موضوع الدراسة -

 . على المستويين المحلي والعالمي تحديد إطارها التاريخـي  -

لوثائق واالعالن عن عناصر الدراسة تحديد موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها الوثيقة أو ا -

 .باالعتماد على األسئلة التوجيهية المصاحبة

 :الجوهر -

 :يهدف إلى دراسة الوثائق دراسة معّمقة بتفسير محتوياتها وتحليل مقاصدها وأبعادها، وذلك بـ

 .ةثائــق حسب اإلشكاليات المطروحالتّعمـــــق في دراســـة الو -

ويتألّف كل عنصر  ،الوثائق تطرحها التيالدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات  تنظيم -

  .من فقرات تتضّمن كل واحدة منها فكرة أساسية

 .رخلّص عند المرور من عنصر إلى آخاعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن الت -

الوثيقة أو الوثائق لتحديد األحداث والظواهر التاريخية نطال  من األفكار والمعطيات التي تقدمها اال -

 . التي تتضمنها

 .شرح مقاصد مؤلّف أو تحديد ما يمكن استنتاجه من معطيات توفّرها الوثيقة أو الوثائق -

متطلبات إشكاليات الوثيقة أو الوثائق  تقييم هذه المعطيات ونقدها بتوظيف المكتسبات المعرفية حسب -

 .دون السقوط في السرد المجاني أو المحاكاة

 :الخاتمــــــــة -

 :تهدف إلى تقييم الوثيقة أو الوثائق وذلك بـ

 .إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي تّم التوّصل إليها خالل مراحل الدراسة -

 .يات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسةفتح آفا  على اشكال -
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: االقتصاد و التصرف   التاريخ           الموضوع األول : الشعبة       1025امتحان البكالوريا    دورة الرئيسية 

 :دراسة نّص 

 الثانيةالحرب العالمية  أثناءالتونسية  الحركة الوطنية      

 مقدمة 

، 2491وهو طبيب تونسيو صهر الوزير محّمد سنيق رئيس الحكومة التونسية خالل سنة  نّص سياسي لسعيد المستيري

 في الحركة الوطنية التونسية ومساهمته الظروف التي حفّت بتولّي المنصف باي العرش في تونس هيبرز في ،2491

 وانعاشها وما رافق ذلك من ردود فعل السلط الفرنسية تجاهه والتي انتهت بعزله وتأثيرها على التطّور النضال الوطني

ترجمة هشام " الحكم والمنفى: المنصف باي"إلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية، واقتطف هذا النّص من كتابه 

 األحداث في مجريات عرفتها التي التطّورات إطار هذا النّص في تنّزلوي. 2442القروي، نشرته دار األقواس للنشر سنة 

عمليات هذه  لبعض كانت مسرحا التونسية خاصة وأن البالد ،(2491 – 2414) الثانية العالمية الحرب عالميا وطنيا أثناء

 جوان 24 في للعرش باي المنصف اعتالء مع وتزامنت جديدة سياسية معطيات وأفرزت عّدة تأثيرات لها وكانت الحرب

 ونفيه خلعه بعد أو حكمه فترة خالل سواء الوطني النضال انتعاش في واسهامه التونسية الوطنية للحركة ودعمه 2491

ظروف تولّي فما هي  .2491سنة  الوطنية الجبهة وتكوين المنصفية الحركة نشأة مع الوطنية الوحدة تدعيم في زاد بما

ردود فعل سلط الحماية تجاهه وانعكاسات ماهي و مظاهر انتعاش العمل الوطني في عهده؟ المنصف باي العرش؟ وما هي

 ؟2491ذلك على الحركة الوطنية التونسية إلى حدود سنة 

I  خالل فترة حكمه الوطني العمل انتعاش مظاهرو العرش باي المنصف تولّي ظروفـ : 

  :العرش باي المنصف تولّي ظروف .2

 :، وقد اتسمت الظرفية العامة لتولّيه العرش بـ2491جوان  24الحكم في وصل المنصف باي إلى 

 2411بعد موجة القمع الرهيبة التي تعّرضت لها الحركة الوطنية إثر أحداث أفريل : تشتت العمل الوطني وتراجعه -

 بداية منذعمارية، إذ وساهم ذلك في تشتته خاصة مع تزايد القمع والتضييقات االست. دخل العمل الوطني مرحلة السرية

 بعضها وعطلت الصحف على الرقابة بتشديد فقامت ،العامة الحريات تلغي التي العرفية حكاماأل فرنسا علنتأ الحرب

 من اكثر بتجنيد قامت كما بمرسيليا، نيكوال سان سجن الى ونقلتهم الوطنيين الزعماء واعتقلت ،(الزهرة ـ الفتاة تونس)

في نفس الوقت تواصلت تواصل الخالف بين الحزبين الدستوريين  .االهالي بين من العاملة اليد وتسخير شخص 94444

 .2411القديم والجديد بعد فشل محاولة الثعالبي توحيدهما في 

أن نزول  سعيد المستيريوقد أّكد الدكتور : تحّول البالد التونسية إلى ساحة قتال بين جيوش الحلفاء والمحور ونتائجه -

، ثّم دخول الجيوش "تورش"عملية  والجزائرية في إطاربالسواحل المغربية  2491 نوفمبر 1جيوش المحور في 

 قوات بين العسكرية للعمليات مسرح، جعل األراضي التونسية تتحّول إلى "حملة تونس"األنقليزية واألمريكية في إطار 

مالئما النتعاش الحركة الوطنية ومّكن قادتها من العودة إلى النضال من  ظرفا جديداذلك فّر قد و .الحلفاء وقوات المحور

 .المحتشدات اغالق و السياسي نشاطهم بممارسة لهم والسماح الوطنيين الزعماء سراح اطالق ما جديد بعد أن تمّ 

 الحرب بداية في: انهزام فرنسا في الحرب العالمية الثانية وبروز حكومة فيشي التي يمثّلها في تونس المقيم العام إستيفا -

 دي شارل الجنرال وانصار للنازية العميلة فيشي حكومة نصارأ بين فيها العام يالرأ وانقسم المانيا مامأ فرنسا انهزمت

 االلمانية الدعاية نوأ خاصة بالمستعمرات ونفوذها الدولي اشعاعها ذلك فقدهاوأ الكفاح، مواصلة لىإ الداعي غول

وقد عمل . المعتقلين سرح طلقتوأ واالستقالل بالحرية ووعدتهم الحرب في التونسيين وبإقحام الفرنسية بالهزيمة شهرت

 استسالمها المحور قوات هزيمة بعد أن غير. ممارسة ضغوط على التونسيين( 2491 – 2494)المقيم العام إستيفا 

 والمحتشدات السجون في التونسيين آالف بزج جديد من والتشفي واالنتقام القمع سياسة إلى االستعمارية السلط عادت

 .الجهات عديد في تمرد وحركات واسعة احتجاجات االنتقامية السياسة هذه اثارت وقد النازية، المانيا مع التعاون بتهمة

 : العمل الوطني في عهد المنصف بايمظاهر انتعاش  .1

 :تجّسمت مظاهرها في" حركية"عرف العمل الوطني في عهد المنصف باي 

وكان ملكا مثقفا  2491جوان  24العرش في  المنصف باي عتلىا :سعي المنصف باي إلى توحيد القوى الوطنية -

. على صيانة مصالحهاعلى تمتين عالقته بالرعية وما للمطالب الوطنية حريصا لعا على واقع البالد ومتفهّ متواضعا مطّ و

، إذ بادر بإنشاء مجلس للشورى يترّكب من مام سلطة الحمايةالسلطة التونسية واثبات وجودها أ حياءكما سعى إلى إ
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أوت  22كما أّكد في لقائه يوم  .مستشارين مخلصين للوطن للبّث في القوانين التي تعرضها عليه اإلدارة الفرنسية

 .،مع المقيم العام الفرنسي في تونس إستيفا على ضرورة القيام باإلصالحات وإطالح سراح المعتقلين السياسيين2491

إلثبات وجود السلطة التونسية أمام سلطة الحماية، تمثّل أول عمل قام به : نقطة 21تقديم المنصف باي لبرنامج من  -

وممثلها في تونس المقيم  لى حكومة فيشيثّل في تقديم مذكرة إعد استشارة مجموعة من الوطنيين، يتمب، المنصف باي

تدعيم تمثيل التونسيين في المجالس وتكوين مجلس تشريعي استشاري،  منهامطلبا وطنيا  21تضمنت و العالم إستيفا،

  ...اقرار التعليم االجباري وتأميم الشركات الكبرىوالبلدية، 

إلى جانب تأكيده على ضرورة إنجاز إصالحات اقتصادية واجتماعية : إطالق سراح المعتقلين من قبل قوات المحور -

  .اطالق سراح المساجين السياسيينوالسياسية، أّكد المنصف باي خالل لقائه مع المقيم العام إستيفا على ضرورة 

ى تشكيل حكومة وطنية عل 2491جانفي في لمنصف باي قدم اأ: تشكيل حكومة وطنية دون استشارة سلط الحماية -

وضمت كل من محمود الماطري  2491من كبار رجال االعمال تولى الوزارة االولى سنة وهو سها محمد شنيق ترأ

دون استشارة  وذلك ،الرئيس السابق للحزب الدستوري الجديد وصالح فرحات الكاتب العام للحزب الحر الدستوري القديم

يخول للمستعمرين االستحواذ  مر الذي، فألغت األهاليهذه الحكومة على صيانة مصالح األ ملتوقد ع. الفرنسيةالسلطات 

ستغل المنصف باي في ذلك ضعف فرنسا وقد ا. مساواة في المرتبات بين الموظفينقت الوقاف وحقّ على أراضي األ

 .وتقلص هيمنتها بالمستعمرات

وتزايد القمع االستعماري دخل العمل الوطني  2411بعد أحداث أفريل : إلى العلنيّةخروج النشاط الوطني من السريّة  -

مرحلة السريّة، غير أّن ومع وصول المنصف باي إلى الحكم أخذ العمل الوطني يخرج تدريجيا من السرية إلى العلنية 

 . خاصة بعد دخول جيوش المحور إلى البالد لقيادات الدستورية المتعلقين، وكان ذلكإطالق سراح اودعوته ب

مّكنت ظرفية أثناء الحرب في تونس : تأسيس العديد من الجمعيات الشبابية والكشفية وصدور بعض الصحف الوطنية -

كما صدرت بعض "... الهالل األحمر التونسي"و" كّشاف تونس"من تأسيس العديد من الجمعيات الشبابية والكشفية مثل 

  ".الشباب"و" إفريقيا الفتاة"نية مثل الصحف الوط

انتعاش العمل الوطني كانت ردود فعل في  أثناء الحرب العالمية الثانيةخارجية الظروف الداخلية وال ساعدت

 .االستعماري الفرنسي تجاهه عنيفة

II  2495وانعكاسات ذلك على الحركة الوطنية إلى حدود ردود فعل سلط الحماية ـ 

  :الحماية تجاه المنصف بايردود فعل سلطة  .2

الفرنسي  بالمقيم العام ت عالقة المنصف بايروتّ ت: معارضة سلطات الحماية الفرنسية لمواقف المنصف باي الوطنية -

ما و داريةلموظفين التونسيين عن المصالح اإلقصاء ااسة التمييز االستعمارية تجاه األهالي كاسيل هداانتق بسبب ستيفاإ

، للمطالب التونسية لالستجابة الحكومة الفرنسية برئاسة المارشال بيتان، وبسبب تلكئ بالمساواة في المرتباتطالب الم

 .بالتنازل عن العرش (حادثة قصر باردو) 2491اكتوبر  21في هّدد المنصف 

كبيرا من  ظهر قدراريا املكا وطنيا تحرّ كان  باي المنصف باعتبار أنّ : عزل المنصف باي عن العرض ونفيه -

على تنحيته،  أقدمت السلطات الفرنسيةثر انتصار الحلفاء ، لذلك ومباشرة إثبات السلطة التونسيةاالستقاللية وعمل على إ

قدم ، وأمام رفضه اطلب منه القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية والمقيم العام بتونس الجنرال جوان تقديم استقالته إذ

مة التعاون مع المحوريين ثم نقل غواط بالصحراء الجزائرية بتهعن العرش ونفيه إلى بلدة األل جيرو على عزله الجنرا

 .2491سبتمبر  2الفرنسية حيث توفي يوم " بو"لى مدينة إ

  :2495االنعكاسات على الحركة الوطنية إلى حدود  .1

 

ستتعمارية بعنتف علتى المظتاهرات رّدت السلط اال: تعّرض الوطنيين إلى حملة قمع ومالحقة من قبل سلط الحماية -

االحتجاجية المطالبة بإطالق ستراح المعتقلتين، فقتد قامتت باعتقتال قيتادات التدواوين السياستية المتعاقبتة للحتزب الحتّر 

 ....(الباهي األدغم، الحبيب ثامرن رشيد إدريس، حسين التريكي)الدستوري الجديد 

 كتل التوطنيينعلى إثر عزل المنصف باي ونفيه وأجمتع خاللهتا  لحركة المنصفيةا تشّكلت: أة الحركة المنصفيةنش -

 .لى العرش باعتباره رمزا للسيادة التونسيةعلى المطالبة بعودة المنصف باي إ

طتراف هي تكتل جمع كل التيتارات واأل( 2491فيفري  11) "الجبهة الوطنية "برز في قيام : تكتل القوى الوطنية -

عتالن ج للحركتة المنصتفية التتي مكنتت متن إنتتااخلي وبنظتام ملكتي دستتوري، وكانتت قالل التدالوطنية طالبت باالستت

ونظّتم  ،لى العرش باعتباره رمزا للسيادة التونسيةعلى المطالبة بعودة المنصف باي إ قيامها بفعل اجماع كل الوطنيين
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التونسيون مظاهرات احتجاج على ابعتاده ورفعتوا شتعارات مطالبتة بالحريتة واالستتقالل معكتدين علتى انتمتاء تتونس 

 .(2491ماي  1مظاهرة )للعروبة واالسالم 

 خاتمة 

الحترب العالميتة  أثنتاءالتوطني ل الداخلية والخارجية المالئمة لتطّور النشاط امبعض العو نتوثيقة مصدرية هامة بيّ 

ة والتي تميّزت بتولّي المنصف باي الحكم وتحّول تونس إلى منطقة صتراع بتين قتوات المحتور وقتوات الحلفتاء، ثانيال

وقد استغّل المنصف باي هذه الظرفية الجديدة إلثبات السلطة التونسية واستقالليتها عن ستلطة الحمايتة متن جهتة، كمتا 

وستيزداد العمتل التوطني تصتاعدا  .ه رغتم القمتع االستتعمارياستغلّها الوطنيون للعودة للنشاط العلني من جديد وتكثيفت

 .خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي ستمثّل منعرجا حاسما في اتجاه المطالبة باالستقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

دراسة :  ثانيالموضوع ال   االقتصاد و التصرف   التاريخ    : الشعبة     1025كالوريا    دورة الرئيسية امتحان الب

 : وثائق

 ألمانيا والحرب العالمية الثانية

 :التقديم

مع أندري حوار سياسي في مثل الوثيقة األولى تت، ثالث وثائق تاريخية حول العالقات الدولية غداة الحرب العالمية الثانية

اء الحرب العالمية الثانية نثبرز فيه تراجع القوى األوروبية أورد بنصوص كليو تاكست، يوحول الحرب الباردة، كاسي 

أما الوثيقة الثانية  .ي كعمالقين جديدين يحكمان العالموعلى إثرها وبروز الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيات

السوفياتي  –كرات رئيس الواليات المتحدة األمريكية هاري ترومان، يوّضح فيه الصراع األمريكي مقتطف من مذ يفه

وهي تصريح لنفس الرئيس األمريكي هاري ترومان الوثيقة الثالثة أّن كما . 2411حول ألمانيا وعاصمتها برلين سنة 

بوقف الحرب، وورد هذا التصريح بصحيفة لوموند الفرنسية يبيّن فيه عنف الحرب الكورية وإصدار مجلس األمن لقرار 

وتوتّر  بعد الحرب العالمية الثانية طرف اتسم بغيّر موازين القوىوتتنّزل هذه الوثائق في . 2414جوان  14بتاريخ 

ساحة األوروبية العالقات الدولية مع دخول العالم مرحلة الحرب الباردة التي تميّزت بتعّدد األزمات الدولية سواء على ال

فماهي أبرز خصائص النظام الدولي الجديد  .أثناء أزمة برلين األولى أو على الساحة اآلسيوية أثناء الحرب الكورية

 ؟انعكاساته على كل من أمانيا وكوريا ماهيو ؟ المنبثق عن الحرب العالمية الثانية

I – خصائص النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية: 

 :ـ تراجع القوى االستعمارية األوروبية 2

المسرح الرئيسي للعمليات الحربية، عالمية الثانية الدول األوروبية أثناء الحرب ال كانت: األوروبية جسامة الخسائر -

إلى تدمير شبه كامل لبعض المدن وإلى تدمير البنى التحتية واتالف المحاصيل  واإلبادة الجماعيةالقصف  وأّدت أعمال

وقد أضعف حجم الدمار الذي لحقها  خرجت هذه الدول من الحرب منهارة ديمغرافيا واقتصاديا وماليا، ، لذلكالزراعية

 .  لدوليةمن موقعها االقتصادي وتبعا لذلك السياسي وتراجعت قدرتها على التأثير في العالقات ا

باعتبار عمق الكارثة الديمغرافية واالقتصادية والمالية التي تسبّت فيها : تراجع قدرتها على التأثير في العالقات الدولية -

الواليات )الحرب للبلدان األوروبية، وباعتبار أّن الدور الرئيسي في االنتصار على الدكتاتوريات كان للقوتين العظميين 

على التأثير في ( بريطانيا وفرنسا خاصة)فقد تراجعت قدرة القوى التقليدية ( واالتحاد السوفياتي المتحدة األمريكية

تراجع  وتأّكد .(2491جويلية )وبوتسدام ( 2491فيفري )العالقات الدولية، وبرز ذلك خاصة منذ انعقاد معتمري يالطا 

حة أسياسية للصراع بين العمالقين ومجال لالستقطاب إلى سا"كطرف فاعل في العالقات الدولية بتحّولها مكانة أوروبا 

 .أثناء الحرب الباردة "الثنائي

أضعف من نفوذها  التي منيت بها القوى االستعمارية التقليدية رةالمتكرّ  ّن الهزائمإ: تراجع هيبتها أمام المستعمرات -

هذا باإلضافة إلى نجاح الدعاية األلمانية واليابانية ووعودها ". الدول التي ال تهزم"بالمستعمرات ووضع حّدا ألسطورة 

باالستقالل في تأليب شعوب المستعمرات ضد الحلفاء مثلما حصل في مصر والعراق وتونس رغم تحذيرات بعض 

  .الزعماء

 : ـ بروز عمالقين جديدين 1

ة ميدورهما في هز أكبر قوتين فاعلتين في العالقات الدولية باعتبار كاالتحاد السوفياتي والواليات المتحدة كل من  برز

، غير أن بوادر أولى للخالف ترتيب مالمح العالم بعد الحربشرعت القوتان العالميتان الجديدتان في و ،المحور قوات

وسرعان ما تحّول  (.2491جويلية ـ أوت )ومعتمر بوتسدام ( 2491فيفري )إثر معتمر يالطا  بدأت تظهر بين العمالقين

ساهم في بروز نظام دولي جديد قام على قطبية ثنائية ثانية إلى متنافسين على إثرها، والحليفين أثناء الحرب العالمية ال

ي في حواره على عمق التناقضات بين النموذجين وقد أّكد أندري كاس. ت الدولية في إطار الحرب الباردةطبعت العالقا

، وأفرزت هذه "وحتّى على المستوى الحضاري"السوفياتي واألمريكي واختالفهما الجوهري سياسيا واقتصاديا 

كتلتين متعارضتين ايديولوجيا واقتصاديا وجغراستراتيجيا التناقضات نظاما دوليا جديدا اتصف بانقسام العالم إلى 

 :بين  2491مباشرة بعد  أندري كاسي في حوارهالتي أّكد عليها في  د تبلورت ظاهرة االستقطاب الثنائيوق  .وعسكريا

 مريكا الشمالية بزعامة الواليات المتحدة أوروبا الغربية وأضم كل بلدان الرأسمالية وخاصة دول ت :الكتلة الرأسمالية

. االحتواء بهدف التصدي للمد الشيوعي وتطويقه واحتوائهمريكية واعتمدت نظرية ترومان المتعلقة بسياسة األ
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واتخذت سياسة االحتواء بعدين بعد اقتصادي يمثله مخطط مارشال وبعد استراتيجي عسكري تجّسده األحالف 

 .العسكرية المتعددة

 يديولوجية وروبا الشرقية تحت وصايته االأبزعامة االتحاد السوفياتي وضع في عهد ستالين : كتلة االشتراكيةال

حزاب الشيوعية في العالم لمواجهة عالم الشيوعي للتنسيق بين األوبعث الكومنفورم وهو مكتب اإل ،والعسكرية

بزعامة  2494هذا وقد تدعم المعسكر االشتراكي بانتصار الثورة الشيوعية بالصين في اكتوبر . المعسكر الرأسمالي

 .ماو تسي تونغ

 على تحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي من حليفين أثناء الحرب العالمية الثانية إلى متنافسينتحّول الواليات الم           

  .ا على االستقطاب الثنائيأفرز نظاما دوليا جديدا قائم إثرها

II  انعكاسات النظام الدولي الجديد على العالقات الدوليةـ : 

العالمية الثانية إلى توتّر العالقات الدولية ودخول العالم مرحلة الحرب أّدى النظام الدولي الجديد المنبثق عن الحرب 

الباردة التي تميّزت بتعّدد األزمات الدولية سواء على الساحة األوروبية خالل أزمة برلين أو على الساحة اآلسيوية خالل 

 .الحرب الكورية

 :أزمة برلين .2

البارزة للحرب الباردة ونقطة صراع بين العمالقين باعتبار وضعها المعقّد ظلت المانيا وعاصمتها برلين إحدى الرهانات 

مة إلى أربع فهي مقسّ . "النقطة األكثر حساسية بأوروبا"، اعتبرها الرئيسي األمريكي هاري ترومان جغرافيا وسياسيا

واحتد . التابع للكتلة االشتراكيةها موجودة في الجزء الشرقي مناطق نفوذ سوفياتية وأمريكية وبريطانية وفرنسية، رغم أنّ 

بالقسم الغربي ثم أرادت تداولها بالقسم " المارك االلماني"الخالف عندما أقدمت القوى الرأسمالية على بعث عملة جديدة 

 االتحاد، قرار عارضه للواليات المتحدة األمريكية بالعاصمة األلمانية" الهّشة"في محاولة لدعم المكانة  الشرقي

ار لتموين ي وفرض حصار بّري على برلين الغربية، رّدت الواليات المتحدة األمريكية بتكوين جسر جوي جبّ السوفيات

 . القطاعات الغربية من العاصمة األلمانية المحاصرة، فاضطّر االتحاد السوفياتي إلى رفع الحصار

الفعل وعّمقت انقسام أوروبا وانتهت بتقسيم عبّرت هذه األزمة عن رغبة الواليات المتحدة في اثبات قدرتها على رّد قد و

وعاصمتها بون وجمهورية ألمانيا الديمقراطية االشتراكية ( 2494ماي ) ألمانيا إلى جمهورية ألمانيا االتحادية الرأسمالية 

 أصبح رمزا من رموز القطبيةوعاصمتها برلين الشرقية التي فصلت الحقا عن برلين الغربية بجدار ( 2494اكتوبر )

 .الثنائية في بعدها االيديولوجي

 :في كوريا 1 

، حّرر جزءها الجنوبي الجيش االمريكي ووضع به حكومة رأسمالية برئاسة (2424)كانت كوريا مستعمرة يابانية 

سينغمان ريمي، في حين حّرر الجيش االحمر السوفياتي الجزء الشمالي ووضع به حكومة اشتراكية برئاسة كيم إيل 

درجة الفاصل بين الكوريتين وتوحيدها  11على اجتياح خط العرض  الزعيم الكوري الشمالي ستالين شجع وقدسونغ ، 

 مم المتحدةألمجلس األمن لاستصدار قرار من  تمّ  وتحت ضغطها غير أن تدخل الواليات المتحدة. لتصبح بكاملها شيوعية

، جعل الواليات المتحدة شماليلهجوم الكوري ال، غير أّن تواصل ا"درجة 11القتال واالنسحاب وراء خطّ "بوقف 

ية بقيادة الجنرال االمريكي إرسال قوات أممب ثان األمريكية تدفع في اتجاه التدّخل العسكري المباشر واستصدار قرار

 الّ أن تدخل الصين وإرسال ماوإاألخير من احراز عدة انتصارات،  ن هذاوقد تمكّ . لتطبيق القرار األممي رتورأماك 

وإزاء هذا الخطر . ألف جندي وتهديده بتضعيفها، قلب موازين القوى لفائدة كوريا الشمالية من جديد 144تسي تونغ لـ

يد األزمة ورفض طلب الجنرال مريكي ترومان إلى وقف تصعنووية، اضطر الرئيس األ الكبير في اندالع حرب عالمية

التي أقرت  2411جويلية  11في " بان مون جون " مفاوضات فكانت . رتور استخدام السالح النووي ضد الصينأماك 

 .  درجة 11بالعودة للحدود السابقة على مستوى خط عرض 

 .البعد الجغراستراتيجي واتساع مجال الحرب الباردة لتشمل القارة اآلسيوية الكورية عكست الحرب      

 :الخاتمة

التي ميّزت تطورات الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية والخصائص النظام  المصدرية الهامة أبرزت الوثائق

بنشأة نظام دولي جديد قائم على االستقطاب الثنائي، وتحّولت فيه المجالت العالمية إلى ساحات أساسية العالقات الدولية 

الساحة األوروبية من خالل للصراع بين العمالقين، وقد برز هذا الصراع والتنافس بين العمالقين الجديدين خاصة على 

بيّن إالّ وجهة نظر واحدة لألحداث غير أّن هذه الوثائق لم ت. الكوريةأزمة برلين وعلى الساحة اآلسيوية من خالل الحرب 
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وهي وجهة النظر األمريكية باعتبار أن الوثيقتين الثانية والثالثة كانتا للرئيس األمريكي هاري ترومان الذي وإن كان 

   . يقّدمها من وجهة النظر األمريكية المعادية للمعسكر االشتراكييعتبر فاعال أساسيا في األحداث التي يرويها، فإنّه 

 

 

 

 



ّف شعبة اال  جغّافيد        صاايدت منهجية                تقصاد  ااتصا

 منهجية دراسة مجموعة من الوثائق الجغرافية جغّافيدمنهجية صحّيّ اتمقدل في ات

اختبار قدرة في الجغرافيا إلى المقال يهدف 
على تعبئة معارفه  البكالوريا في الممتحن

مسائل لمعالجة وتنظيمها وفق تخطيط منطقي 
واشكاليات تدرس الظواهر الجغرافية ضمن 
المجال الجغرافي وتبّين العالقات والتفاعالت 

 .طرحه الموضوعي بينها وفق ما
 :يتكّون هذا العمل من ثالثة أقسام

مة -   :اتمق ف
تهدف إلى تأطير الموضوع المدروس 
واالشكاليات التي يطرحها وأفكاره المحورية 

 :يةتتألّف من العناصر التالو
اإلطار )تحديد اإلطار العام للموضوع  -

المجالي بمستوياته المختلفة العالمي، الوطني، 
  ...(.اإلقليمي، اإلطار الزماني

 .تحديد اإلشكالية بدّقة -
اإلعالن عن عناصر الموضوع في شكل  -

 .تساؤالت في أغلب األحيان
 :اتجاهّ -

حسن توظيف  مقال في الجغرافيا يتطلّب ّتحرير
المكتسبات المعرفية في سياق اشكاليات 

ويخضع إلى عدد من  الموضوع المطروح،
  :يويقوم عموما على التمّشي التال، االعتبارات

تناول عناصر الموضوع بالّشرح وفق  -
التخطيط المعلن عنه في المقّدمة ضمن تحرير 

  .مسترسل ومتماسك
االنطالق في كّل عنصر بالفكرة العاّمة ثّم  -

بمعطيات تناولها بالّشرح المفّصل وتدعيمها 
ورسوم بيانية ...( أرقام، نسب مئوية)احصائية 

في سياق يقوم على البرهنة  وأمثلة معّبرة
  .لواالستدال

بتوظيف  جغرافيااعتماد اللّغة المخصوصة لل -
اّدة معجم المصطلحات والمفاهيم الخاّصة بالم

  .وتعريفها عند الضرورة
إحكام الّربط بين العناصر الفرعّية والعناصر  -

الرئيسية باعتماد جمل انتقالية تحّقق حسن 
 .التخلّص

الحرص على وضوح عناصر الموضوع  -
ومكّوناته شكال ومضمونا بترك فراغ بين 
المقّدمة والجوهر وبين الجوهر والخاتمة 

ور من عنصر والّرجوع إلى الّسطر عند المر
 .فرعي إلى آخر

  :اتخدصمة -
 :تتكّون عموما من عنصرين أساسيين

اإلجابة عن اإلشكالية الّتي تّم اإلعالن عنها  -
على أن ال يتحّول ذلك إلى خالصة في المقّدمة 

 .لعناصر الموضوع

فتح آفاق على إشكالية جديدة لها صلة  -

 .بالموضوع المدروس

إحدى صيغ االختبار في الجغرافيا دراسة الوثائق الجغرافية هي 

رسم  ،رسم بياني ،خريطة ،نص، جدول احصائي)وتمتاز بتنوعها 

وتهدف إلى دراستها إلى ( ...رسم كاريكاتوري، صورة ،توضيحي

ترجمة معطياتها إلى أفكار معبّرة عن ظواهر جغرافية وتوظفها في 

وتختلف منهجية استثمار الوثائق باختالف . بناء المجال الجغرافي

 :طبيعة كل صنف منها

اخضاع ويتطلب استنباط األفكار من الجداول : الجداول االحصائية -

قصد زيادة توضيحها وإلى  مضمونها إلى عملية معالجة احصائية

 .تحويل بياني ييّسر قراءتها ويعين على االستنتاج من خاللها

والمصطلحات  هيتطلّب استخراج األفكار الرئيسية التي تهيكل: النصّ  -

والمفاهيم التي يضمنها وتعريفها وتفسيرها وتحديد المستويات المجالية 

 .تي يدرسهاال( المجال العالمي، الوطني، اإلقليمي، المحلي)

ويستوجب دراسة الوثائق الجغرافية المتنّوعة تملّك منهجية مالئمة 

لى االجابة المناسبة، إمن الوصول في البكالوريا حتى يتمكن الممتحن 

وذلك عبر التأليف بين طرق التعامل مع تلك الوثائق واستثمارها لتقديم 

  :ن منعمل إنشائي تأليفي يعالج االشكاليات التي تطرحها، ويتكوّ 

 :تقديم الوثائق

يهدف إلى التعريف بالوثائق ووضعها في إطارها المجالي والزمني 

وتحديد موضوعها وطرح التساؤالت التي تثيرها من خالل المراحل 

 :التالية

 .تحديد نوعيتها -

 .التعريف بمصدرها أو مصادرها -

 . تحديد إطارها المجالي والفترة الزمنية التي تغطيها -

موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها واالعالن عن  تحديد -

 .عناصر الدراسة باالعتماد على األسئلة التوجيهية المصاحبة

 :الجوهر -

لوثائق بتفسير محتوياتها ليهدف إلى دراسة الوثائق دراسة معّمقة 

إذا كانت )وتحليل الظاهر المجالية التي تطرحها بإبراز حالتها 

إذا كانت المعطيات )أو تطّورها ( المعطيات االحصائية ثابتة

، وشرحها بتحديد العوامل المفّسرة لها ومقّوماتها (االحصائية تطّورية

واقليميا ووطنيا ميا وأسساها، والتعليق عليها بإبراز أبعادها المجالية عال

 :ومحليا، وتقييمها بتنسيب الظاهرة المدروسة، وذلك بـ

تنظيم الدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات التي  -

تطرحها الوثائق، ويتألّف كل عنصر من فقرات تتضّمن كل واحدة منها 

 . فكرة أساسية

عند اعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن التخلّص  -

 .المرور من عنصر إلى آخر

االنطالق من األفكار والمعطيات التي تقدمها الوثائق ومعالجتها  -

وتعريف المفاهيم ...( أرقام، نسب نمو، نسب مئوية)احصائيا 

والمصطلحات وبيان مقاصدها عند وصف الظواهر الجغرافية 

 وتفسيرها( تأثير وتأثر)وتفسيرها مع تحديد العالقات والتفاعالت 

وتنسيبها واالستدالل بمعطيات من الوثائق وحسن توظيف المكتسبات 

 .توظيفا سليما يتناغم مع التحليل للتوسع والثراء

 :ةمالخات -

 :تهدف إلى تقييم الوثائق وذلك بـ

إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي تّم  -

 .التوّصل إليها خالل مراحل الدراسة

 .ق على اشكاليات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسةفتح آفا -
 



 مقال: الجغرافيا         الموضوع األول    اقتصاد وتصّرفشعبة      5102 ةرئيسيالباكالوريا    الدورة ال

  .بيّن دور الدعائم البشرية والتنظيمية والهيكلية في بناء القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية

 :اإلصالح 

ابللرأ  قبللاث الثللالود مبمللردة بمبعلللة قللوة  اليللة   ملل  تمثللا الوايللام المتاللدة األمريديللة   للد  :المقدمةةة

بمضا قوتها ااقتصادية الهائلة التي تسلتبد للل  د لائت متبو لة تجمل  بليا معايلا الملوارد البالرية و جا لة 

 .التب يت ااقتصادي وهياكا اإل تاج

 ة ؟فما دور الد ائت البارية والتب يمية والهيدلية في بباء القوة ااقتصادية األمريدي

I- الدعائم البشرية ركيزة للقوة االقتصادية األمريكية : 

  :سوق استهالكية واسعة  -1

 023تستبد القوة ااقتصادية للوايام المتادة األمريدية لل  قا دة سدا ية  ريضة لذ تجلاوأ  لدد السلدا  

 تج  بل   دوالرألف 84وهو ما يمثا سوقا استهالكية ضخمة تستبد لل  دخا فردي مرتم  بلغ مليون نسمة

 .ارتماع القدرة الارائية

يتميللع المجتملل  األمريدللي بللبمت  لليح اسللتهالكي  يلل  تسللجا الوايللام المتاللدة معللدام قياسللية فللي و

ااسللتهالا المللردي لعديللد المبتجللام وتجهيللعام الرفاهللة والثقافللة وخللدمام اإل للال  وااتصللال  وت كللدم 

وهو ما يعبي اا صهار فلي مجتمل   ضلري  %43تموق البع ة ااستهالكية بارتماع  سب التاضر التي 

 .استهالكي

 :يد عاملة وفيرة ومؤهلة  -2

يؤما  جت السدا  والببية العمرية القست األوفلر ملا  اتلام ااقتصلاد األمريدلي ملا اليلد العامللة بمضلا 

  وهللي قللوة  مللا ذام مسللتوي ت هيللا تيللد بمضللا  مليةةون نشةةي 163ارتمللاع  سللبة البالليبيا التللي تبللاهع 

مسلتوي تعليمللي راقلي يؤمبلل    للا  تربلوي متبللور وتامعلام تعللد األفضللا فلي العللالت  للي  للرار تامعللة 

 .ستانفوردو  هارفارد

 :هجرة تدعم القوة األمريكية  -0

 الهجرة الوافدة: 

وقلد تعلددم مصلادرها  يل  تواصلا الهجرة الوافدة ظاهرة قديمة ومتواصلة بالوايام المتادة األمريديلة 

تدفق المهاتريا ما  وروبا واسيا و فريقيا و مريديا الالتيبية و دى ذلك لللي تبلوع  رقلي مميلد وكلا  لدلا 

كما ساهمت الهجرة الوافلدة فلي تلوفير يلد .مجمو ة  رقية لسهامها في تعمير البالد ول يائها ولرساء قوتها

ة التي تاما الدماءام ما بلدا  الجبوث والبلدا  المتقدمة  لي  لد  املة أهيدة الدلمة م  استقباث األدمغ

السواء وتعتبر مساهمتها هامة في دف   ركة المقاولة والتجديد ا سيما في مياديا التدبولوتيا العالية ا دي 

 .ركائع القوة اإل تاتية والتموق األمريدي

 الهجرة الداخلية: 



 واملا التملوق ااقتصلادي األمريدلي لذ ا يتلردد األمريديلو  فلي  تمثا التاركية المجالية  امال مهما ما

دم هذه التاركيلة المجاليلة وولّ  .تغيير   ابتهت واا تقال لل  مباطق  خري باثا  ا فرص البجاح المهبي

وتسهت بذلك في الاد ملا  أملة الالمال الالرقي .هجرية داخلية تواكب التاوام ااقتصادية لألقاليت   دفاقا

 .وفي توفير الباقام البارية الضرورية لدف  اقتصاد  قاليت  عا  الامس 

د هةه  القةةوة تأّكة نّ اء القةوة االقتصةادية األمريكيةة فة لةنن كةان للعنصةر البشةرر دور مميةز فةي بنةة          

 .وديمومتها استندا إلي دعائم تنظيمية

II -  الدعائم التنظيمية ركيزة أساسية للقوة االقتصادية األمريكية: 

      :نظام ليبرالي محفّز علي المبادرة واإلنتاج  -1

تاافظ الوايلام المتالدة األمريديلة  للي المبلادو الجوهريلة للب لا  الليبراللي المتمثللة فلي المبافسلة الالرة 

فالمبلادو الر سلمالية هلي ملا الثوابلت للدى .المقاولة وهي ما  هت  واما قلوة ااقتصلاد األمريدلي و رية 

األمريدييا م  القدرة  لي التجدد والسعي الدائت للي اسلتبباط   ملاط تب ليت تديلدة تواكلب تالوام اإل تلاج 

وتل ميا اسلتمرار القلوة  واألسواق في العالت وهو ما  سهت بقست كبير فلي تجلاوأ  أملام الب لا  الر سلمالي

ا ااقتصللاد األمريدللي مللا تخبللي طللور ااقتصللاد التجللدد فللي الب للا  الر سللمالي مّدللذلللك  ّ   .األمريديللة

في  قباع الخدمام بمدا ة متميعة  ثت اسلتببت  اقتصاد ما بعد الصبا ي الذي يا  الصبا ي للي مر لة ا

تدبولوتيللام اإل للال  وااتصللال الاديثللة والللذي األمريديللو  ااقتصللاد الجديللد الللذي يعللول  لللي ديبامديللة 

 .في الناتج الداخلي الخام %4ـ ب ضاي يساهت 

  :دور الدولة  -2

فهللي تتدمللا بضللبت  يعتبللر تللدخا الدولللة فللي الايللاة ااقتصللادية ا للدي المقومللام الثابتللة للقللوة األمريديللة 

 :ويتجل  ذلك ما خاللالخيارام الدبرى للسياسة ااقتصادية التي تضما الاماظ  لي القوة 

 .سّا التاريعام الرا ية لارية المبافسة وضما  مصالح الاركام الدبرى -

فللك التقبلليا  للا العديللد مللا القبا للام مبللذ  واسللت الثما يبللام األمللر الللذي يّسللر ا تعاشللة ااقتصللاد  -

 (فك التقبيا في ميدا  البقا الجوي  :مثال)

ي الخارج بإبرا  اتماقيام التبادل الار وتوظيف ر اية مصالح الاركام األمريدية ود ت  موذها ف -

الضغت الدبلوماسي والعسدري في الهياكا الدولية كمب مة التجارة العالمية وصبدوق البقد اللدولي 

 .والببك العالمي

 مةن النةاتج الةداخلي الخةام %2.4توظيف ا تمادام مالية ضخمة لتمويا البال  والتبلوير تمثلا  -

اقي  قباث الثالود وهو ما يؤما للبالد السلبق والتملوق التدبوللوتي متجاوأة بدثير ما يخصص  ب

 .في الميدا يا المد ي والعسدري

د للت فيللدرالي متواصللا لالقتصللاد مللا خللالل  قللود األسللواق العموميللة وطلبيللام وأارتللي الللدفاع  -

 .دة والباقة والوكاام الميدرالية التي تستميد مبها المؤسسام الخاصة في لطار المقاولة السا 



مليللار دوار مللا بلليا  081سياسللة الللد ت المللالي للمال للة  بللد اإل تللاج والتصللدير وقللد بلغللت قيمتلل   -

وهللو مللا يعللعأ القللدرة اإل تاتيللة والتصللديرية ويمّدللا الللبالد مللا امللتالا السللالح 5105و5115

 .األخضر   د  دوام البموذ األمريدي في العالت

 :تحكم شامل في المجال  -3

 .رّكعم الوايام المتادة األمريدية مب ومة  قا واتصاام متداملة وشبدة كثيمة ما الاواضر المتراببة

يؤما  قا المسافريا والبضلائ  وييسلر اللربت بليا كلا وايلام اللبالد  فالنقل البررفابدام البقا متبو ة  

سللواء الاللبدة الاديديللة  و بللاألخل شللبدة البرقللام العاديللة والسلليارة التللي تعللّد األكثللر طللوا فللي العللالت 

اللذي يلعلب دورا  النقةل المةائي لضلافة للل  .وشلبدام المتخصصلة لبقلا الماروقلام  لف كيلومتر 071ث

والبايلرام الدبلرى الملوا ل المتعلددة  الميسيسةيبيت بيا الامال والجبوث  بر شبدة  هلر  ساسيا في الرب

 .نيويوركو  هوستنو  لويزيانا لي  رار 

 للف مبلار  02فتملك الوايام المتادة األمريدية شبدة كثيمة ما المبارام تعد  كثر ملا  النقل الجور  ما

  األمريدية فلي شلبدة البقلا العالميلة وخاصلة المبلارام تغبي كاما التراث األمريدي وتيسّر ا دماج المد

 .الماورية المتموقة  الميا مثا  طلببا ودااس وبوسبا وشيدا و

ببموها المتسارع وهي األكثر امتدادا وكثافة في العالت سواء لخبوط الهواتف  شبكة االتصاالتكما تميعم 

وهلو ملا 0991شبدة البرقام السيارة لإل ال  مبذالقارة والجوالة  و اا تر ام  وتاقق ذلك بمضا تركيع 

تعلها تست ثر ب كبر تعء ما  دفاق اإل ال  في العالت وهو ملا دّ لت القلدرة التبافسلية للمؤسسلام وااقتصلاد 

 .األمريدي في العالت

لت يتاقق التادت الااما في المجال األمريدي باا تماد  لي شبدام البقا وااتصال فاسب با ا تمد  لي 

وتضلت اللبالد  .شبدة متماسدة ما المد  المختلمة في  جمها و  البتها وتملاوم كثافتهلا ملا لقلليت لللي  خلر

شبدة ما الاواضر الباليبة التلي تسلهت فلي تلد يت ااقتصلاد وتب ليت المجلال واللتادت فيل   سلب مسلتوي 

 .و المي   موذها وتد ت القوة اإل تاتية  لي  رار  يويورا كااضرة  المية ذام لشعاع وطبي

ساهمت الدعائم التنظيمية في التأسيس للقوة االقتصادية األمريكية من خةالل المحافظةة علةي مبةاد   ←

النظام الليبرالي ودور الدولة كراعية ومدعمة لهه  القةوة داخليةا وخارايةا باإلةةافة إلةي الةتحكم الشةامل 

 .في المجال

 هو دور الدعائم الهيكلية في بناء هه  القوة االقتصادية ؟ فما

III- نجاعة الدعائم الهيكلية :  

 :نجاعة هياكل اإلنتاج  -1

تعد ببية المؤسسام ااقتصلادية ودرتتلا اا لدماج والتما لا العلاليتيا بليا األ البة ااقتصلادية ملا د لائت 

 . سليجا مؤسسلاتيا يضلما البملو ااقتصلادي والقلوةالقوة ااقتصلادية  وتمللك الوايلام المتالدة األمريديلة 

ما لتملالي المؤسسلام األمريديلة تسلاهت فلي خللق الثلروة فهلي  %1فالمؤسسام الدبرى التي ا تمثا لا 



تاقق  صف لتمالي رقت المعامالم بالوايام المتادة وتلوفر ثالثلة  ربلاع الصلادرام وتسلت ثر بملا يبلاهع 

 .ما البلبيام المدرالية 43%

كما ترتدع قوة ااقتصاد األمريدي  يضا للي  يويلة المؤسسلام الصلغرى والمتوسلبة ملا خلالل لسلهامها 

لضللافة قللدرتها  للل  التلل قلت  فللي اإل تللاج و توفيرهللا لقرابللة  صللف مللواطا الاللغا وثللل  قيمللة الصللادرام 

 .السري  م  تاوام السوق ودورها في اابتدار والتجديد التدبولوتي

صاد األمريدي تا با مهما ما قوت  ما ترابت األ ابة والمؤسسلام ااقتصلادية وا لدماتها كما يستمد ااقت

اللذي يمثلا   لد  سلس التلي تبببلي  ليهلا قلوة الوايلام  الصةناعي-المركة  العسةكرروتداملها  لي  لرار 

  المركةة يسللاهتو المتاللدة األمريديللة مللا خللالل ا تدللار الجللعء األكبللر مللا مبيعللام األسلللاة فللي العللالت 

يجسلد التلرابت والما ليلة بليا األ البة وملا البلاتج اللداخلي الخلا  %16.0 بل  الخةدمي-الصةناعي-الفالحي

 .والمؤسسام ااقتصادية

 :قدرة كبيرة علي تعبنة االستثمار -2

 افظ ااقتصاد األمريدي  لي  وليت  العالمية بمضا تعبئة موارد ااستثمار الداخلية والخارتيلة ملا خلالل 

في الميدا  المالي بما يسّر اإلقبال  لي توظيف الموارد المالية واسلتثمارها وسلا د  للي بلروأ فك التقبيا 

 .هياكا تمويا تديدة مثا صباديق توظيف المال وهو ما مدا ما ل داد مالييا مواطا الاغا الجديدة

ة و سلب المائلدة كما  مت  دفاق ااسلتثمار األتببلي المباشلر اللوارد بمضلا فلك التقبليا  لا األسلواق الماليل

 .العالية للي تا ب توفر  كبر سوق استهالا في العالت الايء الذي تذث المستثمريا األتا ب

 :نجاعة منظومة البحث والتطوير -3

يمثا قباع البا  والتبوير   د ركائع القوة ااقتصادية األمريدية   را لما يضمب  ما ابتدلارام وتجديلد 

 ويتجلّل  .بولوتييا في الميدا يا العسدري والمد ي  لي المستوي العالميتؤمبا  للبالد السبق والتموق التد

هلذا القبلاع بملا ا يقلا  ويا ل  .ذلك في الصبا ام الجوفضائية والمعلوماتية ذام القيمة المضافة العاليلة

ما البلاتج اللداخلي الخلا  تسلاهت فلي تمويلل   طلراف متعلددة كالمؤسسلام الصلبا ية وتامعلام %5.8 ا 

ما هذه البمقام خاصلة فلي  %52البا  والتبوير  باإلضافة للي الدور الريادي للدولة  التي توفر ومعاهد

 .مجال الدفاع و عو المضاء

ساهمت معايلا الب لا  ااقتصلادي و جا لة ااسلتثمار والبال  والتبلوير واللد ائت البالرية   :الخــاتــمــة 

مللا اسللتبدم هللذه القللوة للللي مجللال شاسلل  وثللري ا دللت بقسللت كبيللر فللي ببللاء القللوة ااقتصللادية األمريديللة  ك

 .األمريديو  استغالل  والتادت في 

 فما هو دور الد ائت الببيعية في بباء وتد يت هذه القوة ااقتصادية ؟            

 

 

 



: ثانيال وعةالمو   الجغرافيا    قتصاد والتصر اال شعبة     2315 الرئيسية الدورةالباكالوريا    

  :دراسة وثائق 

 القّوة التجاريّة و الماليّة للواليات المتحدة األمريكيّة

 :التقديم 

تمثا الوثيقة  بالبراأيا تاما الدراسة ثالد وثائق مدار اهتمامها تبور األوضاع ااتتما ية وا عداساتها 

ا تبلور يبليّ  ومصلادر  خلري  5102مالمح العالت ااقتصادية  قتبف مام تبّوريااألولي تدوا ل صائيا 

تقرير  مقتبف ما ما الوثيقة الثا ية فهي  .5101و 0991بعض المؤشرام ااتتما ية بالبراأيا بيا سبة 

لتبايبام وا تداد التباقضام داخلا  ريلاف البراأيلا ويبرأ ا  5117 كتوبر  موت  للي البرلما  األوروبي 

 لا   5105الببلك العلالمي م خوذ ما  الريام تبّوريالوثيقة الثالثة وهي تدول ل صائي كما  ّ  . ومد  

التبايبللام ااتتما يللة بلليا األقللاليت البراأيليللة الدبللرى  تبللرأ  مللق  5102 فريللا الوكالللة المر سللية للتبميللة 

 مسل لة التبميلة ااتتما يللة هلذه الوثلائق وتبللرح مجملوع .و سلبقية الجبلوث الالرقي  للي الالمال الالرقي

متعلّقللة  العللالت مللا خللالل ثللالد مسللائا  ساسللية – طللراف الب للا  الجبللوث و ا بلللدبا تبللاره مللا بالبراأيللا 

هذا التبلّور  ا عداسامو 5101و  0991ما بيا وتبّورها  ية بالبراأياع ااتتمابسبي لألوضاالتاسا بال

بليا األقلاليت البراأيليلة الدبلرى ا تلداد التباقضلام  لل  المجلاليا الريملي والاضلري بهلذا القبلر فلي ظلّا 

 .وتبّورها

I -   تحسن نسبي لألوةاع االاتماعية بالبرازيل 

اللذي سلاهت فلي تقلد  اتتملا ي  قق البراأيا قمعة اقتصلادية كبيلرة  ّولتل  لللي بللد صلبا ي تديلد الاليء 

 0991ما خالل تاسا مختلف المؤشرام الديمغرافيلة وااتتما يلة ملا بليا    هذا التبوريتجلّ   وملموس

 . 5101و

 :تحسن مستوى التنمية البشرية -1

المتعاقبة التي خاضها ما    يصبح ما األقبار الصبا ية الجديدة تيّسر للبراأيا بمضا التجارث التبموية 

ماققلا تبميللة اقتصلادية  سللهمت فلي مسللتوي التبميللة البالرية  يلل  تاسلا التلل طير الصلاي الللذي  دي للللي 

كملا ارتمل   ملا الايلاة  بلد    0991ترات   سبة وفيام الرض  للي دو  البصف  لي ما كا لت  ليل  سلبة

كملا شلما التاسلا مسلتوى التعلليت  .ة وهو معدل يضلاه  ملا يسلجا بالبللدا  المتقدملةسب72الوادة ليباهع 

 ثمللرم القمللعة وقللد .  تيجللة ارتمللاع  سللب التمللدرس% 01  بتراتلل   سللبة األميللة لللدى الدهللول للللي مللا دو

ااقتصادية تعايدا مبردا لبصيب  المردي ما الباتج الداخلي الخلا  اللذي تضلا ف  كثلر  ملا ملرتيا ليبللغ 

 . 5101دوارا سبة 00101

 

لذ يعلا ي   هذا التاسا في مسلتوي التبميلة البالرية  للي  هميتل  يبقلي مالدودا   لرا ألهميلة المقلر  ير   ّ 

 . كثر ما رب  البراأيلييا ما هذه اآلفة  كما تخمي المؤشرام تبايبام اتتما ية صارخة
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 : تباينات ااتماعية حادة -2

بالبراأيا كافة فئام المجتم  وت هر تليلة التبايبلام ااتتما يلة ملا لت ياما تاسا األوضاع ااتتما ية 

ملا مجملوع ثلروة  %01ملا السلدا  األكثلر ثلراء قرابلة %0خالل التملاوم فلي توأيل  الثلروة لذ ياتدلر 

 .ما لتمالي الدخا البراأيلي%02ما السدا  األفقر %21وفي المقابا ا يتجاوأ  صيب  البالد 

والتواأ  في اقتسا  ثمار البمو ااقتصادي يمسر ا تاار المقر وتماوم  سق التاوام بيا ل   ياث العدالة 

 .المئام ااتتما ية وا تداد التباقضام بيا األوساط الريمية والاضرية وبيا  قاليت البالد

II- (الوثيقة الثا ية) .احتداد التناقضات داخل أريا  البرازيل ومدنه: االنعكاسات 

القملللعة ااقتصلللادية البراأيليلللة با تلللداد التبايبلللام لذ  فلللرأم تباقضلللام داخلللا األريلللاف والملللد  اقتر لللت 

 .بالبراأيا

 :باألريا  -1

يتميع الوضل  العقلاري فلي األريلاف البراأيليلة بتملاوم شلديد فلي الملديلة العقاريلة لذ تسلتاوذ المسلتغالم 

العرا يلة ر لت   هلا ا تمثلا  كثلر  ما األراضلي% 81هك  لي قرابة 011الدبرى التي تتجاوأ مسا تها 

فالهياكا العقارية تائرة تتّسلت بلاختالل كبيلر فلي التلواأ  للت تلبجح  .ما العدد الجملي للمستغالم%00ما 

مااوام اإلصالح العرا ي المتعاقبة في التخميف ما  دت  مما  دي للي ا تداد البعا ام  لي األرض و 

دة فللي تبهللام الريّللادة خاصللة  لللي طللول البريللق العللابرة  للعو صللغار المال لليا والمقللراء ألراض تديلل

 .ليبردوا مبها بالقوة " نيالالتيفندي" ألماأو يا لدا سر ا  ما يصبدمو  مجددا بدبار المالكيا

ويبقلي المالدا العقلاري قائملا فلي   فرأم هذه األوضاع للي تبامي  ركام البعوح المدثف باتجاه المد   

الالتيمبدييا وصغار المال يا ويمتد للي مباطق الريّلادة و دي لللي ا ت لا   كثلر وقت ياتد في  الصراع بيا 

لللدفاع  لا " حركةة المةزارعين بةال أر "ما خمسة ماليليا ملا صلغار المال ليا والمقلراء اللريمييا فلي 

 . قوقهت وتاسيا ظروف  ياهت

 :تباين ااتماعي مجالي :بالمدن -2

التباقضلام  تاتدّ و البراأيلي وتعدس تباقضات  ااتتما ية الااّدة  تختعل المديبة البراأيلية  أمة المجتم  

يتجاور المقلر الملدق  والثلراء الصلارك بل كبر الملد  البراأيليلة  للي  لرار مديبلة   ي بالماهد الاضري 

 راض  يللر   ببريقللة  اللوائية  للل "الفةةافيال" مللت األ يللاء المقيللرة القصللديرية  لذ ."ريةةو در اةةانيرو"

مالئمة للسدا ياتاد بها مالييا البائسيا والباأ يا الجدد في مساكا تبعد  فيها  بست المرافق الضلرورية 

يسورة تبعت بدا مسلتلعمام وهي تايت ب  ياء فخمة تاتضا المئام الم وترتم  فيها الببالة بادا ملاوظ 

 .الرفاهة

براأيليللة تبللامي مختلللف اآلفللام ااتتما يللة بتماللي  للتج  للا  للدة المللوارق ااتتما يللة داخللا المللد  الوقللد 

ريو " ظاهرة العبف الاضري والجريمة وتجارة المخدرام الذي تعا   مب  خاصة الاواضر الدبرى مثا

وا تاللرم تبعللا لللذلك ظللاهرة  طملال الاللوارع التللي تعللا ي اإلهمللال والتهملليح   "سةةاوبولو"" در اةانيرو

 .تاغيا األطمال و صابام السرقة وتجارة المخدراموتتعرض للي ااستغالل ما خالل ظاهرة 



ر ت القمعة ااقتصادية التلي  ققهلا البراأيلا لا   هلا اقتر لت بتبايبلام اتتما يلة ومجاليلة  لادة لذ           

 . فرأم مجاا مركعيا في الجبوث الارقي ومجاا طرفيا في الامال الارقي

III –  أسبقية الجنوب الشرقي علي الشمال الشرقي: 

تعتبر التبايبام اإلقليميلة بالبراأيلا  لادة بمختللف المقلاييس الديمغرافيلة وااتتما يلة وااقتصلادية  وهلي 

تبايبللام موروثللة ارتببللت بمسللارام تبمويللة متباقضللة دّ متهللا القمللعة ااقتصللادية فلل دم للللي بللروأ لقللليت 

ويبرأ ذللك ملا  .سبقية في مستويام  ديدة و خر طرفي في الامال الارقيمركعي بالجبوث الارقي ذو  

 :خالل

 :أسبقية في مستور التأطير الصحي-1

ر ت ما شهده اإلقليما  ما تاسا في المؤشرام  لف ساكا وترات   سبة لدا بقيت الملوارق  لادة بيبهملا  

 لدد األطبلاء لدلا ذللك  ّ   باألقاليت األخلرى  فالجبوث الارقي يتميع بارتماع مستوي  يح سدا   مقار ة 

 لف ساكا  كثر ما الضعف مما سجا بالامال الارقي الذي ا يوفر لسدا   ظروف  يح مقبوللة وترتمل  

 .في   سبة وفيام الرض  بدثير  ا المعدل الوطبي

 

 :     في مستور التعليم  -2

الدولللة فللي  اللر التعللليت وااسللتثمار فللي تركيللع سللجا اإلقليمللا  تراتعللا فللي  سللبة األميللة بمضللا تهللود 

المؤسسام التربوية في مختلف مباطق البالد لدا تبقي  سبة األمية بالالمال الالرقي تملوق ثالثلة  ضلعاف 

اللذي اسلتماد ملا تركلع   كبلر  واضلر  5119سلبة% 2  يرتها بلالجبوث الالرقي التلي  عللت  سلبة دو  

 .توي التجهيعام والخدمام المتبو ة مبها التعليت البالد واستقباث ااستثمارام وتبور مس

 :في مستور التشغيل  -0
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رسم بياني لتطور بعض المؤشرات االجتماعية بإقليمي الجنوب الشرقي 
 والشمال الشرقي بالبرازيل

 الشمال الشرقي

 الجنوب الشرقي



ساهمت القمعة ااقتصادية في  قيق التبمية التي رفعت في  سب التاغيا في القبا ام المهيدلة وتراتعت 

 سب التاغيا الهح باإلقليميا  موما   ولدبل  يبقلي فلي الالمال الالرقي ضلعف   يلره بلالجبوث الالرقي 

مللا قيمللة اإل تللاج  %91يمثللا القلللب ااقتصللادي للللبالد ويللوفر ثالثللة  ربللاع البللاتج الللداخلي الخللا  و الللذي

ملا المؤسسلام  %  81التلي تاتضلا " سلاوبولو" الصبا ي الجملي ويل وي  واضلر كبلري لعلا  برأهلا

واسلعة ا الدبرى الصبا ية والخدمية و كبر ببوا  مريدا الالتيبية وبورصاتها وهو ما يوفر سلوق تالغيا 

تتوفر بالامال الارقي با تباره لقليما طرفيا ذو لسها  متواض  في خلق الثروة مل  ا اصلار التصلبي  فلي 

        ."سلمادور "و" رسيف" كبر مد   مثا 

تعدس هذه التبايبام بيا لقليمي الجبوث الارقي والامال الارقي التباقضام الاادة بيا األقلاليت              

 .البراأيلية ر ت الجهود التي بذلت للاد مبها

مدبت هذه الوثائق ما لبلراأ التاسلا البسلبي لألوضلاع ااتتما يلة بالبراأيلا مل  التركيلع  للي : الخاتمة

 دة التبايبام ااتتما يلة المجاليلة بليا  ريلاف البراأيلا ومد ل  ملا  ا يلة وبليا الجبلوث الالرقي كمجلال 

وهلو ملا يجعلا البراأيلا بللد التباقضلام الالادة و موذتلا لسلوء  طرفي  مركعي والامال الارقي كمجال 

 .التبمية
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