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6102ّدورة املراقبة إصالح 
 
ّاريخ : مادة الت

ّو التصر ف الاقتصادشعبة 

ّاملوضوع ألاوّل

 التقديم

هم حد أأم للحزب الحّر الدستوري الجديد و مقتطف من خطاب للحبيب بورقيبة ألامين العا 

 51"املؤتمر الخامس للحزب الحر الدستوري "بتاريخ  عماء الحركة الوطنية التونسية فيز 

  15-95ص، 5595 ر، سبتمبألاخباروزارة الشؤون الثقافية و بصفاقس، نشر5511نوفمبر 

 هي فترة تميزت بموجة تحرّ و  ،يتناول النص فترة الخمسينات
ّ

ار طعوب املستعمرة في إر الش

 ستعماري لا ظام ط النّ ة في ظل تخبّ الوطنيّ تظافر جهود القوى ، و الحرب الباردة بين العمالقين

كيف و الداخلي  لاستقاللج نحو التدرّ  ة التي ساعدت علىخصائص الظرفيّ  يدرسو  .في تونس

 ؟5511و 5511مواقف التونسيين منها بين سياسة الفرنسية و ال تطورت

I.  ّة املساعدةة ة الخارجيّ خصائص الظرفي على سير البالد التونسية نحو  والداخلي 

 0599و 0591الداخلي بين  الاستقالل

ّ.(4 )السطرخصائص الظرفية الخارجية  .0

  تأييد ألامم املتحدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها   -

 الفرنس ي بالخارج  لاستعماري عزلة املوقف  -

 القديم   لالستعمار السوفياتي  لاتحادوإدانة الواليات املتحدة   -

 دونغ ( و أمركا الال تينية مع القضية التونسية بان ندوةإفريقيا )و تضامن شعوب آسيا   -

 الدول إلاسالمية للمسألة التونسية تأييد الجامعة العربية و   -
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  الحرب العاملية الثانية انتهاءبعد  استقاللهاحصول عدة مستعمرات على   -

ة:ة خصائص الظرفيّ  .6 ّ  الداخلي 

 بتونس الداخليالحرب العاملية على الوضع  انعكاسات  -

 جمعيات وطنية ...( ، منضمات و )أحزاب لاستقاللتضافر القوى الوطنية من أجل   -

 عرفتها البالد التونسية  التيالفكرية و  لاجتماعية تالتحوال   -

 تأييد الباي ملطالب الوطنيين   -

  لاستعمارتعبئة القوى الشعبية ضد   -

السياسة فشل لط الحماية تجاه املطالب الوطنية بعد أن تبين تذبذب مواقف س  -

  ولاجتماعية لاقتصادية

ا من تمكينهفرنسا في تطوير عالقاتها بتونس و حول رغبة 5511تصريح روبار شومان في ربيع   -

 لاتحادتونس في إطار "  استقاللفي شهر جوان تصريح آخر حول الداخلي و لاستقالل

 الفرنس ي "

II.  الاستعماريةوردود فعل السلطات  0599و 0591ور العمل الوطني بين تطمظاهر 

ّتجاهه

 .  5511و 5511مظاهر تطور العمل الوطني بين  .5

 .5511رفض إزدواجية السلطة في أفريل املطالبة بالحكم الذاتي و   -

الدخول في مفاوضات للسير بالبالد نحو الحكم و  5511 أوت 59شنيق في محمد تكوين وزارة  -

 الذاتي 

 تعثر املفاوضات   -
ّ
 5515أكتوبر  95للحكومة الفرنسية بتاريخ  ةر وإرسال مذك
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 توطيد عالقة الحزب بالباي   -

رقيبة و سفر ب :بعض الزعماء باملنظمات الدولية اتصاالتتدويل املسألة التونسية من خالل   -

تعريف لالعام التونس ي للشغل ل لاتحادمجهودات و نقاط(  9إلى باريس لعرض برنامجه ) 

 لاتصالو الخارجإلى حشاد ة  )سفر بات الغربيّ ة و كسب تأييد النقاملطالب الوطنيّ با

 (كسب تأييدها و  العاملية للنقابات الحّرة " السيزل" ةبالكنفيدرالي

ع تدخل لوضطالبة ألامم املتحدة بالبدرة إلى نيويورك ملسفر صالح بن يوسف ومحمد    -

  .فرنساحّد للخالف بين تونس و 

بجامعة الدول العربية لكسب تأييدها  لاتصال: رجتكثيف نشاط مندوبي الحزب بالخا  -

 التونسية.للقضية 

ن إلى عدد املقاومي بارتفاعالتي تدعمت  5511 في)حركة الفالقة(  إندالع املقومة املسلحة  -

 5511و 5511بين  5111حوالي 

 5511بداية من جويلية الداخلي  استقاللهااملفاوضات من أجل منح البالد  انطالق  -

ّ   الاستعمارية:ردود فعل السلط  .6

عدم إلايفاء بالوعود بتمكين التونسيين من الحكم الذاتي تحت ضغط "  املماطلة:سياسة   -

 املتفوقين''.

بالده منح  استعدادعن  5511جويلية  95إعالن منداس فرانس في  التفاوض:سياسة   -

  .الداخلي استقاللهاتونس 

 5511جوان  9الحكم الذاتي في  اتفاقياتإبرام   -

  الخاتمة:



4 
 

مقتطف من خطاب بورقيبة بين أهمية مرحلة الخمسينات في تحقيق منعرج للحركة  

ع م الدوليكما أبرزت الوثيقة دور التعاطف إلاقليمي و  لاستقاللالوطنية للوصول إلى 

، كما يعكس تجذر الحركة الوطنية على مستوى البرامج و موقف فرنسا القضية التونسية 

 .وأشكال النضال غداة الحرب العاملية الثانية 

 ر وملاذا تأخ الداخلي لاستقاللهو موقف بقية القوى السياسية من إمضاء بروتوكول فما 

 .5511التام إلى  لاستقاللإمضاء بروتوكول 
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ّالثانياملوضوع 

ّالتقديم:

روبا " مقتطف و أ انهيار فالوثيقة ألاولى " ،تتعلق الوثيقتان ببعض نتائج الحرب العاملية ألاولى 

(، جغرافي فرنس ي، يّبين من 5511-5791نجون )أللبرت ديمو من كتاب يحمل العنوان ذاته 

حت بينما تمثل الوثيقة الثانية ت  .بعد الحرب العاملية ألاولى لاقتصاديةروبا و أخالله مكانة 

مقتطف من كتاب " ملحات من تاريخ العالم "منشورات  عنوان "بعض تداعيات الحرب ألاولى"

-5775زعيم الهندي جوهر اللنهرو لل 115 -111ص  5591املكتب التجاري بيروت الطبعة 

 و يبرز منالهند  استقالل)أحد تالميذ الزعيم غاندي( والذي يعد من أهم الفاعلين في  5511

خالله موقفه مما أفرزته نتائج الحرب العاملية ألاولى من تداعيات خالل فترة ما بين الحربين 

ير ملانيا  و كيف ساهمت في السالتي تميزت بصعود ألانظمة الكليانية في كل من إيطاليا و أ

بالعالم نحو الحرب العاملية الثانية .فماهي ساهمت الحرب العاملية ألاولى في تغيير موازين 

 و كيف ساهمت القوى على املستوى العالمي ؟ و ماهي أهم املشاكل املترتبة عن هذه الحرب

   الثانية.رب العاملية الح اندالعفي 

I.  ّدور الحرب العاملية ألاولى في تغيير موازين القوى على املستوى العاملي

ّأوروبا:تراجع  .0

ّ .واملاديةالخسائر البشرية  جسامة نتيجة ةألاوروبي لاقتصاديةالقوة  انهيار   -

 التضخم املالي...( )لاقتراض،تراجع الوزن املالي   -

ّ جديدة:عاملية  صعود قوّى .6

 الحرب أّن خاصة و  ومالية وتجارية(إنتاجية  )قوةالواليات املتحدة أول مستفيد من الحرب   -

 دارت خارج أراضيها ...
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 .بآسيا ) قوة صناعية و تجارية ( ةاليابان قوة جديد  -

II.  ّنية الحرب العاملية الثا اندالع وأثرها فياملشاكل املترتبة عن الحرب العاملية ألاولى

ّودائمةصعوبة إحالل سلم عادلة  ألاولى:ترتبة عن الحرب العاملية املشاكل امل .0

عدم تماش ي الحدود مع القوميات  املتمثل في القوميات القديمة )مسألةتواصل املشاكل   -

حدة غلب املت والوالياتوبريطانيا كل من فرنسا  احتكرتحيث  لاستعماري س التناف روبا،أو ب

طاليا يحين تفتقر كل من إ في 5555ألاسواق العاملية رافضة أي تغيير لخريطة العالم حتى بعد 

 ومستعمرات.اليابان إلى أسواق وأملانيا و 

 تفاقم التفاوت بين املجموعتين  جديدة:بروز مشاكل   -

نة حسب كينس س 15على  مليار ماك ذهبي تمتد 591قيمتها املالية  التعويضات:مسألة   -

بصفة تزداد نوية ألاقساط الّس هذه  خاصة وأّن  ،ألاملاني لاقتصادما يفوق طاقة  هو و 

 تدريجية 

 ،انية إلى كل من فرنسا " ألالزاسألامل ألاراض يضم بعض  الخريطة الجغراسياسية الجديدة  -

تعمراتها نيا لكافة مسبولونيا " بوزنانيا" ... فقدان أملاشلزفيغ" و ''والدنمارك بلجيكا اللورين" و 

  ...املحيط الهادي بإفريقيا و 

 ملجداالوطنية و  باسمعاية ضد قيود فرساي ) ديكتات ( قيام أحزاب يمينية بأملانيا بالّد   -

 صعوده بسرعة  ...و : ظهور الحزب النازي ألاملاني

ّ  الحرب العاملية الثانية  اندالعأثرها في  .6

في مقاطعة منشوريا  ، تحديداع اليابان شمال الصينتوّس  :مة الكليانيةعات ألانظتوّس   -

باملجال الحيوي الذي  طالب هتلر في حين  .الشرقية وبعض جزر جنوب شرق آسياسواحلها و 

 وسهول شرق طريق التوسع على حساب فرنسا  وقوتها عنالذي يرمي إلى إعادة مجد أملانيا 

سار منطقة ال )استعادةمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها  استغاللة مرحليّ  باعتمادروبا و أ
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 ، ضّم 5597النمسا في منطقة الرايخ ألاملاني  ج، إدما5591منطقة رينانيا  احتالل، 5591

 ت اودمنطقة الّس 
ّ

  (5597سبتمبر  تشيكوسلوفاكيا فيتفكيك  روع فيوالش

   .ةاملعاهدات الدوليّ خرق املواثيق و   -

  .إقرار السلم في العالم ألامم عنعجز جمعية الجماعي و اسة ألامن فشل سي  -

                                                                                                                 .التدرج نحو الحرب العاملية الثانية  -

  الخاتمة:

املية الع أرسته الحربالذي  ،لم العالميالّس  انهيار بينت الوثيقتان أن العوامل الكامنة وراء 

بالنسبة  خاصة ،وسلبياتها 5555ألاولى تستمد جذورها من نقائص معاهدة السلم باريس 

نتيجة  نحو الحرب تدريجّيا ير بالعالمالّس فكان صعود ألانظمة الكليانية و  .إيطالياألملانيا و 

رها فيتو العالقات الدولية  تعّقد
ّ
 .5591 خاصة بعدروبا و أ وت

 

 

 

 



 شعبة الاقتصاد والتصّرف              6102دورة املراقبة                    امتحان البكالوريا 

 الجغرافيا                                                                           

 مقال: ألاّول  املوضوع

نمية 
ّ
سم حصيلة الت

ّ
من  بمحدودّيتها على الّرغمبالبلدان ألاقّل تقّدم بالّساحل إلافريقي البشرّية تت

 .بّين ذلك املجهودات املبذولة.

 

 إلاصالح

 املقّدمة:

الى بلدان الجنوب وتتسم بضعف مستوى التنمية البشرية تنتمي البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي 

 ّية.والّدولما تبذله من جهود لتحقيق التنمية والخروج من التخلف بمساعدة املنظمات إلاقليمية رغم 

ل املجهودات املبذولة لتحقيق التنمية  البشرّية؟فما هي مظاهر محدودية حصيلة التنمية 
ّ
وفيما تتمث

 البشرية بالبلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي؟

I – نمية البشرّية بالبلدان ألاقّل تقّدم
ّ
 : إلافريقيبالّساحل  امحدودّية حصيلة الت

ة على ضعف مستوى الّتنمية ال 
ّ
رات الّدال

ّ
  .بشرّية ببلدان الّساحل إلافريقيتتعّدد املؤش

 الّدخل الفردي وانتشار الفقر: ضعف-0

عّد 
ُ
من أفقر بلدان العالم إذ تختّص بضعف ناتجها الّداخلي البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي ت

مانية  الخام
ّ
 ما يعادل أي 3102مليار دوالر سنة  46بلغ فُمجمل الّناتج الّداخلي الخام لهذه البلدان الث

بمستوى متدن جّدا لحّصة الفرد من هذه البلدان كما تتمّيز  لفرنسا،من الّناتج الّداخلي الخام  3.2%

 (.)من مجموع ثمانية بلدان بلدان 5دوالر في  0111فهي أقّل من  الّناتج الّداخلي الخام

راينخفض 
ّ

 ثلث معدل القدرة الشرائيمعّدل القدرة الش
ّ
ل إال

ّ
للفرد في  ةئّية للفرد بهذه البلدان فهو ال يمث

 ل البلدان الغنّية.من معّد  فقط %5البلدان النامية.وحوالي 



  فثلثيمن أفقر بلدان العالم لذلك تبقى بلدان عديدة بالساحل إلافريقي  
ّ
ون بأقّل يشان فقراء يعالسك

 او.بيسوغينيا  ماليفي  املدقع خاّصةالفقر  من السكان ⅓يعاني أكثر من  كما ،من دوالرين في اليوم

في  يبلغ أدناه على مستوى الدخل الفردي الذي احل إلافريقيالّس  جانس بين بلدانلكن نالحظ عدم التّ 

 و  دوالر  662النيجر 
ّ
 وألاريافبين املدن جانس كما يبرز عدم التّ . 3102دوالر سنة  0301 شادأقصاه في الت

عشر يحتكر فة باين في توزع الثروة بين الفئات الاجتماعيّ يظهر التّ كما  ،الت الفقر باألريافترتفع معّد  إذ

 
ّ
 هذه البلدان.الثروة في  ⅓ان ألاكثر غنى السك

 ي صعب:غذائي وصّح  وضع-6

 :الغذائي الوضع-أ

يها التي ما زالت تتعّدد فتبقى البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي من املناطق القليلة في العالم 

أّدى الرتفاع  الجراد، مّمابسبب الجفاف وزحف  3115و0551وتتواتر خاّصة مجاعات سنتي املجاعات 

 عن مجابهة هذا الوضع.أسعار الحبوب)الّدخن(وألاعالف وهالك قطيع املاشية وعجز الفئات الّضعيفة 

ان الوفعال يشكو حوالي سبع 
ّ
سبة وترتفع هذه ال ،من نقص نوعّي وكّمي في الّتغذيةفي هذه املنطقة سك

ّ
ن

لث في التشاد 
ّ
 فاسو.في بوركينا والّربع الى الث

 الصحي: الوضع-ب

ي 
ّ

 كاملالريا والّسل في صفوف ،الّناجمة عن سوء الّتغذية ألامراضتتسّبب الخصاصة الغذائّية في تفش 

غينيا ‰ 56 ) نسبة وفيات الُرّضع ارتفاعالى  بيساو. باإلضافةألاطفال والّسيدا بين البالغين خاصة بغينيا 

ي أمل الحياة عند الوالدة ) 3102في بوركينا فاسو سنة ‰  21  -بيساو
ّ
 -سنة  51أدناه في التشاد ( وتدن

 .سنة ( 42وأقصاه في السنغال 

 

    



 :ألامية انتشار -3

ألامية أكثر  تشملو  .جّدامستويات متدنية  البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي مدرس فيالتّ  تبلغ نسبة

 21 ومالي الى أكثر منفي النيجر وبوركينا فاسو  وترتفع نسبتهاسنة(  05من  أكثر السكان )البالغين ½ من 

وبين  % 51حيث ترتفع أكثر في صفوف إلاناث لتفوق  ،الجنسينة بين وتبرز فوارق هاّمة في نسب ألاميّ  .%

 .ألارياففي  إذ ترتفعاملناطق 

  ،والفقر ،الاختياراتة بضعف البنية التعليمية نتيجة عقم ونفّسر ارتفاع نسبة ألاميّ 
ّ
عّدالت ي موتدن

 العمومي على التعليم. إلانفاق

 
ّ

خيرة ن ألا من الثالثيضبلدان الساحل إلافريقي تأتي ذ ألاقطار.إهذه ة ر التنمية البشرية وضعيّ يختزل مؤش

 .1.222(  بـ 012) ألاخيرةوتحتل النيجر املرتبة بلدا في العالم  042من بين 

ين الى تحس تسعى البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقيمحدودية حصيلة التنمية البشرية جعلت 

رات
ّ

 ؟اعتمدتهافما هي الحلول التي  البشرّية. هامؤش

II –  ريقيإلافاملجهودات املبذولة من أجل تحقيق التنمية البشرّية بالبلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل : 

ية ودعم ا هاواردم التنمية، بتطوير تحقيق  الى سعت البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي
ّ
لعمل املحل

مات الّدولّية. ،فيما بينهااملشترك 
ّ
 وكسب معاضدة املنظ

 تطوير املوارد الّداخلية: مجهودات-0

بيعّية
ّ
 .شملت هذه املجهودات كّل من املوارد البشرّية والط

 تطوير املوارد البشرّية: –أ 

اني الّسريع ووضعت  ،سعت هذه البلدان الى تطوير مواردها البشرّية
ّ
ركيز ببرامج للحّد من الّنمّو السك

ّ
الت

سل، بتشجيععلى تحديد 
ّ
مات  الن

ّ
برامج محدودة الّنتائج ألّن العمل بها بدأ بصفة  هاالدولية لكنّ من املنظ

رة كما أنها 
ّ
 صطدمت بعراقيل اجتماعّية وثقافّية.امتأخ



ي لتطوير البنية الححيّ كما عملت هذه الّدول على تخصيص نسب متزايدة من امليزانّية لل  ّّ  ةنفاق الص

 والحّد من انتشار ألامراض الوبائية.

ي إصالح الّتعليم والحّد من تأيضا شملت سياسة تطوير املوارد البشرّية و 
ّ

ق هذه تطبي ألامية، لكنفش 

 امج اصطدم بمحدودّية املوارد املالّية.البر 

بيعية:تطوير  –ب 
ّ
 املوارد الط

 الزراعية: ألاراض يتنمية املوارد من  *

 إيجاد حّل ب ةراعيّ الزّ  ألاراض يتطوير مواردها من  تقّدما بالّساحل إلافريقي علىحرصت البلدان ألاقّل 

شاعة.فبادرت بلدان مثل مالي من العقار  % 55للمسألة العقارّية باعتبار أن 
ُ
ات يخضع لنظام امللكّية امل

 راكي،تالاشإطار النموذج التنموي  املاض ي، وفيوبوركينا فاسو منذ ستينات وبداية سبعينات القرن 

 ثم في مرحلة ثانية تكوين مجالس أولى، ةفي مرحل وتكوين تعاونيات فالحية بتجميع ألاراض ي الزراعية

 قروية إلدارة شؤون امللكية العقارية.

سجيل العقاريين في محاولة لتكما سعت النجاز إل 
ّ
كوين سوق عقارية تدّعم نجاز عملّيتا املسح والت

ائل القبهذا التدخل بقي محدودا نظرا الرتفاع كلفة عملية املسح العقاري ومعارضة  أنغير  .الاستثمار

 والتجّمعات القروية لهذا املشروع.

اقية:
ّ
 * تنمية املوارد من املواد ألاولية املنجمّية والط

وطاقّية محدودة ومع ذلك فهي تعمل على  تمتلك البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي موارد منجمّية

ر بمجالها من خامات منجم
ّ
عادن وبعض املوألاورانيوم بالنيجر  بموريتانياالحديد ة مثل يّ استغالل ما توف

هب بماليالنفيسة مثل 
ّ
اقّيةلتطوير إنتاجها من املوارد  هذا باإلضافة الذ

ّ
  الط

ّ
 ع، بتشجي(شاد)الّنفط بالت

ركات عبر من 
ّ

 القطرّية.الش

 .منها في تمويل مشاريع التنمية الاستفادةاملوارد دون هذه لكن يحول سوء الّتصّرف في عائدات  



 ة تبحث هذه البلدان عن املساندة إلاقليمية ومساعدة املنظمات الدولية. املجهودات الوطنيّ لى جانب إ

 التعاون إلاقليمي والّدولي: – 6

 :التعاون إلاقليمي –أ 

ات عخالل الانخراط في تجّم  ة منبتنسيق جهودها التنمويّ  البلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقيتقوم 

ا تعقد كم ع بلدان جنوب الححراء""تجّم و "قليمي "كاللجنة الدولّية املشتركة ملقاومة الجفافإذات طابع 

املبادرات بصعوبات ماّدية  دم هذهطتص نإلاقليم، لكهذه البلدان الّندوات الّدولّية لحّل مشاكل دول 

 وسياسّية تحول دون تطبيقها.

مات الّدولّية: –ب 
ّ
 معاضدة املنظ

عتبر منطقة الّساحل إلافريقي من أكثر مناط
ُ
ال للمنظمات الّدوليّ ت

ّ
ة "كمنظمة ألاغذية ق العالم تدخ

مات غير الحكومية  لىإاملنظمات هذه  للتنمية، وتسهموالزراعة" وبرنامج ألامم املتحدة 
ّ
ي فجانب املنظ

 كما ُمعاضدة املجهود التنموي للبلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي.
ّ
 هذه املنظ

ّ
غنّية مات الدول التُحث

م املؤتمرات الّدولية مثل "مؤتمر  املساعدات، وتطلقعلى تقديم 
ّ
املبادرات لصالح بلدان إلاقليم كما تنظ

الث
ّ
 .3110سنة  ببروكسيلخاص بالبلدان ألاقل تقّدما ال "ألامم املتحدة الث

من  قما تحّق  عم واملساعدة أّن ة بتطبيق برامج الّد رغم هذه املجهودات بّينت التقييمات ألاممّية الخاصّ 

 البرامج يبقى دون املأمول.

 الخاتمة:

تبقى حصيلة التنمية البشرية بالبلدان ألاقّل  ة الوطنية وإلاقليمية والدوليةرغم املجهودات التنمويّ  

 ذهبه ةالاجتماعيّ لت دون تحسين ألاوضاع هي الظروف التي حا محدودة، فماتقّدما بالّساحل إلافريقي 

 البلدان.

 مالحظة:



 تخطيط مغاير : يعتمد على العنصرين التاليين  اعتمادبإمكان التلميذ 

I -  التنمية البشرّية بالبلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقياملجهودات املبذولة من أجل تحقيق 

II - محدودية حصيلة الّتنمية البشرّية بالبلدان ألاقّل تقّدما بالّساحل إلافريقي 

 

 

    

  



 ألامريكيةالت املجال الصناعي بالواليات املتحدة تحوّ  :وثائق دراسة املوضوع الثاني: 

  التقديم:

ل في ت الوثيقة ألاولى وردت بعنوان تحّوالت املجال الّصناعي بالواليات املّتحدة ألامريكّية. وثائق جغرافية أربعة
ّ
تمث

 تبّين ا ،3106هاشات للتربية  ،النهائية ألاقساممن جغرافية  تخذأخريطة 
ّ
شيطة بالواليات املتحدة ملجاالت الن

حدة واليات املتّ بال موسوعة ألانشطة الاقتصادّية اقتطف من موقع الروس، هي نّص فالوثيقة الثانية أّما  .ألامريكية

 مصدره مكتب إلاحصاءثابت  إحصائيالوثيقة الثالثة جدول و  .ناعي لحزام الشمسصّ تنامي الوزن الألامريكّية حول 

 باملليار دوالر 3105لع سنة الّس  من ألامريكيةفي صادرات الواليات املتحدة  ألاقاليمساهمة بعض يبرز م 3105ألامريكي 

كاليفورنيا الوالية  بعنوان 3103النهائية هاشات للتربية  ألاقسامكتاب جغرافية نّص مصدره  ابعةالوثيقة الرّ وأخيرا 

                                                                               .حيوية في حزام الشمس ألاكثر 

   ت.ال التحوّ ه العوامل املفسرة لهذو  ألامريكيناعي صّ لالت التي عرفها املجال اهذه الوثائق التحوّ  تبرز

 قليم حزام الشمس؟ناعي إلرة لتنامي الوزن الصّ وماهي العوامل املفّس  الت املجال الصناعي ؟تحوّ فماهي 

I -  ّالصناعي ألامريكيالت املجال تحو: 

رقي: الّصناعي إلقليم تراجع الوزن  - 0
ّ

مال الش
ّ

 الش

ل تاريخيا أّول إقليم صناعي والبحيرات الكبرى  ألاطلنطياحل والية تقع بين الّس  05قليم الشمال الشرقي إ يضّم 
ّ
،ويمث

ناعة النسيج ص وهيدم صناعاته اقتنتيجة  القرن العشرين  في سبعينات أزمة شهدلكّنه  ،بالواليات املّتحدة ألامريكّية

ت هذه ألازمة من خالل  .وألاوروبيةة اليابانية خاصّ  ألاجنبيةنافسة وامل اراتوالفوالذ والسيّ 
ّ
ذا ة هتراجع حصّ   تجل

غل الّصناعي بحوالي الثلثمن  إلاقليم
ّ

تسريح عدد كبير  حيث تّم في الّسطر الخامس ، 3عددكما ورد في الوثيقة  الش

 ،مصانع النسيج والفوالذالعديد من  وإغالقالحدود املكسيكية  إلىصناعة النسيج من العمال وترحيل قسم هام من 

 "أحزام الصد" إلاقليمعلى هذا  لقطوأ "البور الصناعي"فانتشر 
ّ
راجع حّصة إلاقليم من إلانتاج .كما شمل هذا الت

                                                                                 الّصناعي . 

 
ّ
 إن لكن رغم ذلك تمك

ّ
 الفوالذناعات منها هيكلة بعض الصّ   بإعادة أزمتهمن تجاوز  نسبيامال الشرقي قليم الش

ل عدين على الساحبعض مصانع التّ عادة توطين إالياباني وبوخاصة  ألاجنبي الامل رأسارات باالنفتاح على السيّ و 

قيقة ومنتجات التكنولوجيا العالية فظهرت مناطق الّد  تناعاتطوير الصّ  وسواحل البحيرات الكبرى.كما تّم  ألاطلس ي

 "منطقة  ة في الصناعات املتطورة منهامختصّ 
ّ
حول بسطن واستعادت مدن الشمال الشرقي  031" ريق السريعةالط

 .حيويتها الصناعية

رقي من وزنه الصناعي ،الّتحوالت رغم هذه
ّ

مال الش
ّ

 .ولكن يظّل أّول إقليم صناعي بالواليات املّتحدة ألامريكّية ،فقد الش

  ألاقاليمبروز  - 6 
ّ
 :حزام الشمسبرفية الط

واليتي كاليفورنيا و  الهادي طواجهة املحيالجنوب ووالية تكساس وكامل  وإقليمفلوريدا  إلاقليميشمل هذا     

وأصبح يحتّل مكانة  رة.ناعات املتطوّ من نمّو الصّ و  القديمناعي الصّ  مزمة الحزاأقليم من إلا استفاد هذا .وواشنطن

الّنصف ة بقراب إلاقليم ثرأيستمن خالل ارتفاع حّصته من إلانتاج الصناعي ألامريكي إذ  أّوال  تظهر  في الّصناعة كبرى 

 %35الصناعي من  إلانتاجالجنوبية الشرقية والجنوبية حصتها من  ألاطراف ضاعفت ..". 3كما ورد في الوثيقة رقم 

 تنوّ وتظهر ثانيا من خالل  ..". %65الى 
ّ
ية املعلومات صناعةو ناعات الجوفضائية صّ الذي يشمل الناعي سيج الصّ ع الن

ناعات ي الصّ ف صمجاالت شديدة التخصّ  أةنشوثالثا من خالل  ،بالتكساس وكيمياوية رالبت صناعةوالبسيليكن فالي  

 . وجيا العالية مثل سيليكن فالي ذات التكنول



ك بما في ذل لعالّس من  ألامريكيةهامة في صادرات الواليات املتحدة ال تهمساهمكما يبرز وزن هذا إلاقليم من خالل 

ل أي  3105مليار دوالر سنة  226.2قيمتها   بلغتوالتي  إلاحصائيورد في الجدول  كما الصناعية منها ،
ّ
 % 22.06ما مث

ن بعض والياته مثل التكساس من احتالل املرتبة ألاولى وكاليفورنيا املرتبة الثانية فمن 
ّ
حين ال  ياملجموع  وهو ما مك

مال الشرقي إال بما قيمته 
ّ

من املجموع أقّل من نصف  % 04.35مليار دوالر أي ما يمثل  046.6تساهم واليات الش

مس.
ّ

 حّصة حزام الش

يبرز مساهمة بعض ألاقاليم في صادرات  أعمدةالى رسم بياني ذي  إلاحصائيمكن تحويل معطيات الجدول ي مالحظة:

 )مليار دوالر(. 3105من الّسلع سنة   ألامريكيةالواليات 

 

 
 

 

 

مس بفضل عّدة عوامل ،فما هي العوامل املفسرة لذلك 
ّ

 ؟تدّعمت مكانة حزام الش

 II-  إلقليم حزام الشمسعوامل تنامي الوزن الصناعي 

  : ةالعوامل البشريّ  -0

  
ُ
 ت

ّ
نيين اليد العاملة والف هتتوجإذ  ،تواكب التحوالت الاقتصادية دفاقا هجرية داخليةأ للسكان ةاملجاليّ   ةحركيّ د الول

العالية من الشمال الشرقي الذي بلغ درجة التشبع نحو واليات حزام  والعلماء  واملبادرين في صناعات التكنولوحيا

لك ذ.تستفيد أيضا من أدفاق الهجرة الخارجية القادمة من أمريكا الالتينية ومن آسيا كما تبّينه الخريطةكما  .الشمس

سكان الواليات املتحدة من العدد الجملي ل % 03.5تزايد وزنها السكاني مثل كاليفورنيا التي أصبحت تضم ساهم في ما 

 وهو ما  . 6كما ورد في الوثيقة عدد  ألامريكية
ّ
 وف

ّ
من يد عاملة مرنة ذات أجور ضعيفة رورية ة الضّ اقات البشريّ ر الط

لداعمة ا ألاقاليم أنشطمن  أصبحتالتي  ألاقاليمهذه لدفع اقتصاد  كفأة في الغرب  ويد عاملة ألامريكيفي الجنوب 

 .ألامريكية للقوة

 :تنظيميةالمل العوا  - 6

حيط الهادي باعتمادها سياسة الالمركزية ولة الفدرالية لتطوير واجهة املتدخلت الّد : ور الحكومة الفدراليةد 

  .5في السطر عدد  3كما ورد بالوثيقة عدد حزام الشمس  بإقليم ة لالستقرارة وتقديم تشجيعات جبائيّ الصناعيّ 
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2015سنة 



تفاع كلفة ر با ال ة القصوى وتجنّ بحثا عن إلارباحيّ  إلاقليمفي هذا التي استثمرت  الاقتصاديةسات دور املؤّس الى جانب 

 .القديمة  ألاقاليمالاستثمار في 

 مكانة هذااستناد  طرين ألاخيرينفي الّس  6نت الوثيقة عدد ذ بيّ الجامعات ومراكز البحث العلمي ادور إضافة الى 

                                                             .جامعة باركلي ومراكز بحث متطورة كاملشهورة   الجامعاتالى مجموعة من  إلاقليم

وهو دور الحواضر بحزام الشمس مثل لوس انجلس وسان فرانسيسكو بالغرب   ،وتبين الخريطة عامال تنظيميا آخر

هالك  اذ تمثل أقطابا كبرى للنتاج وإلاستدالاس و مثل هوستن  مدن الجنوببالبالد،  وفي نموا  ألاسرعوة حيويّ  كثر وهي ألا

 .والتقرير

    :عوامل جغرافية  -3

يك جنوبا خليج املكسو شرقا  ألاطلس ياملحيط وهي على ثالث واجهات بحرية نشيطة  املنفتح املوقع ميةتتمثل في أه

 عليه اليابان والصين والبلدان يمثل مركز الثقل الاقتصادي العالمي والذي تطّل  أصبحالهادي غربا  الذي  واملحيط

 الصناعية الجديدة .

امة من خرات همّد منها القديمة  ألاقاليمة في حزام الشمس مقابل تراجع املدخرات في وفرة املوارد الطاقيّ باإلضافة الى 

 .بخليج املكسيك والنفط  الغاز الطبيعي

 .مناخ دافئ ومشمس تتميز بة مالئمة ظروف مناخيّ ب إلاقليم ع هذاكما يتمتّ 

لقديم االتي تتمثل في تراجع مكانة الحزام الصناعي  ألامريكيتحوالت املجال  إبرازهذه الوثائق في  أهميةتكمن  :الخاتمة

 .تنظيميةالو  البشرية والجغرافيةمختلفة منها  مقابل تنامي مكانة حزام الشمس ويفسر ذلك بعوامل
 

 

 
 


