
 6102دورة املراقبة امتحان البكالوريا 

اريخ شعبة آلاداب 
ّ
 اختبار مادة الت

 املوضوع ألاّول : مقال
 

ّونسيون إثر الحرب العامليّ ل الوطنيون التّ توصّ 
 
 الاستقالل لى بلورة مشروع وطني عملت دولةإانية ة الث

ّعلى تجسيده .
 . بلورتهأبرز مالمح املشروع الوطني و ألاطراف املساهمة في  -
- ّ ّ. 6511و6591 ة بيندة لهذا املشروع بالبالد التونسيّ بين الانجازات املجس 

 
مة   ّاملقد 

ونسيون إثر الحرب العامليّ  ل الوطنيون الت  ّتوص 
 
ساهمت فيه أجيال  انية إلى بلورة مشروع وطنية الث

ر الحركةا، ونسيينمتعاقبة من التّ 
 
ا مع تجذ ضحت مالمحه تدريجي 

 
 لملت دولة الاستقالع،الوطنية ت

قتها في عدة مجاالت بين  ّ. 6511و 6591على تجسيده من خالل إلانجازات التي حق 
 .فما هي أبرز مالمح هذا املشروع و ألاطراف التي  ساهمت في بلورته  -
- ّ

 
ّ ل إلانجازات التيّ فيما تتمث  .6511و 6591بين ة بالبالد التونسيّ دت املشروع الوطني جس 

ّ
I –   ّة املساهمة في بلورته مالمح املشروع الوطني و أهم ألاطراف الوطني 
 

ّأخذ املشروع الوطني يتبلور تدريجيّ 
 
ة ومن خالل كتابات بعض الوطنيين ر الحركة الوطنيّ ا مع تجذ

ّة .ة و التحديثيّ ة و  الاجتماعيّ الذين ساهموا في تحديد أبعاده السياسيّ 
 مالمح املشروع الوطني : -0
ّ
 
لى ابراز عة و ة والجغرافيّ ناتها البشريّ ة وثبات مكوّ ولة التونسيّ املشروع الوطني على عراقة الد ّد أك

أواصر على املطالبة باالستقالل.مع الحرص على تمتين و بكل مقوماتها الحضارية القومية التونسية

ة بين العرش ة والتأكيد على املصالحة والجهويّ من خالل نبذالعصبيات القبليّ  ةالوطنيّ  ةالوحد

ّ
 

ّ.6511سبتمبر  6ة بعد وفاة املنصف باي في عب خاصّ والش
(  6596جنة العمل من أجل الضمانات الدستورية  في مايل)  ةبالحريات العام ّكما أولى اهتماما 

ّة، حريّ السياسيّ كالحريات  ّ. حافة واملطالبة بمجلس نيابي منتخبة الص 

ّ
 
ّة ة مكانة مميزّ ت املسألة الاجتماعيّ احتل

 
ة مات الوطنيّ في املشروع الوطني و لم تكن لوائح مؤتمرات املنظ

ّ تخلو من مطالب العدالة والرقيّ  ة وتوظيف خيرات البالد لصالح عليم والصح ّفي التّ  الاجتماعي كالحق 

ّ. ونسيينالتّ  كل ّ

ّ ع الوطني أيضا تحديث املجتمعّومن مالمح املشّر
 
ّو  ةقافات ألاجنبيّ و الانفتاح على الث عوة  إلى تحرير الد 

ّ.املرأة واملساواة بين الجنسين 

ّ ة في املشرق و املغرب حداث العربيّ في التفاعل مع ألّا  لهذا املشروعد البعدين العربي واملغاربي يتجس 
ّةخاصّ   ةة الفلسطينيّ ر في املغرب والجزائر و مساندة القضيّ ضامن مع قضايا التحرّ العريين و التّ 



 ّ عماء املغاريين بالقاهرة و تأسيس و التحاق بعض الزّ  6519ة في مارس العربيّ ول بعد قيام جامعة الد 

ّ. 6511مكتب املغرب العربي في فيفري 

 أهم ألاطراف الوطنية املساهمة في بلورة املشروع الوطني  (0
ضحت مالمحه هذا املشروع غم من أن   على الرّ 

 
ّإثر الحرب العامليّ اكتمل و ات

 
ّانية ة الث

 
ه يعتبر  فان

فين )عبد العزيز الثعالبي، الطاهر في بلورته عدة أجيال من املثق ّ  حصيلة مسار إصالحي ساهمت

ّألاحزاب السياسيّ و بعض ...(  بياد، أبو القاسم الشاالحد ّ
 
ة كالحزب مات الاجتماعيّ ة واملنظ

ّالد ّ ّستوري القديم والحزب الد 
 
ّستوري الجديد الل

 
الاستقالل ورفض مبدأ دا على ذان أك

ّ و دعوا إلى نظام ملكي ّ، ة إلاصالحات الشكليّ  ّ دستوري 
 

عب في رسم سيادة يقوم على تشريك الش

ّ عن طريق ممثلين منتخبين. كما اهتم ّ البالد 
 
ّحاد العام التّ الات

 
ّة غل باملسألة الاجتماعيّ ونس ي للش

ّزو 
 
ّعلى العالقة بين التحرّ  6596فرحات حشاد في جويلية  رك ّأالاجتماعي و  ياس ي والرقيّ ر الس 

 
د ك

ّ من كل ّ
 
ّحاد العام للفالحة التونسيّ الات

 
جارة على الاستقالل ناعة والتّ ونس ي للصّ حاد التّ ة والات

ّ،الاقتصادي للبالد 
 
ّمات الوطنيّ أما بقية املنظ

 
صوت  ّو سائي إلاسالمية واملثقفين كاالتحاد الن

ّ
 
ّالط

 
ّجانب الحركة الصحفيّ إلى قد ساهمت ،فحاد العام لطلبة تونس الب الزيتوني، الات

 
شيطة ة الن

حديثي )كتابات على البلهوان ، محيي الدين ة وفي صياغة املشروع التّ في نشر الوعي باملسألة الوطنيّ 

ّالقليبي ...( 
                                                                                                                                                                                              ّ

II –  0521و  0592دة للمشروع الوطني بين إلانجازات املجّس  
 

 ة . يادة الوطنيّ ة واستكمال الّس ولة العصريّ بناء الّد  -0
في جوان للبالد عن دستور  نإلاعاّلو ومباشراا أسيس ي انتخابا حرّ نتخاب املجلس القومي التّ تم ا

ّالحريات العام ّ الذي نص  على 6595  ولةالد ّ تونسة دواليب باإلضافة إلى لطة والفصل بين الس 

ّ(... املعتمدين إحداث سلك الوالة وّو نواة للجيش الوطني إحداث تونسة ألامن،)
معركة بنزرت إثر  6511 علىسنة حقيق الجالء العسكري ت و في إطار استكمال السيادة ، تم ّ

   راعي ة والجالء الزّ ة الحيويّ وتأميم القطاعات الاقتصاديّ  6591قدي ستقالل النّ باإلضافة إلى الّا

 .6511سنة 
6-  

ّ
 ونس يتحديث املجتمع الت

ّإقرار ّو ةالشرعيّ إلغاء املحاكم  تم ّ،  وتعصيره شريعتلاوحيد تفي مجال 
 
دفاتر في  سجيلإجبارية الت

سبة . ةمجالت قانونيّ  إصداّرّو ةاملدنيّ الحالة 
 
 بالن

 
إصدار مجلة ألاحوال  فقد تم ّ ،املرأة ّرتحريل أما

إلاقرار  و وجاتد الزّ ت املساواة بين الجنسين و إلغاء تعد ّتضمنّ  يالتّ  6591أوت  61في الشخصية 

ّب ّ املرأة في الانتخاب و حق 
 

 ح ...الترش

عليم للتّ  ها ريع ميزانيصت أحد أهم إنجازات دولة الاستقالل التي خصّ  توحيد التعليم وتعصيرهيعد  
ّ 6591قانون نوفمبر و قامت بإصدار 

 
 .تعميمه وتحديث مضامينهو على  تهي نص  على مجانيالذ

ّ

ّ
ّ



  في مجالر إلانفاق تطوّ 
ّ
0521 -_5190بين و  ةعليم من امليزانية العامّ الت        

ّ

     ّ
ّ

 :الخاتمة 
زت الفترة الفاصلة بين  وعها في اطار سعي دولة الاستقالل إلى  6511 -6591تمي  د إلانجازات و تن  بتعد 

يتجسيد املشروع الوطني ال
 
ولة  ذ ونسيين في مجال بناء الد  ناضلت من أجله أجيال متعاقبة من الت 

ا و  ة و استكمال السيادة و تحديث املجتمع في فترة وجيزة نسبي  ة و خارجيّ فيّ ظّرفي العصري  ة ال ة داخلي 

عوبات  ّ.تخلو من الص 

ّ

ّ

ّ
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   6102امتحان البكالوريا : دورة املراقبة  

اريخ شعبة آلاداب 
ّ
 اختبار ماّدة الت

   تطور الّسياسة الخارجّية ألامريكّيةدراسة نّص   :     6املوضوع  
 

 تقديم الوثيقة 

ة "حقائق" في ديسمبر 
 
اني ،ورد بـــــ"6519مقال سياس ي صدر بمجل

 
اريخ املعاصر " الجزء الث نصوص الت 

فحة  (،محامي و ديبلوماس ي أمريكي اشتعل سفيرا 6519--6511ألدالي ستيفنسن ) 669و 661الص 

حدة بين   مة ألامم املت 
 
حدة ألامريكية لدى منظ ل أحداث النص  6519و 6516للواليات املت   . تتنز 

زت بمواجهة الواليات 6519في سنة  ّاملتحدة لعدة مشاكل و أزمات مثل ألازمتين الكوبية  ، في فترة تمي 

ة . لم العاملي  ّو الفيتنامية  أثرتا على الس 

ة  ة ألامريكية في فترة مابين الحربين مبرزا أهمي  ياسة الخارجي  ر الس  يتعر ض الكاتب في هذا النص  إلى تطو 

ة و الف ور ألامريكي في تلك الفترة كما يشير لألزمتين الكوبي  ة كمظهر من مظاهر التصدي الد  يتنامي 

وفياتي في إطار الحرب الباردة . عي الس  فوذ التوس  ّألامريكي للن 

ة ألامريكية في فترة ما بين الحربين . - ياسية الخارجي  رت الس  ّكيف تطو 

ة بين  - ة في العالقات الدولي  حدة ألامريكي   .6515و 6516ما هو دور الواليات املت 

ي وا - نافس بينها ما هي املشاكل الت  حدة في كل  من كوريا و الفيتنام في إطار الت   جهتها الواليات املت 

لم في العالم . رت على الس 
 
وفياتي ، و كيف أث حاد الس 

 
 و بين إلات

 

   I –   :تطّور السياسة الخارجّية ألامريكّية في فترة ما بين الحربين 

   (0505 – 0509سياسة خارجّية نشيطة ) -0

لت طرفا رئيسيا في مجلس  لعبت الواليات
 
لح بباريس و مث ة دورا نشيطا في مؤتمرالص  حدة ألامريكي  املت 

 عرض الرئيس ويلسن مبادئه 
 
ادرة عن املؤتمر، كما خذ أهم القرارات الص 

 
ي ات

 
 61"ألاربعة الكبار" الذ

ت  ة ألاولى . نص  بة في اندالع الحرب العاملي  ة  املتسب  هذه املبادئ على حق   كأساس لحل  املشاكل الدولي 

لم في العالم  . ة و إنشاء جمعية ألامم لحماية الس  ة السري  عوب في تقرير مصيرها و إنهاء الدبلوماسي 
 

 الش

 (0595 -0561) سياسة انعزالية -6

بدأت هذه السياسة في العشرينات من خالل رفض الكونغرس ألامريكي املصادقة على معاهدة فرساي 

الثينات عبر رفض الواليات وعلى انضمام 
 
ه في الث د هذا التوج 

 
دة لجمعية ألامم . و تأك الواليات املتح 

دخل  حدة الت  ة التي  أفرزتها أزمة املت  ة  6595لحل  ألازمات ألاوروبي  بسب انشغالها بالحرب من الاقتصادي 

حدة بحصولها على ناحية ورفضها ربط كل  من فرنسا و بريطانيا تسديد ديونها نحو  الواليات املت 

عويضات .  الت 



 

II –  0515و  0510الّدور ألامريكي في العالقات الّدولية  بين 

حدة من : دور عسكري، -1 ته الواليات املت  ّاستمد 

ساهمت الواليات املتحدة  بقيادة الجنيرال ازيزنهاور إلى جانب قوات الحلفاء في محاصرة  قوات املحور 

كما قادت الحرب على اليابان في  6511ماي  69ال إفريقيا و اجبارها على الاستسالم في املتمركزة في شم

الح النووي في  لت بإنهاء الحرب باستخدام الس  ها و عج 
 
الشرق و افتكت منه املناطق و الجزر التي احتل

مها ال حلف ألاطلس ي قصف هيروشيما و ناكازاكي بقرار من الرئيس ألامريكي ترومان .باإلضافة إلى  تزع 

س سنة  وفياتي . 6515الذي تأس  ع النفوذ الس   الحتواء  توس 

  دور اقتصادي -2

ط مارشال 
 
ل في املساعدات املمنوحة للبلدان الحليفة في إطار مخط

 
على إثر تزايد الوزن  6511يتمث

انية فتضاعف انتاجها 
 
ة الث ي استفادت من الحرب العاملي  حدة الت  ناعي الاقتصادي للواليات املت  الص 

من رصيد الذهب في العالم و تبوأت عملتها املكانة ألاولى على  %11)أصبحت تملك  % 19بنسبة 

 حساب الجنيه إلاسترليني (.

 دور سياس ي  -3

انية )ندوة يالطا، ندوة 
 
ة الث حدة دورا فاعال في تشكيل مالمح العالم إثر الحرب العاملي  كان للواليات املت 

ا لها وتمتعت فيها بوتسدام ...( حيث ساهمت  خذت نيويورك مقر 
 
ي ات حدة الت  مة ألامم املت 

 
في بعث منظ

قليدية  ة الت  غط على القوى الاستعماري  ر بالض  مت حركات التحر  حدة بحق  النقض .كا دع  الواليات املت 

 لدفعها نحو الاعتراف بحق  مستعمراتها في تحقيق املصير. 

مت الواليات  ة و الوقوف باإلضافة إلى ذلك ، تزع  " في ا لدفاع عن املبادئ الليبرالي  حدة "العالم الحر  املت 

ّفي وجه املد  الشيوعي في العالم ) سياسة الاحتواء(.

ّ

III -  .حدة في كّل من الفيتنام وكوبا وتأثيرها على الّسلم في العالم
ّ
 املشاكل التّي واجهتها الواليات املت

  0526املشكل الكوبي  -0

ة  6595لى الحكم في كوبا سنة وصل الشيوعيون إ حدة مساعدة املعارضة الكوبي  فحاولت الواليات املت 

وفياتي ملساعدة الكوبيين عبر   حاد الس 
 
وفيات. فتدخل الات يوعي املوالي للس 

 
ظام الش على إسقاط الن 

ا وج حدة تفرض حصارا بحري  ا جعل الواليات املت  ة مم  ة على ألاراض ي الكوبي  ا على نصب صواريخ نووي  وي 

حدة بعدم مهاجمة  د الواليات املت  وفياتي لصواريخه مقابل تعه  حاد الس 
 
كوبا. انتهىت ألازمة بسحب الات

 كوبا. 

 ( 0599-0529املشكل  الفيتنامي  ) -6

يوعيين املنضوين في حزب الفيتكونغ
 

ل في نشوب صراع بين نظام الفيتنام الجنوبي ومعارضيه الش
 
 ّتمث



ة  املدعوم من الفيتنام  حدة ألامريكي  ين . فتدخلت الواليات املت  وفياتي والص  حاد الس 
 
مالي و الات

 
الش

دت خسائر فادحة في هذه  بشكل مباشر في الفيتنام سنة لدعم حلفائها في الفيتنام الجنوبي و تكب 

ا أجبرها على سحب جنودها من  دخل مم  الحرب، كما عارض الرأي العام ألامريكي والعالمي هذا الت 

ّ. 6511تنام في مارس في

لم في العالم     دت كل منهما الس  ولية وهد  ر العالقات الد 
 
ة وحرب الفيتنام في توت ساهمت ألازمة الكوبي 

 وكادت أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين قطبي الحرب الباردة .

ّ

 خاتمة 

ولي   ور الد  ة و الد  ة ألامريكي  ة يبرز لنا النص  السياسة الخارجي  حدة من وجهة نظر رسمي  للواليات املت 

باعتبار أن الكاتب يشتغل في املجال الدبلوماس ي ، باإلضافة إلى كونه  يعكس قدرة الكاتب على اقناع 

ى ال ة حت  عيد العالمي العتماد شواهد تاريخي  حدة على الص  ّألامريكيين بالقبول بدور نشيط للواليات املت 

بت 
 
ر املشاكل التي  ترت ة في في فترة ما بين الحربين . تتكر  ّعن سياستها الانعزالي 
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   0261  املراقبة دورة . امتحان البكالوريا 
ّ                         شعبة آلاداب    .ة الجغرافيا اختبار مادّ 

ّ:  مقال  6املوضوع عدد 
ّسكانها الديمغرافية و املجاليّ ز الواليات املتحدة ألامريكية بحركية تتميّ 

 
ّطة .شية و بحواضرها الن

ّة ن ذلك مبرزا دور الحركيّ بيّ  
 
ّ. ةة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ انية و الحواضر في بناء القوّ السك

ّاملقدمة 

ّّوت 
 
 عاجم ّت أفرزت متتالية هجرية ة عريضة تغذيها أدفاقة قاعدة سكانيّ حدة ألامريكيّ لواليات املتّ ار ف

  ةرافيّ ديمغ ةبحيوي يحتفظألاخرى خالف ألاقطار املتقدمة  علىيزال ال ر حضّ من ال سكانيا أغلب سكانه
 ة و دعم نفوذها العالمي. تها الاقتصادي ّألاخرى بسبب تواصل الهجرة الوافدة . أسهم ذلك في إرساء قوّ 

ّ ؟ الحركية الديمغرافية و املجالية للسكان فما هي خصائص -

ّكيف أسهمت في بناء القوة الاقتصادية ألامريكية ؟و ما هو دور الحواضر الكبرى في بناء هذه القوة ؟ -

ّّة  ة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ ة للسكان و دورها في بناء القوّ ة و املجاليّ ة الديمغرافيّ الحركيّ  -ا

ّة : ة الديمغرافيّ الحركيّ  -1

ّ* أهمية الهجرة الوافدة : 
تقاللها ند إعالن اسفع ،بلدان العالم من كل ّ للمهاجرين جاذب بلد أكبّر ةحدة ألامريكيّ تعتبر الواليات املتّ 

تجاوز مرة  إذ  08تضاعف هذا العدد إلى أكثر من   ثمماليين  4نها يكن يتجاوز عدد سكا لم،1771سنة 

 بلد آخر في أيلم يشهدها ة مسجلة بذلك زيادة سكانيّ ،  3810مليون نسمة سنة  058سكانها  عدد

ّ ةأسهمت الهجرة الوافدة في هذه الزيادة السكانيّ  ، العالم
 
ة ريّ الهجسمت املوجات إسهاما مباشرا و قد ات

و سجل نسق هذه الهجرة تراجعا في فترة  38و بداية القرن   11ها نشطت في أواخر القرن باالنتظام لكنّ 

ّ.إلى الارتفاع بعد نهاية الحرب العاملية الثانية  تما بين الحربين و أزمة الثالثينات  الاقتصادية و عاد

ّ
 
املجال   رتعم ّ ة التيّ و السكندينافيّ ة كسونيّ اة ألاولى بغلبة العناصر الانقلوسسمت املوجات الهجريّ ات

ّ
 

تميزت  11و منذ أواخر القرن ، ة رق و جلبت العديد من ألافارقة إلحياء املناطق الغربيّ ألامريكي من الش

منذ  منتصف القرن العشرين عملت الواليات املتحدة ألامريكية  و لكنالهجرة بالتنوع العرقي و الديني 

ة خاصة على الحدود شرعيّ الغير الفي نفس الوقت نمت الهجرة  لكنو  ،هاجرين على الحد من تدفق امل

إلى جلب املهاجرين عن طريق التأهيل املنهي و جلب ألادمغة من مختلف دول  ،كما سعت كسيك مع امل

ّبهدف تعزيز رصيد الباحثين  العالم و خاصة من آسيا و من أوروبا ّ.كنولوجي بق التّ و كسب الس 
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 زها عن بقية أقطابة متواصلة تميّ ة ديمغرافيّ ة حيويّ حدة ألامريكيّ الهجرة الوافدة للواليات املتّ نت أم ّ

ّ
 
ّسيا نتها ألاقليات املهاجرة من آا للوالدات أم ّالوث إذ احتفظ املجتمع ألامريكي بمستوى مرتفع نسبيّ الث

ّ ألامريكيينمن  و
 

 3814سنة  % 8.5تينيين كما أمنت للواليات املتحدة ألامريكية نسبة نمو طبييي ب الال

ّ. ليابانابي و ّوتحاد ألاوّرميز بعض أقطار إلاتيبطئ ذلك نزعة التهرم الذي ّو

  ّدعلى التجد ّ ألامريكيمجتمع لل كبيرةة قدرة ة الديمغرافيّ تمنح هذه الحيوي  .ّ

ة للسكان حاجيات الاقتصاد ألامريكي من اليد العاملة بفضل ارتفاع نسبة تؤمن البنية العمريّ  كما

ّ  (3810مليون نشيط سنة  150.1 )من نصف السكان  أكثّر إلىالنشطين  
 
بكل   الهجرة الوافدةر كما توف

 ويين ينة من الصّ ة أعباء تكوينها خاصّ حدة ألامريكيّ ل الواليات املتّ ة ال تتحم ّة عمل إضافيّ أصنافها قوّ 

ّاملكسيكيين.

 .ّتوفير يد عاملة زهيدة الكلفة
تم تكوينهم ر إذ يد يؤمنه نظام تربوي متطوّ ع بمستوى تعليم جيّ ة عمل تتمتّ يحظى الاقتصاد ألامريكي بقوّ 

كما تستقطب الجامعات  الطلبة  ستانفوردو  هارفاردفي جامعات هي ألافضل في العالم أشهرها جامعة 
ركة حي تساهم في دفع ة بهجرة ألادمغة التّ م هذه الكفاءات املحليّ العالم و تتدعّ زين من كل أنحاء املتميّ 

ق ة و التفوّ يّ ة إلانتاجإحدى ركائز القوّ  ي تعتبّرالتّ  كنولوجيا العاليةة في ميادين التّ جديد خاصّ و التّ  املقاولة

ّألامريكي .

  تسهم الهجرة ّ ّوق الاستهالكيّ في توسيع الس 
 
ة م القوّ ا في دعة املجالية عامال مهم ّحركيّ تال رة كما توف

ّ. ةة ألامريكيّ الاقتصاديّ 

ّة : ة املجاليّ الحركيّ  -3

افس و يعتبر نة و التّ ة راسخة تستحث ألامريكيين على املبادرة الفرديّ ز املجتمع ألامريكي بروح رياديّ يتميّ 

لفردية ة و املصلحة االخاصّ ة مللكيّ ة و االحريّ  ة لنمط العيش ألامريكي القائم علىاملبادئ ألاساسيّ  ذلك من

ّ الفرص تكافئّو
 
ّ.مريكيون ألّاي يدافع عنها ة التّ الاقتصاديّ وة يبرالية السياسيّ و تنسجم هذه املبادئ مع الل

ّ
 
 % 14ارب ة التي تقة املجاليّ من خالل ارتفاع نسبة التحركيّ د نزعة التنقل بين ألاقاليم و بين املدن تتأك

ّتعادل ضعف مثيالتها في إلاوهي نسبة  في السنة
 
دفاقا هجرية أد هذه التحركية املجالية تحاد ألاوربي. تول

ّيناملبادّرّوليد العاملة و الفنيين و العلماء ا لألقاليم وتتجهلتحوالت الاقتصادية اداخلية تواكب 
ّ.  الشمسع نحو واليات إقليم حزام خاصة في صناعة الذكاء من الشمال الشرقي الذي بلغ مرحلة التشبّ 

 ّ ّ ساهم ذلك في الحد 
 

ّمن أزمة الش
 

ن أنشط مة ة والغربيّ و أصبحت ألاقاليم الجنوبيّ رقي مال الش

ّ. ةة ألامريكيّ اعمة للقوّ ألاقاليم الد ّ

ّ

ّ

ّحدة ألامريكيّ ملتّ اة للواليات الواجهة الشرقيّ احتضنت 
 
ّين قدموا من أوروبا ة املهاجرين ألاوائل الذ
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يطة أسهمت حواضر نش م ّضالعالم تة تعتبر ألاكثر اكتماال في إنشاء شبكة حضريّ بشكل كبير في و ساهمت 
ّ.ةة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ في بناء القوّ 

II- ّ
 
ّ ة ة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ شيطة و دورها في بناء القوّ الحواضر الن

ّالعالم  تتة بشبكة حضرية تعتبر ألاكثر اكتماال في حدة ألامريكيّ ز الواليات املتّ تتميّ 
 
ن مجموعة من ون مك

ّ وظيفة توجد بها جميع مستويات املدنالحيث الحجم و  من املتراتبةاملدن 
 
لى إي من املستوى املحل

  ةتتوزع بشكل متوازن داخل املجال الجغرافي تبرز ضمنها خاصة الحواضر إلاقليميّ ة الحاضرة العامليّ 
ّ. الاقتصاد ألامريكيدورا هاما في بناء لعبت ي التّ ة و العامليّ 

ّأهمية الحواضر : -1

 ريكي متوازن على املجال ألام بشكل توزع تمن املدن  تبةمتراة بشبكة حدة ألامريكيّ ز الواليات املتّ تتميّ 

ّ
 
بها القدرة وهو ما أكس ثف ألادفاق فيما بينهاو قد استفادت هذه املدن بترابط مختلف وسائل النقل و بتك

ّعلى استقطاب املجال و 
 
ّم فيه و تنظيمه .التحك

ّ
 
ّمث

 
دن ملال التراب ألامريكي وانطالق تعمير املجال فظهرت لت مدن الواجهة الشرقية بداية انطالق تشك

قد لت هذه املدن إلى عالغرب ألامريكي و تحوّ ّو نحو الوسط ألاطلس يانطالقا من واجهة املحيط املليونية 

 و مع تواصل موجات وهي ألاكثر طوال وتعقيدا في العالم نقل تنطلق منها جميع أصناف وسائل النقل
ة من ة تمتلك شبكة كثيفحدة ألامريكيّ ة أصبحت الواليات املتّ الهجرة الوافدة و تنامي قوتها الاقتصاديّ 

 374 مضتكثيفة من النشطين . و تعد البالد شبكة  % 10من مجموع السكان و  % 08املدن تحتضن 

اضرة ح 34و من بين هذه املناطق تبرز  ،ألف ساكن  188يتجاوز عدد سكان كل منها   منطقة حاضرية

ّقد اقترن تقلص الوزن الديمغرافي بأكثر من مليون نسمة تمثل أقطابا كبرى لإلنتاج و الاستهالك و 

 جلسأنولوس يالدلفيا فو  مثل بالتيموّرالبحيرات الكبرى ّوقتصادي لحواضر امليغالوبوليس الاو 

ي الشمال الغربي  مثل ميام و تنامي مكانة حواضر الجنوب الشرقي مقابلسطن و شيكاغو و ديترويت و بّو

ّ.  و دالاس و هوستن و سياتل

ّة : ة ألامريكيّ ة و الاقتصاديّ دور الحواضر في بناء القوّ   -3

ّا تصاد ألامريكي و تنظيم املجال ّوالاقة بمختلف أصنافها في تدعيم تسهم الحواضر ألامريكيّ 
 
م فيه لتحك

ة  قليميّ تبرز الحواضر إلا ،تنتشر في كل الواليات  حسب مستوى نفوذها. باإلضافة إلى املدن املحلية التيّ 
ر القطرية ا الحواضالواليات التي توجد بها مثل دنفر و فونكس و مينابوليس، أم ّ ة نفوذها داخلو تتميز بقوّ 

 ّزإلى جزء كبير من املجال ألامريكي و تتميّ  ذها تمتد ّإن مناطق نفّومثل شيكاغو و بوسطن و لوس أنجلس ف

ل  ،إلاشعاع العالمي  منبقدرة متزايدة 
 
خمة نافها سوقا استهالكية ضصة بمختلف أألامريكيّ   الحواضرتمث

ّ
 
ّ ألهم ّ ةالاجتماعيّ ن بها مراكز البحث مثل بسطن و تأوي املقرات كما تتوط

 
ا فيها عبر ة بمركات ألامريكيّ الش

ّ. القطرية
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  ة  ياسيّ ز واشنطن بوظيفتها السة . تتميّ ه أكثر تنافسيّ تدعم هذه الحواضر الاقتصاد ألامريكي و تجعل
ك ولي و البنقد الد ّم نفوذها باتخاذها مقرا لصندوق النّ منذ أن أصبحت عاصمة فيدرالية للبالد . تدعّ 

 . العالمي

   ّ تنفرد نيويورك بدورها بإشعاعو ة في العالم  كما تدير حركة العوملة . السياسات الاقتصاديّ  هتوج 

ّة فوذ و تعد عاصمة البالد الاقتصاديّ ة و النّ مات القوّ ة لها كل مقوّ وهي حاضرة عامليّ وطني و عالمي 

ّ ة ألهم ّات الاجتماعيّ املقرّ  و تأوّي
 

ّة كما تأوي أكبر بورصة في العالم وهي بورصة ركات ألامريكيّ الش

ل أنحاء ك يتجاوزه إلى  فما يحدث في نيويورك ال يؤثر في اقتصاد الواليات املتحدة ألامريكية فحسب بل

ّفي ا ّلألاوّ املركز العالمي  نها تعد ّألالعالم ذلك 
 
ّ.  ي تحدد مصير العالمالتّ  القرارات خاذت

ّ لخاتمةا

بمستوى  عة عريضة تتمتّ على قاعدة سكانيّ ة ة في بناء قوتها الاقتصاديّ حدة ألامريكيّ اعتمدت الواليات املتّ 

ي التّ  ةة الديمغرافيّ في الحيويّ  بشكل مباشّر العالم و أسهمت الهجرة الوافدة هو ألافضل في دجيّ  تأهيل
ن املدن تتميز مة متكاملة إضافة إلى أهميتها في تعمير البالد و في بروز شبكة حضريّ .ز املجتمع ألامريكي تميّ 

ّبترابطها و بقدرتها 
 
بشكل  اهمتة سبرزت من ضمنها حواضر عامليّ م فيها على تنظيم مجاالتها و التحك

ّ. اامليّ عا و مباشر في بناء الاقتصاد ألامريكي و دعم نفوذه وطنيّ 

ة ة كان ل أيضا تفسر القوة ألامريكي  ة وطبيعي  ّور في بنائها .الد ّ هابعوامل تنظيمي 
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ّ  0261  املراقبة دورة . امتحان البكالوريا 

  شعبة آلاداب جغرافيا 

"مكانة بلدان الجنوب في ألادفاق : دراسة وثائق  0عدد املوضوع 

ة ". ة العاملي   التجاري 
 

ّالتقديم :

ل ة و بعض العوامة العامليّ دفاق التجاريّ مكانة بلدان الجنوب في ألّا وثائق تهم ّ أربعتشمل الدراسة 

ّ ة الكبرى في املبادالت ملناطق الجغرافيّ اة بعض حصّ "خريطة تبرز، 6رة لها : الوثيقة عدداملفس 
ة ،املنظمة العاملية للتجارة مصدرها تقرير حول التجارة العامليّ  "0266ة سنة ة العامليّ التجاريّ 

ّأمّ  . 02،ص0262،
 
ّا الوثيقة الث

 
ّلعالم النامي امن  كل ّ مساهمة ّرتطّوـ" بق انية فهي رسم بياني يتعل

أخذ من إحصائيات مؤتمر ،  "0262و  6991و العالم املتقدم في صادرات السلع والخدمات بين 

ّ 2. الوثيقة عدد0262للتجارة والتنمية ،املتحدة  ألامم مكانة بعض "د جدول إحصائي ثابت حد 

ّ «0262سنة بلدان الجنوب في املبادالت العاملية للسلع 
 
ّمة العامليّ اقتطف من تقرير املنظ

 
جارة ة للت

ّ .01،ص0262، ّ"اهتم  الوثيقة الرابعة نص 
 
ناعي مصدره ليونال فونتانيي و وطين الصّ بإعادة الت

. تقرير مجلس التحليل الاقتصادي "الصناعي و إعادة التوطين إلاخالءجون هيرفي لورنزي ، 

ّ.61و62، ص0221الفرنس ي ،

 ّ
 
ّق دراسة هذه الّوتتعل

 
ّة العامليّ  ةالتجاريّ  ألادفاق فيالجنوب  ز بلدانتميّ  أصبحتي ثائق باملكانة الت

ّ ر صادراتها منالل تطوّ خو ذلك من  ّالع والخدمات و بعض العوامل الس  ّملفس  ّ.رة لهذا النمو 

 ة ؟ ة العامليّ التجاريّ  ألادفاقهي مكانة بلدان الجنوب في  فما -

ّ ما - ّ؟ رة لهذه املكانةهي العوامل املفس 

I-  ّة : متواضعة لكنّ ة العامليّ التجاريّ  ألادفاقمكانة بلدان الجنوب في ّ .ها في نمو 

ّفي تحديد هذه املكانة ( 0و  6) توظيف الوثيقتين عدد 

ّمكانة متواضعة  - (6

  اكم،القرن العشرين  تسعيناتة منذ بداية ببلدان الجنوب خاصّ  ةالتجاريّ دفاق نمو  متواضع لّل
 
أن

يبرز ذلك من خالل مساهمة ّوة ال تزال ضعيفة ة العامليّ دفاق التجاريّ ألّا إجمالية الجنوب من حصّ 

العاملية  ألادفاقمن مجموع  % 2التجارية العاملية التي لم تتجاوز  ألادفاقفي  مناطقه الكبرّىمختلف 

)  ةالالتينيّ  كاأمرية ت حصّ ( ، استقرّ  %1 ألاوسطالشرق  - آسيامثل ) سيويةآلّاباستثناء القارة ، 

ّبينما  (  % 0.6الوسطى والجنوبية  أمريكا
 
ّاشة في ة مهم ّة إلافريقيّ لت القارّ ظ

 
ّلن

 
جاري العاملي ظام الت

ّ ألادفاقتها في حصّ  إذ تقل ّ
 
ّ. % 0ة عن جارية العامليّ الت
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  ّّمساهمة محدودة لبلدان الجنوب لكن ّ.ها في نمو 

ّ

ّة ة العامليّ التجاريّ  ألادفاقتنامي مكانة بلدان الجنوب في  -(  0

ّ تضاعفت  إذبلدان الشمال من  أسرعلع و الخدمات ببلدان الجنوب بنسق نمت قيمة صادرات الس 

مرات فقط في  2في بلدان الجنوب مقابل   0262و  6991مرات بين  1قيمة هذه املبادالت بحوالي 

ّبلدان الشمال في نفس الفترة .
ّة البلدان كما نالحظ تنامي حصّ 

 
ّالن  % 02مرت من  إذلع و الخدمات في العالم امية من صادرات الس 

ّو في مقابل ذلك سجلت حصّ  0262سنة   % 20إلى  6991سنة    % 22مة تراجعا من ة البلدان املتقد 

ّ.خالل نفس الفترة  % 10 إلى

ة بيّ الشع ينلها وزنها في الاقتصاد العاملي مثل الصّ  أصبحة ة هامّ تجاريّ  أطرافبرزت ضمن الجنوب 

ّ
 
ّادرات العامليّ في الصّ  ألاولىة تبة العامليّ ت الرّ التي احتل  قطاّرألام مكانة تدعّ  إلى إضافةلع ة للس 
ّ .ة الجديدة على غرار كوريا الجنوبية و البرازيلالصناعيّ 

  ّّعم
 
ز بلدان الجنوب نظرا لتفاوت حظوظها جانس التي أصبحت تميّ ق هذا التفاوت ظاهرة عدم الت

ّ.دماج في الاقتصاد العاملي و الانخراط في العوملة في الان

ّ

II- ّ ّالعوامل املفس 
 
ّ. ةجارة العامليّ رة ملكانة بلدان الجنوب في أدفاق الت

ّ.ة ة العامليّ عوامل ضعف مكانة بلدان الجنوب في ألادفاق التجاريّ  -( 6

ّ
 
شارها في املباشر و انت ألاجنبية في الاستثمار تحكم شركاتها عبر القطريّ مة ت البلدان املتقد ّاستغل

ّ
 
ّة و مؤسساتها البنكية فت ضخامة إنتاجها و نجاعة شركاتها التجاريّ املجال العاملي ، كما وظ

ّ أيضاو استفادت 
 
ّ % 10انها لتهيمن على من طاقة استهالك سك ّبورصاتها ّولع من صادرات الس 

ّالخدمات في العالم  ّو
 
ّو في مقابل ذلك ال تزال الت

 
افة إضرة في عدد هام من بلدان الجنوب نمية متعث

ّة ارتباط صادراتها باألسواق الخارجيّ ين الخارجي و شد ّإلى عبء الد ّ
 
ّة الت

 
 مال لهذاابعة لبلدان الش

ّ ّادرات العامليّ تها في الصّ بب تعتبر حصّ الس  ّ. 0262سنة    % 20 لع محدودة فهي لم تتجاوز  ة للس 

ّ كما تشكو العديد من بلدان الجنوب من
 
ّضعف الاندماج في الن

 
نينا ستثا ما إذاجاري العاملي و ظام الت

استفادة بلدان الجنوب من تحرير  جنوب ضعيفة و تظل ّ -التجارة جنوب  تظل ّ سيويةآلّاالقارة 

ّ
 
عدم  إلى إضافةبلدان الجنوب  ألغلب ةإلانتاجيّ ة محدودة بسبب ضعف القدرات جارة العامليّ الت

ّو ة توفر الظروف الهيكليّ 
 
ّة نظيمية و السياسيّ الت

 
ة صاديّ حادات الاقتاملالئمة ، عالوة على هشاشة الات

ّإلاقليميّ 
 
ّ. ي أقامتها بلدان الجنوب أو عدم نجاعة ما هو موجود منهاة الت

ّ
 
ّ دتتأك

 
ّظاهرة عدم الت

 
 ةجارة العامليّ جانس بين بلدان الجنوب من خالل تباين مساهمتها في الت

ّادرات العامليّ من الصّ  ة بلدان الجنوبحصّ  تّرفتطوّ  ل ة عدد قليحصّ  إلىلع يعود في الحقيقة ة للس 

ّ. من بلدان الجنوب
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ّ

ّ:  ةة العامليّ وزن بلدان الجنوب في ألافاق التجاريّ عوامل تزايد  -( 0

ّ
 
نمية و حاول أغلبها محاكاة سعت بعض بلدان الجنوب منذ ثالثينات القرن العشرين إلى تحقيق الت

ّ
 
ّنمية مسار الت ّ  و قد عولت هذه البلدانمة الذي اتبعته البلدان املتقد 

 
ملية صنيع كمنطلق لععلى الت

ّ
 
ّالت

 
ّنمية قبل أن تتبنى جل وق  و الانفتاح الاقتصادي و تطبيق برنامج إلاصالح الهيكلي ها اقتصاد الس 

ّ
 
ّمنذ أواسط ثمانينات القرن املاض ي . مك

 
ّن نموذج الت

 
ّ صنيع الحاث

 
صدير من أن تصبح على الت

ل. كذلك البرازي ّو مثل التنينات و النمور آلاسيويةجديدة  العديد من بلدان الجنوب بلدانا صناعية 
ّ. ناعات املصنعة ) توجه اشتراكي(ين منذ منتصف القرن املاض ي نموذج الصّ قت الصّ كما طبّ 

ّ

  ّارتفاع  صادراتها  ة لبعض بلدان الجنوب و ساهم في ى ذلك إلى تحسن القدرات الاقتصاديّ أد
ّو البرازيل و املكسيك.  ة من املنتجات املعملية كالتنينات و النمور آلاسيويّ 

للعمل الذي انطلق منذ سبعينات  الجديد كما استفادت بعض بلدان الجنوب من التقسيم العاملي

ّ القرن املاض ي : سارعت البلدان املتقدمة الصناعية إلى
 
 ةورة الصناعيّ إعادة توطين صناعات الث

ّ من أوروبا الغربية ألاولى 
 
ّ  حدة واليابانوالواليات املت

 
ذج ي اعتمدت نمّوإلى بعض بلدان الجنوب الت

ّ
 
ّالت

 
ّ صنيع الحاث

 
م انفتاح البلدان النامية وعوملة صدير. و منذ أواسط الثمانينات دعّ على الت

ّ
 
ّن الشركات عبر القطرية الصناعية بهذه البلدان.الاستثمار ألاجنبي املباشر حركة توط

ّكما  
 

ة و الخدمات في املجال ركات عبر القطرية على عملية تجزئة إنتاج املواد الصناعيّ أقدمت الش

ّ
 
ّالعاملي لالستفادة من تفاوت تكاليف إلانتاج و من الحوافز و الت

 
ان مها البلدي تقد ّشجيعات الت

من  يتكوّن املضيفة وهي أساسا البلدان الصناعية الجديدة التي أصبح الجزء ألاكبر من صادراتها 

ّ
 
ّمواد مصن ة طة و ضعيفة وهي في ألاصل فروع للشركات عبر القطريّ عة ذات قيمة مضافة متوس 

ّال
 

ّتابعة لبلدان الش ة اعيّ اع إنتاج البلدان الصنى إلى ارتفاندة وهو ما أدّ مال تنتج في إطار املقاولة الس 
ّادرات العامليّ تها في الصّ اعدة و تدعم حصّ جديدة و الصّ  ّلع.ة للس 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّكانة بعض بلدان الجنوب في املبادالت العامليّ م                            0262ّلع سنة ة للس 

ّ
                                                                                                   ّ

، 0262 "تقرير املنظمة العاملية للتجارة"املصدر :                                                                                                               

01ّص 

ّ

ّ

ّادرات العامليّ ة ألاولى في الصّ أصبحت الصين تحتل الرتبة العامليّ   لع بأكثر من ة للس 
𝟏

𝟏𝟎
ّ 0262سنة   

ّة الثانية في الواردات العامليّ الرتبة العامليّ و  ّ% 62.2لع ) ة للس   ة ى أهميّ نة. إضافة إل(  في نفس الس 
 (من الواردات % 2ادرات و من الصّ   %2)ة مثل كوريا الجنوبيّ  ة صناعيّ ة بعض ألاقطار الحصّ 

ّ % 6.2انحصرت صادرات البرازيل و وارداته في حدود  بينما مت مكانة . كما تدعّ  نةفي نفس الس 
ة من املبادالت العامليّ   %0أصبحت تمثل  ة التيّ ة السعوديّ ة كاململكة العربيّ بعض ألاقطار النفطيّ 

ّ ّ لع.للس 

ّ

ّ:  خاتمة
ّ ة أبرزت لناوثائق هامّ 

 
ّجارية العامليّ مكانة بلدان الجنوب في  ألادفاق  الت ة ّرة  و بعض العوامل املفس 

ّ لها كما
 
 من ّو الاستثمار ألاجنبي املباشر  عوملةمن  من الاستفادة دت على تفاوت بلدان الجنوبأك

اعدة و بعض ة الجديدة و الصّ ة البلدان الصناعيّ حصّ نتيجة لذلك عمت فتد ّ ، ظاهرة العوملة

ّ
 
ّمهمّ لعالم امجاالت أخرى شاسعة من  ظلت فطية في حين ألاقطار الن

 
ارة شة على غرار الق

ّة. إلافريقيّ 

ّ

ّ
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الصين كوريا الجنوبية ة المملكة العربية السعودي البرازيل
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