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دراسة نّص املوضوع االول :   



السوفياتي مّما ساهم إحتداد التوتر بينهما ، وهذا ما نستنتجه من خالل ماورد في النص " وجدت البشرية 

  " يننفسها تواجه خطر حدوث نزاع نووي بين الكتلت

ت الظروف املنبثقة عن الحرب العاملية الثانية من إنطالقة جديدة ساعدت االغلبية الساحقة من كما مكنّ 

الشعوب املستعمرة في اسيا وإفريقيا على الفوز باإلستقالل وأفضت موجة إستقالل املستعمرات الى نشأة 

 
ّ
ة أثناء الحرب الباردة.  وقد أمكن لهذه سم بالقطبية الثنائيدول جديدة حريصة على فرض هويتها في عالم يت

، وأن تتبوأ  1955الدول الناشئة تبليغ صوتها الى العالم ألول مّرة في مؤتمر باندونغ بأندونيسيا في أفريل 

مكانة متنامية في املحافل الدولية بهدف التأثير في السياسة العاملية وأكتسب مؤتمر باندونغ أهمية كبيرة 

بارزة في العالم الثالث مثل الهندي "نهرو" و الصيني "شونالي" و املصري " جمال من خالل حضور وجوه 

ها م املؤتمر دعما للتوجه الحيادي املعادي لإلستعمار وتوّج عبد الناصر" و األندونيس ي "أحمد سوكارنو" وقّد 

بأندونيسيا أول  غ نه من خالل ما ورد في النص " كان مؤتمر باندونللقطبية الثنائية وهذا ما نتبيّ  امعارض

بلدان للسير على هذا البديل األخر وهو رفض فكرة تقسيم العالم إلى تكتالت"  وقد  استعدادتعبير عن 

 .1961د في بعث منظمة خاصة بالدول غير املنحازة سنة شكل املؤتمر بدايات عدم اإلنحياز الذي تجّس 

  : السؤال الرابع

إنبنت حركة عدم اإلنحياز على عّدة مبادئ وهذا ما يشير إليه النص " مولد  املبادئ العظيمة لحركة      

هذه املبادئ مساندة حركات التحرر الوطني في صراعها بين عدم اإلنحياز التي إنتهجتها بلدان كثيرة "  ومن 

دف الدول املؤسسة للحركة الى البروز كما ته واالستعمار ةاإلمبرياليجميع أنواع السيطرة األجنبية مثل  ضّد 

كأطراف فاعلة في النظام العاملي ورفضها التحالف مع قوى عظمى سواء كانت شرقية أو غربية . وينبع هذا 

 . كل من الواليات املتحدة واإلتحاد السوفياتي اتبعتهاالنهج الحيادي من النفور من سياسة األحالف التي 

التضامن بين شعوب العالم الثالث وإرساء عالقات تعاون مثمر بينها كما تهدف الحركة الى تعزيز   

عيق مسيرتها من خالل إنتهاج حلول تنموية مغايرة  الذي ي   االقتصاديومساعدتها على مواجهة  التخلف 

ملواجهة هذا التخلف وهذا ما أشار إليه النص " أيقظوا وعي البشرية  بإمكانية إنتهاج طريق للتنمية يختلف 

 ." الطريق الذي أبتلي بالتنافس بين التكتالت والقوى  عن

 

 

 

 

 

 



 

 

 منهجية : توصيات 

وجوب اإلجابة على كّل سؤال على حدة في دراسة الوثائق و ال نقّدم تحريرا مسترسال مثلما هو  -

 الشأن في تحرير املقال. 

 في اإلجابة عن السؤالين الثالث و الرابع . الوثائقضرورة االعتماد على  -

 تجّنب املحاكاة . -

 

  األول:سؤال ال

 1934مارس  14الوضع االقتصادي و االجتماعي في شكل مقال صحفي من جريدة الشعب ليوم  :1 الوثيقة

 تبرز الوضع االقتصادي للبالد التونسية و انعكاساته على الوضع االجتماعي. 560العدد 

نص عنوانه انتعاشة العمل الوطني مصدره الحركة األدبية و الفكرية في تونس من محاضرات  :2 الوثيقة

 . 198-197الدار التونسية للنشر ص  -الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 

 تتناول املحاضرة االشكال النضالية للنشاط السياس ي و توسعه و شموليته.

كتاب لحبيب ثامر "هذه تونس" مكتب املغرب  روطون" مقتطف منينص عنوانه "سياسة ب :3 الوثيقة

د فعل سلطة الحماية و اعتقال بعض اعضاء دو .يبرز ر  83مطبعة الرسالة ص  - 1948العربي القاهرة 

 روطوني.يالحزب أثناء القمع الب

تدرس مختلف الوثائق تأزم األوضاع االقتصادية و االجتماعية و دور الحزب الدستوري التونس ي            

روطون و اثرها على الحركة الوطنية ياالستعمار الفرنس ي و سياسة ب جديد في تعبئة الشعب التونس ي ضّد ال

 التونسية في الثالثينات.

  الثاني :سؤال ال

أساس ي في   ( من أبرز تيارات الحزب الحر الدستوري التونس ي قام بدور 1949-1909) :الحبيب ثامر -

 فتاة" .تنظيم الحزب وأدار صحيفة "افريقيا ال

رف بقمعه الشديد (. ع  1933-1932( مقيم عام فرنس ي في تونس )1983-1887) : مارسال بيروطون  -

 .1934للحركة الوطنية التونسية و خاصة قيادات الحزب الجديد التي نفاها في سبتمبر 

 

 

  دراسة وثائق املوضوع الثاني : 



 

  الثالث : سؤالال

 :عوامل انتعاشة العمل الوطني في بداية الثالثينات ومظاهرها 

 :يانتعاشة العمل الوطن -1

 ي األوضاع االقتصادية واملالية:تردّ  -أ

إذ عاشت البالد . إلى تأزم األوضاع االقتصادية و انعكاس ذلك على األوضاع االجتماعية  1الوثيقة عدد تشير

 التونسية:

  كساد تجاري، ضيق السوق الداخلية والخارجية وتراكم االنتاج الفالحي واملنجمي وانخفاض أسعار

 املواد املصّدرة.

  ّر النشاط الصناعي و الحرفي.تضر 

  ّالنشاط الفالحي ووضع يهدد باملجاعة. ر تضر 

 نزوح نحو املدن(  ،جراد، ارتفاع االسعار، )جفاف الوضع االقتصادي املتأزم إلى أزمة تقليدية يعود            

أزمة اقتصادية و تدهور األوضاع ت إلى و أزمة عصرية مرتبطة باألزمة االقتصادية العاملية التي أدّ 

 االجتماعية.

 ترّدي األوضاع االجتماعية:  -ب

وضع  بطالة، عجز عن تسديد الديون، إفالس، نشأة األحياء القصديرية و املالجئ الشعبية )التكيات(

 عجز عن دفع الضرائب و عجز امليزان التجاري في "اغلب إلىو يشير النص  .عّبر عن تفش ي البؤس و الفقر

 جهات اململكة"  

 مظاهر انتعاش العمل الوطني: -2

 : أن "النشاط السياس ي امتد الى الحياة الشعبية ":2تشير الوثيقة 

 : تنظيميا* 

 .توسع نشاط النضال ليشمل الكفاح كل فئات الشعب 

  ظهور قادات جديدة كبورقيبة و يوسف الرويس ي و الحبيب بوقطفة و الهادي شاكر و صالح بن

 يوسف.

 التحاق النخب بالنضال " نخبة أهل الفكر" كطلبة الزيتونة و الصادقية 

 أساليب النضال السلمي:* 

 جرائد، انتاج فكري و أدبي و تتالي االضرابات  

 .اتساع دائرة العمل السياس ي و تنوع أساليبه 

 خصائص سياسة بيروطون  الرابع :سؤال ال

 يشير النص أن بيروطون توخى سياستين:



  لة تهدئة قصيرةمرح -أ

 من مظاهرها:

   التفاهم مع العناصر الوطنية 

  السماح بحرية الصحافة إصدار جريدة العمل 

 حرية عقد االجتماعات 

 :القمع مرحلة -ب

  على االستعمار الفرنس ي. االحزب يمثل خطر 

 .اعتقال القادة الدستورين و نفيهم الى الجنوب التونس ي 

 تعطيل الصحف خاللها واصل ت  1936إلى مارس  1934من سبتمبر  ي سنتين ونيدام القمع البيروط

 إلى أن تّم تعويض املقيم العام بيروطون بمقيم عام جديد و هو أرمون قيون . ومنع االجتماعات

 

 

 الجغرافيا

 
 املوضوع األول : مقال

 : املقدمة

العشرين، و ساهمت هذه تشهد اليوم األدفاق التجارية نموا متسارعا، و خاصة منذ تسعينات القرن 

 األدفاق في ترابط و تفاوت املجال العاملي في آن واحد بفضل تداخل عدة أطراف.

 ففيم تتمثل هذه األطراف ؟ و كيف ساهمت في ترابط املجال العاملي من جهة و في تفاوته من جهة أخرى؟   

 

الشركات عبر القطرية :   / I 

 دورها في ترابط املجال العاملي :  -1

همت الشركات عبر القطرية  مساهمة فعالة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالتجارة العاملية و كان لها دور سا

فعال في ترابط املجال العاملي من خالل انتشار فروعها في كامل أرجاء العالم في ظل العوملة ونشير الى أن 

ذه الشركات الى تجزئة مراحل االنتاج جية هتألف فرع ،و تستند استرا 820و ألف شركة أمّ  63عددها يبلغ 

التي تقض ي بتبادل مكونات املنتج الواحد بين الشركة األم و فروعها و الى التزود وترويج املنتج النهائي في 

و تتحكم حاليا في ثلثي األدفاق  2018األسواق العاملية لذلك تستأثر بثلث الصادرات العاملية للسلع سنة 

 انب دورها في ترابط املجال العاملي لها دور آخر في تفاوته. كيف ذلك؟التجارية العاملية الى ج

 



 دورها في تفاوت املجال العاملي : -2

تنتمي معظم و أكبر الشركات عبر القطرية للبلدان املتقدمة و تمارس ضغطا كبيرا على دولها و على املنتديات 

ة العاملية للتجارة " و بعض البنوك مثل " البنك االقتصادية العاملية مثل " منتدى دافوس " و على " املنظم

العاملي " و " صندوق النقد الدولي " ، كما تتحالف مع حكومات الدول املتقدمة و ذلك ملزيد تحرير التجارة 

 العاملية و توجيه أدفاقها حسب مصالحها دون اعتبار مصالح بلدان الجنوب و خاصة األكثر فقرا.

 ر القطرية في األدفاق التجارية . توجد أطراف أخرى مهمة من هي ؟إضافة إلى دور الشركات عب

 

املؤسسات الدولية : منتدى دافوس، مؤتمر األمم املتحدة للتجارة و التنمية ، البنك العاملي، /  II 

النقد الدولي .... صندوق    

   دورها في ترابط املجال العاملي : -1

تعمل القوى االقتصادية الرأسمالية الكبرى على نشر وتعميم النموذج االقتصادي الليبرالي ، خاصة بعد 

انهيار النظام االشتراكي في مطلع التسعينات ، و يعتمد هذا النموذج على حرية التبادل لذلك توظف هذه 

و زيادة تحرير و تطوير التجارة  القوى مثل الواليات املتحدة سيطرتها على املنظمات الدولية لضمان نجاحه

العاملية و نذكر من بين هذه املؤسسات "منتدى دافوس" الذي يجمع زعماء الدول الكبرى  ورؤساء الشركات 

 عبر القطرية العمالقة. ونذكر أيضا " مؤتمر األمم املتحدة للتجارة و التنمية " 

 فاق التجارية. دتساهم في عوملة األ "وصندوق النقد الدولي " و " البنك العاملي". و بالتالي  

 رغم ذلك فإنها ساهمت في تفاوت املجال العاملي.

 دورها في تفاوت املجال العاملي : -2

تهيمن القوى االقتصادية الكبرى على التجارة العاملية و على كل املنتديات التي أشرنا إليها سابقا و بالتالي 

صالح بلدان الشمال و أقص ي الجنوب و خير دليل على ذلك تتخذ قرارات توجه التجارة العاملية حسب م

 فرض برنامج اإلصالح الهيكلي على بلدان العالم النامي منذ الثمانيات .

و الى جانب كل هذه الشركات عبر القطرية و املؤسسات الدولية نذكر املنظمة العاملية للتجارة و األطراف 

 في تنظيم التجارة العاملية . ارئيسي اد طرفالجديدة داخلها و التي تعّ 

 

/ املنظمة العاملية للتجارة و األطراف الجديدة داخلها :  III 

 دورها في ترابط املجال العاملي : -1

و عملت على تحرير التجارة العاملية على املستوى العاملي عبر  1995نشأت املنظمة العاملية للتجارة سنة 

القتصادية من خالل تنظيم الندوات الوزارية و سعت إلى أن خفض املعاليم الجمركية و فتح الحدود ا

تشمل املبادالت املنتجات الفالحية و الخدمات إضافة الى املنتجات الصناعية و هو ما تم فعال خالل الندوة 



حيث اتفقت البلدان األعضاء على خفض الرسوم الجمركية  2005الوزارية السادسة بهونغ كونغ سنة 

 تجات الفالحية املتبادلة و املوظفة على املن
 
إلغاء الدعم الفالحي ، كما عملت هذه بلزم بلدان الشمال ت

لكن ذلك ال  املنظمة على فض النزاعات بين البلدان األعضاء و هو ما أدى إلى ارتفاع عدد البلدان األعضاء.

  يخفي حدة النزاعات التجارية داخل هذه املنظمة.

 العاملي :دورها في تفاوت املجال  -2

القت هذه املنظمة معارضة من قبل األطراف الجديدة التي تعتبر أن االتفاقيات متعددة األطراف تخدم 

فقط مصلحة القوى الكبرى و شركاتها عبر القطرية ولم تفض الى إرساء نظام تجاري عاملي عادل و متكافئ 

ين و للصادرات الفالحية ) ندوة كنكون فضال عن فشلها في دفع بعض بلدان الشمال إلى إلغاء الدعم للفالح

( و في هذا اإلطار سعت بعض بلدان الجنوب إلى التكتل و تكوين مجموعات للدفاع 2003باملكسيك سنة 

بلد نام( "مجموعة كايرنس"... كما  20عن مصالحها و مواجهة الدول القوية مثل " مجموعة العشرين " ) 

من ألف عززت حضورها في مفاوضات املنظمة العاملية للتجارة  برزت منظمات غير حكومية بلغ عددها أكثر

لدعم مطالب بلدان الجنوب بإرساء نظام تجاري منصف يراعي مصالح البلدان الفقيرة و نذكر من بينها 

     منظمة  "التحالف جنوب " و " اوكسفام" و سبق أن نظمت حمالت إعالمية و مظاهرات مناهضة للعوملة

 للتجارة على هامش اجتماعات املنظمات الدولية . و للتحرير الشامل

 : الخاتمة

تعددت األطراف املتدخلة في األدفاق التجارية العاملية من شركات عبر قطرية و مؤسسات دولية و املنظمة 

العاملية للتجارة، و ساهمت كلها في ترابط املجال العاملي و أيضا في تفاوته و بقيت تجسد عدم التكافؤ بين 

 ال و الجنوب.الشم

 فهل يمكن إرساء نظام تجاري عاملي يضمن استفادة كل بلدان العالم؟   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقال  :املوضوع الثاني 

 :املقدمة  

يصنف البرازيل كبلد صناعي جديد وقوة إقليمية بارزة بفضل القفزة االقتصادية  الكبيرة التي حققها إال أن 

 
ّ
 من التباينات االجتماعية العميقة وجعلت منه أكثر بلدان العالم ال مساواة . ن الحّد هذا النجاح لم يمك

 فماهي أهم النجاحات االقتصادية التي حققها البرازيل ؟

 وفيم تتمثل أبرز التباينات االجتماعية بهذا البلد ؟

I - : أهم النجاحات االقتصادية التي حققها البرازيل 

 البروز كقوة إنتاجية : - 1

البرازيل على القطاع الصناعي منذ الثالثينات باعتماد نموذج تنموي قائم على التصنيع املعوض راهن 

للتوريد فنتج عنه تنامي اإلنتاج الصناعي و تنوع نسيجه اذ احتفظت الصناعات القديمة بمكانة مرموقة 

لتعدين مثل حيث بادرت الدولة بتوظيف تمويالت ضخمة لتطوير الصناعات الثقيلة فأنشأت صناعات ا

و احتل البرازيل مراتب عاملية هامة  ،" التي سيطرت على قطاع الفوالذ  siderbrasشركة " سيدربراس " "    

 ( رغم الفتور النسبي الذي أصاب هذه الصناعات.  6) املرتبة 

كما تدعمت صناعات الجيل الثاني منذ الخمسينات فبرزت صناعة السيارات وتأسست شركة" أوتوالتينا " 

   "Autolatina  اثر اندماج فرعي شركتي " فولكس فاغن " و "فورد " ، وتوطنت عدة شركات عبر  1986"سنة

م البرازيل بعض مجاالت قطرية فأصبح البرازيل رابع منتج للسيارات في العالم . إضافة إلى ذلك اقتح

     صناعات التكنولوجيا العالية مثل صناعة املعلوماتية و صناعة الطائرات و األسلحة و الصناعة النووية 

ثالث مصنع للطائرات املدنية في العالم .و تم ذلك اعتمادا على     "  Embraerو تعد شركة "امبراير " "   

 االستثمارات األجنبية املباشرة.

في إنتاج  افالحي اتقتصر القفزة االقتصادية البرازيلية على القطاع الصناعي فقط إذ يعتبر البرازيل عمالقلم 

 الزراعات التصديرية التي تنتظم ضمن مستغالت كبرى من نوع الالتيفنديا أو تابعة لشركات عبر قطرية.

وارص و السكر و الصرجاو الغالل و التبغ تستحوذ الفالحة البرازلية على املراتب األولى في إنتاج و تصدير الق

ولحوم البقر و الدواجن بنسب تفوق أحيانا ربع اإلنتاج العاملي و قد حققت فوائض تجارية كبيرة و تندمج 

 " و " نستلي " .. هذه املنتجات في مركبات فالحية غذائية تسيرها شركات عبر قطرية مثل " دانون 

ز البرازيل كقوة إقليمية تعد األولى في أمريكا الالتينية وفي تنامي حضورها ساهمت هذه القوة اإلنتاجية في برو 

 في األسواق العاملية.

 تنامي الحضور التجاري في األسواق العاملية : -2

مليار  121ة من مارّ  2014و  1995تضاعفت قيمة املبادالت التجارية الخارجية للبرازيل خمس مرات بين 

% من املبادالت التجارية العاملية. و تستمد الصادرات  2ر، و يساهم البرازيل بحولي مليار دوال  588دوالر الى 

 % ( 39البرازيلية حيويتها في الجمع بين املنتجات الفالحية )



% ( و بذلك تمكن البرازيل من اكتساح األسواق العاملية خاصة بلدان  24% ( و املنجمية ) 33و الصناعية ) 

بية و كذلك التخلص من عجز امليزان التجاري و تسجيله فوائض كبيرة و لو بصفة الشمال و أمريكا الجنو 

غير منتظمة. إضافة إلى تنامي  وزنه التجاري عامليا و اقليميا ساهم البرازيل في تنامي عدد شركاته عبر 

ناعة القطرية مثل " بتروبراز " وهي رابع شركة نفطية عاملية من حيث الرسملة و شركة " امبراير" لص

 الطائرات التي استوطنت بكل من أوروبا و الصين و مصر..

 8وفي إطار اإلشعاع العاملي للبرازيل نما استثماره األجنبي املباشر الصادر بالخارج و تضاعفت قيمته حوالي 

مليار دوالر. فتوطنت بعض شركاته عبر  316مليار دوالر إلى قرابة  40من قرابة  2014و  1990مرات بين 

 رية في العاملين النامي و املتقدم .القط

لت إلى رغم كل هذه النجاحات االقتصادية لم يقدر البرازيل على الحد من التباينات االجتماعية التي تحوّ 

 سمة مميزة له . فماهي مظاهرها ؟

 

II- : مظاهر التباينات االجتماعية 

 سوء توزيع الدخل : - 1

ألف دوالر سنة  16أدت القفزة االقتصادية إلى تزايد ملحوظ لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ) 

% من 1( إال أنها اقترنت بتفاوت شديد في مستوى الدخل بين مختلف شرائح املجتمع إذ يحتكر 2014

% من 9اليوم( إلى  دوالر في 3% من مجموع الثروة في حين تصل نسبة الفقر ) أقل من  13السكان قرابة 

     % من مجموع السكان. 5دوالر في اليوم ( إلى حوالي  2مجموع السكان و تبلغ نسبة الفقر املدقع ) أقل من 

و يواجه أكثر من ربع السكان الفقر و البطالة إلى درجة سعي البرازيل االستعانة "بمنطقة  األغذية و الزراعة 

 " ملقاومة الجوع و الحد من الفقر .

زاد تنامي الفوارق العرقية في التباينات االجتماعية فقد اصطبغت الالمساواة بلون البشرة و أصبح االنتماء و 

العرقي عامال محددا للتباينات االجتماعية. إذ يستأثر البيض بالنصيب األوفر من ثمار القفزة االقتصادية 

ء الذين يمثلون أكثر من ثلثي الفقراء. وتبقى ظروف عيشهم أفضل بكثير مما هي عليه لدى السود و الخلسا

لكنهم يعيشون ظروفا ، %  من املجتمع البرازيلي0.2و ال يمثل الهنود األمريكيون سكان البالد األصليين إال  

 صعبة و يتعرضون إلى عمليات إبادة. 

هذه الفوارق هي املسؤولة عن و تبدو السياسات االقتصادية البرازيلية أساسا لالمساواة في توزيع الثروة 

 وإذا كان الوضع االجتماعي مترديا في الحواضر فماذا عنه في األرياف ؟ االجتماعية الهامة. 

 سوء توزيع الثروة باألرياف : - 2

يتميز الوضع العقاري في األرياف البرازيلية بتفاوت شديد في امللكية أو هياكل عقارية جائرة تتجلى من خالل 

هك(  100امية إذ تستحوذ الالتيفنديا ) املستغالت الكبرى التي تتجاوز مساحتها الظاهرة الالتيفندية املتن

% من العدد الجملي للمستغالت، في املقابل تقل 11%  من األراض ي الزراعية رغم أنها ال تمثل إال  80على  

لزراعية % من مجموع األراض ي ا2.2هك ( و ال تمثل إال  10مساحة املنيفنديا ) مستغالت صغرى أقل من 



حيث تم تهميش هذه القطع الصغيرة مما دفع بالريفيين إلى البحث عن عمل في أراض ي الالتيفنديا كأجراء 

 أو للنزوح نحو املدن .

هذا الوضع العقاري أدى إلى كثرة النزاعات و تصاعد العنف بين الالتيفنديين و صغار الفالحين من أجل 

ر الدولة على اتخاذ بعض اإلجراءات لفائدتهم كمصادرة قسم من االستحواذ على األراض ي الفالحية مما أجب

األراض ي الالتيفندية غير املستغلة و تحديد أجر نقدي أدنى للعملة الفالحين ... لكن لم تدم هذه االجراءات 

و اكتفوا بحث صغار الفالحين على غزو أراض ي جديدة في مناطق  1964حيث تخلى عنها حكم العسكر سنة 

 غرب وشمال البالد ( على طول الطريق العابرة ألمازونيا. الريادة )

و أمام رفض و ضغط كبار املالكين لهذه اإلصالحات يبقى املشكل العقاري قائما و تبقى محاوالت  صغار 

 الفالحين و الفقراء الريفيين متواصلة للدفاع عن حقوقهم و تحسين ظروف عيشهم .

 الخاتمة :

اقتصاديا حثيثا يوصف بالقفزة االقتصادية أو حتى املعجزة بوأته مكانة مرموقة في ق البرازيل نموا حّق 

 العالم ، لكنها اقترنت بتباينات اجتماعية حادة هيكلية باألساس أضحت معرقال أساسيا لجهود التنمية.

 فهل اقتصرت النقائص و التباينات على املستوى االجتماعي فقط أم لحقت بمجاالت أخرى ؟

 


