
 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 -

 

 



 : دراسة نصّ : دورة المراقبة  شعبة اقتصاد وتصّرف مادة التاريخ الموضوع األول 4102بكالوريا 

 الصراع األمريكي السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية

 التقديم

 ، والذي اصبحاألمريكي ريتشارد نيكسون سياسيلل" الحرب الحقيقيّة"من مذكرات  النص مقتطفاتيمثّل 

، وّضح فيه التغييرات التي شهدها ميزان القوى 9191و 9191 فيما بينلواليات المتّحدة األمريكية ا لرئيس

في العالم غداة الحرب العالمية الثانية ومالمح السياسية التي اعتمدها الواليات المتحدة األمريكية تجاه 

عرفها  ي إطار التحّوالت الكبرى التيويتنّزل النّص ف. تنامي المّد الشيوعي في العالمحاد السوفياتي مع االت

في بينهما  الحرب العالمية الثانية وتحّول التحالف الكبير بين العمالقين إلى صراع النظام الدولي غداة

ما هي التحوالت التي شهدها ميزان القوى في العالم إثر الحرب ف. 9191إلى حدود  إطار الحرب الباردة

 ؟9191السياسة األمريكية المعتمدة لمجابهة االتحاد السوفياتي إلى حدود  ما هي مالمحو العالمية الثانية ؟

I  - التحوالت التي شهدها ميزان القوى في العالم غداة الحرب العالمية الثانية  : 

 ريتشارد األمريكي لرئيساأّكد  من خالل النص: تراجع النفوذ العالمي للقوى االستعمارية األوروبية -

فلقد شهدت القوى   ،الحرب العالمية الثانية أفرزت تحوالت جذرية في ميزان القوى في العالم أنّ  نيكسون

 وانحسر نفوذها االستعماري،انهيارا اقتصاديا وديمغرافيا  بريطانيا وخاصة منهااألوروبية االستعمارية 

 عتراجو "على الفور ضعفت لدرجة أن إمبراطورتيها بدأت باالنحالل"واعتبر أن هذه القوة االستعمارية 

بعد خسارة  لى بقية القوى االستعمارية مثل فرنسا،، مثلما هو الشأن بالنسبة إنفوذها العالمي تبعا لذلك

من  ادتستفوالتي افريقيا في إطار موجة االستقالل التي عرفتها أغلب هذه المناطق أمستعمراتها بآسيا و

 .االتها وتحقيق استقاللهالتصعيد نض ظرفية ما بعد الحرب العالمية الثانية

بهزيمة  (اليابانوألمانيا وإيطاليا ) ت قوات المحورمن جهة أخرى مني: هزيمة قوى المحور في الحرب -

خسرت ايطاليا  قدكبيرة، فانعكاسات جغراسياسية  العالمية الثانية، وقد كانت لهزيمتها كبيرة في الحرب

أما ألمانيا فقد قسمت ، يله مع تجريده من قوته العسكريةرخبجميع مستعمراتها، ورجع اليابان إلى حدود أ

سية وإنقليزية وأمريكية إلى مناطق احتالل فرنبين الحلفاء األربع عاصمتها برلين  إلى دولتين كما قّسمت

 .ة في الجهة الشرقيةسوفياتيو في الجهة الغربية

 عمالقان جديدان هما  على الساحة الدولية زهذه القوى التقليدية بر قابل تراجعم: بروز عمالقين جديدين -

أكبر مستفيد من الحرب الواليات المتحدة كانت  فقد. السوفياتي االتحاداألمريكية والواليات المتحدة 

وتراجع نفوذها سياسيا ودوليا، مّكن الواليات ماليا ا واقتصادي جها، ذلك أن انهيار أوروبا ديمغرافيائونتا

التحاد السوفياتي فكان ى الإأّما بالنسبة   .الرأسمالي" العالم الحرّ "مكانة المدافع عن تتبوأ مريكية من أن األ

ات يذلك أن السوف ،9119الخريطة الجديدة للعالم بعد أكبر مستفيد من التغيرات الترابية  التي أفرزتها 

ء الشرقي من الجزالسياسية في طموحاتهم الترابية و 9119أظهروا منذ ندوة بوتسدام في جويلية أوت 

وأقدم االتحاد السوفياتي  ،"ستالين تمكن من اجتياح أوروبا الشرقية اجتياحا  كاسحا" ذلك أن، أوروبا

في كل دول أوروبا الشرقية التي  على بعث أنظمة شيوعية موالية له بطرق مباشرة أو غير مباشرة

 . ي يسيطر عليهامن االحتالل القوات النازية والفاشية وبقالجيش األحمر  حّررها

أمام تنامي المّد السوفياتي أّدى هذا التطور السياسي في أوروبا الشرقية إلى القطيعة بين العمالقين و       

هدف االحتواء ب في إطار الحرب الباردة سياسة األمريكية الواليات المتحدة عتمدتاالزاحف على أوروبا 

 .وتطويقه مقاومة المّد الشيوعي

II  -  تجاه االتحاد السوفياتي إلى حدود  مريكيةالسياسة التي اعتمدتها الواليات المتحدة األمالمح

0591: 



مقاومة توّسع هدفها ينان المتعلقة بسياسة االحتواء وكجورج ترومان نظرية هاري تبنّى الرئيس األمريكي 

واتخذت سياسة االحتواء . ه ومنع انتشار الشيوعية في العالمنفوذفي مناطق  هتطويقواالتحاد السوفياتي 

، بعد اقتصادي وبعد عسكري استراتيجي، باإلضافة إلى التطويق السياسي على أساسيين األمريكية بعدين

 .  المستوى الدولي

االقتصادي مخطط مارشال تجسيما لسياسة االحتواء اعتمدت الواليات المتّحدة : في المجال االقتصادي -

لمنع األحزاب  خاصة ببلدان أوروبا الغربية مليار دوالر لحلفائها 91ر ب في تقديم مساعدات تقدّ المتمثّل و

الشيوعية من استغالل الصعوبات االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية واستثمار 

وعملت الواليات المتحدة األمريكية في إطار مخطط مارشال االقتصادي . تلك الصعوبات لتدعيم نفوذها

الحلفاء  االجتماعي لكسببضرورة توفير الرخاء االقتصادي وعادة بناء االقتصاد األوروبي إليمانها إل

 .واستبعاد الخطر الشيوعي

وفي إطار الحّد من المّد الشيوعي وتطويقه دوليا قّدمت الواليات المتحدة األمريكية مساعدات ثنائية 

لملء الفراغ الناتج عن انهيار اإلمبراطوريات االستعمارية  لحلفائها في أفريقيا وآسيا الدول المستقلّة حديثا

 .  األوروبية، في نفس الوقت الذي دّعمت فيه حركات التحّرر ذات التوجه الليبرالي بهذه المناطق

الحتواء توّسع حالف العسكرية المتّحدة األمريكية شبكة من األ كّونت الواليات :في المجال العسكري -

ومن . حكم في أوروبا أو آسياوالتصدي لمحاوالت االتحاد السوفياتي الهيمنة على أنظمة الالنفوذ السوفياتي 

ل بفعل تشكّ و، 9111حلف شمال األطلسي في  التحالفات التي أقامتها الواليات المتحدة األمريكيةأبرز 

افريل  1عاهدة واشنطن في ن بموجب موتكوّ  ،وروبا الغربية في تكوين جهاز دفاعي عصريرغبة دول أ

 ،9191اليونان و تركيا في  وانضمت إليه األمريكية دولة تتزعمها الواليات المتحدة 91 من قبل 9111

رت مجموع هذه وعبّ  ."ريو"وحلف " حلف بغداد"حالف عسكرية أخرى مثل هذا إلى جانب تزعمها أل

و هجوم سوفياتي ية تجاه تهديد أسمالتحالف استراتيجي عسكري للقوى الرأعن  األحالف العسكرية

 .محتمل

حسب  "أداة ضبط التوازن في العالم" األمريكية وبفضل قوتها العسكرية أصبحت الواليات المتحّدة

  من خطر الشيوعية، وعلى أساسه بّررت "لحرّ العالم ا"المدافع عن  باعتبارها ،نيكسونالرئيس األمريكي 

عندما اجتاح الكوريون الشماليون كوريا  9191تدخلها المباشر في الحرب الكورية التي اندلعت في 

قرار من منظمة  استصدارمن  تمكنتالواليات المتّحدة  أن  غير ،الجنوبية لتوحيدها تحت الراية الشيوعية

ي تمكن من احراز عدة مريكي ماك ارتور الذممية بقيادة الجنرال األقوات أ االمم المتحدة إلرسال

الف جندي وتهديده بتضعيفها قلب موازين  911ن تدخل الصين وارسال ماو تسي تونغ لـإالّ أ .اتانتصار

زاء هذا الخطر الكبير في اندالع حرب عالمية نووية اضطر وإ. فائدة كوريا الشمالية من جديدالقوى ل

استخدام السالح  الجنرال ماك ارتور الرئيس االمريكي ترومان الى وقف تصعيد االزمة ورفض طلب

قرت بالعودة للحدود أالتي  9191جيولية  19في " بان مون جون"، فكانت مفاوضات النووي ضد الصين

 . درجة 13سابقة على مستوى خط عرض ال

لمزيد تطويق المّد الشيوعي ومقاومته، عملت الواليات المتحدة األمريكية على : في المجال السياسي -

لخدمة مصالحها الجغراستراتيجة و منظّمة األمم المتحدة إلضفاء شرعية على تدّخالتها العسكريةتوظيف 

، من ذلك مثال استصدار قرار من األمم المتحدة في عالم ثنائي القطبية خاضع لتوازن الرعب النووي

األمريكي ماك  لتبرير التدّخل األمريكي بكوريا الجنوبية، كما كان الجيش األممي تحت قيادة الجنرال

عكست األزمة  الكورية امتداد سياسة االحتواء األمريكية إلى الحدود الجنوبية للصين وتبعا لذلك . أرتور

وتفّوقها العسكري الواليات المتحدة األمريكية على  عن قدرةلئن برهنت هذه األزمة و السوفياتي، ولالتحاد



م الدولي الجديد مبني على توازن الرعب النووي في بعض المجاالت، فإنّها أّكدت بالتوازي أن النظا

السالح النووي في مجابهتها ألعدائها ب المتالك القوتين العظميين أسلحة الدمار الشامل، فكان التهديد

  .هاستخدامدون  الشيوعيين

 :الخاتمة 

مقاومتها لالتحاد في درية الهامة أهم أبعاد سياسة الواليات المتحدة األمريكية أبرزت هذه الوثيقة المص

 اأبعادر الحرب الباردة، وقد اتخذت السياسية األمريكية في إطا وتطويقه في مناطق نفوذه السوفياتي

تاريخ وفاة ، 9191وبداية من  غير أن .سياسية اقتصادية عسكرية كانت لها تأثيرا على العالقات الدولية

 .تجاه مرحلة  التعايش السلمي واالنفراجعرفت العالقة بين العمالقين تحوالت جذرية في ا ،ستالين
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:  الثاني الموضوع           تاريخال   التصرف و االقتصاد:  الشعبة      1024مراقبة ال دورة    البكالوريا امتحان

 :وثائق  دراسة

 الحركة الوطنية التونسية غداة الحرب العالمية الثانية   

 :تقديم الوثيقتين

 تاام تقاا ا  ااك   وراام تقت اا حر ثيقااو حأ .حرث  يااوحة حركااةا حرل رةيااو غاا حاا ا حركة ااو حر  ايااو حرت   اايو يقتاا   وث

 31جةيا ة حركةيةاو   ا  ب  شةه ،عل  حربله ح  أح  حرقي دحت حر  ايو رلكزا حركة حر ست ري حرج ي رلةا ضل حر  ا  و

 ري  ا  حرا ح ل وتا وا  يه تغيةة حرةل ي ت حر ي سيو وحرل رةيو حرت  س هةت    قص ر حراظا   حسساتلة، 3491ج ح  

تاام عباا  حرةحةاا   حراايلموي وهةاا  رساا رو تاام تكاا  حراا ةيم حرقليباا   رام   ها أتاا  حر ثيقااو حرث  يااو . ه  اا  حرراا ر وعزرتا

ا هتا   .حرج يا  حركةة حر ست ري حركزا  رموحرث     حأوا  رم حركزا حر ست ري حرق يمياتة    ايو حر تقي دححر  وتتاازة

تا   حرةكلياو وحر ورياو ر  ةا ة حركة ا ت حر  اياو ب رة اتلةةحت تغيةاة حرةل يا ت حر ي سايوب   ظة يو حتصا ت  ت  قيحر ث

تظاا هة  وت ةحاا   .حرقاا دة حر  اياا   رهااره حرظااةول ري ااب حرتريياا  ب رةشااة  وحسااتغما حرث  يااو حرل رةيااو حركااةا  ه ياو

اة حرلةال حرا  ا   ا   ه ياو حركاةاقص ر حراظ   حسستلة ري وح لي س ت ذرك علم ت   ةا ه  تظا هة أةتاو حراظا   .جة

حسستلة ري حر ة    غ حة حركةا حرل رةيو حرث  يو؟ وت  ه  ح لي س ت هره حأةتو علم حركة او حر  اياو حرت   ايو  ا  

 حراةص  حرث    تم حأربليا ت ؟

I  مظاهر أزمة النظام االستعماري الفرنسي بتونس غداة الحرب العالمية الثانيةـ 

أ اةةت حركاةا حرل رةياو حرث  ياو تل يا ت سي سايو ج يا ة  ةضات : قصور النظام االستعماري الفرنسيي تتحرير  3

 ب سااتقما حرتاا ريج  حسعتااةحل بةي   ياا   يااةت  لاا معلاام حراا وا حسسااتلة ريو تغييااة سي سااته  تجاا ه ت ااتلةةحته ، 

 عااه أعلام باإقةحر تشاةوا حستكا د حر ة  ا  حراري حر  شالو حس امح ت بلا  بإد ا ا  ة  ا  ح ت ات  قا  ت تلةةحته 

بها ل  3491  ا  حر ة  ا  حر سات ر علياه و ا د  3499 تاار با ري  غ  بةحةح يال  ا وة    غ ا دي ش را حرجاةحا

 ب  ته  " حر ة    حستك د" شل ا   تل بيم وحرة  وحة حرتض تم  يةة علم تق   حرة تلةةحت ت  ج ي ة عمق ت حق تو

يتايةة ركق وحإلدت ج   ب بب   بلهة   حرت   ي   غية أ  هرح حرةشةوا قب ا ب .بإ مح ت وحرقي   تكةريو سي سو

جةحء بل  حإل امح ت حرجزةياو  ا    ا ر حراةوحبت حرةتيااو بايم  ة  ا   ويقتصة علم  حرشل ا    تقةية تصيةه ،

حرةت  حقتصةت علم   ش ء وةحرة  3491   سبتةبة  "ت ست''ر   حرت   ي     مح ت حرجاةحا  ة   .وت تلةةحته 

ت بيم ع د حرت   اييم وحر ة  اييم با رةجلل حريبياة وحرةجلال حربلا ي رلل  اةوت   يو رلشؤو    ةا   .حسجتة عيو وس ة

حرتا  أعلاها   ا  ج يلاو وحرةتا  تتةثال  ا  بلات وةحرة ت   ايو رل محاو " ج   تا   ''ر ض ح   مح ت حرةقيم حرل   

حر ي ساو حر ة  ايو تربارا  وقا  سا هم  .وأ ةى رلصا عو وحرتةج رة وت سي   محي ت حر ةية حريباة وتجلال حرا ةرحء

ص ر    حر ح ل تازحتم تا  قهرح حر.ه وقص ره    حر ح ل ت  ر حهتزحة   تزي  و بق ء حرا  ذ حركقيق  بي  حر ة  ييم 

 .عزرو حراظ   حسستلة ري حر ة       حرر ر  

 :النظام االستعماري الفرنسي على المستوى الدتلي عزلةـ  2

ة تااؤثةةة  اا  حرلمقاا ت حر وريااو - ضاات تلة أ هاا س سااية    ةجاات  ة  اا  تاهيااو تاام حركااةا: تةحجاا  تي  ااو  ة  اا   قاا ة

وح ق م حرةأي حرل    يه  بيم تا  ة ركي تو  يشا  حرلةيلاو أرة  يا   حرا ةياو  حأرة  يو ترمحتما وحرغزو تم قبل حرق ح

 بل     و تهز  س حرت  حر وا س  رةأ ح ح حركةا وضلتوأ ص ر ش را دي غ ا حر حع   رم تكةية  ة   ، وق  

سي   حرة تلةةحت علم حرلصي   وحع ة  ية هم ب ررمص  تحثحر ع يو حرةك ريو حرت   أرة  ي  وتزحي  ت  أ  ة    هزيةو

ح تشا  ساي   حرة اتلةةحت ضال  حرقا ى حسساتلة ريو  سساية   ة  ا  وعجزها  عام وق   .تم حر ية ةة حسستلة ريو

حت حرةك ر وعم حة يو ت تلةةحته    .تق وتو  ق ة

 حأتةييياو حر سيا ت حرةتكا ة ت   ع رةيت   وهةا ت بل  حركةا حرل رةيو حرث  يو ق ة ةبة: تا هضو حرلةمقيم رمستلة ر -

  ررمستلة  ةا ه حر هة ق ة ب تةيةزت حر   ي ت   وحستك د

 حااق تباا أ تباااتو رمسااتلة رتاظةااو حأتاام حرةتكاا ة  أدح اات: تريياا  حأتاام حرةتكاا ة ركااقة حرشاال ا  اا  تقةيااة تصاايةه  -

 ةابة تل دي رمستلة ر وتؤي  ركق  توبةة 3411 دي ةبة 31 ي   حرص در قةحره     تصيةه  تقةية    حرشل ا

ر، وحرشل ا      .    تزي  عزرو حراظ   حسستلة ري حر ة   ذرك س هم حرتكةة

حرشال ا  سا   تحرتا   3491ترسيل ج تلو حر ورو حرلةبيو  ا  تا ر  تزحتم ذرك ت  : ت    ة ج تلو حر وا حرلةبيو -

 راب حر  اياو حرت   ايو و   ات تلجار رلا  اييم بلا  ترسايل تيتاب حرةغاةا وأيةا ت حرة  حرلةبيو حرت  رام تاال حساتقمره 

  .حرلةب  ب رق هةة



2 
 

ر حر  ا   -  ع  حرتضا تم بتصا ت  بل  حركةا حرل رةيو حرث  ياو تةة تةيزت  :دعم حربل ح  حآلسي يو حرة تقلو ح يث  رلتكةة

م حر اا  حررا ر   ثاة حساتقما بلا  حربلا ح  حأساي يو  حرة اتقلو حا يث  رقضا ي   بيم شل ا آسي  وأ ةيقي  تم  ما تا عة

 .حرتكةر 

 .س هةت هره حرةل ي ت حر ي سيو حرج ي ة    تغية ت حةيم حرق ى حر وريو ر  ة ة حركة و حر  ايو حرت   يو

II  التونسيةتأثير ازمة النظام االستعماري الفرنسي في الحركة الوطنية: 

 :تكتل القوى الوطنية تتراتزها انقساماتها .1

 ي وعةلات ت ح ت    ل حر  اييم ح ا حرة  ربو بل دة حرةاص  با: 3491تشيةل حرجبهو حر  ايو حرت   يو ساو  -

تليا  دسات ري شايةل ة بة  تج يق   علام حرة  رباو با ركيم حرارحت  و ق تاو  ظا   مد علم بل ربحرك  سي ت حر ي سيو ب ر

وعباةت  .جةلت  لة حرتي رحت وحرق ى حر  ايو حرت   ايو ،3491 ي ةي  11حرجبهو حر  ايو حرت   يو    "تا لق  رقي   

  .   حراةض ا حر  ا  رم رةح عم حستل حد  ل حر   ت حرت   يو 

لو حرق ر    ةة ريتؤتعق ت حرق ى حر  ايو تؤتةةح و اي  وه  : وتيتةل حرق ى حر  ايو 3491ح لق د تؤتةة ريلو حرق ر  -

 وحستكا دحركزبيم حر ست رييم حرق يم وحرج ي   حرتاظية ت حر ي سيو وحراق بيو و   و تاه  ل  بةش ر و 3491أوت  11

 .، وأ ة ت  يه علم تيلب حسستقمايوحرل   حرت     رلشغل وحرل ي  تم حرشةرصي ت وحرةاظة ت حر  ا

  :ترذر المطالب الوطنية .1
اأجة  حرك ضةو     تؤتةة ريلو  ة علم حرة  ربو ب سستقما  حرق ر أوة ، وحرتقات ووضا  حا ة راظا   حركة ياو، حرت  تةة

حرقا حت حر ة  ايو    حقتكاورغام  .بررك  ه ةي  تم حرة  ربو بإ مح ت          ظ   حركة ياو  رام حرة  رباو ب سساتقما

ت  ،  قاا لقياا دحت حر  ايااور هاا تةة حعتقلؤتقااةة حرةاا حرتاا   ور اا   ب سسااتقماحرةاظةاا ت حر  ايااو علاام حرة  ربااو أ ااةة

اا  تجاارةر حرة  رااب بةاا  .ل حر ااي دة حرةزدوجااويتيااةتلةاال علاام حرةتاا   ويااحإلدت جحإل اامح ت  راا حةه هااره  هتضااةات وتر ة

حرةاظةاا ت ت ورتكقيااق هااره حرة  رااب   ضاا .لة ت  رااب حركة ااو حر  ايااو ااوتر ياا ه  علاام تباةيهاا  حرةاظةا ت وبةحتجهاا  

 .حر  ايو أشيل  ض ريو ترتل و تم أجل حر ل   رم   ب حرتريي 

 :العمل على كسب التّأييد الدتلي للمطالب الوطنية .1

يباو حرارةي ب رق هةة تثال حركبياب ب رق ب سرتك  حرقي دحت حر  ايو  ق تت: حر ل   رم   ب تريي  ج تلو حر وا حرلةبيو -

 مبةليةاو تجة عاو تام حرقا دة حرا  ايي 3491حرري ترسل     '' حرلةب  ب رق هةة رةيتب حرةغةا" ت رم حريت بو حرل تو 

  .ج تلو حر وا حرلةبيو أعة ا   تك ورو إلدرح  حرقضيو حرت   يو ضةم ج وا  ،حرةغ ربو

حرقي دحت حر  اياو  رام   اب تضا تم حرا وا حأساي يو ح يثاو  عةلت: حرلةل علم حسست  دة تم دعم حربل ح  حآلسي يو -

 .بإ  و ي ي تم  ما تك ورو حركبيب ث تة حرةش ر و    حرةؤتةة حإلسمت   ب سستقمارله  ح

 خاتمة

وث ةق تص ريو ه تو بيةات تغية حرةل ي ت حر ي سيو حر ح ليو وحر وريو حرت  س هةت  ا  تزيا  قصا ر وعزراو حراظا   

 تام ت  ربها  يم وح ته  وتجارةر يحر ي سيو حرج ي ة رت حرةتغيةحتحركة و حر  ايو حرت   يو رهره  وحستغماحسستلة ري 

 يي  ت  رت .   إليج د حر عم رلقضيو حرت   يوو    حرةشةيحرظةول حر ور وحستغما ،حرت   ب سستقما ما حرة  ربو 

 حركة و حر  ايو حرت   يو    حررة يا ت؟

 

 



 مقال: األول الموضوع         الجغرافيا    وتصّرف اقتصاد شعبة     4102 ةالمراقب دورة    الباكالوريا

 

 :  المقدمة

التجارية والمالية إحدى تجليات العولمة ومظهرا من مظاهر ترابط المجال العالمي، لكن  يعد تنامي االدفاق

فماهي مظاهر . رغم شموليتها فإنها ما تزال مرّكزة ببلدان الشمال مجّسدة عدم تكافؤ النظام المالي العالمي

 مال وبلدان الجنوب؟ تنامي هذه االدفاق التجارية والمالية ؟ وماهي مالمح عدم تكافئها بين بلدان الش

 :ا ـ مظاهر تنامي هذه االدفاق التجارية والمالية

 : مظاهر نمو األدفاق التجاريةـ  0

مجّسدة بذلك أحد  3005مليار دوالر سنة  63521نمت قيمة األدفاق التجارية باطراد فبلغ اجمالي قيمتها 

مليار دوالر، وأدفاق الخدمات  60000وشمل التزايد أدفاق السلع التي فاقت فيمتها . مظاهر العولمة

 3165لتبلغ  3005و 6890التجارية التي تضاعفت فيمتها حوالي خمسة مرات خالل الفترة الفاصلة بين 

 .مليار دوالر

وقد تنامت حصة االدفاق التجارية من الناتج الداخلي الخام العالمي بصورة منتظمة منذ ستينات القرن 

من  %39لخصوص منذ التسعينات، فأصبحت المبادالت التجارية تمثّل العشرين وتعّززت هذه المكانة با

 .الناتج الداخلي الخام العالمي، وتجّسد ترابط أجزاء المجال العالمي ونشوء نظام تجاري عالمي

 : برزت من خالل : مظاهر تنامي األدفاق المالية  ـ 4

خاصة منذ التسعينات اذ بلغت قيمة االستثمار االجنبي : االستثمار االجنبي المباشر  نمو متسارع الدفاق -

، ورغم تذبذبها فقد تواصل نّوها 1980أضعاف ما كانت عليه سنة  5أكثر  1990المباشر الصادر سنة 

 916كما تطورت قيمة االستثمار االجنبي المباشر الوارد  2005مليار دوالر سنة  779باطراد لتبلغ 

من %  24مليار دوالر وهو ما يمثل 10000مليار دوالر، وافضى الى ارتفاع قيمة رصيده الى اكثر من

 .الناتج الداخلي الخام العالمي

 :عن طريق : نمو مطرد الدفاق االستثمارات غير المباشرة   -

  والمضاربة في البورصات العالمية( أسهم وسندات ) شراء االوراق المالية 

  المضاربة حول صرف العمالت مما ساهم في زيادة تنقّل رؤوس االموال عبر العالم 

  بأوروبا وتتركز  2003في  60في السبعينات الى  25تطور عدد الفراديس الجبائية من

...( هونغ كونغ ، سنغفورة)وآسيا ...( جزر البهاماس وكايمان)والكراييب ...( ، موناكوسويسرا)

 .من عمليات التهريب وغسيل االموال والفساد الجبائي المتأتيةموال والمستقطبة لرؤوس اال

 :تتمثل في: تنامي ادفاق القروض  -

  البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ونادي ) القروض المسندة من قبل الهياكل المالية الدولية

للبلدان النامية ( ي للتنمية البنك االفريقي للتنمية والبنك اآلسيو) وبنوك  التنمية االقليمية ( باريس 

  .مليار دوالر 86 2005والبلدان في طور االنتقال االقتصادي وبلغت قيمتها سنة 

  خدمة الدين التي تسددها البلدان المقترضة للدائنين الخواص بالبلدان المتقدمة والمؤسسات المالية

 .مليار دوالر 5300 2004و 1980الدولية وبلغ مجموع قيمتها فيما بين 

 :ـ  تطور ادفاق المساعدة من اجل التنمية والتحويالت المالية من قبل المهاجرين بالخارج

  المساعدات تمنحها البلدان المتقدمة للدول النامية الرساء التجهيزات االجتماعية والبنى التحتية

 .وتخفيف عبء القروض على الدول االكثر مديونية

 باتجاه اوطانهم وفرت موارد مالية (  3/2)مية خاصة تحويالت المهاجرين اصيلي البلدان النا

 .منتظمة نسبيا

لئن مّكن تنامي األدفاق التجارية والمالية من تعزيز العولمة وزاد المجال العالمي ترابطا، فإن دعم التكافؤ 

 .ظّل قائما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب



II – التجارية والمالية بين الشمال والجنوب  مالمح عدم تكافؤ األدفاق : 

 : سيطرة الشمال على األدفاق التجارية والمالية ـ  6

 .تتحّكم بلدان الشمال في هذه االدفاق وتستفيد منها: على األدفاق التجارية  الهيمنة -

  استئثار بلدان الشمال بأغلبية المبادالت تجارية، إذ أنها استغلّت تحّكم شركاتها عبر القطرية في

االستثمار األجنبي المباشر وانتشارها في المجال العالمي كما وظّفت ضخامة انتاجها ونجاعة 

ة استهالك شركاتها التجارية ومؤسساتها البنكية وبورصاتها بالتوازي مع استفادتها من تنامي طاق

وتبرز من ضمن بلدان الشمال الثالوث كأهم . سكانها لتهيمن على المبادالت التجارية العالمية

 .اره نصف مبادالت السلع والخدماتفي العالم باحتكقطب تجاري 

  يتأّكد عدم تكافؤ األدفاق التجارية العالمية ال فقط من خالل هيمنة مجموعة دول الشمال على

مبادالت، بل كذلك من خالل بقاء أدفاق التبادل التجاري فيما بينها سواء في النصيب األكبر من 

 يستفيدعالمي  روبي والذي يعّد أكبر مجال تجاريإطار تجمعات اقتصادية كبرى مثل االتحاد األو

من ضخامة مبادالته ضمن االقليمية نتيجة اندماج أقطاره هذا عالوة حيوية مبادالته مع بقية بلدان 

  . ادل الحّر ألمريكا الشماليةأو من خالل مناطق التبادل الحّر مثل منطقة التب ،العالم

 :تبرز في  : الهيمنة على األدفاق المالية -

  على رصيد االستثمار االجنبي  وهيمنتها الشمال في االستثمارات المالية المباشرةبلدان تحكم

التي  القطرية عبر الشركات دوروتتجّسد هذه الهيمنة في . %(88)والصادر % ( 73) الوارد 

 الى 14 من الصادرة باشرةمال االجنبية استثماراتها مداخيل تمرّ  التيتنتمي أغلبها لهذه البلدان و

 .االصلية بلدانها الى منها االكبر الجزء حّول 3005و 6893 بين دوالر مليار 111

  االستثمار االجنبي  3/2لـ( المتحدة واالتحاد االوروبي واليابانالواليات )احتكار بلدان الثالوث

 .دفاقه الصادرة والواردةأ 3/2المباشر وتتبادل 

من أدفاق االستثمار االجنبي المباشر الصادر % 85رغم تراجع حصتها ما تزال بلدان الشمال تستأثر بـ

دفاق أمن % 63.5نها تستقطب أكما . ه على االستثمار في الخارجوهو ما يعبر عن قدرة مؤسسات

ويبرهن ، اقتصاداتهاقطارها لالستثمارات وحيوية أكد جاذبية جنبي المباشر الوارد وهو ما يؤاالستثمار األ

 .على التفاوت الواضح بين جزأي العالم

 يهاماأدفاق ضعيفة رغم تن: دول الجنوب ـ 3

 : التجارية العالمية  مكانة محدودة لبلدان الجنوب في األدفاق -

 لئن نمت األدفاق التجارية ببلدان الجنوب بنسق أسرع من : ضعف األدفاق التجارية رغم تناميها

. مثيلتها ببلدان الشمال، فإن حصة الجنوب من إجمالي األدفاق التجارية العالمية ال تزال ضعيفة

التي أضحت توفّر ربع  ةاآلسيوي كما لم تشمل نزعة االرتفاع كل قارات الجنوب، وباستثناء القارة

صادرات السلع في العالم، فقد استقرت حّصة أمريكا الالتينية، بينما ظلّت القارة األفريقية مهّمشة 

 .%2في النظام التجاري العالمي إذ تقّل حّصتها من األدفاق التجارية العالمية عن 

 تعكس بنية أدفاق السلع التغيّر الذي انطلق منذ : ضعف القيمة المضافة لصادرات بلدان الجنوب

السبعينات وأفضى إلى تدّعم حصة المنتجات المعملية على حساب المواد األولية والمنجمية 

والفالحية، إذ أفضت سياسة التصنيع الحاث على التصدير التي اتبعتها بلدان الجنوب وإعادة 

ن الصناعة من قبل الشركات عبر القطرية لبلدان الشمال إلى ارتفاع حصة بلدان الجنوب في توطي

هي في أغلبها مواد ذات قيمة مضافة إالّ أن هذه المنتجات . الصادرات العالمية للمنتجات المعملية

 تنتجها الشركات عبر القطرية الغربية وفروعها المتوطّنة ببلدان الجنوب في متوسطة وضعيفة

وهي وضعية  .إطار المقاولة الساندة باالعتماد غالبا على مكّونات تستورد من البلدان المتقدمة



تميّز بدورها صادرات الخدمات لبعض بلدان الجنوب كالهند والصين، وتكّرس تبعيتها وعدم 

 .تكافؤ نظام االنتاج والنظام التجاري العالميين

 يعكس ضعف المبادالت ضمن اإلقليمية بين بلدان الجنوب حدود : محدودية المبادالت البينية

اندماجها وشّدة ارتباطها بأسواق بلدان الشمال، فقد ظلّت نسبة األدفاق ضمن اإلقليمية بقارات 

ث جنوب رغم نمّوها الحدي –الجنوب ضعيفة، وباستثناء القارة اآلسيوية، ال تمثّل التجارة جنوب 

وتظّل استفادة هذه البلدان من تحرير األدفاق . من األدفاق التجارية لبلدان الجنوب %10سوى 

ة بالنظر إلى إمكانياتها اإلنتاجية وذلك بسبب ما تالقيه منتجاتها من التجارية العالمية محدودي

رية وتغرق صعوبات في إطار نظام تجاري عالمي تتحّكم فيه البلدان المتقّدمة وشركاتها عبر القط

كما تعوز بلدان الجنوب توفّر الظروف الهيكلية والتنظيمية . أسواقها بمنتجاتها المدعومة

والسياسية السانحة عالوة على هشاشة االتحادات االقتصادية اإلقليمية أو عدم نجاعة ما هو 

 .موجود منها

 : ضعف حصة بلدان الجنوب من األدفاق المالية رغم تناميها -

 رغم تطّور : بلدان الجنوب من أدفاق االستثمار األجنبي المباشر الصادر والوارد  محدودية حصة

% 64إالّ بـ تساهم وال الواردة األدفاق من% 21.5 سوى تستقطب ال الجنوب فإّن بلدان حصتها

 .مهّمشة قارة افريقيا تظل بينما ةاآلسيوي البلدان منها وخاصة الصادرة األدفاق من

 وفرت االستثمارات المباشرة وغير المباشرة للبلدان لئن : تبعية مالية مفرطة للبلدان المتقّدمة

، فإنها زادت في تفاقم تبعية بلدان الجنوب متزايدة حفّزت النمو االقتصاديالمضيّفة موارد مالية 

 بلدانب القطرية عبر الشركات هذه نفوذ ذلك أن تدّعم  . لبلدان الشمال وشركاتها عبر القطرية

 التنمية مقتضيات مع دوما تتفق ال انتاج ميادين في وتخصصها وارداتها قيمة  في زاد الجنوب

 في المالية والمضاربات القصير المدى على لالستثمار المفرطة التحركية بتتسبّ ، كما االقتصادية

 .3003و 6889 والبرازيل 6884آسيا شرقي جنوب ببلدان متتالية مالية ازمات اندالع

 :الخاتمة 

بلدان  ملكن تحكّ  ،ن مجال عالمي مترابطالمالية ظاهرة العولمة وتكوّ التجارية و كّرس تنامي االدفاق

ومحدودية قدرة بلدان الجنوب يبيّن بوضوح تفاوت اقطار العالم  هذه األدفاق الشمال وخاصة الثالوث في

وجه التفاوت في أحد أعلى االستفادة منها وتجّسد بذلك العولمة وتبيان قدرتها اندماج في خاصة على 

  .التقدم

 



 الثاني: الموضوع         الجغرافيا    وتصّرف اقتصاد شعبة     4102 ةالمراقب دورة    الباكالوريا

 القوة الصناعية لالتحاد األوروبي: دراسة وثائق 

 التقديم 

األوروبي، الوثيقتان األولى والثانية جدوالن  ع وثاق اقتصادية تتعلّق بالقوة الصناعية لالتحادبأر

، ومنشورات 3102احصائيان ثابتان مقتطفان من إحصائيات التجارة العالمية، المنظمة العالمية للتجارة، 

،  الكتاب اإلحصائي ومصادر أخرى، يبرز الجدول األول تنّوع االنتاج الصناعي لالتحاد 3102أوروسات

، كما يوّضح الجدول االحصائي الثاني من خالل وطاقته التصديرية العاليةاألوروبي ومكانته العالمية 

مؤشرات حول السكان والمؤسسات الصناعية والبحث والتطوير باالتحاد األوروبي دور الدعائم البشرية 

األول أما الوثيقتان الثالثة والرابعة فهما نّصان، يبيّن . والهيكلية والتنظيمية في بناء هذه القوة الصناعية

من خالل النموذج الفرنسي، وهو مقتطف من مالمح العالم االقتصادية التحّوالت القطاعية لصناعة النسيج 

، أما النّص الثاني فإنّه يبرز إعادة توطين صناعة االتحاد األوروبي إقليميا وعالميا، 021، الصفحة 3102

 .الفرنسية "ليبيراسيون"بصحيفة  3102جوان  03وهو مقتطف من مقال صدر في 

وتطرح مجموع هذه الوثائق مظاهر القوة الصناعية لالتحاد األوروبي ودعائمها البشرية والهيكلية 

فماهي مظاهر القوة الصناعية لالتحاد األوروبي؟ وماهي . والتنظيمية وتحّوالتها القطاعية والمجالية

 اعية والمجالية؟دعائمها البشرية والهيكلية والتنظيمية؟ وماهي أبرز تحّوالتها القط

I  ـ مظاهر القوة الصناعية لالتحاد األوروبي: 

 :ـ ضخامة االنتاج الصناعي وتنّوعه 0

التي تمّكنت من تخطّي ( صناعات الجيل األول)وهي من الصناعات القديمة : أهمية صناعة الفوالذ  -

والتحويل الصناعي  الصعوبات التي واجهتها منذ ستينات القرن الماضي بفعل سياسات إعادة التوطين

والتطوير التكنولوجي وعمليات الشراء واالندماج بين الشركات األوروبية، فقد احتفظ االتحاد األوروبي 

من االنتاج العالمي استنادا إلى  %01.2فّر نتجي الفوالذ في العالم إذ أنه يوبمكانته كواحد من أكبر م

 .ميتال –شركات كبرى أبرزها مجموعة أرسيلو 

وهي من صناعات الجيل الثاني التي تمّكنت من الصمود في وجه المنافسة : صمود صناعات السيارات  -

المتزايدة مع بروز األقطار الصناعية الجديدة والبلدان الصاعدة، وحافظت صناعة السيارات خاصة على 

االنتاج العالمي  0/5إذ يستأثر االتحاد األوروبي بقرابة مكانة بارزة في االنتاج الصناعي العالمي 

سيتروان الفرنسيتين وفيات  –، وتهمين شركاته مثل فلسفاغن األلمانية وبيجو 3103للسيارات سنة 

 .اإليطالية على حصة عالية من األسواق العالمية للسيارات  خاصة منها النفعية

وتحظى هذه ( ثصناعات الجيل الثال)وهي صناعة التكنولوجيا العالية : أهمية صناعات الجوفضائية -

الصناعات بعناية فائقة بهدف اللحاق ببقية أقطاب الثالوث وقد سّجلت فروعها تطّورا مطردا مكنها من 

وتتجلّى المكانة المتميّزة . الطائرات المدنيةصناعات وتبرز فيها خاصة تغطية حاجات االتحاد األوروبي 

طائرات شركة آرباص إذا أنها تهمين على من خالل في النجاح الذي ما انفّكت تسّجله لهذه الصناعات 

أكثر من نصف السوق العالمية، وفقد أصبحت حّصتها من الطلبيات العالمية بالنسبة إلى الطائرات التي 

 .، متفّوقة بذلك على منافستها المباشرة بوينغ األمريكية3103سنة  %50مقعدا الـ 011تفوق 

 : في المبادالت العالمية للمنتجات الصناعية وزن هام ـ 4

تبرز قوة الصناعة في االتحاد األوروبي في الحصة المتنامية للمنتجات الصناعية في الصادرات الصناعية 

 .العالمية وفي أهمية الحصة هذه الصناعة في صادرات االتحاد

االتحاد األوروبي طرفا رئيسيا في يشكل : مساهمة هامة في الصادرات العالمية للمنتجات الصناعية  -

من القيمة الجملية  %05بما يقارب الـ 3103المبادالت العالمية للمنتجات الصناعية وقد أسهم سنة 

الواليات )للصادرات العالمية للمنتجات الصناعية متقّدما على منافسيه المباشرين من بلدان الثالوث 

 (. المتحدة األمريكية واليابان

تمثّل المنتجات الصناعية قرابة : للصناعة في مجموع صادرات االتحاد األوروبي من السلعـ وزن هام  

. مجموع صادرات السلع باالتحاد األوروبي وهو ما يؤّكد أهمية الصناعة في اقتصاد االتحاد األوروبي¾ 

ات صناعة ولئن اتسمت هذه المنتجات الصناعية بالتنّوع، فإن القسم األوفر منها يتكّون من المنتج



إضافة إلى ( سيارات)والصناعات الميكانيكية ( طائرات)التكنولوجيا العالية خاصة منها الجوفضائية 

الرغم مما تتمتّع من قوة جلية، فإن الصناعة في االتحاد األوروبي تواجه  لكن وعلى. الكيمياوية المنتجات

    .بعض الصعوبات أهمها حّدة المنافسة األجنبية

االتحاد األوروبي قوة صناعية عالمية وطرف رئيسي في المبادالت التجارية الصناعية على 

 .المستوى العالمي واستند في ذلك إلى دعائم متنّوعة

II ـ دعائم القوة الصناعية لالتحاد األوروبي: 

الصناعية فهي تجمع تعّد الثروة البشرية باالتحاد األوروبي محّددة الكتساب القوة  :ـ الدعائم البشرية 0 

 :بين مزايا وفرة العدد ومزايا التأهيل العلمي والمهني

تدّعمت مكانة االتحاد األوروبي بعد التوسع األخير كثالث قوة بشرية تضّم أكثر : أهمية الرصيد البشري -

و من نصف مليار ساكن، وتمثّل هذه البنية السكانية سوقا استهالكية ضخمة تمثّل عامال مدّعما للنم

وتفّسر هذه القدرة االستهالكية العالية بارتفاع معّدل الناتج . االقتصادي عامة والنمو الصناعي خاصة

وانتشار النمط االستهالكي وخلق مجتمع المعرفة لحاجات جديدة ( دوالر 21111)الداخلي الخام للفرد 

كما كان لتبيان  .نمو االقتصاديعّززت القدرة االستهالكية باالتحاد األوروبي وفتحت آفاقا جديدة أمام ال

تأثيرا في  3112و 3111إعادة توطين األنشطة الصناعية في األقطار المنضّمة إلى االتحاد منذ واألجور 

 .تحديد تنقل النشطين داخل االتحاد األوروبي

تأهيل جيّد تستند القوة االنتاجية األوروبية إلى يد عاملة ذات مستوى : جودة مستوى التكوين والتأهيل -

تستقيد من التحّسن النوعي المتواصل لمنظومات التربية والتكوين التي تزّود سوق الشغل بيد عاملة ذات 

 .ت األوروبيةكفاءة عالية تسهم في الرفع من االنتاجية وفي تحسين القدرة التنافسية للمنتجا

 : ـ الدعائم الهيكلية والتنظيمية 4

تستند الصناعة باالتحاد األوروبي إلى شركات : دور المؤسسات عبر القطرية في دعم القوة الصناعية -

عبر قطرية عمالقة تدّعمت على إثر عملية االندماج والشراء العديدة التي فرضها احتداد المنافسة األجنبية 

قطرية ضمن الثالثين األولى في المجال الصناعي، ويمتلك االتحاد األوروبي سبع مؤسسات صناعية عبر 

وتتميّز هذه المؤسسات  .ويحتّل المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية 3100في العالم سنة 

تمثّل المؤسسة األوروبية للمالحة الجوية وعسكري  –بترابطها وتكاملها في إطار مركب صناعي 

 .والفضاء أحد مظاهره

يمتلك االتحاد األوروبي هياكل مالية قوية تمثلها مؤسسات : الصناعي استثمارات ضخمة موّجهة للقطاع -

وتتأتى هذه . بنكية ضخمة تسهم في تعزيز القوة االنتاجية للصناعة األوروبية وتأكيد موقعها المتميّز عالميا

لتنفيذ االستثمارات من االدخار الداخلي ومن االعتمادات التي توظّفها الصناديق الهيكلية األوروبية 

السياسات المشتركة والمكّملة للسياسات التنموية الوطنية إضافة إلى ما توفّره المؤسسات الصناعية 

 .الكبرى من استثمارات في عمليات إعادة التوطين وإعادة الهيكلة والتطوير التكنولوجي

االتحاد األوروبي يحظى البحث العلمي والتجديد التكنولوجي بعناية خاصة في : أهمية البحث والتطوير -

باعتباره محّركا للنمو االقتصادي عامة والصناعي خاصة وباعتباره مساعدا على االبتكار في االنتاج 

والرفع من جدودة المنتجات الصناعية والسبيل لتدارك التأّخر التكنولوجي المسّجل في بعض الفروع 

لبحث والتطوير من اجمالي الناتج الداخلي وتتجلّى هذه العناية من خالل ارتفاع حّصة نفقات ا. الصناعية

هذا باإلضافة إلى أهمية البرامج اإلطارية للبحث والتطوير . %3.12بـ  3103الخام والتي قّدرت سنة 

ومع ذلك ". 3112مبادرة التجديد "و" أوريكا"التكنولوجي المتعاقبة وبرامج البحث المشتركة مثل برنامج 

المنافسة ومحدودية نجاعة البرامج  لحّدةبعض الصعوبات في هذا المجال  ما يزال االتحاد األوروبي يواجه

   . المشتركة وتبيانها بين األقطار األعضاء

  III ـ التحوالت القطاعية والمجالية: 

 :ـ التحوالت القطاعية 0  

تعتبر قدرة الصناعة باالتحاد األوروبي على التأقلم مع المتغيّرات : إعادة هيكلة بعض الصناعات  -

العالمية المستمّرة في شروط المنافسة في السوق العالمية في ظّل العولمة وما ينجّز عن ذلك من انفتاح 

تمّكن القطاع فقد . وته االنتاجيةمن أبرز دعائم قمتزايد على األسواق العالمية وتصاعد المنافسة األجنبية 



عبر إعادة صناعات النسيج، الصناعي باالتحاد األوروبي من تجاوز تأّزم فروع الصناعات القديمة مثل 

 .هيكلة مؤسساتها باالندماج واالنصهار

 التركيزعملت المؤسسات الصناعية األوروبية إلى : نحو أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة عالية التحّول -

سواء بالنسبة إلى الصناعات القديمة مثل الصناعات  العالية المضافة القيمة ذات صناعيةال المنتجات على

 الفاخرة المالبس إذ رّكزت المؤسسات الصناعية األوروبية عامة والفرنسية خاصة على ،النسجية

 في فأكثر أكثر واختّصت الرياضية والتجهيزات األرضية والمفروشات واالصطناعية الصحية واألنسجة

 .الصاعدة البلدان أسواق انفتاح من خاصة مستفيدة العالمية األسواق إلى النفاذ على األقدر الفروع

 عملت والرفع من قدرتها التنافسية انتاجيتها لتحسين: التجديد التكنولوجي عبر البحث والتجديد -

الصناعية باالتحاد األوروبي سواء في الصناعات التكنولوجية المتطّورة أو في صناعات الجيل  المؤسسات

 مجهودات دعم إلى (نسيج، فوالذ)وكذلك بالنسبة إلى الصناعات القديمة ...( سيارات، كيمياء)الثاني 

 .لبحث المشتركةالتكنولوجي عبر مزيد االستثمار في مشاريع التطوير وبرامج ا والتطوير العلمي البحث

 :ـ التحّوالت المجالية 4

أفضت التحّوالت القطاعية في صناعة االتحاد : إعادة توطين الصناعات داخل الفضاء األوروبي -

االوروبي إلى تحّوالت في المجال الصناعي تميّزت خصوصا بالتحوالت التي شهدتها األقاليم الصناعية 

وشملت المؤسسات التي تقوم صناعتها على الحديد والفحم وهي المتأزمة واألحواض الصناعية الكبرى 

حيث تّم االستغناء عن عديد فروع ... األقاليم السوداء بشمال فرنسا ووسط أنقلترا وإقليم الروهر بألمانيا

التركيز على صناعة السيارات )االنتاج لتتحّول إلى بور صناعي، وقد مثّل تنويع االنتاج الصناعي 

وإعادة توطين بعض هذه الصناعات باألطراف الشرقية لالتحاد  ،من ناحية( العالية والتكنولوجيا

تباين أحد حلول أزمة بعض فروع الصناعة باالتحاد األوروبية لالستفادة من  ،األوروبي من ناحية ثانية

 .واالنفتاح على أسواق جديدة بفضاء االتحاد األجور بين األقطار األعضاء

سسات الصناعية باالتحاد األوروبي نزعة الترّكز الساحلي الرتباطها بجملة من بالتوازي دّعمت المؤ

العوامل أهمها تدويل االنتاج الصناعي وتزايد االرتباط باألسواق الخارجية في استيراد المواد األولية 

وتصدير المنتجات الجاهزة ونصف الجاهزة والنزوع إلى االقتراب من أسواق االستهالك الكبرى 

واالستفادة من البنى التحتية المتطّورة لالتصاالت وهي مزايا تساعد على تخفيض كلفة االنتاج وتزيد في 

 .القدرة التنافسية للصناعة األوروبية

عملت المؤسسات الصناعية باالتحاد األوروبي إلى مواكبة : توطين الصناعات بالبلدان الناميةإعادة ال -

تفادة من فّك التقنين على المبادالت العالمية للمنتجات الصناعية خاصة منها متغيّرات السوق العالمية واالس

، كما سعت إلى االستفادة من وفرة اليد العاملة 3115المنتجات النسجية والمالبس الجاهزة منذ جانفي 

ة أفريقيا، في نفس الوقت الذي عملت فيه على إعادالبخسة لالستثمار بأسواق البلدان النامية وخاصة ب

البلدان الصاعدة بتوطين بعض فروع صناعاتها وبعض عمليات إنتاج صناعي تتطلّب يدا عاملة كثيرة 

وقد مّكن تدويل االنتاج الصناعي لالتحاد األوروبي من تجاوز عديد صعوبات فروعه . الصين والهند

 .والمحافظة على مكانته العالمية المرموقة رغم احتداد المنافسة األجنبية

  :لخاتمة ا

تكمن أهمية هذه الوثائق في بيانها لمظاهر القوة الصناعية لالتحاد األوروبي وتناميها والتي جعلت منه 

تكتاّل اقتصاديا قويا يحظى بمكانة بارزة في االقتصاد العالمي بفضل استناده إلى دعائم بشرية وهيكلية 

مع ابرازها للتحّوالت القطاعية والمجالية التي دّعمت موقع الصناعة باالتحاد األوروبي وبرهنت  وتنظيمة

غير أنها لم توّضح الصعوبات التي . على قدرة هذا القطاع على مواكبة المتغيّرات اإلقليمية والعالمية

 .اينات القطرية داخل االتحادوالتب يواجهها الصناعة باالتحاد األوروبي في ظّل احتداد المنافسة العالمية
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