
 شعبة االقتصاد والتصرف                        التاريخ 

 توصيات منهجية 

 منهجيـــة دراسة الوثيقة أو الوثائق تاريخية

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

 .وتقييماالتعامل مع الوثيقة أو الوثائق قراءة وتحليال وشرحا واستنتاجا  -

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

 :تتألّف دراسة الوثيقة أو الوثائق من ثالثة أجزاء مترابطة ومتكاملة

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

 :التساؤالت التي تثيرها من خالل المراحل التالية

 .تحديد نوعيتها -

 .أو مصادرها التعريف بمصدرها -

 .التعريف بمؤلفها بما يفيد موضوع الدراسة -

 . على المستويين المحلي والعالمي تحديد إطارها التاريخـي  -

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

 .باالعتماد على األسئلة التوجيهية المصاحبة

 :الجوهر -

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

 .ةثائــق حسب اإلشكاليات المطروحالتّعمـــــق في دراســـة الو -

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

  .من فقرات تتضّمن كل واحدة منها فكرة أساسية

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

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

 . التي تتضمنها

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

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

 .دون السقوط في السرد المجاني أو المحاكاة

 :الخاتمــــــــة -

 :تهدف إلى تقييم الوثيقة أو الوثائق وذلك بـ

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

 .يات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسةفتح آفا  على اشكال -
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: االقتصاد و التصرف   التاريخ           الموضوع األول : الشعبة       4102امتحان البكالوريا    دورة الرئيسية 

 :دراسة نّص 

 الوضع بالبالد التونسية غداة الحرب العالمية األولى

 مقدمة 

يبرز  ،3491كاترو في ديسمبر إلى الجنرال وهو أحد قدماء حركة الشباب التونسي، من خير هللا بين مصطفى مذكرة 

فيها تأّزم األوضاع في تونس بعد الحرب العالمية األولى ودورها في تنامي الوعي الوطني وتشكيل أّول تنظيم سياسي 

 ،3499،جوان 95-94بالمجلة التاريخية المغاربية عدد  هذه المذكرة وردتو. وهو الحزب الحّر الدستوري التونسي

مالئمة لتطّور دقيقة داخليا وخارجيا والتي كانت ال وتتنّزل أحداث هذه المذّكرة في إطار الظرفية. 372 - 371فحات صال

فما هي . رها في العمل السياسي بالبالد في العشريناتيالنشاط الوطني بالبالد التونسية إثر الحرب العالمية األولى وتأث

ت ماهي مظاهر النشاط الوطني في العشريناف ى؟عالمية األولرب الالظروف المساعدة على تطّور النشاط الوطني غداة الح

 وموقف الّسلط االستعماريّة منه؟

I  الظروف المساعدة على تطّور النشاط الوطني غداة الحرب العالمية األولىـ : 

  :الظروف الداخلية .3

كان على المستعمرات أن تساهم في المجهود الحربي : مشاركة هامة للتونسيين في الحرب الكبرى إلى جانب فرنسا -

 1.5555جندي وقرابة  9555أمّدت تونس فرنسا بحوالي على جبهات القتال أو المصانع أو الضيعات الفالحية، إذ 

والمادية التي قبل بدفعها األهالي التونسيون طيلة  ورغم التضحيات البشرية. عامل، لمساعدتها في الحرب الكبرى

وقد أدى ذلك إلى تفاقم غضب سكان اإليالة  ،إثر انتهاء الحرب على تحرير البالد االستعماريةالحرب، لم تعمل السلط 

 .، وجعلهم أكثر تأثرا بنداءات الحركة الوطنية"ضريبة الدمب" وتعّددت المطالبالمسلمين على نظام الحماية 

ولى إلى تقوية نزعت السلطات الفرنسية بالبالد التونسية على إثر الحرب العالمية األ: تكثيف االستعمار الزراعي -

مثل االستعمار الزراعي عامل إضافي وقد  الفرنسيين،'' المتفوقين''من جهة والتناقضات القائمة بين السكان التونسيين 

مصالح كبار هذا االجراء  وقد مسّ  .اضي األحباس العامة والخاصةغضب السكان من خالل االستيالء على أر زايدلت

فانضم قسم منهم إلى الحركة  ،الذين كانوا يستفيدون من هده األراضي كذلك مشايخ الطرق الدينيةو التونسيين الفالحين

 .الوطنية

يقضي بتمييز  3434فرنسا سنة  قانون سنتهوهو : 3434سّن قانون الثلث االستعماري لفائدة الموظّفين الفرنسيين منذ  -

الموظف الفرنسي بزيادة في مرتبه تقدر بالثلث، بهدف تشجيع الفرنسيين على القدوم الى تونس واالستيالء على الوظائف 

ونتج عن هذا القانون تفاقم التفاوت بين االجور بين . ة الفرنسية على الوظائف العموميةفنتج عن ذلك اشتداد المنافس

 من جهة ثانية، وزاد ذلك في انغالق االفاق امام المثقفين التونسيينرنسيين والتونسيين من جهة، وساهم في الموظفين الف

انخراط قطاعات عريضة من المجتمع  وازدياد الوعي وتناميه وبالتالي بين المستعمر والمستعمر احتداد التناقضات

 .التونسي في العمل الوطني

تأّزم الوضع االقتصادي في تونس بعد الحرب العالمية األولى بسبب تعاقب سنوات : تأّزم االقتصادية واالجتماعية -

الجفاف وهو ما أثّر سلبا على المحاصيل الزراعية وتربية الماشية، فارتفعت أسعار بعض المواد األساسية مثل الخبز 

وانعكس ذلك على قطاعي الصناعة ، في المقابل تدهورت المقدرة الشرائية للسكان،  والزيت والعجين الغذائي والخبز

وعادت األوبئة والمجاعة للظهور من جديد وانتشرت . والتجارة بسبب ضيق السوق الداخلية واحتداد المنافسة األجنبية

  .وتزامن ذلك مع الزيادة في الضرائب والتّرفيع في األعباء الجبائية. مظاهر البؤس وعّم الغضب معظم السكان

 .لتعبئة الّسكان ضّد نظام الحمايةئات االجتماعية منها فأصبحت األرضية مالئمة الفأوضاع بعض  تتدهور

 : الظروف الخارجية .3

أّكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد لقيت الرئيس األمريكي ويلسون التي لقيت مبادئ : المبادئ الولسونية -

المثقفين التونسيين وبعثت أماال عريضة بين أكثر فئات عند إعالنها صدى عظيما وأثرا بالغا في نفوس هذه المبادئ 

برقية إلى الرئيس ويلسن تدعوه إلى تطبيق  3434وقد وّجهت اللجنة الجزائرية التونسية في جانفي  .لبالد التونسيةسكان ا

ت في وساهم" ضريبة الدم"مبادئه المتعلقة بحّق الشعوب في تقرير مصيرها على الشعوب المستعمرة التي قّدمت 

 .انتصار الحلفاء
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توجه هذه اللجنة بمذكرة كذلك إلى مؤتمر السلم : خيبة األمل الناتجة عن مواقف مؤتمر الصلح من المطالب الوطنية -

 بباريس للمطالبة بالمشاركة في أعماله عن طريق ممثلين للشعبين التونسي والجزائري، كما أرسل الحزب التونسي

 ومبادئه ولسن اعتبر المسألة التونسية شأنا داخليا فرنسيا، غير أن تمر الصلح بباريس،مذكرة للرئيس ولسن ووفودا لمؤ

، كما اعترضت فرنسا كان المقصود بها خاصة الشعوب األوروبية الخاضعة إذاك للهيمنة األلمانية والنمساوية المجرية

العزيز الثعالبي  نتقال عبداك ال سيما بعد وقد أدرك زعماء الحركة الوطنية ذل .على مشاركة التونسيين في مؤتمر فرساي

إدراجها في جدول أعمال مؤتمر عمال على وساط والفرنسية ووأحمد السقّا إلى فرنسا للتعريف بالقضية التونسية بين األ

 .الصلح

 .نمو الوعي الوطنيفي خارجية إثر الحرب العالمية األولى الظروف الداخلية وال ساعدت

II  نّشاط الوطني في العشرينات وموقف الّسلط االستعمارية منه مظاهر الـ 

  –التأمت لهذا الغرض  :مظاهر النشاط الوطني  .3

إثر الحرب الكبرى عاد أعضاء الحركة  :الحزب الحّر الدستوري التونسي لتعبئة القوى الوطنية ضّد االستعمار تأسيس -

" الحزب التونسي"الشباب التونسي للنشاط من جديد وأعطوا دفعا جديدا للحركة الوطنية بتاسيس حزب أطلق عليه اسم 

وبادروا بإرسال ... وركزوا برنامجهم على المطالبة بدستور وتعديل نظام الحماية في اتجاه تحرير البالد  3434في ربيع 

ى مؤتمر الصلح بباريس مطالبين بتطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على تونس، لكن هذا الحزب مكتوب ال

وبعد تجاهل المبادئ الولسونية وهزيمة األحزاب . كان نخبويا اذ يضم فقط المحامين واالطباء واالساتذة والفئات المثقفة

حزب  علىحركتهم  االعتماد في بضرورة الوطنيون ايقن  ،االنخراطاتوأمام تكاثر التحررية اليسارية بفرنسا 

التونسي  الحر الدستورياسم الحزب أطلق عليه على أسس جديدة يجمع في صلبه كل الفئات االجتماعية ويقوم جماهيري 

المطالب الواردة  واتفق على مشروع مستوحى في خطوطه العريضة من ،3435والذي برز إلى الوجود في مارس 

حيث تجاوز صبغته النخبوية  وقد كان هذا الحزب حافزا فعليا للحركة الوطنية في العشرينات، .''الشهيدةتونس ''  بكتاب

قيادة الحزب من لجنة تنفيذية وتكونت قانون أساسي  هذا الحزب على  يعتمدو .الجماهير الشعبية انخراط على لينفتح

عشرة نواب من العاصمة  جانب أعضاء اللجنة التنفيذية،تكون مسؤولة أمام المجلس الملّي وهي حلقة وسطى تضّم إلى 

 .ة وهي الخاليا التي تمثل القاعدةوممثلين اثنين عن كّل شعبة دستوري

فبعااث الوفااود الدسااتوريّة  الحاازب فااي نشاااطه للتعريااف بمطالبااة ، انطلااق :نشاااط الحاازب الحااّر الدسااتوري التونسااي -

جاوان  39فاي ياوم  وفاد االربعاين لادى البااي :حكوماة الفرنساية وهايالرسمية حيث توجهت هذه الوفود إلى البااي وال

قنااع إلعضاو  95ن مان تكوّ ى مطالب الحزب وكسب تأييد الباي، وفد إضفاء شرعية عل إلىالذي كان يهدف ، 3435

 دسااتور حيااث أباادى عاان موافقتااه تحاات تااأثير ابنااه المنصااف باااي المعااروف بتأيياادهإعااادة العماال بالالباااي بالمطالبااة ب

بقياادة احماد الصاافي وبعاض المحاامين  3435الوفاد الدساتوري األول للحكوماة الفرنساية فاي جاوان أما . للدستوريين

تهم لالساتيالء لتعبيار علاى معارضاكاان هدفاه او ثل البشير البكاري ومصاطفى البااهي،وبعض شيوخ الطرق الدينية م

، نامج الحزب مع وضع فرنسا في تونسم تناقض برمينات لفرنسا على عدطم هذا الوفد تقدّ  و ،على أراضي االحباس

باساتثناء ، صايات المتنفاذة فاي وزارة الخارجياةمان الشخ هحاذر لادى األوسااط الفرنساية ورفاض اساتقبالقوبال بال هلكنّ 

في نفس الوقت  ،المدير المساعد للشؤون اإلفريقية بوزارة الخارجية الذي وعد بتحسين الوضع مقابل الهدوء والنضال

كما وجه الحزب  ."تونس الشهيدة"ة نتيجة نشر كتاب على امن الدول التآمراعتقال الثعالبي بباريس بتهمة  فيه مّ تالذي 

تاونس "فهاا كتااب لمحو االنطباعاات السايئة التاي خلوذلك  3435 للحكومة الفرنسية في أواخر الثانيالوفد الدستوري 

( ك عقااري كبيارالام)اصار معتدلاة بقياادة طااهر بان عماار من عنهذا الوفد تركب الحزب، و برنامجوتفسير " الشهيد

 فخا ّ . عدم عدائه لفرنسا وتشابعهم بنظمهااإعجاب التونسيين بالثقافة الفرنسية وعبر عن  خالل مقابالته ،الذي أبدى 

التخااذ اإلصاالحات " ساان لوسايان" هذا الوفد بقبول رئيس الحكومة الفرنسية الاذي فاّوض األمار للمقايم العاام الجدياد

 هلكن ،بقيادة احمد الصافي إلقناع الحكومة الفرنسية باعتدال مطالبه 3439كما توحه وفد ثالث في نوفمبر  .الضرورية

وجد معارضة من المعمرين وسلط الحماية واليسار الفرنسي بسابب مسااندة الدساتوريين للحركاة النقابياة التاي يقودهاا 

حت اإلصالحات رهينة التخلي عن الجامعاة فاضاطر الدساتوريون إلاى الادخول فاي كتلاة فأصب، "علي الحامي محمد"

معتدلة ضمت االشتراكيين واإلصالحيين واألعضاء التونسيين في المجلس الكبير ودعوة العمال إلى االلتحااق باتحااد 

 .3439في فيفري  CGTالنقابات الفرنسية 

في تونس وفرنسا تم االقتصار بالمطالباة بدساتور يقاوم علاى  العشريناتوقد تضمنت مطالب الحزب نظرا لظروف 

ولاة وتأسايس الفصل بين السلط و احترام الحريات و مسؤولية الحكومة أماام السالطة التشاريعية  التاي تقار ميزانياة الد

 .ايةوهي إصالحات  في نطاق الحم ،عتماد اللغة العربية كلغة رسميةامجالس بلدية منتخبة و
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  :الحمايةردود فعل سلط  .4

رغاام اعتاادال المطالااب الوطنيااة وبقائهااا فااي إطااار االصااالحات ضاامن إطااار : رفااض االسااتجابة للمطالااب الوطنيااة -

بمنح دساتور المتعلّقتين  الحماية، فقد رفض المقيم العام لوسيان سان رفضا قطعيا النقطتين األولين من برنامج الحزب

وفاي هاذه الحالاة فقاد . للبالد يمكنها مان برلماان منتخاب وحكوماة مساؤولة اماماه باعتباار تناقضاهما ماع مبادإ الحماياة

برنامج الحزب جوهره فدخل الدستوريون في حملة للدفاع عن مطالبتهم وانطلق الحزب في معارك قانونياة وحماالت 

واقتصارت االصاالحات علاى ماا تاّم اعالناه فاي . ور ونظاام الحماياةصحافية ودعائية إلثبات عدم التناقض باين الدسات

من بعث مجالس للقيادات والجمعيات تعويض الندوة االستشارية بالمجلس الكبير الاذي يتاآلف مان قسام  3433جويلية 

عضو للنظر في ميزانية الدولة، غير أن قوبلت باالرفض مان  الدساتوريين ووافاق  99عضو وقسم فرنسي  39تونس 

 .معتدلون و اإلصالحيونال

أمااام تواصاال عماال الااوطنيين علااى تجنيااد كاال الفئااات االجتماعيااة حااول  :قمااع النشاااط الااوطني السياسااي والنقااابي -

تشااجيع الجنااام المعتاادل للحاازب الدسااتوري علااى عملاات ساالط الحمايااة علااى  برنااامجهم وامااام تصاااعد العماال الااوطني

اسسه المحاميان حسن القالتي ومحمد نعمان للمطالبة باصالحات  الذي 3433االنشقاق فبرز الحزب االصالحي سنة 

إلى جانب الحد من حرياة الصاحافة  الحاّد مان حرياة الصاحافة حياث أصابح إصادارها  معتدلة في اطار نظام الحماية،

 ، كما أجبر لوسيان سان الثعالبي على مغاادرة الابالد فاي جويلياة3433خاضعا لترخي  مسبق من السلط منذ جانفي 

كماا عملات السالط االساتعمارية علاى مناع . سالطات الحماياة علياه، مماا زاد فاي عزلاة الحازب التضاييقاتبعد  3431

التقارب بين الحزب وجامعة عموم العملة التونسية التي أسسها محمد علي الحامي والتي واظهرت منذ نشأتها قادرات 

واعضاااء المجلااس الكبياار والحاازب  CGTيااة الا  ساالطة الحما)كبياارة أثااارت مخااوف عاادة أطااراف  وتأطيريااة تعبوياة

 علاى تصاريح مشاترك يادعو الاى االنساالخ مان الجامعاة ءاإلاى االمضاالحزب الحر الدساتوري  دفعت و( االصالحي

القااء القابض علاى ابارز و مما زاد في عزلة الجامعة وتمّكنت السلط االستعمارية من ضاربها. مقابل القيام بإصالحات

ولكاان باادال ماان الحصااول علااى . 3432 علااي الااى الخااارت حيااث تااوفي فااي ظااروف غامضااة ساانةقادتهااا ونفااي محمااد 

حيااث أصاابحت المحاااكم الفرنسااية تنظاار فااي  3432جااانفي  34إصااالحات ساانت ساالط الحمايااة القااوانين الزجريااة فااي 

تحاد مان الحرياات مجموعة من القاوانين الزجرياة االساتثنائية التاي  توسنالقضايا السياسية بدال من المحاكم التونسية 

  . (...اجتماعات، تعبير ،صحافة)العامة 

 خاتمة 

الاوطني إثار الحارب العالمياة ل الداخلية والخارجية المالئماة لتطّاور النشااط امبعض العو وثيقة مصدرية هامة بينت

 مطالباه والبحاث عانى لاعضافاء شارعية نشأة الحازب الحاّر الدساتور الاذي حار  علاى إ في ساهمت والتي  األولى

إال أن سالطات الحماياة رفضات  .والحكوماة الفرنساية البااي د إلاىفاووفرنسية من خالل توجيهاه لالالوطنية و المساندة

االسااتجابة لهااذه المطالااب وقاماات بالتضااييق علااى النشاااط الااوطني فماااهي انعكاسااات األواماار التعساافية علااى الحركااة 

 .3415و 3432الوطنية بين 

 

 



الموضوع    االقتصاد و التصرف   التاريخ    : الشعبة     4102كالوريا    دورة الرئيسية امتحان الب

 : وثائقدراسة :  ثانيال

 ألمانيا والحرب العالمية الثانية

 :التقديم

 من مذكرات مقتطفتمثل الوثيقة األولى ثالث وثائق تاريخية تتعلّق بألمانيا والحرب العالمية الثانية، 

توتر العالقات الدولية  ، يبرز فيهارئيس الوزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية تشرشل ونستن

، منشورات مكتبة 1 جزء، ال"تشرشل بمذكرات "، وورد بها هنتيجة السياسة التوسعية النازية وتنديد

   1599فيفري 11لندوة يالطا في  البيان الختامي يأما الوثيقة الثانية فه .06و 95المنار، بغداد، الصفحتين 

، توّضح االتفاق بين الواليات 19، الصفحة 1595، بورداس، وردت بكتاب التاريخ لألقسام النهائية

كما . المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي وأنقلترا حول تحديد مصير ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

 ،1599، مشهد للجسر الجّوي لفّك الحصار على برلين سنة غرافيةصورة فوتوتصّور الوثيقة الثالثة وهي 

المركز الوطني الفرنسي للتوفيق البيداغوجي تبرز الجسر الجوي لفك الحصار عن  ووردت بمنشورات

وتتنّزل هذه الوثائق في إطار دور أمانيا في توتّر العالقات الدولية اثناء الثالثينات القرن . 1599برلين في 

وتسببها في الحرب العالمية الثانية وتحّولها إلى مجال صراع بين العمالقين على إثرها إلى حدود العشرين 

ماهي نتائج هذه الحرب و النازية في اندالع الحرب العالمية الثانية ؟ اهو دور ألماني ماف .1595سنة 

 ؟ 1595انعكاسات النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية على ألمانيا إلى حدود و

I - ةدور ألمانيا النازية في اندالع الحرب العالمية الثاني: 

منذ نتبيّن من خالل النص تنديد تشرشل بالسياسة األلمانية التي اتبعها هتلر : تحّدي هتلر للديمقراطيات -

فقام بنقض  .التوّسعي  للديمقراطيات لتطبيق برنامجه سياسة التحديوهي  1511وصوله إلى السلطة في 

تنفيذا لسياسته و ".معاهدة صارمة"للشعب األلماني  مظلمةدكتات و  ها األلمانمعاهدة فرساي التي تعتبر

معاهدة بمقتضى السالح  من منزوعةمنطقة والتي كانت  1510في تسليح رينانيا  هتلرأعاد التوسعية 

ماليين الجرمايين الذين  ضمّ اد لتحقيق المجال الحيوي أرالتوسعي  هبرنامج تطبيقفي إطار و. فرساي

 على انقضت"و النمسا 1519مارس في مرحلة أولى  في  ت ألمانيا النازيةفألحق .خيعيشون خارج الراي

لم و. االنشلوس محقّقة بذلك يين سايس انكارت منصب المستشاربعد أن تولى زعيم الناز ،"وابتلعتها النمسا

في مرحلة وقد شّجع ذلك هتلر . الديمقراطياتإال معارضة شفوية من  السياسة التوسعية للنظام النازي تجد

لتشيكسلوفاكيا حليفة فرنسا  لتابعاو ألمان من ماليين ثالثة يعيش حيثالسودات  إقليمبعلى المطالبة ثانية 

 16 - 95مونيخ يومي  انعقد مؤتمر للتخفيف من حّدة التوتّرصراع جديد وتفاديا لو .واالتحاد السوفياتي

والزعيم شمبرالن والوزير األول البريطاني الديي ادرئيس الحكومة الفرنسية حضره  1519سبتمبر 

 تّم في هذا المؤتمر تلبية مطالب هتلر الترابية تمهيدا البتالع و. موسيلينيالزعيم الفاشي هتلر والنازي 

معاهدة لا هعيوقّ تعن تشيكوسلوفاكيا حين  التي تخلّتأمام صمت الديمقراطيات  تشيكوسلوفاكياكامل 

، وجد معارضة من ينة دانتزينغ البولونيةدبمالمتعلقة في التوسعية ع هتلر امطوأمام تنامي أ  .مونيخ

لكي "لبولونيا  لنواياه التوسعية وتقديم بريطانيا لضماناتاستعدادها للتصّدي التي عبّرت عن الديمقراطيات 

أعلنت  1515سبتمبر  1الجيوش االلمانية االراضي البولونية في مااقتحومباشرة إثر  لذلك. "ندافع عنها

  .كان ذلك بداية الحرب العالمية الثانيةو 1515سبتمبر  1في  ألمانيابريطانيا وفرنسا الحرب على 

مع األنظمة  األحالف سياسة هتلر أقاملتيسير تنفيذ سياسته التوسعية : سياسة التحالف مع إيطاليا -

 محور قياموتّم االعالن عن  موسيلينيالزعيم الفاشي بينيتو  مع  تقارببال الدكتاتورية القريبة منه، إذ بادر

 غزوها اثر ايطاليا ضد االقتصادية العقوبات تطبيق عن المانيا امتناع بعد 1510 اكتوبر في برلين ـ روما



 1519الذي مهّد بدوره لعقد الحلف الفوالذي بينهما في ماي " إيطاليا بين و بينها محورا وأقامت" الثيوبيا

 العالمية للشيوعية المضاد الحلف عقد هذا إلى جانب. 1515بعد أن قام موسوليني بإلحاق ألبانيا منذ أفريل 

 . واسبانيا النمساكما انضمت إليه  1511نوفمبر في ايطاليا إليه انضّمت الذيو 1510 نوفمبر في ناليابا مع

ضعف الديمقراطيات  مقابللتقاربها وتحالفها  ات متفقة من حيث االهداف مما مهدتبدو الدكتاتوري

إلى  الديمقراطية األنظمة قصورغير أن تنامي األطماع التوسعية للنظام النازي خاصة، تحّول  .وتباعدها

 األلمانية الدولة على عقوبات فرض على الحرب انتهاء بعد الحلفاء دول تعملو. مواجهته العمل على

        .     فيه للتحكم سعت جديد دولي نظام ظلّ  في مصيرها وتشكيل

II  0121نتائج الحرب العالمية الثانية و انعكاسات النظام الّدولي المنبثق عنها على ألمانيا إلى حدود ـ : 

 :نتائج الحرب العالمية الثانية على ألمانيا  .0

الزعيم قبيل انتهاء الحرب اجتمع الثالث الكبار وهم  :إلى مناطق احتاللتقسيم ألمانيا وعاصمتها برلين  -

في يالطا لتحديد مصير  تشرشل رئيس الحكومة البريطانيةروزفلت و والرئيس األمريكي ستالينالسوفياتي 

 اتّفاقهم حول المشاركون على عبّر فيه 1599فيفري  صدر عن هذه الندوة  بيان فيقد و .ألمانيا النازية

كعضو ... تقّرر دعوة فرنسا"بعد أن مناطق احتالل بين الحلفاء  أربعةعاصمتها برلين إلى قسيم ألمانيا وت

إلى دولتين وتقسيم عاصمتهاإلى أربع مناطق نفوذ سوفياتية  ترابيّاألمانيا  تقسيمتّم  نتج عن ذلك أنو "رابع

 .وأمريكية وفرنسية وبريطانية

عقوبات صارمة تمثّلت ى ألمانيا علالحلفاء  يّا فلقد سلّطأّما عسكر : فرض عقوبات عسكرية على ألمانيا -

تدمير صناعاتها الحربية مع نزع سالحها كما جاء في البيان الختامي في تجريدها من قّوتها العسكرية و

 .ارتكابهم جرائم ضّد اإلنسانية مةمحكمة دولية كمجرمي حرب بته للندوة أنّه تقّرر إحالة النازيين على

لتصادم  وتحّولهم إلى متنافسين ار التحالف الكبيريانهب إلى متنافسينبين الحلفاء هذا االتفاق  غير أن

وعاصتها ألمانيا  التي مثّلت خاللها 1591الحرب الباردة بداية من  دخل العالم مرحلةليمصالح العمالقين 

تجّسد بين الكتلتين الرأسمالية واالشتراكية و صراعالفي قلب برلين إحدى الرهانات االستراتيجية وكانت 

 ,1599في أزمة برلين سنة هذا الصراع 

 انعكاسات النظام الجديد على ألمانيا  .4

دة األمريكية من القوى الرأسمالية بزعامة الواليات المتحاحتّد الخالف بين : 1595 – 1599أزمة برلين  -

وعاصمتها برلين ظلت حول ألمانيا التي  1599 من جهة ثانية خاصة منذ سنة  السوفياتي االتحادجهة و

عقّد جغرافيا حدى الرهانات البارزة للحرب الباردة ونقطة صراع بين العمالقين باعتبار وضعها المإ

ربع مناطق نفوذ سوفياتية وامريكية وبريطانية وفرنسية رغم انها موجودة في ى ألوسياسيا فهي مقسمة إ

على بعث عملة  الرأسماليةالجزء الشرقي التابع للكتلة االشتراكية ، واحتد الخالف عندما اقدمت القوى 

 بالقسم الغربي ثم ارادت تداولها بالقسم الشرقي ، قرار عارضه االتحاد" المارك االلماني " جديدة 

رّدت الواليات المتحدة االمريكية بتكوين جسر جوي ، السوفياتي وفرض حصار بّري على برلين الغربية

جبار لتموين القطاعات الغربية من العاصمة االلمانية المحاصرة فاضطّر االتحاد السوفياتي الى رفع 

 . الحصار

جمهورية المانيا مع قيام  دولتين، لىنيا إانتهت أزمة برلين األولى بتقسيم الما: تقسيم ألمانيا إلى دولتين -

جمهورية المانيا الديمقراطية نشأة و ،وعاصمتها بون 1595في ماي  ذات التوجه الرأسمالياالتحادية 

برلين الغربية بجدار سيكون سببا وعاصمتها برلين الشرقية التي فصلت عن  1595االشتراكية في اكتوبر 

 . أزمة برلين الثاني في 



 وعّمقت الفعل ردّ  على قدرتها اثبات في المتحدة الواليات رغبة عن برلين األولى زمةأ عبّرت

 .األزمة البعد األيديولوجي للنظام العالمي الجديد  هذه عكست .أوروبا انقسام

 :الخاتمة

سنة منذ وصول هتلر إلى الحكم  أبرزت الوثائق انعكاسات تطورات العالقات الدولية على مصير ألمانيا

فكيف ستتطور األوضاع  .ت أولى أزمات الحرب الباردةمثّلوالتي  1599حتّى أزمة برلين األولى  1511

 .العالم التي سيعرفها  الجغراسياسية  في ألمانيا في ظّل التحوالت 



 مقال: الموضوع األول   الجغرافيا    اقتصاد وتصّرفشعبة    1024 ةرئيسيالدورة ال الباكالوريا  

 .البرازيليّة االقتصاديةللفالحة مساهمة هاّمة في تحقيق القفزة 

 .أبرز ذلك باعتماد مؤشرات دالّة -

 .بيّن دور الّدولة في تطوير هذا القطاع -

 .يواجههاحّدد العراقيل التي مازال  -

 :اإلصالح 

 :المقدمة

بهرز القهو  أحهد أو" صهاعدا بلهدا"جعله  منه   اقتصهاديةخاض البرازيل تجربة تنمويّة مّكنته  مهن تحقيهق قفهزة      

بهل وّجه  عنايته  كهذلك  لهى  ،على التصنيع فحسه  االقتصاديةلم يعّول البرازيل لتحقيق القفزة و. اإلقليميّة بالجنوب

مها ههو االقتصهادية البرازيليّهةو وفكيف ساهم  الفالحهة فهي تحقيهق القفهزة . الفالحة مّما جعل من  قّوة فالحية كبر 

 ماهي العراقيل التي مازال  توجهها الفالحة البرازيليّةوفي تطوير هذا القطاعو و دور الدولة

I-  بالبرازيل  صاديةاالقتمساهمة الفالحة في تحقيق القفزة: 

 أهميّة مكانت  العالميّة، أساسا بالنسبة  لى الفالحة التصديريّة، سهوا  بالنسهبة  لهى ضخامة االنتاج الفالحي و

 :أمثلة دالة : اإلنتاج النباتي أو الحيواني 

  اإلنتاج النباتي: 

o القوارصأّول منتج عالمي لقص  السكر وللقهوة و... 

o ثاني منتج عالمي للصوجا 

o منتج عالمي للذرة رابع 

  اإلنتاج الحيواني: 

o ثاني منتج عالمي للحوم األبقار 

o ثالث منتج للحوم الدواجن 

 بعهد الواليهات المتحهدة )البرازيل ثالث مصدر عالمي للمنتوجات الفالحية : أهميّة دور الفالحة في التصدير

 (     األمريكيّة و االتحاد األوروبي

 الحيوانيّة لمنتوجات الفالحيّة، النباتيّة ومرات  عالمية متقدمة في تصدير عديد ا احتالل: 

o ثههاني مصههّدر عههالمي للههذرة و... أّول مصههّدر عههالمي للقهههوة وللسههكر ولعصههير البرتقههال

 ...للصوجاو

o ثاني مصّدر عالمي للحوم الدواجنّول مصّدر عالمي للحوم األبقار وأ 

العالميّهة األوروبي في السوق  لمتحدة األمريكية ولالتحادالمنافسين للواليات ا تحّول البرازيل  لى أحد كبار

 .كذلك  لى أّول قّوة تصديريّة ببلدان الجنوبللمنتوجات الفالحيّة و

  2102مليار دوالر سنة  041تحقيق ميزان المبادالت الغذائية فائضا متزايدا بلغ حوالي 

 .التجاري البرازيليالمساهمة في تحقيق فائض الميزان     

 أهميّة دور الفالحة في توفير: 

  لصناعة النسيج و...( ، القهوة، الصوجا، القوارصقص  السكر)المواد األوليّة للصناعات الغذائية

 ...(مثل القطن)



  ليسهتغل " كحهول قصه  السهّكر"برنامجا وطنيها إلنتهاج  0791وضع  البرازيل منذ سنة : الطاقة

 .المحروقات بالبرازيل استهالكمن  %41 أصبح يمثلو كبديل للنفط

قتصادية و تستند ههذ  القهّوة الفالحيّهة ة و مساهمتها في تحقيق القفزة االتعدد مؤشرات قّوة الفالحة البرازيليّ 

 . لى عديد الدعائم من بينها أهميّة دور الدولة

II-  أهمية دور الدولة في تطوير القطاع الفالحي بالبرازيل: 

  فهي  طهار  تبهاع الدولهة لنمهوذج تنمهوّي قهائم علهى النههوض بالصهادرات منهذ : للصادرات الفالحيّهة تشجيع

 .التشجيع عليهاذلك الزراعات التصديريّة وم دعّ  ، وقدمنتصف الستينات من القرن العشرين

  ّالمساحة الصالحة للزراعة من خاللتوسيع ة دور الدولة في  حيا  المجال وأهمي: 

  و تشهجيع صهغار الفالحهين ( الشهمال و الوسهط الغربهي)الهجريّة نحو أقاليم الريهادة تشجيع األدفاق

 .ألمازوناوالفقرا  على غزو أراضي جديدة بها، خاصة على طول الطريق العابرة 

 علهى  ألمازوناعلى محاور طرق طويلة أهّمها الطريق العابرة جاز الدولة لشبكات نقل متنّوعة و ن

 .آالف كلم 1طول 

  توطّن عديد الشركات عبر القطرية تثمار االجنبي في القطاع الفالحي، مّكن من الدولة لالستشجيع

 ...(دانون، نستلي، كارجيل)بالبرازيل 

  قيههام الدولههة باصههالحات عقاريّههة، مثههل مصههادرة قسههم مههن االراضههي الالّتيفنديّههة غيههر المسههتغلّة

زراعية منذ منتصف الستينات من القرن تراجع  الدولة عن القيام باصالحات للهياكل العقارية ال)

 (العشرين

بالبرازيل فانّها   االقتصاديةرغم تعّدد مظاهرة قّوة الفالحة البرازيلية و مساهمتها في تحقيق القفزة 

 .تواج  عديد العراقيل

-III عراقيل مازالت تواجه الفالحة البرازيليّة: 

  هياكل عقاريّة جائرة: 

  كبيرا في الهياكل العقاريّة  اختالاليعكس  :تباين حجم المستغالت: 

o   01ههك بحهوالي 011التهي تتجهاوز مسهاحتها ( الالّتيفونهديا)تستأثر المستغالت الكبهر% 

 من العدد الجملي للمستغالّت  %00من األراضي الزراعيّة رغم انّها ال تمثل  الّ حوالي 

o   ههك، 01التي تقل مسهاحتها عهن و ( المنيفنديا و المكروفنديا)ال تمتد المستغالت الصغر

 .من عدد المستغالّت %11من األراضي الزراعيّة رغم أنّها تمثّل قرابة  %2.2 الّ على 

o               سههيطرة الشههركات عبههر القطريّههة علههى المسههتغالّت الكبههر  مههن بينههها دانههون و نسههتلي

 ...و كارجيل

o  األرض، بهين كبهار المالّكهين تواصل النزاعهات العقاريّهة، المرتبطهة بالتفهاوت فهي توزيهع

المهزارعين بهدون أرض  لهى أقهاليم من ناحية وصغار الفالحين و( الالّتيفنديّون)ين العقاريّ 

 ( بالشمال أمازوناالوسط الغربي و )الريادة 

المزارعهون "الفقهرا  الهريفيّين فهي حركهة ماليين من صغار الفالّحهين و 1من أكثر  انتظم

 .الهياكل العقاريّة و تحسين ظروف عيشهمللمطالبة باصالح " بال أرض

 تواضع مردودها أزمة الفالحة المعاشيّة و: 

  اليهد العاملهة  4/3ي توفّر الشهغل  لحهوالوالمانيهوت، و...( رزالقمح، األ)تتكّون أساسا من الحبوب

 .تنتظم ضمن مستغالت فالحية صغيرةالفالحيّة، و



  لهم تسهتفد مهن جههود تعصهير القطهاع الفالحهيركود  نتاجهها كمها أنّهها وتتصف بضعف مردودها ،

 .عجز عن توفير الحاجيات الغذائية األساسيةلذلك ما يزال البرازيل يعاني من 

 الههذي الزال يهههّدد ماليههين " خطههر الجههوع"تواصههل ز الغههذائي فههي المههواد االساسههيّة وتواصههل العجهه

بمساندة من منظمة األمم " عمحو الجو"وضع برنامج ، وقد بادرت الحكومة البرازيلية البرازيليين

 .2113المتحدة منذ سنة 

  األوروبهي اللّهذان يقهدمان  االتحهادالمنافسة االجنبيّهة الحهادة خاصهة مهن قبهل الواليهات المتحهدة األمريكيّهة و

مهن المهداخيل الفالحيّهة بالواليهات المتحهدة االمريكيهة و  %09يمثل الدعم : مساعدات مالية هاّمة للفالحيّن 

ات السياسات الحمائيهة تجها  المنتوجه تأثيرفقط بالبرازيل،  ضافة  لى  %3حاد االوروبي مقابل باالت 31%

 االتحاددا ات الجمركية المرتفعة الموظفة على لحوم األبقار البرازيلية من قبل مثل األ)الفالحيّة البرازيلية 

 .(األوروبي

  فالحة تابعة : 

   فههي أسههعار المنتوجههات ( األوروبههي ريكيههة واالتحههادالمتحههدة األم الواليههات)تحكههم القههو  الكبههر

 ...(قهوة، سكر، صوجا)الفالحيّة 

 المركهه  الفالحههي"علههى ألجنبيّههة علههى المسههتغالت الكبههر  وسههيطرة الشههركات عبههر القطريههة ا-

 ".الغذائي

  (هيمنة الفالحة التصديرية)التبعيّة لألسواق الخارجية 

 :الخاتمة

  البرازيليّههة،  الّ أنّههها تمثههل فههي نفههس الوقهه  نموذجهها  االقتصههاديةتعكههس القههّوة الفالحيههة أحههد مظههاهر القفههزة

المجاليّة التي أفرزتها أو التهي االقتصادية واالجتماعية و االختالالتمجموع  تبرز خاصة" لسوء التنمية"

 .زادت في تعميقها

  التهي حّوله  البرازيهل  لهى ك مهن خهالل القفهزة الصهناعية وكهذل البرازيليّهة االقتصهاديةتبرز مظاهر القفهزة

 ".قطر صناعي جديد"

 ما هي حدودهاو     مهاو وماهي دعائالبرازيليّةو و فماهي مظاهر القفزة الصناعية



: ثانيال وعضالمو   الجغرافيا    تقصاا  والصار اال شعبة     1024 الرئيسية الدورةالباكالوريا    

  : راسة وثائق 

 القّوة الصجاريّة والماليّة للواليات المصحدة األمريكيّة

 :الصقديم 

ا لقارارة م  وأر      تمثم  لقةثمائق لقمث   . عةلروهمالقماحمةا لمريةيي م  ولقماقي م  قوةيةما  بع وثائق تهم  لقومة 

ص ا لقارارةمم  و لموقممج اممةلوص ئيةممائي  ثابامم ا ةدممي أل لقرممةوص لمو  لقماقيمم  قوةيةمما  لقماحممةا رظمما ي لقوممة 

 4102رةسممةع  ياقمم  لقيمماق  و 4102 لمريةيي مم  و رياهاهمما لقياقمي مم  وأمممح رممأل ر رممت لقيمماق  لي اةمما ة 

لقمياه  لقياقمي م  قوةيةما  لقماحمةا لمريةيي م  رمأل  لقرةوص لقثاهي زو ةدي ا4104ولقمنظم  لقياقمي   قوارارا 

رةسمةع  و 4102ف رمأل ر رمت لقيماق  لي اةما ة  اطم ص بيض لقمنارا  لقف يي   و لقةناعي   و ة رو

مت ا4100لقزرلعم  قياقمي   قألغحةم  ولقمنظم  لو 4102ياق  لقياق   لقشمياا  رة مع لقرمةوص لقثاقم   وةةض 

- لقامي تمث م  أيمة لقمةعائ   لقانظيميمو 4104ثيأل لموقج فمي لقيماق  سمن    عدي لقوطية   ضمأل لقث لمريةيي  

ا لي اةا ة  لبي  فهمي هم   ل اةما ب ةدميز أ ميم   المريةيي   قوةيةا  لقماحةا لقهييوي   قووة  ا لقةثيو  لقي  أر 

 ممح  لقةثممائق رظمما ي لقوممةا لقارارةمم   وتطمميم ررمممة  .لقممةوير لمريةيممي باعادممار  عمومم  عاقميمم  رهيمنمم 

 .ولقموي  قوةيةا  لقماحةا لمريةيي  في لقياق  ولمسس لقاي  ارت عويها  ح  لقوةا

ا؟  ا لقارارة   و لقماقي   قوةيةا  لقماحةا لمريةيي   في لقياق ؟ و را  ي عةلر   ح  لقوة   فما  ي رظا ي لقوة 

I- القّوة الصجارية و الماليّة للواليات المصحدة األمريكيّة في العالم  مظاهر: 

  :تقّوة تجاريّة كبرى : مظاهر القّوة الصجاريّة  -2

   رياه  بارزا في ردا ي  لقس وع في لقياق: 

  ا رل  لقياقمي   سن  رأل لقويم  لقرموي    %1.0)ثاهي رةة ر لقياقمي تاضمأل و( 4100قوة 

ع    (...رنارا  صناعي  ا رناةاا  ف يي  )رنارا  رانة 

  ص رممةر   عمماقمي عهمما ( 4100رممأل لقممةلر ل  لقياقمي مم  سممن   %04.2)أو  : و تاةممف بانة 

 ...رناةاا  صناعي  ا رحيو ا  و رةل  لساخيلاي  ا رناةاا  ف يي  

   أوص رةة ر و رةر   قوخةرا  في لقياق: 

   عهما رأل لقمرمة  لقياقمي  %02تمث  : صا رل  لقخةرا ممةرا  راقي م ا : و تامي مز بانة 

 ...بيلءل  ليمايل ا مةرا  لمهايها 

   رأل لقمرمة  لقياقمي %01.0تمث  : ولر ل  لقخةرا 

مأل  محل لقفمائض رمأل4101رويمار  وير سمن   024.2تحويق ريزلن لقخمةرا  قفمائض بوم    ا و مة ري 

رويمار  091بوم  )لقمسا م  في تغطي  ازء رأل عرز لقميزلن لقارارب قوةيةا  لقماحةا لمريةيي   

 .(4104 وير سن  

ا لقارارة   قةوق  عظمج و طيف رئيسي في لقمدا ي  لقارارة  لقياقمي  ا رغ   ردا ي  تييس لقوة 

 عرز لقميزلن لقارارب قوةيةا  لقماحةا لمريةيي    

 تقطب مالي مؤثّر: مظاهر القّوة الماليّة  -1



  ة رما ةمثم  و 4100رويار  وير سن   4.0.2:  أوص رةة ر ق ساثمار لماندي لقمداشي في لقياق 

ا لقو. رأل لقمرمة  لقياقمي 02% رسما ماها فمي  عم  شياا  عدمي لقوطية م  لمريةيي م  وةييس  ة 

 .يةيي  لقماقي قوةيةا  لقماحةا لمرو لقنفةذ لي اةا ب

  ص رساوطب ق ساثمار لماندي لقمداشي في لقياق ذقك ةييس ا و2010رويار  وير سن    402:  أو 

ا ااذبي   لقةيةما  لقماحمةا لمريةيي م  قوشمياا  عدمي لقوطيةم  لمانديم  تيمة   رزلةما ليسماثمار و  ة 

 .بمراقها

  ماهفةذ ا وةييمس ذقمكلقماقي م  لقياقمي م  فما  تمث  لقةيةا  لقماحةا لمريةيي م  طيفما رئيسميا فمي لم

 .ياقميلقماقي لق

   لقيمو  لقيئيسي   لقميامةا في : لقةوير عمو  عاقمي   رهيمن: 

    (رنها %.5)لقمدا ي  لقارارة  لقياقمي. 

   مميف سممن   %52.4)لييايمماطي رممأل لقيمومم  لقةمميد  بمماقدنةة لقميازة مم رممأل ليايمماطي لقة 

4111) 

 2.% رأل لقسنةل  في لقياق  %22ليساثمار لقياقمي و رأل. 

ا ترارة  وتمث  لقةيةا  ل راقي    ار   و رؤثيا في لي اةا  لقيماقميا و تسمانة قماحةا لمريةيي    ة 

ا ئقج عةةة لقةعائ   . ح  لقوة 

 -II عوامل القّوة الصجاريّة و الماليّة للواليات المصحدة األمريكيّة: 

 :أهميّة حاجات االتقصاا  األمريكي ضخامة اإلنصاج و  -2

  ضخار  لإلهااج لقف يي لقنداتي و لقحيةلهي: 

  لإلهااج لقنداتي : 

o  (لقثاقث  لقميتد  لقياقمي  ) 4104رأل لإلهااج لقياقمي سن   %9.2: لقومت 

o  (لقيتد  لقياقمي   لموقج)رأل لإلهااج لقياقمي  %.2: لقةةاا 

  لإلهااج لقحيةلهي : 

o  (لقميتد  لقياقمي   لقثاهي )رأل لإلهااج لقياقمي  %..02: لقو حةم 

عه رأل لااسما  لقةيةما  لقماحمةا لمريةيي م   مةرا تةمةةية    رينت ضخار  لإلهااج لقف يي و تنة 

 ."اس م أمضي"عاقي  وظ فاها 

  عه  : ضخار  لإلهااج لقةناعي و تنة 

   4104يممماقمي سمممن  رمممأل لإلهاممماج لق %04.4( : رمممأل صمممناعا  لقريممم  لقثممماهي)لقسمممي ارل 

انميلص رمةتيز ) عومج  محل لقوطما  ثم   شمياا  ادمي  تسيطيو( لقميتد  لقثاهي  عاقميا)

 (رفةر  و ايةس و

  ص)لقفمةيذ لقميتدمم  ) 4104رممأل لإلهامماج لقيمماقمي سممن   %0..( : رممأل صممناعا  لقريمم  لمو 

 ...(ساي .آس.ةة)وتسانة فيها ئقج شياا  ادي  ( لقخارس لقياقمي   

   (صناعا  لقري  لقثاق )لقرةفضائي  و لقميوةراتي  لقةناعا 

لقميتدم  ) 4101رويمار  وير سمن   ...02بوغمت : أ مي  صما رل  رناةاما  لقاينةقةايما لقياقيم  

 (لموقج عاقميا

  عه  :ضخار  لإلهااج لقخةري و تنة 



  و  مة رما ةييمس ثةقثم  لي اةما   4104رمأل لقنماتا لقمةلموي لقخمام سمن   %09.2سا   بــ

 مريةييل

   عم  وعةممية مممةرا  و لمسمي وتضم   أساسمما ممةرا  رةاهمم  ئقمج لمفمميل  : ممةرا  رانة 

 (ماص  رنها لقخةرا  ذل  لقويم  لقمضاف  لقياقي )رةاه  ئقج لقمؤسسا  

   ا ةفس ي ضمخار  لقاةرةمة و لقميتدطم  أساسما بارتفما  رسماة أ مي   يااا  لي اةا  لمريةيي رم 

عرممز و...( لقممةم  لقفممي بلرتفمما  عممة  لقسمميان و رسمماة  )ة  لقةلمويمم  لقوممةرا ليسمماه اي  قوسمم

رةما ر لقطا م  لقةلموي   رأل لقمةل  لموقي م  و لإلهااج لقةطنيا رغ  ضخاراها عأل تغطي  لقحاايا 

 ...و بيض لقمنارا  لقةناعي  

 :مؤسسات اتقصاا ية عمالتقة  -1

   فممي ررمماي  ل اةمما ة تنشمم  تماوممك لقةيةمما  لقماحممةا لمريةيي مم  شممياا  عدممي  طية مم  عم  مم 

ع  شميا  عدمي  طية م  أريةييم  ضممأل لقخمسممائ  شميا  عدمي  طية م   401تةاة أاثمي رمأل : رانة 

لموقج في لقياق ا اما تةاة ثماهي شياا  عدي  طية  أريةيي م  ضممأل لقث ثميأل لموقمج فمي لقيماق  

 :ا رأل بينها (يسب ر   ريار تها) 4104سن  

   (لقميتد  لقثاقث  عاقميا)ووص رار  في  طا  لقاةزةع و ترارا لقافةي 

 فممي  طمما  ( لقميتدمم  لقثارنمم  عاقميمما)و شممفيون ( لقميتدمم  لقثاهيمم  عاقميمما)رةبيمم  -أاسممةن

 لقمحيو ا 

  لقسيارل  في  طا ( عاقميا 40لقميتد  )و فةر  ( عاقميا 09لقميتد  )انيلص رةتةرز 

  في  طا  لقيهيباء و لقارهيزل  لقيهيبائي ( عاقميا 44لقميتد  )انيلص ئقيايةك. 

أيمة أ م  لمطميلف ي و تامزع   ييام  عةقمم  لإلهاماج ولقيماقم لي اةما ياا  عم    تاحي  فمي ش    

 .لقماحيم   في لم فا  لقارارة  و لقماقي   في لقياق 

 :العالمي بالدوالر األمريكي  االتقصاا ارتباط  -3

 لقارارة  و لقماقي  لقياقمي  لسافا ا لقةيةا  لقماحةا لمريةيي   رأل  يمن  لقةوير عوج لقمدا ي  . 

  لرا ة لقةيةا  لقماحةا لمريةيي   عة ا بةرصا  رمؤثيا فمي بوي م  بةرصما  لقيماق ا ماصم  رنهما

 ...بةرص  هيةةةرة

  تةظف لقةيةا  لقماحةا لمريةيي   وبوي   بوةلن لقياق  باغي ي  يم  لقةوير لمريةيي  ل اةا ل تأث ي

 .و لقماقي   ولقنوةة   لي اةا ة  لما يتها ح  لقميزا قمياقر  

 :الخاتمة 

   ا لقارارة   ولقماقي   قوةيةا  لقماحةا لمريةيي   وبيض  عائ   ح أبيز  لقةثائق عةةة رظا ي لقوة 

لقنفمةذ فمي لقيماق ا رثم  لقنفمةذ لقثومافي واا ئي  أه ها ق  تاييض ئقج ا   رظا ي لقنفمةذ لمريةيمي لقوة  

 .لقرغيلسياسي

  ا لمريةيي   و هفةذ ا رنافسم  رازلةمةاا سمةلء رمأل  دم  بوي م  أ طما  لقثماقة  رمأل لقشمماص تةلاه لقوة 

ممميأل )لقرنمممة  لقةممماعةا رمممأل ا أو رمممأل  دممم  لم طمممار (ليتحممما  لموروبمممي و لقيابمممان) رثممم  لقة 

 فما  ي يةو  لقنفةذ لمريةيي في لقياق ؟...( لقديلزة و
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