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ةالد ّإصالح  6102ّ ورة الرئيسي 

ّوالتصر ف الاقتصادمادة التاريخ شعبة 

ّألاول:املوضوع 

ّالتقديم:

كة املعهد ألاعلى لتاريخ الحر  مصدرها»ة وشفوي  ة " وثائق نصي   يقة مقتطف منثتمثل هذه الو  

شفوية لعبد القادر زروق أحد الوطنيين من  وهي شهادة 351-341ص 3991الوطنية تونس 

دي يتولى رئاسة شعبة سو في صفوف الحزب الحر الدستوري التونس ي  انخرط 3931مواليد 

 ضال من أجل التحرر الوطني.ساهم في الن  ، كما 3914حمادة سنة 

أزمة  اتانعكاسفي ضل زت بعودة النشاط الوطني تتنزل أحداث النص   في فترة تاريخية تمي  

ولى ألا تجربة الحوار فشل و ي مشاعر التونسيين إضافة إلى إمعان فرنسا في تحد  الثالثينات 

 3911أفريل  9بأحداث     انتهت التي

ات وما آلت مواجهة هذه التحدي الوطنيون في اعتمدهاح النص أشكال النضال التي ر يطو 

 ؟’3911و 3911بين  الفرنسيةالاستعمارية فما هي خصائص السياسة  .إليه من أحداث دامية

ال الوطني في مقاومة سياسة فرنسا خالل  مظاهر تطور ما هي أبرز   الثالثينات؟النض 

I.  0391ّو 0396الفرنسية بين سنتي  الاستعماريةخصائص السياسة

ّ     0392إلى  0396سياسة قمعية من  .0

ماح بدفنتحدي املشاعر الوطنية من خالل فتح باب التجنيس أمام التونسيين  -  والس 

 في املقابر إلاسالمية  املجنسين

 (6)السطر  للتحركات املناهضة للتجنيس الاستعمارية السلطقمع  -



2 
 

إصدار قوانين  3911ماي  6 بيروطون:سياسة املقيم العام بتونس خاصة زمن مارسيل  -

فيهم نقال بعض قيادات الحركة الوطنية و إلاقامة الجبرية على املعارضين اعت زجرية بفرض

 3914سبتمبر  1إلى الجنوب التونس ي 

 " العمل التونس ي" وتعطيل صحيفتهمنع نشاط الحزب الجديد  -

 ( 9)السطرقمع تحركات الطلبة الزيتونيين  - 

ّ.  0391-0392 الحوار:سياسة  .6

ع هي تجم  و  بلوم(ليون فرنسا )في حكومة الجبهة الشعبية ألاولى  مة زمنومتفه  نة سياسة لي    -

" تجاه سياسة " تحررية  إتباعو ، 3916ماي  انتخاباتظرفي ألحزاب اليسار بفرنسا أثناء 

 (31)السطر إلاصالحات  إل مبداملستعمرات مع تقب  

نس فيانو بتو  )خطابتقديم وعود بالشروع في إصالحات  والاجتماع معإقرار حرية الصحافة  -

3911). 

ّ.للحوارألاولى  التجربة وفشلقين لهذه إلاصالحات معارضة املتفو   -

ّ  0391أحداث أفريل  والصدام فيالعودة إلى سياسة القمع  .9

 .التحريض ومحاكمته بتهمةباملدرسة الصادقية  العملمن هوان لب علي فصل  -

 .(36 )السطر3911أفريل قمع املتظاهرين في أحداث  -

همحاكمة قادة الحزب الجديد  -
 
 .وحل

II.  0391و 0396بين  الاستعماريةمظاهر تطور النضال الوطني في مقاومة السياسة   

ّ العمل الوطني بداية من الثالثينات  انتعاشة .0

 .(1)السطر التصدي للتجنيس بأشكال نضالية مختلفة  -
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 انتهاجو  3914مارس 1تأسيس الحزب الدستوري الجديد في مؤتمر قصر هالل و  انعقاد -

 الحزب لخطة العمل املباشر املعتمد من القوى الشعبية 

بداخل البالد مثال قرية سيدي حمادة بجهة الدستورية بقرى الساحل و تكوين الشعب  -

 (6)السطر سليانة 

 إضرابات(و )مظاهرات، عرائض  الاستعماريةتنويع أشكال النضال ضد  السياسة  -

ّ .(0391-0392)تجربة الحوار مع حكومة الجبهة الشعبية  .6

في عهد املقيم العام أرمون قيون لتدعيم نشاطه  الوضع السياس ي انفراجالحزب  استغالل -

 داخل البالد 

ى بجملة من املطالب املعتدلة  -
 
الدخول في تجربة حوار ( و 3916جوان  31)تقدم املجلس املل

 أولى مع فرنسا 

ّ تصعيد النضال إثر فشل تجربة الحوار  .9

 –أكتوبر 11)مؤتمر نهج التريبونال  انعقادتوريين في وعود الجبهة الشعبية و الدسخيبة أمل  -

 (3911نوفمبر  1

  واملغرب ألاقص ىإقرار مبدأ إلاضراب العام تضامنا مع حركات التحرر بكل من الجزائر   -

 العسكري العصيان املدني و  اقتراحو  مارس 34و 31املجلس امللي للحزب يومي  انعقاد -

 طلبة جامعالصادقية و  تالميذ)الطالبي في النضال الوطني مذي و الشباب التل اطانخر  -

  .التضحيةى الكفاح و دعوة جميع الفئات إل، و الزيتونة(

 15ادقية يوم سة الص  ر إضراب باملد الفرنس ي:قصد التصدي للقمع  احتجاجيةخلق حركة  -

إلى الدعوة إلى إضراب عام أدى إلى إغالقها من قبل السلطة مما دفع بالحزب 3911مارس 

 3911أفريل  1يوم 
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 بلهوانوعلي بقيادة املنجي سليم  3911أفريل  9و 1في  الاستعماريةاملواجهة مع السلطات   -

برملان تونس ي ...، عدة مظاهرات  وطنية،حكومة  الامتيازات،سقوط  املرفوعة: ومن الشعارات

 (35 )السطرباملدن الداخلية 

ّ   الخاتمة:

هادة الشفوية من جهة موقف فرنسا املتصلب تجاه التونسيين خالل فترة هذه الشبينت 

ثانية تجربة الحوار مع حكومة الجبهة الشعبية التي رغم فترتها الوجيزة  ومن جهة الثالثينات،

 هاتوبلورة التوجتجذر العمل الوطني  وساهمت فيفقد ساهمت في فتح آفاق نضالية جديدة 

  3911لى إثر أحداث أفريل ه ععألاساسية رغم قم

 فما هي أشكال النضال التي ستعقب هذه املرحلة خالل الحرب العاملية الثانية 
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ّالثانياملوضوع 

ّ
 
  :قديمالت

قوط النظام ستتعلق الوثيقتان بالتحوالت التي روسيا نتيجة الثورة البلشفية التي أفضت إلى 

رت 3931سنة القيصري  ر وتحجعلى عمق ألازمة التي كان يعانيها املجتمع الروس ي  والتي عب 

 املعارضة للهيمنة الروسية  وتنامي القوى القيصري  النظام

قيام الثورة البلشفية "مقتطفة من كتاب  أسباب»عنوانها  : الوثيقة ألاولىوثيقتين مرجعية

ن يللني 111-111، ص 1، الجزء 1املجلد  مختارة،التاريخ " أعمال  ومكانتها فيألاممية الثالثة 

 ( 3914-3111)البلشفية وزعيم الثورةمنظر 

الجديد " مقتطف من كتاب  النظام السوفياتيالوثيقة الثانية تحت عنوان "بعض إنجازات 

( ربان 3951-3119ف ستالين)يلجوز  115البلشفي السوفياتي " ص  الاشتراكي" تاريخ الحزب 

  ي الجديد سفينة النظام السوفيات

ام قيصري وسيا إلى من نظر النظام السياس ي ب التاريخي تميز بتحول  في إطار وتتنزل الوثيقتان 

مدى نجاح النظام السوفياتي الجديد في تكريس  ويطرح إشكاليةإلى نظام سوفياتي جديد 

 البروليتارية املباشرة التي دعا إليها  الديمقراطية

أهم إنجازات النظام  وما هي ؟3931 بروسيا سنةفما هي أسباب قيام الثورة البلشفية 

  3916الجديد إلى حدود سنة 

I.  0301أسباب قيام الثورة البلشفية في روسيا سنة  . ّ

  (3السطر ) السياسية:ألاسباب  .3

ر النظامقديمة  استعماريةتراجع روسيا كقوة  -   الاستبداديالقيصري  وتحج 

 باملساواة )املطالبةالقوميات  امتعاض إلاصالحات،يرفض  استبدادي يأوتوقراطنظام  -

 تها(هوي   واحترام
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تنامي املعارضة السياسية سواء املعارضة اللبرالية  الاجتماعية،ظام لقواعده فقدان الن   -

واب املعتدلون  )البورجوازية  يون،الثور  )الاشتراكيون  الاشتراكيةاملعارضة  و بالدوما( أ والن 

طر)(. الديموقراطيون  الاشتراكيون   (1الس 

 لقادة والتأطير السياس يالتثقيف  وإسهامها في 3915ثورة عنيفة مثل  عدة تحركاتوقوع  -

 والسياس ي ملقاومة الاجتماعيفي النضال  الانخراطالشعبية على  وتدريب الفئاتالثورة 

  الاستغالل

سياسية معادية للنظام القيصري  )شعارات وتنامي املعارضةعزلة النظام القيصري  -

 التمرد في صفوف الجيش  وتضخم حركة

ات تفجير التناقضهزائمها إلى تعميق أزمتها و  تعددل روسيا الحرب العاملية ألاولى و أدى دخو  -

 الثورة  الندالعفوفر كل ذلك الظرفية املالئمة تشق املجتمع الروس ي  التي

 . (1)السطر :الاجتماعيةو الاقتصاديةألاسباب  .1

زراعي  اداقتص، التصنيعر الفالحة و تعصي باتجاه الاقتصاديةالتحوالت محدودية  :اقتصاديا

  .تصنيع محدود يعتمد رؤوس أموال أجنبيةمتخلف و 

 :في ألارياف واملدن الاجتماعيةالتناقضات بين الفئات  احتداد اجتماعيا:

قلية أ )ألارستقراطية( كانتطبقة النبالء حيث أن تمثلت أزمة ألارياف في الطبقية املجحفة   -

غالبية  ، يحتكرونةشرفي  ة و ضريبي   امتيازاتع بعدة تتمت  ة تحتكر النفوذ السياس ي و ظو ظمح

، يصري يطالبون إبقاء الوضع السائد، غالبيتهم مساندة للحكم القالزراعية الخصبة ألاراض ي

ن ، التصدي لنزوح الفالحيرفض تحسين مستوى العيش بالريف، التصنيع باملدنمعارضة 

 .نحو املدن
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التقليدي  الاقتصاد، هيمنة (3915ون نسمة في ملي35)عامة الفالحين: غالبية املجتمع   -

كل ض ي الزراعية في ش، يمتلكون نسبة قليلة من ألارا" من الناشطين في القطاع الفالحي15

  .مشتتةضيعات ضيقة و 

ومن  ...أعمال السخرة النبالء، الضرائب و  أراض ي، العمل في وضع متردي: الفقر وألامية  -

 عيشهم.ظروف  القديمة، تحسينالديون  بالريف، إلغاء: إعادة توزيع ألاراض ي مطالبهم

ا   -  تموين فيالشوارع بالجائعين بسبب نقص  امتألت فقدباملدن  الاجتماعيةالتناقضات أم 

   .املدن

صاعدة مرتبطة  اجتماعية، طبقة الطبقة البورجوازية: نسبة ضئيلة جدا من املجتمع  -

  .39من روسيا في نهاية القرن  م ألاوربيبتصنيع القس

 مالئمة لقيام ثورة أفرزت نظاما جديدا  اجتماعيةو  اقتصاديةظروف سياسية و   -

II.  0392أهم إنجازات النظام السوفياتي الجديد إلى حدود ّ

I.  ّ(3)السطر ة:إنجازات سياسي . 

 تعني سيطرة ألاغلبية في والتي الاشتراكية بروسيا انتصابو ظام القيصري سقوط الن    -

عبية هذا نتيجة ثورة شالبورجوازية و املتمثلة في ألارستقراطية و  املجتمع على حساب ألاقلية

 مسلحة بقيادة الحزب البلشفي 

 صغار الفالحينألاغلبية أي العمال والجنود و خدمة مصالح حكم وطني موجه ل  -

هذا النظام تميز بالبيروقراطية لكن  3911( منذ السوفياتي الاتحاد) اتحاديةتكوين دولة   -

 املركزية الشديدة و 

II.  (1-1)السطر ة:الاقتصاديّ إلانجازات . 

عة. بركب الدول  الالتحاقو الاقتصادي التأخرتجاوز   -   املصن 
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 :وتعويضها بملكية الدولة من خاللة الفردية لوسائل إلانتاج إلغاء امللكي    -

  ة.امي  وإلز ة مركزي   شاملة، مخططات اعتمادو املالية والتجارية و تأميم املؤسسات الصناعية   -

من املستغالت وهما السوفخوزات ضمن نوعين  استغاللهاالزراعية و  ألاراض يتأميم   -

  .عصريةتقنيات و تجهيزها بطرق والكلخوزات و 

ناعات بالتركيز على الصالسوفياتي إلى قوة صناعية  الاتحادل تحو  و  لفالحياإلانتاج  ارتفاع  -

  .التجهيزالثقيلة و 

III.  (6) السطر:ةالاجتماعيّ إلانجازات . 

  .بناء مجتمع حديثتقويض أسس املجتمع التقليدي و   -

 مصادرة)سائل إلانتاج و  امتالكمنع و  البورجوازيةطبقة كبار املالكين العقاريين و  تصفية  -

توزيع قسم من تلك ألاراض ي مجانا على صغار عائلة القيصر والكنيسة و ألارستقراطية و  أراض ي

 .(ومحاكمة أعداء الثورة الفالحين ...

ال ماديا وفكريا وتمكينهم من ضمانات ضد البطالة واملرض تحسين أوضاع طبقة العم    -

ارية تها الحضهوي   احتراميات مع بين القومين الرجل واملرأة و بإرساء املساواة بحوادث الشغل و 

 .()مجلس ألاقليات

 الفكر الديني، تقديسمعادات الرأسمالية و  ة،الوطني   ،التعاون ترسيخ قيم جديدة أساسها   -

ن كما تحمل املزارعو ة ن الرأسمالي  ابالبلد متواضعا مقارنةلكن مستوى العيش بقي العمل...

  .عبء التصنيع

ل من في الربع ألاو  روسيا  التي شهدتها التو التح   عمق الوثيقتيننت دراسة لقد بي   :الخاتمة

 موقف من عكستو  القرن العشرين
 
ي شهده هذا البلد  ظام الجديدالن   )لينين( سمؤس  ر و ظ

 
الذ

ة، ويبقى التساؤل عن  ان الثورة البلشفي  ة من نجاح هذه الثورة في إب  موقف القوى الرأسمالي 

ّروسيا.



 شعبة الاقتصاد والتصّرف                  6102الّدورة الّرئيسّية                          امتحان البكالوريا 

 الجغرافيا

 

 : مقالاملوضوع ألاّول 

 
 
حدة ألامريكّية وت

ّ
فوذ ألامريكي في العالم. عّد تحتّل الخدمات مكانة محورّية في اقتصاد الواليات املت

ّ
 أحد أجه الن

 بّين ذلك.

 

 إلاصالح

 

 املقّدمة:

عد ما ب دالاقتصاطور  ىالاقتصاد الصناعي ال ر تجاوز طو من  ألامريكيةلقد تمكنت الواليات املتحدة 

 زة ومحوري  مات مكانة متمي  دضمنه قطاع الخ صناعي والذي يحتل  
 
 ألامريكيفوذ وجه الن  أحد أعد ة كما ت

 في العالم .                                                          

  ألامريكية؟هي مظاهر مكانة قطاع الخدمات في اقتصاد الواليات املتحدة  فما
 
 ل هذا القطاعوكيف يمث

                                                                                                                                         العالم؟في  ألامريكيفوذ الن   أوجهحد أ

I -  ألامريكيمكانة الخدمات في الاقتصاد : 

  :مكانة  متميزة في التشغيل وفي الناتج الداخلي الخام وفي التصدير  - 0

ةتتجلى   سات املؤس   إحداثقطاع الخدمات في قدرته الفائقة على  قو 
 

ل سج  غل في وقت توتوفير مواطن الش

 صبح يشأة القطاعات تراجعا و ه بقي  يف
 
وهي من أربعة أخماس مجموع النشطين  أي 8102سنة  % 28ل غ

  أعلى
 
 الن

 
ل  أنمة ويتوقع ة في البلدان املتقد  سب املسجل  .ا متواصالهذه النسبة نمو  تسج 

ةكما تبرز   اخليفي تكوين  تهارتفاع حص  هذا القطاع من خالل  أولوي  اتج الد   77.7 كثر منأذ يساهم بإ الن 

  أهميةوالذي استفاد من  ألامريكيد ثولثة الاقتصاد وهو ما يجس   8108سنة  اتجهذا الن   من %
 
لب الط

  .والاقتصاد ألامريكيالداخلي لتلبية حاجيات املجتمع 
 
ياحة كالس   فروع الخدمات ر بعضكما توف



ر د  وتتص ،ة من العملة الصعبةولي مداخيل هام  قل الد  وبراءات الاختراع والن  ة والتامين والخدمات املالي  

مليار  92.9بلدان العالم على مستوي العائدات السياحية والتي بلغت سنة ألامريكية الواليات املتحدة 

  ،دوالر
 
  الدور الهام   إلى إضافةعبة ينمائي مصدر جلب العملة الص  الس   إلانتاجل خدمات كما تمث

 
ركات للش

  ألامريكيةة الخدمي  
 
ل في تجارة التفصي تة مثل ماكدونالد ووال مار نة بالخارج في مجال املطعمي  املتوط

لخدمات في ر لكبر مصد  أ ألامريكيةونتيجة لذلك تعتبر الواليات املتحدة  .وديزناي الند في مجال الترفيه

ادرات العاملية للخدمات الص  سدس فردها ق بمتحق   إذالثالوث  أقطابالعالم رغم املنافسة من بقية 

ر ل ميزان مبادالت الخدمات فائضا ويسج   د 
 
   مليار دوالر. 028.0بـ 8119سنة ق

 هو دورها في تنشيط بقية القطاعات ؟  فما ألامريكي.للخدمات في الاقتصاد  ةاملكانة الهامتبرز    

 :دور الخدمات في تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية  - 6

ةور في الفالحة من خالل الد   ايبرز هذ   أهمي 
 
 ن عالوة علىتكو  يناعي  الفالحي الخدمي والذي ب الص  املرك

 
 
ي عالية ة سواء فسات الخدمي  واملؤس   ألانشطةة من مجموع ة التي تمثل الحلقة املحوري  ت الفالحي  املستغال

الفالحي  تاجإلانوفي سافلة ، بحث الفالحيمين والألجوي والبنوك والطب البيطري والتصد امثل الر   إلانتاج

 دور الخدمات من خالل ناعة فيبرزا في الص  ام  .... قلوالن   وإلاشهار ة على مستوى خدمات التوزيع واملطعمي  

 
 
 ما توف

 
تي صميم والحراسة والوالت   وإلاشهار يانة قل والص  ركات املنتجة من خدمات مثل الن  ره لصالح الش

  إلانتاجتدخل مباشرة في عملية  ال
 
على  ةضفي قيمة مضافة هام  وتسهم بذلك في تنشيط هذا القطاع وت

  .ةاملنتجات الصناعي  

 تت
 
 أوجهحد أ د الخدماتتجس  فكيف  ،ألامريكيد بذلك املكانة الهامة لقطاع الخدمات وثولثة الاقتصاد أك

 العالم؟في  ألامريكيفوذ الن  

 

 



II   -  فوذ ألامريكي في العالم :أحد الخدمات
ّ
 أوجه الن

  :ر للخدمات في العالم صّد كبر م  أ ألامريكية الواليات املتحدة - 0

 
 
 ةثالث قطب تصديري في العالم و تحتل صادرات الخدمات مكانة هام   ألامريكيةعتبر الواليات املتحدة ت

 وت
 
املالية وصادرات براءات الاختراع التي سات والخدمات املؤس   إلى ةسدابرز ضمنها صادرات الخدمات امل

 
 
  إلى إضافة،لع قيمة صادرات الس   ثلثىي قارب قيمتهات

 
 ما توف

 
من  كيةألامريات ركات العابرة للقار  ره الش

وما  ةوبفضل ما تمتلكه من أصول مالي   ،ة بفضل ما تمتلكه من فروع منتشرة في العالمعائدات مالي  

  طرافألا  أهم  حد أقه من مبيعات وهو ما جعلها تحق  
 
 دواتأحد أة و ة واملالي  جاري  دفاق الت  مة في ألا املتحك

 في العالم . ألامريكيفوذ الن  

  :في العالم ألامريكيةة الخدمات املاليّ هيمنة  - 6

 02وبنسبة % 07ادرة بقرابة املباشرة الص   ألاجنبيةة مساهمتها في الاستثمارات يبرز ذلك من خالل أهمي   

ملباشرة ا ألاجنبيةرصدة ضخمة من الاستثمارات أتمتلك  كما.املباشرة الواردة  ألاجنبيةمن الاستثمارات  %

 تحدةامل تالوالياالعالم وتمنح في  ألامريكيةة ادرة والواردة والذي يؤكد نفوذ الشركات عبر القطري  الص  

  ألامريكية 
 
  ىإل إضافة.درة عالية في التحكم في الاقتصاد العالمي ق

 
الذي  مريكيألا ها الدوالر املكانة التي يحتل

وفي مداوالت  ،ة وفي الاستثمارجارية العاملي  والعملة املعتمدة في املبادالت الت   عامليا ألاولىيعتبر العملة 

ذلك  ،كبيرا على الاقتصاد العالمي تأثيرا واعتماده على نطاق واسع  ويمنح انتشاره ،البورصات العاملية

 .على املنافسة  ألاخرى   الاقتصاداتر قيمته يؤثر على مستوى قدرة تغي   أن  

 واد  ب املغلأ أسعارتضبط  التيبورصات كبرى مثل وول ستريت  ألامريكيةالواليات املتحدة كما تمتلك 

قطب وتست ،سملة بالبورصةبقرابة نصف قيمة الر   وتستأثر ة واملنتجات الصناعية املتنوعة لي  و  ألا 

 .وتؤثر مداوالتها على بقية البورصات في العالم  ،العالم أنحاءة من كل قدي  خرات الن  املد  

 



فوذ الثقافالخدمات دعامة    -3
ّ
 :في العالم  ألامريكي يالن

 ،العالم عبر  ألامريكيونمط العيش  ةي  كيألامر القيم  إشاعةفي لترفيه وا وإلاعالمخدمات السينما ساهمت 

 كما ،ة وح الريادي  املغامرة والر   قيم الاستهالك وحب  مثل 
 
ينمات تول ة و  واملسلسالت الس  القنوات التلفزيوني 

صة نقل  حف واملجالت املتخص  ة والص  ة ألامريكي  ر اللغة ونش ألامريكية عن املجتمع صورة وردي   الفضائي 

لت إلىة نقليزي  ألا   وي  ق إعالميعلي جهاز  استندتالتي  إلاعالمخدمات  إلى .إضافةلغة العالم  ،التي تحو 

 ومتنو  
 
رة لزمن طويل في صياغة ألا  أنباءة ووكاالت ه صحافة مكتوبة وشبكات تلفزيوني  ع تمثل

 
ت مؤث

 
خبار ظل

أي العام العالمي حسب مصالحها،     .معبر العال ألامريكي النفوذ تأكيدفي  بذلك سهمتأف وتوجيه الر 

 الخاتمة:

دكما  ،الى احتالل الخدمات مكانة محورية ضمنه ألامريكيبذلك تطور الاقتصاد  أفضىى
 
 دوره في تأك

                               .في العالم ألامريكيةتدعيم مكانة ونفوذ الواليات املتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

اني: 
ّ
 دراسة وثائق                          املوضوع الث

جارة العاملّية
ّ
 وزن البرازيل في الت

 
 التقديم:

ابت ث إحصائيفي جدول  ألاولىتتمثل الوثيقة ،حول وزن البرازيل في التجارة العاملية  قمجموعة وثائ

 
 
جارة العاملية  بعنوان الت   ل وتقرير حو  8102 ،التجارة العاملية :إحصائياتة للتجارة مة  العاملي  مصدره املنظ

الوثيقة الثانية فتتمثل في رسم بياني ذي  ،أمالع والخدمات في العالم حصة البرازيل من مبادالت الس  

النهائية بعنوان تطور قيمة صادرات البرازيل من   ألاقساماقتطف من جغرافية  (هيستوغرام) أعمدة

  ةدوالر والوثيقباملليون  8108و8118 لع حسب الوجهة بينالس  
 
ثابت مصدره  إحصائي جدول الثة الث

 
 
ة  مة العامليةاملنظ جارة العاملي  ات الت  جارة ،إحصائي  بعنوان تركيبة املبادالت التجارية البرازيلية  8102للت 

ثابت مقتطف من مالمح العالم الاقتصادية  إحصائيفي جدول  أيضاابعة وتتمثل الوثيقة الر   ،8102سنة 

 أخيراو  ،ةوالصناعي  ة ات الفالحي  جير بعض املنتو وتصد إنتاجة البرازيل من حول حص   أخرى ومصادر  8102

يرا،قا وابلمصدره ب الوثيقة الخامسة نص   ن والعوملة  جالاندماراسات حول مركز الد   بريال فر  ياسة لس  ايبي 

 و ،البرازيلية  ةجارة الخارجيالت  الوثائق خصائص  أبرزت.الخارجية البرازيلية 
 
ي ا البرازيل فهاملكانة التي يحتل

  .جارة العامليةالت  

جاري للبرازيل  على الوزن الت  وما هو  وماهي دعائمها ؟، البرازيلية ةارة الخارجي  جالت   خصائصفما هي 

  والعالمي وحدوده ؟ إلاقليميين الصعيد

 

 



I – جارة الخارجيّ  خصائص
ّ
 :  البرازيلية ودعائمها ةالت

 : خصائصها – 0

قها  ة التي حق  ناعي  هضة الص  تهتنامي  ومن،لقد استفاد البرازيل من الن  ه في م حضور ة ليدع  الفالحي   قو 

ة ولتكتسب تجارته الخارج ،ةالعاملي   ألاسواق ة ألاقطار ا زه عن بقيةة التي تمي  الكثير من الحيوي  ي  ناعي  لص 

 27.2 ـب ة تساهمتجمع بين منتجات فالحي  التي  ة هذه املبادالت يبرز على مستوى تركيب وهو ما الجديدة،

لث من  أكثر من مجموع صادراته أي  %
 
تها ةمعملي   ومنتجاتالث اي قرابة الثلث ومواد  % 23 تبلغ حص 

عة املصن   مت مكانة املواد  وقد تدع   .بعمن مجموع صادراته أي قرابة الر   % 82.2ة وطاقية تمثل منجمي  

الية الع االتكنولوجي قل ومواد  وتجهيزات الن   لتشمل آالتعها زت بتنو  ضمن هذه املبادالت والتي تمي  

من الواردات  % 78.2عة املصن   وتمثل املواد  ،مة ليكتسب البرازيل بذلك بعض سمات صادرات بلدان متقد  

جارية البرازيلية يبرز الر  و  .الواردات الجملية للبرازيل¾ أي قرابة  الي تركيبة املبادالت الت  سم البياني الت 

 . 8102سنة 

 

 
 8102للتجارة ، إحصائيات التجارة العاملية املنظمة العاملية  :املصدر 

 

 فما هي خصائصها على مستوى ألاطراف؟خصائص تركيبة مبادالت البرازيل  أهم  برز بذلك ت

ةوتبرز  ،التبادل التجاري البرازيلي أطرافع تتنو   ة البلدان املتقدمة  أهمي   مريكيةألا الواليات املتحدة وخاص 

لع والتي بلغتمن  صادراته من  كبر نسبةأ انستوعبي اللذان   ألاوروبيوالاتحاد   810872نة س قيمتها الس 

ا مقارنة بسنة  مليون دوالر  ا هام  ل بذلك نمو  تين خالل إذ تضاعف 8118ولتسج  سنوات  01ت أكثر من مر 

37,6

35,1

24,3

%2013حّصة بعض المواد من الصادرات البرازيلّية سنة 

مواد فالحية

مواد مصنعة

محروقات

6

72,4

21,6

%2013حّصة بعض المواد من الواردات البرازيلّية سنة 

مواد فالحية

مواد مصنعة

محروقات



ين بـ قيمة  كما تضاعفت . اعدة وأساسا الص  ة خالل نفس الفتر  80صادرات البرازيل مع البلدان الص  ة مر 

ة 7.3صادراته نحو ألارجنتين أكثر من  تتضاعفبينما  د سعي البرازيل لتدعيم حضوره في  ،مر 
 
وهو ما يؤك

وق املشتركة   لجنوب أمريكا.أسواق الجنوب مثل الس 

ة فما هي دعائمها؟ د بذلك سعي البرازيل إلى تدعيم تجارته الخارجي 
 
 يتأك

6 -  
ّ
 : ةة البرازيليّ جارة الخارجيّ دعائم الت

ة  جارةد دعائم الت  تتعد    البرازيلي  الخارجي 
 
ز فالحته مي  ع الذي يخمة والتنو  الض   ةإلانتاجي  ته لة في قو  ة واملتمث

سبة للمنت .وصناعته
 
 ب السكر إذقصصديرية مثل القهوة و ة تبرز ضمنها املنتوجات الت  جات الفالحي  فبالن

كثر من أمن قصب السكر أي  % 21و ⅓العالم أي قرابة  القهوة في إنتاجمن % 28ـ تساهم البرازيل ب

عامليا  يألاولة عالية جعلت البرازيل يحتل املرتبة تصديري   إمكانياتالعالمي وهو ما يوفر  خمسىي إلانتاج

مسينادرات العاملية للقهوة و الص  بثلث صدير لهذه املنتجات والت   إلانتاجعلى مستوى 
 
 نسبة لقصببال الخ

 ا م  أ السكر.
 
نتيجة دير التص بأهميةوضخامته سمحا ببدورهما  إلانتاجع ناعي فان تنو  الص   لإلنتاجسبة بالن

ة ل صناعات الجيل  أهمي  االعالمي  من إلانتاج % 8بـ  يساهم البرازيل إذمثل الفوالذ  ألاو  نه  مم 
 
من مك

اتل له خو  و عامليا  9احتالل املرتبة    ،ن الصادرات العامليةم % 8بـ  02املرتبة  يحتل   إذ تصديرية  إمكاني 

 ذإصدير نحو الت   أساساارات وهي صناعات موجهة ة السي  بروز صناعات الجيل الثاني  وخاص  إضافة الى 

ه من % 02.3ـ ارات بع عالمي للسي  صن  م   البرازيل ثامن عتبر ي
 
ئ عامليا  08املرتبة إلانتاج العالمي وهو ما يبو 

                                                                                                               .علي مستوى التصدير

ابع في الس   3الوثيقة عدد  برزتكما  ة  دور الدولة طر  الر  تنويع صدير و تشجيع الت  التي تسعى الى  البرازيلي 

عرفي الذي يعتبر املنطلق ا وهو النموذج التنمو جغرافي   ادراتص  الوجهة  ن خالل ة البرازيلية مباملعجز  ملا ي 

  املال الخاص   رأسعلى  والانفتاحة الخارجي   باألسواق دعم إلارتباط
 
ى وعملت الدولة عل وألاجنبي،ي املحل

 
 
 روف لنجاح هذا التوجه.توفير كل الظ



ي رية وتوثيق العالقات مع الخارج فعلي تحرير مبادالته التجا بداية التسعينات منذ كما يعمل البرازيل  

 3لوثيقة كما ورد في ا الحواجز الجمركية بإزالةالهيكلي الذي يقضىي  إلاصالحالتزامه بتطبيق برنامج  إطار 

  وهو 
 
ما تؤكده  ،ذلك ألاوسطرق والش الالتينية واسيا أمريكاجديدة في  أسواقنه من اقتحام ما مك

انيةمعطيات الوثيقة 
 
ياسة هذه الس   إطار يعمل البرازيل في اضافة الى ذلك .3عدد وما ورد في الوثيقة   الث

 اليات املتحدةكالو الاقتصادية الكبرى ة املعتمدة من قبل القوى ياسات الحمائي  ي للس  علي التصد  

 الدعم على املواد الفالحي   إلغاءوعلى  ألاوروبيتحاد وإلا ألامريكية
 
ورد في  كماتين عتمدة من قبل القو  ة امل

  إطار في ، 3عدد الوثيقة 
 
 ولية وخاص  مات الد  املفاوضات مع املنظ

 
ة ة املنظ ولدعم .جارة للت  مة العاملي 

كثيف عالقاته تيسعى البرازيل الى ته املفرطة للقوى الاقتصادية الكبرى من تبعي   ة وللحد  صادراته الفالحي  

 التجارية مع البلدان النامية  .    

ةبذلك العديد من العوامل لتساهم في تدعيم  فرتتظا ى هو وزنها عل فما ،البرازيلية التجارة الخارجي 

 هي حدودها ؟ والعالمي وما إلاقليميعيدين الص  

II -  وحدودها وإقليمياوزن تجارة البرازيل عامليا: 

 : والعاملي إلاقليميعلى املستوى تجارة البرازيل  وزن - 0

 إلاقليميعلى املستوى  -أ

الالتينية و بلدان السوق  أمريكاالجنوب وخاصة بلدان  أسواقسعى البرازيل الى تدعيم حضوره في 

لغت قيمة ب إذمكانة هامة في مبادالته من السلع  ألارجنتين حتل  وت،( ركوسور )امل أمريكااملشتركة لجنوب 

لع نحوها ما قيمته  لت،  8108سنة   مليون دوالر 02صادرات البرازيل من الس  هذه  قيمة  وقد سج 

ات . 2إذ تضاعفت قرابة  8108و  8118الصادرات نموا بين  البرازيل مكانة هامة ضمن  كما يحتل  مر 

  إذالوسطى والجنوبية  أمريكا مبادالت
 
ته من صادرات ل تمث بالنسبة  % 28.2و  % 28.2لع الس  حص 



  للواردات أي 
 
أي الوسطى والجنوبية  ألمريكاالخدمات  ن صادراتم % 83.2ـ في حين يساهم ب ⅓ل ما يمث

بع و  من الخمسين. من الواردات أي اكثر  % 28.2الر 

يد وزنه على الصع الالتينية فما هو أمريكا أسواقفي  إقليمياالبرازيل بذلك الى تدعيم حضوره  ىسع

 ؟العالمي

                                                                                                                 :على املستوي العاملي -ب 

ثل قرابة السلع التي تممبادالت العاملية سواء علي مستوى  ألاسواقيط في يل الى طرف نشل البراز لقد تحو  

واردات لل % 8 لصادرات وقرابةل  % 0قرابة الخدمات بأو على مستوى مبادالت املجموع العالمي  من % 8

 يؤكد حيوية الاقتصاد البرازيلي . وهو ما

جارة أثناء  مة العاملية للت 
 
مه مجموعة العشرين في مفاوضات املنظ كما تبرز مكانة البرازيل من خالل تزع 

 ندوة كنكون باملكسيك.

ذه هي ه يخفي حدود الوزن التجاري للبرازيل فما اللك ذ أن إالوعامليا  إقليميامت مكانة البرازيل تدع  

 الحدود ؟

       :الوزن التجاري البرازيلي حدود- 6

 ت املكانة التيأهمية رغم 
 
محافظة  من خالل تبرز الحدود وإقليمياعامليا البرازيلية  جارة الخارجيةالت  ها حتل

 من خالل بنية املبادالت التي  ذلك  دتجس  و ينام  تجارة بلدعلي سمات  البرازيل
 
ة لفالحي  فيها املواد ال تمث

ادرات البرازيلية ⅓من  أكثر  بع  املحروقاتو  ، الص  موي نموذجا تن الى اعتماد البرازيل  إضافة. بقرابة الر 

 ،ة احتدت املنافسة فيهاخارجي   بأسواقس ارتباطه الوثيق قصوى وهو ما كر   ضرورةجعل من التصدير 

 يألاوروبو الاتحاد  ألامريكيةالبرازيل بعدد محدود من بلدان الشمال وهي الواليات املتحدة د كما تقي  

رات من نصف صاد أكثر تستوعب هذه البلدان ،إذ اليابان  إضافة إلىخاصة كما بينته الوثيقة الثانية 

والكاكاو  قهوةجها كالبعض منتجاته الرئيسية التي يرو   أسعار البرازيل وتتحكم عن طريق بورصاتها في 



خلوق الداخلية بسبب ن البرازيل ال يمكنه التعويل كثيرا على الس  ة وأوالقوارص خاص  أقليةدى ل تركز الد 

 % 78.2 التي تمثل عةاملصن   واد  وامل  % 2ة املواد الغذائية من الواردات والتي تمثل حص   ةي  أهمن كما أ،

 ته للبلدان املتقدمة  نتمائه الى الجنوب وتبعي  إالواردات   يمثل مظهرا من مظاهر  ¾أي قرابة   

 الخاتمة 

ة البرازيلية إقليميا  جارة الخارجي  ة الوثائق في إبراز مكانة الت  عائم التي س وعامليا،تكمن أهمي  اهمت في والد 

 تحقيق هذه املكانة وحدودها.

                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 


