
ّ 6102ّة ورة الرئيسيّ امتحان البكالوريا الد 
اريخ شعبة آلاداب اختبار مادّ 

 
ّة الت

ل : مقال ّاملوضوع ألاو 
وفياتي على انقاض إلامبراطوريّ ة ألاولى في نشأة النّ ساهمت الحرب العامليّ  ّ ّة ة الروسيّ ظام الس 

ّو جعلت منه الحرب العامليّ 
 
ّة.انية طرفا فاعال في العالقات الدوليّ ة الث

ة .ة ألاولى في نشأة هذا النّ بين دور الحرب العامليّ  -  ظام ووضح مالمحه السياسي 

- 
ة من  أبرز دور النّ  وفياتي في العالقات الدولي  ّ. 1491إلى 1491ظام الس 

مة ّ املقد 

ّ
 
الثي"ة ألاولى إلى لت مشاركة روسيا في الحرب العامليّ شك

 
ة مالئمة الندالع  جانب بلدان" الوفاق الث ظرفي 

ظام القيصري سنة  ي أفضت إلى سقوط الن  ورة الت 
 
وفياتي  1411الث ظام الس  الذي جعلت منه و نشأة الن 

ة فاعال في  الحرب العاملية الثانية طرفا ّ  . العالقات الدولي 

وفياتي،ة ألاولى في نشأة العامليّ  بفماهو دور الحّر - ةو ما هي مالمحه السياسالنظام الس   . ي 

- 
ة بين السوفياتي  ظامفيما يتمثل دور النّ  ّ.1491و  1491الجديد في العالقات الدولي 

Iّ–  ّالعامليّ  دور الحرب
 
ّة ألاولى في نشأة الن ّة وفياتي ومالمحه السياسيّ ظام الس 

ّدور الحرب العامليّ  -0
 
ّة ألاولى في نشأة الن ّوفياتي ظام الس 

هزائم عديدة زيادة على الخسائر العاملية ألاولى  الحربوس ي أثناء مشاركته في د الجيش الرّ تكبّ  -
سباب ، منها أوذلك لعدة  الحرب هذهوس ي مستعدا للمشاركة لم يكن الجيش الرّ  ، ة والترابيةالبشريّ 

اخماد الحركات  علىدوره بضعف تدريبه واقتصار  مرتبط ّوه ما سلحته ومنهاأبتقادم  متعلق هو ما
القيصر . كما واجه عديد الصعوبات على جبهات القتال وذلك  لنقص في العتاد وفي  ة ضد ّالاحتجاجيّ 

ده باملّؤ مما جعله يرفض مواصلة القتال  ، أخرّى ناحية نة منّوالذخيرة من ناحية  وعدم انتظام تزو 

مليون جندي كما خسرت  1.1ة لتبلغ  وقد ارتفعت خسائره البشريّ ،  من بعض الثكناتينسحب ّو
 دولة بولونيا. على بعض أجزائهقيمت أراضيها أا من ال استراتيجيّ روسيا مجا

وس ي نتيجة ة واحتداد تناقضات املجتمع الرّ ة والاجتماعيّ تفاقم الصعوبات الاقتصاديّ  باإلضافة 

ّتموين املدن مما أدّ لتعطيل الحرب لإلنتاج ّو أسعار  بسبب ارتفاع  د الاضطرابات الاجتماعيةى إلى  تعد 
قبل الحرب  روبل1من )مرات،  1البطاطا  تضاعف سعر كيسمن ذلك  عم  الغالءف املواد ألاساسية 

 .   ترةففي نفس ال (روبل 11روبل الى  5.9من ). وكذلك كيس القمح (1411 سنةروبل 1الى 

ّسقوط النّ أدى كل  ذلك إلى 
 
 ،جاءت كنتيجة 1411فيفري في تة ظام القيصري وقيام حكومة مؤق

ّاتحالفت ل تكوين حكومة  عن نالقيصر وإلاعاّل إلسقاطوفياتات لبرجوازية بزعامة كرنسكي مع الس 

 مير لفوف .مؤقتة بزعامة ألّا



قت التأزم الاقتصادي ّوالحكومة املؤقتة املشاركة في الحرب إلى جانب دول الوفاق  واصلت عم 

ّ  ألنها  والاجتماعي
 
اصلت الحرب الى جانب الحلفاء كما ّوة مصالح الطبقة البرجوازيّ  لم تخدم الا

  . بش يءفلم تستفد الطبقات الفقيرة ، واعترفت بديون القيصر 
ّالوضع للوصول إلى ا البالشفة هذا ل ّاستغ  ّاظام إقامة النّ  ّو( 1411)أكتوبر في لطة لس  ،  وفياتيلس 

ي كل مطالب "فريلأمقوالت  بـ" برنامجا يعرفحيث وضع لينين  ن شعارات تلب  ّ. تضم   منها  ،وفياتات الس 

ّألّا،ال املصنع للعم ّ"
 
 تأييدافالقى  ا من الحرب،يروس بانسحاب. ووعد  "للجياعوالخبز  ينحرض للفال

نه في شعبيّ 
 
تكوين مجلس عن  و إلاعالن لحكومة املؤقتةازاحة إمن  1411 اكتوبر 59ا واسعا مك

ض ي   . الشعبمفو 

ّ
ّاملالمح السياسيّ  -6

 
ّة للن  وفياتي ظام الس 

ّوّ ملؤتمر ألّاا إثر انعقادعلى  ّ نشأةعلن فيه عن أ الذي 1455وفياتات في ديسمبر ل للس 
 
ّالات  وفياتي  حاد الس 

ّ اظامأصبح النظام السوفياتي ن
 
ّتتقاسم فيه الحكومة املركزيّ ا فيدرالي احاديات كومات حلطة مع ة الس 

ّ ّ درالييالدستور الفكما أقر   وفياتيةالجمهوريات الس 
 
ّي أعلن عنه في الذ

 
ّاملؤتمر الث ّوفياتات اني للس 

اتمبدأ  1459جانفي في   .  املساواة بين القومي 
ةحتكرت الطبقة الحيث  ،على مبدأ دكتاتورية البروليتارياالجديد  ظامنّ يرتكز ال ّ عمالي  لطة الس 

 الحكم لفائدتهحسم ستالين  وهو أيضا نظام شمولي إذ،  والحزب الشيوعي السوفياتاتومارستها عبر 

ص و 1459سنة بعد وفاة لينين 
 
انافسيامل من جميع تخل و نفيهم أإعدامهم ببسجنهم أو  ن له إم 

ّ.رنسكي..(،كبوخارين ،)تروتسكي

ّلإل ارئيس 1451منذ   صبحأ
 
ّت  .الشيوعي) املؤتمر الخامس عشر( حزبلل ارئيس ّو وفياتيحاد الس 

ل هذا النّ              ّحو  ة عاملية لعبت دورا هاما في العالقات الدوليّ ظام الاتحاد الس  ّة .وفياتي إلى قو 
ّ
IIّ– ّ

 
ّدور الن ّة وفياتي في العالقات الدوليّ ظام الس 

0- ّ
 
ّدور الن  ةة الثانيّ أثناء الحرب العامليّ  ةوفياتي  في العالقات الدوليّ ظام الس 

  دور عسكرّي -أ

ّدخل 
 
ّالات  ن نكث هتلر معاهدة عدمأبعد ) 1491الحرب إلى جانب الحلفاء سنة  وفياتيحاد الس 

ل(  1414وت أ 51في  الاعتداء
 
ّ.ازي ل هزيمة بالجيش النّ وّ ألحق أفي مدينة ستالينغراد ّو و تدخ

خليص أوروبا تستالينغراد،  )معركة على املحوّر ءانتصار الحلفاالة في مساهمة فعّ  له كما كانت

 النازية ...( لشرقية من الهيمنة ا

  دور سياس ي -ب 
ّلعب 

 
ّ حادإلات ّ:في مؤتمرات وندوات السلم  ابارّز ادوّروفياتي الس 

ّالتّ   ( 1499 فيفرّي 11الى  9)من لطاياندوة  - ّ.انيا وكذلك مصير مستعمرات اليابانأملدت مصير ي حد 

ّالحرب العامليّ التي عقدت لرسم مالمح العالم إثر  (وت أ 5جويلية الى  11 منبوتسدام ندوة   -
 
انية ة الث

ّمع توجيه 
 
ّالل

 
ّوم لالت ّ.الشرقية أوروبا وفياتي حول مصير حاد الس 

ّ



ّ

ّ

ّ
ّالا -6 ّة بعد الحرب العامليّ العالقات الدوليّ  وفياتي طرف فاعل فيتحاد الس 

 
 0135انية إلى حدود ة الث

ّ
 
ّ حادأصبح الات ّوفياتي منذ نهاية الحرب العامليّ الس 

 
الدولية  القطبين املوجهين للعالقاتانية أحد ة الث

ّنفوذ قوي داخل الهيئات ألاممية وخاصّ ب يتمتع  ز بحليف نه معزّ أة ّوالفيتو(خاصّ  ة مجلس ألامن )حق 

ّعلى نجاحه في فرض هيمنته  إلىضافة ياإّل.ين الصّ  يتمثل فياستراتيجي 
 

تكوين ) رقيةأوروبا الش

 ...(1491، تأسيس الكوميكون،انقالب براغ الكومنفورم 
ّ
 
ّ:  امنه دوليةفي عدة أزمات  فاعاّل اطرفحاد السوفياتي كما كان الات

ومنع الحلفاء من الوصول الى حصصهم  1491ا منذ جوان حصارا بريّ  هاضرب علي برلين التيّ زمة أ ●

ّ
 
لى إملانيا أي انتهت بتقسيم والتّ  1494بعد مفاوضات باريس في  باملدينة ولم يتم رفع هذا الحصار الا

ّ.ة ة وغربيّ ملانيتين شرقيّ أ

ة ● ّ :ألازمة الكوري 
 
ّساهم الات ة بزعامة كيم ة الشيوعيّ وفياتي في بعث جمهورية كوريا الشماليّ حاد الس 

ّ أقدمجوان  فيوّ،إيل سونغ
 

ة و احتلوا الجزء ألاكبر منها ماليون على اجتياح كوريا الجنوبيّ الكوريون الش
حدة "لتحرير" كوريا الجنوبيةفتحرّ  حدة مدعومة بقرار من ألامم املت  و اجتاحت أجزاء  كت الواليات املت 

وفياتي  املدعومة عسكريا منمن كوريا الشمالية  أرسلت لها الصين مائات آلاالف من  كماالاتحاد الس 

ها مد ألامريكيون باستخداهد ّ،ّوالجنود ووي ضد  الح الن  ّ. الس 
ّانتهت ألّا ّ.1491وفياتي و توقيع الهدنة في جويلية زمة بالتفاوض بين العمالقين ألامريكي و الس 

حاد السوفياتي م دعّ من جهة أخرى 
 
آسيا و إفريقيا و سعي إلى من  كل ّ ر الوطني فيحركات التحرّ الات

ّ
 
اتماوتس ي تونغ  )وقوفه إلى جانب لث إلى مجال تأثيرهاستقطاب بلدان العالم الثا ة لحكوميّ ا ضد القو 
ّ(.1494اكتوبر  1الوصول إلى الحكم في  و مساعدته على املوالية لتشونغ غاي تشيك

 

ّ:   الخاتمة
ّة ألاولى في نشأة النّ ة دور الحرب العامليّ غم من أهميّ على الرّ  وفياتي الجديد ال يمكن اقصاء ظام الس 

ّالتي ساهمت في ظهوره . ة ة العوامل الداخليّ بقيّ 
ّ ظامظل  هذا النّ 

 
ة إلى حدود الت احة الدولي  وفياتي فاعال في الس  ظام الس  سعينات ، تاريخ انهيار الن 

ع ّ.  ةالكتلة الشرقيّ  وتصد 

 

 

 

 

 

 



ّ :امتحان البكالوريا  ّ 6102ة ورة الرئيسيّ الد 

ّاختبار مادّ  
 
ّاريخ شعبة آلادابة الت

ّ :  6املوضوع   ّالقضيّ "  دراسة نص 
 
ة في ونسية و ألاوضاع الدوليّ ة الت

ّ   ." بداية الخمسينات
ّ

ّ:  الوثيقةقديم ت

ّ الصادر بالقاهرة سنة  11الصفحة  الى 9الصفحة من "تونس الثائرة "خذ من كتاب أتحليلي  نص 

1499 ّ
 
ّ، لعلي البلهوان  فوهو مؤل

 
ل من وّ صف ألّااومة التونسية خالل النّ قأحداث املالكاتب ق فيه وث

رموز الحركة الوطنيّ خير رمزا من .يعتبر هذا ألّاالخمسينات
دريس باملدرسة بالتّ  اشتعل،ونسيةة التّ 

كما ، دريساقصائه من التّ  ب نشاطه فيستوري و تسبّ الد ّ زب الحرّ حناضل في صفوف الّوادقية الصّ 

ّ ة خمس سنوات.على اثرها ملد ّو سجن 1411 فريل أ 4حداث أقام بدور كبير في 

ّنال أجداث ّلتنزّ ت ظام الاستعماري و تراجع تميزت بأزمة النّ ة ة دوليّ ظرفيّ  فترة الخمسينات،في في ص 
مستفيدة من دعم  ،باملستعمرات ير الوطنالتحرّ تنامي حركات ة  التقليدية ّومكانة القوى الاستعماريّ 

ة و ة فتتميّ ة الداخليّ بالنسبة للظرفيّ ا أم ّ،العظمى القوى  ة الّاز بتفاقم إلاخالالت الاقتصادي  ّجتماعي 

ونس ي و  ة من أجل الاستقالل .  تضافر القوّى باإلضافة إلىتبلور املشروع الوطني الت  ّالوطني 

ّيتعرّ   ّ.ة في بداية الخمسينات الدوليّ  باألوضاعة وعالقتها سيّ نة التّوالى القضيّ  ض النص 

 .الفرنس ي ّيالاستعماّرظام ة على النّ ة الدوليّ ثر الظرفيّ أ فما هو -

ّماهي مالمح   - ّ. 1491و 1491بتونس بين ة  ياسة الفرنسيّ الس 

Iّ–     ّّة الدوليّ الظرفي
 
 ظام الاستعماري الفرنس ي  ة وتأثيرها على الن

 ة في العالم ة ألاوروبيّ تراجع نفوذ القوى الاستعماريّ  -0

 :  اعسكريّ  -أ

ّة و خضعت أوروبا الغربيّ  أمام دول املحوّربهزائم ة فرنسا خاصّ ة التقليديّ  ةالقوى الاستعماريّ منيت 
ّو منها فرنسا للنّ  ّع النّ فوذ ألامريكي لحمايتها من توس   جعلها تفقد فوذ الس 

 
 وزنهاّومكانتها وفياتي ، مما

في ي اكتفت بقصف لندن ملانيا التّ أيظهر ذلك من خالل محاصرة بريطانيا من قبل  و.  اا وعامليّ اقليميّ 
ّة بداية الحرب العامليّ 

 
ات اجتياحها من قبل القوّ  تم ّ فقدا فرنسا م ّأ ،على الاستسالم  اانية إلجبارهالث

وتنصيب حكومة  1491باريس في جوان  عاصمتها حتاللاو  فاعيالد ّ "خط ماجينو"ة بعد انهيار ملانيّ ألا

على فرض  تهاقدّر تتراجعّومام مستعمراتها أفرنسا هيبتها  بذلك قدتفف  .املوالية للمحوّر فيش ي

ّ. باريس العاصمةملانيا بما في ذلك أراضيها املستعمرة من قبل أعلى تحرير بسبب عجزها  عليهاهيمنتها 



ّ عمارية لصالحتراجع النفوذ السياس ي و املعنوي للقوى إلاست
 
ّقوى عسكرية جديدة )الات وفياتي حاد الس 

ّالتي  (ةمريكيّ ألّا حدةوالواليات املتّ 
 
من رسم مالمح العالم بعد الحرب ) ندوات مثل يالطا ومنح نت  تمك

ّات وقروض مثل مشروع مارشال ....(مساعد

ّ

ّ
ّا ب_ اقتصاديّ 

ّألحقت الحرب العامليّ 
 
مار  انيةة الث ّبالبنية التّ  الد  ة قوى الاستعماريّ للة ت الاقتصاديّ ساحتية واملؤس 

ملدن بنسبة ارت  بعض مسكن ومبنى اداري ودم ّألف  511و  جسرا 1111سا ن. فقدت فّر ةألاوروبيّ 

ّملاني بفرنسا تزامن مع موسم الحصاد(.) التدخل ألاة الزراعيّ حاصيل املاتالف املائة باإلضافة إلى  111

ي
 
حدة استفادت  في الوقت الذ وفياتي  ّوألامريكيةفيه كل  من الواليات املت  رت وّ ط وإلاتحاد الس 

ميزانها ا في قت فائضا هام ّوارتفعت مرابيحها وحق ّ سلحة ( أ ذخيرة ّو، دوية ئية،أغذامواد صادراتها ) 

ّ.التجاري 

فت القوى 
 
 استغاللها للمستعمرات بهدف تعويض خسائر الحرب . الاستعماريةكث

ّ يتمثل في :  لالستعمارار مناهض بروز تيّ  -6

*ّ ّ موقف العمالقين املساند لحق 
 

ّذلك  ّوعوب في تقرير مصيرها الش
 
سبة من منطلقات مختلفة بالن

ّ 1491ألاطلس ي لسنة ت بنود امليثاق نصّ  ةمريكيّ ألّا حدةاملتّ للواليات 
 

عوب املستعمرة على منح الش

ّ . استقاللها بعد نهاية الحرب
 
ّي تريده وكذلك وعدتها بحق اختيار طبيعة الحكم الذ

 
حاد كما ساند إلات

وفياتي حركات التحرّ  ّو املعسكر الغربي أثناء الحرب الباردة . ةالامبرياليّ  ر من منطلق صراعه ضد ّالس 

ّإدانة  *
 
   ىإضافة إل من ميثاقها( 95ة ) املادّ  1499منذ قيامها سنة  لالستعماّرحدة مة ألامم املتّ منظ

ّ ة التي  لم تنل استقاللها منها بلدان في مساندة الد ّ ول العربيةجامعة الد ّور الذي لعبته الد  ول العربي 

ة .املغرب العربي كما لعبت دورا هام ّ ة الفلسطيني  ّا في دعم القضي 

 الهند نجحتفنقلترا أعرضته  التيّ " ثلالكومنوا"من مشروع  مستفيدةآسيا  ر فيحركات التحرّ تنامي *

ّ.1491على استقاللها سنة  حراّزفي الّا

عن في ندوة برازافيل فرنسا  فأعلنت، لفرنس ياظام الاستعماري ة أضعفت النّ رات دوليّ وّ تط      

ّمشروع إلا"
 
ي  "لفرنس ي احاد ت

 
زاد غلب املستعمرات من بينها دول شمال افريقيا ، وهو ما أرفضته الذ

ّ بمستعمراتها خاصة أمام فرنسا  في اضعاف 
 
 .  بهاحة تنامي املقاومة املسل

 II -  ّ ّ 0135و  0131تونس بين بة ياسة الفرنسيّ مالمح الس 

ّ: والقمع الوعود والحوار سياسة متذبذبة راوحت بين 

 0130 -0131تجربة الحوار الثانية و الوعود بمنح البالد التونسية الحكم الذاتي  -0

ّ
 
فتح باب  سوّىلول حلم يعد لفرنسا من ألاقطار،غلب أحاد الفرنس ي من قبل بعد رفض مشروع الات

ّفاوض مع املستعمرات من بينها تونس التّ  في لى فرنسا إرقيبة بزيارة ّوفقام ب،. بها نحو الاستقالل يّرللس 



ه يرفض  1م برنامجا من و قد ّ 1491فريل أ اتي و لكن 
 
نقاط يقتصر فيه على املطالبة بالحكم الذ

ّ 1491روبار شومان في جوان تصريح وجاء ،  السيادةازدواجية 
 
 هاعن استعدادفرنسا فيه  تي عبّرالذ

ّ ّير بالبالد التونسيّ للس 
 
ّفاتي ة نحو الحكم الذ

 
 التيّ  ة برئاسة محمد شنيقل حكومة تفاوضيّ وّ ألت تشك

ت ممثال عن الحزب الحر  الجديد  ّ ضم  ّ لكن 
 
و أعلنت عن  لوعود روبار شومانرت فرنسا سرعان ما تنك

ة في فيفري  ّ.1491إلاصالحات الشكلي 

 ّ

ّ  0135و  0136بين قمعية  سياسة -6

ّ التيّ  1491ديسمبر  19مذكرة ة الفرنسيّ  الحكومةأصدرت  بازدواجية السيادة تحت تأثير  كت فيها تمس 
ّ كردّ ّو . )املتفوقون( ة بتونسالجالية الفرنسيّ 

 
 1495ربيع حة في فعل على ذلك  ظهرت املقاومة املسل

ة ة الفرنسي  ة معارك ضد  ألاهداف الاستعماري  ي خاضت عد   . الت 

 ةيّ مالت تمشيطحوشن  حكومة شنيق  دي هوتكلوك بمحاصرة قصر الباي ونفياملقيم العام قام 

ة  تكما نشط . دون محاكمةبسجنهم تم  ، مقاوم  5911 من كثّرأ فيها بالوطن القبلي اعتقل خاص 

ّ
 
الهادي  ّو)فرحات حشاد   ةلنقابيّ اة و عامات السياسيّ الزّ  قامت بتصفيةي التّ  "الحمراء  اليد"  مة منظ

  شاكر(

IIIّ–  ّّة ة التونسيّ ة للقضيّ تزايد املكاسب الدبلوماسي

ّ عربيا -1

سواة  ّوالجامعة العربيّ  إلى القاهرة مقرّ  1499ين بداية من عدد من الوطنيّ  انتقل "مكتب املغرب  أس 
منها كتاب ، ة بعض املؤلفات لتوضيح املطالب الوطنيّ  أصدرواف ،ة ة التونسيّ عريف بالقضيّ العربي" للتّ 

ّ تونس الثائرة "
 
ّ" لعلي البلهوان الذ

 
ساهم  ، وقدستعماري الّاظام النّ  ونسيين في ظل ّص معاناة التّ ي لخ

 .ة ة التونسيّ في دعم البلدان العربية للقضيّ  ذلك

ا  -6        دولي 

ة و إدراجها في جدول أعمال ألامم ونسيّ ة التّ ضيّ في تدويل القستوري الجديد الد ّ الحرّ الحزب نجح 

حدة ) ديسمبر  الباهي ألادغم في نيويورك، رشيد (  عن طريق تكثيف نشاط مندوبيه بالخارج )1495املت 

املنضوية تحت ة والنقابات قابات الحرّ فرحات حشاد لدى الجامعة العاملية للنّ ، ...(إدريس في أندونيسيا
ّلوائها وخاصة الجامعة ألامريكيّ 

 
 غل ...ة للش

ّة مساندة دوليّ لقضية التونسيّ ا ذلك أكسب كل ّ
 
 ظامي أصبح فيه النّ ة متزايدة في الوقت الذ

ّ. يواجه عزلة الاستعمارّي

ّخاتمة     

ة نقلت لنا  ةوثيقة هام  ة ة التونسيّ في فترة الخمسينات و انعكاساتها على الحركة الوطنيّ  الظرفية الدولي 
ّخاصّ  ،الاستقالل  من أجلالفرنس ي دخلت مرحلة حاسمة في نضالها ضد  الاستعمار  التيّ   الكاتب ة وأن 

ضال ضد  املستعمر  منخرطاو هذه الحركة معاصر لألحداث كما يعتبر أحد رموز   .في الن 



ّ
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ّ ّ   6102ة ورة الرئيسيّ امتحان البكالوريا الد 
ّشعبة آلاداب     /ة الجغرافيا اختبار مادّ 

ّمقال   :0 املوضوع  
نظيمية 

 
ن ذلك و أبرز الدعائم الت ا . بي  ا و عاملي  ق البرازيل قفزة اقتصادية أكسبته إشعاعا إقليمي 

 
ّحق

ة لهذه القفزة . ّو البشري 

ّ ّمة املقد 

 ّ
 
 ة الجديدة و ذلك بعد أن اعتمد على تجاربفي الارتقاء إلى مصاف البلدان الصناعيّ ق البرازيل توف

ّة بها. القوى إلاقليميّ  و يصبح من بين أهم ّيتزعم بلدان الجنوب  إلى أنلته دة  أه ّة متعد ّتنمويّ 
ّ
 
ّ.  ة في تحقيق هذه القفزةنظيمية و البشريّ ساهمت عدة دعائم منها الت

 ؟ وإلاشعاع إلاقليمي و العاملي للبرازيل  الاقتصاديةفماهي مظاهر القفزة  -

ّ فيما و  -
 
ّل الد ّتتمث

 
ّة لهذه القفزة ؟نظيمية و البشريّ عائم الت

I-  ّّة وإلاشعاع إلاقليمي والعاملي للبرازيلمظاهر القفزة الاقتصادي

ّ
 
 ةجعلت منه قوّ زة حولته إلى بلد صناعي جديد و ة مميّ ق البرازيل منذ أربعة عقود قفزة اقتصاديّ حق

ّة بارزة.إقليميّ 

ّةمظاهر القفزة الاقتصاديّ  -0

ّ
 
الاقتصادي  العإلاقة على التصنيع باعتباره السبيل ألاقرب لتحقيق ز البرازيل في قفزته الاقتصاديّ رك

ّ
 
 ةضخامة املواد املنجميّ ّوة ناعة من وفرة املنتجات الفالحيّ ف و قد استفادت الصّ و الخروج من التخل

.ّ

ّالصناعة و تنوّ  نموّ  -*
 
ّناعي سيج الصّ ع الن

ّ
 
ّصنيع و تدعّ انطلقت حركة الت

 
ّالد ّمن ة بمبادرة الثينات الاقتصاديّ مت بعد أزمة الث

 
ت ّرولة التي وف

ّتمويالت ضخمة لتطوير الصّ 
 
ّ، قيلةناعات الث

 
ة بقيّ  وراءها صنيع القاطرة التي ستجرّ و قد أعتبر الت

ّ ّ، بب القطاعات ألاخرى و لهذا الس 
 
 شأتأن ل حيثالبرازيل في مرحلة أولى على صناعات الجيل ألاوّ  ّزرك

ّالد ّ
 
براس اسيدّر"ة مثل أخضعت الجزء ألاكبر من فروعها ملؤسسات عموميّ ّوعدين ولة صناعات الت

ّلذلك  الفوالذالتي سيطرت على قطاع  "
 
حيث  والذالف إنتاجمة في ع بمراتب متقد ّأصبح البرازيل يتمت

( إضافة 6102)مالمح العالم الاقتصادية   6102العاملي سنة  إلانتاجمن  % 6عامليا ب  9الرتبة  احتل ّ

ّ...ألاليمينيوم إنتاجإلى أهمية 

ّ
 
ّاني :* صناعة الجيل الث

ّة و امليكانيكيّ شهدت الصناعات الكيميائيّ  
 
ة ت خاصّ ا و قد برّزا هام ّجهيز الكهربائي نموّ ة و صناعات الت

استقطاب  ناعة بفضلمت هذه الصّ منتصف القرن العشرين و قد تدعّ ارات منذ صناعات السيّ 
ّ"و فيات  ّزموتوّر"ارات مثل جنيرال السيّ  إنتاجة في البرازيل لفروع أكبر الشركات العامليّ 
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ّ و على إثر سياسة الانفتاح التي انتهجها منذ أواسط  "،وتوالتيناأ"شركة  0992س البرازيل سنة و أس 

ّاثمانينات القرن 
 
 ةوروبيّ ألّا نتاج السياراتااملختصة في  شركاتللنت بالبرازيل فروع عديد ملاض ي توط

 (6102سنة )نتاج العاملي إلّامن  % 5.3ارات في العالم ب منتج للسيّ  9ل البرازيل  إلى ة. فتحوّ و اليابانيّ 

. 

ّ* صناعة التكنولوجيا العالية 

ّ
 
 ة املباشرة و من بينعلى الاستثمارات ألاجنبيّ  باالعتمادالث اقتحم البرازيل صناعات الجيل الث

ّ ة و صناعة الطائراتالصناعة النوويّ ،ة صناعات التكنولوجيا العالية نذكر صناعة املعلوماتيّ 

ّ البرازيلية ثالث مصنع للطائرات املدنية في العالم. كما "   Embraerر ئامبرا"شركة  و ألاسلحة . و تعد 
ّاختراق أسواق البلدان املتقد ّنجحت في 

 
ّة. حدة ألامريكيّ مة مثل فرنسا و الواليات املت

ّ هذا قترّنا
 
ييرا البرازيلي و قد أحدث تغ الاقتصادناعي في م مكانة القطاع الصّ صنيع الحثيث بتدعّ الت

ّ في تركيبة صادرات البرازيل
 
ّإذ أصبحت املواد املصن

 
            ة يّ ادرات البرازيلل أكثر من ثلث الصّ عة تمث

 لصعوباتالصناعة العاملية رغم عديد ا ل البرازيل إلى طرف فاعل فيو قد تحوّ (  6105سنة ) % 53.0
ّمنها املنافسة الحادّ 

 
ّ العبر قطريةركات ة من قبل الش

 
ّالت

 
ّ مالابعة لبلدان الش  ةداخليّ ال وّقو ضيق الس 

ّل . و لم يعوّ  ةألاسواق العامليّ  و صعوبة الولوج إلى
 
ّ نمية علىالبرازيل لتحقيق الت

 
سب بل حصنيع فالت

ّه اهتمامه للقطاع الفالحي.وج ّ

ّ: ةفالحيّ ة ل البرازيل إلى قوّ تحوّ  -*

ّ مت في ظل ّو تدعّ ة منذ عهد الاستعمار البرتغالي راعات التصديريّ الزّ  نمت
 
ّالن

 
ّموذج الت

 
ي صديري الذ

ارتبطت بمنظومة   الامتيازاتفاستأثرت بالقروض واستفادت من مختلف  .0922 لبرازيل منذاتبنته 
ّلألبحاث الزراعيّ  رةمتطوّ 

 
ّ  الدن ذلك البة مك

 
سبة إلى من الحصول على أفضل مردود في العالم بالن

اعامل املرتبة ألاولىالبرازيل  إلى تضاعف إلانتاج فقد احتل ّ ىدّ أا ممّ  ،القطن و السكر و الصوجا في  ي 
والي )حالقهوة  إنتاج

𝟏

𝟑
  % 21.2ألاولى ب املرتبة )كذلك قصب السكر (  6102إلانتاج العاملي  سنة    

ّضافة إلى أهمية إنتاج القوار.. ( باّل 6105من إلانتاج العاملي سنة 
ّتنتظم الزّ 

 
غالبا ما تفوق مساحتها ألف هكتار من نوع  صديرية ضمن مستغالت كبرّىراعات الت

. و قد شهدت هذه الزراعات توسعا هاما و ال يزال في أغلبها  قطرية عبرشركات لالالتيفونديا تابعة 

ّالبرازيل لم يبلغ  بعد طاقة إنتاجه القصوى .

 ّ  لتلبية الحاجياتواجن ركز البرازيل أيضا على إلانتاج الحيواني و خاصة إنتاج لحوم ألابقار و الد 
ّ كثر منأة تسهم بأصبحت املواد الزراعيّ  ة خاصة.وق العامليّ املتزايدة من الس 

𝟏

𝟑
البرازيلية الصادرات     

ّ 6105سنة 
 
ّ مليار دوالر 90رت ب ة ضخمة قد ّقة بذلك عائدات ماليّ محق ّ.نةفي نفس الس 

ّ وقد
 
ّتمك

 
ّجاري بفضل الفوائض ن البرازيل من تغطية عجز ميزانه الت ّ ةيّ راعات التصديّرخمة للزّ الض 

عة و العامليّ  ألاسواقة ليدعم حضوره في من قفزته الاقتصاديّ  داستفا كما  ادلالتب طراففي أ ينو 

اري  ّ. التج 

ّ
ّ



3 
 

ّإلاشعاع إلاقليمي و العاملي للبرازيل :  -6

ّ 0922منذ  اعتمد البرازيل
 
ّنمية املتخارج و قد أعطيت ألالويّ على نموذج الت

 
ّاالح صنيعة للت

 
على  ث

ّ
 
ّالت

 
ّجارة الخارجيّ صدير و قد تسارع نسق نمو الت

 
سياسة الانفتاح  سعينات في ظل ّة مع بداية الت

ّ
 
ّالاقتصادي و الت

 
ّ . وجارّيحرير الت

 
ّة هامّ ق فوائض تجاريّ أصبح البرازيل  يحق

 
ّري جاة في ميزانه الت

ّ هو لئن كانت أغلب صادرات
 
 واقأسز حضوره في يعزّ  فتئفإن البرازيل ما ، جه نحو بلدان الشمال تت

ّّودعم نفوذه في منطقة أمريكا الجنوبية عبر تكيو  الجنوب وبية وق املشتركة لبلدان أمريكا الجنين الس 

م ان آلاندية )البيرو و كوملبيا...( و من مظاهر ذلك تدعّ لد) املركوسور( و توطيد عالقات مع الب

حصة البرازيل من مبادالت السلع تمثل حوالي   حضوره في أسواق الجنوب إذ أصبحت 
𝟏

𝟑
من     

إضافة إلى أهمية مبادالت الخدمات التي  6105واردات أمريكا الوسطى و الجنوبية سنة صادرات و 

تمثل أكثر من 
𝟏

𝟒
الصادرات و قرابة  

𝟏

𝟐
ّ.6105 الواردات سنة  

ّ
 
ّ ا من خالل نموّ ى إشعاع البرازيل عامليّ يتجل

 
اته ن بعض شركاستثماراته املباشرة في الخارج و توط

ّ عبرالقطرية
 
ّ "رائامبّر"م مثال شركة امي و املتقد ّفي العاملين الن

 
ّلصناعة الطائرات الت ت فروعها سي أس 

ّ إلاشعاع العاملي للبرازيلين و مصر. كما يبرز في أوروبا و الصّ 
 
ي فقضايا الجنوب ليه من خالل تبن

ّ أقطابمواجهة 
 

ّالش
 
تزعمه مجموعة العشرين في مفاوضات )ة مات الدوليّ مال في اجتماعات املنظ

ّاملنظمة العامليّ 
 
ّ. (جارةة للت

ّأصبح البرازيل من أبرز ألاقطار الصناعيّ 
 
قها و من أهم القوى ة الجديدة بفضل القفزة التي حق

ّهي الد ّ فما، بالجنوب ة إلاقليميّ 
 
ّ. ارتكزت عليها هذه القفزة ة التيّ نظيمية و البشريّ عائم الت

II-  ّ ّالد 
 
ّة ة البرازيليّ ة للقفزة الاقتصاديّ نظيمية و البشريّ عائم الت

ّ
 
ّعة منها أهميّ مات متنوّ فضل تضافر مقوّ بة ق البرازيل قفزته الاقتصاديّ حق

 
ّموية نة السياسات الت

ّ
 
ّصيد البشري بهدف و تثمين دور الرّ و استغالله م في املجال و محاولة التحك

 
ّ.ادي ّمو الاقتصدفع الن

ّ

ّعائم التنظيمية :الد ّ -0

ّة البرازيل منذ ثالثينات القرن العشرين ثالث نماذج تنمويّ  تبنىّ 
 
ّرك

 
محاكاة لنموذج صنيع كز فيها على الت

ّك الرئيس ي للتنمية.مة الصناعية و اعتبار أن الصناعة هي املحرّ البلدان املتقد ّ

- ّ
 
ّصنيع املعوّ نموذج الت

 
ّوريد : ض للت

ّ
 
ّتبن ّت الد 

 
ّولة هذا الن

 
 على باالعتماد  0922سنة ة و إلى حدود الثينات الاقتصاديّ موذج بعد أزمة الث

ّنحو  الاستثماراتولة و توجيه ة للد ّالذاتيّ إلامكانيات  ّالوطنيّ  وّقالس 
 
ة اليّ عويل على املوارد املة دون الت

ّألاجنبيّ 
 
ّة و قد مث

 
از مشاريع نجباة ولة على تطوير البنية ألاساسيّ الد ّ. كما عملت  صنيعل ذلك بداية الت

ّالطرقات و بناء العاصمة الجديدة .  ضخمة كمد ّ
ّعوّ 

 
ّ و الحد ّة مو الاقتصادي لبناء الوحدة الوطنيّ ل البرازيل على الن

 
 مواجهة مسألة فيمساواة من الال

ّ
 
ّتخل

 
ّف الش

 
ّرقي.مال الش

ّ
 
ّ ركيز نسيج صناعي متكامل الفروعتة متينةو صناعة وطنيّ  رساء أسسإلى عموذج ساعد هذا الن
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- ّ
 
ّنموذج الت

 
 0993ّو  0922التصدير  بين  ث علىاصنيع الحنمية املتخارج بالت

 ّ
 
ة " و قد أفض ى إلى مزيد تدويل الاقتصاد موذج املنطلق الحقيقي "للمعجزة البرازيليّ أعتبر هذا الن

ّ ّ اقتصارهو  ق الخارجيةّوالبرازيلي رغم ارتباطه بالس 
 
د ي و ألاجنبي و قعلى رأس املال الخا. املحل

ّة إلى الزّ ولة عناية خاصّ هت الد ّوج ّ
 
ّراعات الت

 
ّصديرية الت

 
 ةتغطي ة هامة أسهمت فيرت موارد ماليّ ي وف

ّ
 
رة ناعة قدولة على جذب الاستثمار ألاجنبي املباشر لكساب الصّ صنيع  كما عملت الد ّنفقات الت

ّتنافسيّ 
 
  .اديمو الاقتصة ولدفع الن

ّ:  0993الانفتاح الاقتصادي منذ  -

صبح له أكبر دين خارجي ضمن بلدان الجنوب فسارعت أا في مديونيته و ارتفاعا هام ّ ل البرازيلسج ّ
قت برنامج إلاصالح الهيكلي منذ تسعينات القرن طلب جدولة ديونها و لتحقيق ذلك طبّ  الىولة الد ّ

ّ العشرين
 
الي ف"ة مثل شركة ة و خوصصة املؤسسات العموميّ الجمركيّ ي يقض ي بإزالة الحواجز و الذ

ّ. ل منتج و مصدر للحديد في العالمأوّ  يهّو" دي ريو 
ّ
 
ّة و كذلك الفالحيّ الصناعيّ  البرازيل إنتاجن هذا النموذج من تطوير طاقة مك

 
ن من اقتحام ة و تمك

ّ. أسواق جديدة

 ّ
 
ّمك

 
 ةو امتالك طاقة تصديريّ  امندمج اصناعي انسيجنموية املتعاقبة من بناء نت التجارب الت

الذي يملك بنية صادرات تجمع بين  الجديدة ةعالية وهو البلد الوحيد ضمن البلدان الصناعيّ 
ة وهو بذلك يشبه إلى حد كبير بنية صادرات ة و الطاقيّ ة و املنجميّ ة و الفالحيّ ادرات الصناعيّ الصّ 

ّزا و لتدعيم هذا التميّ جديدا متميّ  امة لهذا أعتبر بلدا صناعيّ البلدان املتقد ّ
 
ّفي مز سعى إلى التحك

ّ. مجاله

- ّ ّالس 
 
ّم في املجال :عي إلى التحك

ّ
 
ّبدأت محاوالت التحك  ةادس عشر و ارتبطت بدورات اقتصاديّ م في املجال انطالقا من القرن الس 

ّ
 
ّ نت منمتتالية مك . أسهم كذلك في توسيع املجال و ربط  ة مراحلإحياء مناطق شاسعة على عد 

ّاألاقاليم ببعضها البعض. فكانت في البداية دورة قصب 
 

لثامن لشرقي و في القرن اامال لسكر في الش

رة القرن التاسع عشر إلى دّو أواخّرثم انتقلت في  لوسط الغربياعشر دورة الذهب و تربية املاشية في 

 طور إدماج أن بديالعشّرالجنوب الشرقي. و منذ مطلع القرن في  بناملطاط في أمازونيا ثم دورة ال
ها الطريق عبر ألامازونية . لكن بالرغم من ذلك عة أهمّ اب الوطني بانجاز شبكة نقل متنوّ نات الترّ مكوّ 

 امناتهكال يزال البرازيل يشكو اختالال إقليميا  وهو بذلك غير قادر بصفة كلية على الاستفادة من 
ّئلة خاصة في أقاليم الرّ ة الهاالطبيعيّ 

 
ّ. ان تعمير هذه املناطقيادة بالرغم من محاوالت السك

6-  ّ ّ ة : عائم البشريّ الد 

ّ
 
يمثلون طاقة استهالك كبرى  6103مليون ساكن سنة  611ع البرازيل برصيد بشري هام تجاوز يتمت

ّة لدى العدد ألاكبر من بسبب تواضع املقدرة الشرائيّ  بعد لم يتم استغاللها
 
 ان و لكن هذهالسك

ّ  ةالاستهالكيّ الطاقة 
 

ّ في ظل ّ لالرتفاعحة مرش ّ للناتجن املستمر التحس 
 
ي الداخلي الخام للفرد الذ

. كما  6105دوالر سنة  00051 إلى 0993سنة  أمريكي دوالّر 3553تضاعف قرابة ثالث مرات  و مر من 



5 
 

ّساهم ارتفاع نسبة  التحضّ 
 
  أسهمرفيع نسق الاستهالك . كما في ت  6102سنة  % 93ي بلغت ر الت

لثمن ايد عاملة وفيرة و زهيدة  إلى توفيّر -ا للمدن بهبالرغم من املشاكل التي يسبّ  -النزوح الريفي،
ّ
 
ّي و ألاجنبي تساعد على الضّ يستفيد منها رأس املال املحل

 
 لزيالبرا عغط على كلفة إلانتاج. كما يتمت

ّ بعدد هائل  نشيط مليوّن 015كان بلغ عددهم أكثر من من النشطين قرابة نصف العدد الجملي للس 

ّ  .  6105سنة 

3- ّ ّدة  : روح ريادية متجد 

فدوا عليه منذ القرن السادس عشر من مختلف اّوتاملهاجرين الذين استفاد البرازيل من أدفاق 

ّ ،القارات و خصوصا من البرتغال و اسبانيا و إيطاليا لتعمير البالد و تطوير أساليب إلانتاج 
 
رت كما وف

ّهجرة ألافارقة اليد العاملة الضرورية ملغارس قصب السكري  و البن و ضيعات القطن 

لفت أجناسها و بالرغم من ذلك  اندمجت في مجتمع و التبغ و لقد تنوعت العناصر املهاجرة و اخت

ز تميّ ة. كما يقتصاديّ واحد متعدد ألاعراق و الثقافات ساهم ذلك بشكل مباشر  في تحقيق القفزة الا
ّ
 
ة ان بروح الريادة  و املغامرة  و النزعة نحو التنقل و قد استغلت الدولة هذه الروح الرياديّ السك

ّ . جل إدماجها في التراب الوطنيأيادة من فاق الهجرية نحو أقاليم الرّ العالية بهدف تنشيط هذه ألاد

ّ

ّالخاتمة 

ّ
 
  أته مكانة بارزة ضمن بلدان الجنوبة نعتت " باملعجزة" بوّ في تحقيق قفزة اقتصاديّ ق البرازيل توف

ّموإشعاعا عامليا   بطة مرتولة ال تتحكم في تحديد أسعار ما تصدره و  تبقى ولكن الد ّ م يتدعّ   انفك 
 ماعينظام اجت ة وفي الحقيقة تحققت القفزة الاقتصادية في ظل ّارتباطا وثيقا باألسواق الخارجيّ 

ّ ومجالي
 
ّ فإلى أي ّ، و الاقتصادي ق البرازيل النمجائر . و لئن حق

 
ّق في تحقيق مدى وف

 
 .نميةالت
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ّ   6102امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية 

ّاختبار مادة الجغرافيا  شعبة آلاداب 

ّ. النفوذ ألامريكي في العالم حوّل: دراسة وثائق  2املوضوع 

 التقديم 

ة بعض رسم بياني يبرز حص   10. الوثيقة عدد  فوذ ألامريكي في العالمالن   راسة أربعة وثائق تهم  تشمل الد  

 البلدان من 
 

مصدرها   4102سنة ة الخمسمائة ألاولى في العالم حسب رقم معامالتها ركات عبرالقطري  الش

  4100،  "011قلوبال فورتون  "
 
 والر ألامريكي في الاقتصادمكانة الد  "ن يبي   انية  فهي نص  أما الوثيقة  الث

اريخ والجغرافيا ورد بكتاب الت  ،  4112 ،" ةمريكي  ة ألا جيرار دورال ، أطلس إلامبراطوري  "خذ من أ"العالمي 

  .00ص  ،4102، ناتان ، باريس 
 
 و تتعل

 
ن م اقتطفت "ة ة ألامريكي  ياسة الخارجي  بالس  "الثة ق الوثيقة  الث

خطاب هيالري كلينتون كاتبة الدولة للخارجية ألامريكية  أمام مجلس العالقات الخارجية بواشنطن في 

  اريخ، ورد بكتاب الت   4112جويلية  00
 
 ص 4102ة ، هاشات للنشر ، باريس ربية املدني  والجغرافيا  و الت

 القوة العسكرية ألامريكية"جدول إحصائي ثابت تناول معطيات حول   12في حين أن  الوثيقة  عدد    42

 "مقارنة بقوى أخرى ، مصدرها " 
 
و  01ص  4102سيبري يير بوك   "وليالح و ألامن الد  زع الس  نح و التسل

 . 482ص  4102ة ، ناتان هائي  ناريخ والجغرافيا لألقسام التاب الت  و ك 04

 ي
 
ة  ادي  الاقتص ةقو  الو دوره في بناء  ألامريكي الاقتصادي فوذالن   أشكالالوثائق ببعض  موضوع قتعل

 ة .حدة ألامريكي  للواليات املت  

 فوذ الاقتصادي  ألامريكي في العالم ؟ الن  فما هي أشكال  -

 ة في العالم ودوره في دعمحدة ألامريكي  ياس ي و العسكري للواليات املت  فوذ الس  الن  ما هي مظاهر  -

 نفوذها الاقتصادي ؟

I- ّ
 
ّ ة في العالمحدة ألامريكيّ أشكال النفوذ الاقتصادي للواليات املت

 املتحة العظمى ة نفوذا عامليا متعدد ألاشكال بوأها منزلة القو  حدة ألامريكي  تمارس الواليات املت  
 
في مة ك

  العالم املعاصر.

0- ّ
 

ّ: ةركات عبرالقطرية ألامريكيّ نفوذ الش

هي شركة كبرى تمارس أنشطتها مباشرة أو عن طريق فروعها في بلدين أو أكثر مع  عبر القطريةالشركة 

   -ببلدها ألاصلي كما تتميز بترابط الوحدات التي تكونها )الشركة ألام  الاجتماعيبمقرها  احتفاظها

دة و يكون رأسمال الشركة موح   إستراتيجيةالفروع( داخل نظام قرارات يضمن سياسة متناسقة و و  

 . د الجنسيات مع هيمنة لحصة بلدها ألاصليعبر القطرية متعد  
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من الواليات املتحدة ألامريكية على أكثر من يته
𝟏

𝟒
الخمسمائة ألاولى في العالم  الشركات عبر القطرية   

شركة تنشط في اختصاصات متنوعة مثل أكسون  040ما يزيد عن  أي  4102التها سنة حسب رقم معام

موبيل و شفرون في املحروقات و وول مارت ستروس في تجارة التفصيل وجنرال موتورز في السيارات ... 

جن ي ألا م فهي تهيمن على الاستثمار وتمارس الشركات عبر القطرية ألامريكية نفوذا ماليا ما انفك يتدع  

ل ال يقتصر ألامر على النفوذ املالي ب املباشر الصادر و الوارد نتيجة لتدويل إلانتاج و لعوملة الاقتصاد.

خل ونفوذ سياس ي تد(دورها في تشغيل القوى العاملة في البلدان املضيفة )يتعداه إلى نفوذ اجتماعي

  .بلدان العالم الثالث خاصة فيالشركات في توجيه الحياة السياسية بطريقة غير مباشرة 

على  ق رتبة ألاولى في عدد الشركات عبر القطرية وهي بذلك تتفو  ة املكما تحتل الواليات املتحدة ألامريكي  

العاملية ادرات في الصعامليا تبة ألاولى ي أصبحت تحتل الر  ين الت  اليابان و فرنسا و أملانيا و كذلك على الص  

 في السنوات ألاخيرة .

    املباشرة  ةعلى أدفاق الاستثمارات ألاجنبي  يطرة ة في الس  ة ألامريكي  نفوذ الشركات عبر القطري  د تجس

  لىعوهو ما يعكس قدرة هذه الشركات  ةادر الص  
 
ن في الخارج أما بالنسبة لألدفاق الواردة التوط

 فتعكس دينامية الاقتصاد ألامريكي و جذبه  لالستثمارات. 

 حدة ألامريكي  يمنح ذلك الواليات املت 
 
 م في الاقتصاد العالمي.ة  قدرة عالية على التحك

 داول و الانتشار وهي الدوالر. ة تمثلها عملة واسعة الت  نقدي   ة ة بقو  ة املالي  مت القو  تدع  

ّ والر ألامريكيدهيمنة ال -4 ّة :ة العامليّ وق املاليّ على الس 

ت في املبادالت التجارية العاملية و في الاستثمار و في مداوال فهي العملة املعتمدة  الدوالر عملة عاملية مهيمنة.

 رف في العالم في حين أن العملة الثانيةة الحتياطي الص  العملة ألاساسي   البورصات العاملية فهوال يزال

 .% 2فكان في حدود  الياباني أما اليان % 02املنافسة للدوالر وهي اليورو لم تتجاوز حصة 

ّة من احتياطي  الصرف في العالمالعامليّ  حصة أهم العمالت*

 
 .33.  6102ورد بكتاب التاريخ والجغرافيا ، ناتان ، باريس  "، 6112أطلس إلامبراطورية ألامريكية ، "جيرار دورال ، املصدر : 

عمالت
أخرى
10%

الدوالراألمريكي
68%

اليورو
13%

اليان
5%

الجنيه 
اإلسترليني 

4%
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ّمكانة  الدوالر ألامريكي من احتياطي الصرف العاملي* 

ة مثل والطاقي   ةالفالحي   فأغلب املواد ألاولية ،التجارية العامليةيعتبر الدوالر عملة تسعير نصف املبادالت 

ة لنقدي  ا والدوالر و اعتماده على نطاق واسع في العمليات املالية  انتشار و يمنح   النفط تسعر بالدوالر.

 
 
ذلك أن تغير ي العالم ة  تأثيرا كبيرا في الاقتصادحدة ألامريكي  م في قيمته الواليات املت  عبر العالم و التحك

  ةالعمالت ألاخرى بقي   قيمته بالنسبة إلى
 
ر في مستوى قدرة الاقتصاديات ألاخرى على املنافسة فعندما يؤث

 . قيمة الدوالر تتقلص عائداتها عند التصدير وتتفاقم نفقاتها عند التوريد تتراجع

  تختلف مل الاجتماعيةيؤثر تذبذب سعر صرف الدوالر في  ألاسواق املالية على ألاوضاع الاقتصادية و

 بلدان  العالم.

النفوذ السياس ي و العسكري للواليات املتحدة  بهايحظى  التيالدوالر هذه املكانة من الثقة  يستمد

 ألامريكية.

II- ّوذ الاقتصادي ألامريكي النفوذ السياس ي و العسكري و دوره في دعم  النف

ة  بعد انهيار إلاتحاد السوفياتي في نهاية تسعينات القرن العشرين إلى حدة ألامريكي  الواليات املت    لتتحو  

 القو  
 
ولي و جعلت حدة و مجلس ألامن الد  مة ألامم املت  ة العظمى الوحيدة في العالم إذ  هيمنت على منظ

د تدعم الاقتصا إذراعية ملصالحها  تأدوا يولقد الد  صندوق الن   لمي و االهياكل الدولية كالبنك العمن 

  الحر  
 
عبر  اهشركاتيبرالية و تعمل على فتح ألاسواق و تحرير الاقتصاد خدمة ملصالح و تدافع عن الل

 ة.القطري  

حدة  أصبحت احة الدولية . على الس   فاعل ل ا في العالم فهي أو  ا و قيادي  تلعب دورا أحادي   الواليات املت 

 ظروف السياسية و الاقتصادية العاملية.للول السياسة الخارجية ألامريكية وفقا حولكن تت

ى حلفائها وليين للحفاظ علة شبكة مصالح و تعاون مع بقية الفاعلين الد  حدة ألامريكي  الواليات املت    تنسج

ة  لتدعيم هذه املكانة و ذلك من خالل تدعيم ة الذكي  ل على  القو  و مصالحها في كل دول العالم و تعو  

 كنولوجي خاص  جديد الت  والت   العلميالبحث 
 
قها و تفو   حدةة الواليات املت  رمز قو   الثة في صناعات الجيل الث

 
 
 العسكري.  هانفوذ ز ذلكو قد عز   الوثعلى بقية منافسيها من بلدان الث

0- ّ
 
ّفوذ العسكري : الن

مليار دوالر وهو ما  284قيمتها لغت بة في العالم ل ميزانية عسكري  و  أالواليات املتحدة ألامريكية   تحتكر

 
 
للمملكة املتحدة ة مرات امليزانية العسكري   01ين وأكثر من للص   رات امليزانية العسكريةم 2منل أكثر يمث

 . و فرنسا
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ّامليزانية العسكريّ        
 
ّة مقارنة بقوى أخرّىألامريكيّ حدة ة للواليات املت

 
ّ"املصدر: 

 
ّالتسل هائية ، ناتان نو كتاب التاريخ والجغرافيا لألقسام ال 06و  01. 6105سيبري يير بوك  "ولي الح و ألامن الد ّح و نزع الس 

6102  .699 .ّ

 وزارة الدفاع وهو ما شج   ة عن طريق طلبياتالعسكري   ةقو  ال الفيدراليةتدعم الحكومة 
 

ركات ع الش

 
 
 طوير و تنفيذ هذه املشاريع و من نتائج ذلكالبحث والت   لىعة ائرات الحربي  العمالقة إلنتاج ألاسلحة والط

 ة لألسلحة بقرابة  ادرات العاملي  هيمنتها على الص  
1

3
 مة على منافستها املباشرة روسيا.متقد    

 

ّحصّ  
 
 (%العالم مقارنة بقوى أخرى )ة من صادرات ألاسلحة في حدة ألامريكيّ ة الواليات املت

 
 

ّ"املصدر: 
 
ّالتسل هائية ، ناتان نو كتاب التاريخ والجغرافيا لألقسام ال 06و  01. 6105سيبري يير بوك  "ولي الح و ألامن الد ّح و نزع الس 

6102  .699 .ّ
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 وتستعملرأسا نوويا  0011ة في العالم بعد روسيا ب ة نووي  ووي فهي ثاني قو  الح الن  سبة إلى الس  أما بالن

 ا. ول املناوئة لها  كذلك لدعم حلفائها عسكري  كوسيلة ردع للد   ةالنووي   ةهذه القو   

ّدور النفوذ  السياس ي و العسكري في دعم النفوذ الاقتصادي :  -6

 
 
  ديولوجيايدت وجاهة إلا تأك

 
 الل

 
دة الواليات املتحبوفياتي وهو ما دفع حاد الس  يبرالية بعد انهيار إلات

  كما أن  موذج الاقتصادي عبرالعالم نشر هذا الن  إلى ألامريكية 
 
اد حبروز دول جديدة منافسة لها مثل الات

ة املحروقات ص  اخة يطرتهم على املوارد إلاستراتيجي  سإحكام  إلى ألامريكيينة دفع الشعبي   ينوالص   ألاوروبي

ألاسواق  فاذ إلىة عبر العالم لضمان الن  اتها العسكري  نشر قو   إلىة فسارعت العاملي   وق يطرة على الس  و الس  

مع حلفائها بهدف كسب  ةديبلوماسي   اتفاقياتعقد  إلىجاري كما بادرت العاملية ودعم الحضور الت  

 . إلى مزيد تحرير اقتصادياتهاول تأييدهم في القضايا السياسية والدولية و لضمان دفع هذه الد  

   
 
 .ة على العالم ياس ي و العسكري لدعم هيمنتها الاقتصادي  حدة نفوذها الس  فت الواليات املت  وظ

ّالخاتمة 

 وثائق هام  
 
ف على أشكال نتنا من التعر  ة بما تضمنته من أرقام مطلقة و نسب مائوية و معلومات مك

 فوذ الق إلى دور الن  ها لم تتطر  فوذ الاقتصادي لكن  فوذ ألامريكي في العالم و دوره في دعم الن  الن  
 
قافي بالرغم ث

 أخاصة و من أهميته 
 
  إلى الخارج ألامريكير نمط العيش ه يعتبر الوسيلة التي تصد  ن

 
سا على ي يقوم أساالذ

 .ثقافة الاستهالك 

 

 


