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 ستشتغل على الوثائق التالية ،اقرأها بتمعن واستعن بما درسته في الموضوع في إنجاز
المطلوب:
 الوثيقة رقم :1
"شكلت المسألة المغربية تهديدا خطيرا للسلم العام في أوربا...إن عملية إخضاع البالد كان في وسعها أن تعطي
فرنسا فرصا إلنجاز مشاري بناء السكك الحديدية أو الموانىء ،و لم تكن لالهتمامات اإلستراتيجية أهمية أقل،
فالمسألة كانت مرتبطة بحرية المرور في مضيق جبل طارق و بحرية الحركة على الطريق البحري بين أوربا
و القارة اإلفريقية .باإلضافة إلى مصلحة خاصة لفرنسا التي كانت ترغب في ضمان أمن الجزائر بمد حكمها
على كل المغرب ،و أن تمن بوجه خاص المشاري الممكنة لدولة عظمى أخرى بالمنطقة...
و اصطدمت هذه السياسة بمقاومة بريطانيا التي لم تغب عن فكرها مصالحها التجارية في المملكة الشريفة،
و التي كانت مشغولة بشكل خاص بحماية الطرق البحرية ،و هددت فرنسا كذلك مصالح اسبانيا التي كانت
تمتلك منذ القرن السادس عشر مراكز رئيسية على الساحل الشمالي للمغرب ،و تسببت في إثارة ألمانيا ،بعد
وصولها متأخرة عن عملية تقسيم العالم"....
بتصرف عن جالل يحيى ،التاريخ األوربي الحديث و المعاصر ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،د ـ ت ،ص ـ ص
110ـ.115

الوثيقة رقم :2
"عندما تم التوقي على معاهدة الحماية بين السلطان عبد الحفيظ و فرنسا ،لم تكن هذه األخيرة تجهل إمكانيات
المغرب الزراعية ،فمنذ أواخر القرن التاس عشر ،اهتم األوربيون بمسألة األرض في المغرب ،و حظيت
قضية امتالكهم لألراضي فيه بالمادة  11من معاهدة مدريد ،و بالمادة  06من معاهدة الجزيرة الخضراء...إن
منظري االستعمار من اقتصاديين و عسكريين ،كانوا يرون أن الوجود االستعماري مهزوز ما لم يقم على
دعائم يمثلها المستوطنون الزراعيون الذين يشكلون ضمانة لرسوخ السلطة االستعمارية أقوى من الضمانة
العسكرية"...
أحمد تفاسكا ،تطور الحركة العمالية في المغرب ،دار ابن خلدون ،بيروت ،0891 ،ص .7

 الوثيقة رقم :3
" أسدل ستار الحرب العالمية األولى عندما وقعت ألمانيا معاهدة الهدنة م الحلفاء يوم  11نونبر ،1111
و انتهت بذلك أكبر حرب عالمية إلى ذلك الحين ،فقد اشتركت فيها ثالثون دولة ،و استمرت أرب سنوات
و نصف...و عندما ارتف الستار على عالم ما بعد الحرب ،كان كل شيء قد تغير اقتصاديا و اجتماعيا
و سياسيا ،فالحرب نار تخرب و تعمر ،و تهدم و تبني...و على العكس مما حدث من تدمير في أوربا بسبب
الحرب ،فإن نفس الحرب كانت بالنسبة للدول الكبرى الصناعية خارج أوربا عامل بناء و تعمير".
عبد العظيم رمضان ،تاريخ أوربا و العالم الحديث ،الجزء  ،5الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،0881،ص ـ
ص918ـ. 905
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المطلوب:
1ـ عرف تاريخيا ما تحته خط في الوثيقتين رقم  1و رقم 6110................................................ 2ن
ـ مراكز رئيسية على الساحل الشمالي للمغرب ـ معاهدة مدريد ـ معاهدة الجزيرة الخضراء.
2ـ انطلق من الوثيقة رقم  1و اعتمد مكتسبك في توضيح دور المسألة المغربية في تهديد السلم العام
بأوربا6210........................................................................................................................ن
3ـ اعتمد الوثيقتين رقم  1و رقم  2في استخراج عوامل التنافس االستعماري حول المغرب و أساليب
االستغالل التي وظفتها فرنسا في ترسيخ سلطتها االستعمارية بالمغرب63......................................ن
4ـ استأنس بالوثيقة رقم  3و اعتمد مكتسبك لتحديد النتائج السياسية و الترابية للحرب العالمية
األولى63....................................................................................................................ن

الجغرافيا (16ن):
اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين حسب اختيارك:


 الموضوع األول:
تهدف التهيئة الحضرية والريفية ،في إطار سياسة إعداد التراب الوطني ،إلى مواجهة اختالالت
وتحديات المجال الجغرافي المغربي .
أكتب موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة تركز فيه على ما يلي:
التعريف بكل من سياسة إعداد التراب الوطني و بالتهيئة الحضرية والريفية.
 تقديم مظهرين من مظاهر أزمة المدن وأخريين من مظاهر أزمة األرياف بالمغرب.
 إبراز التدابير المتخذة لمواجهة المظهرين المقدمين ألزمة كل من المدن واألرياف
المغربية.

 الموضوع الثاني:
" يعرف االندماج بين شرق اإلتحاد األوربي وغربه ،تباينا واضحا على المستويين الديمغرافي واالقتصادي ،وعلى الرغم
من ذلك اتجه اقتصاد دول اإلتحاد نحو الوحدة والتكتل ،األمر الذي أهله للمساهمة ب  46بالمائة من اإلنتاج العالمي وتحقيق
ثلثي مبادالته التجارية بواسطة المبادالت البينية"...
عنEtat du monde 2008, Paris, La découverte, p 258

استئناسا بالوثيقة و باعتماد مكتسب ،اكتب موضوعا مقاليا ،من مقدمة و عرض و خاتمة تحلل فيه موضوع
االتحاد األوربي مركزا على العناصر التالية:

عوامل اندماج دول االتحاد األوربي.
حصيلة االندماج االقتصادي لدول االتحاد األوربي.
 ملحوظة :يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح.
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