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الوثيقة رقم : 1
>> مكن الضغط الدبلوماسي الذي أعقب حرب تطوان  1681وكذا القرب الجغرافي من الجنوب المغربي (جزر الكنــاري)
اإلسبان من انتزاع مواقع لهم بالجنوب المغربي  .كما أن فرنسا استفادت من انتصاب مستعمراتها في التخوم الجـــــــنوبية
والشرقية للمغرب (توات ،الساورة )...وكذا تحركات بعثتها الدبلوماسية بالصويرة إليجاد موالين لمشاريعها التوسعية بالجنوب
المغربي ( ) ...وعمل األلمان على تجنيد العديد من التجار الذين يتواجدون بالصويرة كمخبرين يطلعونهم على مستجدات
المنطقة وتسربوا إلى العديد من المدارس العتيقة بسوس ( ) ...لجمع المعلومات السرية واالقتصادية ومحاولة خلق نوع من
<<
القبول للعنصر األلماني ( )...لتسهيل مأمورية التسرب وهي آلية وظفها الفرنسيون في المنطقة غداة الحماية.
أحمد تافضافت :التسرب األوربي بالسواحل األطلسية الجنوبية للمغرب . 1681-1688دار أبي رقراق .ط 4112 .1.ص 66-68:بتصرف

الوثيقة رقم 4
>>برز التدخل الدولي في شؤون المغرب من خالل قرارات مؤتمر مدريد  0881ومؤتمر الجزيرة الخضــــــــراء 0011
...فاندلعت فتن و تمردات في جهات مختلفة من البالد (بوحمارة في الشرق – أحمد الريسوني في جبالة  )...وأضحى من
الصعب تنمية مالية المخزن وتأدية الديون وإقرار األمن واإلصالحات ( ) ...وجاء اغتيال الطبيب الفرنسي موشان بمراكش
الحتالل فرنسا وجدة واإلقليم الشرقي في مارس  ) ...( 7112واألحدا الدامية بين ممال السك الحديدية وممال مينـــاء
البيضاء الحتالل المدينة ومنطقة الشاوية في غشت .0012
ولكن الثورات الداخلية لم تهدأ وشرمت في تهديد ماصمة المملكة فاس  ،والمصالح األجنبية بالمغرب ...فقامت القوات
الفرنسية باحتالل فاس في ماي  0000وأنزلت إسبانيا قواتها بالعرائش والقصر الكبير  .وأرسلت ألمانيا في يوليوز 0000
باخرتها الحربية إلى ميناء أكادير لحماية رماياها من تحركات القبائل الثائرة ...وأجرت مفاوضات مكثفة مع فرنســـــا
<<
...انسحبت بمقتضاها من ميناء أكادير في مقابل تنازل فرنسا لها من مراكزها في إفريقيا االستوائية.
مبد الحق المريني  :محطات من تاريخ المغرب المعاصر . 0091 – 0801مطبعة النجاح الجديدة .البيضاء  7100.ص. 18- 11 .بتصرف

الوثيقة رقم :8
>>
منذ إقامة نظام الحماية قامت اإلدارة الفرنسية بتطبيق سياسة للهجرة واالستيطان في المغرب لسكان فرنسيين وعناصر
أجنبية أخرى ( ) ...وكان مجموع االقتصاد العصري بين أيدي الرأسمال الفرنسي واألجنبي واإلدارات مكتةة بالموظفين
الفرنســيين.
واستنادا إلى المبادئ الكبرى المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ،وإلى المجهود الحربي الذي بدله المغرب إلى
جانـــ ب الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية وإلى الوعود الرسمية التي قدمها الحلفاء للبلدان العربية واألسيوية بوضع حد
للسيــــــطرة االستعمارية ( )...فإن الطريق األسلم لحماية سيادة المغرب ...كان يفرض دخول الحركة الوطنية في المعركة
من أجل إلغاء معاهدة فاس وإعالن االستقالل الوطني ( )...وهكذا تم إخبار حــلــفــاء فــرنــســا الــحــرة مــن طرف السلطان
(محمد بن يوسف) بتصميم الشـــــعب المغربي على وضع حد لروابط التبعية التي فرضتها معاهدة فاس ،فتم بذلك تحقيق
<<
خطوة حاسمة لتقديم عريضة  11يناير.1822
عبد الرحيم بوعبيد  :الجبهة الوطنية من أجل االستقالل – عريضة  11يناير  -1822مجلة المناهل ،ع ،66/66.مطبعة دار المناهل
الرباط  ، 4118 .ص 266 – 261 :بتصرف
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 1ـ ضع (ي) الوثائق الثالث في سياقها التاريخي ( 1ن) .
.4اشرح (ي) شرحا تاريخيا ما يأتي  :حرب تطوان – مؤتمر مدريد – نةام الحماية  -الحركة الوطنية 4( .ن).
 .8استخرج (ي) :أ ـ من الوثيقة  1ــ آليات وأساليب التغلغل األوربي في الجنوب المغربي 1( .ن)
( 1ن)
ب ـ من الوثيقة 4ــ الوضعية العامة بالمغرب بعد مؤتمر مدريد.
ــ دور التدخل األوربي في إضعاف المغرب والتمهيد الحتالله.
ج ـ من الوثيقة  8ــ إجراءات سلطات الحماية الستغالل ثروات المغرب 1( .ن)
ــ ظروف تقديم عريضة االستقالل في  11يناير .1822
(  4ن)
 2ـ ركب (ي) الفكرة األساس للوثائق الثالث .
1ـ اكتب (ي) فقرة مركزة تبرز(ين) فيها مراحل استكمال الوحدة الترابية للمغرب ( 4( .) 1868 – 1818ن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة الجغرافيا 20/20 :االختيار بين موضوعين مقالين
اكتب (ي) في أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
يتميز المجال المغربي بغنى وتنوع موارده الطبيعية  ،ولكنها تتوزع بكيفية متباينة من منطقة ألخرى  ،وتواجه إكراهات
متعددة مما يفرض تدبيرا عقالنيا الستغاللها .
اكتـبـ (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين) فيه :
ــ وضعية الموارد المائية و الغابوية و البحرية بالمغرب.
ــ أساليب تدبير الموارد المائية و الغابوية من أجل حمايتها.
الموضوع الثاني :
تعتبر الصناعة في كل من الصين والواليات المتحدة األمريكية قطاعا حيويا و رائدا على الصعيد العالمي ،بفضل تضافر
عدة عوامل ،إال أن هذا القطاع يواجه مجموعة من التحديات .
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبينـ (ين) فيه :
ــ مةاهر قوة الصناعة في كل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية؛
ــ دورالعامل التنةيمي في تفسير قوة الصناعة في كال البلدين ؛
ــ التحديات التي تواجه الصناعة الصينية.
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