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الوثيقة:0
" لقد وضعت حرب تطوان ال خاسري حدا لهيبة المغرب ،و أضيفت إلى هزيمة إيشلي ...األمر الذى شجج اسجبانيا
على فرض شروطها عام  ،1681و توقي اتفاقية تجارية اعتمادا على شروط معاهدي  1688م بريطانيا ،و مج
بي ما تضمنته ،التأكيد على نظام حماية األشخاص ،و منح اسبانيا حق اسجتيراد بضجا المغجرب ،وحجق يجيد
األسماك على الشواحل المغربية .كانجت معاهجدي الحجلح و معاهجدي لممغنيجة الموقعتجان ننفجا مج المغجرب
حافزا لفرنشا على المطالبة بالمثل ...و وقعت معه تشوية  11غشت  ،1681تححلت بموجبها على امتيازات ترعى
بها محالحها التجارية في البمد ،و أكدت بدورها على حماية األشخاص المغاربة"...
هحود العربي هعريش ،الوغرب األقصى في عهد الحسي األول ،دار الغرب اإلسالهي ،بيروت ،ط،1161 ،1.ص.04-11.

الوثيقة:2
" ...أدرك المخزن منذ نكشة إيشلي عجزه تجاه هذا الغزو[ الغزو األوربي] ...فاضطر شيئا فشيئا إلى تقديم
تنازالت ،أدت إلى فتح الباب أمام رغبة األوربيي في االتجار بحرية ،فنمت محالحهم االقتحادية في إطار
معاهدات تحمي تلك المحالح قانونيا ،مثل معاهدي 1608م م فرنشا ،و1688م م إنجلترا .و قد كان االنهزام
أمام اإلسبان في حرب تطوان 1684-1681م كارثة ...تزايد بشببها النفوذ األجنبي اقتحاديا وعشكريا ،مما فرض
على المغرب أداٌ غرامة 144مليون بشيطة ،وما تمها م معاهدات 1681-1684م م اسبانيا و1681م م فرنشا.
كل هذا أفقد المغرب ما كان يتمت به م توازن ...في مختلف المجاالت ...خاية الجانب المالي والنقدى"...
عور أفا  ،هسألة النقىد في تاريخ الوغرب في ق( 11سىش  )1148-1611هنشىرات كلية اآلداب...أكادير ط،1166 .ص111.

الوثيقة:3
" لقد عرفت الرأسمالية في أوربا أوجها منذ منتحف القرن 11م وم مظاهر ازدهارها االختراعات الكبرً في
ميدان الموايمت ...ولما كان البحر المتوسط مجاال لحراع دولي  ...فقد بلغ التنافص أشده ...و كانت النتيجة أن
زادت أهمية المضايق ،و هنا زاد اهتمام الدول بمحير المغرب كبلد يشرف على مضيق هام يحل األطلشي
بالمتوسط ...وكان لهذه اآللة االستعمارية نظري خاية للمغرب لعوامل عديدي منها قربه م أوربا
و إشرافه على منفذ جبل طارق الهام و مجاورته للجزا ر ،و كذا اعتباره منفذا نحو قلب القاري اإلفريقية التي
تعمل الشركات األوربية م أجل الويول إليها لما لها م أهمية في تحريف البضا  ،فضم ع األهمية التي
توليها نفص الشركات للمغرب وتبحث ع الشبل للتغلغل نحو الداخل بحثا ع الموارد التجارية ،و يمك القول
أيضا بأن التنافص اإلمبريالي على المغرب قد اشتد لما أظهره م ضعف و قابلية لمستعمار"...
هحود العربي هعريش ،هرجع سابق ،ص01-01.
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الوثيقة:4
تطىر عدد أفراد الجالية األوربية وعدد الوحوييي الوغاربة خالل القرى 19

السنة
1858
1885
1894

عدد أفراد الجالية األوروبية
700
3500
9000

عدد أفراد الوحوييي الوغاربة
400
8000
20000

تاريخ العالن خالل القرى  19الوولكة الوغربية وزارة التربية الىطنية وتكىيي األطر ،ص 276

الوثيقة:5
" شهد عهد الشلطان الحش األول موايلة للجهود اإليمحية التي كان قد دشنها محمد ب عبد الرحم  ،أمم
في مواجهة القوً االمبريالية الطامعة في الشيطري على المغرب ،وقد شملت اإليمحات أهم القطاعات الحيوية
والبنيوية في البمد مثل النظام اإلدارى (البنيات المخزنية)والنظام المالي(الجبايات والنقود) والنظام العشكرى
(الجيش)...عمل الشلطان على استقدام مجموعة م الخبراٌ م الدول األوربية أوكلت لهم مهمة تدريب مختلف
فرق الجيش المغربي...وكان للحش األول اعتناٌ كبير بتححي الثغور وبناٌ أبراجها وجلب لذلك المهندسي
األجانب...وكذلك استيراد مدافعها م أوربا...وامتاز العهد الحشني بتشييد سلشلة م القحبات خارج المدن
الر يشية ...واألسوار و تدعيمها في جمي المناطق االستراتيجية كالريف ونواحي وجدي و ممر تازي و الشهول
األطلشية وسوس"...
هىسىعة الحركة الىطنية والوقاوهة و جيش التحرير بالوغرب ،الجسء  ،1الوجلد  ،1هنشىرات عكاظ ،الرباط ،أكتىبر  ،1448ص16 .إلى 14

.0ض (ى) الوثا ق  0و 2و 3و 4و 5في سياقها التاريخي( الزم  ،المكان ،الموضوع) (30ن)
.2حدد (ى) معنى المفهوم والعلم المشطر تحتهما في الوثيقتي  3و32(5ن)
 .3أنجز(ى) انطمقا م الوثا ق  0و 2و 3و 4اآلتي33( :ن)
أ -استخرج(ى) م الوثيقتي  0و  2أشكال الضغوط االستعمارية األوربية على المغرب
ب -استخرج(ى) م الوثا ق  0و 2و 4نتا ج هذه الضغوط على المغرب
ج  -فشر(ى) انطمقا م الوثيقة  3الضغوط االستعمارية األوربية على المغرب منذ منتحف القرن 09م
 .4ركب (ى)الفكري األساس للوثا ق الخمص (32ن)
.5اكتب (ى) انطمقا م الوثيقة  5وتعلماتك فقري تبرز أشكال ومضمون اإليمحات المغربية خمل القرن
 09م ()32
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"م بي أهم تأثيرات النمو الديمغرافي ،تزايد الضغط على الموارد :الماٌ ،التربة ،الموارد النباتية والحيوانية...
كما أن تعاقب فترات الجفاف ،فاقم العجز في هذه الموارد وساهم في تشري عملية تدهورها...وبحكم وجود
المغرب في منطقة االنتقال المناخي فإنه يتوفر على موارد هشة مهددي بالتدهور الشري في حالة االستغمل
المفرط  ،فاألراضي معرضة بشكل كبير للتعرية والغابة في تراج سري والمراعي مهددي بالتححر والموارد
البحرية تزداد ندري ......وهذا يتطلب وض ترسانة قانونية لحماية الموارد وتخفيف األضرار والتدابير المالية
واالستثمارات الضرورية وإحداث مؤسشات للمراقبة والتدبير ووض برامج للتحشيص والتربية وإقرار
توجهات محافظة على البيئة في مجال الحناعة والشياحة وتشجي الشلوكات المقتحدي للماٌ وجودي التدبير
الفردى للنفايات "...
hcp.ma/Gestion-durable-des-ressources-naturelles-et-de-la-biodiversite-au-Maroc Etude dans le cadre de la réflexion prospective sur le Maroc 2030

ج وضعية الموارد الطبيعية بالمجال المغربي :الثروي الشمكية ،الموارد الما ية والغطاٌ النباتي
ج العوامل المفشري لهذه الوضعية
ج أساليب تدبير الموارد الما ية و الغابات
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" تشير إححا يات األمم المتحدي  ...أن العمالة الوافدي تشكل نشبا عالية .ففي دولة اإلمارات تشجكل  %80.5وفجي
دولة قطر  %73م مجموع الشكان النشيطي عام  ،2336أما في مملكة البحري فقد أيبح األجانجب يشجكلون
نحف الشكان تقريبا في نهاية  .2337و تتركز معظم العمالة الوافدي خحويا األسيوية في قطاعات الخجدمات...
و بشكل عام تشكل العمالة الوافدي اآلسيوية في الخليج نشبة  %69.9تليها العمالة العربيجة ب  ،%23.2و ذلجك
لعدم مقدري دول الخليج على توفير العمالة الوطنية...إضافة إلى اسجتبعاد النشجاٌ عج سجوق العمجل إال بنشجبة
ضئيلة ...بيد أن العمالة األجنبية مغلوبة على أمرها ،فهجي تتلقجى أدنجى األججور ،وتشجتغلها الجدوا ر الرسجمية،
m.ahewar.org
والشركات المعنية باستيرادها ،و ال تحظى بأية حقوق"...

 توزي الشكان النشيطي بالعالم العربي حاجة العالم العربي للعمالة األجنبية -االنعكاسات المترتبة ع العمالة األجنبية بالعالم العربي
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 -0وض الوثا ق في سياقها التاريخي  :الزم  ،المكان  ،الموضوع.................................................................................................
 -2تحديد المفهوم والعلم..................................................................................................................................................................................................... :
 التنافص اإلمبريالي ج الشلطان الحش األول -3إنجاز مايلي....................................................................................................................................................................................................................................:
أ -استخراج أشكال الضغوط األوربية على المغرب خمل القرن 09م م الوثيقتي 0و:2
 هزيمة إيشلي ...اتفاقية لم مغنية ... حرب تطوان وفرض إسبانيا لشروطها عام ...0860 االتفاقية م بريطانيا ...0856 تشوية غشت  0863م فرنشا...ب -استخراج نتا ج هذه الضغوط على المغرب م الوثا ق  0و 2و:4
 تزايد النفوذ األجنبي االقتحادى والعشكرى ...تقديم تنازالت وامتيازات لألوربيي ... تراج هيبة المغرب وفقدانه ما كان يتمت به م توازن... تأزم الوضعية المالية والنقدية(فرض غرامة  033مليون بشيطة على المغرب)... تزايد عدد أفراد الجالية األوربية والمحميي المغاربة خمل النحف الثاني م ق 09ج -تفشير الضغوط االستعمارية األوربية على المغرب خمل القرن 09م انطمقا م الوثيقة :3
 تحول البحار إلى مجال للتنافص االستعمارى وبالتالي ازدياد أهمية المضايق كون المغرب يشرف على مضيق يحل األطلشي والمتوسط قربه م أوربا و مجاورته للجزا ر اعتباره منفذا نحو القاري اإلفريقية البحث ع الموارد التجارية المغربية إظهار المغرب للضعف والقابلية لمستعمار -4تركيب الفكري األساس للوثا ق الخمص........................................................................................................................................................:
 – 5إبراز أشكال ومضمون اإليمحات المغربية خمل القرن 09م ..........................................................................................:
أ -م الوثيقة  - : 5االيمحات االدارية والمالية و العشكرية...
ب -م التعلمات:
 االيمحات التعليمية...ج االيمحات اإلدارية...
 -االيمحات االقتحادية و المالية...
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0ج أن يتعامل المححح م انتاجات المترشحي بشكل يشتوعب يحة المضامي المعرفية ،ويلتها
بالموضوع بغض النظر ع تعدد الكتاب المدرسي.
 -2توزي نقط الموضوع المقالي م طرف األستاذ المححح كاآلتي:
 الجانب المنهجي (2ن) نقطة العرض(7ن) توزع كاآلتي: انتقاٌ المعلومات وتغطية المطلوب(3ن)
 يحة المعلومات و خلوها م األخطاٌ(3ن)
 تنوع المعلومات وترابطها (1ن)
 الجانب الشكلي (0ن) -3يض المححح بعد ذلك مجموع النقط التي ححل عليها المترشح في الموضوع المقالي

0ج الجانب المنهجي.......................................................................................... .............................................................................................................................. ........................ :

 مججقججدمجججة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التحميم. خاتمة مناسبة :استخمص ،تقييم ،امتدادات.- 2العرض :أن يتمحور حول العناير التالية........................................................................................................................................................:
 .2.0وضعية الغطاٌ النباتي ،الموارد الما ية والثروي الشمكية:
 وضعية الموارد الما ية وضعية الثروي الشمكية وضعية الغطاٌ النباتي 2.2العوامل المفشري:
 عوامل مفشري لوضعية الموارد الما ية  :تراج التشاقطات المطرية ...التلوث ...االستغملالمفرط ...الضغط الديمغرافي...
 عوامل مفشري لوضعية الثروي الشمكية :االستغمل المفرط ...التلوث... عوامل مفشري لوضعية الغطاٌ النباتي :عوامل مرتبطة بالمناخ ...الرعي الجا ر...التححر...الحرا ق ... 3.2أساليب تدبير الموارد الما ية و الغابات
تدابير تقنية وعلمية ...وض ترسانة قانونية لحماية الموارد وإحداث مؤسشات للمراقبجة والتجدبير...
التدابير المالية واالستثمارات الضرورية ...وض برامج للتحشيص والتربية ...إقرار توجهجات محافظجة
)
على البيئة في مجال الحناعة والشياحة
- 3الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي – اللغة – شكل التقديم........................................................................................................
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 0الجانب المنهجي..................................................................................................................................................................................................... :
 مججقججدمجججة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التحميم. -خاتمة مناسبة :استخمص ،تقييم ،امتدادات.

4ن

 2العرض :أن يتمحور حول العناير التالية................................................................................................................................:
 0.2خحا ص توزي الشكان النشيطي بالعالم العربي(تدعيم الخحا ص بمؤشرات وأمثلة):
 تفاوت نشبة الشكان النشيطي حشب البلدان العربية... ضعف مشاركة المرأي في النشاط االقتحادى... تفاوت توزي الشكان النشيطي حشب القطاعات االقتحادية... -تفاوت معدالت البطالة حشب البلدان العربية

7ن

 2.2مظاهر حاجة العالم العربي للعمالة األجنبية(تدعيم المظاهر بمؤشرات وأمثلة) :
 ارتفاع نشبة العمالة األجنبية بدول الخليج.. كفاٌي العمالة األسيوية والمغاربية بدول الخليج... نقص اليد العاملة المحلية في قطاع الخدمات...واستبعاد النشاٌ الخليجيات م سوق الشغل...ج االعتماد على اليد العاملة األجنبية في مختلف األنشطة االقتحادية
 2.3االنعكاسات المترتبة ع العمالة األجنبية بالعالم العربي (تدعيم الجواب بمؤشرات وأمثلة):
 منافشة اليد العاملة األجنبية لليد العاملة المحلية... االنعكاسات في المجال االقتحادى واالجتماعي... معاناي العمالة األجنبية م االستغمل في دول الخليج....

 3الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي– اللغة – شكل التقديم......................................................................................
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1ن

