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اﻟﻔﺎﻛﺲ  – 39 67 864 (221) :اﻟﻬﺎﺗﻒ81 65 824 :

الما ّدة  :ال ّتاريخ والجغرافيا
أ -ال ّتاريخ ) :اختر موضوعا واحدا فقط(
األول  :المقالة
الموضوع ّ
إنّ أزمة ّ
الثالثينات من القرن العشرين قد أ ّدت إلى إضعاف األمن الجماعيّ وساعدت على الصّعود
بقوّ ة األنظمة ال ّ
شرسة ذات اال ّتجاه ال ّتوسّعيّ ممّا ز ّج بالعا َلم في أكثر الحروب شراسة في تاريخه.
م ّيز ث ّم ح ّللْ من العبارة المذكورة أعاله ،سبب ْين للحرب العالم ّية ال ّثانية ،و ال ّلذين لھما عالقة بأزمة
سنة 1929م.
الموضوع ال ّثاني  :ال ّتعليق على نصوص
»عندما يكون سيودور ھِرْ زيل ،مؤسّس الصّھيونيّة يقول » :شعب بدون أرض يبحث عن أرض بدون
شعب« لم يكن واعيا بوجود شعب عربيّ في فلسطين وال بتطوّ ره في المستقبل )(...
شعب مبعثر ،يكاد يكون ضائعا اجتمع لينشأ ؛ كان يرجع إلى وطنه ال ّتاريخيّ ) (...كان يخرج منتصرا
من خمس حروب رغم قلّة عدد رجاله وأسلحته ) (...أصبح إسرائيل ال ّتعويض الوحيد إنْ أمكن أن
يوجد ھناك تعويض من األُلُو ُكسْ ت .لكنّ غرضا أساسيّا لم َيتح ّقق  :سالم شامل مع الجيران العرب .ولم
الخطر الرّئيسيّ الّذي يھ ّدد أمنه )(...
يت ّم أيضا ح ّل المسألة الفلسطينيّة الّتي تش ّكل ،ح ّتى أيّامنا ھذه
َ
في "أ ُسْ لُو" ،بدأنا مصالحة إسرائيليّة فلسطينيّة ،بعكس كمب دفيد " "Camp Davidمع مصر الّتي
سبقت أسلو ،وبعكس اال ّتفاقيّة مع األردن الّتي تبعتھا ) .(...فاال ّتفاقيّات مع الفلسطين ّيين تكتسي ميز ًة
أخرى  :في أسلو ،ك ّنا قد ا ّتفقنا على وسيلة تؤ ّدي إلى السّالم ،لكن قد ت ّم االعتراف بالكيان الفلسطينيّ
شعب الحصول على استقالل لم يكن ّ
أيضا ،وكذلك ضرورة إيجاد إمكانية ھذا ال ّ
قط موجودا في تاريخ
ال ّ
شرق األوسط .فاألمر ال يتعلّق باال ّتفاق في شيء كان موجودا من قبل  :فقد وُ لِد شي ٌء جديد في
أسلو«.
صادر في  ،Manière de voirالعالم ال ّدبلوماسي ،رقم ،54 :
المصدر :مقتطف من خطاب شيمون بيريس ،ال ّ
نوفمبر -ديسمبر 2000م ،ص .18 :

الـمـطــلـــوب

 (1عرّف بصاحب ال ّنصّ موضّحا الوظائف الّتي تقلّدھا في بالده ،ث ّم حلّل حدثا اشتھر به في البحث
عن السّالم في ال ّ
) 06د(
شرق األوسط.
 (2ح ّدد السّياق ال ّتاريخيّ لألحداث المذكورة داخل ال ّنصّ  ،خاصّة المتعلّق منھا با ّتفاقيات أسلو 06) .د(
) 08د(
 (3حلّل أسباب فشل ا ّتفاقيات أسلو وانعكاسات ذلك على العالقات اإلسرائيليّة العربيّة.
ب-الجغرافيا ) :اختر موضوعا واحدا فقط(
األول  :المقالة
الموضوع ّ
نشاھد بروز عالم أكثر تع ّدديّة ممّا كان عليه في الماضي .وھذا نتيجة صعود قارة آسيا بقوّ ة وخصوصا
صعود الصّين ال ّ
شعبيّة والھند وكذلك البرازيل ومجموعة من البلدان التي تفرض نفسھا إمّا عن طريق
قوّ تھا االقتصاديّة وإمّا عن طريق قوّ تھا السّياسيّة ...
سابقة ال ّذكر،
بعد توضيح اإلطار ْال ِج ُيوْ -االِقتصادي ا ّلذي تنتمي إليه البلدان المذكورة داخل العبارة ال ّ
االقتصادي
ض ِح البلدان األعضاء األخرى في ھذا الكيان ث ّم ح ّلل دورھا في إعادة ال ّنظر إلى ال ّنظام
ّ
و ّ
العالمي.
ياسي
س
ّ
ّ
وال ّ
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الموضوع ال ّثاني  :ال ّتعليق على وثائق

قوة
الموضوع  :تركيا بلد في البحث عن ّ
الوثيقة  : 1مؤ ّ
شرات اجتماع ّية اقتصاد ّية لتركيا
السّكان

ال ّناتج ال ّداخليّ

مؤ ّ
شر ال ّنموّ

بالماليين نسمة

نصيب القطاعات داخل السّاكنة ال ّنشيطة

الخا ّم /للسّاكنة

البشري

القطاع األوّ ل

القطاع ال ّثاني

القطاع ا ّلثالث

$ 9130،03 78،665830

0،767

% 23،5

% 25

% 51،5

المصدر :

Année stratégique 2018, image économique du monde 2017.

الوثيقة : 2
باالرتباط مع االضطرابات السّوريّة واجھت تركيا أزمة ھجرة لم يسبق لھا مثيل  ،والّتي حاول اال ّتفاق
المبرم ،في بداية مارس2016م مع اال ّتحاد األوربيّ إيجا َد ح ٍّل لھا ...
فقد قبلت تركيا أن تتك ّفل جميع الالجئين الّذين وصلوا إلى الجزر اليونانيّة انطالقا من سواحلھا
بمقابل معونة أساسيّة ووعود تأشيرات للرّعايا األتراك واستئناف صيرورة االنضمام إلى اال ّتحاد
األوربيّ  .وفي نفس الوقت فإنّ حالة السّياسة ال ّداخليّة أخذت تتدھور ،وبلغت عمليّات ا ّتھام المعارضين
السّياسيّين والمحامين ال ّناقدين ذروتھا ...وفوز الحزب  AKPفي االنتخابات ال ّتشريعيّة الجارية في 01
نوفمبر 2015م كان متبوعا بإسراع االنحراف االستبدادي لنظام يزداد تمركزه تدريجيّا حول شخص
رئيس الجمھوريّة وحده.
فمؤ ّ
شرات ال َما ْك ُرو-االقتصادي ليست مقلقة ما عدا ال ّتض ّخم  ...فنسبة ال ّنموّ تمّت إعادة ال ّنظر إليھا
بزياد ٍة وذلك بال ّنسبة لل ّتقديرات ،لتصل أخيرا إلى حوالي  %3،5في 2015م ؛ واالحتماالت للسّنة
2016م ستصل إلى أبعد من ذلك .و الفاتورة ّ
الطاقيّة الّتي كانت ُتزھق الميزان ال ّتجاريّ خ ّفت مع
سقوط كلفة برميل البترول ،لكنّ نسبة البطالة ظلّت مقلقلة .فقد تزايدت لتصل إلى  % 11عند نھاية
السّنة.
المصدر Image économique du monde 2017 :

المطلوب
 (1انطالقا من الوثيقة رقم  1ضعْ رسما بيانيّا مناسبا لنصيب القطاعات داخل السّاكنة ال ّنشيطة .اشرح
ال ّ
) 06د(
شكل المرسوم.
) 07د(
 (2اعتمادا على الوثيقتين ح ّدد ث ّم حلّل عنصر ْين من عناصر القوّ ة ال ّتركيّة.
 (3انطالقا من الوثيقة  2وضّح ال ّتح ّديات الّتي تواجھھا تركيا ث ّم حلّل واحدا منھا حسب اختيارك.
) 07د(

