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  : التّاريخ والجغرافيا الماّدة

 )يختار المترّشح موضوعا في التّاريخ وموضوعا في الجغرافيا(

 : )اختر موضوعا واحدا(التّاريخ  -أ
 : المقالة الموضوع األول 

لقد خّرَب تتابُع أحداِث العنف واالغتياالت وأعماِل القمع آمال السالم في الّشرق األوسط  الّسياق :

" Quartetم تّم وضع خارطة طريق من قبل "المجموعة الّرباعيّة 2002وخالل فصل الخريف سنة  )...(.

ن المشروع المعلن في )الواليات المتّحدة األمريكيّة، وروسيا، وأوروبا، ومنّظمة األمم المتّحدة( )...(. لك

 م بقي ِحْبرا على ورق )...(2003أفريل 

Colin  Les relations internationales depuis 1945,Collection U, Armandsse, ïMaurice Va:  المصدر

; 251.  édition, Paris, 2015, pp 250 e(édition), 14 

 المطلوب

م إلى سنة 1993تطّور سيرورة السالم من سنة انطالقا من النّّص ومن معلوماتك الخاّصة، اشرح 

 م ثّم حلّل ثالث صعوبات مانعة لحلول سالم دائم بين إسرائيل وفلسطين.2004

 : التّعليق  الموضوع الثّاني

لنا جميعا، من دون أن نتنبّه »  لماذا نقّص تاريخ الحرب الباردة؟ ألنّها، في كثير من األحيان، تُشّكِ

فقد قّسمت الحرُب الباردة بلدانا ومدنا إلى قسمْين ، ودّمرت وخلقت أمما، كما جعلت عشرات الماليين لذلك. 

ر بتطور الحرب من النّاس يحملون األسلحةَ، وقتلت من بينهم مئات اآلالف . هذا وقد ال يكون لَْغواً أن نذّكِ

لبات وــ بأّن العالم في تحّول مستمّر وبأّن التقالباردة لكي نقتنع، أمام اليقينيات األكثر تأكيدا ــ على ما يبد

 التي حدثت أمس )في الماضي( قد تتكّر غدا )في المستقبل(.  

وَيْحُضرنا في هذا السياق، أّن روسيا الّسوفييتيّة ــ خالل نصف قرٍن ــ كانت بصفة متتالية حليَف أو شريك 
(، وحليف الّصين ضّد Hitlerرنسا ضّد هتلير )، وحليف فVersaillesألمانيا ضّد ُموقّعي معاهدة فرساي 

 «. م1971الواليات المتّحدة األمريكيّة قبل أن تتحول الواليات المتحدة حلفاء الصين انطالقا من سنة 
 André Fontaine, Histoire de la guerre froide, tome 1, Paris, Seuil, Coll. «Point histoire» Ed. 1983, : المصدر  
p. 303-304.  

 المطلوب 
 .بين الّسياق التّاريخّي لألحداث المعروضة في الفقرة األولى شارحا سببْين للنّزاع المذكور في النّصّ  .1

 د( 06)                                                                                           
 عّرف بسياق كّل تحالف مذكور في الجملة األخيرة من النّّص ثّم اشرح واحدا من تلك التّحالفات. . .2

 د( 07)                                                                                       
م 1949ترة ما بين اعتمادا على الجزء الذي تحته خّط من النّّص اشرح نتيجتين للحرب الباردة للف .3

      د( 07).                                                                                م1954و
 الجغرافيا )اختر موضوعا واحدا( .4

 : المقالة الموضوع األول

م أي 2020فبراير  01في  ( BREXITالبريكسيتلقد تّم اعتماد خروج المملكة المتّحدة من االتّحاد األوروبي )

 م.2016يونيو  23يوما بعد استفتاء  1317
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 4/ املعامل : L-ARشعبة :                                                                                                                                                        األولى المجموعة

 المطلوب
ذّكْر مراحل بناء أوروبا، ثّم اشرح سببْين من أسباب خروج المملكة المتّحدة من االتّحاد األوروبّي وحلّل 

 في عمليّة بناء أوروبا.  BREXITكذلك أثرْين للبريكيسيت 

 
 :التّعليق على وثائق الموضوع الثّاني

 .19-: رهانات النفط في سياق جائحة كوفيدالمحور 

 م بالّدوالر.2021و 2000سعار برميل البترول فترة ما بين : تطّور أ 1الوثيقة 

 2021 2020 2018 2016 2012 2008 2004  2000 السنة

 64،82 30،3 70،62 39،64 113،44 109،23 33،69 26،84 السعر بالّدوالر
 Octobre 2021auto.fr-www.fiches 15 ,المصدر :  

 : خالفات حول نظام تنافسي  2لوثيقة ا

يُحدَُّد سعُر النفط ِوفَق مبدأ العرض والطلب ألنه يتم في سوٍق ليبرالّيٍ تاٍم. فالواليات المتحدة في سنة 
 2014م، هي المنتج األول للنفط وتليها المملكة العربيّةُ الّسعوديّة بعدما نُِزع منها محل الصدارة منذ 2020

(. ونجد في المرتبة الثّالثة روسيا التي تحتفظ schiste américainالنفط الصخري األمريكي )بفضل استغالل 
( OPEPلـ )ابمستوى إنتاج جيّد جّدا ذلك بسبب االعتماد الكبير القتصادها على إيرادات البترول... غير أن 

عار وضبط الّسوق تقلََّص . لكّن دور المنّظمة في تحديد األسمن اإلنتاج العالمي % 41،5هي التي تمثل  
جذريّا بسبب التّنافس المتصاعِد بين أعضائها وبسب حرب األسعار بين المملكة العربيّة الّسعوديّة وروسيا 

ويالحظ منذ عقد من السنين، أن الدول الناشئة والُمنتج الجديد الّذي هو الواليات المتّحدة األمريكيّة... 
(émergents وعلى رأسها الدول اآل ،) سيوية ومن بينها الصين التي هي أول مستورد للنفط على مستوى

ي وتأثر المكانة المتنامية للقّوة االقتصاديّة العالميّة الثّانية ف العالم، هي التي ترفع من الطلب الكلي للنفط. 
.. .طلبات النفط هو الذي يساهم، منذ عقدْين من السنين، في ارتفاع أسعار المحروقات )الهيدروكربور(

وما ترتب عليها من شلِل على مستوى  19م، في سياق جائحة كوفيد2020وخالل فصل الّربيع سنة 
دوالرا ويُصبح بذلك سلبيا )دون مستوى المنافسة( في  20االقتصاد والنقل، تزايد سعر البرميل ليتجاوز 

عربيّة أعلنت اتفاقها مع المملكة الالواليات المتّحدة األمريكيّة. وهذا نتيجةٌ للطلب وللعبة )حيلة( روسيا التي 
الّسعوديّة إليقاف اإلنتاج المفرط من قبل الواليات المتّحدة األمريكيّة ولالنتقام من سياسة ُدونَاْل ترمب التّي 

في البَاْلتِيْك  (   gazoduc Nordstream II)  تسعى إلى فرض عقوبات ضّد " َغاُزوِديْك نُوْرستِِرْم الثانية" 
Baltique …   

 .Grand Atlas 2021, Courrier International, Francinfoالمصدر :  

 المطلوب
م 2001و  2000، مثّل في رسم بياني تطّوَر أسعار برميل البترول فترة ما بين 1انطالقا من الوثيقة .1

 07م علّق عليه.                                                                                          )2021
 د( 

ومعّرفا بمصطلح  (OPEP)( شارحا معنى 2علّق على األجزاء التي تحتها خّط في النّّص )الوثيقة  .2
 د( 06)                                     "الّدول الناشئة" وكذلك دْوِر كّلٍّ منها في اقتصاد البترول.  

في اقتصاد الّدول الّرئيسيّة المنتجة للنفط، ثّم قيّْم  19، حلّل أثر جائحة كوفيد 2انطالقا من الوثيقة 

د( 07القرارات الُمتَّخَذة لمواجهة هذا األثر.                                                              )  

http://www.fiches-auto.fr/

