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المادّة :التّاريخ والجغرافيا
أ -التّاريخ ( :اكتب في موضوع واحد فقط)
األول :المقالة
الموضوع ّ
ّ
« ّ
َ
سوفييت ذوي النزعة التحريفية
سه ،في بعض الجوانب،
وارث ِلي ِنين أمام ال ّ
اوو ِزى دُونغ الذي اعتبر نف َ
إن َم ُ
كان قد سعى لمحاربة اإلمبرياليّة بشدّة ()...
ي الّذي ت ّم التّعبير عنه خالل مؤتمر " َباندُونغ" (فترة ما بين  18و 24أبريل سنة
( )...والعالم الثّالث المثال ّ
ت التّحريريّةَ الوطنيّة اإلفريقيّة ()...
صين للحركا ِ
برر أيضا دعم ال ّ
1955م) ّ
شو ِإين ََلي (1976- 1898م) قد أيّد فكرة تحرير األراضي الخاضعة للسي َ
( )...وكان ُ
ط َرة اَلستعمارية
سنوات الخمسة عشرة المقبلة .وكانت ِبي ِكين تريد بك ّل صراحة أن تكون أبرز من تساند هذه الحركة
خالل ال ّ
على حساب روسيا الّتي كانت تت ّهمها باإلمبرياليّة».
المصدر :مقتطفات من مقاَلت نشرها َجاسُونَ َما ِكيِي ِسى بُوزَ ن َدا ،بتاريخ  16يوليو 2012م in Diploweb.com.

المطلوب

ين لل ّ
ص ُ
دور
مبررا ِ
ت الدّعم الّذي قدّمته ال ّ
انطالقا من هذه المقوَلت ،حلّل طبيعةَ و ّ
عمرة ،ث ّم قَ ِيّم َ
شعوب المست َ
المستعمرة.
دول الكتلة الشرقية في تحرير أراضي إفريقيا
َ
تنبيه :يجب على اإلنتاج المطلوب أن يكون مطابقا لمنهجيّة كتابة المقالة.
الموضوع الثّاني :التّعليق على وثائق
« ّ
كون هؤالء األفارقة
مصير
إن األخذ بعين االعتبار
القارة اإلفريقيّة كان موضع اهتمام األفارقة .وقد ّ
ّ
َ
بأنفسهم من ّ
ي .وهكذا كان الوضع في المستعمرات اإلنجليزيّة
ظمات مدنيّة وسياسيّة ذات طابع قوم ّ
امى ك ُُرو َما" ،و" ُهوفِيتْ بُ َوانِى"،
والفرنسيّة في إفريقيا .وكنّا نالحظ أيضا ظهور قادة أفارقة أمثال "ك َُو ِ
ور".
سيدار ِ
و" لوو بُولد ِ
سنغُ ْ
سقها مؤتمر الشّعوب
وعلى المستوى الدّولي ،فعمليّات التّنسيق لهذه الحركات التّحريريّة كان قد ن ّ
ش ْ
ش ِتير1945 ،م)
المضطهدة (بركسيل 1927م) ،والمؤتمر الخامس للوحدة األفريقية الشاملة ( َما ْن ِ
صينيّة.
ومبُو" الّذي ت ّم عقده بتاريخ  5أبريل 1954م من أجل مناقشة قضيّة السالم في الهند ال ّ
ومؤتمر " ُكلُ ْ
ومن هنا أُطلقت فكرة إقامة مؤتمر "بَاندُونغ" المشهور .قد أصبح مؤتمر "باندونع" ،الذي عقد في 18
أبريل 1955م ،مرجعا تاريخيا حاسما؛ ْ
إذ اتخذ قرارا بشأن إنهاء االستعمار الّذي استمرت عمليته بعد
المستعمرة.
بضع سنوات داخل األراضي
َ
هذا المؤتمر الّذي عقد لتقييم موقف ك ّل من آسيا وإفريقيا داخل العالم المعاصر َيعتبر ،من جهة
شرا يجب وضع ح ّد له على الفور» ،ومن جهة أخرى ،يعتبره «إنكارا للحقوق
«
اَلستعمار بك ّل مظاهره» « ًّ
َ
األساسيّة لإلنسان ولميثاق ّ
مجرد نقطة
منظمة األمم المتّحدة»  ...كانت "البُرتغال" تعتبر مؤتمر "بَاندُونغ"
ّ
سلطات الحاكمة في البرتغال تفهم ـ فيما يبدو
انطالق حاسم لمظاهر العنصريّة  ...وبكل صراحة لم تكن ال ّ
ـ معنى رسالة مؤتمر "باندُونغ" ،ولم تكن أيضا على استعداد َلتّباع نفس اَلتّجاه .واألكيد هو أنّه منذ ذلك
المؤتمر لم تعد األمور كما كانت عليه .ومنذ سنة 1956م بدأنا نالحظ اضطرابات داخل المستع َم َرات
اإلفريقيّة التّابعة لفرنسا».
أبو حيدر ،نفوذ حروب التّحرير على ثورة القرنفل ،Harmattan ،صص ،36-35-34 :سنة 2012م.
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المطلوب

ص موضّحا جنسيّة ك ٍّّل منهما ووظيفته أيّام وقوع هذه
عرف زعيمين قوميين إفريقيين مذكورين في النّ ّ
ّ .1
ؤرخين اشتهرا فيهما في فترة ما بين 1946م و1960م 06( .د)
األحداث ،ث ّم حلّل حدثين ُم َّ
ؤرخين َوقَعَا في آسيا في فترة ما
 .2حلّل ال ّ
سياق التّاريخي لألحداث المذكورة في النّ ّ
ص بواسطة حدثين ُم ّ
بين 1946م و1956م وساعدا على إقامة مؤتمر "باندُونغ" 07( .د)
ف المستع ِم ِرين وآثاره على مسار أراضي إفريقيا في فترة
ص ُم َح ِلّ َال
 .3استخرج القيمة التّاريخيّة للنّ ّ
ّ
تصر َ
ما بين 1956م و1962م( .فيما َل يجاوز  15سطرا) 07( .د)
ب -الجغرافيا (اكتب في موضوع واحد فقط)
األول :المقالة
الموضوع ّ
سياق:
ال ّ
سيطرة اَلقتصاديّة أم
ب العالم بوسائل أخرى .سواء أ َ ر ّكزنا على ال ّ
«بقيت العولمة ُاستمرار ّيةَ تغري ِ
الثّقافيّة ،فالغرب الذي ترأسه -من اآلن فصاعدا-الوَليات المتّحدة األمريكيّة ،يبدو وكأنّه يُكمل العمل الذي
بُدئ به منذ خمسة قرون من استعمار العالم»
َدانيل ُك َهان ،في :العولمة وأصدقاؤها ،GRASSET ،باريس 2004م

المطلوب

ّور الّذي تؤدّيه الوَليات المتّحدة
حلّل بواسطة أمثلة اقتصاديّة ثقافيّة واضحة عملية تغريب العالم ،والد َ
سيطرة المفروضة على كوكب األرض.
األمريكيّة في هذه ال ّ
تنبيه  :يجب على اإلنتاج المطلوب أن يكون مطابقا لمنهجيّة كتابة المقالة.
الموضوع الثّاني  :التّعليق على وثائق
الحر بين دول أمريكا الشّمالية " "ALENAإلى االتّفاق بين الواليات
الموضوع  :من اتّفاق التّبادل
ّ
المتّحدة األمريكيّة والمكسيك وكندا ""CUMEA
الوثيقة  : 1تبادل الوَليات المتّحدة األمريكيّة مع حلفائه األساسيّين
نصيب الواردات
التّبادَلت
األمريكيّة في النّاتج
الواردات األمريكيّة
صادرات األمريكيّة
ال ّ
بالمليارات من الدّوَلر ( )$بالمليارات من الدّوَلر( )$الدّاخلي الخا ّم ()PIB
لل ّ
شريك
البلدان
ا
% 20.5
314
321
كندا
% 31.1
325
262
المكسيك
% 4.3
479
170
صين
ال ّ
% 3.3
165
108
اليابان
% 3.6
596
502
ي
اَلتّحاد األوروب ّ
المصدرAlternatives Economiques hors-série, les chiffres 2018 :
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ت اَلقتصاديّةَ
الوثيقة  : 2رفض حكومة (إدارة) دونالد ترمب اَلتّفاقيا ِ
ّ
الحر بين دول أمريكا الشّمالية " "ALENAالّذي ت ّم وضعه سنة 1994م ،قد ضاعف
إن اتّفاق التّبادل
ّ
تبادالته مع بلدان أمريكا الشّماليّة الثالثة وهي كندا ،والمكسيك ،والواليات المتّحدة األمريكيّةّ .
إن إدارة
أوباما من جهتها كانت قد تفاوضت على اتّفاق واسع من نوع جديد وهو التّحالف عبر المحيط
الهادي(... )PTT
الحر .كان
الرؤية اإليجابيّة للتّبادل
وبرنامج الحملة االنتخابيّة للمترشّح دونالد ترمب ،قد ك َ
ّ
سر كُليّا هذه ّ
سبب في هجرة كثير من
ترمب يتّهم اتّفاق التّبادل
الحر بين دول أمريكا الشّمالية ""ALENAبأنّه هو ال ّ
ّ
سيّارة األمريكيّة نحو المكسيك؛ الشيء الذي وضع سكّان إقليم البحيرات
مصانع النّسيج أو مصانع ال ّ
الرئاسة ّ
بأن الواليات المتّحدة
الرئيس غداة توليته ّ
الكبرى في حالة بطالة طويلة المدى .وقد أعلن ّ
األمريكيّة ستنسحب عن التّحالف عبر المحيط الهادي( )PTTوستفرض على كندا ومكسيك ضرورة مراجعة
الحر بين دول أمريكا الشّمالية " "ALENAمن جديد.
مفاوضات اتّفاق التّبادل
ّ
المصدر  :رمسيس  ،2020ص.97 :

الوثيقة  : 3االتّفاق بين الواليات المتّحدة األمريكيّة والمكسيك وكندا " ،"MUECAتطلّع جديد.
ّ ...
إن االتّفاق الجديد ينوي زيادةَ نصيب مكونات السيارة المصنوعة في البالد لصالح صانعي السيارة
وتخفيف النصيب المصنوع في المكسيك .وعالوة على هذا ،فالمنتوجات ّ
الزراعيّة
األمريكيّين والكنديّين،
َ
المكسيكيّة لم تعدد مهدّدة بواسطة هذه القرارات لمكافحة اإلغراق .وقد تم أيضا دمج قطاع ال ّ
طاقة في هذا
صرف لمحروقات من تحت
االتّفاق الذي يضمن للمكسيك ـ في آن واحد ـ
َ
االعتراف بملكيَة غير قابلة للت ّ ّ
أرضها ونجاح االستثمارات األمريكيّة في سوقها للبترول .قد تمكّنت كندا من االحتفاظ بآلية تسوية
النزاعات بينها وبين شركائهاّ ...
لكن االتّفاق بين الواليات المتّحدة األمريكيّة والمكسيك وكندا " MUECA
ألن ال ّ
" يؤذي منتجي الحليب الكنديّين ،ذلك ّ
فالحين األمريكيّين يتمتعون اآلن بحصة صغيرة في السوق
الكندية دون رسوم جمركيّة باهظة.
طور ديبلوماسيّتها التجاريّة خارج أمريكا ،وليس
نوع تبادالتها وت ّ
غير أن كندا ،على غرار المكسيك ،ت ُ ّ
ي في  25أبريل 2018م اتّفاق
فقط مع االتّحاد األوروبي ( .)CETAولذا قد صادق مجلس الشّيوخ المكسيك ّ
حر مع عشرة بلدان أخرى في
الشراكة عبر المحيط الهادي الشاملة والمتجددة ( ،)CPTPPاتّفاق تبادل ّ
منطقة آسيا الهادئة  ...ث ّم تبعتها كندا في نهاية سنة 2018م .فالتحدي بالنسبة لكندا والمكسيك هو تحقيق
استقاللهما تجاه الواليات المتّحدة األمريكيّة.

المطلوب

سنة االستراتيجيّة 2020م ،ص .92
المصدر :ال ّ

 )1انطالقا من الوثيقة ،1مثّل بواسطة مبيان مناسب نصيب الواردات األمريكيّة داخل الناّتج الدّاخلي الخا ّم
( 06د)
( )PIBلك ّل من شركائها ،ث ّم علّق على المبيان المرسوم.
الرئيسيّة (الوثيقة ،)1حلّل
ي للوَليات المتّحدة األمريكيّة مع شركائها ّ
 )2اعتمادا على ّ
الرصيد التّجار ّ
( 07د)
انطالقا من الوثيقة  2قرارين اتّخذهما هذان البلدان من أجل تقليل العجز التّجاري.
صين جديدين مس ّجلين في اَلتّفاق الجديد ،ث ّم حلّل اَلستراتيجيّات التي ت ّم
 )3حلّل انطالقا من الوثيقة  3ن ّ
وضعها من قبل ال ّ
( 07د)
ي.
شركاء بهدف تقليل النّفوذ األمريك ّ

