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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق01/01
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة :1
سير هنري مكماهون" ( 01يوليوز  )0101ما
ورد في مذكرة الشريف حسين إلى "ال ِّ

يأتي:

« أوال :أن تعترف إنجلترا باستقالل البالد العربية من "مرسين -أدنة" حتى الخليج الفارسي[الخليج العربي] شماال،
ومن بالد فارس حتى خليج البصرة شرقا ،ومن المحيط الهندي للجزيرة [ العربية] جنوبا  ...ومن البحر األحمر والبحر
المتوسط حتى سيناء غربا ،على أن توافق إنجلترا أيضا على إعالن خليفة عربي على المسلمين.
ثانيا :تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية إنجلترا في كل مشروع اقتصادي في البالد العربية ،إذا كانت شروط
تلك المشاريع متساوية» ...
وكان رد "السير هنري مكماهون" على مذكرة الشريف حسين ( 01غشت  )0101كما يأتي:

« نحن نؤكد لكم  ...رغبتنا في استقالل بالد العرب وسكانها مع استصوابنا [استحساننا] للخالفة العربية عند
إعالنها .وإنا نصرح مرة أخرى أن جاللة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخالفة إلى يد عربي صميم من فروع
تلك الدوحة النبوية المباركة .وأما بخصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضات فيها تظهر أنها سابقة ألوانها وتصرف
األوقات سدى في مثل هذه التفاصيل ،والحال أن الحرب دائرة رحاها ،وألن األتراك أيضا ال يزالون محتلين ألغلب
الجهات [العربية] احتالال فعليا» .
عبد العزيز الشناوي ،جالل يحيى ،وثائق ونصوص التاريخ الحديث ،دار المعارف ،اإلسكندرية ،9191 ،ص.28-28 .

الوثيقة  :2تقسيم المشرق العربي وفق اتفاقية سايكس  -بيكو (ماي .)0101
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منطقة تقام فيها دولة عربية ولفرنسا فيها أفضلية
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القاهرة
•
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منطقة تكون تحت السيادة البريطانية
منطقة تكون تحت السيادة الفرنسية
منطقة دولية محايدة

Source, LAURENS (H.), La question de Palestine, T. 1, Fayard ,1999, p. 703.

الوثيقة  :0ورد في أوراق "جميل مردم بك" ( أحد عناصر الحركة االستقاللية في سوريا) ما يأتي:

« إن السياسة التي كان يعبر عنها الرأي العام السوري كانت واضحة ومبسطة وفي مصلحة السالم العام .إنها
ترمي إلى استبدال نظام االنتداب بنظام تعاقدي قائم على موافقة السوريين بإرادتهم الحرة ...وبدافع اليأس أغلق
السوريون متاجرهم في يناير  ،9199وثار العصيان في كل مكان...وبعد خمسين يوما من اإلضراب والمظاهر العنيفة
والدامية ،تم االتفاق على عقد معاهدة صداقة وتحالف بعد مفاوضات تجرى في باريس على أساس احترام السيادة
السورية  ...ولكن البرلمان الفرنسي لم يناقش هذه االتفاقية قط» .
سلمى مردم بك ،أوراق جميل مردم بك ،استقالل سوريا  ،0111-0101شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان ،9118 ،ص.18-19 .

الوثيقة  :1ورد في مذكرات منير الريس ( أحد عناصر الحركة االستقاللية في سوريا) ما يأتي:
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« لما انتهت الحرب [ العالمية الثانية] وابتهج الفرنسيون في سورية بنصر الحلفاء على دول المحور قاموا في
أفراحهم ومهرجاناتهم باستفزازات جرت إلى حوادث أرادوا منها إرغام الحكومة السورية على االعتراف لهم بالوضع
الممتاز في سورية ...فرفضت الحكومة التوقيع على أي صك يعطي فرنسا وضعا يختلف عن وضع أي دولة أجنبية
أخرى ...وظلت دمشق بضعة أيام عرضة لنيران الفرنسيين ،فاضطر "مستر تشرشل" الذي كان يجتمع في "سان
فرانسيسكو" مع وفود األمم المتحدة ،ألن يبرق إلى الجيش البريطاني التاسع في سورية بالتدخل  ...وهكذا حوصرت
القوات الفرنسية أيضا في دمشق ،وأخيرا أرغمت على الجالء عن سورية».
منير الريس ،الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي ،دمشق ،9111 ،ص.919-918 .

المطلوب:
9ـ ضع (ي) الوثائق األربع في سياقها التاريخي (الزمن  -المكان  -الموضوع).
8ـ اشرح (ي) شرحا تاريخيا ما يأتي:
نظام االنتداب ـ الحرب العالمية الثانية ـ الحركات االستقاللية ـ تصفية االستعمار.

(9ن)
( 8ن)

9ـ استخرج (ي) من الوثائق المعطيات التاريخية كما يأتي:
أ ـ من الوثيقة :9المطالب التي تقدم بها الشريف حسين في مذكرته ،ورد "السير مكماهون" عليها؛
ب ـ من الوثيقتين  9و :8ما يدل على تناقض السياسة البريطانية في المشرق العربي؛
ج ـ من الوثيقتين  9و :8ردود فعل الحركة الوطنية السورية ،والتحول الذي حصل في هذه الحركة.

(9ن)

8ـ ركب (ي) الفكرة العامة التي تربط بين الوثائق األربع؛

(8ن)

1ـ إذا كانت ظروف الحرب العالمية الثانية مواتية لتحقيق استقالل بعض دول المشرق العربي ،فإنها أسهمت أيضا في
تحول الحركة الوطنية في بلدان المغرب الكبير من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل.
اكتب (ي) فقرة توضح (ين) فيها عوامل تحول الحركة الوطنية المغربية من المطالبة باإلصالحات إلى
المطالبة باالستقالل ،وتطورات هذه الحركة من  9188إلى .9119

(8ن)

 مادة الجغرافيا :الموضوع المقالي01/01
اكتب (ي) ،حسب اختيارك ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
 الموضوع األول:
تعتبر الصناعة والتجارة قطاعين أساسيين في البنية االقتصادية لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان  ،ويعود
ذلك إلى عوامل متعددة.
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اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز (ين) فيه ما يأتي :
 مظاهر القوة الصناعية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية ومظاهر القوة التجارية في اليابان؛
 العوامل المفسرة لكل من القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية والقوة التجارية في اليابان؛
 مشاكل القطاع الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية ،وصعوبات قطاع التجارة الخارجية اليابانية.

 الموضوع الثاني:
يكشف الواقع الراهن لتدبير المجال العالمي عن التفاوت االقتصادي وتباين التحديات السكانية والبيئية بين بلدان
الشمال وبلدان الجنوب.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز (ين) فيه ما يأتي :
 تعريفا بالمجال العالمي والمجال المتوسطي؛
 مظاهر التفاوت االقتصادي في تنظيم المجال العالمي ومظاهر التباين في كل من التحديات السكانية والبيئية بين دول
الشمال و دول الجنوب؛
 العوامل المفسرة لكل من التحديات البيئية في دول الشمال والتحديات السكانية في دول الجنوب؛
 الجهود المبذولة للتخفيف من التفاوت االقتصادي داخل المجال المتوسطي.

