مـكـثــف

الـمبـدعــون

لمادة :الـجـغـرافـيـا
املادة النظرية
الفصــــل الثاني 2018
الوحدة األوىل

علم دراسة اشكال سطح االرض

الوحدة الثانية

اجلغرافيا السياسية

إعداد األستاذ :علي الربابعة
0799798496

الـجـغرافــيــــا ف2

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

2018

 حرات بازلتية :احلرة البازلتية يف البادية الشمالية األردنية.

الوحدة الثالثة  :علم دراسة أشكال سطح األرض

 ينابيع حارة :محامات ماعني يف األردن.

الفصــل األول :دراسة أشكال سطح األرض

 الجبال البركانية :شكل أرضي ينشأ عن القوى الداخلية (الرباكني) ،وىي
سلاريط ذات جوانب منحدرة تشكلت من ادلقذوفات وادلصهورات.

 الجيومورفولوجيا :العلم الذي يدرس أشكال سطح األرض ،وىي كلمة
يونانية مكونة من ثالثة أقسام :األرض ،الشكل ،العلم ،وىي فرع من
فروع اجلغرافيا الطبيعية.

 الحرة البازلتية :شكل أرضي ينشأ عن القوى الداخلية وىي (سطوح

س) ما الموضوعات التي تشملها الدراسة الجيومورفولوجية؟
 شكل سطح األرض ومظهره العام (قياس درجات اضلداره ،التوزيع

خشنة سوداء).

س) رغم اآلثار التدميرية للبراكين ،لها فوائد ،اذكر ىذه الفوائد؟

اجلغرايف لظاىرات سطح األرض ومساحة وأبعاد الشكل األرضي) .
 سبييز ظاىرات األشكال األرضية (مراحل تكوهنا ،ظروفها ادلناخية،

 ذبدد القشرة األرضية وتكوين اجلبال واذلضاب والسهول.
 إخراج الضغط واحلرارة من باطن األرض.
 فوائد اقتصادية ،توفري أحجار األدلاس.

واحلركات التكتونية).
 دراسة العمر النسيب للظاىرات (الزمن الذي تكونت فيو ،ادلراحل اليت
مرت هبا ،والتنبؤ بالتغيريات).

 تكوين صخور بازلتية.
 توفري تربة عالية اخلصوبة.

 )1العوامل المحددة ألشكال سطح األرض:

 الجبال اإلنكسارية :أشكال أرضية ناذبة عن حركات التوائية وحركات

س) اذكر العوامل التي تؤدي إلى اختالف تضاريس من منطقة إلى أخرى؟
 خصائص الصخور.
 القوى اليت تشكل التضاريس.
 زمن تطور تشكيل التضاريس.

صدعية.
 أشكال األرض البنائية :ىي األشكال الناذبة عن اإلىتزازات الزلزالية أو
الثورانات الربكانية أو الصدوع وااللتواءات.
 القوى الخارجية :ىي العوامل اجليومورفولوجية اليت تعمل على تشكيل

أ -خصائص الصخور :نوع الصخور من حيث الصالبة والًتكيب الكيميائي
وتعتمد صالبة الصخور على صالبة ادلعادن ادلكونة ذلا ،كلما كانت نسبة

معامل سطح األرض من خالل عملية (احلت) ألشكال سطح األرض
األصلية وينتج عنها أشكال جديدة لسطح األرض غري األشكال األصلية
تعرف بـ (أشكال سطح األرض غري األصلية).

ادلعادن الصلبة يف الصخور عالية زادت مقاومتها للعوامل اخلارجية مثال:
الصخور النارية (البازلت واجلرانيت).

س) ما العالقة بين العوامل الداخلية والخارجية في تشكيل معالم سطح األرض؟

 العالقة تكاملية :أي مظهر تضاريسي يكون نتيجة عمل مشًتك.

 كون تعميما يوضح العالقة بين صالبة الصخر ومقاومة العوامل الجوية؟
كلما كانت نسبة ادلعادن الصلبة يف الصخور عالية ،زادت مقاومتها للعوامل
اجلوية اخلارجية (العالقة طردية).

 العوامل الداخلية :تعمل على إنشاء البناء الداخلي وتشكيل
التضاريس حبركات التوائية أو إنكسارية أو نشاط بركاين.
 العوامل الخارجية :تقوم بعمليات التعديل والتشكيل ذلذه األشكال

 فسر :تقل مقاومة الصخور الرسوبية للعوامل الجوية؟

التضاريسية.

بسبب أن ادلعادن ادلكونة للصخور الرسوبية لينة فتضعف مقاومتها للعوامل اجلوية.

 تعتمد صالبة الصخور على صالبة المعادن المكونة لها؟

كلما كانت نسبة ادلعادن الصلبة يف الصخور عالية زادت مقاومتها للعوامل اجلوية.

ج) زمن تطور تشكيل التضاريس :الفًتة الزمنية اليت تشكلت خالذلا التضاريس.

ب -القوى التي تشكل التضاريس :تقسم إىل قسمني:
 قوى داخلية (باطنية) مصدرىا من باطن األرض.
 قوى خارجية (العوامل اجليومورفولوجية) ربدث فوق سطح األرض.

س) كيف يمكن معرفة العمر النسبي لظاىرات سطح األرض؟
 .2طبيعة التصريف النهري.
 .1نوعية الرواسب.
 .3اختالف ادلظهر العام للتضاريس.

 القوى الداخلية (عوامل البناء) :حركات ربدث يف باطن األرض (زالزل،

س) فسر :حدوث تغييرات سريعة أحيانا على سطح األرض؟
بسبب أحداث طبيعية مفاجئة (كاإلهنيارات األرضية ،الفيضانات ،الزاللزل).

براكني ،صدوع ،التواءات) تسمى عوامل البناء ،ربدث نتيجة وجود مواد
منصهرة شديدة احلرارة يف باطن األرض تقع عليها ضغوط شديدة رباول اخلروج
من أي منفذ ذبده على سطح األرض ينشأ عنها أشكال أرضية تتمثل يف:

س) على ماذا تعتمد الدراسة الجيومورفولوجية؟
 .2العمليات اجليومورفولوجية.
 .1وفرة ادلعلومات.

 جبال بركانية :سالسل اجلبال األندونيسية.

س) اذكر أىم أدوات الدراسة الجيومورفولوجية؟
 .2خلرائط.
 .1الدراسة ادليدانية.

 بحيرات بركانية :حبرية تانا يف أثيوبيا.
 جزر بركانية :جزر كناري.

 .3تقنية االستشعار عن بعد.
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 )1الدراسة الميدانية :ادلصدر األساس للبيانات اجليومورفولوجية.
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الفصل الثاني :أثر العوامل الجوية في أشكال سطح األرض
أوال :التجوية وأنواعها:

س) اذكر المهام التي يقوم بها الباحث الجيومورفولوجي؟

 مجع القياسات (درجات اإلضلدار ،األطوال ،ادلساحة).

 التجوية :أثر العوامل اجلوية من خالل عمليات إضعاف وتفكيك وربلل
ادلواد ادلكونة للصخور على سطح األرض بفعل عوامل التجوية.

 متابعة ورصد وتسجيل حركة ادلواد األرضية.
 ربديد االذباىات وادلسافات للظواىر اجليومورفولوجية.

س) اذكر أقسام (أنواع التجوية)؟

 )2الخرائط :تظهر اخلرائط بعض التفاصيل قد تغين عن العمل ادليداين.

 .1التجوية الكيميائية.

س) اذكر أبرز أنواع الخرائط؟

 .2التجوية ادليكانيكية.

 .3التجوية احليوية.

 التجوية الكيميائية :تفاعالت كيميائية بني ادلاء وادلعادن ادلكونة للصخور

 اخلرائط الطبوغرافية.
 اخلرائط اجليولوجية.

ادلوجودة على سطح األرض ينتج عنها مواد صخرية جديدة زبتلف
خصائصها الكيميائية عن الصخر األصلي( .تنتشر يف ادلناطق الرطبة
والدافئة).

 خرائط الًتبة.
 الخرائط الطبوغرافية :اخلرائط اليت تظهر عليها ظاىرات سطح األرض

 التجوية الميكانيكية :عملية انفصال وتفتت الصخور دون حدوث

الطبيعية والبشرية يتم رمسها دبقياس رسم كبري ،إلظهار أكرب قدر شلكن من
تفاصيل سطح األرض ،وربتوي اخلرائط الطبوغرافية على:

تغيريات يف اخلصائص الكيميائية للصخر.

س) بين العوامل والطرق التي تساعد في حدوث التجوية الميكانيكية؟

 خطوط الكنتور  :خطوط وعلية تصل بني ادلناطق متساوية اإلرتفاع
عن مستوى ثابت ىو سطح البحر.

أ -تجمد المياه :ذبمد ادلياه يف الفواصل والشقوق الصخرية عند اطلفاض درجة
احلرارة أقل من الصفر ادلئوي ،يؤدي إىل زيادة حجم ادلاء دبقدار ()%9
والضغط على جوانب الصخر ،وينتج عن ذلك تصدع وتفكك الصخر.

 الفاصل الرأسي :الفرق بني خطي كنتور رئيسيني متتابعني ÷ (عدد
خطوط الكنتور الفرعية بينهما )1 +

ب -تعاقب الحرارة والبرودة :ارتفاع درجة احلرارة هنارا يؤدي إىل سبدد ادلعادن
ادلكونة للصخر ،وينتج عن ذلك تكوين ضغط على الصخر هنارا ،وإطلفاض
درجة احلرارة ليال يؤدي إىل تقلص ادلعادن ادلكونة للصخر ،تكرار ىذه
الظاىرة يؤدي إىل حدوث تشققات تؤدي إىل تقشر سطح األرض.

 )3تقنية االستشعار عن بعد:
س) بماذا تتميز تقنية االستشعار عن بعد؟
 الدقة والسرعة يف ربليل البيانات.
 تقدم معلومات وفرية عن األرض.

 التجوية الحيوية :عملية ربلل بقايا النباتات واحليوانات ،واليت تؤدي إىل

 تساعد يف ادلراقبة ادلستمرة للتطورات اليت ربصل لظاىرات سطح األرض.

إضعاف الصخور وتفتيتها وربليلها.

س) اذكر المعلومات التي تقدمها تقنية االستشعار عن بعد؟
 ربديد الشبكة ادلائية.
 ربليل نوع الصخر وادلفاصل الصخرية.
 ربديد تضرس ادلنطقة (االرتفاعات والقمم وخطوط تقسيم ادلياه).
 ربليل الغطاء النبايت واستعماالت األرض.

س) فسر :تسهم بقايا الكائنات الحية في حدوث التجوية الحيوية؟
 الكائنات احلية كالفطريات تعمل على إذابة عناصر بعض الصخور بسبب
ظلوىا عليها.
 قيام بعض احليوانات بعمل حفر وأنفاق يف الصخور لتأمني مأوى ذلا
يؤدي إىل تفتت الصخور.
 ربلل احليوانات والنباتات ادليتة ينتج عنها مواد (غاز األمونيا ،واألمحاض
العضوية والدبال) تعمل على إذابة وربلل الصخور.
 ظلو جذور النباتات يسهم يف توسيع الشقوق ادلوجودة يف الصخور.

س) اذكر الجوانب التطبيقية لعلم الجيومورفولوجيا؟
 دراسة احواض األهنار (فسر) من أجل بناء اخلزانات والسدود ادلائية
وتوليد الطاقة.

ثانيا :العوامل المؤثرة في التجوية:

 دراسة اصلراف وتعرية الًتبة بادلياه والرياح.
 تتبع تغري رلاري األهنار والقنوات وآثار ىذا التغري.
 دراسة اإلهنيارات واإلنزالقات األرضية والصخرية.
 استثمار الصحاري واألراضي اجلافة.
 النواحي العسكرية واحلروب.
س) فسر نشأة قمة ايفرست اعلى قمة (  )8848؟ بسبب حركات تكتونية.
س) فسر نشأة البحر ادليت اخفض نقطو؟ بسبب حركة صدعية باطنية.

س) عدد العوامل المؤثرة بالتجوية؟
 .1نوع الصخر ولونو.
 .2ادلفاصل والشقوق.
 .3الزمن.
 .4درجة اضلدار التضاريس.
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ثالثا :األشكال األرضية الناتجة عن التجوية:

أ) نوع الصخر ولونو:

 الصخور الصلبة أكثر مقاومة للتجوية من الصخور اللينة.

س) وضح األشكال األرضية الناتجة عن التجوية؟

 الصخور ذات األلوان الداكنة تسخن بسرعة ولديها قابلية إلمتصاص

أ-

التربة :تتكون الًتبة من ذبوية وتفتيت الصخور وربلل ادلواد العضوية إىل
حطام وذرات تزداد مسكا يف (ادلناطق الرطبة واحلارة).

أشعة الشمس أكثر من الصخور ذات األلوان الفاربة ،ألهنا تعكس معظم
أشعة الشمس الساقطة عليها.

ب -الحطام الصخري :ىو احلطام ادلفكك الذي يتكون من الصخور

 زيادة ادلفاصل والشقوق يف الصخر يؤدي إىل زيادة ادلساحة اليت تتعرض
للتجوية ،حيث يسهم دخول ادلاء احململ باألمحاض عن طريق ىذه
الشقوق والفواصل يف حصول التجمد والذوبان بني ادلفاصل شلا يؤدي إىل

ج -حفر التجوية :تنتشر فوق األسطح الصخرية ادلكشوفة وتنشأ بفعل
التجوية عن طريق التفتيت أو اإلذابة ويزداد حجمها عند ذبمع الرطوبة

ب) المفاصل والشقوق:

وادلعادن بعد ربللها ويغطي الصخور األصلية الصلبة غري ادلفككة وينتقل
ىذا احلطام والذرات بفعل ادلياه اجلارية والرياح إىل مكان آخر.

ربطم وتفتت الصخور.

داخلها ودبا تقوم بو (عملية التميؤ) عرف :ارباد ادلاء أو خبار ادلاء مع

ج) الزمن:

بعض عناصر معادن الصخور حيث تتكون مركبات جديدة حجمها

ربتاج التجوية إىل زمن طويل يف تأثريىا على تشكيل سطح األرض.

يصل إىل ضعفي احلجم األصلي.

 األشكال األرضية القدمية أسرع يف التأثر بنشاط التجوية من األشكال

د -قباب التقشر :كتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشر على شكل أغشية

د) درجة انحدار التضاريس:
 يزداد نشاط التجوية ادليكانيكية على السفوح شديدة اإلضلدار وتتعرض
الًتبة لالصلراف.

الفصل الثالث :التعرية الريحية

األرضية احلديثة (فسر) وذلك لتعرضها للعوامل مدة زمنية طويلة.

رقيقة تتكون عند تعرضها لتغيريات كبريات يف درجة احلرارة ،وتعود ىذه
الظاىرة إىل تفكك الكتل اجلرانيتية إىل أغشية زلدبة.

 التـعرية :عملية طبيعية ينتج عنها إزالة ادلواد الصخرية ونقلها من منطقة إىل

 يزداد نشاط التجوية الكيميائية على السفوح قليلة اإلضلدار (ادلناطق ادلستوية).

أخرى بفعل الرياح وادلياه ،تعمل التعرية على تفتت الصخور وتكوين
أشكال أرضية جديدة.

ىـ) المناخ:

 التجوية الكيميائية تكون شديدة وقوية يف ادلناطق اليت ترتفع فيها درجة احلرارة.

س) اذكر أنواع التعرية؟

 التجوية الكيميائية تكون شديدة وقوية يف ادلناطق اليت يرتفع فيها معدل

 .1تعرية رػلية.

 .2تعرية مائية.

سقوط األمطار.
س) اذكر العمليات التي تمارس الرياح بها دورىا على سطح األرض؟
 التجوية ادليكانيكية تكون شديدة وقوية يف ادلناطق اليت تنخفض فيها درجة احلرارة.
 .3اإلرساب.
 .2النقل.
 .1احلت.
 التجوية ادليكانيكية تكون شديدة وقوية يف ادلناطق اليت يرتفع فيها معدل
مالحظة :الرياح تؤثر يف (ادلناطق الصحراوية اجلافة وشبو اجلافة ،وادلناطق اليت
سقوط األمطار.
زبلو من الغطاء النبايت) وتغطي مساحات كبرية مقارنة بالعوامل األخرى
س) كون تعميما يوضح العالقة في كل مما يلي:
س) فسر :ازدياد تأثير الرياح في المناطق الصحراوية الجافة؟
 التجوية الكيميائية وكل من درجة الحرارة واألمطار؟
بسبب خلوىا من الغطاء النبايت وسبارس دورىا يف تشكيل معامل سطح األرض يف
العالقة طردية ،كلما زادت درجة احلرارة وزاد معدل األمطار زادت
مساحة كبرية من خالل قيامها بعمليات احلت والنقل واإلرساب.
التجوية الكيميائية.
 كلما خلت ادلنطقة من الغطاء النبايت ،زاد نشاط الرياح يف احلت
 التجوية الميكانيكية وكل من درجة الحرارة واألمطار؟
والتعرية (عكسية).
العالقة عكسية ،كلما قلت درجة احلرارة وزاد معدل األمطار زادت
أوال :الرياح كعامل حت:
التجوية ادليكانيكية.
تمارس الرياح دورىا في تشكيل معالم سطح األرض من خالل:
 لون الصخر والتجوية الميكانيكية؟
أ -التذرية الريحية :ربريك حبيبات الرمل عن طريق القفز فتسقط على
العالقة طردية ،كلما كانت الصخور الواهنا داكنة تسخن بشكل أسرع شلا
األرض وتقفز مرة أخرى وتستمر العملية مع استمرار العاصفة الرملية.
يؤدي لزيادة التجوية ادليكانيكية ،وكلما كانت ألواهنا فاربة قلت التجوية
ب -الكشط :حت الرياح لالسطح الصخرية من خالل محل الرياح
ادليكانيكية العالقة عكسية.
للحبيبات الرملية وتضرهبا باألسطح الصخرية ادلكشوفة وتعتمد ىذه العملية
على سرعة الرياح وخشونة سطح الصخر.
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س) اذكر العوامل التي تعتمد عليها عملية الحت الريحي؟

رابعا :األشكال األرضية الناشئة عن التعرية الريحية:

 اتجاه وسرعة الرياح:

 أشكال الحت الريحي :اشكال أرضية تنشأ عن عمليات احلت الرػلي

أمثلة عليها (الشواىد الصخرية ،ادلوائد الصخرية ،حفر التذرية ،احلماد،

 كلما زادت سرعة الرياح زادت قدرهتا على حت الصخور ،وكلما تغري

التالل الصحراوية ادلعزولة).

اذباه الرياح زادت قدرة الرياح على حت الصخور من جهات سلتلفة
بدال من اذباه واحد.

 أشكال اإلرساب الريحي :أشكال أرضية تنشأ عن عمليات اإلرساب

 تفاوت حمولة الرياح:

الرػلي أمثلة( :الكثبان الرملية "اذلاللية ،الطولية ،النجمية" ،تربة اللويس،
صحاري العرق ،النباك).

 تقوم الرياح بعملية احلت ويزداد تأثريىا يف تشكيل سطح األرض اذا ما
استخدمت محولتها من ادلفتتات الصخرية حيث تعمل ادلفتتات على
ضرب أجزاء الصخر وتفتيتها فتصبح دبثابة عامل ىدم تتأثر بو الصخور.

 العواصف الغبارية :عملية قيام الرياح بنقل محولتها من ادلفتتات صعودا وىبوطا.

 )1األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذرية:
أ -الشواىد الصخرية( :عرف  /فسر سبب النشأة)

 صالبة الصخر وتجانسو:

 ربدث نتيجة حت الرياح للصخور يف ادلناطق اجلافة واليت تظهر فيها على

 كلما زادت صالبة الصخور (الصخور البازلتية والصخور ادلتحولة)
زادت مقاومتها لعملية احلت الرػلي والصخور اللينة (الصخور اجلريية)

شكل طبقات صخرية صلبة ،ترتكز فوقها صخور لينة ،حبيث تبدو على
شكل حافات صلبة منفصلة عن بعضها بعضا بواسطة قنوات غائرة تتوغل
الرياح يف الفواصل والشقوق وتقوم حبت الصخور اللينة.

مقاومتها حلت الرياح ضعيفة.
ثانيا :الرياح كعامل نقل:

ب -الموائد الصخرية (ظاىرة الفطر)( :عرف  /فسر سبب النشأة)
 ربدث نتيجة ضلت الرياح احململة بالرمال للطبقات الصخرية اللينة ادلوجودة عن

 التعلق:
 عملية نقل أجزاء من محولتها على شكل مواد عالقة من الغبار
واحلبيبات الدقيقة ويعتمد بقائها عالقة على وزهنا وصغر حجمها وقوة
الرياح وألن الرياح ال تستطيع احلفاظ على ادلواد كبرية احلجم فتسقط

قواعد ىذه الصخور شلا يؤدي إىل تآكل الطبقات اللينة عند قواعد الصخور
أكثر من الطبقات العليا فتتكون ادلوائد الصخرية.

ج -حفر التذرية (المنخفضات الصحراوية)( :عرف  /فسر سبب النشأة)

على األرض.

 تنشأ ىذه احلفر بسبب الرواسب ادلائية يف منخفض صحراوي ،عند جفاف
ىذه ادلياه ،يبدأ قاع ادلنخفض الصحراوي بالتشقق فتعمل الرياح على تذرية
الطني الناعم من وسط ادلنخفض فيزداد عمق احلفرة.

 القفز:
 قيام الرياح بنقل ادلواد األكرب حجما من خالل القفز وذلذه العملية
الدور األكرب يف احلت الرػلي واليت تبلغ ( )%75من كمية ادلواد
ادلنقولة.

د -الحماد (الصحاري الحجرية)( :عرف  /فسر سبب النشأة)

 أسطح مستوية مرصوفة حبجارة ذات زوايا حادة تنكشف احلجارة بعد إزالة
ادلواد الناعمة من بينها تنتشر يف (ليبيا واالردن).

 الزحف:
 قيام الرياح بنقل الرمال اخلشنة نسبيا عن طريق التدحرج أو اإلنزالق
ربدث حركة الزحف للرياح اخلشنة بسبب الضربات اليت تتلقاىا من
سقوط الرمل القافزة.

و -التالل الصحراوية المعزولة( :عرف  /فسر سبب النشأة)

 تتكون بإزالة اجلزء األكرب من السطح الصخري بفعل حت الرياح وتبقى
األجزاء الصلبة ادلقاومة للحت الرػلي على شكل تالل معزولة منفردة.

 )2االشكال األرضية الناتجة عن اإلرساب الريحي:

مالحظة :تعد عملية الزحف ىي وسيلة النقل الوحيدة من نوعها الذي تسلكو
الرمال األكثر خشونة.

 oالكثبان الرملية :ومن أىم أشكالها
أ -الكثبان الهاللية( :عرف  /فسر سبب النشأة)
 تتكون يف ادلناطق اليت هتب فيها الرياح باذباه واحد.

ثالثا :الرياح كعامل إرساب:

تكون ادلواد اليت مت ترسيبها على عدة أشكال من أعلها:

 تربة اللويس :وىي تربة ناعمة دقيقة احلبيبات ربملها الرياح دلسافات بعيدة
وتظل عالقة هبا وتًتسب ىذه األتربة عندما تضعف سرعة الرياح.

ب -الكثبان الطولية (كثبان السيف)( :عرف  /فسر سبب النشأة)
 تتكون نتيجة وجود رياح من اذباىني ،الرياح ادلنتظمة االذباه :تعمل
على زيادة طول الكثبان ،الرياح اجلانبية :تعمل على زيادة ارتفاع
وعرض الكثبان.

س) تكتسب تربة اللويس أىمية زراعية؟

ج -الكثبان النجمية( :عرف  /فسر سبب النشأة)
 ذلا قمة واحدة ،تشبو النجمة ،تظهر يف ادلناطق اليت تتناوب الرياح يف
ىبوهبا من اذباىات متعددة.

 الكثبان الرملية  :ذبمعات رملية تذروىا الرياح باشكال عديدة وتنقلها من
مكان آلخر حسب شدة الرياح واذباىاتو.
ألهنا عبارة عن تربة ناعمة دقيقة احلبيبات.
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 )2الطاقة النهرية:
 ربول الطاقة الكامنة يف النهر إىل طاقة حركية واليت بدورىا تقوم بعمل

س) اذكر مخاطر الكثبان الرملية؟

هتدد السكان ادلباين والطرق وادلزروعات.

جيومورفولوجي شلا يؤدي إىل تشكيل معامل سطح األرض من خالل عمليات
(احلت ،النقل ،اإلرساب).

س) قارن بين الكثبان الرملية الهاللية والطولية والنجمية من حيث:
وجو المقارنة
سبب

التسمية
اتجاىات
الرياح

مناطق

انتشارىا

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

الكثبان الهاللية

الكثبان الطولية

الكثبان النجمية

الهنا تشبو اذلالل

ألهنا تظهر على
شكل خطوط
مستقيمة

ألهنا تشبو النجمة

أ -كمية المياه الجارية:
 كلما زادت كمية ادلياه اجلارية يف القناة النهرية ،زادت الطاقة النهرية.

هتب الرياح من
اذباه واحد

هتب الرياح من
اذباىني

هتب الرياح من
اذباىات متعددة

األردن

شبو اجلزيرة العربية
والصحراء الكربى

تركمانستان ،مشال
غرب اذلند،
الصحاري االسًتالية

ب -سرعة المياه الجارية:
 كلما زاد اضلدار ادلنطقة (احلوض األعلى) تزداد سرعة ادلياه اجلارية.
 وكلما قل اضلدار ادلنطقة (احلوض األدىن) قلت سرعة ادلياه اجلارية.

س) بين العوامل التي تعتمد عليها الطاقة النهرية؟

ج -شكل القناة النهرية:

 يستنفذ قسم كبري من الطاقة النهرية يف عملية حت القناة النهرية (فسر) بسبب
كثرة االحتكاك.
 كلما قل االحتكاك زادت الطاقة النهرية يف احلت.

الفصل الرابع :التعرية المائية
س) اذكر أنواع التعرية المائية؟
 .1التعرية النهرية .2 .التعرية اجلليدية.

 الشكل النصف دائري أقل األشكال استنفاذا للطاقة النهرية (فسر) بسبب قلة
االحتكاك.

 .3التعرية الساحلية.

 كون تعميما يوضح العالقة بين الطاقة النهرية وكمية المياه الجارية؟

اوال :التعرية النهرية وأشكال األرض المرتبطة بها:

كلما زادت كمية ادلياه اجلارية يف القناة النهرية زادت الطاقة النهرية (العالقة

س) اذكر العمليات التي تمارس بها األنهار دورىا على سطح األرض؟
 .3اإلرساب.
 .2النقل.
 .1احلت.

طردية)

 كون تعميما يوضح العالقة بين الطاقة النهرية وشكل القناة النهرية؟
كلما كان شكل قناة النهر نصف دائري كلما كانت أقل استنفاذ للطاقة
بسبب قلة اإلحتكاك.

س) بين العوامل أو الطرق التي تساعد على حدوث التعرية النهرية؟
أ -الجريان السطحي:

 )3العوامل المؤثرة في العمليات النهرية:

 ػلدث عند سقوط األمطار فوق سطح منحدر ،وتنساب مياىها على
السطح ،وتتمكن ادلياه من حفر قناة تسمح حبركتها داخل حوض النهر
باذباه ادلصب.

س) بين العوامل المؤثرة في العمليات النهرية؟

 نوع الصخور:

 كلما ازدادت صالبة الصخور قل تأثري العمليات النهرية يف تشكيل معامل

ب -حوض التصريف النهري:
 ادلساحة األرضية اليت تضم مجيع أجزاء النهر وروافده.

سطح األرض (عكسية).

 درجة اإلنحدار:

ج -خطوط تقسيم المياه:
 خطوط تصل بني القمم ادلرتفعة الفاصلة بني حوضني هنريني أو أكثر،
وتفصل األحواض النهرية عن بعضها بعضا.

 كلما زادت درجة اإلضلدار زادت قدرة النهر على تشكيل معامل سطح األرض
بسبب زيادة سرعة ادلاء (طردية).

 كمية التصريف النهري :ىي كمية ادلياه اليت ذبري يف النهر عند نقطة زلددة يف

 )1مكونات النظام النهري:

وحدة الزمن وتقاس (م مكعب/ثانية)
 كلما زادت كمية التصريف للنهر زادت الطاقة النهرية يف عملية احلت والنقل

أ -حوض النهر (حوض التصريف النهري) وخطوط تقسيم ادلياه.

(طردية).

ب -مجرى النهر :القناة ادلغطاة بادلياه ويشمل:

 عرض قناة النهر :ىي ادلسافة األفقية بني جوانب النهر.
 كلما قل عرض النهر زادت سرعة النهر وزادت قدرتو على احلت.

 سرير النهر :اجلزء ادلغمور من القناة بادلياه.
 قاع النهر :السطح السفلي جملرى النهر.
س) فسر :تدفق مياه النهر بسرعة في الحوض األعلى ،وبطئها بالحوض
األدنى للنهر؟
ألن رلرى النهر مييل لإلضلدار الشديد قرب ادلنبع ومييل لإلستواء قرب ادلصب.

 الغطاء النباتي:

 كلما زاد الغطاء النبايت قل اجلريان السطحي للمياه (عكسية).

س) فسر :يعيق الغطاء النباتي الجريان السطحي للمياه؟
ألن النبات يقوم بامتصاص ادلاء بواسطة جذوره ،فتقل كمية ادلياه اجلارية وتتناقص
طاقتها احلتية.

ج -المصب :أخفض نقطة يف أجزاء احلوض النهري الذي تتجمع فيو ادلياه.
5

الـجـغرافــيــــا ف2

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

2018

 )4العمليات النهرية:

 )5االشكال االرضية الناتجة عن عملية
الحت النهري

تقوم األهنار بثالث عمليات رئيسية (احلت ،النقل ،الًتسيب)

الشالالت :اضلدار مفاجئ للنهر يتكون

النهر كعامل حت

النهر كعامل نقل

النهر كعامل ترسيب

أ-

يقوم النهر بعملية الحت

يقوم النهر بنقل المواد

عند وصول النهر
إىل منطقة قليلة
اإلضلدار تقل
قدرتو على النقل
فيبدأ بًتسيب
محولتو على
اجلوانب.
يبدأ بًتسيب
احلمولة األكرب
حجما مث االقل
حجما اليت تصل
إىل ادلصب.

ب -الجنادل :تنشأ بسبب اختالف طبيعة

باستخدام:
أ -تاثري االندفاع الطبيعي
للمياه اليت تعمل على
تفتيت الصخور اللينة.
ب -يستخدم محولتو يف حت
الصخور على اجلوانب
ويف القاع.

س) اذكر انواع الحت النهري؟
 .1الحت الرأسي :وىو
تعميق جملرى الوادي
النهري.

 .2الحت الجانبي :وىو
توسيع عرض القناة النهرية.

 .3الحت التراجعي :احلت
باذباه ادلنابع ،عند اعًتاض
طبقة من الصخور الصلبة
للمياه اجلارية فتعمل ادلياه
على حت الطبقة اللينة اليت
تلي الطبقة الصلبة فيتكون
كهف أسفل الصخور
الصلبة فتنهار الطبقة
الصخرية الصلبة يؤدي ىذا
النوع من احلت إىل زيادة
طول اجملرى النهري.

الصخرية المفتتة من مكان
آلخر بالطرق التالية:

أ -اإلذابة (المواد

المذابة) :وىي تعين

العناصر اليت سبكن
النهر من اذابتها أثناء
جريانو (اذابة الصخور
اجلريية).

ب -الجر أو السحب:
(احلمولة اجملرورة)
وىي احلمولة اليت ال
يستطيع النهر نقلها إىل
بطرق الدفع او
السحب او القفز أو
الدحرجة.

بفعل وجود طبقة صلبة من الصخور
اسفلها طبقة صخرية لينة تعمل ادلياه
على إذابة الطبقة الصخرية اللينة فتسقط
الطبقة الصخرية الصلبة.

أمثلة عليها( :شالالت نياجرا على هنر

سان لورنس)
أو وجود انكسار مفاجئ يعًتض رلرى
النهر حيث تسقط ادلياه يف ىذا الوادي
االنكساري.
مثال عليها( :شالالت فكتوريا على
هنر الزمبيزي)

الصخور اليت يًتكب منها قاع اجملرى
حيث تقاوم الصخور الصلبة عملية
احلت النهري وتتآكل الصخور اللينة
وتبقى الصخور الصلبة بارزة.

ج -الخوانق :جزء من رلرى النهر يتميز
بشدة اضلدار جوانبو ويتكون حني
يتغلب احلت الرأسي على احلت
اجلانيب ،يينشأ يف الصخور الصلبة حيث
تبقى جوانبها قائمة شديدة االضلدار وال
تنهار.

ج -التعلق :عملية يتم فيها
نقل احلبيبات الدقيقة
اليت تبقى عالقة يف
ادلياه اثناء جرياهنا
باذباه ادلصب وتشكل
القسم األكرب من
محولة النهر (.)%99

 )6االشكال االرضية الناتجة عن
عملية الترسيب النهري

أ -الدلتا:

وىي

عبارة

عن

إرسابات محولة النهر وتراكم
موادىا عند مصبو يف حبر أو
زليط.
اشكالها:

 يشبو القوس أو ادلثلث
(دلتا النيل والسند)
 ظلط مدبب (دلتا التيرب يف
ايطاليا)
 شكل اصبعي يشبو قدم
الطائر (دلتا ادلسيسيب)

ب -السهل الفيضي :وىي أراضي
منبسطة زلاذية جلوانب النهر
تغطيها مياه النهر يف أوقات
الفيضان يف مرحلة النضج.

س) اذكر مميزات تربة السهول

الفيضية؟

اراضي خصبة ومتجددة

أمثلة عليها :سهول هنري دجال
والفرات وهنر األمازون.

مثال عليها :خانق وادي ادلوجب

د -البحيرات الكوعية :تتكون يف احلوض
األدىن للنهر عندما تضعف سرعة النهر
فيبدا النهر بالتعرج ،ومع الزمن ينفصل
جزء من اجملرى الرئيسي للنهر وقيام
النهر بتغيري رلراه.

 أشكال الحت النهري :أشكال أرضية تنشأ عن عمليات احلت النهري
لسطح األرض.
امثلة عليها( :الشالالت ،اجلنادل ،اخلوانق ،البحريات الكوعية)

س) فسر :تشكل الجنادل خطورة واضحة على المالحة النهرية؟
بسبب بقاء الصخور الصلبة بارزة وأحيانا قريبة من السطح.

 أشكال اإلرساب النهري :أشكال أرضية تنشأ عن عمليات اإلرساب النهري.

س) فسر :ال يمكن تشكل البحيرات الكوعية في منطقة منابع األنهار؟ وتتكون

امثلة عليها( :الدلتا ،السهل الفيضي)

عند المصب؟

تتكون يف احلوض األدىن للنهر عندما تضعف سرعة النهر فيبدا النهر بالتعرج ،ومع
الزمن ينفصل جزء من اجملرى الرئيسي للنهر وقيام النهر بتغيري رلراه وألن ادلنبع يكون
سطح مائل شلا يؤدي لزيادة سرعتو.
س) عدد إيجابيات السهول الفيضية؟
 سبتاز ىذه ادلناطق بًتبة خصبة ووفرة ادلياه وىذا يؤدي لإلنتاج الزراعي.
 غمرىا دبياه الفيضان بني مدة وأخرى يؤدي إىل ذبديد خصوبتها.
 معظم احلضارات القدمية نشأت يف مناطق السهول الفيضية لألهنار:
مثل :ادلصرية القدمية ،بالد الرافدين ،السند والكنج.
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مميزات المرحلة األولى

مميزات المرحلة الثانية

 .1شدة االضلدار.
 .2سيادة عملية احلت
الرأسي على احلت
اجلانيب.
 .3القناة او ادلقطع
العرضي للنهر تأخذ
شكل حرف . V
 .4تتكون فيها األشكال
األرضية (اجلنادل
والشالالت)

 .1االضلدرا اقل من
اضلدار مرحلة
الشباب.
 .2تزداد فاعلية احلت
اجلانيب على احلت
الرأسي.
 .3شكل القناة أو
ادلقطع العرضي
للنهر تأخذ شكل
احلرف .U
 .4تظهر األشكال
االرضية (السهول
الفيضية).

"مرحلة الشباب"
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س) تنقسم الصخور بناء على عالقتها بحركة المياه الجوفية إلى نوعين

مميزات المرحلة الثالثة
"مرحلة الشيخوخة"

"مرحلة النضج"

.1

.2
.3

.4
.5
.6

رئيسيين ىما:

مييل السطح اىل االستواء
فتقل سرعة ادلياه اجلارية
ويبدأ بعملية الًتسيب.
التوازن واضح بني احلت
والًتسيب.
تظهر الثنيات يف اجملرى
وما يرتبط هبا من أشكاذلا
كالبحريات الكوعية.
يقل عدد الروافد الرئيسية
مقارنة دبرحلة النضج.
يبلغ الوادي النهري أقصى
اتساع لو.
تظهر أشكال اإلرساب
النهري (السهول الفيضية
والدلتاوت).

 )1صخور منفذة للمياه :وىي الصخور اليت تسمح بتسريب ادلياه عن طريق
الفراغات أو الشقوق أو الفواصل ادلوجودة يف الصخر.
 )2صخور غير منفذة للمياه :ىي الصخور اليت ال تسمح بتسرب مياه االمطار
ونفاذىا إىل باطن األرض (الهنا غري مسامية أو لعدم وجود شقوق وادلفاصل
فيها أو لتعرض ادلياه ادلوجودة يف الفراغات للتجمد مثال :ادلناطق القطبية.

س) فسر :وجود صخور ال تسمح بتسرب مياه األمطار ونفاذىا إلى باطن األرض؟

الهنا غري مسامية أو لعدم وجود شقوق وادلفاصل فيها أو لتعرض ادلياه ادلوجودة
يف الفراغات للتجمد.
س) فسر :تعرض الصخور المنفذة للماء لعملية التفتت والتآكل اكثر من
الصخور قليلة النفاذية؟
الن الصخور ادلنفذة للماء تسمح بتسرب مياه االمطار إىل باطن االرض من
خالل الشقوق وادلفاصل أما الصخور قليلة النفاذية ال تسمح بتسرب مياه
األمطار إىل باطن األرض الهنا غري مسامية.

ثانيا :المياه الجوفية:

ج-ميل الطبقات الصخرية :عند سقوط األمطار على منطقة متدرجة االضلدار
فإن قسما من مياه االمطار غلري على سطح األرض على شكل أهنار ورلار
مائية وقسم منها يتسرب إىل باطن األرض وقسم يعود للجو ثانية على
شكل خبار.
 كلما زاد ميل الطبقات الصخرية قلت كمية ادلياه ادلتسربة إىل باطن

 تختلف عمق المياه الجوفية من مكان إلى آخر: قريبا من سطح االرض (ادلناطق الرطبة ،واجملاورة للبحار).
 على أعماق بعيدة من سطح االرض (ادلناطق اجلافة).
 خزان المياه الجوفية :الطبقة اليت تنفذ من خالذلا ادلياه واليت تستطيع
اختزان ىذه ادلياه.

االرض (ادلياه اجلوفية) العالقة عكسية.

س) مما يتألف خزان المياه الجوفي؟
 طبقة سطحية منفذة للمياه.
 طبقة حاملة للمياه اجلوفية (خزان جويف).
 يف األسفل (طبقة كاسبة غري منفذة للمياه).

د -كمية األمطار:
 كلما زادت كمية األمطار الساقطة زادت كمية ادلياه ادلتسربة إىل باطن
األرض (ادلياه اجلوفية).
و -مدى تأثر الصخر بالشقوق والمفاصل:
 كلما زادت الشقوق وادلفاصل يف الصخور خاصة الصخور الغري منفذة
للمياه مثل الصخر الناري زادت امكانية زبزين ادلياه اجلوفية.

س) تسهم المياه الجوفية في تشكيل مظاىر جيومورفولوجية متعددة من خالل:

 )1تتأثر الصخور اجلريية بادلياه اجلوفية اليت تعمل على إذابتها وربليلها.
 )2تشكل ظاىرات جيومورفولوجية متنوعة (الكهوف ،بالوعات اإلذابة).

األشكال األرضية الناتجة عن المياه الجوفية:

 كون تعميم يوضح العالقة بين الصخر الجيري ونشاط المياه الجوفية؟

س) بين األشكال األرضية الناتجة عن المياه الجوفية؟

يزداد نشاط ادلياه اجلوفية يف ادلناطق اليت تتكون من الصخور اجلريية (العالقة طردية) )1 .الكهوف :شلر طبيعي يوجد ربت سطح األرض يتكون:
 الكارست :إقليم جريي يتألف من ظاىرات جيومورفولوجية إذ تتشكل
 بفعل ادلاء اجلويف الذي تسرب عن طريق الشقوق والفواصل الرأسية احململ
ظاىرات متنوعة كالكهوف وبالوعات اإلذابة.
حبامض الكربونيك (الناتج عن ارباد ثاين أكسيد الكربون مع ادلاء).
 oاألمطار المصدر الرئيسي للمياه الجوفية.
 عند تفاعل حامض الكربونيك مع الصخر اجلريي تتحول كربونات
س) بين العوامل التي يتوقف عليها تسرب المياه الجوفية؟
الكالسيوم إىل بيكربونات الكالسيوم (مادة ىشة قابلة للذوبان يف ادلاء).
أ -مسامية الصخر :ىي النسبة بني حجم الفراغات إىل احلجم الكلي للكتلة الصخرية  .تأخذ ادلادة اجلديدة طريقها مع سريان ادلياه الباطنية تاركة وراءىا فراغا
ب -نفاذية الصخر :قدرة الصخر على تسريب ادلياه.
يزداد حجمو نتيجة تأثري ادلياه الباطنية احململة باحلمض وينتج عرب الزمن
تكون الكهوف يف باطن األرض.
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 )2الصواعد والهوابط:
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س) جدول المقارنة بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك:

 الصواعد :تتكون عند سقوط ادلياه اجلريية من سقف الكهف وتًتاكم
على األرض وتتعرض للتبخر وتعمل على ترسيب مادة كربونات الكالسيوم

ادلذابة فتتكون اعمدة مقابلة لالعمدة ادلتدلية من سقف الكهف.
 الهوابط :تتكون بعد تكون الكهف وأثناء سريان ادلياه اجلوفية احلاملة حلامض
الكربونيك عن طريق الشقوق ترشح نقطة او بعض النقاط من ىذه ادلياه من

سقف الكهف تبقى معلقة يف السقف وذبف وتكون اعمدة رفيعة.

الجغرافيا السياسية

الجيوبولتيك

هتتم بتحليل ادلقومات الطبيعية

تقوم بالدراسة نفسها،اضافة اىل

والبشرية للدولة

مطالبها يف رلال السياسة اخلارجية

تدرس امكانات الدولة الفعلية

تضع تصورا دلستقبل الدولة

تنظر للدولة ككيان ثابت

تنظر للدولة ككائن حي

س) اذكر اىداف الجغرافيا السياسة؟
 دراسة ادلقومات الطبيعية والبشرية للدولة.
 ربديد عناصر القوة والضعف للدولة.
 التعريف بادلشكالت السياسية واقًتاح احللول ذلا.

 األعمدة الكارستية :عندما تلتقي الصواعد باذلوابط يف الكهف.
 )3الحفر الغائرة وبالوعات اإلذابة :تنشأ نتيجة تسرب ادلياه احلامضية من
خالل الفواصل واذابتها دلكونات الصخر اجلريي وتعترب احلفر الوعائية من
أكثر ظاىرات الكارست بالعامل.

 تقدًن بيانات ومعلومات جغرافية لصناع القرار.

س) اذكر اىم آثار (نتائج) عمليات التعرية المائية والريحية؟

س) ما مجاالت دراسة الدولة في الجغرافيا السياسية؟

 وجود أشكال ارضية ميكن ان تستثمر كمنتج سياحي.

 اخلصائص الطبيعية والبشرية.
 السياسات العامة للدولة وعالقاهتا اخلارجية.
 ربليل قوة او ضعف الدولة.

أمثلة (شالالت نياجرا) يف كندا ،جبال اذلماليا ،جبال كلمنجارو ،جبال االلب.

 بعض اجلبال ذبذب متسلقي اجلبال.
 مغارة جعيتا يف لبنان.
 يف األردن صحراء رم ،خانق ادلوجب ،مغارة بررقش.

س) بين  /اذكر المجاالت التي تدرسها الجغرافيا السياسية؟
 )1الدولة :تدرس اجلغرافيا السياسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة

الوحدة الرابعة :الجغرافيا السياسية

 )2النظام العالمي الجديد :يرتكز النظام العادلي على ىيمنة الدول ادلتقدمة
على موارد ومقدرات الدول االقل ظلوا ،ويرتبط بعدد من:

الفصــل األول :مقدمة في دراسة الجغرافيا السياسية
أوال :مفهوم الجغرافيا السياسيو وتطورىا:

 التكتالت االقتصادية :مثل السوق االوروبية ادلشًتكة.

 الجغرافيا السياسية :أحد فروع اجلغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة

 األحالف العسكرية :مثل حلف مشال االطلسي (الناتو).

ادلقومات الطبيعية والبشرية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثري ذلك على قوهتا
السياسية وعالقاهتا اخلارجية.

 العولمة (عرف) :ظهرت منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين ،
وتعين ازالة احلواجز واحلدود السياسية بني الدول عن طريق ىيمنة الدول
القوية اقتصاديا وثقافيا ومعرفيا واجتماعيا على الدول االخرى.

س :اذكر أىم العلماء والفالسفة الذين أىتموا بدراسة الجغرافيا السياسية؟
 أرسطو :اول من كتب عن قوة الدولة ادلستمدة من توازن ثرواهتا وعدد
سكاهنا ووظائف الدولة ومشكالت احلدود.

ثالثا :الدول والنظام السياسي:
س) اذكر انواع الدولة تبعا للنظام السياسي واالداري؟
 دولة موحدة (مركزية).
 دول اربادية مركبة (المركزية) .تقسم اىل :فدرالية ،وكونفدرالية.

 ابن خلدون :كتب يف مقدمتو عن اجلغرافيا السياسية وشبو الدولة بالكائن
احلي ((النشأة ،النضج ،الشيخوخو)).
 فردريك راتزل :اول مؤلف ػلمل عنوان (اجلغرافيا السياسية ) عام 1897
واعترب الدولة دبثابة كائن حي مير دبراحل ( ادليالد ،النمو ،الوفاة).

 الدولة الموحدة :دولة فيها رللس نيايب واحد وحكومة واحدة وتسيطر
عليها السلطات احمللية يف اقاليم الدولة مجيعها.

 رودلف كيلين :أول من أظهر مصطلح ( اجليوبولتيك) عام 1899م.

أمثلة عليها :االردن واليابان وفرنسا.

 الجيوبولتيك :تدرس ادلقومات الطبيعية والبشرية للدولة باالضافة اىل
مطالبها يف رلال السياسة اخلارجية تضع تصورا دلستقبل الدولة تنظر للدولة
ككائن حي.

 الدولة االتحادية المركبة:
س) اذكر اقسام (انواع) الدولة االتحادية المركبة؟
 )2الدولة الكونفدرالية.
 )1الدولة الفدرالية.
 الدولة الفدرالية :دولة مقسمة اىل وحدات ادارية كالواليات او احملافظات
تتمتع باالستقالل الذايت باستثناء الشؤون ادلالية والدفاع .مثال عليها:
اسًتاليا ،االمارات العربية ادلتحدة.
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س) فسر :اسباب تغيير السلوك االنتخابي من مكان الخر وفق دائرة

 الدولة الكونفدرالية :انضمام دولتني او اكثر يف ارباد تتوىل السلطة ادلركزية
بعض الصالحات واحتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسيادهتا الداخلية

انتخابية الى اخرى؟

ميكن للدولة الكونفدرالية ان تتحول اىل فدرالية .مثال على ذلك :سويسرا

باالبعاد اجلغرافية).

واخلارجية .مثال عليها :االرباد االورويب

الن االنتخابات سبثل سلوكا وظلطا تنظيميا للنشاط البشري السياسي ادلتأثر
س) اذكر اىتمامات جغرافيا االنتخابات؟ أو أىمية جغرافية االنتخابات؟

س) قارن بين:
خصائص الدولة الفدرالية

خصائص الدولة الكونفدرالية

أ -الدولة مقسمة اىل وحدات ادارية
كالواليات او احملافظات.

أ -انضمام دولتني او اكثر يف
ارباد.

ب -تتمتع الدولة باستقالل ذايت باستثناء
الشؤون ادلالية والدفاع.

ب -تتوىل السلطة ادلركزية بعض
الصالحيات واحتفاظ كل دولة
بشخصيتها القانونية وسيادهتا

 دراسة العوامل وادلؤثرات اجلغرافية يف سلوك الناخبني.

 مالحظة وصف وربليل التصويت والتمثيل على خرائط مكانية (فسر):
الظهار التباين اجلغرايف واالقليمي لنتائج االنتخابات.
 اصبحت ظاىرة جغرافية عادلية.
س) اذكر مجاالت دراسة جغرافيا االنتخابات؟

 التحليالت اجلغرافية للدوائر االنتخابية.

الداخلية واخلارجية.
أمثلة عليها :اسًتاليا واالمارات العربية ادلتحدة.






مثال عليها :االرباد االورويب.

 )1انظمة الحكم في الدولة:
 النظام السياسي :نظام اجتماعي يستند اىل سلطة او قوة تستخدم يف
ادارة موارد اجملتمع وربقيق امنها الداخلي واخلارجي من خالل مؤسسات الـ
(تشريعية ،تنفيذية ،قضائية).

 )3االنظمة االنتخابية وواقعها الجغرافي:
س) بين اىمية االنتخابات؟
 )1االنتخابات وسيلة عملية يتم عن طريقها اختيار اشخاص يرمسون مستقبل
الدولة وصناعة القرارات ادلهمة ويقوم بًتشيحهم عامة الشعب شلن اكمل
السن القانونية.
 )2االنتخابات تعترب من دعائم النظام الدميقراطي ادلعاصر يف فلسفة احلكم

س) فسر :تختلف انظمة الحكم في المجتمعات؟
اختالف الظروف احلضارية والثقافية واجلغرافية.
س) اذكر اشكال انظمة الحكم؟

 )1نظام وراثي )2 .نظام مجهوري )3 .نظام رئاسي.

التباين ادلكاين للتصويت واسبابو وتغريه.
النظام االنتخايب ومغزاه اجلغرايف.
الدعاية ومدى تاثرىا بالبيئة احمللية.
السلوك التصوييت للفرد واجلماعو.

 )4نظام بردلاين.

ووسيلة اإلتصال بني احلاكم والشعب وبني مصدر القرار السياسي وادلنفذين.

 النظام الوراثي :نظام ينتقل فيو احلكم بالوراثة حسب نص الدستور وميثل

س) اذكر الجوانب التي تظهر مهمة الجغرافي في دراسة النظم االنتخابية

فيو (ادللك او االمري او السلطان) اعلى سلطة يف الدولة .مثال عليو :نظام
احلكم يف االردن.

في الدولة؟
 دراسة نوع النظام االنتخايب ادلعتمد يف الدولة.
 معرفة ودراسة الطريقة اليت يطبق من خالذلا النظام االنتخايب.

 النظام الجمهوري :نظام يقوم على انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب دلدة
زمنية زلددة ويكون رئيس الدولة على رأس السلطة التنفيذية ولكن السلطة تكون

س) فسر :أسباب تفضيل الدولة نظام انتخابي دون غيره؟
 منع سبثيل بعض االقليات او القوميات.
 اتساع حجم الدوائر االنتخابية يف اقليم معني وربجيمها يف اقليم اخر.

مشًتكة بني الرئيس واحلكومة وينظمها الدستور .مثال عليو :فرنسا.

 ج-النظام الرئاسي :نظام يكون فيو الرئيس ىو رأس الدولة وتكون السلطات
الثالث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مستقلة لكل سلطة منها اختصاصها.

 النظام االنتخابي :الطريقة اليت يتم من خالذلا اختيار الناخبني لنواهبم.

مثال عليو :النظام يف الواليات ادلتحدة االمريكية.

 أو االلية اليت دبوجبها تتمثل رغبة وقناعة الناخبني لنواهبم.

 د -النظام البرلماني :نظام يكون فيو الربدلان ادلنتخب من قبل الشعب ىو

س) فسر :تتنوع النظم االنتخابية في الدول؟
بسبب االختالف يف بنية الدولة االجتماعية واالقتصادية والثقافية

مصدر السلطة والتشريع (يتوىل رئيس الوزراء ادلنتخب من الشعب) مسؤولية
احلكم يف الدولة (الرئيس او ادللك يسود وال ػلكم) .مثال عليو :بريطانيا

 )2جغرافية االنتخابات :دراسة التباين ادلكاين للسلوك االنتخايب دلواطين الدولة
وربديد العوامل ادلؤثرة يف نتائج االنتخابات وادلستقبل السياسي للدولة.

س) :اذكر انواع النظم االنتخابية؟
 )1نظام انتخايب مباشر وغري مباشر )2 .نظام انتخاب فردي ونظام القائمة.
 )4نظام انتخاب االغلبية والتمثيل النسيب.
 )3نظام سبثيل ادلصاحل واحلرف
 )5النظام ادلختلط.

س) ما ىي المعطيات التي تعمل على اساسها جغرافيا االنتخابات؟
دراسة التباين ادلكاين للسلوك االنتخايب دلواطين الدولة وربديد العوامل ادلؤثرة يف
نتائج االنتخابات وادلستقبل السياسي للدولة.
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 )1نظام انتخاب مباشر وغير مباشر:

 )5نظام االنتخاب باألغلبية والتمثيل النسبي:

 النظام المباشر :يقوم الناخبون باختيار نوابـهم مباشرة دون واسطة (انتهى

 نظام األغلبية :يقوم على ان ادلرشح الذي ػلصل على أصوات تفوق

العمل هبذا النظام يف دول العامل).

 النظام غير المباشر :يقوم الناخبني باختيار مندوبني عنهم للقيام بعملية
االقًتاع عنهم.

أصوات ادلرشحني ادلنافسني اآلخرين يعترب فائزا .مثل :بريطانيا.
 )6االنتخابات في االردن والتوزع الجغرافي للمقاعد النيابية:
 النظام االنتخابي في االردن :رلموعة القوانني والتشريعات اليت تنظم

 )2نظام االنتخاب الفردي ونظام القائمة:
 نظام االنتخاب الفردي :تقسم الدولة لدوائر انتخابية صغرية ادلساحة
والسكان دبوجب ىذا النظام يقوم الناخب بالتصويت دلرشح واحد حيث
يكون لكل دائرة نائب واحد فقط.

عملية انتخاب شلثلي الشعب يف الربدلان.

س) اذكر اىم التعليمات واألنظمة الواردة في قانون انتخابات عام 2116م
في االردن؟

 ربديد من ػلق لو الًتشيح والتصويت من األفراد.
 ربديد طريقة عمل االقًتاع والفرز.
 ربديد عدد أعضاء رللس النواب ( )139عضواً منها ( )15عضواً
للكوتا النسائية.
 تقسيم ادلملكة إىل دوائر انتخابية لكل دائرة عدد زلدد من ادلقاعد.

ايجابيات ىذا النظام :يتمكن الناخب يف ىذا النظام ربديد كفاءة النائب
الذي سريشحو

سلبيات ىذا النظام:
 ػلتاج دلوارد مالية وادارية وتنظيمية كبرية.
 يكلف الدولة الكثري من القدرات.
مثال :جرى العمل هبذا النظام يف االردن قبل عام 2916م.
 نظام االنتخاب بالقائمة :تكون ادلنافسة على أساس القائمة االنتخابية،
على كل حزب منافس تقدًن قائمة بأمساء مرشحيو لكل دائرة انتخابية او
تشكيل قائمة من بعض ادلرشحني الذين يلتقون باألىداف وادلبادئ.
مثال :النظام يف االنتخابات النيابية االردنية عام 2916م.
 )3نظام تمثيل المصالح والحرف:
 ىدف ىذا النظام سبثيل االذباىات االجتماعية بتقسيم الناخبني حسب نوع
ادلهنة او احلرفة أو العمل الذي ميارسو العامل.
س) اذكر مميزات تمثيل المصالح والحرف؟
 الربدلان الناتج عن ىذا النظام يضم الفئات االجتماعية مجيعها.
 تقليل سيطرة حزب سياسي أو رلموعة أحزاب على مفاصل احلياة السياسية
يف الدولة.
 يتم العمل يف ىذا النظام يف الدول االشًتاكية.
أمثلة :الصني ،كوريا الشمالية.
 )4النظام المختلط:
 نظام يعمل دببدأ ادلزج بني نظام التمثيل باالغلبية ،والنظام النسيب وتقسم
الدولة إىل دوائر انتخابية متعددة بعضها يعمل على التمثيل النسيب واآلخر
يعمل على التمثيل باألغلبية.
س) اذكر عيوب النظام المختلط؟
 ال ػلقق العدالة بني الدوائر ادلختلفة.
 يضع معيارين سلتلفني ضمن اطار جغرايف واحد للدولة.

س) ترتبط الجغرافيا السياسية بعالقات وثيقة باالنتخابات ،فسر ذلك؟
 ألن من أىداف اجلغرافيا السياسية دراسة ادلقومات البشرية وتقدًن
ادلعلومات اجلغرافية لصناع القرار.
 جغرافية االنتخابات هتتم بدراسة التباين ادلكاين للسلوك االنتخايب.
س) تعد الجغرافيا السياسية واحدا من الموضوعات المتفرعة من الجغرافيا؟
ألهنا أحد فروع اجلغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة ادلقومات الطبيعية والبشرية
للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثري ذلك على قوهتا السياسية وعالقاهتا اخلارجية.
الفصل الثاني :الحدود السياسية
س) فسر :تعد الحدود السياسية ظاىرة جغرافية بشرية؟
ألن اإلنسان ىو الذي يقوم بتخطيطها على اخلريطة وربديدىا على الطبيعة وفقا
دلصاحلو السياسية واالقتصادية والعسكرية.
 الحدود السياسية :خطوط ترسم على اخلريطة ربدد مساحة الدولة اليت
سبارس عليها سيادهتا ومعًتف هبا دوليا.
س) اذكر مجاالت الحدود السياسية للدولة؟
 اجملال الربي (مساحة االرض).
 اجملال اجلوي والبحري.
 رلال ادلوارد (سطحية وباطنية وحبرية).
مالحظة ىامة :التخوم سبثل طابعا شليزا للفصل بني حدود الدول أو
اإلمرباطوريات قدميا (فسر ) وذلك ألهنا ظهرت يف الدولة البيزنطية والدولة العربية
اإلسالمية.
 التخوم  :مناطق مل تكن تابعة لدولة ما ،سبثل مناطق نفوذ تفصل بني
الدول ،يصعب اجتيازىا واالستيطان هبا مثل الصحاري واجلبال.
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س) قارن بين التخوم والحدود السياسية؟

 )4الوظيفة القانونية:

التخوم

الحدود السياسية

مناطق جغرافية ذات مساحة شلتدة

خطوط وعلية تفصل بني الدول

ال تستند إىل معاىدات أو اتفاقيات
بني الدول

تستند إىل معاىدات أو اتفاقيات بني
الدول

ظاىرة طبيعية ثابتة

ظاىرة تتعرض للتغيري واالختفاء والظهور

سبكني الدولة يف فرض قوانينها على أراضيها وعلى األفراد وادلؤسسات اإلدارية

واالقتصادية والثقافية.
رابعا :أنواع الحدود السياسية:
س) اذكر أنواع الحدود السياسية؟

 حدود طبيعية (جبلية ،مائية "حبار ،حبريات ،أهنار").
 حدود ىندسية.
 حدود حضارية.

ثانيا :العوامل المؤثرة في نشاة الحدود السياسية:
س) اذكر العوامل المؤثرة في نشاة الحدود السياسية؟

 )1ادلعاىدات.

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

 )2تقسيم االستعمار للمستعمرات )3 .احلروب.

 )1الحدود الطبيعية:

 حدود تظهر على اخلريطة السياسية تستند إىل معامل طبيعية (جبال،
مسطحات مائية "حبار ،حبريات ،أهنار").

 )1المعاىدات:
ظهرت احلدود السياسية بني الدول نتيجة إبرام معاىدات بينها (فسر) دلنع

حدوث اعتداء لدولة قوية على جارهتا الضعيفة.

س) اذكر أنواع الحدود الطبيعية؟

 )2تقسيم االستعمار للمستعمرات :بسبب تقسيم االستعمار األورويب ذلا.

 حدود جبلية.
 حدود مائية "حبار ،حبريات ،أهنار".

س) اذكر وظائف الحدود السياسية؟
 )1الفصل بني الدول.
 )3الوظيفة االقتصادية.

أ) حدود جبلية:
 حدود دائمة وثابتة وتعد من أفضل أنواع احلدود اليت تفصل بني الدول

 )3الحروب :مثل دول أوروبا الشرقية بعد احلرب العادلية الثانية.
 )2الوظيفة القانونية.
 )4الوظيفة األمنية.

 )1الفصل بين الدول:

(فسر) ألهنا تتناسب مع امتداد اجلبال وتشكل خطوط دفاعية للدولة.
أمثلة على الحدود الجبلية:
 جبال الهماليا :بني اذلند والصني.

تقوم احلدود بدور رئيسي بالفصل بني الدول من خالل االتفاقيات وادلعاىدات
واخلرائط تنشر عليها نقاط العبور ومراكز احلراسة وادلنافذ اجلمركية.

 جبال اإلنديز :حد فاصل بني تشيلي واألرجنتني.
 جبال البرانس :حد فاصل بني فرنسا واسبانيا.

 )2الوظيفة األمنية:

توفر احلدود للدولة إجراءات احلماية واحلفاظ على أراضيها ومواردىا وامن
سكاهنا من خالل إقامة ربصينات عسكرية ودفاعية دلنع االعتداءات اخلارجية
والتسلل إىل اراضيها.
س) أعط امثلة على تحصينات عسكرية أقيمت لمنع االعتداءات الخارجية؟

 إقامة سور الصني العظيم قدميا هبدف صد ىجمات ادلغول.
 أقامت فرنسا خط ماجينو على حدودىا الشرقية مع ادلانيا.
 اقام العدو الصهيوين خط بارليف شرق قناة السويس إثر حرب 1967م.
 )3الوظيفة االقتصادية:

 جبال األلب :بني فرنسا وإيطاليا.
ب) حدود مائية:
س) وضح الحدود المائية بأنواعها؟
 )1حدود نهرية:
 ىي حدود دائمة تظهر على اخلرائط السياسية تستند دلعامل طبيعية هنرية.
س) اذكر مميزات الحدود النهرية؟
 وضوح معادلها الطبيعية على سطح األرض.
 تشكل خط دفاعي من أي اعتداء خارجي.

ربدد احلدود السياسية بني الدول نصيب كل دولة من ادلوارد والثروات االقتصادية (فسر) :أمثلة على الحدود النهرية:
أ -تقوم الدول بتعيني حدودىا بدقة ،لتمنع حدوث منازعات بني الدول حول  نهر األورانج :يفصل بني جنوب إفريقيا وناميبيا.
استثمار ادلوارد.
 نهر ريوجراند :يفصل بني الواليات ادلتحدة األمريكية وادلكسيك.
مثال :فرنسا وادلانيا حول استثمار معدن احلديد يف االلزاس واللورين.
س) اذكر المشاكل التي تواجو الحدود النهرية؟

ب -تسهم احلدود يف سبكني الدولة من مراقبة تدفق السلع عرب حدودىا (فسر)
دلنع التهريب وفرض الرسوم اجلمركية.
ج -تقيم الدولة على حدودىا زلاجر صحية ونقاط تفتيش صحي (فسر) دلنع
دخول األمراض القادمة من اخلارج.

تغري األهنار رلاريها باستمرار ،شلا يؤدي حلصول خالفات بني الدول (فسر)
ظهور احلاجة إىل تعديل احلدود بني الدول من خالل تقاسم ادلياه بني الدول
الواقعة على ضفيت النهر.
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 )3البحيرات:

س) بين طرق تحديد الحدود النهرية؟

تشكل البحريات حدود سياسية بني العديد من الدول ضمن اتفاقيات تقاسم

 تتماشى احلدود مع إحدى ضفيت النهر مثل حدود بوج بني بولندا واوكرانيا

ادلياه للبحريات.

وبيالروسيا.

 رسم خط مع أكثر نقاط النهر عمقا مثل حدود هنر الراين بني فرنسا وادلانيا.

أمثلة عليها :البحريات العظمى بني الواليات ادلتحدة وكندا ،وحبرية فكتوريا بني
أوغندا وكينيا ،تنـزانيا ،رواندا.

 رسم خط وسط رلرى النهر مثل ما حدث بني الواليات ادلتحدة األمريكية
وادلكسيك عرب الريوجراند.

 )2الحدود الهندسية:
 حدود أوجدىا اإلنسان تظهر على اخلرائط بأشكال ىندسية سلتلفة مثل

 )2حدود بحرية:
ظهرت فكرة احلدود البحرية يف كتابات العامل الربيطاين جون سلدين اليت تناولت:
 ضرورة رسم حدود البحار.

س) اذكر مميزات الحدود الهندسية؟
 تتميز باستقامتها ووضوحها وسهولة زبطيطها.

 إسناد ادلسؤولية األمنية والسياسية للدول ادلطلة على البحر.

 ال تتناسب مع الظواىر الطبيعية يف ادلناطق اليت سبر هبا.

وتقسيم ادلياه إىل ثالث مستويات ىي:

س) اذكر أشكال الحدود الهندسية؟

 التحكيم الدويل مثلما حدث بني األرجنتني والتشيلي.

(اخلط ادلستقيم ،أنصاف الدوائر) تفصل بني الدول.

 )1حدود فلكية.

 المياه اإلقليمية.

 مناطق من مياه البحار واحمليطات تشرف عليها الدولة ذلا حق السيادة
عليها تبدأ من خط السواحل وفقا للقانون الدويل وإىل عمق ( 12ميل
حبري) وسبارس الدولة حقوقها يف ادلياه اإلقليمية يف رلاالت الصيد وادلالحة
واستغالل الثروات ادلوجودة (األعلية االقتصادية).
ب) المنطقة االقتصادية الخالصة:
منطقة حبرية تبدأ من هناية ادلياه اإلقليمية باذباه عمق البحر مسافة تصل إىل
( 299ميل حبري) ػلق للدولة ادلطلة اجملاورة ذلا استغالل الثروات ادلوجودة فيها
والصيد وتقدًن ادلساعدة واإلنقاذ للسفن يف حالة تعرضها للخطر.
ج) المياه الدولية (أعالي البحار):
مناطق حبرية مفتوحة ال تتبع سيادة أي دولة وتعد ادلياه الدولية ملكا مشًتكا بني
مجيع الدول (فسر):
 ألعليتها يف شلارسة أنشطة التجارة الدولية وادلالحة والصيد واالستكشاف.
 تشكل مساحة ادلياه الدولية ما نسبتو أكثر من ( )%64من مساحة البحار
واحمليطات.

 )2خطوط مستقيمة.

 )3خطوط ترسم على أبعاد متساوية من ظاىرة طبيعية.
أ) حدود فلكية:
تسري مع خطوط ودوائر العرض وتنتشر بني دول عديدة.
أمثلة عليها:

 احلد السياسي بني أمريكا وكندا ويعترب أطول حد فلكي يف العامل.
 احلد السياسي بني مصر والسودان يسري مع دائرة عرض ( 22درجة مشاال).
 احلد السياسي بني مصر وليبيا يسري مع دائرة عرض ( 25درجة شرقا).
ب) خطوط مستقيمة:

تصل بني نقطتني معلومتني أو شلاسات دوائر أو أقواس يف الدائرة.

ج) خطوط ترسم على أبعاد متساوية من ظاىرة طبيعية:
كنهر أو ساحل أو سلسلة جبلية مثل حدود جامبيا يف غرب إفريقيا.
س) فسر :تسبب الحدود الهندسية بمشكالت عديدة بين الدول؟
ألهنا ال تستند إىل معامل طبيعية وحضارية واضحة.
أمثلة على دول قامت بتعديل حدودىا:
 تعديل حدود األردن مع العراق.
 تعديل حدود األردن مع السعودية.

س) أعط أمثلة على خالفات بين الدول بسبب الثروات الطبيعية؟
 حقول الغاز يف شرق البحر ادلتوسط واليت ىيمن عليها عدو اإلسرائيلي
وتطالب لبنان والسلطة الفلسطينية فيها.

س) فسر :تعد الحدود الدولية الطبيعية أقل توترا من الحدود السياسية الهندسية؟

 تداخل ادلياه اإلقليمية وادلنطقة االقتصادية اخلالصة بني بريطانيا وفرنسا يف
منطقة القنال الإلصلليزي.
 يسود توتر يف حبر الصني اجلنويب بني الصني وكوريا وفيتنام واليابان حول
السيادة على اجلزر ادلوجودة فيو.

 )3الحدود الحضارية:
تعد الثقاف ة من أىم ادلظاىر احلضارية اليت تستخدم يف ترسيم احلدود بني الدول

مالحظة :أوصت الدول اليت اجتمعت يف باريس عام 2913م جبعل أعايل
البحار ملكا عادليا مشًتكا.

ألهنا تستند إىل معامل طبيعية واضحة كالسالسل اجلبلية وادلسطحات ادلائية
(أهنار ،حبار ،حبريات).

(فسر):
 مت ترسيم احلدود يف وسط أوروبا على أساس اللغة بعد احلرب العادلية األوىل
(فسر) للحد من مشكلة األقليات يف تلك الدول.
 مت ترسيم احلدود بني اذلند والباكستان على أساس ديين.
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س) اذكر اآلثارالسلبية للحدود السياسية بين الدول؟

 )4النـزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية:

 تقف عائقا يف وجو استمرارية طرق ادلواصالت وسبل اإلتصال.

 نـزاع ينشأ بني الدول ادلتجاورة بسبب اخلالف على مورد طبيعي حدودي.

 تقف يف وجو التطور االقتصادي واالجتماعي والثقايف للمناطق احلدودية.

مثال عليها :تنشأ نـزاعات بسبب عدم اإلتفاق على تقسيم مياه األهنار الدولية.

مثال عليها :احتاج سد الوحدة على هنر الريموك على احلدود السورية األردنية
مدة تزيد عن نصف قرن إلصلازه.
 تعوق االستغالل الفعال للموارد الواقعة يف ادلناطق احلدودية بني الدول.

 األنهار الدولية :ىي األهنار اليت تنبع من خارج حدود الدولة وسبر يف أكثر
من دولة واختالف الدول على أحقية بناء السدود واإلستفادة منها.

مثال عليها :النـزاع الًتكي العريب على اقتسام مياه هنر الفرات.

 احلدود السياسية تستخدم للسيطرة على بعض الشعوب من خالل توزيعها وتشتيتها .مالحظة ىامة :جلوء كل من قطر والبحرين إىل زلكمة العدل العليا حلل
مثال عليها :ذبزئة االستعمار األورويب للوطن العريب.
اخلالفات بينهما على عدد من اجلزر يف عام 2991م وصدر قرار احملكمة
س) أحيانا تقف الحدود السياسية عائقا أمام استمرارية طرق المواصالت

وسبل االتصال؟
ألنو أحيانا تنتهي الطرق ادلعبدة والسكك احلديدية عند خط احلدود شلا يعوق
حركة انتقال األشخاص وادلواد اخلام والبضائع.
س) اذكر أنواع النـزاعات والمشاكل الحدودية؟
 )1النـزاع على مناطق حدودية )2 .النـزاع على وضع احلدود.
 )3النـزاع على وظيفة احلدود.

 )4النـزاع حول ادلصادر الطبيعية احلدودية.

 )1النـزاع على مناطق حدودية:
 ىو نـزاع ينشأ على ملكية مناطق حدودية بني الدول ادلتجاورة عندما
يدعي كل طرف من األطراف ادلتنازعة حقو يف السيطرة على منطقة
جغرافية حدودية.

بسيادة البحرين على عدد من اجلزر منها جزر احلوار وسيادة قطر على جزر
أخرى ما أهنى اخلالف بينهما.
س) فسر :تحكم الوطن العربي بالكثير من الممرات المائية؟

 بسبب ادلوقع اجلغرايف ادلتميز للوطن العريب ،الذي يربط بني قارات العامل
القدًن (آسيا ،إفريقيا ،أوروبا).
 وقوع الوطن العريب يف النصف الشمايل من الكرة األرضية.
 امتداد الوطن العريب من العراق شرقا إىل موريتانيا غربا من جبال طوروس يف
تركيا والبحر ادلتوسط مشاال إىل ىضبة البحريات االستوائية.
س) بين أىم الممرات والمضائق والقنوات التي يسيطر عليها الوطن العربي؟
المضيق  /القناة
قناة السويس

س) فسر :احتالل إيران لثالثة جزر عربية في الخليج العربي؟
 تستند إيران إىل خرائط وزعتها بريطانيا جعلت لون ىذه اجلزر على اخلرائط
بنفس لون إيران.
 قامت إيران باحتالل اجلزر قبل يوم واحد من قيام دولة اإلمارات العربية
ادلتحدة يف 1971م.
 وجود إتفاق غري معلن بني بريطانيا وإيران تسمح بريطانيا دبوجبو إليران
احتالل اجلزر الثالث مقابل تنازذلا عن ادلطالبة بالبحرين.
س) أعط أمثلة على جزر عربية تحتلها إيران في الخليج العربي؟
 )1جزيرة أبو موسى )2 .جزيرة طنب الكربى )3 .جزيرة طنب الصغرى.
 )2النـزاع على وضع الحدود:
 نـزاع ينشأ بني الدول على مكان وضع احلدود بصورة دقيقة تظهر ىذه
ادلشاكل عند البدء يف رسم خط احلدود وربديد اذباىاه.
مثال على ذلك :النـزاع الذي نشب بني مصر وإسرائيل بعد انسحاب اسرائيل
من صحراء سيناء ،ورفضت اسرائيل اإلنسحاب من منطقة طابا ومناطق
حدودية على ساحل خليج العقبة وحاولت إظهار خطأ يف مسار خط احلدود،
ويف عام 1988م حكمت زلكمة العدل الدولية لصاحل مصر يف ( )19مناطق.

المسطحات المائية التي تربط بينها
تربط بني البحر ادلتوسط والبحر األمحر.

مضيق جبل طارق

يربط بني البحر ادلتوسط واحمليط األطلسي.

مضيق باب المندب

يربط بني البحر األمحر واحمليط اذلندي.

مضيق ىرمز

يربط بني حبر العرب واحمليط اذلندي واخلليج العريب.

س) ببين أىمية الموقع االستراتيجي للوطن العربي؟







جوانب العسكرية واالقتصادية والسياسية (فسر):
 )1ألنو يربط بني قارات العامل القدًن.
 )2لوقوعو يف النصف الشمايل من الكرة األرضية.
ربكمو وسيطرتو على عدد من ادلمرات ادلائية.
مرور التجارة الدولية واخلطوط اجلوية العادلية.
اختصار ادلسافة بني القارات.
احتوائو على موارد الطاقة (النفط).

س) فسر :تعرض الوطن العربي لغزوات وحروب واستعمار أوروبي وأمريكي؟
 نظارا ألعليتو االسًتاتيجية (سياسيا ،اقتصاديا ،عسكريا).
 احتواءه على موارد الطاقة (النفط).
 رغبة أوروبا وأمريكا بالسيطرة على العامل.
 الموقع االستراتيجي :مصطلح جغرايف يستخدم للتعبري عن ادلوقع الذي
ػلتل أعلية ومكانة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية زلليا أو إقليميا أو
عادليا.

 )3النـزاع على وظيفة الحدود:
 نـزاع ينشأ بني الدول بسبب اإلنتقال غري ادلشروع عرب احلدود لألشخاص
أو للبضائع أو األفكار.
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س) اذكر أىم العوامل التي حالت دون وحدة الوطن العربي؟

 )2شط العرب:

 وجود أجزاء من الوطن العريب ما زالت مغتصبة وزلتلة.

 قامت الدولة العثمانية بإستعادة ىذا اجلزء من إيران.

أمثلة عليها :فلسطني ،ىضبة اجلوالن.

 حرصت بريطانيا على منح إيران حق ادلالحة يف شط العرب.
 مت توقيع اتفاقية بني الدولة العثمانية وإيران عام 1913م ،تنص على ما يلي:

 مشكالت احلدود يف الوطن العريب.

س) اذكر امثلة على خالفات حدودية عربية في الوطن العربي أدت إلى
نـزاعات وصدامات مسلحة؟
 صدامات عسكرية بني العراق – إيران.
 غزو العراق للكويت.
 ادلعارك يف الصحراء الغربية.
 تقسيم السودان إىل دولتني.
س) وضح النتائج المترتبة على الخالفات الحدودية في الوطن العربي؟

 حدوث نزاعات مسلحة.
 خسائر كبرية يف ادلوارد االقتصادية والبشرية.
 اعاقة أي مشروع عريب للوحدة.

الفصل الثالث :العالقات الدولية في الحرب والسلم
 المشكلة السياسية :أي هتديد ميس االمن الداخلي أو اخلارجي للدولة
يعرض سيادهتا على ارضها أو استقرارىا وسباسك شعبها للخطر.
س) اذكر أىم المشكالت السياسية التي تواجو الدول؟
 مشكالت حدود سياسية.
 مشكالت اقتصادية.
 مشكالت اجتماعية (مشكلة األقليات).
اوال:مشكالت الحدود السياسية:
 )1الصحراء الغربية:
 أسباب النـزاع :موقعها على سواحل األطلسي ويتواجد فيها خامات معدنية
(حديد ،فوسفات).
 أرض يتنازع عليها ادلغرب وجبهة البوليساريو و( )%89من مساحتها ربت
سيطرة ادلغرب.
(جذور المشكلة):
 بعد انسحاب اإلسبان أعلنت جبهة البوليساريو قيام اجلمهورية العربية
الصحراوية الدميقراطية من جانب واحد.
 اعًتفت هبا ( )75دولة مث تراجع اإلعًتاف إىل ( )36دولة.
 الدول العربية باستثناء اجلزائر تدعم سيادة ادلغرب على الصحراء الغربية.
س) بين دور منظمة األمم المتحدة لحل مشكلة الصحراء الغربية؟

 تنظيم استفتاء للسكان لتقرير مصري الصحراء الغربية.
 مل تتفق اطراف النـزاع على من ػلق لو اإلشًتاك من سكان الصحراء يف عملية
اإلستفتاء.
 اقًتحت ادلغرب منحها احلكم الذايت ولكن رفض ىذا اإلقًتاح من قبل جبهة
البوليساريو.

 وما زالت ادلشكلة قائمة حىت اآلن.

 بدأت عند احتالل إيران اجلزء األوسط من العراق.

 أن يبقى شط العرب مفتوحا للمالحة أمام سفن مجيع الدول. ػلق إليران السيادة على منطقة خورامشهر. اعًتضت إيران على اإلتفافية وطالبت باجملرى ادلالحي.
 عادت إيران ووافقت على اإلتفاقية شريطة أن يتنازل العراق عن  4أميال من
شط العرب مقابل عبدان.
 يف عام 1975م عقدت اتفاقية اجلزائر بني العراق وإيران واعًتفت دبوجبها
العراق حبق إيران يف ادلالحة يف شط العرب.
 يف عام 1989م اندلعت احلرب بني إيران والعراق بسبب خالف على
احلدود واستمرت  8سنوات.
 )3الحدود بين الصين والهند:
 أسباب النـزاع :استيالء الصني على منطقة التبت عام 1951م ،حيث
اصبحت تشارك اذلند يف احلدود.
 قامت اذلند مساندة ثورة شعب التبت ضد الصني.
 حصل نـزاع مسلح بني الصني واذلند يف ادلناطق احلدودية مشال خط مكماىون.

 خط مكماىون :خط متفق عليو كحدود بني الصني والتبت عام 1914م.
س) فسر :ظهور نـزاعات اقتصادية بين الدول؟

 بسبب تقسيم ادلياه احلدودية.
 استغالل ادلوارد الطبيعية ومصادر الطاقة الواقعة على احلدود.
س) فسر أسباب ظهور المشكالت اإلقتصادية؟
 )1تقسيم المياه:
س) فسر :ظهور مشكلة تقسيم المياه بين الدول؟
 لالستفادة من الثروة السمكية وادلعدنية.
 شلارسة حق ادلالحة.
 توليد الطاقة الكهربائية.
س) أعط أمثلة على مشكالت تقسيم المياه بين الدول؟
 خالف بني تركيا وسوريا والعراق حول اقتسام هنر الفرات.
 خالف بني تونس وليبيا حول حدود الرصيف القاري.
 خالف بني السودان ومصر من جهة أثيوبيا ومن جهة أخرى حول اقتسام
مياه هنر النيل.
 نـزاعات بني بوليفيا وتشيلي وبريو على احلدود البحرية.
س) أعط أمثلة على نزاعات بين الدول لتعيين حدودىا على المضائق؟
 نزاع بني عمان وإيران يف مضيق ىرمز.
 نزاع بني اليمن والصومال وجيبويت يف مضيق باب ادلندب.
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أمثلة على المعاىدات( :معاىدة باريس ،معاىدة برشلونة).

س) فسر :بعض الدول تسمح لألقليات باستخدام لغتها الخاصة؟

 )2النـزاع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة:

خوفا من مطالبها باإلستقالل عن الدولة .مثال :األكراد يف العراق.

س) فسر :قيام حروب ونزاعات بين الدول على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة؟

هبدف زلاولة السيطرة على ادلوارد الطبيعية (ادلعدنية والطاقة) لتأمني احتياجاهتا

منها واستخدامها يف الصناعة واألنشطة ادلختلفة.
س) فسر :ظهور نزاعات بين الدول حول مصادر الطاقة (البترول والغاز)؟
ألهنما يشكالن ثلثي اإلنتاج العادلي ،ويسهمان يف نصف التجارة العادلي.

س) بين آثار أو نتائج محاولة الدول المتقدمة الوصول لمنابع النفط والغاز
في الخليج العربي؟

مالحظة :ىناك دول سبنع األقليات فيها من استخدام لغتها .مثل :ايطاليا سبنع
األقليات النمساوية من استخدام لغتها وذبربىا على استخدام اللغة اإليطالية.
 )4األقليات العرقية:

 رلموعة من األفراد تنتمي إىل عرق أو ساللة زبتلف عن ساللة اكثرية األفراد
يف اجملتمع اليت تعيش فيو.
س) فسر :تعيش أقليات عرقية ولغوية وقومية في امريكا ،كندا ،والدول العربية؟

 حبكم التاريخ ادلشًتك.

 تطبيق مبدا التسامح الديين.

 زيادة حدة الصراعات الدولية.
 إقامة قواعد عسكرية حلماية خطوط النفط وخطوط التجارة البحرية العادلية

س) أعط أمثلة تتعايش فيها أقليات عرقية ودينية ولغوية؟

ثالثا :المشكالت االجتماعية:

رابعا :دور المنظمات الدولية:

 االقليات :رلموعة من االفراد ينتمون خلصائص ثقافية واحدة (قومية ،دينية،
عرقية ،لغوية) زبتلف عن الغالبية العظمى لسكان الدولة.

س) فسر :قيام دول العالم بإنشاء عصبة األمم وىيئة األمم المتحدة؟
 )1بسبب قيام حربني عادليتني )2 .السعي لتحقيق األمن والسلم الدوليني.
 )3منع وقوع احلروب والنـزاعات.

اليت ينقل عربىا النفط.

س) اذكر أنواع االقليات؟
 )1اقلية قومية )2 .أقلية دينية )3 .أقلية لغوية )4 .أقلية عرقية.
 )1األقلية القومية:
 رلموعة من األفراد تنتمي إىل ىوية واحدة من حيث العرق واللغة والعادات
والتقاليد ،وتعيش ىذه األقلية ضمن أكثرية قومية.
س) أعط مثال على دول تضم أقليات قومية؟

 شعب الكازاخ غرب الصني.
 تعدد القوميات يف اإلرباد السوفيييت.
 تعدد القوميات يف يوغوسالفيا.

أمريكا ،كندا ،الدول العربية واإلسالمية.

 )1منظمة عصبة األمم:

 منظمة تأسست عام 1919م ،خالل مؤسبر باريس للسالم بعد احلرب العادلية
األوىل أىدافها :احلفاظ على السالم الدويل ،وذبنب قيام احلروب والنـزاعات بني
الدول ،وحل النـزاعات سلميا بني الدول ،انتهت ومل تعد موجودة.

 )2منظمة األمم المتحدة:
 منظمة دولية تأسست عام 1945م ،بعد احلرب العادلية الثانية يف مؤسبر سان
فرانسيسكو ،ووضع ميثاقها حبضور مندوبني عن  59دولة والتوقيع عليو رمسيا،

مقرىا يف مدينة نيويورك يف أمريكا ،اىدافها:
 ربقيق األمن واالستقرار الدويل.
 حل النـزاعات واخلالفات الدولية بالطرق السلمية.
 الدعوة إىل نبذ العنف بني الدول.
 ربقيق التعاون الدويل يف كل اجملاالت.

س) أعط مثال على دول تكونت بعد تفكك اإلتحاد السوفييتي؟
اوزباكستان ،استونيا ،التيفا ،كازخستان.
س) أعط امثلة على دول تكونت بعد تفكك اإلتحاد اليوغسالفي؟
صربيا ،كوسوفو ،البوسنة ،اذلرسك.
 )2األقلية الدينية:

 رلموعة من األفراد تتبع ديانة سلتلفة عن ديانة أكثرية أفراد اجملتمع ادلتواجدة فيو.

س) أعط امثلة على األقلية الدينية؟
 األقليات ادلسلمة يف الصني واليابان والواليات ادلتحدة األمريكية.
 األقليات ادلسيحية يف الدول اإلسالمية.
 )3األقلية اللغوية:
 رلموعة من األفراد ذلا لغتها اخلاصة وزبتلف عن لغة أكثرية أفراد اجملتمع
ادلتواجدة فيو.

س) ما ىي أسباب فشل (انهيار) عصبة األمم؟
 الفشل يف مهماهتا.
 ظهور دول كربى بعد احلرب العادلية الثانية واالتفاق على حلها.
س) أعط أمثلة على مؤسسات تابعة لهيئة األمم المتحدة؟
 )2رللس األمن.
 )1اجلمعية العامة.
 )4األمانة العامة.
 )3زلكمة العدل الدولية.
س) أعط أمثلة على منظمات تابعة لهيئة األمم المتحدة؟
 )2منظمة الصحة العادلية.
 )1منظمة العمل الدولية.
 )3منظمة األغذية والزراعة "الفاو" )4 .صندوق إغاثة األطفال "اليونسيف".
 )5اليونسكو "للًتبية والعلوم".
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س) بين دور ىيئة األمم المتحدة في حل بعض النـزاعات الدولية؟
 )1المجال السياسي:
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س) اذكر الطرق التي تمكن الدولة من تحقيق أمنها اإلقتصادي؟

كما ونوعا ألفراد اجملتمع.
 األمن الغذائي :قدرة الدولة على توفري سلزون غذائي ّ

 ساعلت يف دعم حركات التحرير واالستقالل لعدد من دول العامل .امثلة:

كما ونوعا.
 األمن المائي :قدرة الدولة على تلبية االحتياجات ادلائية ادلختلفة ّ

 نشر قوات حفظ السالم الدولية على احلدود حلفظ السالم واألمن الدويل.

 )4االمن الوطني األردني:

سوريا ،لبنان ،اجلزائر ،تونس.

 إرسال بعثات ومراقبني دوليني يف مناطق التوتر .مثال :شبو القارة اذلندية.
 صلحت يف تسوية بعض النـزاعات اإلقليمية عن طريق التفاوض .مثال:
احلرب العراقية اإليرانية.

 )2المجال االقتصادي:
تقدًن معونات للدول النامية إلعداد خطة للتنمية الشاملة.
 )3المجال االجتماعي:

أصدرت ىيئة األمم ادلتحدة (إعالن عادلي حلقوق اإلنسان).

 أمن الطاقة :قدرة الدولة على تلبية احتياجاهتا من الطاقة.

أ) الجغرافيا السياسية للملكة األردنية الهاشمية:

 يقع األردن جنوب غرب آسيا.
 لألردن حدود مشًتكة مع سوريا والعراق والسعودية وفلسطني.
 يطل األردن على خليج العقبة يف البحر األمحر.
 هنر االردن وهنر الريموك يشكالن جزء من حدوده مع سوريا وفلسطني.
ب) النظام السياسي:
س) اذكر ابرز االحداث في تاريخ األردن في السنوات اآلتية:
الحدث

 )4الناحية اإلنسانية:

 تقدًن مساعدات إلغاثة مناطق منكوبة بكوارث طبيعية كالزالزل والرباكني.
 تقدًن معونات لالجئني الفلسطينيني وضحايا التمييز العنصري يف جنوب إفريقيا.

س) اذكر إخفاقات ىيئة األمم المتحدة؟
 أخفقت يف القضاء على احلرب الباردة بني ادلعسكرين الشرقي والغريب.
 أخفقت يف القضاء على بعض احلروب اإلقليمية.
 فشلت يف إغلاد حلل مشكلة الالجئني الفلسطينيني.
 فشلت يف حفظ السالم يف الصومال والبوسنة وسوريا.
 سوء استخدام حق الفيتو أدى إىل عجز رللس األمن.
الفصل الرابع :األمن الوطني واألمن القومي
 )1مفهوم األمن الوطني:
 ىو قدرة الدولة على محاية أراضيها وشعبها واقتصادىا من أي عدوان
خارجي أو داخلي وحفظ أمنها واستقرارىا الداخلي وىو من أركان الدولة
للمحافظة على سيادهتا وأمنها وتطورىا يف مجيع اجملاالت.
س) اذكر األسس التي يعتمد عليها األمن الوطني؟
 اإلستعداد الدائم دلواجهة التهديدات ادلوجهة للدولة (الداخلية أو اخلارجية).
 بناء قوة عسكرية وأمنية حلماية األفراد وادلؤسسات يف الدولة.
 )2أبعاد األمن الوطني:
 األمن العسكري :يعتمد على دور اجليش وادلؤسسات االمنية يف توفري األمن
الداخلي واخلارجي.
 االستقرار السياسي :قدرة النظام السياسي على إدارة شؤون الدولة وتوفري
احلقوق واحلريات ألفراد اجملتمع وبناء عالقة اغلابية مع الدول األخرى.
 )3األمن االقتصادي:
 قدرة الدولة على تنمية احلاجات األساسية ألفراد اجملتمع وإغلاد احللول
الالزمة لألزمات اإلقتصادية.

السنة

تأسيس األمري عبداهلل بن احلسني إمارة شرق األردن.

1221م

أصبحت األردن عضوا يف جامعة الدول العربية.

1245م

استقالل األردن وإعالن قيام ادلملكة االردنية اذلامشية.

1246م

استشهاد ادللك عبداهلل األول.

1251م

تسلم ادللك احلسني بن طالل سلطاتو الدستورية.

1253م

انضمام األردن إىل األمم ادلتحدة.

1255م

تسلم ادللك عبداهلل الثاين سلطاتو الدستورية.

1222م

س) بين كيف تمارس األمة سلطاتها؟
سبارس األمة سلطاهتا من خالل ثالث سلطات تتمثل يف السلطة التشريعية اليت
تناط بادللك ورللس االمة والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية اليت يرأسها جاللة
ادللك عبداهلل الثاين وميارس سلطتو التنفيذية من خالل رللس الوزراء الذي يتالف
من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ويتوىل مسؤوليتو يف إدارة شؤون الدولة الداخلية
واخلارجية.
ج) متطلبات األمن الوطني األردني:
ػلقق األمن الوطين لألردن ضمن ثالثة مستويات ىي:
 دولي :يرتبط وجود تفاعل واتصال مع دول العامل.
 داخلي :يرتبط حبماية أفراد اجملتمع وربقيق األمن واالستقرار.
 إقليمي :يرتبط بإغلاد عالقات مع دول اجلوار.
د) مرتكزات األمن الوطني األردني:
س) اذكر مرتكزات األمن الوطني األردني؟
 قيادة ادللك عبداهلل الثاين ابن احلسني.
 السياسة اخلارجية.
 القوات ادلسلحة واألجهزة األمنية.
 النهج الدميقراطي.
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 )1قيادة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين:

س) بين أىمية ترسيخ النهج الديمقراطي للمحافظة على األمن الوطني

س) وضح دور قيادة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين في تعزيز وحماية

والقومي لألردن؟

األمن الوطني؟

 جاللة ادللك قيادة سياسية شرعية ربظى بالقبول اجلماعي الطوعي.
 قديرة قوية على رأس السلطة ىو أىم ركيزة يف تنفيذ السياسة األردنية.
 فشخص جاللة ادللك ادلتسم بالعقالنية واالعتدال من خالل خربتو الطويلة
يف احلكم.
س) ما التحديات التي أشار إليها الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين في
ورقتو النقاشية السادسة؟

أثار الصدمات اخلارجية احمليطة باالردن وادلتمثلة يف النـزاعات واحلروب واهنيار
الدول وتفسخ جملتمعات عريقة والالجئني عرب حدودنا ليستظل بأمان ويذوق

طعم الكرامة اليت مل غلدىا يف بلده.
 )2السياسة الخارجية:
للملكة األردنية اذلامشية مصاحلها الوطنية يف بقاع كثرية من أضلاء العامل كما اهنا
تتأثر يف الكثري من األحداث العادلية وفضال عن ذلك فإن مصاحل الدولة ربددىا
ادلواقف واألحداث اليت تؤثر على ىذه ادلصاحل.
 السياسة الخارجية :ىي نتائج التفاعل بني ادلصاحل والقيم الوطنية بني وضع
دويل معني او منطقة إقليمية تتسم دبميزات معينة.
س) فسر :حرص األردن على تطوير عالقات متوازنة مع دول العالم؟
لدعم ادلواقف السياسية األردنية لرفد التنمية األردنية ليحافظ على أمنو الوطين
بالتأييد الدويل.
س) بين كيف حافظ األردن على أمنو الوطني بالتأييد الدولي؟
من خالل حرصو على تطوير العالقات ادلتوازية مع دول العامل لدعم ادلوقف
السياسي األردين ولرفد التنمية األردنية.
 )3القوات المسلحة واألجهزة األمنية:
س) بين دور القوات المسلحة واألجهزة األمنية كمرتكز في تعزيز األمن
الوطني االردني؟
 ىي درع الوطن وحامي حدوده وادلسؤولة عن نعمة األمن واألمان اليت ينعم
هبا األردنيون وضيوف األردن من الدول العربية والصديقة مجيعها.
 دور القوات يف ادلشاركة يف حفظ السالم العادلي يف أغلب ادلناطق للصراع
العادلي.
 )4النهج الديمقراطي:
إن الدميقراطية يف األردن مبنية على فهم ادلواطن للحقوق والواجبات وترتكز على
ما يدركو كل منا ما لو وما عليو ،وحقوقنا اليت ينبغي أن ظلارسها باسم الدميقراطية
اليت حفظها لنا الدستور والقوانني واألنظمة.

يعمق روح اإلنتماء للوطن وتعزيز الثقة دبؤسساتو وتأكيد وحدة مكونات الشعب األردين.

س) ما األمور التي تعزز صمود ومنعة األردن؟

أكد األردن أنو جزء من األمن القومي العريب يؤثر ويتأثر بو سلبا أو إغلابا.

ىـ) متطلبات تحقيق األمن الوطني:
 oارتبط مفهوم األمن الوطين بالدولة وبوجود وحدة للقرار السياسي تًتجم
مفهوم األمن القومي إىل سياسات وإجراءات وسبلك حق احلسم والتوجيو.
س) بين السياسات واإلجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق األمن الوطني؟
 ربديد ادلصاحل والغايات والقيم اليت تسعى الدولة أو اجملتمع إىل محايتها أو ربقيقها.
 ربديد األخطار أو التهديدات اليت تواجو الدولة أو اجملتمع والوصول إىل نوع من
اإلتفاق.
 ربديد السياسات واألدوات واخلطوات الالزمة لتحقيق ىديف محاية ادلصاحل والقيم.

 بناء ادلؤسسات القادرة على تنفيذ ىذه السياسات.
و) مستويات األمن الوطني للدولة:

س) تحدد مستويات األمن الوطني أو القومي في ثالثة مستويات ،عددىا؟
( مستوى داخلي) يرتبط حبماية اجملتمع من زلاوالت اإلخًتاق أو التغلغل
وربقيق اإلستقرار على االصعدة كلها.
( مستوى إقليمي) يرتبط بالعالقات اإلقليمية للدولة.
( مستوى دويل) يشري إىل نشاط الدولة يف احمليط العادلي وأمن الدولة ما ىو
إال خالصة التفاعل بني ادلستويات الداخلية واإلقليمية والدولية.
 االمن القومي :اإلجراءات والتدابري كافة اليت تتخذىا الدولة من أجل محاية أرضها
وشعبها من أي اعتداء أو هتديد سواء من مصادر داخلية أو خارجية عن طريق
ذبهيز القوات العسكرية واألمنية للمحافظة على سيادة الدولة ومحايتها من اخلطر.

س) وضح أسباب ظهور مفهوم األمن القومي؟
 يعد من ادلفاىيم ادلرتبطة بالسياسات اليت ظهرت بالقرن  29بعد انتهاء
احلرب العادلية الثانية.
 بدأت رلموعة من األفكار تبحث يف الوسائل اليت تساىم يف وقف وقوع
احلروب رلددا والبحث عن الوسائل ادلناسبة اليت سبكن من محاية الدولة دون
خوض أي حرب.
 )1أىمية األمن القومي:
س) بين اىمية االمن القومي؟
 يعد األمن ركيزة اساسية من ركائز الدولة يساىم يف تنمية اجملتمع عن طريق
توفري البيئة ادلناسبة ،من اجل تسهيل عمل القطاعات اإلقتصادية ادلختلفة.
 يعمل على ربقيق العدل من خالل وضع األحكام الشرعية اليت تساىم يف
تطبيق القوانني.
 ػلمي حدود الدولة من التعرض ألي اخًتاق أو عدوان.
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 )2استراتيجية االمن القومي:
 رلموعة الطرق هتدف لالستفادة من القوى السياسية واالقتصادية

س) وضح قضية ومشكلة المياه في الشرق األوسط والعالم أجمع؟
 زيادة حدة ادلنافسة بني الدول بسبب ضغط التزايد السكاين وخاصة عند

والعسكرية ،يف كافة الظروف اليت سبر هبا الدول.
س) تعتمد االستراتيجية القومية على محاور ،عددىا؟

 وضع اخلطط األمنية اليت تضمن ربقيق األمن يف الدولة.
 تعزيز قوى األمن الداخلي حلماية ادلواطنني من اجلرائم.
 بناء جيش قوي للتصدي ألي عدوان مهما كان مصدره.
 توفري احلماية للمؤسسات والوزارات ادلوجودة على أراضي الدولة.
 توفري األسلحة واآلالت وادلعدات احلربية ادلتطورة.
 )3أنواع االمن القومي:
س) بين أنواع األمن القومي؟
أ) أمن األفراد:

 ىو االمن الذي ػلقق محاية لألفراد يف منازذلم ووظائفهم ومدارسهم يف أي
مكان يتواجدون فيو وػلرص على احملافظة على سالمتهم من التعرض
للمخاطر اليت هتدد حياهتم أو تعرضهم جلرمية ما.

ب) األمن الداخلي والخارجي:
 االمن الداخلي :ىو فرض سلطة القانون داخل الدولة ومحاية شلتلكاهتا
العامة وشلتلكات االفراد فيها من اي اعتداءات قد تتعرض ذلا وبذلك فإنو
يشمل مفهوم امن االفراد.
 األمن الخارجي :ىو ان تبقى الدولة يف بيئة مستقرة وخالية من احلروب عن
طريق تقوية عالقاهتا ومصاحلها مع الدول احمليطة هبا من خالل عقد
االتفاقيات وإبرام ادلعاىدات ادلشًتكة.
ج) األمن اإلقليمي:
 ىو االمن الذي ينتج عن اتفاق رلموعة من الدول اليت تقع يف منطقة معينة
ومتقاربة من بعضها البعض (فسر) حلماية مصاحلها ادلشًتكة اليت تقضي يف
حال وقوع حرب على واحدة من ىذه الدول أن تقوم باقي الدول بتزويدىا
باألسلحة والدعم العسكري برد العدوان عنها.
س) اذكر انواع االمن القومي؟
 )1امن االفراد )2 .االمن الداخلي واخلارجي )3 .االمن االقليمي.
ثالثا :المياه في الدول العربية ومحيطها:
 )1واقع المياه:

احلديث عن مسألة الوصول إىل مياه الشرب.
 ادلشكلة ال تتعلق بكمية ادلياه ادلتوفرة بالعامل بل بإمكانية الوصول إىل ادلياه العذبة.
 االستخدام البشري للمياه الذي يؤدي إىل الزيادة يف تراجع نوعية ادلياه (جودهتا).

 زيادة ادلعدل العادلي الستهالك ادلياه يف الوقت احلايل.
س) فسر :تزايد مشكلة ندرة المياه في الوطن العربي؟
بسبب النمو السكاين يف الوطن العريب وتزايد الطلب على ادلياه لتلبية احتياجات
اإلنسان اليومية سواء يف الزراعة أو الصناعة.
س) فسر :كانت المياه سببا رئيسيا للعديد من التوترات والمناوشات بين
بعض دول المنطقة؟

ألن مشكلة ادلياه تعاين منها مناطق جنوب الكرة األرضية ومنطقة الشرق
األوسط بصفة خاصة حيث هتدد الدول اليت تنبع منها األهنار للبلدين ادلشًتكة

معهما يف األحواض ادلائية.
أمثلة عليها:
 التهديد الًتكي لقطع ادلياه عن هنر الفرات ،شلا أثار اخلوف والقلق لدى كل
من سوريا والعراق.
 التهديد األثيويب دلصر من خالل خطط احلكومة األثيوبة بإنشاء سدود على
النيل واليت ستؤدي إىل تقليل جريان النيل إىل مصر ،إقامة سد النهضة.
 )2النـزاع على المياه:
س) بين أسباب النـزاع على المياه؟

تكمن أعلية يف ارتباطها بغذاء األحياء كلها كوهنا أساس كل نشاط.

س) فسر :تسمية القرن الواحد والعشرين بقرن حروب الذىب األزرق؟
إشارة إىل الصراع حول ادلاء.
س) فسر :قد تشهد المنطقة العربية في السنوات القادمة صراعا على
مصادر المياه؟
 ألن ادلياه تعد عامال حيويا يف حياة الشعوب وعنصرا أساسيا يف رسم
سياسات الدولة.
 بسبب اخلالفات على تقاسم ادلياه.
 نقص ادلياه ادلتوقع أن يشمل قرابة ثلثي سكان العامل.
 ألن الصحاري تشكل ( )%87من مساحة الشرق األوسط.

س) فسر قد تكون المياه عامل اضطراب وعدم استقرار للمنطقو في المستقبل؟

 ألن ( )%59من ادلوارد ادلائية ادلتجددة تقع خارج ادلنطقة العربية.
 تناقص كميات ادلياه اليت ربصل عليها دول ادلنطقة من ادلوارد الطبيعية.

س) وضح الخصوصيو التي يتميز بها المورد المائي؟
كمية ادلياه على االرض ىيو كمية ثابتو واهنا مصدر متجدد  ،واقتصاديا تعد
سلعو عامو طويلة االمد.

 )3أسباب الصراع حول المياه:
 تفاقم توتر العالقات بني الدول ادلشًتكة يف األحواض ادلائية خاصة يف حالة
استعمال دول ادلنبع كميات ىائلة من ادلياه شلا يؤثر على كمية جريان ادلياه
يف النهر.

الن منطقة مشال افريقيا وشبو اجلزيرة العربيو تعد اكثر ادلناطق جفافا بالعامل.
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 ازدياد اعتماد الدول ادلشاركة يف احلوض على دول ادلنبع.
 دول اإلرباد األورويب تكمن مشكلتها يف نوعية ادلياه ال يف كميتها (فسر)

بسبب تعمق مظاىر التلوث البيئي لتشمل أغلب مرافق احلياة ومنها مصادر
ادلياه والًتبة واذلواء الناذبة عن مجلة من العوامل أبرزىا التطور الصناعي.
التغري ادلناخي إىل تدىور نوعية ادلياه ومصادرىا السيما ادلصادر ادلشًتكة.
 أدى ّ
 عدم التزام دول ادلنبع باإلتفاقيات الدولية أو الثنائية لتنظيم استخدام مياه
األهنار الدولية.
س) فسر :تفاقم أزمة المياه (صراع) في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا؟

بسبب عدم التزام دول ادلنبع باإلتفاقيات الدولية أو الثنائية دبنطقة الشرق
األوسط وإفريقيا لتنظيم استخدام مياه األهنار الدولية
س) فسر :تفاقم أزمة المياه في العالم؟

 بسبب ازدياد احلاجة للمياه ما يؤدي إىل تفاقم توتر العالقات بني الدول
ادلشًتكة يف األحواض ادلائية خاصة يف حالة استعمال دول ادلنبع كميات
ىائلة من ادلياه شلا يؤثر على كمية جريان ادلياه يف النهر.
 ازدياد اعتماد الدول ادلشاركة يف احلوض على دول ادلنبع اليت تستعمل ادلياه
بكثرة وتعمل على تلوثها.
 )4الحلول المقترحة لمشاكل المياه:
 ربلية مياه البحر.
 ترشيد استهالك ادلياه.
 اإلدارة السليمة للمياه.
 محاية ادلياه من التلوث.

 ربديث طرق الري وطرق الزراعة.
 اعتماد إجراءات التوفري يف صرف ادلياه.
س) بين الحلول واإلجراءات لحل سلمي لقضية المياه في الشرق األوسط؟
 أن ذبلس الدول ادلتشاركة على طاولة مستديرة لوضع أسس سليمة إلدارة
ادلياه ادلشًتكة على قواعد صلبة.
 والتوصل حلل سلمي لقضية ادلياه.

19

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

