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الوحدة الثالثة

علم دراسة اشكال سطح االرض

دراسة أشكال سطح األرض
الفصل األول
عرف علم الجيومورفولوجيا  :العلم الذي يدرس أشكال سطح األرض اسم ) جيومورفولوجيا( وھي كلمة يونانية
و  Logoyوتعني  :علم
و  Morphoالشكل
مكونة من ثالثة أقسام ھي GEO :وتعني  :األرض
بين

الجيومورفولوجيا ؟
المواضيع التي تھتم بدراستھا
أ -شكل سطح األرض ومظھره العام  :كقياس درجات انحداره
ب -تمييز الظاھرات األشكال األرضية  :كمراحل تكونھا
ج -دراسة العمر النسبي للظاھرات  :من حيث الزمن الذي تكونت فيه ،والمراحل التي مرت بھا

تختلف من منطقة ألخرى ؟
التي تجعل تضاريس سطح األرض
أھم العوامل
بين
 -٢زمن تطور تشكيل التضاريس
 -١خصائص الصخور
ّ
الخارجية (
 -٣القوى التي تشكل التضاريس ) القوى الداخلية و القوى
عرف  :القوى الداخلية )عوامل البناء (  :الحركات التي تحدث في باطن االرض كالزالزل والبراكين والصدوع
وااللتواءات  .نتيجة وجود مواد منصھرة شديدة الحرارة تقع عليھا ضغوط شديدة فتحاول الخروج من ّ
أي منفذ تجده
على سطح األرض وينشأ عن ھذه الحركات أشكال أرضية متعددة .
عدد األشكال األرضية التي تنشأ عن القوى الداخلية التي تشكل التضاريس
سالسل الجبال األندونيسية
مثل :
الجبال البركانية
بحيرة تانا في إثيوبا
البحيرات البركانية مثل :
جزر كناري
مثل :
الجزر البركانية
الحرة البازلتية في البادية الشمالية األردنية
مثل :
الحرات البازلتية
حمامات ماعين في األردن
مثل :
الينابيع الحارة
ّ
تكتونية
نتيجة حركات
أعلى قمة جبلية في العالم )  ٨٨٤٨م(
فسر  :نشأـ قمة إيفرست
ّ
ّ
باطنية .
صدعية
نتيجة حركة
البحر الميت )٤٢٤-م (
فسر :نشأت اخفض نقطة على اليابسة
الخارجية
الجيومورفولوجية  -:ھي القوى
عرف العوامل
ّ
ّ
ّ
الجوفية التي تعمل على تشكل معالم سطح األرض من خالل
كاألنھار والرياح والجليد واألمواج والمياه
حت أشكال سطح األرض األصلية وتعديلھا فينتج عنھا أشكال جديدة باسم أشكال سطح األرض غير األصلية
وضح كيف يمكن معرفة العمر النسبي للظاھرات ؟
 -٢نوعية الرواسب
 -١اختالف المظھر العام لھا

 - ٣وطبيعة التصريف النھري

فسر  :حدوث تغيرات سريعة أحيانا ً على سطح األرض.
أحداث طبيعة مفاجئة كاإلنھيارات األرضية أو الفيضانات أو الزالزل

عدد المصادر للحصول على المعلومات بأشكال سطح األرض ؟ما أدوات الدراسة الجيومورفولوجية ؟
ّ
ج -تقنية االستشعار عن بعد
ب-الخرائط
الميدانية
أ-الدراسة
التي يقوم بھا الباحث الجيومورفولوجي في الدراسة الميدانية ؟
المھام
عدد
ومساحة الشكل األرضي.
واألطوال
 -١جمع القياسات  :كدرجات االنحدار
ّ
األرضية.
 -٢متابعة ورصد وتسجيل حركة المواد
ّ
الجيومورلوفية في منطقة الدراسة
 -٣تحديد االتجاھات والمسافات والمناسيب للظواھر
١

عرف  :الخرائط الطبوغرافية :
ّ
ّ
والبشرية ويتم رسمھا بمقاييس
الطبيعية
ھي الخرائط التي تظھر عليھا ظاھرات سطح األرض
رسم كبيرة إلظھار أكبر قدر من تفاصيل سطح األرض كما أنھا تمثل عنصر االرتفاع
خطوط الكنتور  :خطوط وھمية تصل بين المناطق المتساوية في األرتفاع عن مستوى ثابت ھو مستوى سطح البحر
الفاصل الرأسي :الفرق بين خطي كنتور رئيسين متتابعين ÷ ) عدد خطوط الكنتور بينھما ( ١ +
الجيومورفولوجية بدراسة وتحليل خطوط الكنتور منھا:
وضح كيف يمكن استخالص العديد من الدالالت
ّ
منطقة شديدة االنحدار
تقارب خطوط الكنتور في الخريطة يدل على انھا
-١
منطقة قليلة االنحدار .
وتباعد خطوط الكنتور في الخريطة يدل على انھا
-٢تظھر خطوط الكنتور التي تمثل مرتفعا ً أرضيا ً شكالً حلقيا ً مغلقا ً وتتزايد قيم االرتفاع نحو الداخل بينما
خطوط الكنتور التي تمثل منخفضا ً تأخذ شكالً ّ
حلقيا ً مغلقا وتتناقص القيم نحو الداخل.
ّ
الكنتورية على شكل رقم  ٧وتتزايد القيم نحو الخارج بينما تظھر خطوط تقسيم
 -٣تظھر األودية في الخرائط
المياه بين األدوية النھرية عن طريق خطوط الكنتور على شكل رقم  ٨وتتناقص القيم نحو الداخل
عرف تقنية االستشعار عن بعد :
تعد الصور الجوية والمرئيات الفضائية في حال توفرھا وتوفر من أھم مصادر المعلومات للدراسة الجيومورفولوجية .
عدد مميزات تقنية االسشعار عن بعد ؟
 -٣وتقدم معلومات وفيرة عن األرض.
 -٢السرعة في تحليل البيانات
 -١الدقة
 -٤وتساعد في المراقبة المستمرة للتطورات التي تحدث لظاھرات سطح األرض.

ما المعلومات التي تقدمھا تقنية االسشعار عن بعد ؟
 -٢تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض
-١تحديد الشبكة المائية
وطول المنحدر.
- -٣تحديد تضرس المنطقة ويشمل  :االرتفاعات ودرجة اإلنحدار
 -٤تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية.
أھم الجوانب التطبيقية
عدد
 -١دراسة أحواض األنھار من أجل :بناء الخزانات
 -٢دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياح.
 -٤دراسة االنھيارات واالنزالقات األرضية
 -٦يستخدم في النواحي العسكرية والحروب.

الفصل الثاني
عرف التجوية :
عدد أقسام التجوية ؟

لعلم الجيومورفولوجيا؟
وتوليد الطاقة
والسدود المائية
 -٣تتبع تغير مجاري االنھار والقنوات
 -٥استثمار الصحارى واألراضي الجافة ،وشبه الجافة

الجوية في أشكال سطح األرض
أثر العوامل
ّ
اشتق مصطلح تجوية من أثر العوامل الجوية ،ويقصد بھا عمليات إضعاف
وتفكك وتحلل للمواد المكونة للصخور على سطح األرض بفعل العوامل الجوية.
 -١التجوية الكيميائية

 -٢التجوية الميكانيكية

 -٣التجوية الحيوية

عرف  :التجوية الميكانيكية :عملية انفصال وتفتت للصخور دون حدوث أي تغيرات في خصائصھا الكيميائية
الميكانيكية :أ -تجمد الماء ب -تعاقب الحرارة والبرودة
عدد أھم العوامل التي تساعد على حدوث التجوية
ّ
٢

عرف  :التجوية الحيوية؟

احد أنواع التجوية وتنتج عن تحلل بقايا النباتات والحيوانات
إلجزاء الصخر مما يؤدي إضعاف الصخور وتفتيتھا.

التجوية الحيوية بإضعاف الصخور وتفتيتھا او تحلييھا؟
وضح كيف تتم عملية
من خالل :أ -الكائنات الحية مثل :الفطريات التي تذيب عناصر بعض الصخور.
ب -تقوم بعض الحيوانات ببناء األنفاق وعمل الحفر في الصخور
ج -ينتج عن تحلل الحيوانات الميتة والنباتات بعض المواد التي تعمل إلى إذابة الصخور وتحللھا
واألحماض العضوية.
كغاز األمونيا والدبال
د -يسھم نمو جذور النباتات في توسيع الشقوق في الصخور
نوع الصخر ولونه:

بالتجوية
من العوامل المؤثرة
بين
 -١فالصخور الصلبة أكثر مقاومة للتجوية من الصخور اللينة
 -٢كما تتأثر الصخور بحسب لونھا في قابليتھا على امتصاص أشعة الشمس
بسرعة أكبر بشكل أوضح
حيث تسخن الصخور ذات األلوان الداكنة
بشكل أقل
بينما تتأثر الصخور ذات األلوان الفاتحة
بين من العوامل المؤثرة بالتجوية درجة انحدار التضاريس ؟
 -١السفوح شديدة االنحدار تتعرض فيھا التربة لإلنجراف وتصبح صخورھا معرضة لعمليات التجوية الميكانيكة
 -٢أما المناطق المستوية تكون أكثر عرضة لعمليات التجوية الكيميائية

ما

مستويات التجوية
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• ما العالقة بين التجوية الكيمائية والمعدل السنوي لألمطار؟
كلما زاد المعدل السنوي لألمطار زادت التجوية الكيميائية .
عالقة طردية :
بين التجوية الكيميائية ومعدل الحرارة السنوي؟
• ما العالقة
كلما زاد معدل الحرارة السنوي زادت التجوية الكيميائية .
عالقة طردية :
:

والحرارة ؟
التجوية الميكانيكية
• كون تعميما ً يوضح بين
كلما ارتفعت درجة الحرارة قلت التجوية المكانيكية  .والعكس صحيح .
عدد األشكال األرضية التي تنتج عن التجوية ؟
تتكون التربة من تجوية وتفتت الصخور وتحلل المواد العضوية الى حطام
 -١التربة:
ً
وذرات حيث تنشأ وتزداد سمكا في المناطق الرطبة الحارة.
 -٢الحطام الصخري :وھو الحطام المفكك الذي يتكون من الصخور والمعادن والذي يغطي بدوره الصخور الصلبة
غير المفككة التي تعرف بالصخور األصلية وينتقل بفعل المياه الجارية والجليد والرياح
٣

تنتشر فوق األسطح الصخرية المشكوفة قليلة االنحدار نتيجة للتفاوت في تآكل الصخر
 -٣حفر التجوية:
وتنشأ ھذه الحفر بفعل التجوية عن طريق التفتت أو اإلذابة ويزداد حجمھا باستمرار
عملية التميؤ ) -:اتحاد الماء أو بخار الماء مع بعض العناصر التي تتألف منھا معادن الصخور حيث تتكون
مركبات جديدة يزداد حجمھا ليصل إلى ضعفي الحجم األصلي(
 -٤قباب التقشر:
كتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشر على شكل أغشية رقيقة تتكون عند تعرضھا إلى تغيرات متطرفة في درجات
الحرارة وتعود ھذه الظاھرة الى تفكك الكتل الجرانيتية إلى أغشية محدبة.

الريحية
التعرية
ّ

الفصل الثالث
التعرية
وضح كيف تعمل
 -١تفتيت الصخور

على تشكيل معالم سطح األرض ؟
 -٢وتكوين أشكال أرضية جديدة
أذكر المناطق التي تتأثر بھا ؟

من أھم العوامل الجيومورفولوجية تأثيرا
تعد الرياح
 -١المناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة
 -٢والمناطق التي تخلو من الغطاء النباتي ) كلما قل الغطاء النباتي كلما زاد نشاط الرياح

عدد العمليات

(

التي تمارس الرياح بھا دورھا على سطح األرض ؟  -١الحت  -٢النقل  -٣اإلرساب

عرف التذرية الريحية عملية طبيعية تحريك حبيبات الرمل بالقفز تم تسقط على االرض وتضرب السطح وتقفز
مرة اخرى و ينتج عنھا إزالة ونقل المواد من منطقة إلى أخرى بفعل الرياح .
عرف عملية الكشط  -:حت الرياح االسطح الصخرية وحمل الحبيبات الدقيقة وضربھا باألسطح المكشوفة عن طريق
حت الرياح االسطح الصخرية وحمل الحبيبات الرملية الدقيقة وضربھا باالسطح المكشوفه

بين العوامل التي تعتمد عليھا عملية الحث الريحي ؟
كلما زادت سرعتھا حيث تمتلك طاقة تكون قادرة على حت الصخر
 -١اتجاه وسرعة الرياح
ويؤثر تغيير اتجاه الرياح بزيادة عملية الحث
يزداد تأثيرھا إذا ما استخدمت حمولتھا من المفتتات الصخرية
 -٢تفاوت حمولة الرياح:
ّ
الجيرية
نشطة في الصخور اللينة كالصخور
 -٣صالبة الصخر وتجانسه:
وضعيفة في الصخور الصلبة كالصخور المتحولة والبازلتية.
بعملية نقل ؟
 -٢القفز

التي تقوم من خاللھا الرياح
عدد الوسائل
 -٣الزحف
 - ١التعلق
بين أشكال المواد التي تقوم الرياح بترسيبھا ؟
تربة ناعمة دقيقة الحبيبات تحملھا الرياح لمسافات بعيدة
 -١تربة اللويس:
وأكثر المناطق انتشاراً لھا في وسط آسيا وأمريكا الجنوبية.
-٢الكثبان الرملية:
ينتج

عن

نوعان من األشكال األرضية التضاريسية ھما:
التعرية الريحية
الناتجة عن عمليات الحت والتذرية
 -١األشكال األرضية
الناتجة عن عملية اإلرساب الريحي.
 -٢األشكال األرضية

الناتجة عن الحت والتذرية ؟
األشكال األرضية
عدد
ّ
الصخرية )ظاھرة الفطر(
 -٢الموائد
 -١الشواھد الصخرية
ّ
ّ
ّ
الصحراوية المعزولة
الحجرية(  -٥التالل
الصحراوية  -٤الحماد)الصحاري
 -٣حفر التذرية أو المنخفضات
٤

الصخرية )ظاھرة الفطر( :تحدث نتيجة نحت الرياح المحملة بالرمال للطبقات الصخرية اللينة
عرف  :الموائد
ّ
الموجودة عند قواعد ھذه الصخور مما يؤدي إلى تآكل الطبقات اللينة أكثر من الطبقات األعلى منھا تتكون في
المناطق الصحراوية.
الصحراوية :تنشأ بسبب الرواسب المائية في منخفض صحراوي ال تلبث المياه
عرف حفر التذرية أو المنخفضات
ّ
أن تجف منه فيبدأ قاعه الطيني بالتشقق فتعمل الرياح على تذرية الطين الناعم من وسط المنخفض فيزداد عمقھا.
ھي أسطح مستوية مرصوفة بحجارة ذات زوايا حادة
الحجرية( :
عرف الحماد)الصحاري
ّ
حيث تتكشف الحجارة بعد إزالة المواد الناعمة من بينھا مثل األردن وليبيا.
الناتجة عن اإلرساب الريحي؟
عدد األشكال
ّ
ّ
 -٤وصحاري العرق
الرملية
الرملية  -٢التموجات
 -١الكثبان

 -٤وتربة اللويس

 -٥والنباك .

الرملية :ھي تجمع من الرمل على سطح األرض في شكل كومة ذات قمة وتغطي مساحات
عرف  :الكثبان
ّ
شاسعة من اليابسة وتقدر مساحة ھذه المناطق ب  ٤٧.٧مليون كم مربع وتتخذ الكثبان الرملية مجموعة من األشكال
بين األشكال
أ -الكثبان الھاللية:

الفصل الرابع

التي تتخذھا

الكثبان الرملية ؟
ّ
الطولية )كثبان السيف ( :
ب-الكثبان

ج-الكثبان النجمية:

المائية
التعرية
ّ

المائية :
التعرية
عدد أنواع
ّ
ّ
ّ
الجليدية
 -٢والتعرية
النھرية
 -١التعرية

ّ
الساحلية.
 -٣والتعرية

تقوم األنھار بتشكيل سطح األرض من خالل ثالث عمليات رئيسة أذكرھا ؟
والترسيب .
والنقل
الحت
التي تصل بين القمم المرتفعة الفاصلة بين حوضيين نھريين أو أكثر
عرف خطوط تقسيم المياه :
ً
ً
وتمثل نظاما طبيعيا له حدوده الواضحة التي تمتد على طول خط القمم المحيطة به.

عدد مكونات النظام النھري ؟أ -حوض النھر أو حوض التصريف ب -مجرى النھر ج -المصب
االستاذ \ زكريا الرفاعي
عرف  :حوض النھر أو حوض التصريف :
ھو المساحة األرضية التي تضم أجزاء النھر
ّ
النھرية عن بعضھا بعضا ً خطوط تقسيم المياه.
جميعھا وتفصل األحواض

المكونات النظام النھري ؟
مجرى النھر كأحد
بين
السطح السفلي لمجرى النھر
القاع :
 -١القناة  :الجزء المغطاة بالمياه
سرير النھر  :الجزء المغمور من القناة بالمياه
 -٢ويميل مجرى النھر إلى االنحدار الشديد قرب المنبع والى االستواء تقريبا ً قرب المصب .
الحوض األعلى
لذا يتدفق الماء بأقصى سرعة له في
-٣
الحوض األوسط
ثم تنخفض في منطقة
الحوض األدنى
في حين يكون بطيئا في منطقة
 -٤وتظھر التعرجات في مجرى النھر.
عرف المصب :أخفض نقطة في أجزاء الحوض النھري التي تتجمع فيھا المياه.
٥

النھرية ؟
عرف الطاقة
ّ
عند حركة الماء في المجري النھري تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية
والتي بدورھا تقوم بعمل جيومورفولوجي مما يؤدي الى تشكيل معالم سطح األرض )بالحت والنقل والترسيب(
الطاقة النھرية ؟
التي تعتمد عليھا
العوامل
عدد
أ-كمية المياه الجارية  :كلما زادت كمية المياه الجارية في القناة النھرية زادت الطاقة النھرية
ب-سرعة المياه الجارية :ترتبط سرعة المياه الجارية بطبيعة المنطقة التي تجري فيھا المياه
ج-شكل القناة النھرية :يستنفذ النھر جزءا من طاقته في حت القناة النھرية
ويعد الشكل نصف الدائري أقل األشكال استنفاذاً للطاقة بسبب قلة االحتكاك.
النھرية واالنحدار .كلما زاد االنحدار زادت الطاقة النھرية
كون تعميما ً يوضح العالقة بين الطاقة
ّ
النھرية؟
عدد العوامل المؤثرة في العمليات
ّ
كلما زادت صالبة الصخور ّ
قل أثر العمليات النھرية في تشكيل معالم سطح األرض.
 -١نوع الصخور:
كلما زادت درجة االنحدار زادت قدرة النھر على تشكيل معالم سطح األرض
 -٢درجة االنحدار:
ھي كمية المياه التي تجري في النھر عند نقطة محددة في وحدة الزمن وتقاس
-٣كمية التصريف النھري:
ّ
النھرية
فكلما زادت كمية التصريف للنھر زادت الطاقة
)م مكعب  /ثانية (
ّ
األفقية بين جوانب النھر فكلما ضاقت المسافة زيادة سرعة النھر
ھي المسافة
-٤عرض قناة النھر:
ثم زيادة قدرته على الحت
من ّ
 -٥الغطاء النباتي :يعيق الغطاء النباتي الجريان السطحي للمياه كذلك يقوم النبات بامتصاص الماء بواسطة جذوره
ثالثة أنواع من الحت:

تنشط في المجرى المائي
بين
ھو تعميق لمجرى الوادي النھري
• الحت الرأسي:
ھو توسيع لعرض القناة النھرية
• الحت الجانبي:
الحت باتجاه المنابع)التراجعي (  :يحدث في مناطق المنابع فقط
عندما تعترض طبقة من الصخور الصلبة المياه الجارية يؤدي إلى حت الطبقة اللينة
بعد أن تكون قد كونت كھفا ً أسفلھا ما تلبث أن تنھار الصخور الصلبة إلى األسفل
كون تعميما ً يبين العالقة بين عملية ترسيب النھر وسرعة النھر وقطر حمولته.
كلما زادت سرعة النھر زادت قطر حمولته فزادت عملية الترسيب
األرضية
ما األشكال
ّ
عرف الجنادل:

الناتجة عن عملية الحت النھري ؟  -١الشالالت  -٢الجنادل  -٣البحيرات الكوعية

تنشأ بسبب :

اختالف طبيعة الصخور التي يتركب منھا قاع المجرى النھري
وتقاوم الصخور الصلبة عملية النحت بينما تتآكل الصخور اللينة

النھرية .بسبب أن الصخور الصلبة بارزه و قريبه من السطح
فسر تشكل الجنادل خطورة واضحة على المالحة
ّ
عرف الخوانق  :جزء من مجرى النھر يتميز بشدة انحدار جوانبه وعمقه ويتكون حين يتغلب الحت الرأسي على
الحت الجانبي وينشأ في الصخور الصلبة حيث تبقى جوانبھا شديدة االنحدار دون أن تنھارمثال خانق وادي الموجب
عرف  :البحيرات الكوعية :تتكون في الحوض األدنى من النھر حيث تضعف سرعة النھر ويبدأ النھر بالتعرج
ّ
بتغير مجراه
ومع الزمن ينفصل جزء من المجرى الرئيسي مع قيام النھر
 -١الدلتا  -٢السھل الفيضي
األرضية الناتجة عن عملية الترسيب النھري؟
عدد األشكال
ّ
تنشأ في منطقة مصب النھر وتتكون من إرسابات حمولة النھر وتراكم موادھا عند مصبه في بحر
عرف الدلتا:
٦

عدد أشكال الدلتا ؟
 -٢ومنھا نمط مدبب كدلتا نھر التيبر في إيطاليا
 -١منھا ما يشبه القوس أو المثلث كدلتا النيل والسند
 -٣ومنھا ما يتخذ الشكل اإلصبعي الذي يشبه قدم الطائر ومثلھا دلتا المسيسبي
يبدأ تشكل السھل الفيضي على جوانب المجرى في مرحلة النضج أثناء فيضان النھر
عرف السھل الفيضي:
وھي أراض خصبة ومتجددة مثل  :نھر دجلة والفرات ونھر األمازون
الفيضية لألنھار
عدد الحضارات القديمة التي نشأت في مناطق السھول
ّ
 -٢وحضارات بالد الرافدين
 -١الحضارة المصرية القديمة
 -٣وحضارات جنوب شرق آسيا في أحواض السند والكنج والنھر األصف
)))) ديفز((((
النھرية باالعتماد على النموذج الذي وضعه
أھم المالمح العامة لدورة التعرية
ّ
لدورة التعرية النھرية

بين مراحل تطور األشكال األرضية كما وضعه ديفيز
مرحلة الشباب :
المرحلة األولى:
مرحلة النضج  :يتميز النھر في المرحلة بما يأتي :
المرحلة الثانية :
ب -يزداد الحت الجانبي على الحت الرأسي.
أ -يكون االنحدار أقل مما عليه في مرحلة الشباب.
ّ
األرضية ) السھول الفيضية ( .
د -تظھر األشكال
ج -تتخذ القناة شكل حرف U
مرحلة الشيخوخة  :يتميز النھر في ھذه المرحلة بما يأتي:
المرحلة الثالثة:
 -٢يكون التوازن بين عمليات الحت والترسيب.
 -١يميل السطح إلى االستواء
 -٤يبلغ الوادي النھري أقصى اتساع له.
-٣يقل عدد الروافد الرئيسة
 -٥تظھر أشكال اإلرساب النھري كالسھول الفيضية والدلتاوات.
ما الطبقات التي تتألف منھا الطبقة التي تنفذ خاللھا المياه )) خزان الماء الجوفي (( ؟
ّ
ّ
الجوفية \ في األسفل طبقة كاتمة غير منفذه للمياه.
سطحية منفذه \ طبقة حاملة للمياه
أ -طبقة
عرف الكارست ؟
إقليم جيري والذي يتألف من ظاھرات جيوموفرولوجية إذ تتشكل ظاھرات متنوعة كالكھوف وبالوعات اإلذابة.
عدد العوامل التي يتوقف عليھا تسرب االمطار إلى باطن األرض ؟
 -٣ميل الطبقات الصخرية
 -٢نفاذية الصخر
 -١مسامية الصخر
 -٥مدى تأثر الصخر بالشقوق والمفاصل
 -٤كيمة األمطار
الباطنية إلى
بناء على عالقتھا بحركة المياه
ّ
وضح  :تنقسم الصخور ً
 -١صخور منفذة للمياه -٢ :صخور غير منفذة للمياه

نوعين رئيسين:

الجوفية على الصخور الجيرية في المناطق المطيرة ؟
األرضية الناتجة من تأثير المياه
مااألشكال
ّ
ّ
 -٣الحفر الغائرة وبالوعات اإلذابة
 -٢الصواعد والھوابط
 -١الكھوف
عرف الكھوف ؟ممر طبيعي يوجد تحت سطح األرض تكون بفعل الماء الجوفي الذي تسرب عن طريق الشقوق
ّ
الرأسية الموجودة في طبقات الصخر الجيري والمحمل بحمض الكربونيك القادر على إذابتھا .
والفواصل
)الناتج من اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء(
عرف حامض الكربونيك :
عرف بيكربونات الكالسيوم  :مادة ھشة قابلة للذوبان في الماء
ّ
الباطنية الحاملة لحمض الكربونيك عن طريق
عرف الھوابط ؟ بعد أن يتكون الكھف وفي أثناء سريان المياه
الشقوق ترشح بضع نقاط من ھذه المياه ) بيكربونات الكالسيوم ( من سقف الكھف
وتبقى معلقة في السقف حتى تجف مكونة أعمدة رفيعة التي تترسب عند سقوف الكھوف .
٧

عرف الصواعد :
ّ
الجيرية من سقف الكھف وتتراكم على أرضه حيث تتعرض للتبخر وترسب مادة كربونات
تحدث نتيجة سقوط المياه
الكالسيوم المذابة بھا وتتكون أعمدة أخرى مقابلة للعامود المتدلي من سقف الكھف وتنمو نحو األعلى .
ّ
كارستية أو أعمدة جيرية
عرف األعمده الكارستية  :عندما تلتقى الصواعد بالھوابط مكونة أعمدة
ّ
راسيا بل تنمو نموا أفقيا ً أو مائالً .
وال يشترط في نموھا أن تمتد
عرف الحفر الغائرة وبالوعات اإلذابة ؟
ً
من أكثر ظاھرات الكارست انتشارا في العالم وھي تنشأ نتيجة لتسرب
ّ
الحامضية من خالل الفواصل وإذابتھا لمكونات الصخر الجيري.
المياه
ما المناطق في العالم نتجت من عمليات التعرية المائية الريحية التي يمكن استثمارھا في السياحة  .؟
 -١شالالت نياجارا في كندا
ّ
الصخرية في والية أريزونا
 -٢التشكيالت
 -٣قمم جبال ھمااليا أو قمة جبال كلمنجار مناطق جاذبة لمتسلقي الجبال .
 -٤مناطق الكارست والكھوف أشھرھا في الوطن العربي مغارة جعيتا في لبنان
السياحية الناتجة عن عمليات التعرية ؟
وضح في األردن العديد من المناطق
ّ
ّ
الصخرية والرملية المنتشرة في المنطقة.
 -١صحراء رم والتشكيالت
 -٢وخانق الموجب
ّ
الصخرية في البادية األردنية
 -٣والتشكيالت
ّ
الشمالية أشھرھا مغارة برقش.
 -٤والكھوف في المناطق
٠٧٩٦٣٢١٧٥٣
مدارس االتحاد الثانوية
األستاذ \ زكريا الرفاعي
الجغرافيا السياسية
الوحدة الرابعة
الفصل األول

مقدمة في دراسة الجغرافيا السياسية

السياسية ؟
عدد العلماء والفالسفة في دراسة موضوع الجغرافية
ّ
 -١يعد أول من كتب عن قوة الدولة المستمدة من توازن ثرواتھا وعدد سكانھا
 -١ارسطو :
ّ
السياسية
 -٣ومشكالت الحدود
 -٢تناول وظائف الدولة
ّ
السياسية في مقدمته
كتب في الجغرافيا
 -٢ابن خلدون :
ّ
شبه الدولة بالكائن الحي الذي يمر بمراحل  -:النشأة والنضج والشيخوخة
أول مؤلف بعنوان ) الجغرافيا السياسية ( عام  ١٨٩٧م
 -٣فردريك راتزل :
ّ
) الميالد والنمو والوفاة (
وعد الدولة بمثابة كائن حي تمر بمراحل
استخدم مصطلح الجيوبولتيك عام ١٨٩٩م
* رودلف كيلين :
المقارنة بين الجغرافية السياسية والجيوبوليتك
الجيوبولتيك
الجغرافيا السياسية
ّ
ّ
ّ
الخارجية
والبشرية للدولة تقوم بالدراسة نفسھا إضافة إلى مطالبھا في السياسة
الطبيعية
تھتم بتحليل المقومات
ً
ّ
تضع تصورا لمستقبل الدولة
الفعلية
تدرس إمكانات الدولة
تنظر للدولة ككائن حي
تنظر للدولة ككيان ثابت
 -٢النظام العالمي الجديد
 -١الدولة
السياسية ؟
ما المجاالت التي تدرسھا الجغرافية
ّ
بين ما تتناوله الجغرافيا السياسية عندما تقوم بدراسة الدولة كوحدة سياسية لھا سيادة ؟
 -٣تحليل قوة وضعف الدولة
 -٢السياسات العامة للدولة
 -١الخصائص الطبيعية والبشرية
٨

عرف النظام العالمي الجديد  :يرتكز النظام العالمي على ھيمنة الدول المتقدمة على موارد ومقدرات الدول األقل نموا
عدد أھم المجاالت الفرعية المرتبطة بالنظام العالمي الجديد ؟
العسكرية:
-٢األحالف
االقتصادية
 -١التكتالت
ّ
ّ
السياسية بين الدول بھيمنة الدول القوية اقتصاديا ً وثقافيا ً
ّ
ّ
واجتماعيا ً على الدول األخرى.
 -٣العولمة :إزالة الحواجز
وحدة سياسية تقوم على مساحة من األرض يقيم عليھا عدد من السكان وتحكمھا
عرف الدولة :
ّ
ّ
والخارجية
الداخلية
سلطة عليا تدير شؤونھا وتتمتع بالسيادة
عدد أنواع الدولة تبعا للنظام السياسي واإلداري ؟
 -١الدولة الموحدة ) المركزية (  :يوجد فيھا مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة تسيطر على السلطات
ّ
المحلية مثال ذلك :األردن واليابان وفرنسا.
تقسم الى نوعين الدولة الفدرالية والدولة الكونفدرالية
 -٢الدولة االتحادية :
ّ
إدارية كالواليات وتتمتع باالستقالل الذاتي
تكون الدولة مقسمة إلى وحدات
الفدرالية:
الدولة
ّ
ّ
ّ
العربية المتحدة.
مثل  :أستراليا واإلمارات
المالية والدفاع .
بإستثناء
ّ
المركزية بعض الصالحيات
انضمام دولتين أو أكثر في اتحاد حيث تتولى السلطة
الدولة الكونفدرالية:
ّ
ّ
ّ
والداخلية مثل :االتحاد األوروبي
الخارجية
القانونية وسيادتھا
مع احتفاظ كل دول بشخصيتھا
ويمكن للدولة الكونفدرالية أن تتحول إلى دولة فدراليّة كما حدث في سويسرا.
عرف النظام السياسي :نظام اجتماعي يستند إلى سطلة تستخدم في إدارة موارد المجتمع وتحقيق أمنھا الداخلي
ّ
ّ
ّ
وقضائية.
وتنفيذية
تشريعية
والخارجي بمؤسسات
عدد أشكال أنظمة الحكم -:
ينتقل الحكم في ھذا النظام بالوراثة كما ينص عليه الدستور
 -١النظام الوراثي :
ويمثل أعلى سلطة في الدولة الملك أو األمير أو اإلمبراطور أو السلطان
-٢النظام الجمھوري  :يقوم على انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب وبمدة زمنية محددة
والسلطة مشتركة بين الرئيس والحكومة وينظمھا الدستور مثال  :فرنسا.
ّ
ّ
ضائية(
والتشريعية والق
يمثل الرئيس رأس الدولة وتكون السلطات الثالث )التنفيذية
 -٣النظام الرئاسي :
مثال  :النظام األمريكي
مستقلة ولكل واحدة منھا ختصاصھا
يعد البرلمان مصدر السلطة والتشريع وھو منتخب من قبل الشعب ويتولى
 -٤النظام البرلماني :
رئيس الوزراء المنتخب من الشعب مسؤولية الحكم في الدولة
بينما الملك يسود وال يحكم ومثال ذلك المملكة المتحدة ) بريطانيا (
عرف جغرافية االنتخابات :

دراسة التباين المكاني للسلوك االنتخابي لموطني الدولة وتحديد العوامل المؤثرة
في توزيع نتائج االنتخابات والمستقبل السياسي للدولة .

جغرافية االنتخابات؟
عدد مجاالت دراسة
ّ
ّ
ّ
االنتخابية
الجغرافية للدوائر
 -١التحليالت
 -٣النظام االنتخابي ومغزاه الجغرافي
 -٥السلوك التصويتي للفرد والجماعة

 -٢التباين المكاني للتصويت وأسبابه وتغيره
ّ
االنتخابية
 -٤طريقة توزيع المقاعد الممثلة للدوائر

ما أھمية االنتخابات ؟
 -١وسيلة يتم عن طريقھا اختيار األشخاص الذين سيؤول إليه رسم مستقبل الدولة
 -٣االنتخابات دعامة مھمة من دعائم النظام الديمقراطي
 -٢ويقوم بترشيحھم عامة الشعب
 -٤ووسيلة لالتصال بين الحاكم والشعب
٩

عدد أنواع النظم االنتخابية ؟
االنتخاب الفردي ونظام القائمة:
 -٢نظام
 -١نظام االنتخابات المباشر وغير المباشر
 - ٤النظام المختلط:
 -٣نظام االنتخاب باألغلبية والتمثيل النسبي
المصالح والحرف:
تمثيل
 -٥نظام
ُ ّ
يقسم الناخبون بحسب نوع المھنة أو العمل الذي يمارسه الناخب وھكذا فإن البرلمان الناتج عن ممارسة ھذا النظام
ّ
االجتماعية جميعھا .
االنتخابي يضم الفئات
نظام االنتخاب تمثيل المصالح والحرف ؟
ما مميزات
ّ
السياسية \النظام في الدول ذات النھج االشتراكي كالصين وكوريا الشمالية.
تقليل سيطرة حزب سياسي على الحياة
عدد ما تضمنته األنظمة والتعليمات في النظام االنتخابي النتخابات األردن عام ٢٠١٦
 -١تحدد من يحق له الترشح والتصويت من األفراد
 -٢وطريقة عملية االقتراع والفرز .
ً
ً
ّ
النسائيةوما تحصل عليه من المقاعد الـ ١١٥
-٣حدد عدد أعضاء مجلس النواب ب  ١٣٠عضو امنھا  ١٥مقعدا للكوتا
ّ
انتخابية ولكل دائرة عدد من المقاعد.
 -٤وبموجب مشروع النظام تقسم المملكة إلى دوائر

الفصل الثاني

السياسية
الحدود
ّ

السياسية  :خطوط ترسم على الخريطة تحدد مساحة الدولة التي تمارس عليھا سيادتھا ومعترف بھا دوليا ً .
الحدود
ّ
مجاالت الحدود السياسية للدولة :
 -١المجال البري ) مساحة األرض (  -٢المجال الجوي والبحري  -٣مجال الموارد ) سطحية وباطنية وبحرية (
السياسية
ترجع نشأة الحدود
ّ
 -١المعاھدات:

-٢تقسم االستعمار للمستعمرات:

وظائف الحدود السياسية ؟
عدد
 -١الفصل بين الدول -٢ :الوظيفة األمنية  -٣.الوظيفة االقتصادية

إلى عوامل عدة أذكرھا :
-٣الحروب:
 -٤الوظيفة القانونية :

أنواع الحدود السياسية :
 -١الحدود الطبيعية  :تقسم إلى  :أ -جبلية ب -مائية ) بحار  /بحيرات  /أنھار (
 -٣الحدود الحضارية .
 -٢الحدود الھندسية
السياسية تستند إلى معالم طب ّ
ّ
يعية واضحة
الطبيعية :حدود تظھر على الخريطة
عرف الحدود
ّ
ّ
الجبلية والمسطحات المائية )أنھار ،بحار ،بحيرات ( .
كالسالسل
على الحدود الجبلية ؟
أعط أمثلة
 -١جبال الھيمااليا بين الھند والصين التي تمتد مسافة تزيد عن  ٣٥٠٠كيلو متر
 -٣جبال البرانس بين فرنسا واسبانيا
 -٢سالسل جبال األنديز تشيلي واألرجنتين
 -٤سالسل جبال األلب بين فرنسا وإيطاليا.
أذكر مميزات األنھار كحدود دولية ؟
عرف الحدود النھرية :
 -١تستند إلى معالم طبيعية نھرية
ھي حدود دائمة تظھر على الخرائط السياسية
ّ
 -٣وتشكل خطا ً دفاعيا ً من أي اعتداء خارجي
الطبيعية
 -٢تتميز بوضوح مالمحھا
النھرية بطرائق عدة أذكرھا ؟
يتم تحديد الحدود
ّ
بين بولندا ودولتي أوكرانيا وبيالروسيا.
أ -تتماشى الحدود مع إحدى ضفتي النھر مثل :حدود نھر بوج
الحدود بين فرنسا وألمانيا
ب -رسم خط مع أكثر النقاط عمقا ً من قاع النھر مثل  :نھر الراين
ج -التحكيم الدولي  :مثل بين األرجنتين وتشيلي
ّ
ّ
د -رسم خط وسط مجرى النھر :مثل:
المكسيكية
األمريكية
نھر الريو جراند الحدود
١٠

ّ
البحرية في القرن السابع عشرفي كتابات البريطاني
البحرية :ظھرت فكرة ترسيم الحدود
عرف الحدود
ّ
)جون سلدين ( التي تناولت ضرورة رسم حدود البحار
وتقسيم المياه الى مستويات ؟
 -٢المنطقة االقتصادية الخاصة  -٣المياه الدولية أعالي البحار
 -١المياه اإلقليمية
فسر  :اجتماع الدول في باريس عام  ٢٠١٣حول المياھه الدولية ؟
ّ
ّ
البحرية
الدولية  -٢والخطر البيئي الناتج عن االستنزاف للمصادر
 -١بسبب المشكالت حول المياه
حو ل مياه أعالي البحار ؟
ما نتائج اجتماع الدول في باريس عام ٢٠١٣
 -١جعل أعالي البحار ملكا ً
ُ
ّ
 -٢يخضع تسييره للتوافق وتقنن بضوابط
عالميا ً مشتركا ً .
كحدود سياسية بين الدول ؟
أعط أمثلة  :على البحيرات
 -١البحيرات العظمى بين الواليات المتحدة وكندا
بين دول أوغندا وكينيا وتنزاليا وروندا
 -٢بحيرة فكتوريا
ّ
الطبيعية
مميزات الحدود الھندسية  :استقامتھا \ ووضوحھا \ وسھولة تخطيطھا \ وال تتناسب مع الظواھر
الھندسية ؟
عدد أشكال الحدود
ّ
أ-حدود ّ
ب-خطوط مستقيمة:
فلكية:

ّ
طبيعية .
ج -خطوط ترسم على أبعاد متساوية من ظاھرة

فسر حدوث المشكالت بين الدول بسبب الحدود الھندسية ؟
ّ
ّ
وحضارية واضحة
طبيعية
 -١ألنھا ال تستند إلى معالم
ّ
ّ
والسعودية
السياسية مثال االردن والعراق  .ومثال األردن
 -٢ويمكن االتفاق بين الدول على تعديل الحدود
ّ
ّ
السياسية بين الدول
الحضارية التي تستخدم في ترسيم الحدود
الحضارية :تعد الثقافة من أھم المظاھر
-٣الحدود
ّ
ّ
العالمية األولى للحد من مشكلة األقليات
حيث رسمت أ -على أساس اللغة الحدود في منطقة وسط أوروبا بعد الحرب
ب -على أساس ديني رسمت الحدود بين الھند وباكستان نتج عنھا إحدى أكبر الھجرات في التاريخ
السياسية في حياة الدول ؟
السلبية للحدود
ما اآلثار
ّ
ّ
ً
 -١تقف عائقا في وجه استمرارية طرق المواصالت وسبل االتصال
ّ
الحدودية فمثالً احتاج إنشاء سد الوحدة على نھر
 -٢تقف في وجه التطور االقتصادي واالجتماعي للمناطق
اليرموك على الحدود السورية األردنية مدة تزيد عن نصف قرن إلنجازه منذ أن اقترح بناؤه عام ١٩٥٣م
 -٣تعوق االستغالل الفعال للموارد الواقعة في المناطق الحدودية
ّ
سياسية تفصل بينھا الحدود
 -٤تستخدم للسيطرة على بعض الشعوب عن طريق توزيعھا في وحدات
عدد
 -١النزاع على مناطق حدوديّة
-٣النزاع على وظيفة الحدود

الحدودية ؟
النزاعات والمشكالات
 -٢النزاع على وضع الحدود:
 -٥النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية:

حدودية النزاع بين إيران واإلمارات على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى
مثال لنزاع على مناطق
ّ
مثال :النزاع على وضع الحدود :النزاع بين مصر وإسرائيل في أعقاب انسحاب إسرائيل من صحراء سيناء ١٩٨٢م
ورفضھا االنسحاب من منطقة طابا وفي عام  ١٩٨٨حكمت محكمة العدل الدولية لصالح مصر.
النزاع على وظيفة الحدود :النزاع بسبب االنتقال غير المشروع عبر الحدود لألشخاص أو البضائع أو األفكار
١١

مثال على النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية :فمثالً عدم االتفاق على تقسيم مياه األنھار الدولية
النزاع التركي – العربي مياه نھر الفرات حيث قامت تركيا بناء سد أتاتورك على نھر الفرات .
عرف األنھار الدولية  :وھي االنھار التي تنبع من خارج حدود الدولة وتمر في أكثر من دولة
الحدودية عن طريق التحكيم الدولي ؟
السلمية لحل المشكالت
أعط أمثلة  :تلجأ العديد من الدول الى الطرائق
ّ
ّ
مثل قطر والبحرين :صدر قرار المحكمة العدل الدولية بسيادة البحرين على جزر الحوار وسيادة قطر على جزر
ّ
السورية
عدد األجزاء المغتصبة من الوطن العربي ؟ فلسطين \ ومرتفعات ھضبة الجوالن
ولواء االسكندرون ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا والفجر

الفصل الثالث

\
بلبنان

الدولية في الحرب والسلم
العالقات
ّ

السياسيةّ :
أي تھديد يمس األمن الداخلي أو الخارجي للدولة ما يعرض سيادتھا على أرضھا
عرف المشكلة
ّ
أو استقرارھا وتماسك شعبھا للخطر .
ّ
ّ
ومشكلة األقليات .
االقتصادية
السياسية
السياسية التي تھدد أمن الدول  :الحدود
ما المشكالت
ّ
أعط أمثلة  /على مشكالت حدودية :
الغربية  -٢شط العرب بين العراق وإيران
 -١الصحراء
ّ

-٣الحدود بين الھند والصين

الغربية :
-١الصحراء
ّ
عدد سكانھا  :نحو  ٤٠٠ألف نسمة من أصول عربية وأمازيغية طول الساحل
أطراف النزاع على الصحراء الغربية ؟ المغرب من ناحية وجبھة البوليساريو التي تأسست عام ١٩٧٣
ّ
بالجمھورية الصحراوية  ٧٥دولة
حيث تسيطر المغرب على نحو  %٨٠من مساحتھا اعترف
ّ
الغربية.
ثم انخفضت إلى  ٣٦دولة وتدعم الجامعة العربية )باستثناء الجزائر( سيادة المغرب على الصحراء
النزاع على الصحراء الغربية ؟
عدد أسباب/
 -١موقعھا على سواحل المحيط االطلسي طولھا  ١٤٠٠كم  -٢توفر الخامات المعدنية وأھمھا الحديد والفوسفات
عرف خط مكماھون ) :خط متفق عليه كحدود بين الصين والتبت في  ١٩١٤م (
عدد المشكالت االقتصادية التي تھدد أمن الدول ؟
 -٢النزاع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة
 -١تقسيم المياه
اعط أمثلة  :على مشكلة تقسيم المياه و مياه األنھار الدولية ؟
 -١الخالفات بين تركيا وسوريا والعراق حول اقتسام مياه نھر الفرات
حول اقتسام مياه نھر النيل
 -٢بين السودان ومصر مع أثيوبا
 -٣النزاعات حول تعيين حدودھا في المضائق مثل  :مضيق ھرمز بين سطلنة عمان وإيران
ومضيق باب المندب بين اليمن والصومال وجيبوتي
ما االتفاقيات التي ابرمت بين الدول حول تقسيم المياه واستغالل ثرواتھا ؟ معاھدة باريس وبرشلونة.
في نقل النفط والغاز :
على مضائق مھمة
أعط أمثلة
مضيق ھرمز على الخليج العربي وباب المندب عند مدخل البحر األحمر
وقناة السويس التي ترتبط البحر المتوسط بالبحر األحمر
وقناة بنما في أمريكا الوسطى.
ومضيق البوسفور في تركيا
عرقيةّ ُ ،
ّ
قوميةّ ،
ثقافية واحدة ) ّ
ّ
لغوية(
دينية،
عرف االقليات :ھي مجموعة من األفراد ينتمون إلى خصائص
تختلف عن الغالبية العظمى :لسكان الدولة
١٢

عدد أنواع القوميات :
ّ
ّ
الدينية
القومية  -٢األقليات
 -١األقليات

ّ
اللغوية
 -٣األقليات

ّ
العرقية
 -٤األقليات

القومية:
األقليات
عرف
ّ
مجموعة من األفراد تنتمي إلى ھوية واحدة من حيث العرق واللغة والعادات وتعيش ھذه األقلية ضمن أكثرية قومية
أمثلة يوغسالفيا القوميات صربيا \ ومقدونيا\ والجبل األسود \ والبوسنه والھرسك\ وكرواتيا \ وسلوفينيا \ وكوسوفو
الدينية :مجموعة من األفراد تتبع ديانة مختلفة عن ديانة أكثرية أفراد المجتمع المتواجدة فيه
عرف األقليات
ّ
مثل :األقليات المسلمة في الصين واليابان
مجموعة من األفراد لھا لغتھا الخاصة وتختلف عن لغة أكثرية المجتمع
اللغوية:
عرف األقليات
ّ
حيث تعد اللغة أحد العناصر الثقافية التي تميز األفراد
ما موقف الدول من األقليات اللغوية ؟
ً
 -١تسمح بعض الدول في استخدام األقليات للغتھا خوفا من مطالبتھا باالستقالل عن الدولة كاألكراد في العراق
ّ
النمساوية من استخدام لغتھا
 -٢تمنع بعض الدول استخدام األقليات للغتھا كما ھو الحال في إيطاليا حيث تمنع األقلية
عرف األقليات العرقّية :مجموعة من األفراد تنتمي إلى عرق تختلف عن ساللة أكثرية أفراد المجتمع
الذي تعيش فيه و ال تعد ھذه مشكلة في المجتمع إال عندما ال تعطى ھذه األقلية حقوقھا
فسر  :يوجد في الكثير من دول العالم أقليات متعددة تتعايش فيھا األقليات العرقية والغوية والقومية ؟
 -٢وتطبيق مبدأ التسامح الديني .
 - ١بسبب تاريخھم المشترك
عدد مؤسسات منظمة األمم المتحدة ؟
ّ
 -٢مجلس األمن
الجمعية العامة
-١

 -٣محكمة العدل الد ّ
ولية

المنظمات
عدد
الدولية  -٢منظمة األغذية ّ
ّ
والزراعة )الفاو(
 -١منظمة العمل
 -٣منظمة األمم ّ
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

 -٤األمانة العامة

التي تتبع األمم المتحدة ؟
ّ
العالمية
 -٣منظمة الصحة
 -٤صندوق إغاثة األطفال)اليونسيف(

الدولية
ما المجاالت التي تقوم بھا منظمة األمم المتحدة في حل بعض المشكالت والنزاعات
ّ
 -٤الناحية اإلنسانية
 -١المجال السياسي  -٢المجال االقتصادي  -٣المجال االجتماعي
السياسي:
بين دور منظمة األمم المتحدة في حل بعض المشكالت والنزاعات
الدولية المجال ّ
ّ
ّ
العربية منھا :سوريا ولبنان
 -١دعم حركا التحرر واستقالل عدد من الدول
ّ
الدولية على الحدود لحفظ األمن
 -٢نشر قوات حفظ السالم
ّ
الھندية
 -٣إرسال بعثات المراقبين الدوليين مثل  :شبه القارة
ّ
إقليمية مثل بين العراق وإيران
 -٤نجحت في تسوية نزاعات
 -٥استخدامھا للدبلوماسّية الھادئة لتفادي حروب
اإلنسانية:
الناحية
ّ

الدولية
دور منظمة األمم المتحدة في حل المشكالت والنزاعات
بين
ّ
 -١تقديم المساعدات اإلغاثية في مناطق الكوارث الطبيعية
ّ
 -٣وقضية الفصل العنصري في إفريقيا.
اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين
 -٢وتقديم المعونات

١٣

األمن الوطني واألمن القومي

الفصل الرابع

األمن الوطني ؟
عرف
ھو قدرة الدولة على حماية أرضھا وشعبھا واقتصادھا من أي عدوان خارجي وحفظ أمنھا واستقرارھا الداخلي .
بين

التي يعتمد عليھا األمن الوطني
األبعاد
ب-االستقرار السياسي
أ-األمن العسكري

في تحقيق مفھوم األمن الشامل ؟
ج -األمن االقتصادي

بين كيف يمكن تحقيق األمن االقتصادي للدولة ؟
ً
كما ونوعا ألفراد المجتمع.
 -١األمن الغذائي :مقدرة الدولة على االستمرار في توفير مخزون غذائي ّ
كما ونوعا ً
 -٢األمن المائي :قدرة الدولة على تلبية االحتياجات المائية المختلفة ّ
 -٣آمن الطاقة :قدرة الدولة على تلبية احتياجاتھا من الطاقة من مصادرھا المختلفة.
يتحقق األمن الوطني في األردن ضمن ثالثة مستويات أذكرھا ؟
يرتبط بحماية أفراد المجتمع وتحقيق األمن واالستقرار.
 -١مستوى داخلي
يرتبط بإيجاد عالقات مع دول الجوار.
-٢مستوى إقليمي
يرتبط بوجود تفاعل واتصال مع دول العالم.
 -٣مستوى دولي
عدد مرتكزات االمن الوطني األردني ؟
 -١قيادة جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين
ّ
األمنية
-٣القوات المسلحة واألجھزة

ّ
ّ
الخارجية
السياسية
-٢
-٤النھج الديمقراطي

قيادة جاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين ؟
األمن الوطني األردني
من مرتكزات
وضح
ّ
ّ
شرعية تحظى بالقبول الجماعي الطوعي
سياسية
 -١جاللة الملك قيادة
ّ
وقوية على رأس السلطة
 -٢وقديرة
ّ
ّ
الشخصية مع زعماء العالم
األردنية وذلك بتوظيف عالقاته
-٣جاللة الملك ھوأھم ركيزة في تنفيذ السياسة
ّ
ّ
المصداقية التي تسھل له تأسيس روابط مع زعماء العالم
بالعقالنية واالعتدال منحته
 -٤شخص جاللة الملك المتسم
فسر  :يحرص األردن على تطوير عالقات متوازنة مع دول العالم ؟
أ -لدعم الموقف السياسي األردني
ج -وبذلك يحافظ على أمنه الوطني بالتأييد الدولي.
عرف السياسة الخارجية :

ّ
األردنية
ب -ولرفد التنمية

الوطنية وبين وضع دولي ّ
ّ
معين
نتاج التفاعل بين المصالح والقيم
ّ
إقليمية تتسم بميزات معينة
أو منطقة

األمنية ؟
وضح من مرتكزات األمن الوطني األردني القوات المسلحة واألجھزة
ّ
 -٢والمسؤولة عن نعمة األمن واألمان
 -١ھي درع الوطن وحامي حدوده
 -٣ولھا دور في المشاركة في حفظ السالم العالمي
ما متطلبات تحقيق االمن الوطني ؟
 - ١تحديد المصالح التي تسعى الدولة إلى حمايتھا
 -٢تحديد األخطار التي تواجه الدولة
 - ٣تحديد السياسات الالزمة لحماية المصالح أو مواجھة األخطار.
 -٤بناء المؤسسات القادرة على تنفيذ ھذه السياسات
سواء من
عرف األمن القومي :اإلجراءات التي تتخذھا الدولة من أجل حماية أرضھا وشعبھا من أي اعتداء أو تھديد
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
واألمنية للمحافظةعلى سيادة وحمايتھا من الخطر.
العسكرية
خارجية عن طريق تجھيز القوات
داخلية أو
مصادر
١٤

عرف إستراتيجية األمن القومي ؟
ّ
والعسكرية مما يساھم في توفير اإلمكانات
ھي التي تھدف إلى االستفادة من القوى السياسية واالقتصادية
التي تفرض سلطة الدولة على أرضھا وتمنع أي ھجوم حربي من قبل الدول األخرى .
أنواع األمن القومي؟
عدد
ھو األمن الذي يحقق حماية لألفراد في منازلھم ووظائفھم ويحرص على المحافظة على
 -١أمن األفراد
سالمتھم من التعرض للمخاطر التي تھدد حياتھم أو تعرضھم لجريمة ما .
 -٢األمن الداخلي والخارجي
ّ
األمن الداخلي  :فرض سلطة القانون داخل الدولة وحماية ممتلكاتھا العامة وممتلكات األفراد من أي اعتداءات
وبذلك فانه يشمل مفھوم أمن األفراد .
األمن الخارجي:أن تبقى الدولة في بيئة مستقرة بتقوية عالقاتھا مع الدول المحيطة بھا بعقد االتفاقيات والمعاھدات
 -٣األمن اإلقليمي ھو األمن الذي ينتج عن اتفاق مجموعة من الدول في منطقة متقاربة لحماية مصالحھا المشتركة
في حال وقوع حرب على واحدة من ھذه الدول أن تقوم باقي الدول بتزويدھا باألسلحة والدعم العسكري
المياه ؟
إن مشكلة المياه تعاني منھا مناطق جنوب الكرة األرضية ومنطقة الشرق األوسط بصفة خاصة
أعط أمثلة  :على التوترات والمناوشات بين الدول بسبب مشكلة المياه ؟
 -١التھديد التركي بقطع المياه عن نھر الفرات عام ١٩٩٠م مما أثار القلق لدى كل من سوريا والعراق
 -٢التھديد اإلثيوبي لمصر من خالل خطط الحكومة اإلثيوبية بإنشاء سدود على النيل مثل سد النھضة.
الصراع حول المياه ؟
أسباب
عدد
 -١يعيش في احواض جريان األنھار نحو ملياري نسمة أي  %٤٠من سكان العالم
بسبب ازدياد الحاجة للمياه بنحو  ٩٠مليار متر مكعب سنويا ً
وتتفاقم أزمة المياه في العالم
 -٢ازدياد اعتماد الدول المشتركة في الحوض على دولة المنبع التي تستعمل المياه بكثرة وتعمل على تلوثھا
 -٣أما دول االتحاد األوروبي فتكمن مشكلتھا في نوعية المياه ال في كميتھا
ّ
التطور الصناعي.
التلوث البيئي بسبب
تعمق مظاھر ّ
بسبب ّ
ّ
التغير المناخي إلى تدھور نوعية المياه ومصادرھا
 -٤أدى
ّ
وتدني المصادر األخرى كاألمطار.
والسيما المصادر المشتركة بين أكثر من دولة
ّ
الدولية لتنظيم استخدام مياه األنھار الدولية.
 -٥عدم التزام دول المنبع باالتفاقيات
أذكر

لمشكلة المياه؟

الحلول المقترحة

 - ١اإلدارة السليمة للمياه
 -٢ترشيد استھالك المياه
 -٣تحلية مياه البحر
التلوث .
 -٤حماية المياه من ّ
 -٥إعادة معالجة المياه المستخدمة في الري والزراعة وأعمال النظافة
 -٦تحديث طرائق الري والزراعة
األستاذ \ زكريا الرفاعي

مدارس االتحاد الثانوية
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