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ال ˘ح ˘م ˘د ل ˘ل ˘ه ن ˘ح ˘م ˘ده ت ˘م ˘ام ال ˘ح ˘م ˘د ،ونصص ˘ل ˘ي ونسص ˘ل ˘م ع ˘لى خ ˘ي ˘ر خ ˘ل ˘ق ˘ه سص ˘ي ˘دن ˘ا م ˘ح ˘م ˘د وع ˘لى آال ˘ه وصص ˘ح ˘ب ˘ه
أاجمعين...وبعد
تحرصص وزارة التربية والتعليم على تجويد العملية التعليمية من خÓل إارسصاء قواعد منظومة تعليمية متكاملة
تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتناسصب مع متطلباتها الحالية.
وبعد مراجعة النظام التعليمي للسصلطنة وقياسص مسصتوى أادائه وتحديد أاهم التحديات التي تواجهه ،قامت
وزارة التربية والتعليم بإاعادة ترتيب أاولوياتها ،وتنظيم جهودها إلحداث التطوير بما يتماشصى مع توجهات
السصلطنة ورؤويتها المسصتقبلية ،حيث جرى تطوير األهداف العامة للتربية ،والخطة الدراسصية التي أاولت اهتماما
أاكبر للمواد العلمية وتدريسص اللغات ،واسصتحدثت مواد دراسصية جديدة لمواكبة المسصتجدات على صصعيدي
تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سصوق العمل من المهارات ،هذا فضص Óعن التطوير الذي أادخل على أاسصاليب
واسص˘ت˘رات˘ي˘ج˘ي˘ات ت˘دريسص ال˘م˘ن˘اه˘ج ال˘دراسص˘ي˘ة ال˘ت˘ي أاصص˘ب˘حت ت˘ع˘نى ب˘ال˘م˘ت˘ع˘ل˘م ب˘اع˘ت˘ب˘اره م˘ح˘ور ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ع˘ليمية
التعلمية.
إان النقلة النوعية التي نشصهدها حاليا في العملية التعليمية أاحدثت الكثير من التغييرات الجذرية  ،فجاءت
الكتب الدراسصية متسصمة بالحداثة والمرونة ،والتوافق في موضصوعاتها مع مسصتويات أابنائنا الطلبة والطالبات،
وخصصائصص نموهم العقلي والنفسصي ،وثقافتهم الجتماعية ،واهتمت بالجوانب المهارية والفنية والرياضصة
البدنية تحقيقا لمبدأا أاصصيل من مبادئ فلسصفة التربية في السصلطنة الداعي إالى بناء الشصخصصية المتكاملة للفرد،
وعززت دور المتعلم في عملية التعلم من خÓل إاكسصابه مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني ،ولم يعد الكتاب
المدرسصي -بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات -إال دلي Óيسصترشصد به الطالب للوصصول إالى ما
تختزنه مصصادر المعلومات المختلفة كالمراجع المكتبية ومصصادر التعلم اإللكترونية األخرى من معارف ،وعلى
الطالب القيام بعملية البحث والتقصصي للوصصول إالى ما هو أاعمق وأاشصمل .فإاليكم أابنائي وبناتي الطÓب
والطالبات نقدم هذا الكتاب راجين أان يجد عين الهتمام منكم ،ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما نسصعى إاليه
من تقدم ونماء هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولنا حضصرة صصاحب الجÓلة السصلطان قابوسص
بن سصعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق ،،
د .مديحة بنت أاحمد الششيبانية
وزيرة التربية والتعليم
٦

1/1/15 11:57 AM

47 bk.indd 6

page 1-9.page.pages:final unit†6 (1-3) new 11/2/14 12:39 PM Page 7

º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

áeó≤e

الحمد لله رب العالمين والصشÓة والسشÓم على سشيد
المرسشلين سشيدنا محمد وعلى آاله وصشحبه أاجمعين  ،،،وبعد

: áÑ∏£dG ÉfAÉæHGC

يسصرنا أان نضصع بين أايديكم الفصصل الدراسصي الثاني من
كتاب الدراسصات ا’جتماعية للصصف العاشصر الذي يشصتمل
على ثÓث وحدات دراسصية متنوعة  ،حرصصنا في بنائها على
تلبية عناصصر منهاج الدراسصات ا’جتماعية ،وتحقيق الغاية
منه بتزويدكم بالمعارف اأ’سصاسصية والمهارات والقيم التي
تعينكم في بعضض جوانب الحياة.
ف ˘ل ˘ق ˘د أاف ˘ردت ال ˘وح ˘دة ال ˘راب ˘ع ˘ة ل ˘ل ˘ح ˘ديث ع ˘ن ع ˘م ˘ان خ ˘Óل
القرون الثÓثة اأ’ولى من الهجرة  ،وما تضصمنته من أاحداث
بارزة ،كان في مقدمتها نشصأاة المذهب اأ’باضصي وتطوره ،
ثم انتشصاره على يد علمائه وفقهائه  ،وما رافق ذلك كله من
التطورات الثقافية وا’جتماعية شصهدتها عمان خÓل هذه
القرون .
وت ˘ن ˘اولت ال ˘وح ˘دة ال ˘دراسص ˘ي ˘ة ال ˘خ ˘امسص ˘ة ب˘عضض ال˘مشص˘ك˘Óت
واأ’خطار التي تتعرضض لها بيئة اأ’رضض ،وذلك من خÓل
دراسص ˘ة ن ˘م ˘اذج ل ˘ه ˘ذه ال ˘مشص ˘ك ˘Óت ك ˘ا’ح ˘ت ˘ب ˘اسض ال ˘ح ˘راري،
وال ˘تصص ˘ح ˘ر ،واأ’ع ˘اصص ˘ي ˘ر ال ˘م ˘داري ˘ة ،وال ˘ز’زل وال ˘ب ˘راك ˘ي ˘ن.
وتضصمنت هذه الوحدة أامثلة وتطبيقات على بيئة السصلطنة.
أاما الوحدة السصادسصة واأ’خيرة فقد خصصصصت للحديث عن
بعضض القوى والتكتÓت ا’قتصصادية العالمية ،حيث تناولت
ك ˘ Óم ˘ن ال ˘و’ي ˘ات ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة اأ’م ˘ري ˘ك ˘ي ˘ة وال˘ي˘اب˘ان والصص˘ي˘ن
وا’تحاد اأ’وروبي واآ’سصيان ،وتم التركيز على أابرز جوانب
القوة لدى هذه التكتÓت ،والعوامل التي دفعتها إالى تحقيق
ذلك.

لقد تم تضصمين الكتاب العديد من اأ’نشصطة المتنوعة
والهادفة إالى تدريبكم على المهارات الجغرافية والتاريخية
والتي تنمي مهارات التفكير المختلفة لديكم ،وتسصهم في
إاكسصابكم القيم وا’تجاهات الرامية إالى تربية المواطنة
الصص˘ ˘ال˘ ˘ح˘ ˘ة ل˘ ˘دي˘ ˘ك˘ ˘م ،وه˘ ˘ذا أاب˘ ˘رز أاه ˘داف م ˘ادة ال ˘دراسص ˘ات
ا’جتماعية.
ولقد حرصصنا على توجيهكم نحو اسصتخدام مصصادر التعلم
المختلفة ،وقراءة العديد من الصصور والخرائط واأ’شصكال
وت ˘ ˘ح ˘ ˘ل ˘ ˘ي ˘ ˘ل ال ˘ ˘ج ˘ ˘داول اإ’حصص ˘ ˘ائ ˘ ˘ي ˘ ˘ة وال ˘ ˘نصص ˘ ˘وصض ،وت ˘ ˘ب ˘ ˘ن ˘ ˘ي
اسصتراتيجية العمل الجماعي ،بهدف تطوير مهارات البحث
وكتابة التقارير ،والتفاعل الصصفي ومهارات النقاشض ،وإابداء
ال ˘رأاي وال ˘ت ˘ع ˘ب ˘ي ˘ر ع ˘ن ال ˘ذات ،وم ˘ه ˘ارات ال˘خ˘رائ˘ط ،ت˘ع˘زي˘زا
للتعلم الذاتي.
وتعزيًزا لمهاراتكم في قراءة الخرائط وفهمها فقد قمنا
ب ˘ ˘ت˘ ˘ذي˘ ˘ي˘ ˘ل ال˘ ˘ك˘ ˘ت˘ ˘اب ب˘ ˘ع˘ ˘دد م˘ ˘ن ال˘ ˘خ˘ ˘رائ˘ ˘ط ب˘ ˘م˘ ˘ا ي˘ ˘ت˘ ˘ن˘ ˘اسصب
والموضصوعات الواردة فيه.
إاننا إاذ نضصع هذا الكتاب بين أايديكم ليحدونا اأ’مل أان
Óفادة من محتواه المعرفي والمهارات
تبذلوا جهدا طيبا ل إ
التي يهدف إالى إاكسصابها  ،فأانتم محور العملية التعليمية ،
اأ’مر الذي يتطلب منكم أاقصصى مشصاركة فاعلة  .كما نأامل
م ˘ن ˘ك ˘م ال ˘م ˘ح ˘اف ˘ظ ˘ة ع ˘ل ˘ى ك ˘ت ˘اب ˘ك ˘م ال ˘م ˘درسص ˘ي وع ˘دم ال ˘ع ˘بث
بمحتوياته وتجنب الكتابة عليه أاو اإ’جابة عن اأ’نشصطة في
داخله ،وإانما عليكم اإ’جابة عنها في دفاتركم الخاصصة .

≥«aƒàdG ¬∏dG øeh
المؤولفون
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لهداف العامة للوحدة:
ا أ
يتوقع من الطالب بعد ا’نتهاء من دراسسة هذه الوحدة أان:
يتعرف نششأأة المذهب الأبأضشي وتطوره .
يقّدر دور الأبأضشية الأوائل في نششأأة المذهب الأبأضشي وتطوره .
يتعرف جوانب الحيأة الدينية والسشيأسشية في عمأن خÓل القرون الثÓثة الأولى من الهجرة .
يقّدر الجهود التي اأسشهم بهأ اأهل عمأن في الجوانب الثقأفية والجتمأعية والقتصشأدية
في القرون الثÓثة الأولى من الهجرة .
يتعرف مراحل حيأة الإمأم جأبر العلمية والعملية .
لمأم جأبر Ÿعأصشريه ولأتبأعه من بعده .
يوضشح اأهمية ا إ
يحدد الأقأليم التي ارتبطت بفكر علمأء الأبأضشية .
لسشÓم اŸتصشلة بألتسشأمح والعتدال .
يكتسشب سشلوكيأت ا إ
لسشÓم ‘ بنأء ›تمعأت اآمنة .
يدرك اأهمية مبأدئ ا إ
يسشتوعب اŸفأهيم واŸصشطلحأت والتعميمأت الواردة ‘ الوحدة.
يكتسشب القيم والŒأهأت واŸهأرات اŸتضشمنة ‘ الوحدة .

10
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«إاننا نعيشش ‘ عصسر سسمته الكÈى التغ ، Òوإان حركة الزمن،
ليقاع ذاته  ،ولكن
لرضش ومن عليها ،تسس ‘ Òا إ
منذ خلق الله ا أ
ه ˘ ˘ذه ا◊رك ˘ ˘ة اŸتك ˘ ˘ررة Œيء دائ ˘ ˘ًم ˘ ˘ا ‡ل ˘ ˘وءة ب ˘ ˘ال ˘ ˘ت ˘ ˘غÒات
والختÓفات ،فالتغ Òمن سسنن الحياة .ولكن هذا التغ Òل
يصسح أان يكون عشسوائvيا ،بل ينبغي أان يصسدر عن وعي عميق
بالذات ا◊ضسارية ومنجزها ورسسالتها  ،بعيًدا عن النبهار أاو
لخرى ،وهذا يتطلب بناء آافاق معرفية
الرفضش للتجارب ا أ
تنطلق من ا◊اضسر للمسستقبل  ،وترفضش التقليد الذي يتنافى
لب ˘داع ل ˘ل ˘مسس ˘ت ˘ق ˘ب ˘ل،
م ˘ع روح ال ˘عصس ˘ر ،وت ˘ؤوم ˘ن ب ˘ال ˘ق ˘درة ع ˘لى ا إ
لسسئلة ا÷ديدة ،والبحث عن إاجابات لها»
وتسسعى لبتكار ا أ

﴾

﴿

سسورة الرعد  /ا’آية 11

«من هنا يكون الدور اŸهم للعلماء ‘ تلمسش سسبل التجديد
والتغي ،Òوفهم روح العصسر والنطÓق Ãجتمعاتهم إا ¤بر
اليق.» Ú
لو٢٠٠٣ ، ¤م
لول  ،السسنة ا أ
›لة التسسامح  ،العدد ا أ
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لمأم عبدالله بن وهب الراسشبي في معركة
بعد مقتل ا إ
لمأم اأبو بÓل مرداسس بن حدير التميمي
النهروان تولى ا إ
قيأدة المحكuمة  ،ولم يكن مرتأحًأ لمأ حدث بين المسشلمين
من خÓف وفتنة  ،فكأن يرى اأن القتأل بين اأتبأع العقيدة
لسشÓمية السشمحة اأمر غير مقبول  ،لذلك اآثر النسشحأب
ا إ
مع جمأعته إالى مدينة البصشرة  ،حيث اأقأم هنأك مع اأبنأء
عمومته من قبيلة تميم .
وفي مدينة البصشرة قأم اأبو بÓل بنششر اآرائه ومبأدئه التي
تدعو إالى التسشأمح وحقن الدمأء ودرء الفتن  ،فأأنكر قتل
المخألفين  ،ودعأ اأتبأعه اأن ل يقأتلوا اأحدا  ،فأنضشم إاليه
عدد كبير منهم  ،حتى اأصشبح لجمأعة المح u
كمة ششأأن كبير
في البصشرة ،ولكن عبيد الله بن زي أد  ،والي العراق  ،تمكن
من مÓحقة اأبي بÓل وقتله بألأهواز عأم (٦١هـ) .
وفي عأم ( ٦٤هـ ) حدث انقسشأم نهأئي في صشفوف
المح u
كمة  ،فقد مأل فريق منهم إالى التطرف ،ومأل الفريق
الآخر إالى العتدال  ،وهم من اأطلق عليهم جمأعة الَقَعدة ،
ال˘ ˘ذي˘ ˘ن اآث˘ ˘روا ال ˘ق ˘ع ˘ود وع ˘دم إاشش ˘ه ˘أر السش ˘Óح إال ف ˘ي وج ˘ه
المعتدين ،مع عدم تخليهم عن الأمر بألمعروف والنهي عن
المنكر ،ومن جمأعة الَقَعدة ظهرت الأبأضشية التي اأصشبح
لسشÓمي .
لهأ ششأأن كبير في التأريخ ا إ
: º∏q©J

أاتعّلم من هذا الدرسش :
قأم اأبو بÓل مرداسس بن حدير بنششر
اآراء المذهب الأبأضشي التي تدعو إالى

∂ª¡J äÉeƒ∏©e
∂ª¡a ÈàNG

التسشأمح وحقن الدمأء .
ف ˘ـ ˘ـ ˘ي ع˘ـ˘ـ˘ـ˘ـ˘أم ( ٦٤ه ˘ـ ) ح˘ـ˘ـ˘ـ˘ـ˘دث

انقسشأم نهأئي في صشفوف المح u
كمة ،

ف ˘ ˘م ˘ ˘ن ˘ ˘ه ˘ ˘م ال ˘ ˘م ˘ ˘ت ˘ ˘ط ˘ ˘رف ،واأب ˘ ˘رزه ˘ ˘م
المعتدلون ،وهم جمأعة الَقَعدة .
لمأم جأبر بدور كبير في إاثراء
قأم ا إ
المذهب الأبأضشي ونششره في اأمصشأر
عدة.
لم ˘أم اأب ˘و ع ˘ب ˘ي ˘دة ع ˘لى ت ˘ق ˘وي˘ة
ع ˘م ˘ل ا إ
ال˘م˘ذهب الأب˘أضش˘ي وت˘وسش˘ي˘ع انتششأره،
كمأ اأسشسس حملة العلم .

مفاهيم ومصسطلحات أاتعّلمها:
المحكuمة  ،جمأعة الَقَعدة  ،العÓقأت
السش˘ ˘ل˘ ˘م˘ ˘ي˘ ˘ة  ،الأه˘ ˘واز  ،ح˘ ˘م ˘ل ˘ة ال ˘ع ˘ل ˘م ،
التواصشل مع المذاهب  ،بيت المأل .

يعّد اإلمأم جأبر بن زيد المؤوسشسس الحقيقي للمذهب الأبأضشي وإاليه يرجع الفضشل في

نششأأته وتكوينه .إال اأنه نسشب إالى عبدالله بن اأبأضس التميمي  ،الذي كأن النأطق العلني
للمذهب  ،وقد كأنت له العديد من المراسشÓت مع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان
حول المذهب الأبأضشي ومبأدئه واآرائه ومعتقداته .
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

نششاط ()١

الوحدة الرابعة

أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية :

اأ -اكتب في نقأط دور اأبي بÓل مرداسس بن حدير في نششأأة الدعوة
الأبأضشية .

ب -دلل على الآتي :
 -١يمثل عأم ( ٦٤هـ ) نقطة تحول بألنسشبة لتأريخ الدعوة الأبأضشية .
 -٢الأسشلوب السشلمي الذي اتبعه اأبو بÓل في نششر الدعوة .

لباضسي
تطور المذهب ا أ
لمأم جأبر بن زيد رئأسشة دعوتهم في المراحل
لمأم اأبي بÓل اتفق الأبأضشية على اأن يتولى ا إ
بعد وفأة ا إ

الأولى لتطور المذهب في البصشرة  .وقد قأم ا إ
لمأم جأبر بدور كبير في إاثراء المذهب  ،وذلك من
خÓل حث اتبأعه على المششأركة في

الحيأة الجتمأعية والنهي عن قتأل

النأسس  .كمأ عمل على نششر المذهب

في اأمصشأر عدة حيث لم يقتصشر على

ل من عمأن
البصشرة بل انتششر في ك x
وحضشرموت واليمن.

لم˘ ˘أم ج˘ ˘أب ˘رت ˘ولى
وبعد وف˘ ˘أة ا إ

لم ˘أم اأب ˘و ع ˘ب ˘ي ˘دة مسش ˘ل˘م ب ˘ن اأب ˘ي
ا إ

ك˘ ˘ ˘ري˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ة مسش˘ ˘ ˘ؤوول˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ة ال ˘ ˘م ˘ ˘ذهب

: º∏q©J
لم ˘أم ج ˘أب ˘ر ب ˘ن زي˘د ه˘و اأب˘و الشش˘ع˘ث˘أء ال˘ج˘وف˘ي
ا إ
البصشري  ،من قبيلة اليحمد الأزدية في عمأن  ،ولد
في َفْرق إاحدى قرى ولية نزوى بعمأن  ،وقد
تعددت الروايأت في تحديد سشنة ولدته  ،لكن
جميعهأ محصشور بين عأمي (١٨هـ) و(٢٢هـ) .
تلقى علومه في البصشرة على يد الكثير من الصشحأبة
والتأبعين لسشيمأ عأئششة اأم المؤومنين  .وكأنت وفأته
عأم (٩٣هـ) .

الأبأضشي ،وع˘ ˘أشس ال˘ ˘م˘ ˘ذهب ف˘ ˘ي
عهده فترة من العÓقأت السشلمية تطورت دينvيأ وسشيأسشvيأ واقتصشأدvيأ  ،فعمل على إالقأء الدروسس
الدينية لتوعية النأسس بأأمور مذهبهم  ،وكون مدرسشة علمية ششكل تÓميذهأ نواة المذهب في
حَمَلةِ العلم .
الأمصشأر التي قدموا منهأ  ،وقد عرف هؤولء التÓميذ بِ َ
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

الوحدة الرابعة

لمأم اأبو عبيدة على تقوية المذهب وتوسشيع انتششأره  ،وقد
وفي مطلع القرن الثأني الهجري عمل ا إ

ارتكزت اأعمأله على الآتي :

 -١اسش˘ ˘ت˘ ˘غ˘ ˘Óل م˘ ˘واسش˘ ˘م ال˘ ˘ح ˘ج وسش ˘ي ˘ل ˘ة ل ˘نشش ˘ر م ˘ب ˘أدئ
المذهب.

: º∏q©J

لفأدة من التجأر في نششر المذهب في منأطق
 -٢ا إ
لسشÓمية .
متعددة من الأمصشأر ا إ
لخأء بين اتبأع المذهب ،
 -٣الحث على المودة وا إ
والطلب من الأغنيأء مسشأعدة الفقراء .
 -٤التواصشل مع اأتبأع المذهب في الأمصشأر الأخرى .
 -٥اأنششأأ بيت مأل خأصxس بأأتبأع المذهب في البصشرة .

نششاط ()٢

لمأم
لمأم اأبو عبيدة  :هو ا إ
ا إ
مسشلم بن اأبي كريمة التميمي ،
ولد عأم ٤٥هـ ،واأخذ العلم عن
ششيوخ عدة منهم جأبر بن زيد،
وصش ˘ح ˘أر ب ˘ن ال ˘ع ˘ب ˘أسس ال ˘ع ˘ب ˘دي،
وج˘ ˘ع˘ ˘ف˘ ˘ر ب˘ ˘ن السش˘ ˘م ˘أك  ،اأصش ˘ب ˘ح
م ˘رج ˘ع ال ˘م ˘ذهب الأب ˘أضش ˘ي ب˘ع˘د
لمأم جأبر ،عأشس فقيًرا
موت ا إ
وعمل بصشنأعة القفأف َ ،وُعuمَر
 ، Óوتوفي عأم ١٤٥هـ .
طوي ً

لمأم اأبي عبيدة في تطور
لمأم جأبر وا إ
اأ -قأرن ومجموعتك بين دور كل من ا إ
الدعوة إالى المذهب الأبأضشي من حيث  :اأهم اأعمأل كل منهمأ .
ب -بuين  ،من وجهة نظرك  ،اأهمية العÓقأت السشلمية في حيأة الششعوب
 Óعلى ذلك بذكر الأمثلة.
وتطورهأ ،مدل ً

نششاط ()٣

اسستعن بمصسادر التعلم ،وقم بما يأاتي :
اأ -اكتب تعريًفأ مختصشًرا لكل من اأبي بÓل مرداسس بن حدير  ،وعبدالله بن اأبأضس.

ب -ارسشم خريطة لمنطقة ششبه الجزيرة العربية والعراق وفأرسس  ،ثم وقع عليهأ اأهم
المدن والمنأطق التي وردت في الدرسس .
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لباضسي
جابر بن زيد مؤؤسسسس المذهب ا أ

أاتعّلم من هذا الدرسس :

لسص˘ ˘ ˘Óم˘ ˘ ˘ي  ،ب ˘ ˘ن ˘ ˘يت ح ˘ ˘ؤاضص ˘ ˘ر
ع˘ ˘ ˘لى اأسصسس ال˘ ˘ ˘دي˘ ˘ ˘ن ا إ

اأصصبحت البصصرة بعد إانشصائها من اأهم

ومجتمعات جديدة ،التزمت بروح الدين الجديد  ،بغضس

النظر عن هؤيتها الثقافية والعرقية  ،واأخذت تفuعل قيم
الدين ومبادئه في حركتها ومسصيرتها التاريخية في ظل

عمليات التغير والتجديد والرتقاء .

واأصصبحت البصصرة من اأهم الحؤاضصر والأمصصار في

الدولة الجديدة  ،منذ تمصصيرها سصنة ١٤هـ  ،وذلك بسصبب

مؤقعها بين الصصحراء وسصهؤل العراق  ،وتربعها على راأسس

ال ˘خ ˘ل ˘ي ˘ج  ،واتصص ˘ال ˘ه ˘ا بك ˘اف˘ة م˘راك˘ز ال˘حضص˘ارات  ،ح˘تى
اأصصبحت ' عين العراق '  ،وزاد ثراؤوها فاأصصبحت ' جنة

الدنيا ' وها هؤ زعيمها الأحنف بن قيسس يفتخر بمدينته

جا ونهًرا
جا وديبا ً
جا وعا ً
ويعدد خيراتها ' :نحن اأكثر سصا ً

جا ' .
عجا ً

الأمصصار في الدولة الجديدة .
قدم جابر بن زيد إا ¤البصصرة فاأخذ عن
علمائها من الصصحابة والتابع. Ú
ام˘ ˘ت˘ ˘د اŸذهب الأب˘ ˘اضص˘ ˘ي إا ¤ك˘ ˘ل م˘ ˘ن
حضصرمؤت واليمن وعمان وخراسصان
وشصما‹ اأفريقيا .

مفاهيم ومصسطلحات أاتعّلمها:
ح˘ ˘ؤاضص˘ ˘ر إاسص˘ ˘Óم˘ ˘ي˘ ˘ة ،الأمصص ˘ار ،ع ˘ي ˘ن
ال ˘ع˘راق ،الج˘ت˘ه˘اد ،ال˘تسص˘ام˘ح ،ط˘الب
ال˘ ˘ح ˘ق ،ال ˘فك ˘ر ال ˘م ˘ع ˘ت ˘دل ،الأزارق ˘ة،
النجدات ،اأزد عمان ،الغÓة ،البربر،
السصؤدان .

فؤفدت إاليها القبائل والجماعات من كافة

الأرجاء  ،لتتخذها مسصتقvرا ومقاًما  ،فزاد عدد

سصكانها ،وتنؤعت ثقافاتها ،واتسصعت اأحياؤوها،

وت ˘ع ˘ددت م ˘ن ˘ارات ال ˘ع˘ل˘م ب˘ه˘ا ،وصص˘ارت م˘دي˘ن˘ة
عالمية في عصصرها .

األح˘ ˘ن ˘ف ب ˘ن ق ˘يسس ال ˘ت ˘م ˘ي ˘م ˘ي  :زع ˘ي˘م “ي˘م
ب ˘ال ˘بصص ˘رة ‘ م ˘ن ˘تصص ˘ف ال ˘ق ˘رن الأول
الهجري ،وشصكلت قبيلته اأهم القبائل
ال˘ ˘ت˘ ˘ي ي˘ ˘ن ˘ت ˘م ˘ي إال ˘ي ˘ه ˘ا مشص ˘اه Òرج ˘ال
ال ˘بصص ˘رة .وارت ˘ب ˘ط ال ˘ع ˘دي˘د م˘ن ه˘ؤؤلء
بفكر واآراء جابر بن زيد فيما بعد .

في ظل هذه الظروف كانت حاجة البصصرة
إالى مـن يرشصـد سصكانهـا  ،ويصصهر فئات اأهلهـا
وينـير جؤانب حياتها  ،فظهر بها العديد من العلماء والفقهاء الذين اشصتهروا بشصهرتها  ،واأبـــــدعؤا في
تطؤرها ونمؤها وتج ديد حياة اأجيالها ومجتمعها .
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الؤحدة الرابعة

لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

وقبل اأن ينتصصف القرن الأول الهجري برز فيها جابر بن زيد الأزدي  ،قادًما من عمان  ،لدراسصة
لسصÓم  ،فنهل من ينابيع مصصادرها  ،ومن مشصاه Òالصصحابة وكبار التابع ، Úوارتقى إا ¤مصصاف
علؤم ا إ
الأئمة والعلماء واŸصصلح ، Úوعرف بعا ⁄البصصرة والعراق واأعلم اأهل الأرضس ب Úمعاصصريه  ،فتؤافقت
وتكاملت مكانة وإامكانيات جابر مع حاجيات واأوضصاع مدينته .
لقد عاصصر جابر بن زيد اأهم فÎات البصصرة منذ تاأسصيسصها  ،وتابع مراحل ‰ؤها وازدهارها  ،وراقب
تطلعات ›تمعها ‘ التجديد والتغ Òوالنفتاح  ،و–ؤل الدولة ا÷ديدة إا ¤دولة عاŸية تتÓقح مع كافة
الأ∙ والثقافات واŸلل .
من هنا كان جابر رجل اŸرحلة  ،والسصاعي إا ¤اŸصصلحة ،فالتف حؤله طÓب العلم  ،وقصصده
السصائلؤن وا◊ائرون ‘ شصتى اأمؤر الدين والدنيا  ،وذاعت شصهرة العا ⁄العما Êمع عاŸية مدينته .
نزل جابر إا ¤صصفؤف اÛتمع  ،وحؤل فكره إا ¤نهج وعمل  ،وارتبط بقضصايا الناسس وهمؤمهم ،
فاأخذ يفتي و يصصلح  ،ويقدم من نفسصه قدوة لغÒه  ،فكان يتصصدى لفكر اŸنشصق Úعن ا÷ماعة واÛتمع،
ويراقب العملة اŸزيفة ويقاوم تداولها  ،ويتحسصسس اأوضصاع اأصصحاب ا◊اجة من الناسس ويقؤل ' :لأن
لسصÓم ' .
‹ من حجة بعد حجة ا إ
اأتصصدق بدرهم على يتيم اأحب إا s
وبسصبب “كنه من علؤم دينه  ،وتبصصره بقضصايا عصصره “ ،كن من تفعيل مبادئ وقيم عقيدته  ،وبرع
‘ تؤضصيح مسصائل قاصصديه حسصب مقتضصيات يؤمه  ،ولذلك كان ل يرغب ‘ تدوين اجتهاداته و اآرائه
Ÿا يسصتجد من اأمؤر عصصره.
وإا ¤جابر هفت نفؤسس طÓب اŸعرفة  ،وتخصصصصت له ‘ جامع البصصرة حلقة ،وتؤافد إاليه الطÓب
من كافة البلدان  ،ومن مختلف الفئات ،وارتبطؤا بفكره ونهجه وعرفؤا مقاصصده  ،ومن هؤؤلء  :عبدالله
ابن اأباضس ،واأبؤ عبيدة مسصلم بن اأبي كرÁة ،وعمرو بن دينار اŸكي ،وعمرو بن هرم الأزدي البصصري،
والربيع بن حبيب الفراهيدي ،واŸثنى بن سصعيد ،وقتادة بن دعامة (شصيخ البخـاري) ،وثابت بن اأسصلم
البنا ، Êوحتى عبداŸلك بن اŸهلب ‘ خراسصان .
جا خاصvصا وطريًقا ‡يًزا
وانتشصر فكر جابر  ،وشصكل اأتباعه جماعة تهتدي براأيه ،وصصار لأتباعه نه ً
يرتبط با÷ماعة ويلتزم بالتسصامح والسصتقامة  ،واأصصبح لهم من يع Èعن فكرهم اأمام الآخرين .وكان
عبدالله بن اأباضس التميمي ،هؤ اŸناظر واŸتحدث باسصمهم.
وبداأ فكر جابر ينتشصر ب Úالعديد من مناطق العا ،⁄ومختلف الأقاليم ،من اŸغرب وخراسصان وسصؤاحل
وجزر اÙيط الهندي .
16

1/1/15 11:57 AM

47 bk.indd 16

page 15-28:final unit†6 (1-3) new 11/2/14 12:40 PM Page 17

لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

الؤحدة الرابعة

نششاط ()١

اأ -من دراسصتك لتاريخ التؤاصصل البحري العما ... Êعuرف :
' السصاج ،العاج ،الديباج  ،النهر العجاج ' .
Óمام ؟
لمام جابر للبصصرة  ،واأهمية البصصرة ل إ
ب -ما اأهمية ا إ

نششاط ()٢

* يذكر اإلمام ششمسس الدين الذهبي (ت٧٤٨هـ) مكانة جابر ‘ عصشره :

' كان عا ⁄اأهل البصصرة ‘ زمانه  ،يعد مع ا◊سصن وابن سصÒين  ،وهؤ

من كبار تÓمذة ابن عباسس  ...كانت له حلقة بجامع البصصرة يفتي فيها

قبل ا◊سصن  ...وقال قتاده يؤم مؤته  ' :اليؤم دفن عا ⁄البصصرة  ،اأو قال :

عا ⁄العراق ' .

من النصس السشابق :
 -١عuرف  :ا◊سصن  ،ابن سصÒين  ،ابن عباسس  ،حلقة بجامع البصصرة .
 -٢حدد دور جابر ‘ حياة العامة للبصصرة .

لمام جابر بن زيد
أاقاليم انتشسار ِفْكر ا إ
اسصتمر ارتباط تÓميذ جابر واأتباعه بنهجه ‘ الجتهاد ‘ مسصائل الشصرع وعلؤم الدين  ،واأصصبح
اأبؤعبيدة مسصلم بن اأبي كرÁة التميمي  ،ومن بعده الربيع بن حبيب الفراهيدي  ،على راأسس هؤؤلء
الأتباع ،وظلت البصصرة حتى نهاية القرن الثا Êالهجري اأهم مراكزهم .
لمام
لمام جابر ونهجه  .ومن اأهم الأقاليم التي سصادت بها اآراء ا إ
ومن البصصرة بداأ انتشصار فكر ا إ
واÛددين من اأتباعه ما ياأتي :

أا

حضسرمؤت واليمن

تعرضصت منطقة ا÷نؤب الغربي من شصبه ا÷زيرة العربية لظروف صصعبة خÓل العصصر الأمؤي  ،اأدت
لمام جابر،
إا ¤تدهؤر اجتماعي واقتصصادي ،فظهر من ب Úرجالها علماء تتلمذوا على يد خلفاء ا إ
واأخذوا على عاتقهم الهتمام باأحؤال الرعية ‘ مناطقهم وإاصصÓح اÛتمع ‘ بÓدهم  ،خاصصة واأن
الدولة الأمؤية انشصغلت ÃشصكÓتها ‘ الشصام واŸشصرق .
1٧
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الؤحدة الرابعة

لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

اأمام هذه الظروف الصصعبة  ،التي تعرضس لها اأهل حضصرمؤت واليمن  ،ظهر عبدالله بن يحيى اŸلقب

لمام جابر ‘ البصصرة  ،يؤضصح له الظروف،
لمام اأبي عبيدة مسصلم خليفة ا إ
بطالب ا◊ق  ،واأرسصل إا ¤ا إ

لمام مشصÎطا عليه القتداء
ويسصتاأذنه ‘ العمل على رفع الظلم عن الأها‹ وإاصصÓح اأحؤالهم  ،فؤافق ا إ

بالسصلف الصصالح  ،والبعد عن الغلؤ .

‚ح طالب ا◊ق ‘ –قيق اأهدافه ‘ حضصرمؤت سصنة ١٢٩هـ  ،ثم دخل صصنعاء  ،وتراجع اأمامه ولة

بني اأمية  ،ثم اأرسصل جيشًصا تؤجه إا ¤ا◊جاز وضصم الطائف ومكة واŸدينة سصنة ١٣٠هـ  .لكن الأمؤيÚ
“كنؤا من إارسصال جيشس بقيادة عبد اŸلك بن محمد بن عطية السصعدي  ،اأعاد سصيطرة الأمؤي Úمن جديد

على ا◊جاز وصصنعاء وحضصرمؤت .

ورغم قصصر فÎة حكم طالب ا◊ق إال اأنه ترك اآثاًرا اجتماعية وإانسصانية مهمة ‘ تاريخ تلك اŸنطقة،

لسصÓمية  ،فقد اأحسصن إا ¤الناسس وعاملهم معاملة حسصنة  ،وكان
من خÓل إابراز وتفعيل اŸبادئ والقيم ا إ

حا مع كافة فئات اÛتمع  ،ورفع الظلم عن كاهل اŸؤاطن ، Úووزع الأمؤال والصصدقات على
متس صام ً
الفقراء واÙتاج . Úواسصتمرت اآراء اأتباع وعلماء الأباضصية هناك حتى القرن العاشصر الهجري .

ب

ُعـمــان

Óمام جابر  ،والتزمؤا بنهجه ‘ التسصامح واأدب ا◊ؤار
ارتبط اأهل ُعمان بالفكر اŸعتدل واŸسصتقيم ل إ
والتعامل مع كافة الثقافات  .و–تؤي صصفحات اŸصصادر التاريخية على اأدلة دامغة على النهج الؤاضصح
لأهل ُعمان  ،فقد ابتعدوا عن الف Ïالتي تعرضصت ل ها الدولة منذ عصصر اÿلفاء الراشصدين ،وكان لهم دور
‘ محاربة الغÓة من الأزارقة والنجدات  .كما وفروا الأمن والسصتقرار للمجتمعات التي عاشصؤا بها ،
وتعاملؤا مع اأهلها  ،حتى اأن القائد الُعما ÊاŸهلب بن اأبي صصفرة كان صصمام الأمن والأمان لأهل
البصصرة ،حتى سصميت ' بصصرة اŸهلب ' .
وهناك عؤامل اأدت إا ¤ارتباط اأهل ُعمان بفكر العتدال والتسصامح منذ البداية منها :اŸكؤنات
ا◊ضصارية للشصخصصية العمانية فهي شصخصصية عاŸية منذ القدم  ،متؤاصصلة مع العديد من الشصعؤب والأ∙ ،
متعاملة مع مختلف الديانات واŸلل ،وهؤ ما اأتاح لها النظرة الؤاعية واŸرنة وسصعة الأفق ‘ التعامل مع
لسصÓم وتغ Òالنظام .كما اأن الؤجؤد العما ÊاŸؤؤثر ‘
اŸتغÒات التي طراأت على اŸنطقة بعد ظهؤر ا إ
لضصافة إا ¤التزام اأهل ُعمان بالرتباط با÷ماعة
البصصرة تÓقى مع فكر جاب ر واجتهاداته السصمحة .با إ
ورفضصهم اÿروج عن الصصف ووحدة الأمة.

1٨
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

نششاط ()٣

الؤحدة الرابعة

اأ -عuرف ما ياأتي  :اأدب ا◊ؤار  ،الغÓة  ،بصصرة اŸهلب  ،النجدات .

ب -دلل تاريخvيا على اأن اأهل عمان التزمؤا بالنهج اŸعتدل واŸسصتقيم Ÿبادئ اإلسصÓم .

ج -علل Ÿا ياأتي :

لمام جابر بن زيد .
 -١ارتباط اأهل ُعمان بفكر ونهج ا إ

 -٢مرونة الشصخصصية الُعمانية ‘ تعاملها مع اŸتغÒات .

 -٣حرصس اأهل ُعمان على وحدة الأمة وا÷ماعة .

ج

ُخـراسســان

اأصصبحت خراسصان اأهم ميادين سصيادة اأزد ُعمان ‘ اŸشصرق  ،وخاصصة منذ نزول اŸهلب بن اأبي صصفرة
وقؤاته العمانية بها ‘ العصصر الأمؤي  .واأصصبح فكر جابر واآراؤوه واجتهاداته مرجًعا لأهلها ‘ تلك
الفÎة .ومن اأشصهر اŸصصادر الدالة على ذلك الرسصائل اŸتبادلة ب Úجابر وب ÚعبداŸلك بن اŸهلب  .لكن
لقليم تبدلت بعد نكبة اŸهالبة سصنة ١٠٢هـ  ،ومع بداية العصصر العباسصي .
اأحؤال ا إ

د

سسؤاحل وجزر باÙيط الهندي

لمام جابر بن زيد واآراء اأتباعه إا ¤الأقاليم وا÷زر التي ترتبط بخطؤط التؤاصصل
حملت اأفكار ا إ

البحري العما Êمنذ القدم  ،مثل سصؤاحل شصرقي اأفريقيا وا÷زر اŸؤاجهة لها  ،خاصصة مع هجرة

سصعيد وسصليمان ابني عباد بن عبد بن ا÷لندى من ُعمان إا ¤تلك اŸناطق.كما انتقلت تلك الأفكار

مع السصفن وا÷اليات العمانية إا ¤سصؤاحل جنؤب وجنؤبي شصرقي اآسصيا.ويكفي للدللة على ذلك

دور التجار من اأهل ُعمان ‘ نشصر قيم ا إ
ل سصÓم وثقافته إا ¤تلك ا÷هات التي كانت بعيدة عن
سصيطرة الأمؤي Úوالعباسصي.Ú
نششاط ()٤

من دراسشتك لتاريخ التواصشل ا◊ضشاري البحري الُعما Êأاجب عما يأاتي :
ـــ ق uسصم محاور التؤاصصل ا◊ضصاري العما ‘ ÊاÙيط الهندي .

ـــ ما الآثار الجتماعية والثقافية للجهد العما ‘ ÊاÙيط الهندي ؟
19
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

الؤحدة الرابعة

شسما‹ أافريقيا

هـ

وهي التي عرفت ببÓد اŸغرب  ،والتي شصهدت تدهؤًرا ‘ العصصر الأمؤي  ،رغم –ؤل سصكانها الÈبر
لسصÓم  ،واأخذوا ‘ البحث عن سصبل للخروج من اأوضصاعهم ،فكان فكر اŸذهب الأباضصي الذي
إا ¤ا إ
حمله سصلمة بن سصعد ا◊ضصرمي إاليهم منذ نهاية القرن الأول الهجري اÓŸذ لهم .
لمام جابر “كنت من
و‚ح اأها‹ اŸنطقة ‘ تاأسصيسس دول على نهج الفكر اŸعتدل لأتباع وتÓميذ ا إ
إاصصÓح اأحؤال الرعية  ،والنهؤضس بتلك اŸناطق  ،حت ى اأصصبحت ›تمعاتهم من اأزهى اÛتمعات ،ل
سصيما ‘ القرن Úالثالث والرابع الهجري . Úومن اأهم مراكز تلك الكيانات :
 -١طرابلسس سصنة ١٤٠هـ زمن اأبي اÿطاب عبد الأعلى بن السصمح اŸعافري.
 -٢تاهرت زمن الرسصتمي١٦٠( Úهـ ٢٩٦ -هـ).
ليجابي لتلك الكيانات إا ¤واحات الصصحراء الأفريقية  ،وإا ¤جنؤب الصصحراء التي
وقد امتد التاأث Òا إ
تعرف بــ ' بÓد السصؤدان ' .
بÓد السشودان  :السصم الذي اأطلق على اأقاليم جنؤب الصصحراء الأفريقية من البحر الأحمر وحتى
سصؤاحل اÙيط الأطلسصي  ،وقسصمت إا ¤ثÓثة اأقاليم :الشصرقي (السصؤدان ا◊الية)  ،الأوسصط
(تشصاد) ،والسصؤدان الغربي من غرب تشصاد حتى سصؤاحل الأطلسصي (غرب اأفريقيا حالvيا) .
نششاط ()٥

من اÿريطة :

١ـــ علل انتشصار اŸذهب الأباضصي اŸعتدل ب Úمختلف الأجناسس والأقاليم .
٢ـــ حدد اأهم اŸناطق واÛتمعات التي سصاد فيها فكر اŸذهب الأباضصي .
تونسس
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ
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الؤحدة الرابعة

اللتزام بالتسسامح والعتدال
على الرغم من سصيادة فكر جابر واأتباعه ‘ مناطق و›تمعات من العا ‘ ⁄العصصر الؤسصيط ،فإانها
التزمت باأسصسس التسصامح واأدب ا◊ؤار مع اŸدارسس واŸذاهب الأخرى التي عاشصت معها وعاصصرتها ‘
تلك اŸناطق  ،وتفاعل علماؤوها مع علماء اŸذاهب الأخرى من اأجل مصصلحة اÛتمع العليا .
والتزمت مدرسصة جابر بن زيد ‘ مسصÒتها التاريخية الطؤيلة بصصفة التسصامح مع الآخرين  ،واحÎام

وجهات نظر اÙاورين  ،وهي الصصفة التي دعت إاليها اآيات عدة من القراآن الكر: Ë

﴾ سشورة البقرة  /الآية  2٨5دعؤة إا ¤اعتبار جميع

ففي قوله تعا﴿ : ¤

 Óلسصعادة البشصرية  .ويدعؤ القراآن إا ¤اأثر دفع ا◊سصنة
 Óومتكام ً
الرسصالت والرسصل بناء حضصارvيا متؤاصص ً

مقابل السصيئة

قال تعا﴿ : ¤

﴾ سشورة فصشلت  /الآية ٣٤

و‘ السصنة جعل الرسصؤل الكر Ëﷺ التسصامح اأحب الأمؤر إا ¤الله تعا '':¤أاحب الدين إا ¤الله ا◊نيفية
السشمحة '' .
وقد اأثمرت تلك السصلؤكيات الأخÓقية للعلماء ‘ انتشصار اأفكارها ب Úكافة الأجناسس ومختلف
الطبقات وشصتى البيئات  ،من بربر وفرسس وهنؤد واأفارقة وغÒهم  ،وكانت صصفة التسصامح والعتدال العامل
الأسص ˘اسس لسص ˘ت˘ق˘رار واأم˘ان ت˘لك
: º∏q©J
الأج ˘ن˘اسس واÛت˘م˘ع˘ات.وك˘انت
التسشامح :
ث ˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘رة ذلك الن˘ ˘ ˘تشص˘ ˘ ˘ار ب˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘اء
 ‘ -١اللغة  :ا÷ؤد والعطاء عن كرم وسصخاء  ،والمسصامحة :
اŸسصاهلة .
›تمعات مزدهرة وحيؤية Œمع
 ‘ -٢اŸفهؤم الديني  :له شصكÓن :
ك˘ ˘ ˘اف˘ ˘ ˘ة الأشصك˘ ˘ ˘ال م ˘ ˘ن مختلف
اأ) التسصامح مع اأهل اŸلل والعقائد الأخرى .
البيئات ،كما حدث ‘ تاهرت
لسصÓمية الأخرى .
ب) التسصامح مع الآراء واŸذاهب ا إ
على سصبيل اŸثال.
نششاط ()٦

جاء ‘ إاحدى رسشائل جابر ألحد أاتباعه :
'  ..فإاذا جاءك كتابي فكن قاضصًيا على نفسصك  ،واجتمع اأنت وخصصمك عند كتاب
الله ،ثم ليقصس كل واحد منكما قصصته على كتاب الله  ،فإان جمع اأمركما فدوما على
ذلك ،وإان فرق بينكما فليؤؤت اأحدكما صصاحبه  ،ول تشصقيا  ،وليعÎف اأحدكما لصصاحبه
فإان التنازع والتشصاجر هÓك اأمركما . ' ...
 حلل النصس،واسصتخلصس منه اأسصسس التسصامح واأدب ا◊ؤار عند جابر ومدرسصته فيما بعد.21
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ا◊ياة الثقافية

أاتعّلم من هذا الدرسس :

لسصÓمية
كان لعمان  ،ول يزال  ،دور بارز في الثقافة ا إ
ونشص ˘ره ˘ا .وال ˘ت ˘راث ال ˘ث ˘ق ˘اف ˘ي ال ˘ع˘م˘ان˘ي بشصك˘ل ع˘ام زاخ˘ر
لسصÓم ،وكان
بالعلماء والفقهاء والمؤؤرخين منذ اأن دخلها ا إ
منهم الصصحابة والتابعؤن وحملة العلم .
والعلماء العمانيؤن من السصsباقين إالى التاأليف في العلؤم
لمام جابر بن زيد ' اأول كتاب األف
الدينية فكتاب  ' :ديؤان ا إ
ف ˘ي ال ˘ف ˘ق ˘ه،ك ˘م˘ا اأن م˘ن ال˘ع˘ل˘م˘اء ال˘ع˘م˘ان˘ي˘ي˘ن م˘ن ي˘ع˘دون ب˘ح˘ق
مؤسصؤعة علمية  ،لكثرة ما طرقؤه من اأبؤاب العلم المختلفة .

واهتم العلماء العمانيؤن اأيضصا بتاأليف المصصنفات الفقهية
التي تمثل قطاًعا كبيًرا من المخطؤطات العمانية ،وهي
ذات ت ˘ن ˘ؤع وت ˘م ˘اي ˘ز ف ˘ي م ˘ن ˘ه ˘ج ˘ه ˘ا ،وف ˘ت˘رت˘ه˘ا ال˘ت˘اري˘خ˘ي˘ة،
واأحجامها ،فمنها الكتب والمؤسصؤعات التي تحؤي اأجزاء
عديدة ،ومنها الكتب الجؤامع .

لم يقتصصر دور العلماء على العلؤم
ال˘دي˘ن˘ي˘ة ب˘ل اه˘ت˘م˘ؤا ب˘م˘ج˘الت وع˘لؤم
اأخرى كعلؤم اللغة واآدابها .
ل يختلف المجتمع الُعماني عن غيره
لسصÓمية فهؤ يسصتمد
من المجتمعات ا إ
ق ˘ي ˘م ˘ه وع ˘ادات ˘ه وت ˘ق ˘ال ˘ي ˘ده م ˘ن ال ˘دي ˘ن
لسص˘ ˘Óم˘ ˘ي ال˘ ˘ح ˘ن ˘ي ˘ف  ،وات ˘خ ˘ذ ذلك
ا إ
جا في الحياة اليؤمية .
منه ً
اهتم الأباضصية بالنؤاحي القتصصادية ،
لمام اأبؤ عبيدة بيتًا للمال
فقد اأنشصاأ ا إ
في البصصرة  ،بهدف مسصاعدة الدعاة
والمحتاجين .

¡J äÉeƒ∏©e
¡a ÈàNG

مفاهيم ومصسطلحات أاتعّلمها:

التراث الثقافي  ،اأعÓم العمانيين ،
ال˘ ˘مصص˘ ˘ن˘ ˘ف˘ ˘ات ال ˘ت ˘اري ˘خ ˘ي ˘ة  ،ال ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع
الأب ˘اضص ˘ي ،ال ˘ن ˘ؤاح ˘ي الق ˘تصص˘ادي˘ة  ،ب˘يت
المال .

ولم يقتصصر دور العلماء على العلؤم الدينية بل اهتمؤا
ب ˘م˘ج˘الت وع˘ل˘ؤم اأخ˘رى ك˘ع˘ل˘ؤم ال˘ل˘غ˘ة واآداب˘ه˘ا ،ف˘ف˘ي ال˘ق˘رن
الهجري الثاني برز الخليل بن اأحمد الفراهيدي (١٠٠ــ ١٧٠هـ) فابتكر علم العروضس ووضصع معجم
العين  .كما برز في القرن الثالث الهجري اأبؤ بكر محمد بن الحسصن بن دريد (٢٢٣ــ ٣٢١هـ) اأعلم
زمانه باللغة والشصعر  ،وقد األف كتاب الجمهرة وكتاب الشصتقاق .وبرز اأبؤ العباسس الملقب بالمبرد
(٢١٠ــ ٢٨٦هـ) واألف عدة
: º∏q©J
كتب في اللغة منها  :الكامل
من اأعÓم العمانيين في القرون الثÓثة الأولى من الهجرة :
ف ˘ي ال ˘ل ˘غ ˘ة والأدب ،وك ˘ت˘اب
 الفقه  :جابر بن زيد .الروضصة وكتاب المقتضصب .
 الحديث  :الربيع بن حبيب الفراهيدي . -اللغة  :الخليل بن اأحمد الفراهيدي .
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

وع˘م˘ل ال˘ع˘م˘ان˘ي˘ؤن م˘ن˘ذ دخ˘ؤلهم

لسص ˘ ˘Óم ع ˘ ˘لى ت ˘ ˘اأسص˘ ˘يسس ال˘ ˘م˘ ˘دارسس
ا إ
العلمية  ،فبعد اأن نهل حملة العلم

لمام جابر بن زيد ومن
من مدرسصة ا إ

لم ˘ام اأب ˘ي ع ˘ب ˘ي ˘دة اسص ˘ت ˘م˘رت
ب ˘ع ˘ده ا إ

ال ˘م ˘دارسس ع ˘ب˘ر ال˘ف˘ت˘رات ال˘ت˘اري˘خ˘ي˘ة
المختلفة ،وهؤ ما اأسصهم في ظهؤر

: º∏q©J

الؤحدة الرابعة

تعرضصت عمان للحروب والفتن الخارجية في
ب˘عضس ال˘ف˘ت˘رات م˘ن ت˘اري˘خ˘ه˘ا  ،وصص˘ح˘ب˘ه˘ا ت˘دم˘ي˘ر
لسصÓمية ثروة
وحرق للكتب،وهذا اأفقد الثقافة ا إ
ضص ˘خ ˘م ˘ة م ˘ن ن˘ت˘اج ال˘فك˘ر ال˘ع˘م˘ان˘ي ف˘ي م˘خ˘ت˘ل˘ف
العلؤم والفنؤن .
السشالمي،تحفة األعيان،ج،1صس.262

äÉeƒ∏©e
ÈàNG

كثير من العلماء الذين كان لهم الأثر الكبير في الثروة العلمية التي تزخر بها المكتبة العمانية .
نششاط ()١

ف uسشر العبارات الآتية :
 -١اهتم علماء الأباضصية بمختلف العلؤم الدينية والدنيؤية .
 -٢كانت للعلماء كلمة نافذة لدى اأئمة ُعمان .

ا◊ياة الجتماعية
لسصÓمية فهؤ يسصتمد قيمه وعاداته وتقاليده
ل يختلف المجتمع الُعماني عن غيره من المجتمعات ا إ

جا في الحياة اليؤمية  ،في اللباسس والماأكل والمشصرب
من الدين ا إ
لسصÓمي الحنيف  ،واتخذ ذلك منه ً

لسصÓمية ،وقد تاأصصلت هذه القيم والمبادئ منذ ظهؤر
والمعامÓت  ،وغيرها من الأصصؤل الجتماعية ا إ

الدعؤة الأباضصية بعمان ،حيث سصادت المؤدة والتراحم

والمحبة والعمل على كل ما فيه خير المجتمع ورقيه.

وليسس اأدل على روح التكافل والتعاون بين اأفراد

ال ˘م ˘ج ˘ت ˘م ˘ع م ˘ن ت˘ن˘افسس ال˘م˘يسص˘ؤري˘ن ف˘ي سص˘د ح˘اج˘ات
الفقراء  ،حيث ضصربؤا في ذلك اأروع الأمثلة  ،كما

كانؤا يتسصابقؤن في دفع الديؤن المتبقية على من يمؤت

من اأفراد المجتمع .

: º∏q©J
ك ˘ان ال ˘داع ˘ي ˘ة الأب ˘اضص˘ي اأب˘ؤ
الحر علي بن الحصصين مؤسصًرا
ج˘ ˘vدا  ،وت˘ ˘اأت˘ ˘ي˘ ˘ه غ˘ ˘ل˘ ˘ت˘ ˘ه سص˘ ˘ن˘ ˘ؤvي ˘ا
فيقسصمها نصصفين ؛ نصصف لأهل
ب ˘ي ˘ت ˘ه ،وال˘نصص˘ف ال˘ث˘ان˘ي يصص˘رف˘ه
ع˘لى ال˘ف˘ق˘راء وال˘م˘ح˘ت˘اج˘ين من
اأفراد مجتمعه .
2٣
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الؤحدة الرابعة

لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

كما سصادت الأخÓق الحميدة بين اأفراد المجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسصبما

بينه القراآن الكريم ووضصحته السصنة الصصحيحة ،كما اأن اأفراد المجتمع عند الأباضصية متسصاوون في

الحقؤق والؤاجبات  ،واهتمؤا بالمراأة والأسصرة اهتماًما كبيًرا  ،حيث اأعطيت المراأة كامل حقؤقها

لسصÓم السصمحة من العناية بها ،والنظر في اأمؤرها  ،والدفاع عنها  ،وذلك دللة
وفق ما حددتها تعاليم ا إ

على كرامتها ومنزلتها  .وقد كان ا لمشصايخ والعلماء يعقدون المجالسس لتعليم النسصاء اأمؤر دينهن .

ا◊ياة القتصسادية
لمام اأبي
اهتم علماء المذهب الأباضصي بالنؤاحي القتصصادية منذ بداية دعؤتهم  ،وكان ذلك اأيام ا إ

عبيدة الذي اأنشصاأ بيت مال خاصvصا بالأباضصية في البصصرة  ،بهدف مسصاعدة الدعاة والمحتاجين .

ولما دخل المذهب الأباضصي عمان انتقلت معه هذه النؤاحي القتصصادية  ،إاضصافة إالى الدور الذي

لعبته كل من الزراعة والتجارة والصصناعة العمانية في ازدهار القتصصاد في المجتمع العماني .

ففي المجال الزراعي ازدهرت الزراعة وتنؤعت حاصصÓتها  ،وذلك لتسصاع رقعة البÓد
وتباين طبيعتها بين مرتفعات وسصهؤل سصاحلية وداخلية وهضصاب ووديان  ،وهؤ ما اأدى إالى تنؤع
مناخها بين مختلف الأقاليم وعلى مدار فصصؤل السصنة  ،وهذا بدوره اأسصهم في تنؤع الحاصصÓت
الزراعية  .و لعب الماء وتؤافره عن طريق الأفÓج والعيؤن دوًرا في تنشصيط الزراعة وتطؤرها .

كما ازدهرت عمان تجارvيا باعتبارها المركز الرئي سس للتجارة البحرية مع بÓد الهند ،
حا كثيرة .
والشصرق الأقصصى  ،واأفريقيا الأمر الذي دّر لها اأربا ً

لفادة منه  ،وكان
وقد سصاعدت طبيعة عمان ومؤقعها العمانيين على التجاه نحؤ البحر وا إ
لسصÓم  .وتشصير المصصادر إالى اأsن اأبا عبيدة عبد الله بن القاسصم قام
ذلك منذ وقت مبكر لظهؤر ا إ
باأول رحلة عمانية بحرية إالى الصصين خÓل النصصف الأول من القرن الهجري الثاني .

وكان العمانيؤن يتاجرون بسصلع كثيرة كالتؤابل  ،والعاج  ،والجلؤد  ،والعنبر  ،والحرير
الصصيني  ،والجؤاهر ،والأحجار الكريمة .
لسصÓم في مناطق شصتى من جنؤب شصرقي اآسصيا
ولقد قام العمانيؤن بدوركبير في نشصر ا إ
والصصين والهند وشصرقي اأفريقيا  ،وذلك من خÓل عملهم في مجال التجارة العالمية .
2٤
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

الؤحدة الرابعة

من أاششهر التجار العمانيين في القرون الثÓثة األولى من الهجرة :
 -١اأبؤ عبيدة عبدالله بن القاسصم  :اأبحر إالى الصصين ووصصل ميناء كانتؤن حؤالي عام
لمام الجلندى بن مسصعؤد  ،وتعد رحلته من اأقدم رحÓت العرب
١٣٣هـ في عهد ا إ
إالى الصصين .
 -٢النضصر بن ميمؤن  :من التجار العمانيين  ،عاشس في البصصرة  ،ومن تابعي التابعين ،
لسصÓم في الصصين .
ل عظيٌم في نشصر ا إ
كان له فضص ٌ

ب
حر ال
صصÚ
وبي
ا÷ن
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سصورات
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خليج
جوا
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صصموسصرقط

بية

ألحمر

اÙيط
الهادي

الصصــÚ

كلكتا الهنـــد

البحر اŸتوسصط

موزمبيق
سصفالة

مراكز التجارة الُعمانية

الشسكل ( : ) ٤خريطة طرق ومراكز التجارة العمانية البرية والبحرية
نششاط ()٢

لنسصانية  ،وكان
'  ..لقد اأسصهمت عمان على امتداد تاريخها الطؤيل ‘ صصنع ا◊ضصارة ا إ
لأبنائها جهد غ Òمنكؤر ‘ خدمة هذه ا◊ضصارة  ،فاŸؤقع اŸتميز لهذا البلد الطيب،
والروح النضصالية التي حملت العماني Úإا ¤اأقاصصي الأرضس ،يجؤبؤن البحارÁ ،تطؤن
الأخطار  ،فيلمسصؤن باأيديهم ويشصاهدون باأعينهم  ،ويخالطؤن بقلؤبهم ،وعقؤلهم
ل متباينة من التقاليد والعادات.
صصنؤًفا من ا◊ضصارات ،وضصروًبا من الثقافات ،واأشصكا ً
كل ذلك كان له ،ول شصك  ،اأثر بارز ‘ البناء ا◊ضصاري الذي شصاده الآباء والأجداد،
وصصاغت الأجيال اŸتعاقبة تراًثا حvيا خالًدا يجدد التاريخ مÓمحه  ،ويع Èبصصدق عن
الÌاء الباذخ للتجربة العمانية الضصاربة ‘ اأعماق الزمن . ' ...
من خطاب جÓلة السسلطان قابؤسس اŸعظم حفظه الله ورعاه
‘ الحتفال بالعيد الؤطني ٢٤
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الؤحدة الرابعة

لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

 اسصتخلصس من النصس عؤامل ‚اح التجربة التاريخية العمانية . -ما اأثر اأخÓقيات اأهل ُعمان ‘ اتسصاع ›الت التؤاصصل ا◊ضصاري ؟

ولم يقتصصر نشصاط العمانيين خÓل القرون الثÓثة الأولى من الهجرة على الزراعة والتجارة وإانما
لنسصان العماني وقدرته
شصمل الصصناعة اأي ًضصا ،فشصهدت عمان قيام صصناعات عدة تدل على مهارة ا إ
على اسصتخدام مؤارد الطبيعة .ونتيجة لتؤسصع العمانيين في النشصاط البحري فقد تطؤرت لديهم
صصناعة السصفن بشصتى اأنؤاعها واأحجامها ،وازدهرت الكثير من المدن العمانية ،وكانت محط
اأنظار الكثير من الرحالة والجغرافيين الذين وصصفؤا ما و صصلت إاليه من مكانة مرمؤقة مثل :مرباط،
وقلهات ،وصصحار ،ونزوى .
قلهات  :قال عنها ياقؤت الحمؤي في كتابه معجم البلدان إانها كانت مرفاأ لأكثر سصفن الهند .
وقال عنها ابن بطؤطة  :إانها مدينة حسصنة الأسصؤاق  ،واأميرها رجل فاضصل حسصن الأخÓق .
صشحار  :قال عنها ابن حؤقل إانها قصصبة عمــان  ،وتقـع على البحر  ،وبها من التجارة والتجار ما
ل يحصصى .

وذكر اإلصصطخري إان صصحار اأعمر مدن عمان واأكثرها ماًل .

وقال عنها المقدسصي إانها مدينة طيبة الهؤاء كثيرة الخيرات والفاكهة  ،وهي قصصبة عمان  ،بلد

عامر حسصن  ،اأسصؤاقه عجيبة.

كما نبغ العمانيؤن في الصصناعات المعدنية  ،وبصصفة خاصصة صصناعة النحاسس والحديد والفضصة ،
نظًرا لدخؤل هذه الصصناعة في صصناعة السصفن والأواني النحاسصية واأدوات الزينة .
لنتاج الزراعي والحيؤاني  ،كصصناعة الغزل
واشصتهرت صصناعات عديدة اأخرى تعتمد على ا إ
والنسصيج ،وصصناعة المنتؤجات القطنية  ،وصصناعة الجلؤد  ،والصصناعات السصعفية  ،وصصناعة الفخار
وغ يرها .
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لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

نششاط ()٣

نششاط ()٤

الؤحدة الرابعة

بالسشتعانة بمصشادر التعلم  ،قم ومجموعتك بما يأاتي :
اأ -كتابة اأهم العؤامل التي اأدت إالى ازدهار التجارة العمانية في القرون الثÓثة
الأولى من الهجرة .
لسصÓم من حيث :
ب -المقارنة بين مكانة المراأة في الجاهلية وا إ
لرث .
ا إ التعليم .ثم ناقشصؤا ما تؤصصلتم إاليه في غرفة الصصف .

بالرجوع إالى مصشادر التعلم اكتب بطاقات تعريفية لكxل من العلماء التالية أاسشماؤوهم من

حيث مكان المولد  ،وتاريخه  ،والمجال الذي اششتهروا فيه  ،وأاششهر كتاب لكل منهم :

اأ  -محمد بن محبؤب بن الرحيل .

ب  -الخليل بن اأحمد الفراهيدي .

ج -اأبؤ المؤؤثر الصصلت بن خميسس الخروصصي .

نششاط ()٥

نظم وزمÓءك  ،وبإاشصراف المعلم  ،رحلة علمية إالى اأقرب سصؤق تقليدي من

جل اأهم الصصناعات والسصلع التجارية التي لتزال تمارسس حتى
مدرسصتك  ،وسص u

وقتنا الحاضصر  ،واكتب تقريًرا عن الرحلة .

2٧
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الؤحدة الرابعة

لولى من الهجرة
ُعمان خÓل القرون الثÓثة ا أ

مراجع الوحدة
١ـ الحارثي  ،سصالم بن حمد بن سصليمان (١٩٨٣م)  ،العقؤد الفضصية في اأصصؤل الأباضصية  ،وزارة
التراث القؤمي والثقافة  ،سصلطنة ُعمان .
٢ـ ابن رزيق  ،حميد بن محمد (١٩٨٤م)  ،الشصعاع الشصائع باللمعان في ذكر اأئمة ُعمان  ،وزارة
التراث القؤمي والثقافة  ،سصلطنة ُعمان  ،اآمؤن للتجليد والطباعة  ،القاهرة .

لمام اأبؤ عبيدة مسصلم بن اأبي كريمة
 ٣ـ الراشصدي  ،مبارك بن عبدالله بن حامد ١٩٩٢( ،م)  ،ا إ
التميمي وفقهه ( ٤٥ــ١ ٤٥هـ)  ،الطبعة الأولى  ،مطابع الؤفاء  ،المنصصؤرة  ،مصصر .
 ٤ـ السصهيل  ،نايف عيد جابر (١٩٩٨م)  ،الأباضصية في الخليج العربي في القرنين الثالث والرابع
الهجريين  ،الطبعة الثانية  ،مكتبة السصتقامة  ،مسصقط ــ ُعمان .
 ٥ـ هاشصم  ،مهدي طالب (٢٠٠١م)  ،الحركة الأباضصية في المشصرق العربي  ،الطبعة الأولى ،دار
الحكمة  ،لندن .
 ٦ـ وزارة ا إ
لعÓم  ،سصلطنة ُعمان (١٩٩٥م) ُ ،عمان في التاريخ  ،الطبعة الأولى  ،دار إاميل للنشص ر
المحدودة  ،لندن .

 ٧ـ السصالمي  ،عبدالله بن حميد (١٩٩٧م)  ،تحفة الأعيان بسصيرة اأهل ُعمان ( ،ج ، ١ج،)٢
مطابع النهضصة  ،مسصقط .

لمام جابر بن زيد الُعماني واآثاره في الدعؤة ،الطبعة
 ٨ـ الصصؤافي  ،صصالح بن اأحمد (١٩٩٧م)  ،ا إ
الثالثة  ،مطبعة الهدى الؤطنية  ،سصلطنة ُعمان .

لمامة الأباضصية في اليمن وامتداد نفؤذها إالى الحجاز،
٩ـ الندابي ،ناصصر بن علي (٢٠٠٧م) ،ا إ
رسصالة ماجسصتير غير منشصؤرة  ،جامعة السصلطان قابؤسس  ،سصلطنة ُعمان.
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لهداف العامة للوحدة:
ا أ
يتوقع من الطالب بعد ا’نتهاء من دراسسة هذه الوحدة أان:
يتعّرف أأسسباب أŸشسكÓت ألبيئية أıتلفة.
يوزع على خريطة ألعا ⁄أأماكن وجود أŸشسكÓت ألبيئية.
يقÎح أأسساليًبا للحuد من أŸشسكÓت ألبيئية.
يسستخلصص نتائج أŸشسكÓت ألبيئية.
يدرك أأهمية ألتقدم ألعلمي وألتكنولوجي ‘ ألتعّرف على أŸشسكÓت ألبيئية.
يسسهم ‘ أÙافظة على ألبيئة مس ساهمة فّعالة.
يسستخدم طرق ألبحث ألعلمي لدرأسسة أŸشسكÓت ألبيئية.
ليجابي Œاه ألبيئة.
يكتسسب أأ‰اًطا جديدةً من ألسسلوك أ إ
يسستوعب أŸفاهيم وأŸصسطلحات وألتعميمات ألوأردة ‘ ألوحدة.
يكتسسب ألقيم وألŒاهات وأŸهارأت أŸتضسمنة ‘ ألوحدة.
29
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لنسصان والبيئة
ا إ
لنسسان
لنسسان وألبيئة قدًÁا قدم ظهورأ إ
يعد ألتفاعل ب Úأ إ
على ألأرضص ،ومنذ حوأ‹ مليون عام وألبيئة تلبي مطالب
لنسسان ،وتشسبع ألكث Òمن رغباته وأحتياجاته .وكان من
أ إ
ن ˘ت ˘ائ ˘ج ألسس ˘ع˘ي إأ ¤إأشس˘ب˘اع مختلف أ◊اج˘ات أل˘بشس˘ري˘ة ،م˘ع
ألزيادة ألسسريعة ‘ عدد ألسسكان ،أأن تزأيدت ألضسغوط على
أل ˘ب ˘ي ˘ئ ˘ة أل˘ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة ب˘اسس˘ت˘ه˘Óك م˘وأرده˘ا ،وع˘دم ق˘درت˘ه˘ا ع˘لى
أسستيعاب ألنفايات ألناŒة عن ألأنشسطة ألبشسرية ،بل Œاوز
لضسرأر بالكث Òمن مفردأت ألبيئة.
ألأمر حد أ إ

أاتعّلم من هذا الدرسس :
يسس ˘اع ˘د أل˘غ˘Óف أل˘غ˘ازي ع˘لى ح˘م˘اي˘ة
ألأرضص من ألأشسعة ألشسمسسية ألضسارة.

تؤودي زيادة أنبعاث بعضص ألغازأت إأ¤
زيادة ألحتباسص أ◊رأري.
ت˘ ˘ؤودي زي˘ ˘ادة ألح ˘ت ˘ب ˘اسص أ◊رأري إأ¤
ظ ˘ه ˘ور مشسك ˘Óت ب ˘ي ˘ئ˘ي˘ة خ˘طÒة ع˘لى
كوكب ألأرضص.
ل بد من تعاون أÛتمع ألدو‹ للحuد

لنسسان أأو تناسسى أأنه عنصسر مكمل لعناصسر
لقد نسسي أ إ
أل ˘ب ˘ي ˘ئ˘ة ألأخ˘رى ،وأع˘تÈه˘ا مخزنًا ضس ˘خ ˘ًم ˘ا ل˘لÌوة ،ف˘اأط˘ل˘ق
مفاهيم ومصصطلحات أاتعّلمها:
لقدرأته ألعنان لسستغÓل إأمكاناتها وألسسيطرة عليها ،وقد
ألح˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘اسص أ◊رأري ،ألأوزون ،غ˘ ˘از
أأدى هذأ إأ› ¤موعة من أŸشسكÓت تكاد تذهب بحياته
ألك ˘ ˘ل ˘ ˘ورف ˘ ˘ل ˘ ˘وروك ˘ ˘رب˘ ˘ون  ،أل˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘وت
على هذأ ألكوكب ،وهو أليوم يوأجه ألنفجار ألسسكا،Ê
ألزجاجية.
وأل ˘ت ˘ل ˘وث أل ˘ب ˘ي ˘ئ ˘ي ،وأسس ˘ت ˘ن˘زأف أŸوأرد ،وزي˘ادة ألح˘ت˘ب˘اسص
لنسسان ‘ ألبيئة
أ◊رأري ،وألتصسحر ،وزيادة معدلت حدوث ألأعاصس ...Òإأنها مشسكÓت صسنعها أ إ
وعليه أليوم أأن يوأجهها ويتغلب عليها ،ولكن قبل ذلك عليه أأن يفهمها .ونتوقف ألآن عند بعضص
أŸشسكÓت ألبيئية لنحاول فهمها من حيث أأسسبابها وماهيتها وأأبعادها.
من ظاهرة تزأيد ألحتباسص أ◊رأري.

الغÓف ا÷وي  ،وتزايد الحتباسس ا◊راري
يحتوي ألغÓف أ÷وي ألذي يحيط بكوكبنا على ألعديد من ألغازأت لعل أأهمها غاز ألأكسسجÚ
بنسسبة ( )٪٢١وألنيÎوج Úبنسسبة ( )٪٧٨وغازأت أأخرى بنسسبة ( )٪١مثل  :ألأرجون وثا Êأأكسسيد
ألكربون وألغبار وبخار أŸاء ،ويشسكل ألغÓف أ÷وي أأهمية كÈى لÓأرضص وŸعرفة تلك ألأهمية نفذ
ألنشساط ألآتي :
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نششاط ()١

الوحدة الخامسصة

أدرسص ألشسكل ( )١ألذي يوضسح طبقات ألغÓف أ÷وي ،ثم حدد
أأهمية كل طبقة ،وصسنفها ‘ جدول من إأنشسائك.

الحتباسس ا◊راري
تعد ألشسمسص أŸصسدر ألرئيسسي ألذي Áد ألأرضص
با◊رأرة ،حيث “تصص ألأرضص ألأشسعة أ◊رأرية حتى
يسسخن سسطحها ،ثم تعكسسها إأ ¤ألغÓف أ÷وي على
شسك ˘ ˘ل إأشس ˘ ˘ع ˘ ˘اع أأرضس ˘ ˘ي ،وم ˘ ˘ن ث ˘ ˘م “تصص أل ˘ ˘غ˘ ˘ازأت
لشسعاعات و“نعها
أŸوجودة ‘ ألغÓف أ÷وي هذه أ إ
من أÿروج إأ ¤ألفضساء أÿارجي ،وتعيد جزًءأ من
هذه أ◊رأرة إأ ¤ألأرضص مرة ثانية ،وهذأ ما يسسمى
بالحتباسص أ◊رأري.
تـقـوم ب ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘عضص غــازأت أل˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘غــÓف أ÷وي

(غــازأت ألحتبــاسص) بنفسص فكرة ألبـيــوت
ألزجـاجيــة  Greenhouse effectحيث تسسمح
لأشسعة ألشسمسص بالدخول و“نعها من أÿروج،
ك˘ ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ا ‘ ألشسك ˘ ˘ ˘ل ( ،)٢وه˘ ˘ ˘ ˘ذأ م ˘ ˘ ˘ا يسس ˘ ˘ ˘مى
بالحتباسص أ◊رأري.

إأن ألح˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘اسص أ◊رأري ‘ ح ˘د ذأت ˘ه ظ ˘اه ˘رة ط ˘ب ˘ي ˘ع ˘ي ˘ة
وضسرورة حيوية لسستمرأر أ◊ياة على سسطح ألأرضص ،حيث
يسس ˘ه ˘م ‘ أ◊ف ˘اظ ع ˘لى م ˘ع ˘دل ح ˘رأرة ألأرضص وي ˘ج ˘ع ˘ل˘ه˘ا
صس ˘ا◊ة ل ˘ل ˘ح ˘ي ˘اة ،ول ˘ول ألح ˘ت ˘ب ˘اسص أ◊رأري لك ˘ان م˘ع˘دل
حرأرة ألأرضص دون ألصسفر ،و بالتا‹ سسوف تتجمد أŸياه
وتنعدم أ◊ياة على كوكب ألأرضص .من هنا يتضسح دور
ألح˘ ˘ت˘ ˘ب ˘اسص أ◊رأري ‘ ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ة أل ˘ت ˘وأزن أ◊رأري ل ˘لك ˘رة
ألأرضسية.

1/1/15 11:57 AM

الشصكل ( :)١طبقات الغÓف ا÷وي

الشصكل ( :)٢البيوت الزجاجية
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زيادة الحتباسس ا◊راري
٥

ورو

 Êأاك
سصي

دا

و فل

لور

ك

لكر
بون

(
٧٢

)٪

على ألرغم من ثبات أŸتوسسط ألعام لدرجة أ◊رأرة على كوكب ألأرضص بحوأ‹ ( )١٥سص حتى
٥
مطلع ألتسسعينيات من ألقرن ألعشسرين  ،إأل أأنه أرتفع بعد ذلك إأ )١٥,٥( ¤سص ،أأي بزيادة نصسف درجة
خÓل ما يقارب عقدين من ألزمن  ،ويتوقع أأن ترتفع حـــرأرة أ÷و حتـــى عــام ٢٠٧٥م مابÚ
٥
٥
( )١,٥و ( ) ٤,٥سص.
ويرجع علماء ألبيئة ألسسبب ألرئيسسي ورأء أرتفاع درجات أ◊رأرة إأ ¤أرتفاع نسسبة بعضص ألغازأت
ك ˘ث ˘ا Êأأكسس ˘ي ˘د ألك ˘رب ˘ون و أŸي ˘ث ˘ان ‘ أل ˘غ ˘Óف أ÷وي ،وذلك بسس ˘بب أل ˘ت ˘ط ˘ورألك ˘ب ‘ Òأل ˘نشس ˘اط˘ات
ألقتصسادية وألبشسرية ألتي شسهدها ألعا ‘ ⁄ألنصسف ألثا Êمن ألقرن ألعشسرين ‘ ›الت ألصسناعة
وألزرأعة ووسسائل ألتدفئة وألتÈيد ،ألأمر ألذي أأدى إأ ¤زيادة تركيز غازأت ألحتباسص أ◊رأري ‘ أ÷و،
وإأذأ أسس ˘ت ˘م ˘رت نسسب ه ˘ذه أل ˘غ˘ازأت ب˘ال˘ت˘زأي˘د خ˘Óل
ألفÎأت ألقادمة فإان ذلك سسيجعل مناخ ألأرضص بالغ
ألسسخونة.
وت ˘وضس ˘ح ألأشسك˘ال ( )٥ ،٤ ،3أل ˘غ˘ازأت أل˘ت˘ي
تسسهم ‘ زيادة ظاهرة ألحتباسص أ◊رأري ،وبعضص
أآثارها على سسطح ألأرضص.
أا

١٣

)٪٥( Ú

نيÎوج

)٪

كسصيد ال

ربو
كا
ن(

ثا

ا

Ÿيثا

ن (٠

)٪١

الشصكل ( :)٣معدل زيادة غازات الحتباسس ا◊راري

الشصكل ( :)٤الحتباسس ا◊راري الطبيعي

الشصكل ( :)٥زيادة الحتباسس ا◊راري

32

1/1/15 11:57 AM

47 bk.indd 32

page 29-45:28 11/2/14 1:14 PM Page 33

مشصكÓت وأاخطار بيئية

: º∏q©J

الوحدة الخامسصة

ي ˘ت ˘وق ˘ع ع ˘ل ˘م ˘اء أل ˘ب ˘ي ˘ئ ˘ة أأن أرت ˘ف ˘اع ح ˘رأرة سس ˘ط ˘ح ألأرضص سس ˘ي˘ؤودي إأ ¤مضس˘اع˘ف˘ات
ومشسكÓت بيئية أأبرزها ذوبان ألكتل أ÷ليدية ‘ أŸناطق ألقطبية وأأعا‹ أ÷بال،
وأرتفاع مسستوى ألبحار وأÙيطات ،وأختÓط أŸياه أ÷وفية ألعذبة ألقريبة من ألسساحل
Ãياه ألبحر أŸا◊ة ،وأتسساع رقعة ألأرأضسي ألصسحرأوية.

نششاط ()٢

أا) بالرجوع إا ¤مصسادر التعلم ،وÃسساعدة معلمك ،ناقشش و›موعتك إاجابات اأ’سسئلة
ا’آتية:
 -١ما ألغاز ألذي يسسهم بدرجة كبÒة ‘ زيادة ألحتباسص أ◊رأري ؟ وما أŸصسادر
ألتي ينبعث منها ؟
 -٢صسنuف ‘ جدول مصسادر أنبعاث غازأت ألحتباسص أ◊رأري إأ ¤مصسادر
طبيعية و‡ارسسات بشسرية ؟ مع توضسيح مدى وجود تلك أŸصسادر وأŸمارسسات
‘ ألسسلطنة .ثم وضuسح رأأيك حول تاأث Òذلك ‘ ألبيئة ألعمانية.
ب) أكتب فقرة حول مسساهمة أ إ
لنسسان ‘ زيادة ألحتباسص أ◊رأري.
جـ) م ˘ا ن ˘ت ˘ائ ˘ج أرت ˘ف ˘اع مسس˘ت˘وى أل˘ب˘ح˘ار وأÙي˘ط˘ات ب˘ال˘نسس˘ب˘ة ل˘لسس˘وأح˘ل وأ÷زر،
وأŸناطق ألزرأعية.
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كيف نحمي كوكبنا من زيادة الحتباسس ا◊راري ؟
رغم ألتباين ب Úألنظريات ألتي تتحدث عن زيادة أأو نقصسان ألحتباسص أ◊رأري ‘ ألكون إأل أأنه من

أŸهم أتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة ◊ماية كوكبنا من زيادة ألغازأت ألضسارة ‘ ألغÓف أ÷وي ،وأأبرز تلك

ألوسسائل وألطرق يتمثل ‘ –سس Úأأدأء ألآلت وألأجهزة ألتي تعتمد على ألبÎول ،مثل  :وسسائل ألنقل

وألتدفئة لسسيما ‘ ›ال ألصسناعة ،وألتوقف عن أسستخدأم غاز ألكلورفلوروكربون ،وسسن قوأنÚ

وتشسريعات بيئية عاŸية ،وألبحث عن بدأئل نظيفة ،وأ◊د من تلوث ألهوأء ،ومنع غاز أŸيثان من
ألوصسول إأ ¤أ÷و وجمعه ‘ ›معات ألصسرف ألصسحي لÓسستفادة منه كمصسدر للطاقة.

إأن جميع ألطرق و ألوسسائل ألتي ذكرت سسوف تسسهم ‘ أ◊uد من زيادة ألحتباسص أ◊رأري ،وتقلل

من زيادة أنبعاث ألغازأت ألسسامة ،وسسوف ينخفضص معدل توأجد تلك ألغازأت ‘ أ÷و Ãقدأر‡ ٪٢٠ا

سسوف يسساعد على أسستقرأر درجة حرأرة ألأرضص لفÎأت طويلة.

نششاط ()٣

أأ) وضuسح كيف سستعمل ألوسسائل وألطرق أŸذكورة سسابًقا على أ◊uد من زيادة
ألحتباسص أ◊رأري.

ب) اخ Îو›م ˘ ˘وع ˘ ˘تك أاح ˘ ˘د ا’آراء ا’آت ˘ ˘ي ˘ ˘ة وق˘ ˘دم˘ ˘وا اأ’دل˘ ˘ة والÈاه ÚاŸؤوي˘ ˘دة ل˘ ˘ه.
واذكروا كيف تتوقعوا أان تكون ا◊ياة ‘ ذلك الوضسع:
( -١سسوف ينخفضص معدل أنبعاث ألغازأت ألسسامة ‘ كوكب ألأرضص).
( -٢سسوف يرتفع معدل أنبعاث ألغازأت ألسسامة ‘ كوكب ألأرضص).
( -3سسوف يظل أŸعدل ثابًتا ولن يتغ.)Ò

ج) صسمم و›موعتك ملصسًقا توضسحون فيه أأهمية طبقة ألأوزون لكوكب
ألأرضص ،ثم أعرضسوه ‘ لوحة ألصسف.
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مهارة التحليل واŸقارنة :
أاهمية اŸهارة :
ت˘ط˘ال˘ع˘ن˘ا ألصس˘ح˘ف وأÓÛت ب˘الأخ˘ب˘ار ،وأŸق˘الت ح˘ول م˘وضس˘وع˘ات
متعددة وأŸوأد أŸكتوبة ‘ ألصسحف– ،تمل ألصسدق وأÿطاأ .ولكن هل
فكرت يوًما وأأنت تقرأأ ألأخبار ألصسحفية ‘ ألأسسئلة ألآتية:
ما أأهمية هذأ أÈÿ؟ وŸاذأ وضسع ‘ هذأ أŸكان من هذه ألصسفحة ؟ إأ ¤أأي
درجة يحتمل ألصسدق ؟ Ÿاذأ هو مطول أأو مقتضسب؟ وŸاذأ يحوي أأو ل يحوي
جدأول إأحصسائية أأو صسوًرأ توضسيحية ؟ هل معلوماته دقيقة أأم غ Òدقيقة ؟

كيف تتعّلم هذه اŸهارة ؟

 )١تعرف على موقع أ ‘ Èÿألصسحيفة (أ÷ريدة) ،فا ÈÿأŸهم غالًبا ما يكون ‘ صسدر ألصسفحات ألأو. ¤
 )٢عرضص أ Èÿمع صسورة أأو رسسم أأو جدول إأحصسائي أأك Ìفائدة وأأهمية من عرضسه بدون ذلك.
لطالة غ ÒأŸفيدة أأو ألختصسار غ Òأ÷يد ،وطريقة ألصسياغة :هل هي مشسوقة أأم ل ؟
)3حلل �توى أ Èÿمن حيث أ إ
 )٤حاول أŸقارنة ب ÚأŸعلومات أŸعروضسة ‘ أ Èÿوب Úنفسص أŸعلومة من مصسادر أأخرى للتاأكد من صسحتها ودقتها.

‡ارسصة اŸهارة :

تفحصش ا Èÿالتا‹ ثم أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية:
 -١هل أأثار أ Èÿأهتمامك ؟ وŸاذأ ؟
 -٢ما ألعÓقة ب Úموضسوع ألحتباسص أ◊رأري وألفيضسانات وألأعاصس Òألتي –دث ‘ ألعا ⁄؟
-3كيف تفسسر ربط ألتقرير ب Úأرتفاع درجة حرأرة ألأرضص وألقضساء على ألفقر ؟
لذأعة أŸدرسسية ؟
 -٤أأعد صسياغة أ Èÿألصسحفي ليكون خًÈأ صسحفvيا يقرأأ ‘ أ إ

(جريدة الوطن ٢٠٠٤/١٠/٢١ ،م)

كيف تطبق هذه اŸهارة ‘ حياتك اليومية :
حاول قرأءة عدد من ألأخبار ألصسحفية ألتي تخصص ألدرأسسات ألجتماعية ‘ أ÷رأئد ألتي Œدها ‘ ألسسوق أÙلي،
وأعقد مقارنات مختلفة ب Úهذه ألأخبار ،وقدم و›موعتك تقريًرأ بذلك ‘ غرفة ألصسف أأو أإلذأعة أŸدرسسية.
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النظام البيئي الطبيعي
ي ˘قصس ˘د ب ˘ال ˘ن ˘ظ ˘ام أل ˘ب ˘ي ˘ئ ˘ي أل ˘ط ˘ب ˘ي ˘ع ˘ي›' :م ˘وع ˘ة م˘ن
ألكائنات أ◊ية ألتي تعيشص وتتفاعل مع بعضسها بع ًضسا ‘
مك˘ ˘ان م˘ ˘ع ،Úألأم˘ ˘ر أل˘ ˘ذي يسس˘ ˘اع˘ ˘د ع ˘لى أسس ˘ت ˘م ˘رأري ˘ة
وجودها ' .ويتكون ألنظام ألبيئي ألطبيعي من مكونات
ح ˘ي ˘ة ومك ˘ون ˘ات غ Òح ˘ي ˘ة ،وتشس ˘م ˘ل أŸك ˘ون ˘ات أ◊ي˘ة
ألنباتات وأ◊يوأنات ،أأما أŸكونات غ Òأ◊ية فتشسمل
أŸاء وألهوأء وأ◊رأرة وألÎبة وغÒها من ألعناصسر.
لنسس ˘ان م ˘ع ع ˘ن ˘اصس˘ر أل˘ب˘ي˘ئ˘ة إأ¤
وق ˘د أأدى ت ˘ف ˘اع ˘ل أ إ
Óنسسان
ظهور ألعديد من أŸشسكÓت ألبيئية ألتي كان ل إ
حر.
دور كب ‘ Òحدوثها ،منها ظاهرة ألتصس t
(Desertiﬁcation) ôë
t °üàdG

ه ˘و ت ˘ده ˘ور خصس ˘وب ˘ة ألأرأضس ˘ي أŸن ˘ت ˘ج˘ة ،سس˘وأء
كانت مرأعي طبيعية أأم أأرأضسي زرأعية (مروية
أأم ب˘ع˘ل˘ي˘ة) ،ن˘ت˘ي˘ج˘ة ل˘ع˘وأم˘ل ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة وبشسرية‡ ،ا
يؤودي إأ ¤نشسوء أأوضساع صسحرأوية .

أاتعّلم من هذا الدرسس :
ألتصسحر مشسكلة بيئية تنتج عن ألتفاعل

لنسسان وبيئته.
ألسسلبي ب Úأ إ

للتصسحر أآثار بيئية وأقتصساديٌة تتطلب
تكاتًفا دولvيا Ÿعا÷تها.

للموأطن ألعما Êدوٌر مهٌم ‘ ألتقليل

من أأخطار ألتصسحر ‘ ألسسلطنة.

لتية:
أاحدد على اÿريطة اŸواقع ا آ
ألصس( Úوأح ˘ة شس ˘ي ˘ن ˘ج ˘ي ˘ان ˘غ) ،ك ˘ي ˘ن ˘ي ˘ا،
أ÷زأئر ،ألهند ،محافظة ظفار ،أ÷بل
ألأخضسر.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعّلمها:
ألنظام ألبيئي ألطبيعي ،ألتصسحر ،ألنتح،
ألرعي أ÷ائر ،مناطق هشسة ،أ‚رأف
ألÎب ˘ة ،أل ˘دورأت أل ˘زرأع ˘ي˘ة ،ألأح˘زم˘ة
أÿضسرأء.

حر:
أاسصباب التصص t
ت˘ ˘ع ˘د أŸن ˘اط ˘ق أل ˘ت ˘ي ت ˘ق ˘ع Ãح ˘اذأة ألصس ˘ح ˘ارى م ˘ن أأكÌ
ألبيئات عرضسة لظاهرة ألتصسحر ،حيث تنتقل ألظروف
ألصسحرأوية إأ ¤تلك أŸناطق ‡ا يؤودي إأ ¤تدهور ألأرأضسي
أل ˘زرأع ˘ي ˘ة ،و–ول ˘ه ˘ا إأ ¤أأرأضس ˘ي صس ˘ح˘رأوي˘ة ،وخ˘اصس˘ة إأذأ
أسستمرت أŸمارسسات ألبشسرية وألتاأثÒأت ألسسلبية نحوها.
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الوحدة الخامسصة

وتقسسم ألعوأمل ألتي تؤودي إأ ¤حدوث ظاهرة ألتصسحر إأ ¤نوع Úرئيسس Úهما:
العوامل الطبيعية والعوامل البشسرية.

أا) العوامل الطبيعية :
التغيÒات اŸناخية :
ُتعد ألتغÒأت أŸناخية من ألعوأمل ألتي تسساعد على حدوث أ÷فاف وظهور ألصسحارى ،وذلك
بفعل تعاقب فÎأت جافة وفÎأت مطÒة ،ألأمر ألذي يؤودي إأ ¤تخلخل ألنظام ألبيئي .ويسسهم شسح
ألأمطار وتسساقطها لفÎأت زمنية قصسÒة وغ Òمنتظمة وأرتفاع درجة أ◊رأرة ‘ زيادة ألتصسحر.

ا‚راف الÎبة :
ي˘ ˘ع˘ ˘د أ‚رأف ألÎب ˘ة م ˘ن أأه ˘م أل ˘ع ˘وأم ˘ل أŸسس ˘ب ˘ب ˘ة
ل ˘ل ˘تصس ˘ح ˘ر وذلك ب ˘ف ˘ع ˘ل تضس ˘اف˘ر ع˘دة ع˘وأم˘ل م˘ن˘ه˘ا
ألرياح وأŸياه أ÷ارية  ،حيث إأن ألرياح تعمل على
ألتقليل من سُسْمك ألÎبة ،وبالتا‹ تقل صسÓحيتها
لنمو ألنبات .وتزدأد تلك ألعملية ‘ أŸناطق أ÷افة
وشسبه أ÷افة نظًرأ لقلة ألغطاء ألنباتي.

قلة الغطاء النباتي :

الشصكل ( :)٧ا‚راف الÎبة بفعل اŸياه ا÷ارية

يسسهم فقر ألغطاء ألنباتي ‘ ألتقليل من عملية ألنتح وألتبخر ،فيؤوثر ‘ رطوبة أ÷و وبالتا‹ قلة هطول
ألأمطار ،كما أأن قلة ألغطاء ألنباتي يسساعد على أ‚رأف ألÎبة وُيقلل من خصسوبتها.

تدهور خصصوبة الÎبة :

يؤودي أرتفاع درجة أ◊رأرة ،وقلة ألأمطار ،وألرياح ‘ أŸناطق ألصسحرأوية إأ ¤زيادة نسسبة ألأمÓح
‘ ألÎبة وأنخفاضص أŸوأد ألعضسوية فيها.

ب) العوامل البشصرية :

لنسسان ‘ حدوث ظاهرة ألتصسحر ،من خÓل ما يقوم به من أأنشسطة عمرأنية وزرأعية .ويعد
يسسهم أ إ
ألنمو ألسسكا Êألسسريع ألذي يشسهده ألعا ⁄من ألعوأمل ألرئيسسية ◊دوث هذه ألظاهرة ،وذلك لقلة
أŸوأرد ألطبيعية مقارنة بحجم ألسسكان .وÁكن أأن ‚مل ألعوأمل ألبشسرية ألتي تسسهم ‘ حدوث ظاهرة
ألتصسحر على ألنحو ألآتي:
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لراضصي :
اتباع أاسصاليب خاطئة ‘ اسصتعمال ا أ
من خÓل بناء أŸنشساآت ألسسكنية وألصسناعية على ألأرأضسي ألزرأعية أأو أŸرأعي ألطبيعية ،أأو من خÓل
أإلفرأط ‘ أسستغÓل أŸوأرد ألرئيسسية ذأت ألعÓقة أŸباشسرة بالزرأعة؛ كالزرأعة ألكثيفة وعدم أسستخدأم
ألدورأت ألزرأعية وعدم وجود سسياسسة رعوية سسليمة ،كذلك فإان أ◊رأثة ألعميقة أÿاطئة تسسهم ‘ زيادة
ألتصسحر.

الرعي ا÷ائر :

يؤوثر ألرعي أ÷ائر ‘ عملية ‰و ألنباتات ،كما تسسهم زيادة حمولة أŸرأعي (تربية أأغنام وموأشص تفوق
قدرة أŸرأعي) ‘ زيادة ظاهرة ألتصسحر.

لراضصي الهامشصية:
زراعة ا أ
ُي ˘ ˘سس ˘ ˘ه ˘ ˘م ذلك ‘ ت ˘ ˘ده ˘ ˘ور ألÎب ˘ ˘ة وإأضس˘ ˘ع˘ ˘اف
خصس ˘وب ˘ت˘ه˘ا وإأن˘ت˘اج˘ي˘ت˘ه˘ا ف˘تصس˘ب˘ح ت˘رب˘ة غ Òصس˘ا◊ة
للزرأعة وألرعي.
: º∏q©J

تتدأخل ألعوأمل ألطبيعية وألعوأمل
ألبشسرية مع بعضسها بع ًضسا ‡ا يؤودي إأ¤

ت ˘ف ˘اق˘م ظ˘اه˘رة أل˘تصس˘ح˘ر ،ف˘ع˘لى سس˘ب˘ي˘ل
أŸثال فإان أ‚رأف ألÎبة Áكن أأن ينتج
عن ألسسيول أ÷ارفة أأو ألرياح ،كما
Áكن أأن ينتج عن قطع ألأشسجار من
لنسسان وألرعي أ÷ائر.
قبل أ إ
الشصكل ( :)٨من العوامل البشصرية
التي تسصهم ‘ حدوث ظاهرة التصصحر
نششاط ()١

ادرسش اأ’شسكال ( )11،10،9التي توضسح توزيع السسكان واأ’مطار واأ’قاليم اŸناخية ‘
الوطن العربي ،ثم أاجب عن ا’آتي:

 )١قّدم وصسًفا مختصسًرأ Ÿوضسوع كل خريطة.
 ‘ )٢أأي جهة من ألوطن ألعربي تنتشسر ظاهرة ألتصسحر؟ وŸاذأ ؟
 )3سَسuم أŸناطق ألتي تعرضست لظاهرة ألتصسحر.
 )٤وضuسح ألعÓقة ب Úتوزع ألسسكان  ،وألأمطار  ،وألتصسحر ‘ ألوطن ألعربي.
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أأ) أذكر نتيجة وأحدة تÎتب على أŸمارسسات ألبشسرية ألآتية:
 -١زرأعة أأرأضسي أŸرأعي بكميات كبÒة من أ◊بوب وأÿضسروأت.
 -٢حرأثة ألأرأضسي ألزرأعية حرأثة عميقة.
 -3زرأعة نباتات ‘ مناطق شسحيحة ألأمطار.
 -٤أسستخدأم أŸبيدأت أ◊شسرية لقتل أ◊شسرأت ‘ ألأرأضسي ألزرأعية .
ب) ناقشص و›موعتك ' :متى يتحول ألرعي ألطبيعي إأ ¤رعي جائر ' ؟ ثم أكتب ما
توصسلتم إأليه.
ج) قم بدرأسسة أıطط ألآتي ألذي Áثل ألعوأمل ألبشسرية ألتي تؤودي إأ ¤ظاهرة
ألتصسحر ،ثم أأجب عن ألأسسئلة ألتي تليه:

النمو السسكاÊ
الطلب على الغذاء واŸسسكن واŸلبسس
الضسغط على اأ’راضسي الزراعية

الرعي ا÷ائر

قطع اأ’شسجار

فقر الÎبة
تعرضش الÎبة ل‚Óراف بفعل الرياح واŸياه

التصسحر
 )١تتبع أŸرأحل ألتي “ر بها عملية ألتصسحر.
 )٢فكuر ‘ إأعادة تركيب أıطط عن طريق أسستبدأل ألعوأمل ألسسلبية باأخرى إأيجابية
بحيث تختفي ظاهرة ألتصسحر.
40
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حر ‘ العا⁄
توزيع مناطق التصص t
تشسكل أŸناطق أ÷افة وشسبه أ÷افة حوأ‹ ثلث مسساحة أليابسسة ،وتقسسم أŸناطق أ÷افة إأ ¤ثÓث

درجات( :شسديدة أ÷فاف ،جافة ،شسبه جافة).

الشصكل ( :)١٢المناطق القاحلة في العالم

ويشس ّ
كل ألسسكان ‘ أŸناطق أ÷افة وشسبه أ÷افة نحو  ٪١٥من إأجما‹ سسكان ألعا ،⁄ويتوزعون على

ألنحو ألآتي:

اŸنطقة

السسكان ٪

شسديدة أ÷فاف

١

جافة

٢٧

شسبه جافة

٧٢

جدول ( :)١توزيع السصكان ‘ اŸناطق ا÷افة وشصبه ا÷افة
41
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لتي :
وÁكن تقسصيم التصصحر إا ¤ثÓث حالت على النحو ا آ
التصصحر الطفيف :
لنسس˘ان ف˘ي˘ه˘ا بشسك˘ل ضس˘ع˘ي˘ف،
وي ˘ظ ˘ه ˘ر ‘ أŸن ˘اط ˘ق أل ˘ت ˘ي ي˘ؤوث˘ر أ إ
لضس ˘رأر ب ˘ال ˘غ ˘ط ˘اء أل ˘ن ˘ب ˘ات ˘ي وألÎب˘ة ،وه˘ذه أŸن˘اط˘ق ‘
وي ˘ؤودي إأ ¤أ إ
ألأصسل مناطق صسحرأوية بسسبب صسيفها ألطويل قليل ألأمطار.
الشصكل ( :)١٣التصصحر الطفيف

التصصحر الشصديد :
ويتمثل ‘ أŸناطق ألتي تعا Êمن نقصص ‘ ألغطاء ألنباتي مع زيادة
لنتاج
نشساط ألتعرية وجرف و“لح للÎبة‡ ،ا يؤودي إأ ¤نقصص ‘ أ إ
ألنباتي Ãقدأر  ،٪٥٠وÁكن معا÷ة هذه أ◊الة بطريقة غ Òمكلفة
أقتصسادvيا.

التصصحر الشصديد جvدا :

‘ هذه أ◊الة تتحول أŸنطقة إأ ¤كثبان رملية مع توأجد طبقة
ملحية ،وتصسبح ألÎبة ذأت نفاذية عالية ،ومن ألصسعوبة أسستصسÓح
ه ˘ ˘ذه ألأرأضس ˘ ˘ي إأل ضس˘ ˘م˘ ˘ن مسس˘ ˘اح˘ ˘ات محدودة ،وتصس ˘ب ˘ح ع˘م˘ل˘ي˘ة
ألسستصسÓح مكلفة أقتصسادvيا بدرجة كبÒة.

الشصكل (:)١٤من آاثار التصصحر الشصديد

الشصكل ( :)١٥التصصحر الشصديد جvدا
نششاط ()٣

أا) قارن ب Úحا’ت التصسحر الثÓث من حيث:
إأن ˘ت ˘اج ˘ي ˘ة ألأرأضس ˘ي أل ˘زرأع˘ي˘ة  -أل˘تك˘ل˘ف˘ة ألق˘تصس˘ادي˘ة أل˘Óزم˘ة لسس˘تصس˘Óح
ألأرضص.

42
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حر
مكافحة التصص t

تتعدد أإلجرأءأت ألتي تتخذها ألدول Ÿكافحة ألتصسحر ،وتبدأأ بدرأسسة
ألبيئة من خÓل أسستخدأم أأدوأت أŸسسح مثل :ألصسور أ÷وية وألدرأسسة أŸيدأنية،
للتعرف على طبيعة ألسسطح ،وحركة أŸياه ألسسطحية ،وحركة ألكثبان ألرملية،
وحجم ألغطاء ألنباتي ،لذأ فإان مكافحة ألتصسحر يجب أأن تشسمل جميع
عناصسر ألبيئة أÙيطة من إأنسسان وحيوأن ونب ات ومياه وتربة  ،وغÒها.
أاهم التداب Òو اإ’جراءات التي Áكن اتباعها Ÿكافحة التصسحر:

: ôµ
u a
كيف يسساعد ألنظام ألبيئي
‘ أل˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘رف ع˘ ˘لى م˘ ˘دى
أنتشسار ظاهرة ألتصسحر ‘
منطقة ما؟

تخصصيب الÎبة :
إأعادة تخصسيب ألÎبة وإأزألة ألعناصسرألضسارة مثل :ألأمÓح ،من خÓل أسستعمال ألأسسمدة ألعضسوية وألتÍ
ألزرأعي وألفضسÓت أŸنزلية.

مكافحة الرياح :

للتقليل من تاأث Òهبوب ألرياح نحو أŸناطق ألزرأعية يجب تشسج Òمسساحات وأسسعة من أأجل تثبيت ألÎبة
وحمايتها من أل‚رأف ،وهو ما يعرف باأسسلوب ' ألأحزمة أÿضسرأء ' ،ويتم ذلك عن طريق زرأعة أأشسجار
مقاومة للجفاف كالصسنوبر ألذي يعمل كمصسدأت للرياح تسساعد على ألتخفيف من أأثر ألرياح ‘ نقل ذرأت
ألÎبة.

دور ا◊كومات وذلك من خÓل :
لج˘ ˘رأءأت أل˘ ˘ق˘ ˘ان˘ ˘ون˘ ˘ي ˘ة وذلك
أأ -أت˘ ˘خ˘ ˘اذ أ إ
ب˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م أل˘ق˘وأن Úوأل˘تشس˘ري˘ع˘ات ألبيئية،
ووضس ˘ع سس ˘ي ˘اسس ˘ة رع ˘وي ˘ة ت ˘ن ˘ظ˘م ع˘م˘ل˘ي˘ة
لضسافة إأ¤
ألرعي وتطوير أŸرأعي ،با إ
وضس ˘ع سس ˘ي ˘اسس˘ة ع˘م˘رأن˘ي˘ة ب˘ح˘يث تك˘ون
مرأعية للبيئة أÙلية ،وأ◊د من ألنتشسار
ألعمرأ ‘ ÊأŸناطق ألزرأعية وألريفية.
ب -إأنشس ˘ ˘اء أÙم˘ ˘ي˘ ˘ات أل˘ ˘رع˘ ˘وي˘ ˘ة ◊م˘ ˘اي˘ ˘ة
أŸرأعي ألطبيعية من ألرعي أ÷ائر.
لسس ˘م ˘ن˘ت˘ي˘ة
ج -إأنشس ˘اء ألسس ˘دود ألÎأب ˘ي ˘ة أأو أ إ
لتجميع أŸياه وحفظها من ألضسياع ‘
ألصسحرأء.

1/1/15 11:57 AM
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تسستاأثر ظاهرة ألتصسحر ‘ ألسسلطنة باهتمام
وأضسح ،فقد ” إأعدأد أسسÎأتيجية وطنية ◊ماية
ألبيئة وخطة عمل وطنية Ÿكافحة ألتصسحر.
وعقد ‘ عام ٢٠٠٢م مؤو“ر دو‹ للتصسحر
‘ محافظة ظفار بتوجيهات سسامية من جÓلة
ألسسلطان قابوسص بن سسعيد أŸعظم ـ حفظه ألله
ورعاه ـ وكان من أأبرز توصسياته:
 ألنهوضص باŸرأعي ألطبيعية ،وخفضص أأعدأدأ◊يوأنات ‘ محافظة ظفار.
 أل ˘ت ˘خ ˘ط ˘ي ˘ط أ÷ي ˘د ل ˘ل˘مشس˘روع˘ات أل˘ت˘ن˘م˘وي˘ةوألسسياحية ‘ أÙافظة.
 إأنشس ˘اء وح ˘دة ألسس ˘تشس ˘ع ˘ار ع ˘ن ب ˘ع ˘د ون ˘ظ˘مأŸع˘ ˘ل˘ ˘وم˘ ˘ات أ÷غ˘ ˘رأف˘ ˘ي˘ ˘ة Ÿرأق ˘ب ˘ة ظ ˘اه ˘رة
أل ˘تصس ˘ح ˘ر ،وتشس˘ج˘ي˘ع أل˘ب˘ح˘وث أل˘ع˘ل˘م˘ي˘ة
أŸرتبطة بها.
43
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وفيما يلي بعضس النماذج التي اتبعتها الدول من أاجل مكافحة التصصحر:
الدولة

أاسصباب التصصحر
ألعوأمل ألطبيعية:
تكرأر سسنوأت أ÷فاف وأنحباسص ألأمطار لعدة سسنوأت
متتالية ،وزحف ألرمال.
ألعوأمل ألبشسرية:
 -ألرعي أ÷ائر نتيجة لرتفاع أأعدأد حيوأنات ألرعي

سصلطنة ُعمان

لبل؛ ‡ا
وألضسغط على أŸرأعي ألطبيعية ،وبخاصسة أ إ
تسس˘ ˘بب ‘ ت˘ ˘ده ˘ور ألأشس ˘ج ˘ار وألشس ˘جÒأت وأخ ˘ت ˘ف ˘اء
أأنوأع نباتية وإأحÓلها باأنوأع غ Òمرغوبة للرعي.
 ق ˘ط ˘ع ألأشس ˘ج ˘ار وأسس ˘ت ˘خ˘دأم أأخشس˘اب˘ه˘ا ك˘وق˘ود ل˘ل˘ت˘دف˘ئ˘ةوألطبخ.

 ألنهوضص باŸرأعي ألطبيعية وألتنمية أŸسستدأمةللÌوة أ◊يوأنية.

 -مشساركة أÛتمع ألريفي (ألرعوي وألزرأعي)

‘ أل ˘ت˘خ˘ط˘ي˘ط وت˘ن˘ف˘ي˘ذ أŸشس˘اري˘ع أŸسس˘ت˘ه˘دف˘ة
لدأرة أŸوأرد ألرعوية.
إ

 إأع ˘ادة ت ˘اأه ˘ي ˘ل مسس ˘اح ˘ات ألأرأضس˘ي أل˘رع˘وي˘ةأŸتدهورة لتخفيف ألضسغط عن أŸسساحات

أ◊الية.

 إأنشس ˘ ˘اء وح ˘ ˘دة أسس˘ ˘تشس˘ ˘ع˘ ˘ار ع˘ ˘ن ب˘ ˘ع˘ ˘د ون˘ ˘ظ˘ ˘مأŸعلومات أ÷غرأفية Ÿرأقبة ظاهرة ألتصسحر.

 ترشسيد أسستعمال أŸوأرد أŸائية وألسستفادة منمياه ألصسرف ألصسحي.

على حسساب أŸسساحات أÿضسرأء وألأرأضسي ألزرأعية - .وضسع خطة وطنية لنشسر ألوعي ألبيئي ‘ ›ال
 أسستنزأف أŸياه أ÷وفية ،وأرتفاع نسسبة ملوحتها كما هومكافحة ألتصسحر.

لرسس˘ ˘اء ق˘ ˘اع˘ ˘دة
أ◊ال ‘ سسهل ألباطنة ،وقد أأدى ذلك إأ“ ¤لح ألÎبة  -تشس ˘ ˘ج˘ ˘ي˘ ˘ع أل˘ ˘ق˘ ˘ط˘ ˘اع أÿاصص إ
وأنخفاضص إأنتاجيتها.
صسناعية مرتبطة باأنشسطة تربية أ◊يوأنات.

ي ˘ت ˘زأي ˘د ألسسك ˘ان ‘ م ˘ن ˘اط ˘ق زرأع ˘ة ألأرز وأل ˘ق ˘ط˘ن ،وم˘ع
أسستنزأف أŸياه أ÷وفية يزيد محتوى ألÎبة من أŸلح بسسبب

الهند

جدول ( :)٢طرق مكافحة التصصحر ‘ بعضس الدول

 -أنتشسار ألتجمعات ألسسكنية ألعشسوأئية وألتوسسع ألعمرأÊ

طرق مكافحة التصصحر

ألتبخر ،إأضسافة إأ ¤عدم إأرأحة ألÎبة ،وأسستخدأم ألأسسمدة
ألكيميائية ،ألأمر ألذي سساهم ‘ تدم Òألتوزأن ألطبيعي
لنتاجية ألزرأعية.
للÎبة‡ ،ا أأضسعف أ إ

ا÷زائر

أسس˘ ˘ت˘ ˘خ˘ ˘دأم مضس˘ ˘خ ˘ات أŸي ˘اه ل ˘ري أŸزروع ˘ات ‡ا أأدى إأ¤
أسستنزأف أŸوأرد أŸائية.

كينيا

ألسستعمال ألسسيىء لÓأرأضسي ألزرأعية ؛ ‡ا أأدى إأ¤
ت˘ع˘ري˘ة ألÎب˘ة وف˘ق˘دأن خصس˘وب˘ت˘ه˘ا ،لسس˘ي˘م˘ا ‘ ن˘ه˘ر
ثوجي.

 ” -ت ˘رك ˘يب خ ˘زأن ˘ات ت ˘ق ˘ط Òل˘ ت˘ج˘م˘ي˘ع م˘ي˘اه

ألأم ˘ط ˘ار  ،ب ˘ح ˘يث أسس˘ت˘ف˘اد أŸزأرع˘ون م˘ن
ألرطوبة أŸتزأيدة حول أÿزأنات لزرأعة

محاصسيل أ◊بوب .
 إأنشس˘ ˘اء مشس˘ ˘ات ˘ل زرأع ˘ي ˘ة وزرأع ˘ة أأن ˘وأع م ˘نألأشسجار تتكيف مع ألبيئات ألقاحلة .
 ب˘ ˘ن˘ ˘اء سس˘ ˘دود ت˘ ˘رأب˘ ˘ي˘ ˘ة ◊ف˘ ˘ظ م ˘ي ˘اه ألأم ˘ط ˘اروألسستفادة منها ‘ ألزرأعة .
أسس˘ ˘ت˘ ˘خ ˘دأم ن ˘ظ ˘ام أل ˘ري أل ˘ت ˘ق ˘ل ˘ي ˘دي أŸع ˘روف
بالفوجارأت لتوزيع أŸياه على ألوأحات وهو

شسبيه بنظام ألأفÓج.

إأع ˘ادة ت ˘اأه ˘ي ˘ل ضس ˘ف ˘اف ن˘ه˘ر ث˘وج˘ي م˘ن
خ˘ ˘Óل زرأع˘ ˘ة أأشس˘ ˘ج˘ ˘ار أÿي˘ ˘زرأن أل˘ ˘ت ˘ي
تعمل على تثبيت ألÎبة.

44
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نششاط ()٤

الوحدة الخامسصة

أأ) ق ˘م و›م ˘وع ˘تك ب ˘اŸق ˘ارن ˘ة ب Úألأسس ˘ال ˘يب أل˘زرأع˘ي˘ة أل˘ت˘ق˘ل˘ي˘دي˘ة وألأسس˘ال˘يب
ألزرأعية أ◊ديثة ‘ محافظتك من حيث:
 ألأدوأت أŸسستخدمة. نوعية أÙاصسيل أŸزروعة. أŸسساحات أŸزروعة. طريقة ألري.ب) ناقشص و›موعتك أŸمارسسات ألتي قد تسسهم ‘ ظهور ألتصسحر ‘
ألسسلطنة ،وأقÎحوأ بعضص ألجرأءأت أŸناسسبة Ÿعا÷تها.

45
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يختلف الضصغط ا÷ؤي من منطقة إا ¤اأخرى على سصطح
الأرضض تبًعا لعؤامل متعددة منها درجة ا◊رارة ،والرتفاع

عن سصطح البحر ،ومؤقع اŸكان بالنسصبة للمسصطحات اŸائية.
كما اأن الرياح هي نتاج اختلف الضصغط ا÷ؤي ب Úمنطقة
واأخرى ،وتختلف سصرعة الرياح تبًعا لدرجة الختلف ‘

الضصغط ا÷ؤي ،فإاذا كان الختلف بسصيطًا هبت الرياح
خفيفة ،اأما إاذا كان الختلف كبÒا ً فهبؤب الرياح يكؤن

بسص ˘رع ˘ة ك˘بÒة ،وإاذا ك˘انت مصص˘ح˘ؤب˘ة ب˘اأم˘ط˘ار غ˘زي˘رة ي˘ط˘ل˘ق
عليها إاعصصار اأو عاصصفة مطرية.

أأتعّلم من هذأ ألدرسس :
الأع˘اصص Òم˘ن الأخ˘ط˘ار ال˘ب˘ي˘ئ˘ي˘ة ال˘ناŒة
عن تباين عناصصر اŸناخ.

ل˘ ˘لأع˘ ˘اصص Òاآث˘ ˘ار ت˘ ˘دمÒي˘ ˘ة ‘ ال˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ئ˘ ˘ة
الطبيعية والبيئة ا◊ضصرية.
يسص˘ ˘ه˘ ˘م ال˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘دم ال˘ ˘ع˘ ˘ل ˘م ˘ي ‘ ال ˘ت ˘ن ˘ب ˘ؤؤ
بالأعاصص Òوالتقليل من خسصائرها.
تقع سصلطنة عمان على اأطراف اŸنطقة
التي تتاأثر بالأعاصص ÒاŸدارية .

مفاهيم ومصصطلحات أأتعّلمها:
لعصصار ،مسصارات الأعاصص.Ò
ا إ

لعصصار :ع ˘ب ˘ارة ع ˘ن ري˘اح دوارة مصص˘ح˘ؤب˘ة ب˘اأم˘ط˘ار
وأ إ
لعصصار حركتان :حركة (رياح) دائرية حؤل
غزيرة تنشصاأ ‘ البحار واÙيطات وتنتهي ‘ اليابسصة .ول إ
محؤره وهي حركة قؤية قد تصصل إا٤٥٠( ¤كم/السصاعة) وحركة (رياح) إا ¤الأمام باŒاه اليابسصة اأو
باŒاه اŸياه الباردة وقد تصصل سصرعة هذه (الرياح) إا٢٩٠( ¤كم/السصاعة) .وتعد الأعاصص Òاأعنف ظؤاهر
الطقسض واأقؤاها على سصطح الأرضض،وتنشصاأ الأعاصص Òنتيجة التقاء كتلة هؤاء باردة مع اأخرى دافئة رطبة،
‡ا يؤؤدي إا ¤اندفاع الهؤاء الدافئ إا ¤الأعلى حيث يتحرك على هيئة حلزونية ،وخلل هذه العملية ينزلق
الهؤاء البارد إا ¤الأسصفل ،وبذلك تتكؤن دوامة اأو مخروط من السصحب الكثيفة التي تتحرك مع الدوامة
إا ¤الأمام بسصرعة كبÒة ،وتسصقط اأمطاًرا غزيرة .وتسصمى هذه الأعاصص ‘ Òمناطق اÙيط الهندي بـ
(  ) Cycloneوتسصمى ‘ مناطق اÙيط الأطلسصي بـ ( ، ) Hurricaneبينما تسصمى ‘ مناطق اÙيط الهادي
بـ ( . ) Typhoonوا÷دول ( )3يؤضصح طبيعة الدمار الذي تخلفه الأعاصص Òحسصب اŸقياسض الدو‹
للأعاصص. ) Saffir-Simpson Scale( Ò
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درجة اإلعصصار السصرعة (كم  /السصاعة) القوة

طبيعة الدمار

١

٨٢ - ٦٤

خفيف

دمار بسصيط للمبا Êغ Òالثابتة مع فيضصان
بسصيط ‘ الشصؤاطئ ،واقتلع اللؤحات غÒ
اŸثبتة جيًدا.

٢

٩٥ - ٨٣

متوسسط

ب˘ ˘عضض ال˘ ˘دم˘ ˘ار لشص˘ ˘رف ˘ات اŸب ˘ا Êوالأب ˘ؤاب
وال ˘ن ˘ؤاف ˘ذ م ˘ع اأضص ˘رار ك ˘بÒة ب ˘اŸسص ˘اك˘ن غÒ
ال ˘ث ˘اب ˘ت ˘ة ،وسص ˘ق ˘ؤط ب˘عضض الأشص˘ج˘ار  ،وت˘اأث˘ر
بعضض القؤارب على الشصاطئ.

٣

١١٣ - ٩٦

قوي

دمار كب Òلبعضض اŸبا ÊواŸنشصاآت الصصغÒة
ل سصيما غ Òالثابتة مع فيضصان على الشصاطئ.

٤

١٣٥ - ١١٤

قوي جدأ

ان ˘ه ˘ي ˘ار ك ˘ام ˘ل ÷دران وشص ˘رف ˘ات اŸنشص ˘اآت
واŸبا ÊالصصغÒة مع حدوث انهيارات ‘
الشصؤاطئ.

٥

أأكثر من ١٣٦

عنيف

ح ˘ ˘دوث دم˘ ˘ار شص˘ ˘ام˘ ˘ل ب˘ ˘اŸنشص˘ ˘اآت واŸب˘ ˘اÊ
وان ˘ه˘ي˘ار اŸن˘ازل واŸصص˘ان˘ع واحÎاق˘ه˘ا ،ك˘م˘ا
تسصبب الفيضصانات دماًرا واسصعا للأراضصي
ويتطلب الأمر عمليات إاجلء للسصكان.
لعاصصÒ
جدول ( :)٣أŸقياسس ألدو‹ ل أ

لعصصار
ألشصكل ( :)١٦رسصم تخطيطي لكيفية حدوث أ إ
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نششاط ()١

مشصكلت وأأخطار بيئية

أا) أاجب عن األسشئلة الآتية:

 )١ف uسصر كيف تؤؤثر درجة ا◊رارة ‘ الضصغط ا÷ؤي .
 )٢علل  :اختلف قؤة الرياح ب ÚالفÎة والأخرى .
 )3كيف تف ّسصر حدوث الأعاصص ‘ ÒاŸناطق اŸدارية .

ب) اقرأا و›موعتك اÿريطة (الششكل  )١7وأاجب عن األسشئلة التي تليها:

ألدأئرة ألقطبية ألشسمالية

اÙيط
األطلسسي

مدأر ألسسرطان

اÙيط الهادي

دأئرة أ’سستوأء

اÙيط الهندي

اÙيط
األطلسسي

اÙيط الهادي
مدأر أ÷دي

خط جرينتشش

مناطق ألعوأصسف ‘ فصسل ألصسيف

مناطق ألعوأصسف ‘ فصسل ألشستاء
أŒاه ألعوأصسف ‘ فصسل ألصسيف
أŒاه ألعوأصسف ‘ فصسل ألشستاء

ألشصكل ( :)١٧ألعوأصصف أŸدأرية ‘ ألعا⁄

اأ ) ما اŸعطيات التي يشص Òإاليها مفتاح اÿريطة؟
ب) ‘ اأي اŸناطق ا◊رارية –دث الأعاصص ÒاŸدارية ؟
جـ) كيف تفسصر وجؤد فÎت Úمختلفتين ◊دوث الأعاصص ÒاŸدارية على سصطح الأرضض؟
لعصصار ب Úنصصفي الكرة الأرضصية
د) ما تفسصÒك لختلف اŒاه حركة دوران ا إ
الشصما‹ وا÷نؤبي؟
ل
هـ ) اسصتعن بالأطلسض اŸدرسصي لسصلطنة ُعمان والعا ⁄صصفحة ( ،)3٢وارسصم جدو ً
حا فيه :اسصم الدولة ،القارة،
لبعضض الدول التي تتعرضض للأعاصص ÒاŸدارية مؤضص ً
اÙي ط الذي تطل عليه ،اŸنطقة ا◊رارية التي تقع فيها ،اŸؤسصم الذي تتعرضض فيه
للأعاصص.Ò
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ألوحدة ألخامسصة

لعاصص ÒأŸدأرية
لثار ألتي ُتخلفها أ أ
أ آ
تسصبب الأعاصص ÒاŸدارية الكث Òمن الدمار ‘ اŸناطق التي “ر بها ،وتسصاعد عؤامل عدة على زيادة
مقدار الدمار الذي –دثه هذه الأعاصص .Òومن هذه العؤامل:
اأ ) سصرعة الرياح التي قد تزيد عن ٤٥٠كم /سصاعة.
لعصصار
ب) حجم الفراغ الذي يتؤلد ضصمن قمع ا إ
وال ˘ذي ب ˘زي ˘ادت ˘ه سص ˘ؤف ي ˘ب ˘ت˘ل˘ع الÎب˘ة وم˘ا ي˘ؤج˘د
اأسصفلها.
لعصصار.
جـ) الفÎة الزمنية التي يسصتغرقها ا إ
د) نؤع اŸبا ‘ ÊاŸناطق التي Œتاحها الأعاصص.Ò

ألشصكل ( :)١٨من آأثار إأعصصار فرأنسصيسس

لنذار من حيث سصرعة اŸعلؤمات التي ترسصلها هذه الؤسصائل ودقتها.
هـ) نؤعية وسصائل ا إ
وتتعدد الآثار التي تخلفها األعاصش Òوالعواصشف اŸدارية على البيئة الطبيعية ،وتتمثل ‘ الآتي:
 )١اقتلع الأشصجار وتدم ÒاÙاصصيل الزراعية.
 )٢انفجار البنايات نتيجة لختلف ضصغط الهؤاء
ب Úداخل اŸبنى وخارجه.
 )3جرف الÎبة وتعريتها.
 )٤اقتلع اأسصقف البيؤت اÿشصبية.
 )٥وقؤع خسصائر بشصرية (ب Úإاصصابات ووفيات).
ألشصكل ( :)١٩من آأثار إأعصصار كاترينا

لعاصص Òوقياسس قوتها
كيفية ألتنبؤو با أ
نظًرا لطؤل الفÎة التي تسصتغرقها الأعاصص ‘ ،Òالتكؤن والتطؤر ‘ عرضض اÙيط إا ¤ح Úوصصؤلها

إا ¤اليابسصة ،فإان مراقبتها والتحذير منها اأصصبحا ‡كن ،Úوبتؤافر الأقمار الصصطناعية ‘ الؤقت
لعصصار واŒاهه واŸكان
ا◊اضصر اأصصبح من اŸمكن ا◊صصؤل على معلؤمات مفصصلة ودقيقة عن سصرعة ا إ
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اŸتؤقع اأن يصصل إاليه ،وعند حدوث الأعاصص Òوالعؤاصصف اŸدارية تقؤم محطات التلفاز بتؤجيه
اŸؤاطن Úللبقاء ‘ منازلهم وعدم اÿروج إال بعد انتهاء العاصصفة.
وعلى الرغم من التقدم التكنؤلؤجي ‘ ›ال مراقبة الأعاصص Òوحركتها إال اأن سصرعة الرياح العالية
لعصصار ُتخلف اأضصراًرا ماديًة ‘ ،ح Úيسصاعد التنبؤؤ
والأمطار الغزيرة والأمؤاج اŸرتفعة التي تصصاحب ا إ
بالأعاصص ‘ Òالتقليل من اÿسصائر البشصرية.

ألشصكل ( :)٢٠رصصد ألظوأهر أŸناخية Ãطار مسصقط ألدو‹
نششاط ()٢

أا) أاجب عن األسشئلة الآتية:
١ــ ما العامل الذي سصاعد ‘ إامكانية مراقبة الأعاصص Òوالتحذير منها ؟
٢ــ قارن ب Úوسصائل التنبؤؤ بالأعاصص ÒقدًÁا وحديًثا من حيث:
-حجم اŸعلؤمات التي “دنا بها هذه الؤسصائل.

 درجة دقة هذه اŸعلؤمات. سصرعة وصصؤلها إا ¤اŸتلقي.ب) ناقشض و›مؤعتك حجم اÿسصائر التي قد تنتج عن الأعاصص Òب ÚاŸاضصي
وا◊اضصر ،اأو ب Úالدول اŸتقدمة علمvيا وغÒها من الدول.

ج ) افÎضض اأنك و›مؤعتك تعملؤن كفريقٍ ‘ إاحدى محطات الرصصد ا÷ؤي،
واأن هناك احتمالية حدوث إاعصصار ،وطلب منكم رئيسض الفريق تقد Ëتقرير
لعصصار والتحذير من
متكامل حؤل الآلية التي سصؤف تتبعؤنها لرصصد هذا ا إ
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مخاطره ،فكيف سصتقؤمؤن بذلك ؟ مع الِعلم اأن التقرير ينبغي اأن يتضصمن الآتي:
لعصصار.
١ــ الدلئل على احتمالية حدوث ا إ

٢ــ الؤسصائل التي سصؤف تسصتخدم للمراقبة.

3ــ الؤسصائل التي سصؤف تسصتخدم لتحليل البيانات.

لعصصار.
٤ــ اŸناطق اŸتؤقع تعرضصها ل إ

 ٥ــ نؤع التؤعية و التحذير الذي سصيؤجه للمؤاطن ،Úوكيف يتم ذلك ؟

نششاط ()٣

لسشئلة التي تليه :
قم بقراءة ا÷دول أادناه ،ثم أاجب عن ا أ

الـ ـسصـ ـنـ ـة
٢٠٠٥
٢٠٠3
١٩٩١
١٩٨٩
١٩٧٩
١٩٧٧
١٩٧٧
١٩٧٤
١٩٧3
١٩٧٢
١٩٧٠
١٩٦٩

الدولة

إاجما‹ الضصحايا

الؤليات اŸتحدة
الؤليات اŸتحدة
بنجلديشض
الفلبÚ
فلؤريدا (الؤليات اŸتحدة)
الهند
اأسصÎاليا
هندوراسض
اŸكسصيك
الؤليات اŸتحدة
بنجلديشض
الؤليات اŸتحدة

 3٠٠و١
١٥
٠٠٠و١٢٥
 ٢٠٠و3
٠٢٤و١
٠٠٠و١٠٠
٤٧
٨٠٠٠
٢٠٠
١١٨
٠٠٠و٥٠٠
٢٥٦

لعاصص ‘ Òبعضس دول ألعا⁄
جدول ( :)٤ضصحايا أ أ
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١ــ ما العلقة ب Úا÷دول ( )٤واÿريطة شصكل ( )١٧من حيث اŸناطق التي تتاأثر
بالأعاصص Ò؟

٢ــ ' يعد إاعصصار بنجلديشض عام ١٩٧٠م من اأسصؤء الأعاصص Òالتي اجتاحت العا ⁄من
حيث حجم الضصحايا ' :

اأ) ما تاأث Òانخفاضض سصطح الأرضض ‘ بنجلديشض على حجم اÿسصائر التي خلفها
لعصصار ؟
ا إ

ب) براأيك ما العؤامل الأخرى التي سصاهمت ‘ ارتفاع عدد الضصحايا ؟
3ــ ارسصم خريطة العا ⁄ثم وقع عليها اŸناطق اŸذكؤرة ‘ ا÷دول  .ماذا تلحظ ؟

لعاصص ÒأŸدأرية
سصلطنة عمان وأ أ
تتعرضض سصلطنة عمان لأخطار الأعاصص ÒاŸدارية على فÎات متباعدة ،حيث تتاأثر بالأعاصص Òالتي
تتكؤن فؤق اÙيط الهندي وبحر العرب ،وتبّين اÿريطة (الشصكل  ٢١اأ ) مسصارات تلك الأعاصص.Ò

لعصصار قؤي صصاحبه سصقؤط اأمطار غزيرة بلغت ()٤3٠
وقد تعرضصت جزيرة مصصÒة عام ١٩٧٧م إ

ملم  ،اأحدثت فيضصانات مدمرة .كما تعرضصت السصلطنة ‘ بداية الألفية الثالثة إا ¤اأنؤاء مناخية قؤية
اأهمها ( إاعصصار جؤنؤ ) ‘  ٥يؤنيؤ ٢٠٠٧م بسصرعة رياح بلغت (١و )٩٥عقدة.

لعاصص Òألتي تؤوثر على سصلطنة ُعمان
ألشصكل ( ٢١أأ) :مسصارأت أ أ
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و›مؤع تسصاقط اأمطار بلغ ( )٤٠١ملم (الشصكل ٢١ب ) ،و(إاعصصار فيت) ‘  ٥يؤنــــــيؤ ٢٠١٠م
الذي يعد ثا Êاأقؤى إاعصصار مداري يتشصكل ‘ بحر العرب بعد إاعصصار جؤنؤ ،حيث بلغ معدل
تسصاقط الأمطار ( )٢٠١ملم  ،و(١و )٨٥عقدة ‘ محطة راأسض ا◊د .وقد اأدت الأنؤاء اŸناخية إا¤
اضصطراب حالة ا÷ؤ وهطؤل اأمطار غزيرة على مختلف محافظات السصلطنة تسصببت ‘ جريان
الأودية وحدوث فيضصانات جارفة نتج عنها تدم Òالبنية التحتية ‘ بعضض اÙافظات وخسصائر بشصرية
محدودة.
4:00am/07
4:00pm/06
7:00pm/05
10:00am/05
10:00pm/04

4:00pm/04
10:00pm/03

10:00am/04

4:00pm/03
7:00am/03

ألشصكل ( ٢١ب) :مسصار إأعصصار جونو

ألشصكل ( :)٢٢آأثار إأعصصار جونو ٢٠٠٧ -م

ألشصكل ( :)٢٣حركة إأعصصار جونو ٢٠٠٧ -م
نششاط ()٤

اأ ) بالسشتعانة باÿريطة (ششكل  2١أا ) ومصشادر التعلم اıتلفة  ،أاجب عن األسشئلة الآتية:

 -١اكتب محافظات السصلطنة اŸؤاجهة Ÿسصارات الأعاصص.Ò
 -٢ما العامل الذي يحدد مدى قؤة الأعاصص Òالتي تؤؤثر على السصلطنة ؟
 -3حدد الأشصهر التي قد تتعرضض فيها السصلطنة للأعاصص Ò؟
ب ) ابحث ‘ مصشادر التعلم اıتلفة عن مششروع اإلنذار اŸبكر باıاطر اŸتعددة ‘ السشلطنة

حا فيه أاهداف اŸششروع ،وأاهميته ،ومراحل تنفيذه.
واكتب تقريًرا موضش ً

53

1/1/15 11:57 AM

47 bk.indd 53

pages 46-64:final unit†6 (1-3) new 11/2/14 1:17 PM Page 54

¢SQódG

٤

ÚcGÈdGh ∫R’õdG QÉ£NGC
أأتعّلم من هذأ ألدرسس :

 -١ألزلزل  ...قوة ألتدمÒ
لقد عرفت من دروسض الؤحدة الثانية اأن الزلزل تعد
اأحد عؤامل تشصكيل سصطح الأرضض ،ولكن الدور الأك Èلها
يكمن ‘ كؤنها عامل تدم Òوبالتا‹ إاعادة تشصكيل سصطح
الأرضض وما عليه.
وع˘ ˘لى ه˘ ˘ذا الأسص˘ ˘اسض ف˘ ˘إان ال˘ ˘زلزل ت˘ ˘ع˘ ˘د م˘ ˘ن اأع˘ ˘ن˘ ˘ف
لنسصان ل سصيما عندما
الأخطار الطبيعية التي يؤاجهها ا إ
تتعدى قؤتها الدرجة اÿامسصة على مقياسض ريخ.Î
تؤاكب حدوث الزلزل ›مؤعة من اıاطر بعضصها
اأولية وبعضصها الآخر ثانؤية.

لولية :
أأ) أıاطر أ أ

ال˘ ˘زلزل م˘ ˘ن الأخ˘ ˘ط˘ ˘ار اŸدم˘ ˘رة ال ˘ت ˘ي
يصصعب التنبؤؤ بها.
ل ب ˘ ˘د م ˘ ˘ن ات˘ ˘خ˘ ˘اذ إاج˘ ˘راءات محكمة
للحماية من اأخطار الزلزل.
قد “تد اأخطار الÈاك Úإا ¤عشصرات
الكيلؤمÎات من مؤقع الÈكان.
على الرغم من اأخطار الÈاك Úإال اأن
لها فؤائد متعددة.

مفاهيم ومصصطلحات أأتعّلمها:

تؤابع الزلزل ،تسصؤنامي ،النزلقات

الأرضص ˘ي ˘ة ،السص ˘حب الÎاب˘ي˘ة ،السص˘ي˘ؤل
الطينية ،حجر اÿفاف.

 )١حركة الأرضض وتصصدعها وانهيار اŸبا Êالذي قد
يقتل الكث Òمن الناسض وا◊يؤانات.
 )٢الزجاج اŸتطاير من اŸبا ÊاÙطمة الذي قد يصصيب
اŸارة ‘ الشصؤارع.
 )3ت ˘ ˘ ˘دم Òالشص ˘ ˘ ˘ؤارع والسصكك ا◊دي ˘ ˘ ˘دي˘ ˘ ˘ة  ،ومÎو
الأنفاق.
 )٤قطع خطؤط الكهرباء واأنابيب اŸياه.

 )٥تؤابع الزلزال '  :' After Shockوهي هزات
صصغÒة تاأتي بعد الهزة الرئيسصية '' Main Shock
بعدة اأيام اأو عدة شصهؤر .إان مثل هذه الهزات
تضص ˘اع ˘ف م ˘ن اÿسص ˘ائ˘ر ال˘بشص˘ري˘ة وال˘دم˘ار ع˘لى
الرغم من اأنها اأقل قؤة من الزلزال الرئيسصي.

ألشصكل (:)٢٤آأثار زلزأل كوبي ‘ أليابان عام ١٩٩٥م
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ب) أıاطر ألثانوية:
 )١ا◊رائق.
 )٢النزلقات الأرضصية.
 )3الفيضصانات.
 )٤مؤجات اŸد الزلزا‹ (تسصؤنامي) .
 )٥انتشصار بعضض الأمراضض والأوبئة .

وللتقليل من أأخطار ألزلزل ل بد من أتخاذ
لجرأءأت ،منها:
بعضس أ إ
اأ) اتباع مؤاصصفات خاصصة للبناء اŸقاوم للزلزل
(اأين تبنى ؟وكيف تبني؟) الشصكل( )٢٥يؤضصح
بناية مقاومة للزلزل.
ب) تزويد محطات إانتاج الطاقة الكهربائية باأنظمة
لغلق الآ‹ عند حدوث الزلزل.
ل إ
ج) ت ˘ؤع ˘ي ˘ة السصك ˘ان بك˘ي˘ف˘ي˘ة ال˘تصص˘رف اأث˘ن˘اء وق˘ؤع
ال˘ ˘زلزل وإاج˘ ˘راء ال˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘اري ˘ن ل ˘ذلك ،ك ˘م ˘ا ‘
الشصكل.)٢٧، ٢٦( Ú
د) Œه ˘ي ˘ز اŸسص˘تشص˘ف˘ي˘ات وت˘زوي˘ده˘ا Ãؤل˘د ك˘ه˘رب˘ائ˘ي
احتياطي.
نششاط ()١

ألشصكل (‰ :)٢٥وذج بناية مقاومة للزلزل

ألشصكل (“ :)٢٦ارين للسصكان لتفادي أأخطار ألزلزل

اأ) اقÎح إاجراءات اأخرى للتقليل من اأخطار الزلزل.
ب) لؤ كنت تعيشض ‘ منطقة معرضصة للزلزل ،ما اŸؤاصصفات التي تقÎحها
لكل من  ( :اŸبا ،ÊاŸسصتشصفيات ،محطات الكهرباء).

ألشصكل ( :)٢٧تدريب على عملية إأنقاذ ألسصكان وقت ألزلزل
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 -٢ألÈأك .. Úثورة ألباطن  ..وخطر ألنÒأن
على الرغم من اأهمية الÈاك Úكعامل بناء وتشصكيل
لسصطح الأرضض إال اأن فجائيتها وقؤتها التدمÒية الهائلة
لنسص˘ان
Œع ˘لن ˘ه ˘ا ‘ م ˘ق ˘دم ˘ة الأخ ˘ط ˘ار ال ˘ت ˘ي ت ˘ه˘دد ا إ
وا◊ياة على الأرضض ،وهي من اأشصد القؤى الطبيعية
اŸدم ˘ ˘رة ع˘ ˘لى سص˘ ˘ط˘ ˘ح الأرضض ،ف˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘ذ ال˘ ˘ق˘ ˘رن ()١٥
اŸي ˘ ˘ ˘ ˘ ˘لدي ق ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ ˘ ˘لت الÈاك Úم˘ ˘ ˘ ˘ ˘ا ي˘ ˘ ˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ ˘ ˘رب م˘ ˘ ˘ ˘ ˘ن
(٢٠٠,٠٠٠شص˘ ˘خصض) .وه˘ ˘ن˘ ˘اك اأخ˘ ˘ط ˘ار ك ˘بÒة ع ˘لى
لنسصان واŸمتلكات تنجم عن اندلع النÒان نتيجة
ا إ
ثؤرات الÈاك ،Úوقد “تد Ÿئات الأميال .ولتتعرف
اأك Ìع˘ ˘لى الأخ˘ ˘ط˘ ˘ار ال ˘ت ˘ي ت ˘ن ˘ج ˘م ع ˘ن الÈاك Úان ˘ظ ˘ر
الشصكل ( )٢٨ونفذ النشصاط (.)٢
نششاط ()٢

ألشصكل ( :)٢٨أندفاع ألÈكان

 من خلل الشصكل ( )٢٨اأكمل ا÷دول الآتي:اŸواد الÈكانية
السصحب الÎابية

أاهم األخطار الناŒة
............................

.............................

تدم ÒاŸبا ÊوإاتÓف األجهزة الكهربائية

............................

تسصمم ا◊يوانات ‘ اŸرعى

السصيول الطينية

..........................

احتباسس ثا Êأاكسصيد الكربون

.........................

.........................

تقوم بحرق كل شصيء ‘ طريقها

وعلى ألرغم من مخاطر ألÈأك Úإأل أأن لها فوأئد عديدة منها:
اأ) التعرف على مكؤنات باطن الأرضض من خلل اŸؤاد التي تخرج اأثناء حدوث الÈكان.
ب) “ثل اŸصصهؤرات الÈكانية مصصدًرا اأسصاسصvيا للÎبة الغنية بالعناصصر اŸعدنية اللزمة لنمؤ النباتات.

جـ) اسصتخدام رواسصب الكÈيت الناŒة عن ثؤران الÈاك ‘ Úإانتاج اŸؤاد الكيميائية ،كما ‘ الشصكل (.)٢٩
د) اسصتخدام البخار النا œمن النشصاط الÈكا ‘ Êكث Òمن اŸناطق الÈكانية كمصصدر للطاقة.
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لنتاج الطاقة الكهربائية ‘
هـ) تسصتخدم الطاقة ا◊رارية الأرضصية إ
بعضض الأقطار مثل إايطاليا واŸكسصيك ونيؤزلندا.
و) يسصتعمل حجر اÿفاف (وهؤ زجاج طبيعي ينتج عن ا◊مم
الÈكانية) ‘ طحن الأحجار والفلزات وصصقلها.
ز) يسصتخدم بعضض سصكان اŸناطق الÈكانية مياه الينابيع الÈكانية
ا◊ارة ‘ تدفئة منازلهم مثل اآيسصلندا ،كما ‘ الشصكل (.)3٠
نششاط ()٣
ألشصكل (:)٢٩
روأسصب ألكÈيت ‘ أŸناطق ألÈكانية

 ناقشض زملءك ‘ بعضض اŸقÎحات للؤقايةمن مخاطر الÈاك ،Úواكتب تقريًرا بهذه
اŸقÎحات.

ألشصكل ( :)٣٠أسصتخدأم ألينابيع ألÈكانية ‘ تدفئة أŸنازل

 -٣درأسصة حالة  /موجات أŸد ألزلزأ‹
(تسصونامي :)Tsonami
كان يؤم ٢٦من ديسصم Èيؤًما حزيًنا على اآسصيا بشصكل

خاصض ،والعا ⁄بشصكل عام ،حيث ضصرب زلزال قؤته ٨,٥
Ãقياسض ريخ Îجنؤب شصرقي اآسصيا نتج عنه –رك مؤجات
تسصؤنامي ،فبداأت تÎدد كلمة تسصؤنامي كثًÒا ‘ جميع
الصص ˘ح ˘ف ونشص˘رات الأخ˘ب˘ار .ف˘م˘ا اأصص˘ل الك˘ل˘م˘ة ،وك˘ي˘ف
–دث ،وما تاريخها ،وما اآثارها ؟

: º∏q©J

* تسصؤنامي قؤة اÙيط اŸدمرة.
* تسصؤنامي وارتباطها بالزلزل والÈاك. Ú
* تسص ˘ؤن ˘ام ˘ي واŸن ˘اط ˘ق اŸط ˘ل ˘ة ع ˘لى اÙي˘ط
الهندي .
* الآث ˘ار ال ˘ت ˘ي ت ˘ن ˘ت ˘ج ع ˘ن تسص˘ؤن˘ام˘ي ت˘ط˘ال
مختلف جؤانب ا◊ياة على الأرضض .
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لخطار
تسصونامي :أŸفهوم وأ أ
يعؤد اأصصل كلمة ' تسصؤنامي ' إا ¤اليابانية ،ومعناها
ا◊ر‘ اÛرد 'مؤجة اŸيناء ' ،ويقصصد بها 'مؤجات اŸد
ال ˘زل ˘زال˘ي˘ة ' ،وت˘ن˘ت˘ج ع˘ن ث˘ؤرات الÈاك Úوالن˘ه˘ي˘ارات
الصص˘ ˘خ˘ ˘ري˘ ˘ة وتسص˘ ˘اق˘ ˘ط اŸذن ˘ب ˘ات والأجسص ˘ام الك ˘ؤن ˘ي ˘ة
الضصخمة ‘ البحر اأو اÙيط ،وتتشصكل اŸؤجات اأي ًضصا
بسصبب وقؤع زلزال نا œعن حدوث تصصادم ب Úاأجزاء
القشصرة الأرضصية ‘ قاع اÙيط .وتؤلد الطاقة الناŒة
عن الزلزال مؤجة مبدئية تنشصق إا ¤مؤجت Úتتحرك
إاحداهما إا ¤اÙيط ‘ ح Úتتؤجه الثانية إا ¤الشصاطئ.

ألشصكل (:)٣١أأموأج تسصونامي

وتشصكل تسصؤنامي ‘ معظم الأحيان مؤجات كبÒة تندفع إا ¤الشصاطئ ولكنها تؤلد حالة مد قؤية
وسصريعة تسصبب ارتفاًعا مفاجًئا ‘ مسصتؤى البحر .وتنبع خطؤرة مؤجات تسصؤنامي من ضصخامتها
وقؤتها ،حيث تبدو مؤجًة عاديًة عندما تقÎب من الشصاطئ ،ولكنها ح Úتصصطدم بالسصاحل –ؤل مدنه
إا ¤ركام .ويزيد من خطؤرة اŸد قدرته على إاحداث ضصرر على بعد اآلف الأمتار من مركز انطلقه.
م

ألسصنة

١

٢٠١١م
٢٠٠٤م
١٩٩٨م

2
3
4
5

١٨٩٦م
١٨٨3م

أأسصباب حدوث تسصونامي
زلزال بحري مقابل سصؤاحل شصمال شصرقي اليابان.
لندونيسصية.
زلزال بحري مقابل جزيرة سصؤمطرة ا إ
زلزال بحري مقابل سصؤاحل شصمال غرب غينيا ا÷ديدة.
زلزال بحري مقابل جزيرة هؤنشصؤ اليابانية.
ان ˘ف ˘ج ˘ار ب ˘رك ˘ان ك ˘راك ˘ات ˘ؤ ‘ ج ˘زي˘رة سص˘ؤم˘ط˘رة وج˘اوا
لندونيسصيت.Ú
ا إ

عدد ألضصحايا
 ١٠,٤٨٩شصخ ًصصا
 ٢٧٥,٠٠٠شصخصض
األفا شصخصض

 ٢٦األف شصخصض

 3٦األف شصخصض

جدول ( )٥أأسصباب وعدد ضصحايا تسصونامي في بعضس دول ألعالم

نششاط ()٤

حّؤل البيانات الؤاردة ‘ ا÷دول السصابق إا ¤شصكل بيا Êبالأعمدة ،واكتب
ملحظاتك على الشصكل.

58

1/1/15 11:57 AM

47 bk.indd 58

pages 46-64:final unit†6 (1-3) new 11/2/14 1:17 PM Page 59

ألوحدة ألخامسصة

مشصكلت وأأخطار بيئية

كارثة تسصونامي ٢٠٠٤م
صصباح يؤم الأحد اŸؤافق  ٢٦ديسصم٢٠٠٤ Èم ارتعشصت طبقات الأرضض ‘ قاع اÙيط الهندي

بجنؤب شصرق القارة الآسصيؤية ،من عمق خمسصة اأميال –ت سصطح البحر ،قبالة جزيرة سصؤمطرة ،لتؤلد

اأك Èزلزال شصهدته اŸنطقة منذ نحؤ اأربعة عقؤد بلغ مقداره  ٨,٥درجة على مقياسض ريخ.Î

وقد اأصصاب اŸد البحري عدًدا من الدول اŸطلة على اÙيط الهندي من بينها إاندونيسصيا وماليزيا

ل إا ¤السصؤاحل الشصرقية لقارة
وتايلند وبؤرما وبنغلديشض والهند وسصÒيلنكا وجزر اŸالديف ،وصصؤ ً
اأفريقيا ‘ الصصؤمال وكينيا وتنزانيا ،وكذلك السصؤاحل ا÷نؤبية لسصلطنة عمان ،كما ‘ الشصكل (.)3٢

ألشصكل ( :)٣٢أŸناطق ألتي تعرضصت للمد ألبحري

٦و ١٠كم
 ٢٣كم
 ١٠م

 ٥٠م
 ٤٠٠٠م

تÎكز ألطاقة على مسصافة قصصÒة وتؤودي إأ ¤تكوين
لموأج ‘ أŸياه ألضصحلة
جدرأن عالية من أ أ
 ٣٦كم/ألسصاعة

طول أŸوجة

 ٢١٣كم

 ٧٩كم/ألسصاعة

 ٧١٣كم/ألسصاعة

ألشصكل ( :)٣٣أŸد ألبحري ‘ عام ٢٠٠٤م
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مشصكلت وأأخطار بيئية

من خÓل الششكل ( )33أاجب عن األسشئلة الآتية:
 )١ما سصرعة اŸد البحري الذي حدث عام ٢٠٠٤م ؟
 )٢ما طؤل اŸؤجة ‘ اŸد البحري ؟
 )3ماذا يحدث لسصرعة الأمؤاج ‘ اŸياه الضصحلة ؟وما السصبب ؟
 )٤ما الآثار الناŒة عن تسصؤنامي عام ٢٠٠٤م ؟
 )٥ما الدروسض التي نتعّلمها من مثل هذه الكؤارث الطبيعية ؟

بداأت ا◊صصيلة الأولية للمد البحري باŸئات لتتضصاعف الأرقام بعد سصاعات وتصصبح اأسصؤاأ كارثة
تعرضصت لها دول شصرق وجنؤب شصرقي اآ سصيا ،فقد تخطت حصصيلة القتلى  ١٤٥األفا على الأقل ،إا¤
جانب عشصرات الآلف من اŸفقؤدين وا÷رحى ،ونحؤ خمسصة ملي Úمشصرد .وقد بلغت حصصيلة
القتلى حتى /٢3يناير ٢٠٠٥م حؤا‹ ( )٢٢٧,٠٠٠نسصمة لÒتفع هذا العدد إا )٢٧٥,٠٠٠( ¤نسصمة
مع نهاية شصهر مارسض ٢٠٠٥م.
عدد ألضصحايا
(نسصمة)

ألشصكل ( :)٣٤ألدول أŸتضصررة باŸد ألبحري

آأثار أŸد ألزلزأ‹ (تسصونامي)
و ⁄تخل الكارثة الطبيعية التي ضصربت سصؤاحل اآسصيا ا÷نؤبية من اآثار اقتصصادية وبيئية وجغرافية على

اŸنطقة اŸنكؤبة.
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لثار ألقتصصادية
أ آ
ل تتؤقف اآثار الكارثة من الناحية القتصصادية عند حد إاغاثة اŸنكؤب Úوتؤف ÒاŸسصكن والغذاء لهم
وإازالة الأنقاضض وفتح الطرق ،بل تسصبب الزلزال ‘ تغي Òالأولؤي ات القتصصادية لهذه الدول بعد الدمار
الهائل الذي ◊ق باأجزاء غ Òقليلة من البنية التحتية ،وسصتمتد الكارثة لتضصرب بعضض اأهم الأنشصطة
القتصصادية ‘ الدول اŸنكؤبة مثل قطاع السصياحة وما يÎتب عليه من فقدان اآلف الؤظائف ،كما اأثر
اŸد البحري بشصكل كب Òعلى قطاع صصيد الأسصماك والنشصاطات التي كانت تعتمد على الÌوة البحرية
بعد اأن حطمت الأمؤاج العاتية سصفن الصصيادين.

لثار ألبيئية
أ آ
قد ل نتؤقع الآثار البيئية والصصحية لهذه الكارثة ،ولكننا سصرعان ما ندرسصها ح Úتتفشصى الأوبئة
والأمراضض نتيجة تعفن ا÷ثث وتلؤث مياه الشصرب وانخفاضض مسصتؤى النظافة ونقصض وسصائل التدفئة.
وتسصبب الطؤفان ‘ تهدم قطاعات عريضصة من الشصعاب اŸرجانية الضصحلة واأشصجار اŸا‚روف التي “ثل
ل عن هلك اأعداد كبÒة من الكائنات ا◊ية
للشصؤاطئ حائط صصد اأول ضصد الأمؤاج العاتية ،هذا فضص ً
البحرية والÈية.

لثار أ÷غرأفية
أ آ
و ⁄تسصلم جغرافية اŸنطقة من التغي ،Òفحسصب تاأكيدات علماء اأمريكي Úفإان الزلزال تسصبب ‘ –رك
عدد من ا÷زر الصصغÒة ‘ اÙيط الهندي بعيدا ً عن مكانها ا◊ا‹ ،كما ‘ الشصكل ( .)3٥ويبدو اأن
هذه التقديرات صصحيحة “اًما ،فالتقارير تشص Òإا– ¤رك جزيرة سصؤمطرة بالفعل عن مؤضصعها اŸعهؤد
باŒاه ا÷نؤب الغربي Ãقدار ٢٦مًÎا ،كما تزحزحت ا÷زر الأخرى اÛاورة ‘ الŒاه نفسصه وإان كان
Ãق ˘دار اأق ˘ل .م ˘ن ج ˘ه ˘ة اأخ ˘رى
ق ˘ ˘لصض زل ˘ ˘زال سص ˘ ˘ؤم ˘ ˘ط˘ ˘رة م˘ ˘ن
سص˘ ˘ ˘رع ˘ ˘ة دوران الأرضض ح ˘ ˘ؤل
نفسصها بنسصبة ضصئيلة جvدا ،ليزيد
بذلك طؤل اليؤم Ãقدار جزء
من الثانية ‘ ،ح Úتاأثر محؤر
الأرضض لتتغ Òزاوية ميله Ãقدار
٢,٥سص˘ ˘م م˘ ˘ق˘ ˘ارن˘ ˘ة ب ˘ؤضص ˘ع ˘ي ˘ت ˘ه
السصابقة.
لرضصية بعد زلزأل سصومطرة
ألشصكل ( :)٣٥ألصصفائح أ أ
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ألوحدة ألخامسصة

مشصكلت وأأخطار بيئية

لموأج على سصوأحل ألسصلطنة
تأاث Òتعاظم أ أ
ت ˘ع ˘رضصت سص ˘ؤاح ˘ل السص˘ل˘ط˘ن˘ة خ˘لل ي˘ؤم˘ي ٢٦و٢٠٠٤/١٢/٢٧م ل ˘ظ˘اه˘رة ت˘ع˘اظ˘م الأم˘ؤاج ال˘ب˘ح˘ري˘ة
(تسصؤنامي) الناŒة عن الزلزال البحري ،ونظًرا لأن مؤقع الزلزال البحري ‘ اÙيط الهندي فقد تاأثرت

سصؤاحل السصلطنة من راأسض ا◊د إا ¤ضصلكؤت باأمؤاج بلغ متؤسصط ارتفاعها ( )١,٥م Îوغطت مسصاحة
تقدر بحؤا‹ ( )٧٠مًÎا داخل اليابسصة.

وقد تسصببت الأمؤاج ‘ حدوث اآثار بسصيطة على شصؤاطئ ومؤانئ الصصيد البحري “ثلت ‘

ا‚راف اأشصجار القرم وجنؤح قؤارب الصصيادين إا ¤البحر.

لنذأر لتجنب مخاطر أŸد ألزلزأ‹
ألرصصد وأ إ
يرى خÈاء الزلزل والظؤاهر الطبيعية اأن حجم
الك ˘ارث ˘ة ال ˘ت ˘ي وق ˘عت ‘ ج ˘ن˘ؤب˘ي اآسص˘ي˘ا تضص˘اع˘فت
بسص ˘بب ع ˘دم وج ˘ؤد اأن ˘ظ ˘م ˘ة إان ˘ذار م ˘بك˘ر Ÿؤج˘ات
تسصؤنامي ‘ اÙيط الهندي ،ويجمع اÈÿاء على
اأنه من اŸمكن تفادي الكث Òمن اÿسصائر ‘ حالة
تؤافر مثل هذه الأنظمة ،إاذ يطلق النظام –ذيًرا قبل

حؤا‹ ثلث اأو اأربع سصاعات من وصصؤل اŸؤجات
اŸدمرة إا ¤السصؤاحل .
لذلك سصارعت عدد من الدول اŸطلة على اÙيط

الهندي إا ¤تركيب اأنظمة إانذار للتنبؤؤ Ãؤجات اŸد
البحري (تسصؤنامي).

ألشصكل ( :)٣٦نظام إأنذأر مبكر للتنبؤو بأاموأج تسصونامي
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ألوحدة ألخامسصة

مشصكلت وأأخطار بيئية

أكتسصاب مهارأت ألتفك Òألناقد:
'' –ديد ألسصبب وألنتيجة ''تعلم أŸهارة:

عندما تقؤم بتحديد السصبب والنتيجة فإان ذلك يعني قيامك بالبحث عن
الشصيء الذي يؤؤدي إا ¤حدوث شصيء اآخر (سصبب) ،وبعدها تبحث عن اأثر هذا
ل :عندما يريد اŸزارع اأن يروي مزرعته
السصبب ،اأو ا◊دث الذي اأحدثه (نتيجة) ،فمث ً
فإانه يقؤم بتشصغيل مضصخة اŸاء (سصبب) حتى يخرج اŸاء من البئر ع Èاأنبؤب اŸاء (نتيجة).
حا عن اأي حدث فإاننا نسصتعرضصه كنتي جة ،ومن ثم نخت Èما Áكن
وهكذا لكي نكuؤن راأvيا مهvما صصحي ً
التصصديق اأنه السصبب ،وبنفسض الطريقة Áكنك اأن –دد السصبب ومن ثم تتنباأ :كيف سصتكؤن النتيجة؟
حا للأحداث والأوضصاع .وÁكن اتباع اÿطؤات
إان –ديدك للعلقة ب Úالسصبب والنتيجة يعطيك فهًما واضص ً
التالية لتحديد العلقة ب Úالسصبب والنتيجة:
 -١حدد حدًثا اأو وضصًعا معيًنا.
 -٢قارن الؤضصع ا◊ا‹ بالظروف السصابقة قبل حدوثه (الأسصباب) ،وبالظروف بعد حدوث هذا الؤضصع (النتيجة).
 -3ابحث ــ ‘ النصض اŸكتؤب عن الؤضصع ــ عن كلمات اأو تعبÒات تسصاعدك على اتخاذ قرارك فيما يخصض اأي
حدث سصsبب الآخر ،وقد تكؤن هذه الكلمات من قبيل (جلب ،اأنتج ،ونتج عنه ،تسصبب ‘ ذلك .) ... ،
 -٤ابحث عن علقات منطـقية ب Úالأحداث ،وحدد نؤا œتلك الأحـداث ،وتذكر اأن بعضض الـنتائج قد
يكؤن له اأك Ìمن سصبب ،واأن بعضض الأسصباب قد يؤؤدي إا ¤نتيجة اأو اأك.Ì
سصبب واحد

نتيجة واحدة

السصبب الأول
السصبب الثاÊ
السصبب الثالث

نتيجة واحدة

سصبب واحد

النتيجة الأو¤
النتيجة الثانية
النتيجة الثالثة

تدريب على أŸهارة :

تطبيق أŸهارة :
اأع˘ ˘د ق˘ ˘راءة ال˘ ˘نصص˘ ˘ؤصض اŸك˘ ˘ت˘ ˘ؤب ˘ة (صض ٥٨ــ

صض ،)٦٢واملأ الفراغ ‘ ا÷دول الآتي حؤل

اأسصباب تسصؤنامي واآثارها (نتائجها).

األسصباب

ارج ˘ ˘ع إا ¤مصص ˘ ˘ادر ال ˘ ˘ت ˘ ˘ع˘ ˘ل˘ ˘م ،واق˘ ˘راأ ح˘ ˘ؤل

الÈاك ،Úثم اكتب تقريًرا عن اأسصباب الÈاكÚ

واآثارها (نتائجها).

اآلثار (النتائج)
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ألوحدة ألخامسصة

مشصكلت وأأخطار بيئية

مراجع الوحدة
 -١د .عد‹ علي اأبؤ طاحؤن  ،إادارة وتنمية اŸوارد البششرية والطبيعية  ،اŸكتب ا÷امعي ا◊ديث ،
لسصكندرية ٢٠٠3 ،م .
ا إ
 -٢اأنطؤ Êسض .فيشصر  ،اقتصشاديات اŸوارد والبيئة  ،دار اŸربع  ،اŸملكة العربية السصعؤدية ٢٠٠٢ ،م .
لسصكندرية ٢٠٠3 ،م .
 -3د .محمؤد صصالح العاد‹  ،موسشوعة حماية البيئة  ،دار الفكر ا÷امعي  ،ا إ
 -٤اليؤنسصكؤ  ،لنتعلم كيف نكافح التصشحر  ،مركز معلؤمات قراء الشصرق الأوسصط ٢٠٠3 ،م .
 -٥مع Úحداد  ،أارضض اإلنسشان  ،جيؤبروجكتسض ١٩٩٨ ،م.
 -٦اليؤنسصكؤ  ،مكافحة التصشحر تؤوتي ثمارها  ،مركز معلؤمات قراء الشصرق الأوسصط ٢٠٠3 ،م .
 -٧الكسصندرا دŸؤلينؤ  ،تعريب د .جؤرج قاضصي  ،تهديدات البيئة  ،عؤيدات للنشصر والطباعة،
بÒوت٢٠٠٦،م.
 -٨وزارة البلديات ا إ
لقليمية والبيئة ومؤارد اŸياه  ،البيئة العمانية خÓل ثÓثة عقود .
 -٩اأنطؤان غؤشض  ،واآخرون  ،األرضض كوكب اإلنسشان  ،جيؤبروجتكسض  ،ط١٩٩٨ ، ١م.
- David Waugh, Geography, International Thomson Publishing com- -١٠
pany, china, 1995
- Simon chapman, and others - Complete Geography Oxford univer- -١١
sity press .1998. London.

-١٢

- Lattes Educational, Geography. Adam - Arnell, London 2000

-١3

- David Waugh, The British Isles, Nelson, Glasgow 1993

- John hokin and others, Geography Matters foundation, Heinemann, -١٤
2001.
- Richard Kemp and Others, Access to Geography 1, Oxford -١٥
University Press 1998, London.
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¿ÉHÉ«dG
Ú°üdG
⁄É©dG ‘ ájOÉ°üàb’G äÓàµàdG

لهداف العامة للوحدة:
ا أ
يتوقع من الطالب بعد ا’نتهاء من دراسسة هذه الوحدة أان :

يتعّرف أأبرز ألقوى وألتكتÓت أ’قتصصادية في ألعالم .
يحدد على خريطة ألعالم موأقع ألقوى أ’قتصصادية في ألعالم .
يف uسصر جوأنب ألقوة وألضصعف ألتي تؤوهل ألدول لتكون قوى أقتصصادية كبرى.
’ وأأسصاليب للحّد من تركز ألقوى أ’قتصصادية في ألعالم .
يقترح حلو ً
يبدي رأأيه في ألوضصع أ’قتصصادي ألعالمي و ألمشصاكل ألكبرى ألتي توأجهه .
يكتسصب أتجاهات إأيجابية نحو ألقوى أ’قتصصادية في ألعالم .
يحلل ألجدأول وألبيانات أ’قتصصادية .
يقّدر دور ألعلماء وألباحثين في ألمجال أ’قتصصادي.
يؤومن بقدرته عز وجل فيما وهبنا إأياه من موأرد وثروأت طبيعية .
يحافظ على ما تمتلكه ألسصلطنة من ثروأت طبيعية كامنة .
يسصتوعب ألمفاهيم وألمصصطلحات وألتعميمات ألوأردة في ألوحدة.
يكتسصب ألقيم وأ’تجاهات وألمهارأت ألمتضصمنة في ألوحدة.
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¢SQódG

١

’á«µjôe
C G IóëàŸG äÉj’ƒdG

العاصسمة
اŸسساحة

واشسنطن
٩,٨٢٦,٦٧٥كم٢

أاك ÈاŸدن

نيويورك

عدد السسكان

 ٣١٥,٤٧٥,٠٠٠نسسمة (٢٠١٣م)

اللغة

اإل‚ليزية

العملة

دولر أامريكي

لمريكية
بطاقة تعريفية عن الوليات اŸتحدة ا أ

نبذة تاريخية
لمريكية
عن الوليات اŸتحدة ا أ
كانت ألقارة أ’أمريكية حتى ١٤٩٢م أأرضًصا ›هولة ⁄
’ي ˘ط ˘ا‹ ك ˘ريسص ˘ت ˘وف ˘ر
ي˘ ˘ت˘ ˘م أك˘ ˘تشص˘ ˘اف˘ ˘ه˘ ˘ا ب˘ ˘ع ˘د ،لك ˘ن أÓŸح أ إ
كولومبوسس “كن من أكتشصاف هذه أ’أرضس أ÷ديدة ،وأأطلق
عليها فيما بعد جزر ألهند ألغربية ظvنا منه أأنه وصصل إأ ¤ألهند
عن طريق ألغرب .إأ’ أأن أÓŸح ألÈتغا‹ أأمريكو فسصبوتشصي
عرف باأن هذه أ’أرضس ليسصت جزًءأ من ألهند بل أأرضٌس
جديدة ،وأسصتكشصف معظم شصوأطئها بحيث أأُعطيت أسصمه
وأأصصبحت منذ ذلك أ◊ Úتسصمى (أأمريكا).

و‘ أأوأئل ألسصتينيات من ألقرن ألسصابع عشصر أŸيÓدي
أسصتقبلت هذه أ’أرأضصي مÓي ÚأŸهاجرين من قارة أأوروبا
وغÒها .وأمتدت حركة ألهجرة ما يقارب أأك Ìمن ثÓثة
’‚ليز .و“كن هؤو’ء
قرون تطورت Ãجيء أŸسصتعمرين أ إ
أŸهاجرون ،على أختÓف دوأفعهم (ألسصياسصية وأ’قتصصادية
وألدينية  ،)....من بناء حضصارة جديدة.

أاتعلم من هذا الدرسس :
تصص˘ ˘ن˘ ˘ف أأم ˘ريك ˘ا م ˘ن ق ˘ارأت أل ˘ع ˘ا⁄
أ÷دي˘ ˘د ،ح˘ ˘يث أك˘ ˘تشص˘ ˘فت ‘ ن˘ ˘ه˘ ˘اي ˘ة
ألقرن أÿامسس عشصر أŸيÓدي.
وف ˘ ˘د إأل ˘ ˘ي˘ ˘ه˘ ˘ا أÓŸي Úم˘ ˘ن أŸه˘ ˘اج˘ ˘ري˘ ˘ن
أ’أوروب ˘ي ،Úوك ˘انت ق ˘ب ˘ل أسص˘ت˘ق˘Óل˘ه˘ا
مسصتعمرة إأ‚ليزية .
ت ˘ق ˘ع أل˘و’ي˘ات أŸت˘ح˘دة أ’أم˘ريك˘ي˘ة ‘
ق ˘ارة أأم ˘ريك ˘ا ألشص ˘م ˘ال ˘ي˘ة وتضص˘م ()٥٠
و’ية ومقاطعة وأحدة (كولومبيا).
ت ˘ت ˘م ˘ي ˘ز أل ˘و’ي ˘ات أŸت ˘ح˘دة أ’أم˘ريك˘ي˘ة

بالتنوع ألعرقي وألثقا‘ وذلك بفضصل
تعدد ألثقافة وأ’أجناسس ألتي هاجرت
إأليها.
تعد ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية أأقوى
أل˘ ˘دول ألصص˘ ˘ن˘ ˘اع˘ ˘ي˘ ˘ة ت˘ ˘ق ˘دًم ˘ا وأزده ˘اًرأ
أقتصصادvيا.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعلمها:

’ج ˘ ˘م˘ ˘ا‹ أل˘ ˘ق˘ ˘وم˘ ˘ي  ،أل˘ ˘ن˘ ˘اœ
أل ˘ ˘ن ˘ ˘ا œأ إ
’ج˘ ˘م˘ ˘ا‹ أÙل˘ ˘ي ،أل˘ ˘ق ˘ي ˘م ˘ة أŸضص ˘اف ˘ة،
أ إ
رؤووسس أ’أم˘ ˘ ˘ ˘وأل ،ألكسص˘ ˘ ˘ ˘اد ألك ˘ ˘ ˘ب،Ò
أŸدي ˘ ˘ون ˘ ˘ي ˘ ˘ة ،أŸق ˘ ˘وم˘ ˘ات ألصص˘ ˘ن˘ ˘اع˘ ˘ي˘ ˘ة،
ألتقلبات أŸفاجئة.

كانت ألو’يات أŸتحدة ‘ أ’أصصل مسصتعمرة إأ‚ليزية ،إأ’
أأن خÓفا نشصب ب Úأ◊كومة ألÈيطانية و أŸهاجرين ألذين يعتÈون أأنفسصهم موأطني ألبلد أ÷ديد ،أأدى
ذلك إأ ¤أسصتقÓل ألو’يات أŸتحدة عن إأ‚لÎأ ‘ ألرأبع من يوليو عام ١٧٧٦م بقيادة جورج وأشصنطن
ألذي أأصصبح أأول رئيسس ’أمريكا ،وظل يشصغل هذأ أŸنصصب Ÿدة ثما Êسصنوأت كما نصس ألدسصتور.
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الوحدة السصادسصة

القوى والتكتÓت القتصصادية في العالم

اÙيــط اŸتجمد الششما‹

جزر الم

)

جر
( ينــ
الد‰اركÓند

لكة إالي

زابيـث

مضشي
ق ديفز

شش
مالي

ج

فكت

ة

جودثاب

ــــــ

كنـ

شسبه جزيرة
لÈادور

ــــــ

أاوتاوا

ا

Ùــيــــــط األطلسشــــــي

ات أŸت

لو’ي ـ ـ

أ

واششنطن

ح ـ ـدة

ج

خليج
هدسشن

ــــــ

ــــدا

أأ’مر

برمودا

(اŸملكة اŸتحدة)

سسيـ ـ ـ ـك

أŸك
جزر البهاما

مدار السشرطان

ناسشو
هافانا

جمهورية ألدومنيكان
أا‚وي( Óبريطانيا)
أانتيجوا وباربودا
جوادا لوب (فرنسسا)
دومينكا
مارتنيك (فرنسسا)
بربادوسس

سشانتو دومينجو
سشان جوان

بورتوبرنسس

سسانت كيتسس ونيڤسبسورتوريكو هاييتي

مونتسسرات

سسانت لوتشسيا
سسانت فنسسنت وجرنادينز
جرينادا

ج اŸكسشيك
خلي

كنجسشتون

البحر الكاريبي

كوبـــــا
جامايكا

كسشيكو

م

بليز
هندوراسس

بلموبان

تيجوسشيجالبا

نيكارأجوأ

ـــط
اÙـيـ دي
هــــا
ال

يكي ـ ـة

خليج

ال

دائر

ة ال

ق
طبي

ة ال

خليج
بفن

زيرة

وريا

ا
زير
Ÿلكة جزر
ةڤ
شش
انك
ارل
وڤر
وت

آايسشلندا

أأ’

سسكـ ـ ـ ـ ـ ـا

كاليفورنيا

وتضص ˘م أل ˘و’ي ˘ات أŸت ˘ح ˘دة أ’أم˘ريك˘ي˘ة
( )٥٠و’ي ˘ ˘ ˘ة وم ˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘اط˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ة وأح˘ ˘ ˘دة ه˘ ˘ ˘ي
كولومبيا ،و’يتان منها تقعان خارج حدود
أأرأضصيها وهي :أأ’سصكا إأ ¤ألشصمال ألغربي
م˘ ˘ن ك˘ ˘ن˘ ˘دأ ” ،شص˘ ˘رأؤوه˘ ˘ا م˘ ˘ن روسص˘ ˘ي˘ ˘ا ع˘ ˘ام˘ ˘
١٨٦٧م ،وجزر هاوأي ‘ أÙيط ألهادي
ألتي أأصصبحت و’ية عام ١٩٥٩م.

م

أا خليج
ل
سشكا

تقع ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية ‘ قارة
أأمريكا ألشصمالية ،يحدها من ألشصرق أÙيط
أ’أطلسصي وغرًبا أÙيط ألهادي .ومن جهة
ألشصمال كندأ ،ومن جهة أ÷نوب أŸكسصيك
وخليج أŸكسصيك.

روسسيا

اŸوقع ا÷غرا‘ وأاهميته

ضشيق ب„Ò

ب

حـر
بÒنـج

رأاسس

وكاسس

سشان ل

سشيتي

جواتيما’

جواتيمال
سشان سشلفادور

السسلفادور

ماناجوا

ون˘ ˘ ˘ظ ˘ ˘ًرأ ل ˘ ˘Óم ˘ ˘ت ˘ ˘دأد أŸسص ˘ ˘اح ˘ ˘ي ألك ˘ ˘بÒ
ل ˘ل ˘و’ي ˘ات أŸت˘ح˘دة أ’أم˘ريك˘ي˘ة ف˘إان أأشصك˘ال
الشصكل ( :)١أامريكا الشصمالية (سصياسصية)
ألسص ˘ط ˘ح ت ˘ت ˘ن ˘وع بشصك ˘ل ك ˘ب ،Òح ˘يث ي ˘قسص ˘م
سصطح أ’أرضس إأ ¤ثÓثة أأقسصام رئيسصية وهي :أŸرتفعات ألشصرقية ،وألسصهول ألوسصطى ،وأŸرتفعات
ألغربية .وتبًعا لذلك فإان أŸناخ يتنوع بشصكل كب Òمن مكان إأ ¤أآخر ،حيث تشصتمل ألو’يات أŸتحدة
على سصتة أأقاليم مناخية.
بنما سشيتي سشان خوزيه

ترينيداد و توباجو

أأمريكا أ÷نوبية

بنما

كوسستاريكا

صشفر

٣٥٠

٧٠٠

١٠٥٠كم

نششاط ( )١أأ) أرجع إأ ¤خريطة ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية ‘ أ’أطلسس أŸدرسصي (ألصصفحة ،)٥٩
وحدد:
 -١أŸوقع ألفلكي للو’يات أŸتحدة أ’أمريكية .
‡ -٢يزأت أŸوقع أ÷غرأ‘ للو’يات أŸتحدة أ’أمريكية.
ب) إأذأ كانت ألسصاعة ‘ مدينة وأشصنطن ،ألوأقعة على خط طول ( )٧٧غربا ()١٢
ظهرأ ،فما ألسصاعة حينئذ ‘ ،مدينة لوسس أأ‚لسس ألوأقعة على خط طول ()١١٥
غرًبا ؟
ج) ما ألنتائج أÎŸتبة على أختÓف ألتوقيت ألزمني من منطقة إأ ¤أأخرى دأخل ألدولة
ألو أحدة ؟
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ر جرينÓند
بح

صشفر

١٦٠

٥

جزر السشمÒ

نه
كولو
ر
مبيا
جبل

شلسش
الس
كيد
كسش
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يرة
جز
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تان
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الوحدة السصادسصة

يان

القوى والتكتÓت القتصصادية في العالم

صسفر

٣٥٠

٧٠٠

١٠٥٠كم

نقطة ارتفاع
نقطة أاعماق

الشصكل ( :)٣أامريكا الشصمالية (طبيعية)

نششاط ( )٢أأ) أسصتخرج من أÿريطة (ألشصكل  )٣ألظوأهر أ’آتية ،وسصجلها ‘ دفÎك ‘ جدول
يشصمل ألظاهرة ومثال عليها( :شصبه جزيرة ،بحÒة ،هضصبة ،سصلسصلة جبلية ،خليج،
نهر ،سصهل ،مضصيق) .
ب) بالرجوع إأ ¤أ’أطلسس أŸدرسصي (ألصصفحة  )٣٩حدد أ’أقاليم أŸناخية ألسصائدة ‘
ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية ،وف uسصر تنوعها.
ج) وضّصح كيف يؤوثر ألتدرج ‘ أ’رتفاع وتنوع أŸناخ على ألنشصاط أ’قتصصادي ’أي
بلد.
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القوى والتكتÓت القتصصادية في العالم

لمريكي
السصكان واÛتمع ا أ
يتميز أÛتمع أ’أمريكي باأنه أ’أك Ìتنوًعا ،حيث أأطلق عليه بعضصهم أأول أأمة ‘ ألتاريخ Ãثل هذأ
ألتنوع ،ويعود ذلك إأ ¤موجات أŸهاجرين ألتي كانت تفد على ألبÓد بشصكل متوأصصل ومتزأيد ،فقد
كانت معد’ت ألهجرة ترتفع على مدى تاريخ هذه ألبÓد ،ويوضصح ألشصكل ( )٤معدل أŸهاجرين
وأŸناطق ألتي وفدوأ منها .وŒري ألو’يات أŸتحدة إأحصصاء عاما للسصكان كل عشصر سصنوأت ،وكان أأول
إأحصصاء عام ١٧٩٠م ،وبلغ عدد ألسصكان أأقل من أأربعة مÓي Úنسصمة معظمهم يÎكزون على ألسصاحل
ألشصرقي للبÓد .وأليوم يفوق عددهم ( )٣٠٠مليون نسصمة ،وبذلك تاأتي ألو’يات أŸتحدة ‘ أŸرتبة
ألثالثة ‘ عدد ألسصكان بعد ألصص Úوألهند .وتتاأثر ثقافة ألبلد باŸوطن أ’أصصلي لهؤو’ء أŸهاجرين .وÃا أأن
ألو’يات أŸتحدة قد تعرضصت لهجرأت عرقية متنوعة فقد أأعطى ذلك طابًعا خاصًصا للثقافة أ’أمريكية
عموما ،فعلى سصبيل أŸثال  ⁄يكن ألهنود (سصكان أأمريكا أ’أصصلي )Úيعرفون أ’أحصصنة أأو يسصتخدمونها،
وبعد أأن أأدخلها أ’أوروبيون غÒت أأسصلوب حياة ألسصكان أ’أصصلي Úوأأصصبحت جزًءأ مهvما من حياتهم،
ينطبق أ’أمر كذلك على ألعديد من جوأنب أ◊ياة أıتلفة مثل :أللغة ،ألقوأن ،Úألعادأت ...،
نششاط ()٣

أأ) يشص ÒألشصكÓن رقم ( )٥،٤إأ ¤معدل أŸهاجرين إأ ¤ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية وأŸناطق
ألتي وفدوأ منها ب Úعامي  ١٩٥١و١٩٩٨م .حلل هذين ألشصكل› Úيبا عما يلي :
 -١ف uسصر أرتفاع معدل أŸهاجرين من أأمريكا أ÷نوبية وأأمريكا ألوسصطى .
 -٢ما أ’أوضصاع أ÷ديدة ألتي طرأأت ‘ ألعام ١٩٩٠م ؟
 -٣ما أأك Ìوأأقل أ÷نسصيات هجرة إأ ¤ألو’يات أŸتحدة ؟ وŸاذأ ؟
 -٤هل ما تزأل ألرغبة ‘ ألهجرة إأ ¤ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية كما كانت قبل عدة
قرون ؟ وŸاذأ ؟
ب) أحسصب ألكثافة ألسصكانية ‘ ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية .
الهجرة إا ¤الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية (١٩٩٨-١٩٥١م)

العدد (باŸليون)
١٩٦٠-١٩٥١م ١٩٧٠-١٩٦١م ١٩٨٠-١٩٧١م ١٩٩٠-١٩٨١م ١٩٩٨-١٩٩١م

الــسشــنـــة

الشصكل ( :)٤اŸناطق التي وفد منها اŸهاجرون

الشصكل ( :)٥معدلت الهجرة إا ¤الوليات اŸتحدة (١٩٩٨ - ١٩٥١م)
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النشصاط القتصصادي :
ترتكز قوة ألو’يات أŸتحدة على

أق ˘تصص ˘اد م ˘ت‰ Úا ت ˘دري ˘ج ˘vي ˘ا ب˘اك˘تشص˘اف

أ’أرأضصي أ÷ديدة ،وفتح أŸشصاريع ،وتطوير

أسصتغÓل أŸوأرد ألطبيعية ،وأخÎأع أ’أجهزة

وأ’آ’ت أ◊ديثة ‘ شصتى أÛا’ت ،تضصاف

إأ ¤ذلك ألتنمية ألبشصرية أŸتوأصصلة .وقد شصهد

أ’ق ˘ ˘تصص ˘ ˘اد ‘ أل˘ ˘ع˘ ˘ق˘ ˘ود أ’أخÒة م˘ ˘ن أل˘ ˘ق˘ ˘رن

النا œاإ’جما‹ القومي:
’ج ˘م˘ال˘ي˘ة لك˘ل ألسص˘ل˘ع وأÿدم˘ات
أل ˘ق ˘ي ˘م ˘ة أ إ
أŸن ˘ت ˘ج ˘ة ‘ أل ˘ب ˘ل ˘د خ ˘Óل ألسص ˘ن˘ة Ãا ف˘ي˘ه˘ا صص˘ا‘
ألدخل أŸتولد خارج ألدولة من أ’سصتثمارأت
وغÒها.

’جما‹ أÙلي.
* أبحث عن مفهوم ألنا œأ إ

ألعشصرين –ديات دأخلية وخارجية هائلة ،

وهو ما أأدى إأ– ¤و’ت جذرية على مسصتوى ألبÓد .وبعد أنتهاء أ◊رب ألباردة بدأأت ثورة أ’تصصا’ت
وألكمبيوتر تغ Òأ’قتصصاد وطريقة عيشس ألناسس .و“يز أ’قتصصاد أ’أمريكي Ãعدل ‰و مرتفع ‘ ألناœ

’جما‹ للبÓد .
ألقومي أ إ
: º∏q©J

ا◊رب الباردة ( : ) Cold War
ألصصرأع ألسصياسصي ب Úألو’يات أŸتحدة وأ’–اد ألسصوفييتي (سصابقا) بعد أ◊رب ألعاŸية
ألثانية .وأ◊رب ألباردة كناية عن صصرأع ب Úأ’أفكار ألسصياسصية وأŸصصالح أ’قتصصادية بÚ
ألفريق ،Úوسصميت بالباردة ’أنه  ⁄يسصتعمل فيها أأي سصÓح حربي ،وقد أنتهت بانهيار أ’–اد
ألسصوفييتي ‘ مطلع تسصعينات ألقرن ألعشصرين.

ويرجع ألتميز ‘ ألنمو أŸتسصارع لÓقتصصاد أ’أمريكي إأ ¤عوأمل عدة ومقومات ‚اح مختلفة ،من
بينها:
 -١أŸوأرد ألطبيعية ألتي تتميز بها أأرأضصي ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية ،ألغنية باŸعادن وألÎبة أÿصصبة،
ومصصادر ألطاقة.
 -٢أ’أيدي ألعاملة ،وقد سصاعدت وفود أŸهاجرين من شصتى أأنحاء ألعا ⁄على تاأم Úأليد ألضصرورية لدعم
أ’قتصصاد ‘ مرأحل توسصعه أŸسصتمرة.
 -٣كفاءة قوة ألعمل ،ومدى أسصتعدأدها للعمل ،وقد سصاعد ألتشصديد على أل تعليم ‘ أأمريكا Ãا فيه
ألتعليم ألتقني وألتعليم أŸهني على ‚اح أ’قتصصاد.
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 -٤أ’سصتثمارأت وأŸشصاريع ألكÈى (ألدأخلية وأÿارجية) ألتي تلبي حاجة أŸسصتهلك.
’دأرية ألتي تضصمن سص Òألعمل بسصÓسصة وفعالية.
 -٥ألقيادأت أ إ
وعلى ألرغم من ألقوة أ’قتصصادية ألتي حققتها ألو’يات أŸتحدة إأ’ أأنها تعرضصت و’ تزأل ’أزمات
أقتصصادية وأأهمها (ألكسصاد ألكب Òأأو أأزمة ١٩٢٩م).
نششاط ()٤

أأفكر ‘ عوأمل أأخرى سصاعدت على ‚اح أ’قتصصاد أ’أمريكي و‰وه أŸتسصارع.

: º∏q©J

الكسساد الكب: )The Great Depression( Ò
’نتاج وترأجع أأسصعار
تعرضس ألعا ⁄ألصصناعي ’أزمة أقتصصادية كÈى أأدت إأ ¤كسصاد أ إ
ألعمÓت ،وزيادة ألعرضس على ألطلب ،وإأفÓسس ألبنوك .و‘ ألو’يات أŸتحدة وحدها
تعطل ما يقارب  ٣٠مليون عامل عن ألعمل ،إأ’ أأنها أسصتطاعت أأن تعود إأ ¤سصابق عهدها
من أ’زدهار أ’قتصصادي ‘ ١٩٣٢م .

ويرتكز أ’قتصصاد أ’أمريكي على ثÓثة قطاعات رئيسصية هي :ألزرأعة وألصصناعة وأÿدمات ،كما ‘

ألشصكل أ’آتي :

لمريكي
لجما‹ ا أ
الشصكل ( :)٦نسصبة مسصاهمة القطاعات اıتلفة ‘ النا œالقومي ا إ
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القوى والتكتÓت القتصصادية في العالم

لنشصطة التي تقوم بها
القطاعات القتصصادية وأابرز ا أ
أاو ً
ل :الزراعة
“تلك ألو’يات أŸتحدة مسصاحة شصاسصعة من أ’أرأضصي ألصصا◊ة للزرأعة تقدر بحوأ‹ ( ،)٪١٨وتعد
أŸناطق ألسصهلية وسصط أأمريكا ،من أأهم أŸناطق ألزرأعية وأ’أك Ìخصصوبة على مسصتوى ألعا .⁄وتتنوع
’مكانات أŸادية وألبشصرية .وأأهم
أÙاصصيل ألزرأعية تبًعا لتنوع أ’أقاليم أŸناخية وشصكل ألسصطح ،وتوأفر أ إ
جا  :ألقمح ،ألصصويا ،ألذرة ،ألتبغ ،ألقطن.
أÙاصصيل إأنتا ً
ولقد كانت ألزرأعة أ’أمريكية تاأخذ جانًبا أأك Èمن أ’أه مية ‘ أقتصصاد ألبÓد ،إأ’ أأنه ،ومع مرور
ألوقت ،بدأأت هذه أ’أهمية تتناقصس خاصصة من حيث عدد ألعامل ‘ Úهذأ ألقطاع ،حيث بلغ عددهم
بحلول ١٩٣٠م حوأ‹ ( )١٢,٥مليون .إأ’ أأن ألعدد تناقصس بحلول عام ٢٠٠٩م إأ١( ¤مليون)،
’نتاج ألزرأعي ألعاŸي.
وعلى ألرغم من ذلك ما تزأل ألو’يات أŸتحدة –تل أŸرأكز أ’أو ‘ ¤أ إ

ؤتتعّرضس الزراعة ‘ الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية إا ¤مشسكÓت عدة من أاهمها:

 -١أŸن ˘ ˘اخ وت˘ ˘ق˘ ˘ل˘ ˘ب˘ ˘ات˘ ˘ه أŸف˘ ˘اج˘ ˘ئ˘ ˘ة م˘ ˘ث˘ ˘ل :أل˘ ˘ع˘ ˘وأصص˘ ˘ف  : º∏q©Jرؤؤؤسس اأ’موال :

وأ’أعاصص ،Òأ÷ليد ،ألعوأصصف ألÎأبية ،ألثلوج،
قيمة أŸال أŸتوأفر ’سصتثماره
ألفيضصانات ،أرتفاع درجات أ◊رأرة ،أ÷فاف.
‘ مشصروع أأو عمل ما.
 -٢ضصعف ألسصوق ،وهو ما يؤودي إأ ¤تكدسس ألسصلع
وألبضصائع.
 -٣ألتلوث وما يÎتب عليه من مشصاكل على أŸياه و ألÎبة.
 -٤رأأسس أŸال ،حيث تتطلب ألزرأعة أ’أمريكية رؤووسس أأموأل كبÒة ،يلجاأ أŸزأرع إأ ¤أ’سصتدأنة من
ألبنوك أıصصصصة لذلك ،فيكون معرضًصا بذلك للخسصارة وزيادة أŸديونية .وهذأ يجعل بعضصهم يÎك
ألعمل ‘ أŸزأرع .

الشصكل ( :)٧مزارع الفراولة ‘ كاليفورنيا
72
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نششاط ()٥

الوحدة السصادسصة

أأ) ما ألعوأمل ألتي جعلت من ألو’يات أŸتحدة قوة زرأعية كÈى ‘ ألعا ⁄؟
ب) (كاترينا ،ريتا) أأسصماء أأعاصص Òقوية تعرضصت لها ألو’يات أŸتحدة خÓل عام ٢٠٠٥م.
أدرسس أÿريطة (ألشصكل  ،)٨وحدد :
 -١أأبرز أŸناطق ألتي تتعرضس لÓأعاصص.Ò
ل من :أ’قتصصاد ،أ’أرأضصي
 -٢ما ألنتائج أŸتوقعة من حدوث هذه أ’أعاصص Òعلى ك x
ألزرأعية ،ألسصكان ؟

äÉeƒ∏©e
ÈàNG

لمريكية
لعاصص Òالتي تتعرضس لها مناطق من الوليات اŸتحدة ا أ
الشصكل ( :)٨معدل ا أ

ثانيًا  :الصصناعة
تعد ألصصناعة ألقطاع ألثا Êمن ألنشصاط أ’قتصصادي ‘ ألو’يات أŸتحدة ،ذلك ’أنها محرك أ’قتصصاد
’نتاج
 Óمن ألزرأعة وأÿدمات بطرق أ إ
باأكمله ومصصدر للتحديث وألتجديد ألتقني .وألصصناعة “د ك ً
أ◊ديثة.
: º∏q©J

تعد القيمة اŸضسافة الصسناعية مؤوشسًرا لقياسس مدى التقدم ا’قتصسادي الذي حققه بلد ما .

’يجارأت وألفوأئد ألتي تدفعها مؤوسصسصة
ألقيمة أŸضصافة :هي ›موع أ’أجور وأ’أرباح وأ إ

’نتاج.
’‚از عمل ما .وتسصاوي ثمن أŸبيعات ناقصس ثمن أŸوأد ألتي أسصتعملت ‘ أ إ
معينة إ
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القوى والتكتÓت القتصصادية في العالم

’نتاج،
ويعود ‚اح ألصصناعة أ’أمريكية إأ ¤توأفر أŸوأد أ’أولية ،وألقدرة على ألتجديد ‘ نوعية أ إ
وتنوع أŸنتجات ،وتوأفر أليد ألعاملة أŸؤوهلة ،وألتصصدير ألهائل لسصائر أأنحاء ألعا ’ ⁄سصيما ‘ أ◊قل
ألتكنولوجي.
“تلك ألو’يات أŸتحدة موأرد معدنية هائلة مثل :ألفحم أ◊جري أŸسصتخرج من جبال أ’أبÓشس،
وأل ˘روك ˘ي وألسص ˘ه ˘ول أل ˘وسص ˘طى ،وك ˘ذلك أل ˘ن ˘ف ˘ط وأل ˘غ ˘از أل ˘ذي ت ˘ع ˘ت˘م˘د ع˘ل˘ي˘ه أل˘ب˘Óد ب˘اأك Ìم˘ن نصص˘ف
أ’سص ˘ت ˘ه˘Óك ،وأأه˘م ح˘ق˘ول˘ه ‘ ج˘ب˘ال أ’أب˘Óشس وخ˘ل˘ي˘ج أŸكسص˘يك وأأ’سصك˘ا،أسص˘ت˘ع˘ن ب˘خ˘ري˘ط˘ة أ’أط˘لسس
’نتاج وأ’حتياطي أ’أمريكي للنفط.
(ألصصفحة  )٤٧لتتعرف معدل أ إ

: º∏q©J

اسستهÓك الطاقة ‘ الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية.
بÎؤل
٪37

الطاقة
اŸتجددة
ا
ل
ط
 ٪8النو اقة
 9ؤية

٪

الفحم
٪21
الغاز الطبيعي
٪25

لمريكية
الشصكل ( :)٩اŸوارد اŸعدنية والصصناعية ‘ الوليات اŸتحدة ا أ
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الوحدة السصادسصة

لمريكية:
ومن أاهم الصصناعات ا أ
 -١ألتعدين :ألذي يعد ركيزة ألصصناعات أ’أمريكية ،بفضصل توفر أŸوأرد أŸعدنية أŸتنوعة ،وتوuفر هذه
ألصصناعة أŸوأد أŸعدنية ألÓزمة للعديد من أÿدمات مثل  :أŸبا Êووسصائل ألنقل أıتلفة ،وأ’آليات
بشصتى أأنوأعها.
 -٢ألنسصيج :يعد من ألصصناعات ألقدÁة ‘ ألو’يات أŸتحدة ،وتتوزع صصناعته على أأك Ìمن و’ية،
’نتاج
’نتاج بشصكل رئيسصي ‘ كارولينا أ÷نوبية وجورجيا .أأما مرأحل أ إ
وتÎكز معظم معامل أ إ
أ’أخ Òة فتÎكز ‘ أŸناطق ذأت أليد ألعاملة ألرخيصصة ‘ جنوب ألبÓد ،كما أأن بعضس رجال
أ’أعمال يقيمون مصصانع إأنتاج ألنسصيج ‘ أŸكسصيك لتجنب ألضصرأئب ألعالية ‘ بÓدهم.
ويوأجه هذأ ألقطاع أليوم أأك– Èد له من أŸنتجات ألصصينية رخيصصة أ’أسصعار ،وهو ما أأدى إأ¤
خسصارة ما يقارب ( )٣٠٠أألف وظيفة ‘ هذأ ألقطاع ‘ ألسصنوأت أ’أخÒة .
: º∏q©J
قبل نهاية عام ٢٠٠٣م أتخذ ألرئيسس أ’أمريكي قرأًرأ بوضصع قيود على صصادرأت
أŸنسص ˘وج ˘ات ألصص ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة إأ ¤أل ˘و’ي ˘ات أŸت ˘ح˘دة  ،ب˘ح˘يث ’ ت˘ت˘ج˘اوز ( )٪ ٧,٥م˘ ˘ن ›م ˘ل
ألصصادرأت من أŸنسصوجات ألصصينية.

فuكر . . .
Ÿ -١اذأ ” أتخاذ هذأ ألقرأر ؟
 -٢هل يخالف هذأ ألقرأر مبدأأ حرية ألتجارة ألعاŸية ؟
 -٣تنباأ Ãسصتقبل أسصتمرأرية ألعÓقة ألتجارية ب Úألو’يات أŸتحدة وألصص. Ú

 -٣صصناعة ألسصيارأت :تعد مدينة ديÎويت عاصصمة صصناعة ألسصيارأت ‘ ألعا ،⁄وتقع ‘ منطقة
ألبحÒأت ألكÈى حيث تنتج حوأ‹ ( )٩مÓي Úسصيارة ‘ ألعام( ،إأ’ أأن هذأ ألعدد غ Òثابت بشصكل

سصنوي ،وذلك لتعرضس هذه ألصصناعة للمنافسصة ألقوية من ألشصركات أليابانية) ،حيث تتمركز حول

هذه أŸدينة شصركات ألسصيارأت ألكÈى مثل :جÔأل موتورز ،وفورد ،وكرأيسصلر ،ألتي بدأأت تركز

على أسصتخدأم أ’آلة (ألروبوت) ‘ غالبية مرأحل أ إ
’نتاج .وتاأتي ألو’يات أŸتحدة ‘ أŸرتبة ألثانية
’نتاج ألعاŸي لعام ٢٠١١م.
‘ إأنتاج ألسصيارأت حيث بلغ إأنتاجها ( )٪١٠,٨من أ إ
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صصناعات أاخرى :
تشستهر الو’يات اŸتحدة بصسناعات عدة منها:

صص ˘ ˘ن ˘ ˘اع˘ ˘ة أل˘ ˘ط˘ ˘ائ˘ ˘رأت ،م˘ ˘رك˘ ˘ب˘ ˘ات أل˘ ˘فضص˘ ˘اء،
’لكÎونيات ،معدأت ألبناء ،أ’أثاث،
أ’أسصلحة ،أ إ
أ◊دي ˘د وألصص ˘لب،وأŸوأد أل ˘ط ˘ب ˘ي ˘ة.وت˘ع˘د م˘ن˘ط˘ق˘ة
'سصيليكون فا‹ ' ‘ كاليفورنيا ،أأهم منطقة علمية
وصصناعية متقدمة ‘ حقل ألكمبيوتر.
: º∏q©J

ال ˘ ˘رؤب ˘ ˘وت  :ه ˘ ˘ ˘ ˘و أآل˘ ˘ ˘ ˘ة ”
’نسص˘ان ‘
تصص˘ن˘ي˘ع˘ه˘ا Ÿسص˘اع˘دة أ إ
ألقيام بالعديد من أ’أمور بحيث
ت˘ ˘ق˘ ˘وم ب ˘اأدأء أل ˘وظ ˘ائ ˘ف بشصك ˘ل
مÈمج إألكÎونvيا .
الشصكل ( :)١٠سصيليكون فا‹

نششاط ()٦

أا) ارجع إا ¤مصسادر التعلم  ،ؤاسستخرج ما يأاتي :

 -١أŸقومات ألطبيعية وألبشصرية لقيام ألصصناعة.

 -٢سصبب تسصمية ' سصيليكون فا‹ ' بهذأ أ’سصم  ،وأأبرز ألصصناعات فيها.

ثالثًا :اÿدمات
يسصيطر قطاع أÿدمات أليوم على ألنظام أ’قتصصادي أ’أمريكي ،حيث أأصصبح من أأبرز ألقطاعات
أÙركة لÓقتصصاد ،وتصصنف هذه أÿدمات إأ ¤أقتصصادية وأجتماعية ،وتشصتمل على أÿدمات باأنوأعها
’دأرة ،ألسصياحة ،ألÎفيه ،ألبنوك.
كالنقل وألتجارة (ألدأخلية وأÿارجية) ،ألصصحة ،ألتعليم ،أ إ
وتÈز أأهمية هذأ ألقطاع ‘ كونه Áثل ألعمليات ألرئيسصية ألÓزمة لسص Òألقطاعات أ’أخرى ،لذأ ’
نرأه ظاهًرأ على هيئة سصلع أأو أأدوأت منتجة ،وإأ‰ا عملي ات تعتمد على هذه أ’أدوأت وأ’آ’ت ،وألقيمة
أ◊قيقية لهذأ ألقطاع تكمن ‘ نوعية ألعمل وجودته.
76
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نششاط ()٧

الوحدة السصادسصة

أأ) بالرجوع إأ ¤شصكل ( )٦صصفحة ( ،)٧١قارن ب Úنسصبة مسصاهمة قطاع أÿدمات
جل
وألقطاعات أ’قتصصادية أ’أخرى ‘ ألنا œألقومي أ إ
’جما‹ أ’أمريكي ،وسص u
مÓحظاتك.
ب) ف uسصر أ’Œاه ألعاŸي لقطاع أÿدمات.
ج) صصuنف ‘ جدول أأنوأع أÿدمات ألوأردة ‘ ألنصس إأ ¤خدمات أقتصصادية
وأأخرى أجتماعية.

: ºq∏©J
وقعت ألسصلطنة أتفاقية ألتجارة أ◊رة مع ألو’يات أŸتحدة ‘ ٢٠٠٦/١/١٩م .ومن
أأبرز ما تتضصمنه هذه أ’تفاقية:
 إأعفاء أŸنتجات أ’سصتهÓكية وألصصناعية وغالبية أŸنتجات ألزرأعية من ألرسصوم أ÷مركيةبنسصبة (.)٪١٠٠
 فتح أ’أسصوأق لكافة أأنوأع أÿدمات وتوف Òإأطار قانو Êوأآمن للمسصتثمرين. -تعزيز ›ا’ت ألعمل وألعمال وألبيئة وأŸلكية ألفكرية.

نششاط ()٨

نششاط ()٩

ناقشس ما يلي مسستعينا بوسسائل اإ’عÓم اıتلفة:
 -١أأهم ما ” أ’تفاق عليه ضصمن هذه أ’تفاقية .
 -٢ألفائدة ألتي تعود على ألسصلطنة من مثل هذه أ’تفاقيات .

بالرجوع إأ ¤مصصادر ألتعلم أخ Îمدينة أأمريكية ،وأكتب تقريًرأ عنها

م˘ب˘ي˘ًن˘ا :م˘وق˘ع˘ه˘ا ،ع˘دد سصك˘ان˘ه˘ا ،م˘ع˘اŸه˘ا أ÷غ˘رأف˘ي˘ة ،وأأهميتها أ’قتصصادية،

’ صشفي

وسصبب أختيارك لها.
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٢

طوكيو

العاصسمة

اŸسساحة

٣٧٧,٨٣٥كم ٢

أاك ÈاŸدن

طوكيو

عدد السسكان

 ١٢٧,٧٩٩,٠٠٠نسسمة (٢٠١١م)

اللغة

اليابانية

العملة

ال ÚالياباÊ

أاتعلم من هذا الدرسس :
‘Ó
 Óموغ ً
خا حاف ً
“تلك أليابان تاري ً

ألقدم.

كان موقع أليابان وطبيعتها أأك Èدأفع
لقوتها وتفوقها.
على ألرغم من ألشصيخوخة ألتي “يز

بطاقة تعريفية عن اليابان

نبذة تاريخية عن اليابان

أÛتمع أليابا Êإأ’ أأن ألسصكان يعدون
م ˘ ˘ن أأنشص ˘ ˘ط سصك ˘ ˘ان أل ˘ ˘ع ˘ ˘ا ⁄وأأكÌه ˘ ˘م

 ‘ Óألقدم،
خا موغ ً
تعد أليابان من ألدول ألتي “لك تاري ً
إأبدأًعا.
ونشص ˘اأت ع ˘لى أأرضص ˘ه ˘ا حضص ˘ارأت م ˘ت ˘ع ˘ددة ،وك ˘ان تك ˘وي ˘ن
تعد أليابان من ألدول ألصصناعية ألثمان
’مÈأطورية فيها قبل ألقرن ألسصابع أŸيÓدي ،ثم تطورت
أ إ
‘ ألعا.⁄
حتى أأصصبحت إأمÈأطورية قوية ومتقدمة سصياسصيا وعسصكريا
أل ˘ ˘ط ˘ ˘اق ˘ ˘ة أل ˘ ˘بشص˘ ˘ري˘ ˘ة ه˘ ˘ي أÙرك أ’أول
وأقتصصاديا ،وأأصصبحت مÓمح هذه ألطموحات وأ’أهدأف
للتطوير وألتحديث ‘ أليابان.
’مÈأطور 'هينو ' ألذي شصاركت أليابان ‘
وأضصحة ‘ عهد أ إ
عهده ‘ ألثورة ألصصناعية ،وهو ما سصاعد على زيادة قوة
مفاهيم ومصصطلحات أاتعلمها:
ألدولة .
ألثورة أÿضصرأء ،أ◊رب ألعاŸية ألثانية،
إأ’ أأن دخول أليابان ‘ أ◊رب ألعاŸية ألثانية ،وخسصارتها
ثورة أÿدمات ،أأ رخبيل ،حلقة ألنار.
أأمام ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية بعد إألقاء قنبلت ÚنوويتÚ
على مدينتي هÒوشصيما وناجازأكي ،أأديا إأ ¤سصقوط أليابان
‘ جميع أÛا’ت ،وأأصصبح –دي ألعودة إأ ¤ما كانت عليه أقتصصاديا وسصياسصيا وأجتماعيا يتطلب ألكثÒ
من أ÷هد وألعمل أŸتوأصصل من أ◊كومة وألشصعب مًعا .وأسصتند أزدهار أليابان إأ ¤أأسصسس وقوأن Úعدة
’نسصان ونبذ أ◊روب.
منها أحÎأم حقوق أ إ
أا :قبل
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ب :بعد

ج :حاليًا

الشصكل ( :)١١متحف السصÓم ‘ هÒوشصيما قبل وبعد إالقاء القنبلة النووية
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اŸوقع ا÷غرا‘ وأاهميته

∂ª¡J äÉeƒ∏©e
∂ª¡a ÈàNG

أليابان عبارة عن أأرخبيل من أ÷زر تقع ‘ أ÷زء ألشصما‹ ألغربي من أÙيط ألهادي ،و“تد على هيئة
قوسس قبالة ألـسصاحل ألشصـرقي للقارة أ’آسصيوية .يـصصل طول أ’أرخـبيل إأ ¤حوأ‹ ( )٣٠٠٠كم مكونا
م ˘ ˘ن ( )٦٨٥٢ج ˘زي ˘رة ،أأه ˘م ˘ه˘ا :ه˘وك˘اي˘دو،
هونشصو ،شصيكوكو وكيوشصو.
وت ˘ق ˘ع أل˘ي˘اب˘ان ضص˘م˘ن أأك Ìم˘ن˘اط˘ق أ’أرضس
تعرضصا للز’زل وألÈأك ÚأŸدمرة ،ضصمن ما
ي˘ع˘رف ب˘ح˘ل˘ق˘ة أل˘ن˘ار .وم˘ن أل˘ن˘اح˘ي˘ة أل˘ط˘ب˘ي˘عية
تتميز مظاهر ألسصطح ‘ أليابان بالتنوع ،إأذ
–ت ˘وي ع ˘لى أأن ˘ه ˘ار قصصÒة وسص˘ري˘ع˘ة أ÷ري˘ان،
وودي ˘ان ج ˘ب ˘ل ˘ي˘ة ع˘م˘ي˘ق˘ة وشص˘دي˘دة أ’ن˘ح˘دأر،
وأأشصرطة سصاحلية معقدة.

1/1/15 11:58 AM

١٠٥٤٢
بحر اليابان

اليابان

ا بحر
الشلصسÚ
سرقي

١٠٣٧٤٠

م

@ ‘ ١١مارسس٢٠١١م تعرضصت
أليابان لزلزأل قوي بلغت قوته ٩
درج ˘ات Ãق ˘ي ˘اسس ري ˘خ ،Îن˘ت˘ج ع˘ن˘ه
موجات تسصونامي وصصل أرتفاعها
 ٤٠مًÎأ ،تسص ˘ ˘ب ˘ ˘بت ‘ م ˘ ˘وت ١٦
أأل˘ ˘ف شص˘ ˘خصس وإأصص˘ ˘اب˘ ˘ة أأك Ìم ˘ن ٦
أآ’ف وق˘ ˘ ˘ ˘د تسص ˘ ˘ ˘بب أل ˘ ˘ ˘زل ˘ ˘ ˘زأل ‘
ح ˘ ˘دوث تسص ˘ ˘رب ˘ ˘ات إأشص˘ ˘ع˘ ˘اع˘ ˘ي˘ ˘ة ‘
محطة ألطاقة ألنووية بفوكوشصيما.

منخفضس كوريل

نخفضس

: º∏q©J

حلقة ألنار  :هي منطقة ضصعف
أل˘ ˘قشص˘ ˘رة أ’أرضص˘ ˘ي˘ ˘ة“ .ت˘ ˘د ‘ أÙي˘ ˘ط
ألهادي ،وتتعرضس بشصكل مسصتمر
للز’زل وألÈأك. Ú

الشصكل ( :)١٢ا÷زر اليابانية

اليابان

وت ˘عكسس ط ˘ب ˘ي ˘ع ˘ة أ’أرضس أ÷ب ˘ل ˘ي˘ة أل˘ت˘ن˘وع
أŸناخي وأختÓفه من منطقة إأ ¤أأخرى ،كما
يتحكم عامل أ’رتفاع ‘ أŸناخ ألسصائد .وقد
سص ˘اع ˘د أع ˘ت ˘دأل أŸن ˘اخ ‘ أل ˘ي˘اب˘ان ع˘م˘وم˘ا ‘
إأب˘رأز ج˘م˘ال أل˘ط˘ب˘ي˘ع˘ة ،أل˘ت˘ي ت˘ت˘م˘ي˘ز ب˘زه˘وره˘ا
أ÷ميلة وأأشصجارها أليانعة وأأعشصابها أıضصرة،
وه ˘و م ˘ا أأوج ˘د ح vسص ˘ا م˘ره˘ف˘ا ل˘دى أل˘ي˘اب˘ان˘يÚ
’بدأع .
ألذين “يزوأ با’بتكار وأ إ

ج بوتن

صشفر

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

الشصكل ( :)١٣اليابان (طبيعية)

 ٤٠٠٠كم
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نششاط ()١

القوى والتكتÓت القتصصادية في العالم

أأ) أسصتعن و›موعتك با’أطلسس أŸدرسصي (ألصصفحة  ،)٥٣وحدد أ’آتي:
 -١أŸوقع ألفلكي لليابان.
 -٢إأيجابيات وسصلبيات أŸوقع أ÷غرأ‘ لليابان.
 -٣أŸسصطحات أŸائية ألتي تشصرف عليها أليابان ،وأأهمية وقوعها عليها.
ب) فسصر :تتميز أليابان بارتفاع أأسصعار أ’أرأضصي ألسصكنية وألتجارية.
’نسصان ‘ ›ا’ت حياته ؟
ج) برأأيك  :ما ألعÓقة ب Úجمال ألطبيعة وإأبدأع أ إ

السصكان واÛتمع الياباÊ
يشصكل أÛتمع أليابا Êوحدة عرقية ولغوية “يزه عن باقي أÛتمعات أ’أخرى ،ويعود ذلك إأ ¤أ◊رب
ألتي تعرضصت لها ألبÓد وما ترتب عليها من عوأمل أجتماعية وأقتصصادية ،ألتي  ⁄تشصجع أŸهاجرين من
ألدول أ’أخرى على ألسصفر إأليها ،كما أأنها جعلت أÓŸي Úيعيشصون ‘ دول مختلفة أأكÌهم ‘ ألو’يات
أŸتحدة أ’أمريكية.

ويعد سصكان أليابان من أأك› Ìتمعات ألعا ⁄شصيخوخة ،حيث تزأيدت أأعدأد أŸسصن Úبشصكل سصريع
بسصبب أنخفاضس معدل أÿصصوبة بعد أ ◊رب ألعاŸية ألثانية .حيث بلغت نسصبة أŸسصن ‘ Úعام ١٩٧٠م
ح˘ ˘وأ‹ ( )٪٧م ˘ ˘ن إأج˘ ˘م˘ ˘ا‹ ع˘ ˘دد ألسصك˘ ˘ان ،و‘ ع˘ ˘ام˘ ˘
٢٠٠٠م أأصص ˘ ˘ب ˘ ˘حت أل ˘ ˘نسص ˘ ˘ب˘ ˘ة ( .)٪١٧,٤و‘ ع˘ ˘ ˘ام ˘ ˘
٢٠١٠م وصصلت إأ.)٪٢٣( ¤
وقد أعتمدت أليابان بالدرجة أ’أو ،¤على إأعادة بناء
ألشص ˘عب وم ˘ا ي ˘ت ˘م ˘ي ˘ز ب ˘ه م ˘ن ق ˘درأت وم ˘ه ˘ارأت ع˘ال˘ي˘ة،
وأشصتهر أليابانيون بتمكنهم من نقل ما لدى ألغرب من
علوم مختلفة و‚حوأ ‘ تقليدها وتطبيقها ،ثم أأبدعوأ
‘ تطويرها إأ ¤أ’أحسصن .كما عرفوأ بالنشصاط وأ÷د
’تقان ‘ إأ‚از أ’أعمال ’سصيما أليدوية منها،
وأŸهارة وأ إ
وÁيل ألشصعب أليابا Êإأ ¤ألعمل أ÷ماعي.

كما يعد ألشصعب أليابا Êمن أأك Ìألشصعوب محافظة
ع˘ ˘لى أل˘ ˘ه˘ ˘وي˘ ˘ة أل ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة (أل ˘ل ˘غ ˘ة وأل ˘ع ˘ادأت وأل ˘ت ˘ق ˘ال ˘ي ˘د
أ’جتماعية وألثقافة وألفنون) ،ويحرصس هذأ ألشصعب
على إأبرأز هذه ألهوية أأمام أ’آخرين تعبÒأ عن أعتزأزه
وأفتخاره بها .

الشصكل ( :)١٤ورشصة عمل يابانية

الشصكل ( :)١٥من الزي الياباÊ
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نششاط ()٢

: º∏q©J

الوحدة السصادسصة

يتصصف أليابا Êبحبه للعمل ،ألرقابة ألذأتية ،أ’دخار ،وألعمل أ÷ماعي .كيف
Áكن أأن توظف هذه ألصصفات ‘ حياتك أليومية ؟

كلمة ' كومي ' يقصصد بها Œمعات سصكانية مهمة ‘ حياة سصكان أŸدن وألقرى قدًÁا،
وتتميز بالتعاون فيما بينها ‘ زرأعة أ’أرز وألتحضص Òللمناسصبات وإأصصÓح أŸنازل وألطرق
ومعاونة بعضصهم بع ًضصا.

نششاط ()٣

قارن ب ÚأÛتمع أليابا ÊوأÛتمع ألعما Êفيما يتعلق بنوأحي ألهوية وألتعاون ‘
أŸناسصبات ومسصاعدة أ’آخرين مقدًما أأمثلة متنوعة على ذلك .

النشصاط القتصصادي
توسصع أ’قتصصاد أليابا Êبشصكل ملحوظ بعد أ◊رب ألعاŸية ألثانية ،وأسصتطاع من عام ١٩٥٣م إأ ¤عام
١٩٧٣م أأن يحافظ على معدل ‰و سصنوي كب Òوصصل إأ ¤حوأ‹ ( ‘ ،)٪٨هذه ألفÎة تاأسصسس أ’قتصصاد
أليابا Êبشصكل قوي ،إأ’ أأنه بعد ذلك أأصصبح Áر بفÎأت متذبذبة ما ب Úألقوة وألضصعف ،متاأثرأ بالسصوق
ألعاŸي وباأسصعار ألنفط.
وتاأتي أليابان أليوم ‘ أŸرتبة ألثانية أقتصصادvيا على مسصتوى ألعا ⁄بعد ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية،
مسصتندة إأ ¤عوأمل عدة  ،منها:
 -١أŸوقع أ÷غرأ‘ وإأطÓلته على ألسصاحل أ’آسصيوي من جهة ،وعلى أÙيط ألهادي من جهة أأخرى؛
فسصمح ذلك بإاقامة ألعديد من أŸرأفئ ألتي شصكلت نقطة أ’نطÓقة لÓقتصصاد وألعÓقات ألدولية.
و“تلك أليابان أليوم ما يزيد على ( )١٠٠٠مرفاأ ،أأهمها :طوكيو ،أأوزأكا ،ناجويا ،كيتاشصو.
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 -٢ألقوى ألبشصرية هائلة ألعدد وألتي تتميز باŸهارة وألقدرة على إأتقان ألعمل وأ’لتزأم به.
 -٣ألسصياسصات أ’قتصصادية ألتي سصاعدت على ألنمو ألسصريع و‚اح أ’قتصصاد بالتعاون أŸسصتمر بÚ
أ◊كومة وأŸؤوسصسصات أ’قتصصادية أÿاصصة حيث تقوم ألدولة بفتح أأسصوأق جديدة ،وتعمل على
إأدأرة أ’أزمات وألتدخل ◊لها ،كما أأن أ’أبحاث وألدرأسصات أ’قتصصادية أ÷ديدة تسصهم ‘ –ديث
وتطوير ألنمو أ’قتصصادي للدولة.
 -٤ألسصوق ألدو‹ ومدى أسصت قرأره وإأمكانية ألتوسصع ألتجاري وأ’سصتثمار ألدأخلي وأÿارجي أŸرتفع
وتاأث Òذلك على زيادة حجم و‰و أ’قتصصاد.
نششاط ()٤

ادرسس الشسكل الذي أامامك ،ثم أاجب عن اأ’سسئلة التي تليه:
أأ) أكتب وصصفا عاما للشصكل.
ب) قارن ب Úمسصاحة كل من ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية وأليابان.
ج) قارن ب Úألنا œأÙلي للدولت Úموجدأ ألفرق بينهما.

النا œاÙلي ( بليون يورو )

السصكان (مليون نسصمة)

لمريكية واليابان( السصكان والنا œاÙلي )
الشصكل ( :)١٦الوليات اŸتحدة ا أ
82
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لنشصطة التي تقوم بها
القطاعات القتصصادية وأابرز ا أ
أاو ً
ل :الزراعة
كانت أليابان ›تمًعا زرأعvيا حتى نهاية أ◊رب
ألعاŸية ألثانية ،لكن ألزرأعة أليوم ’ تسصهم ‘ ألناœ
’ج ˘م ˘ا‹ أÙل ˘ي إأ’ ب ˘اأق ˘ل أل ˘ق ˘ل ˘ي ˘ل ،م˘ع أأن ألك˘ث˘اف˘ة
أ إ
ألسصك˘ ˘ان˘ ˘ي˘ ˘ة ‘ أŸن˘ ˘اط˘ ˘ق أل˘ ˘زرأع˘ ˘ي˘ ˘ة تصص˘ ˘ل إأ ¤أأع˘ ˘لى
مسصتوياتها ،حيث بلغت  ٣٤٠شصخ ًصصا /كم.٢

و’ تزيد مسصاحة أ’أرضس ألصصا◊ة للزرأعة ‘
أليابان عن ( )٪١١,٨من مسصاحة ألبÓد لذلك تعمل
ألدولة على حماية ألقطاع ألزرأعي وتطويره بزرأعة
ألسص˘ ˘ف˘ ˘وح أ÷ب˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ة وب˘ ˘ن˘ ˘اء أŸدرج˘ ˘ات وأسص ˘ت ˘خ ˘دأم ˘
أ’أسص˘ ˘ال˘ ˘يب وأل ˘وسص ˘ائ ˘ل أل ˘تك ˘ن ˘ول ˘وج ˘ي ˘ة أ◊دي ˘ث ˘ة ‘
ألزرأعة .وقد بدأأ هذأ أ’هتمام كتوجه عاŸي فيما
يعرف بالثورة أÿضصرأء .

: º∏q©J

أخ˘ت˘ل˘فت أل˘ت˘وج˘ه˘ات أ’ق˘تصص˘ادية
‘ أليابان من ألÎكيز على ألزرأعة إأ¤
ألصص ˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ ˘اع˘ ˘ ˘ة وأÿدم˘ ˘ ˘ات ،وم˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ا
أل ˘ت ˘وج ˘ه ˘ات أ◊دي ˘ث ˘ة أل˘ت˘ي أت˘خ˘ذت˘ه˘ا
أل ˘ب ˘Óد ب ˘ع ˘د أ◊رب أل ˘ع ˘اŸي ˘ة أل ˘ث˘ان˘ي˘ة،
وزيادة ألهجرة من ألريف إأ ¤أŸدينة،
وت˘غ Òأل˘ت˘وج˘ه˘ات أل˘فك˘ري˘ة وأل˘ث˘قافية
لدى ألشصعب.

ويزرع أليابانيون معظم أÙاصصيل ألزرأعية مثل أ’أرز و ألذرة و أ◊بوب وأÿضصار وألفوأكه ،إأ’ أأن
إأنتاج أ’أرز ياأتي ‘ أŸقدمة ،ويعود ذلك ’أسصباب طبيعية وبشصرية جعلتها تقÎب من ألوصصول إأ¤
أ’كتفاء ألذأتي من إأنتاج أ’أرز ،ولكن ذلك  ⁄يتحقق لها نظًرأ لزيادة عدد ألسصكان أŸسصتمر وما
يصصاحبها من زيادة ‘ معدل أ’سصتهÓك.
’نتاج وأ’سصتهÓك أÙلي وكمية
ويوضصح أ÷دول ( )١أأهم أÙاصصيل ألزرأعية ‘ أليابان ومعدل أ إ
أ’سصتÒأد وما –ققه من أكتفاء ذأتي من أÙصصول ذأته .
وتتمتع أليابان بÌوأت بحرية هائلة ،وتعد أ’أسصماك جزًءأ مهما من ألنظام ألغذأئي ‘ أليابان ،ويوجد
’نتاج ألعاŸي للÌوة ألبحرية
بها أأك Èأأسصطول للصصيد ألبحري ‘ ألعا ،⁄وتسصهم بحوأ‹ ( )٪٣,٢من أ إ
’لكÎونية أ◊ديثة وتوأفر
حسصب إأحصصائيات عام ٢٠٠٩م ،كما تشصتهر باسصتخدأم أأسصاليب ألصصيد أ إ
مرأفئ ألصصيد ،ومؤوسصسصات ألصصناعة أ◊ديثة ومؤوسصسصات أÿدمات.
الثورة اÿضسراء (:)Green Revolution
’نتاج ألزرأعي لسصكان أ’أرضس،
أŒاه ألدول وأ◊كومات لتحقيق أ’أمن ألغذأئي ،ومضصاعفة أ إ
بعد أ◊رب ألعاŸية ألثانية ،حيث عملت أŸؤوسصسصات ألدولية ومرأكز أ’أبحاث وأ◊كومات
أÙلية على توف Òألشصروط ألÓزمة لتنمية ألزرأعة.
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اÙاصسيل
الزراعية

اإلنتاج اÙلي
باأللف طن

السستÒاد
باأللف طن

السستهÓك اÙلي
باأللف طن

معدل الكتفاء
الذاتي ٪

أ’أرز

٩,٠٧٠

٨٨٢

٩,٤٥٩

٩٥,٩

٤,٠٩٩

٧٦٨

٤,٨٦٦

٨٤,٢

١٣,٢٦٦

٢,٦٥٥

ألقمح

٨٢٩

ألبطاطا

أ◊بوب

٣٩٥

أÿضصروأت
ألفوأكه

: º∏q©J

٣,٨٨٣

٤,٩٧٣

٦,٢٠٣

٥,٣٨٧

٥,٧٧٠

٤,٨٦٢

ا÷دول ( :)١بعضس أاهم اÙاصصيل الزراعية ‘ اليابان

١٥,٩١٦
٨,٧٧٠

١٣,٤
٦,٨

٨٣,٤

٤٤,٣

)(Japan al-manac -2005

يقبل أليابانيون بكÌة على أأكل
ألطحالب ألبحرية نظًرأ لفائدتها ‘

أل ˘ ˘ت ˘ ˘ق ˘ ˘ل ˘ ˘ي ˘ ˘ل م˘ ˘ن مخاطر

’صصابة
أ إ

بالسصرطان ،لذأ فهم يزرعونها بكÌة
‘ م˘ ˘زأرع خ˘ ˘اصص ˘ة ‘ م ˘ي ˘اه أل ˘ب ˘ح ˘ر
ألضصحلة.
الشصكل ( :)١٧الزراعة ‘ اليابان
نششاط ()٥

أأ) أدرسس و›موعتك أ÷دول رقم ( ،)١ثم أأجب عن أ’أسصئلة أ’آتية:
 -١رتب أÙاصصيل ألزرأعية ‘ أليابان بناء على ألكمية أŸزروعة.
 -٢فسصر :أرتفاع أسصتÒأد أ◊بوب ‘ أليابان.
 -٣برأأيك  :هل سصتحقق أليابان أ’كتفاء ألذأتي من أ’أرز؟ وما ألشصروط ألÓزمة
لذلك ؟
 -٤قuيم ألوضصع ألزرأعي ‘ أليابان بناء على أ÷دول ألسصابق .
’نتاج أÙلي لÓأسصماك ‘ أليابان ( )٥,١٥٩أألف طن ،علًما باأن
ب) ' يبلغ أ إ
أ’سصتهÓك أÙلي لÓأسصماك ومنتجاتها يصصل إأ ¤حوأ‹ ( )١١,١٠٧أألف
طن ' ). (Japan al-manac -2005
’نتاج أÙلي على
 ‡ا سصبق أأوجد  :معدل أ’كتفاء ألذأتي (يسصتخرج بقسصمة أ إأ’سصتهÓك أÙلي مضصروبا ‘ .)١٠٠
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ثانًيا  :الصصناعة
’ أأن أعتمادها على
على ألرغم من أفتقار أليابان إأ ¤ألكث Òمن أŸوأد أ’أولية ألÓزمة للتصصنيع إأ ّ
أ’سصتÒأد  ،وألقوة ألبشصرية أŸدربة ألتي “تلكها ،أأسصهم ‘ تطور ألصصناعة أ◊ديثة فيها ،فقد أأصصبحت
’نتاج ألصصناعي ‘ أليابان إأ ¤حوأ‹ (.)٪١٢
تصصنف ضصمن أأغنى ألدول ألصصناعية ،ووصصل معدل ‰و أ إ
ومن أأبرز ألصصناعات ألتي تشصتهر بها أليابان:

صصناعة السصيارات :
ت˘ ˘ن˘ ˘افسس أل˘ ˘ي˘ ˘اب ˘ان دول أل ˘ع ˘ا ⁄ك ˘اف ˘ة ‘
صص ˘ ˘ن˘ ˘اع˘ ˘ة ألسص˘ ˘ي˘ ˘ارأت ،وتسص˘ ˘ه˘ ˘م ب˘ ˘ح˘ ˘وأ‹
’ن˘ ˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ ˘اج أل˘ ˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ ˘اŸي ‘
( )٪١٠,٥م˘ ˘ ˘ ˘ن أ إ
عام٢٠١١م وتاأتي بذلك ‘ أŸرتبة ألثالثة
ع ˘ ˘اŸي˘ ˘ا ب˘ ˘ع˘ ˘د ألصص Úوأل˘ ˘و’ي˘ ˘ات أŸت˘ ˘ح˘ ˘دة
أ’أم ˘ريك ˘ي˘ة .ك˘م˘ا تشص˘ت˘ه˘ر أل˘ي˘اب˘ان بصص˘ن˘اع˘ة
ألدرأجات ألنارية ،وتاأتي ‘ أŸرتبة أ’أو¤
‘ إأنتاجها عاŸيا .ويوضصح ألشصكل تطور
إأنتاج ألسصيارأت ‘ أليابان من  ١٩٧٠إأ¤
عام ٢٠٠٣م .

الشصكل ( :)١٨تطور إانتاج السصيارات ‘ اليابان

للكÎونية:
الصصناعات ا إ
’لكÎون˘ي˘ة أ◊دي˘ث˘ة
ت ˘ت ˘م ˘ي ˘ز أل ˘ي˘اب˘ان وتشص˘ت˘ه˘ر ب˘الصص˘ن˘اع˘ات أ إ
وأŸب ˘تك ˘رة ،م ˘ث ˘ل :أأج ˘ه ˘زة ألك ˘م ˘ب˘ي˘وت˘ر وألك˘امÒأت أل˘رق˘م˘ي˘ة،
وأأج ˘ه ˘زة أ’تصص ˘ال Ãخ˘ت˘ل˘ف أأن˘وأع˘ه˘ا .وأه˘ت˘مت أل˘ي˘اب˘ان أأي ًضص˘ا
Óف˘ ˘ادة م˘ ˘ن ˘ه ‘ أÛا’ت أ’ق ˘تصص ˘ادي ˘ة
ب˘ ˘تصص˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ع أل˘ ˘روب˘ ˘وت ل˘ ˘ إ
وأ’ج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ˘ة ،ح ˘يث خصصصصت وزأرة ألصص ˘ن ˘اع˘ة وأ’ق˘تصص˘اد
وألتجارة أليابانية ‘ عام ١٩٨٦م مبلغ  ٥٠مليون دو’ر
لدعم أأبحاث ألروبوت ‘ أıتÈأت إأ ¤عام ٢٠٠٣م.

الشصكل ( :)١٩روبوت Ÿسصاعدة اŸعوقÚ
” تصصنيعه ‘ اليابان
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: º∏q©J
@ تختلف أأهدأف ألدول ‘ تصصنيع ألروبوت تبعا لغاياتها وأŸشصاكل ألتي تعا Êمنها،
فقد أأنفقت شصركة سصو ١٠٠ Êمليون دو’ر على أأول روبوت لها ‘ عام ١٩٨٦م.

صصناعة السصفن :

عرفت أليابان بتصصنيع ألسصفن ألعمÓقة ،إأ’ أأنها توأجه أليوم منافسصًة حاًدة من قبل ألدول أ◊ديثة
ألتصصنيع مثل كوريا أ÷نوبية .وتعا Êأليابان من نقصس ‘ مصصادر ألطاقة ألتي تعد ألقوة أÙركة للتصصنيع
وأ◊ياة بوجه عام إأ’ أأنها تعتمد على أ’سصتÒأد .ويتضصح من أ÷دول ( )٢محاولة أليابان تقليل أ’عتماد
على أسصتÒأد ألنفط بإايجاد بدأئل مختلفة ومتنوعة للطاقة.

مصسدر الطاقة

ألنفط

ألطاقة ألنووية
ألغاز ألطبيعي
ألفحم أ◊جري
ألطاقة ألكهرومائية

١٩٧٣م
٪٧٧
٪١,٥
٪٢
٪١٥
٪٤

٢٠٠٠م

٪٥٢
٪١٢
٪١٣
٪١٨
٪٣

ا÷دول ( :)٢من أاهم مصصادر الطاقة ‘ اليابان (اليابان دولة وشصعب وحضصارة  ،ط٢٠٠٤ ، ١م)

نششاط ()٦

' وأجهت أليابان ألعديد من أŸشصكÓت للنهوضس باقتصصاد قوي يعتمد على ألتصصنيع
أ◊ديث ' ‘ .ضصوء هذه ألعبارة ناقشس و›موعتك كيف أأثرت أ÷وأنب أ’آتية على
أقتصصاد أليابان ،وأ◊لول ألتي تغلبت بها أليابان على تلك أŸشصكÓت ،وأكتب ما
توصصلتم إأليه ‘ دفÎك:
أأ) طبيعة ألسصطح أ÷بلية ألتي تشصكل  ٪٧٥من أŸسصاحة ألكلية للبÓد .
ب) ألنقصس ألشصديد ‘ معظم أŸوأد أÿام أ’أسصاسصية.
ج) قلة مصصادر ألطاقة .
د) ضصعف ألبنية أ’أسصاسصي ة بعد أ◊رب ألعاŸية ألثانية .
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ثالثًا :اÿدمات
يظهر أŒاه أليابان ‘ ألتحول من ألتصصنيع إأ ¤أÿدمات كقطاع أأسصاسصي ‘ أ’قتصصاد ،ويشصمل هذأ
ألقطاع ألعديد من ألتسصهيÓت ألتي توفرها ألدولة وألشصركات للمسصتهلك Úمثل :ألطاقة وخدمات أŸاء
’دأرة ألعامة.
وألنقل وأ’تصصا’ت وألتجارة وألبنوك وألتمويل وألعقارأت ألشصخصصية وأ إ
ومن أأبرز أأنشصطة أÿدمات ألتجارة ألتي تعتمد أليابان فيها على زيادة حجم ألصصادرأت وتقليصس
ألوأردأت .وتاأتي ألو’يات أŸتحدة أ’أمريكية ‘ أŸرتبة أ’أو ¤من ألدول أŸصصدرة إأ ¤أليابان،وألصص ÚأأكÌ
ألدول أŸسصتوردة منها .و“ثل أليابان ألقوة أŸالية ألكÈى ‘ ألعا ،⁄حيث تعمل ألتجارة أÿارجية على تعزيز
مكانتها ب Úألدول بزيادة حجم ألفائضس ألتجاري.
: º∏q©J

اليابان على مسستوى العا: ⁄
 -١أأول دولة غ Òغربية تتسصاوى مع ألغرب ‘ أ◊دأثة وأŸعاصصرة.
 -٢أ’أو ¤عاŸيا ‘ عدد برأءأت أ’خÎأع أŸسصجلة.
 -٣أ’أو ¤عاŸيا من حيث عمر ألفرد أŸتوقع.
 -٤ألثانية عاŸيا ‘ مبيعات ألكتب وأŸوسصيقى.
’جما‹.
’نفاق على ألبحوث وألتنمية كجزء من ألنا œأÙلي أ إ
 -٥ألثالثة عاŸيا ‘ أ إ
 -٦موطن لثÓث من أأك ٢٥ Èماركة متعددة أ÷نسصيات وأأوسصعها أنتشصارأ على مسصتوى
ألعا( ⁄تويوتا ،هوندأ ،سصو(www.project_syndicte.com) )Ê

نششاط ( )٧با’سستعانة باأ’طلسس اŸدرسسي ،ؤبالرجوع إا ¤مصسادر التعلم قم Ãا يأاتي:
حا عليها أأبرز ألصصفات أŸناخية مثل :أ◊رأرة ،أŸطر،
أأ) أرسصم خريطة لليابان موضص ً
ألضصغط أ÷وي مسصتعيًنا با’أطلسس أŸدرسصي.
ب) أكتب تقريًرأ عن أأبرز أŸشصكÓت ألبيئية ألتي تعا Êمنها أليابان ،وذلك
بتحديد أ’آتي:
’ صشفي
أŸشصكÓت ،أ’أسصباب ،ألنتائج ،أ◊لول ،مسصتعيًنا بالصصفحت‘ )٤٥ ،٤٤( Ú
أ’أطلسس أŸدرسصي.
نششاط ()٨

’ صشفي

أعقد وزمÓءك ندوة مصصغرة تدعون إأليها أأحد أأعضصاء غرفة Œارة وصصناعة عمان ،أأو
أأحد أأعضصاء إأدأرة ألتجارة وألصصناعة Ãنطقتكم ،وذلك لتبادل أ◊وأر حول إأفادة
ألسصلطنة من أÈÿأت أليابانية ‘ ›ال أ’قتصصاد بشصتى جوأنبه.
مÓحظة :من أŸهم توثيق مثل هذه أ’أنشصطة كتابًة وصصورًة وصصوًتا.
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٣
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العاصشمة

بكÚ

اŸسشاحة

 ٩,٦مليون كم ٢

أاك ÈاŸدن

ششنجهاي

أاتعلم من هذا الدرسس :
“ت ˘ ˘ ˘ ˘لك الصس Úحضس ˘ ˘ ˘ ˘ارة م˘ ˘ ˘ ˘زده˘ ˘ ˘ ˘رة عÈ

عدد السشكان  ١,٤مليار نسشمة (٢٠١٢م)
اللغة

الصشينية (الهانية)

العملة

يوان

مختلف العصسور.

ت˘ ˘ق˘ ˘ع م˘ ˘ع˘ ˘ظ ˘م اأراضس ˘ي الصس ‘ ÚاŸن ˘ط ˘ق ˘ة
اŸعتدلة الشسمالية.

بطاقة تعريفية عن الصصÚ

على الرغم من تعدد القوميات ‘ الصسÚ

الصص : Úتاريخ وحضصارة

إال اأن الحÎام اŸتبادل والتعايشش السسلمي

الصس Úدولة ذات حضسارة قدÁة وتاريخ عريق ،وتعد من
لنسسان القد ، Ëوتشس Òإا ¤ذلك
اأهم اŸواقع التي عاشش فيها ا إ
العديد من الآثار والكتشسافات .وقد بداأ تاريخ الصسÚ
اŸكتوب قبل خمسسة اآلف سسنة ،فاأصسبح الÎاث الصسيني
ك˘ ˘ن˘ ˘زا ل˘ ˘Óأم˘ ˘ة الصس˘ ˘ي˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة إا ¤ال˘ ˘ي˘ ˘وم .إال اأن ت ˘وا‹ ا◊روب
والصسراعات ب Úالأسسر الصسينية على السسلطة اأثر سسلًبا على
ال˘ب˘Óد واأب˘ط˘اأ م˘ن ع˘م˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘ن˘م˘ي˘ة وال˘ت˘ط˘وي˘ر .وب˘ع˘د ق˘يام
جمهورية الصس Úالشسعبية عام ١٩٤٩م بداأت ا◊كومة
ب ˘ب ˘ن ˘اء دول ˘ة ق ˘وي ˘ة ت ˘رتك ˘ز ع ˘لى ال ˘ق ˘وة الق ˘تصس ˘ادي˘ة ،إا ¤اأن
اسس ˘ ˘ت ˘ ˘ط ˘ ˘اعت الصس Úاأن تصس ˘ ˘ل ال ˘ ˘ي˘ ˘وم إا ¤مصس˘ ˘اف ال˘ ˘دول
الصسناعية الكÈى ‘ العا. ⁄

دفع بالدولة إا ¤التقدم والزدهار.
م ˘ا زالت ال ˘زراع ˘ة تسس ˘ي˘ط˘ر ع˘لى الق˘تصس˘اد
الصسيني ،على الرغم من اŸكانة الكبÒة
للصسناعة.
–اول الصس Úج˘ ˘ ˘اه ˘ ˘دة ت ˘ ˘ط ˘ ˘وي ˘ ˘ر ق ˘ ˘ط ˘ ˘اع
اÿدمات لزيادة قوة اقتصسادها.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعلمها:
الأمن الغذائي ،الأمن اŸائي ،الرسسوم
ا÷مركية ،سسد الأودية الثÓثة.

اŸوقع ا÷غرا‘ وأاشصكال السصطح

أاو’ن باتور

كوريا الشصمالية
بيو„ يا„
سسيئول

بكÚ

منغوليا

كوريا ا÷نوبية

ثمفو

هانوي

بوتان
بنجÓديشش

ماينمار

فينتيان

ڤيتنام تايÓند
بانكوك
ڤاكنوممببويندييا

داكا

را‚ون

طاجكسصتان
دوشسنبي
إاسسÓم أاباد
جامو
كابول
و كشصمÒ

نيبال

كاثمندو نيودلهي

با

الفلبÚ

مانيÓ

قرغيزيا

طشسقند

أافغانسصتان

تان
كسص

تايبيه

تايوان

بشسكيك

الصصــــÚ

’وسش

تقع جمهورية الصسين الشسعبية في شسرق
ق ˘ارة اآسس ˘ي ˘ا ،وت ˘ط ˘ل ع ˘لى السس ˘اح ˘ل ال ˘غ˘رب˘ي
للمحيط الهادي .وتاأتي في المرتبة الرابعة
بين دول العالم من حيث المسساحة بعد كل
م˘ ˘ن روسسـي ˘ا وك ˘ن ˘دا وال ˘ولي ˘ات ال ˘م ˘ت ˘ح ˘دة
الأمريكيـة .وما يميزها عـن الدول الأخرى
هو كثرة الدول المحيطة بها من جهة البر
والبحر (سست عشسرة دولة) ،وقد سساعــــــد

أاسستانا

مسسقط

الهنــــد

الشصكل ( :)٢٠الصص( Úسصياسصية)
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على ذلك طول السسواحل البالغ ( )١٨األف كم ،وتتبع الصس Úجزر متناثرة حولها يصسل عددها إا¤
( )٥٤٠٠جزيرة .وتقسسم الصس Úإاداريا إا )3٢( ¤منطقة إادارية موزعة إا ¤مقاطعات ومحافظات
وبلدات.
عادت (هو„ كو„) التي كانت –ت الحتÓل الÈيطا Êإا ¤الصس ‘ Úاأول يوليو عام
١٩٩٧م كمنطقة إادارية خاصسة،كما عادت (ماكاو) التي كانت محتلة من قبل الÈتغال إا¤

ن
نان لنج

جبال كون لون
سÓوين هضسبة التبت
س
نهر الغا„

نهر سسي كيا„

نهر

ميك

هينان
بحر الصس
 Úا÷نوبي

٨٦١١
اندسس

خليج البنغال

ــــا

ـــــ
ـ

Óيــ

س
ستي
براهما بوترا إاڤرسست لهم
مينيا كونكا
ا
٨٨٤٨

و„

ت

ايوان

ي
ا‚

نهر

جبال سسيخوتا ال Úبحر
اليا
بان

نه

بحر ا
الشسر لصسÚ
قي

سسهل
الشس الصسÚ
م
ا‹ نهر

تسسن لنج شسان

حوضس تارË

تيـــان شســـان

نهر

البحر
ا
أ’صسفر

آارتشس

جبال
صسحراء جوبــــــــي

التاي

بحÒة بلكاشس

ج

جبال خنجان الكÈى

وف

وي

ر هوا„ هو

نششاط ()١

ج

بال

يب
لون

جبال سسايان

منا

تتنوع الظواهر التضساريسسية ‘ الصسÚ
بشسك ˘ ˘ل ك ˘ ˘ب Òم ˘ ˘ا ب Úا÷ب ˘ ˘ال وال ˘ ˘هضس ˘ ˘اب
وال˘ ˘ت˘ ˘Óل وال˘ ˘ودي˘ ˘ان والصس˘ ˘ح˘ ˘ارى ،م ˘ث ˘ل:
هضس˘ب˘ة ال˘ت˘بت ال˘ت˘ي تك˘ونت ن˘ت˘ي˘ج˘ة ارت˘طام
الصس˘ف˘ي˘ح˘ة ال˘ه˘ن˘دي˘ة ب˘الصس˘ف˘ي˘ح˘ة الأوراسسية،
وهو ما اأدى إا ¤ارتفاع الهضسبة ،ويصسل
متوسسط ارتفاعها إا ¤اأك Ìمن (٤٠٠٠م)
ف˘ ˘وق مسس˘ ˘ت˘ ˘وى سس˘ ˘ط ˘ح ال ˘ب ˘ح ˘ر.وي ˘ن ˘عكسش
الم ˘ ˘ت ˘ ˘داد اŸسس˘ ˘اح˘ ˘ي الك˘ ˘ب Òل˘ ˘لصس Úع˘ ˘لى
التنوع اŸناخي ،لكن معظم اأراضسيها تقع
‘ اŸن ˘اط ˘ق اŸع ˘ت ˘دل ˘ة الشس ˘م ˘ال ˘ي˘ة وفصس˘ول˘ه˘ا
الأربعة واضسحة ومناسسبة للحياة والسسكن.

جبال سستانو فوي

بحÒة
بايكال

نهر ا‚ارا

الصس ٢٠‘ Úسسبتم Èعام ١٩٩٩م .

نهر

جودافاري

الشصكل ( :)٢١الصص( Úطبيعية)

اأ) ارجع إا ¤خريطة اآسسيا ‘ الأطلسش اŸدرسسي (الصسفحة  ،)٥3واكتب ‘ دفÎك:
 -١اŸوقع الفلكي للصس.Ú
 -٢الدول اÛاورة للصس Úمن جهة ال.È
 -3الدول اÛاورة للصس Úمن جهة البحر.
ب) ما اأثر اŸسساحة الكبÒة للدولة على النشساط القتصسادي فيها ؟
ج) اسستخرج من اÿريطة (الشسكل  )٢١الظواهر الآتية ،ثم سسجلها ‘ دفÎك ‘ جدول
يشسمل الظاهرة ومثال عليها:
هضسبة ،جبل ،نهر ،صسحراء ،سسهل ،بحÒة ،بحر.
89
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

السصكان واÛتمع الصصيني
تعد الصس Úاأك Ìدول العا ⁄سسكانًا ،حيث يوجد بها اأك Ìمن ( )٪٢٢من سسكان العا ،⁄وÁثل هذا
العدد ( )٥٥قومية مختلفة ،يتحدث ما يقارب من ( )٥3اأقلية منهم بلغة خاصسة مع ذلك اسستطاع اأبناء
هذه القوميات –قيق التعايشش السسلمي اŸشسÎك والعمل معا لبناء وطنهم.
وقد طبقت الصس Úسسياسسة الطفل الواحد للحد من اŸشسكÓت الجتماعية والقتصسادية والسسياسسية
الناجمة عن الزيادة الهائلة ‘ عدد السسكان و‚حت ‘ –قيق هدفها من هذه السسي اسسة ،حيث –ولت
من دولة ذات معدل إا‚اب مرتفع ومعدل وفيات منخفضش إا ¤دولة ذات معدل إا‚اب منخفضش
ومعدل وفيات منخفضش اأي ًضسا ،إال اأنه باŸقابل كانت لهذه السسياسسة اآثارها السسلبية اأي ًضسا.
نششاط ()٢

اأ) بالسستعانة باÿريطة شسكل ( )٢٢ومصسادر التعلم اıتلفة ،اأجب عن الأسسئلة الآتية :
 -١ما اŸقصسود بالكثافة السسكانية.
 -٢احسسب متوسسط الكثافة السسكانية ‘ الصس.Ú
 -3حدد اŸناطق التي تتميز بالكثافة السسكانية العالية ‘ الصس.Ú
 -٤وضسح اأثر كل من :التضساريسش واŸناخ والنشساط القتصسادي على توزع السسكان.
ب) براأيك  :كيف Áكن اأن يتاآلف ›تمع مكون من اأك Ìمن قومية ويتحدث باأك Ìمن لغة
‘ ›تمع واحد ؟ وما متطلبات هذا ا لتاآلف والتعايشش ؟
٥

كثافة السصكان
نسصمة /كم٢
أاك Ìمن ٢٠٠
٢٠٠ - ١٠٠
١٠٠ - ٥٠
٥٠ - ٥
٥-١
أاقل من ١

٦٠

بكÚ
طوكيو
أاوسصاكا

سصيئول

تيا‚Ú
’هور

شصنجهاي

نيودلهي
دكا

اŸدن الرئيسصة
عدد السصكان باÓŸيÚ
أاك Ìمن ١٠

كلكاتا

هو„ كو„
مانيÓ

كراتشصي

مومباي
بانكوك

تشصيناي

١٠- ٥
٥-١

الشصكل ( :)٢٢الكثافة السصكانية ‘ الصصÚ
90
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الوحدة السصادسصة

القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

النشصاط ا’قتصصادي
لنسس˘ان ب˘ه˘ا ،وخ˘Óل
ل ˘ل ˘ت ˘ن ˘م˘ي˘ة الق˘تصس˘ادي˘ة ‘ الصس Úت˘اري˘خ ع˘ري˘ق م˘رت˘ب˘ط ب˘حضس˘ارت˘ه˘ا واسس˘ت˘ي˘ط˘ان ا إ
٢٠٠٠سسنة ،ابتداء من القرن الثالث قبل اŸيÓد إا ¤القرن الثامن اŸيÓدي ،كانت التنمية القتصسادية
والعلمية والتكنولوجية على مسستوى متقدم ،وحقق الصسينيون خÓل هذه الفÎة الكث Òمن الخÎاعات
العلمية والتقنية.
: º∏q©J

تعت ÈالخÎاعات الصسينية الأربعة :البوصسلة ،البارود ،تقنية صسناعة الورق ،تقنية الطباعة،
اأدلة بارزة على التطور العلمي للصس ‘ Úمختلف الفÎات الزمنية.

وبعد قيام جمهورية الصس Úالشسعبية بداأت ا◊كومة ‘ البناء القتصسادي الذي يرتكز بشسكل رئيسسي
على تطوير الصسناعة ا◊ديثة ،فاأسسهم ذلك ‘ –سس Úالأوضساع القتصسادية ‘ الصس .Úو‘ اأواخر
لصسÓح والنفتاح ،والتي بداأت بفتح مناطق
سسبعينات القرن العشسرين بداأت الصس Úتطبيق سسياسسة ا إ
اقتصسادية خاصسة ،ومنحت امتيازات مالية وإادارية ووزعت جغرافيا على جميع اأراضسي الصس Úبهدف
–قيق عدالة التنمية ومسساعدة اŸناطق النامية .ويطلق عليها اليوم اسسم ' اŸارد الصسيني ' وذلك لقوتها
القتصسادية على اŸسستوى العاŸي.
واسستطاعت الصس Úاأن –قق معدلت ‰و عالية وصسلت ‘ عام ٢٠١١م إا )٪٩,٢( ¤ويعزى ذلك
إا ¤الأداء ا÷يد الذي اسستطاع القتصساد الصسيني اأن يحافظ عليه طوال خمسسة عشسر عاما من بدء
لصس ˘Óح ،وان ˘عكسش ه ˘ذا اŸسس ˘ت ˘وى ال ˘ع ˘ا‹ ع ˘لى زي ˘ادة م ˘ع ˘دل السس ˘ت ˘ه ˘Óك ل ˘Óأف ˘راد.وي˘ت˘وق˘ع اÈÿاء
ا إ
القتصساديون اأن يصسل حجم القتصساد ‘ الصس Úعام ٢٠٢٠م إا ٤( ¤تريليون) دولر لتصسبح بذلك
‘ مصساف اليابان والوليات اŸتحدة الأمريكية .ويواجه القتصساد الصسيني العديد من العقبات التي
لنتاج والنمو،
“نع اسستمرارية اÙافظة على معدل ا إ
واأهمها ارتفاع اأسسعار النفط العاŸية،وارتفاع اأعداد
الزراعة
ال ˘ب ˘اح ˘ث Úع ˘ن ال ˘ع ˘م ˘ل،ح ˘يث –اول م˘ع˘ا÷ة الأم˘ر
٪١0
لنتاج للحفاظ على اأدنى مسستوى من
بتغي‰ Òط ا إ
اÿدمات
اأعدادهم ،علًما باأن الصس– Úتاج إا ¤إايجاد عشسرين
٪٣٤
الصصناعة
مليون فرصسة عمل سسنويا.
وكباقي دول العا ⁄يتكون القتصساد الصسيني من
ثÓثة ›الت اأسساسسية يسسهم كل منها ‘ إاجما‹
النا œاÙلي للدولة،كما يشس Òالشسكل (. )٢3

1/1/15 11:58 AM

٪٤٧

الشصكل ( :)٢٣نسصبة مسصاهمة القطاعات ا’قتصصادية
‘ ا’قتصصاد الصصيني ٢٠١١م
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

اŸسساحة

اليابان

الصصÚ
 ٩,٦مليون كم٢

النمو ا’قتصسادي

٣٧٧,٨٣٥كم٢

٢٠٠٣م

٢٠٠٤م

 ٢٠٠٥م

٢٠٠٣م

٢٠٠٤م

 ٢٠٠٥م

٪٩,١

٪٨,٥

٪٨

٪٢,٧

٪٤,٣

٪١,٩

ا÷دول ( :)٣معطيات جغرافية واقتصصادية للصص Úواليابان

نششاط ( )٣أأ) أسستخرج من ألنصص ألسسابق مقومات ‚اح أ’قتصساد ألصسيني.
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ب) أدرسص و›موعتك أ÷دول رقم ( ،)٣ثم أأجب عن أ’أسسئلة أ’آتية:
 -١قارن ب Úمسساحة كل من ألصس Úوأليابان ،وعÓقة ذلك بتوأفر أŸوأرد ألطبيعية.
القوى والتكتÓت ا’قتصصالد
الوحدة السصادس
جوياًحةألدفةفياراللسصعقالدبسميصنةهما.
ص تةتبع ألنمو أ’قتصسادي لكل من ألصس Úوأليابان  ،مسستخر٢
 -٣ما أأثر ‰و أ’قتصساد وتطوره على ألسسكان وأÛتمع ؟

الصصÚ

اŸسساحة
’ونشنصكطمة٢التي تقوم بها
القطاعات ا’قتصصادية وأا٦ب,ر٩ز مالي أ
النأاموو ا ً
’’:قاتلزصرسادعية

٢٠٠٣م

٢٠٠٤م

 ٢٠٠٥م

اليابااŸسنساحة

الصصÚ

٣٧٧,٨٣٥كم٢

 ٠٠٣ا٢لمنمو ا’٤ق٠ت٠صس٢امدي

٠٢٠٠٣٠٥م٢م

 ٩,٦مليون كم٢
٢٠٠٤م

٢٠٠٥

٪١
٩،,٦
“تلك ألصس Úحوأ‹ (١
٪٪
١٪٩
١١,،١
٪ي “ثل ٩,٩٦
٢ة٪للزرأعة ,،٣و٤ألت
 )١١مليو,٥ن٨ه٪كتار من أ’أ٨رأ٪ضسي ألص٧سا◊,
٠ا٢تم،جغرواتفيÎةكوزاقأتŸنصصاادطيقة لأللصزصرأ
Úعويالةيابا
‘ولع(ا٣م)١:مع١طي
÷Úد
من أŸسساحة ألكلية للصس ا
ي :)٣معطيات جغرافية واقتص
‘ن ألشسمال وألشسمال األ÷شدسورقل (
و›رى نهر أليا‚تسسي أ’أوسسط وأ’أسسفل ودلتا نهر أللؤولؤو وحوضص سسيتشسوأن.
٪٨,٥

٪٨

طنص(سي ’ )Ú.٣تأأز)أ ألسسأتلبل
حت أصس’اقتديصةس،ادفنإاأشلشناصسأيل
خرو أجلسمسنكاألنÊصألصسأسلرسيساعبقوألمتقحوموا’تت‚أا’ق
طى(٣أل)رغم أأم)نأسأسلتنم
نششاعل
خرد أجلزمرأنعألنيصص ألسسابق مقومات ‚ا
جمبŸنعظنم أة أ’أس’أسئغلةذيأة’آوتأيلةز:ر
كزأرأ÷عديو أل’أروقمل (عا٣م)٨،ث٩م٩أأ١
حوصسعاتء أل
ب ً)عاأ لدنتراسئصج أو إ
أ’أول ‘ ألعا ⁄تب
’›م
حودةعتك أ÷دول رقم (،)٣
بأ)عأةدلرسÓأص∙ أوŸت›م
’قتÚصسواألديأالباصسني،نيوعÓ⁄تقعةدذل–ظ
ك بىت بواأأفهرميأتŸهوا١أ أرل-دسقسأاالبرطقبنةي بنعتيية
ع أحلةزركأعليمن‘ألأصس
كاننةب ألÚق مطاسسا
(ألفاو) .مع ذلك ف١إا-ن قمار
.Úجمةسساحة كل من ألصس Úوأل
كمتنظ أللصألسزÚرأوعأةليأابŸاصسند،رمأسس’أتوخلر لل
للتطور ألسسريع لÓأن
٢ل ب-شيسنترتهيبمعا
جًام أعليفشرسةق
٢ش-س تطتبةعغألÒن أملوز أرأ’عقيتةص،ساودميع لذلكل
ح أ.ةلنكمبوÒأة’قتصسادي لكل من ألصس
Úاد‘وأتلطزروأرعهةعل٠ى ٦أل٪سمسنكاننسسبوةأ أل
من سسكان ألصس٣.Úو-تبلماغ أأنثسرسب‰ةوألأعا’قمتلصس
Ûتعمماعل؟ ألصسيني -٣ .Úما أأثر ‰و أ’قتصساد وتطوره على ألس
وتعا ÊأŸناطق ألريفية وألزرأعية عموما من مشساكل طبيعية وبشسرية .وأأخطر أŸشساكل ألطبيعية هي
مشسكلاةلألقتطصساحعارتوتااآك’لق أتلصÎصباةديحيةثوأاتبصسرزل ناسس أ
’نشصطة التي
‹ (ت٧ا٪’٣قت)،صصوايدزيدأدة وأابرز ا أ
’بنةشأص’أطرأةضاسليت أيŸعترقضوسةم للبتهاصسحر إأال¤قحطاوأعا
تفاقم هذه أŸشسكلة نتيجة لÓأسسباب أ’آتية:
92
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أاو ً
’ :الزراعة

أاو ً
’ :الزراعة

٪١١،٦
Úيح“وثأل‹٩(٦
“تلك ألصس Úحوأ‹ ( )١١١،٦مليون هكتار من أ’أرأضسي ألصسا◊ة لل“تزلرأكعةأل،صسوألت
 )١مليون هكتار من أ’أر
‘سأسلاشسحةما أللكولأيلةشسللماصسل أ
Úلشس‘رقعيام ٢٠١١م ،وتÎكز أŸ
من أŸسساحة ألكلية للصس ‘ Úعام ٢٠١١م ،وتÎكز أŸناطق ألزرأعيمةن أŸ
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

لجمالية للبÓد.
زيادة مسساحة الأراضسي الصسحراوية التي تشسكل ثلث اŸسساحة ا إ
ا÷فاف الذي يسسيطر على اŸناطق الشسمالية من البÓد .
لفراط ‘ اسستغÓل الأراضسي الزراعية .
ا إ
وباŸقابل تعمل ا◊كومة الصسينية على مواجهة هذه اŸشسكلة بالعديد من اŸشساريع التي توقف اسستمرار
التصسحر حفاظا على البيئة الأحيائية والتنمية القتصسادية والجتماعية ،ولتحقيق الأمن الغذائي واŸائي
لنتاج الزراعي وارتفاع دخل اŸزارع من ( )٨٢دولًرا إا¤
والبيئي .وكانت النتيجة زيادة حجم ا إ
( )١٦١دولًرا سسنوvيا .ومن اأهم اÙاصسيل الزراعية ‘ الصس Úا◊بوب والأرز حيث تصسل مسساهمة
لنتاج العاŸي من الأرز إا )٪٢٨,٧( ¤لعام ٢٠١١م ،وتÎكز زراعة الأرز ‘ ا◊وضش
الصس Úمن ا إ
الأسسفل من حوضش نهر اليا‚تسسي ،حيث تتميز هذه اŸنطقة بانبسساطها وانخفاضش اأراضسيها وتنتشسر بها
الأنهار والبحÒات فيوفر ذلك اŸوارد اŸائية الÓزمة للزراعة ،وتنتشسر باŸنطقة نفسسها زراعة الشساي
وتربية دودة القز.
: º∏q©J

äÉeƒ∏©e
ÈàNG

يعد الأرز اŸصسدر الأسساسسي للغذاء بالنسسبة إا ¤الصسيني .Úو‘ اŸاضسي كان الناسش يحيون
بعضسهم بع ًضسا بعبارة 'هل تناولت اأرزك اليوم ؟ ' .

وعلى اŸدى الطويل حافظت الصس Úعلى ‰و سسريع ‘ إانتاج ا◊بوب وقطاعات التشسج Òوتربية
الدواجن والأسسماك ،وقد اأسسهم ذلك ‘ النمو السسريع وارتفاع مسستوى معيشسة الفرد .و تطمح ا◊كومة
إا ¤تعزيز قطاع الزراعة وتطويره من خÓل زيادة مسساحات الأراضسي الزراعية ورفع إانتاج ا◊بوب
لعانتهم.
ومسساعدة اŸزارع Úبإانشساء صسناديق إ
: ºq∏©J

ن ˘ه ˘ر ال ˘ي ˘ا‚سس ˘ت ˘ي ه ˘و اأط ˘ول اأن ˘ه ˘ار الصس ،Úوه ˘و ث ˘الث اأط˘ول ن˘ه˘ر ب˘ال˘ع˘ا ⁄ب˘ع˘د ال˘ن˘ي˘ل
والأمازون .ويعد سسد 'الأودية الثÓثة ' على نهر اليا‚سستي اأشسهر مشسروع هيدروليكي ‘
العا ،⁄حيث بداأ إانشساؤوه عام ١٩٩٤م ،وهو اأك Èمشسروع للطاقة الكهربائية ‘ الصس.Ú

9٣
1/1/15 11:58 AM

47 bk.indd 93

DRASAT 10 (L3+4) :final unit†6 (1-3) new 11/2/14 2:25 PM Page 94

القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

نششاط ()٤
ك ˘ي ˘ف Áك ˘ن ل ˘ه ˘ذا
السس˘ ˘ ˘ ˘ ˘د اأن ي˘ ˘ ˘ ˘ ˘غ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘ ˘ ˘ي
اح ˘ ˘ت˘ ˘ي˘ ˘اج˘ ˘ات اŸزارعÚ
ال˘ ˘ذي˘ ˘ن ي˘ ˘ع˘ ˘يشس˘ ˘ون ع˘ ˘لى
ضس˘ ˘ف˘ ˘ت˘ ˘ي ال˘ ˘ن˘ ˘ه˘ ˘ر؟ وه ˘ل
Áكن اأن تكون له اآثار
سسلبية ؟

©e

’ودية الثÓثة
شصكل ( : )٢٤سصد ا أ
نششاط ()٥

أا) اقرأا اŸقولة التالية ›يبا عما يليها من أاسصئلة :

' “تلك الصس )٪٧( Úمن الأراضسي الزراعية ‘ العا ،⁄ويسسكنها ( )٪٢٢من سسكان العا.' ⁄
 -١هل تسستطيع الصس Úاأن –قق الأمن الغذائي لسسكانها ؟ وŸاذا ؟

 -٢هل تتوقع اسستمرار زيادة مسساحة الأرضش الزراعية ‘ الصس Ú؟ وŸاذا ؟

 -3كيف Áكن الوصسول إا ¤حل مناسسب Ÿعا÷ة مشسكلة نقصش الأراضسي الزراعية ؟

ب) أاوجد العÓقة ب Úكل من العبارت Úالآتيت:Ú

‚ -١اح وازدهار الزراعة كنشساط اقتصسادي وخلو اŸنطقة من اŸشسكÓت الطبيعية
والبيئية (اسستعن بالأطلسش اŸدرسسي ـ الصسفحت.)٤٥،٤٤ Ú

 -٢ازدهار زراعة الأرز وانخفاضش الأرضش وكÌة اŸياه فيها.

ثانًيا  :الصصناعة
اعتمدت الصس ‘ Úبناء هيكلها القتصسادي على تطوير الصسناعة ا◊ديثة : º∏q©J

لنتاج الصسناعي ببناء قواعد واأحزمة صسناعية حول اŸدن.
وإانعاشش قدرات ا إ

وسساعدت وفرة اŸعادن على ازدهار الصسناعة ‘ الصس ،Úحيث إانها “تلك
جميع اأنواع اŸعادن تقريًبا ،و–تل مركز الصسدارة ‘ احتياطي العديد من
الأنواع لسسsيما الفحم .ومن اأهم القواعد الصسناعية التي اأُنشسئت ‘ اأو¤
لصس ˘Óح الق ˘تصس ˘ادي ق ˘واع ˘د صس ˘ن˘اع˘ة ا◊دي˘د والصس˘لب ‘ م ˘دي˘ن˘ت˘ي
فÎات ا إ
اآنشسان وتبشسي ‘ شسمال شسرقي الصس Úالغنيت ÚباŸوارد اŸعدنية .وتتمتع هذه
اŸــدن باأسسسش صسنـــــاعية جــــــيدة .

فحم

٪٦٨

نفط

٪١٩

غاز طبيعي
أاخرى

٪٤,٤

٪٨,٦

مصصادر الطاقة الصصينية
عام ٢٠١٠م
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إاضسافة إا ¤إانشساء ›موعة من اŸؤوسسسسات الصسناعية الرئيسسية الكبÒة ا◊جم ‘ العديد من اŸدن مثل
بك .Úواهتمت الصس Úبتوزيع الصسناعات السسÎاتيجية لتعزيز القوة الصسناعية ‘ ال Èالصسيني ،كما
اسستطاعت اأن تؤوسسسش نظاًما صسناعvيا واسسع النطاق
حجم اإ’نتاج (٢٠٠٧م)
اŸعدن
يشسمل القطاعات اıتلفة .
 ٢,٥٣٧مليون طن
الفحم
و“ي˘ ˘زت الصس˘ ˘ن˘ ˘اع ˘ة الصس ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة ب ˘ق ˘درت ˘ه ˘ا ع ˘لى
الفو’ذ
 ٤٩٥مليون طن
مواجهة الصسناعات الأخرى ذات ا÷ودة العالية
من خÓل إانتاج سسلع شسبيهة لها باأسسعار وكلف ة
 ٣,٣٧٠مليون برميل/يوم
البÎول اÿام
اأقل ،ففتح ذلك سسوقا عاŸية .وفيما يلي بعضش من
’نتاج الصصيني لبعضس اŸعادن
ا÷دول ( :)٤حجم ا إ
اأهم الصسناعات الناشسئة ‘ الصس: Ú

صصناعة السصيارات :
شس˘ه˘دت صس˘ن˘اع˘ة السس˘ي˘ارات ‰وا سس˘ري˘ع˘ا
خÓل السسنوات الأخÒة ،وهو ما جعلها ‘
اŸرتبة الأو ‘ ¤عام ٢٠١١م Ãعدل إانتاج

١٨,٤١٨م ˘ل ˘ي ˘ون سس ˘ي ˘ارة وب ˘نسس ˘ب˘ة  ٪٢3م˘ ˘ ˘ن
اإلنتاج ال˘ع˘اŸي ل˘لسس˘ي˘ارات .وت˘ت˘ج˘ه صس˘ن˘اعة

السسيارات ‘ الصس Úنحو ‰ط Úمختلفين
هما:

اأ -اسستÒاد قطع غيار السسيارات وŒميعها ‘ الصس .Úوقد

واجهت ا◊كومة هذا النمط برفع الرسسوم ا÷مركية
عن هذه القطع .

ب -ابتكار سسيارات جديدة بعÓمات صسينية خاصسة ،

لب˘داع والع˘ت˘م˘اد ع˘لى ال˘ق˘وة
وي ˘ت ˘ط ˘لب ذلك –ف ˘ي ˘ز ا إ
الذاتية .وقد ” دمج العديد من شسركات السسيارات

الصس ˘غÒة ل ˘تشسك ˘ي ˘ل شس ˘رك ˘ات كÈى ت ˘ع ˘زي ˘زا ل ˘ق ˘درت ˘ه ˘ا
البحثية والتصسنيعية والتصسميمية الكاملة وزيادة حجم

لنتاج لÓأسسواق الداخلية واÿارجية.
ا إ

شصكل ( : )٢٥تصصنيع السصيارات الصصينية

اإ’نتاج ٪

الدولة
الصشÚ

٢3

الو’يات اŸتحدة

١٠,٨

اليابان

١٠,٥

أاŸانيا

٧,٩

كوريا ا÷نوبية

٥,٨

الهند

٤,٩

الÈازيل

٤,3

اŸكسشيك

3,٤

أاسشبانيا

٢,٩

فرنسشا

٢,٩

’نتاج العاŸي للسصيارات (٢٠١١م)
ا÷دول ( : )٥ا إ
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نششاط ()٦

القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

فسصرالعبارات الآتية:
اأ) اŒاه الصس Úلتنشسيط القطاع الصسناعي للنهوضش باقتصسادها.
ب) سسرعة انتشسار الصسناعات الصسينية ‘ الأسسواق الداخلية واÿارجية.
ج) فرضش الرسسوم ا÷مركية على قطع غيار السسيارات اŸسستوردة.

’جهزة الكهربائية اŸنزلية :
صصناعة ا أ
تشسهد هذه الصسناعة ‰وا وانتشسارا لفت ‘ Úالأسسواق التجارية ‘ الصس ،Úحيث ارتفع حجم مبيعاتها
السسنوي من ( )٪٨إا )٪١٤( ¤خÓل السسنوات الأخÒة ،ويقبل اŸسستهلكون على هذه الصسناعات
لأسسباب عدة منها الشسركات التنافسسية ا÷ديدة التي تظهر ‘ الأسسواق التي تقدم تصساميم جديدة منافسسة
وباأسسعار اأقل ،إاضسافة إا ¤الشسركات القدÁة ‘ هذا اÛال ،كما اأن هذه الصسناعة تشسجع اŸسستهلكÚ
ب ˘اق ˘تصس ˘اده ˘ا ل ˘ل ˘ط˘اق˘ة .وم˘ن اأب˘ رز ه˘ذه الصس˘ن˘اع˘ات اأج˘ه˘زة ال˘ت˘ل˘ف˘از  ،والأل˘ع˘اب اÙم˘ول˘ة ،وال˘ث˘Óج˘ات،
والغسسالت ،اأجهزة اŸيكرويف ،وغÒها الكث.Ò

ومن أابرز الصصناعات ‘ الصص: Ú

ا◊ديد والصسلب واŸنسسوجات الصسوفية والقطنية وا◊ريرية بسسبب تربية دودة القز والسسيارات
للكÎونيات.
واŸعدات الثقيلة والطائرات واŸعدات الزراعية وا إ
وتعتمد الصسناعات على مدى توافر مصسادر الطاقة ،ونظًرا للنمو القتصسادي الهائل الذي حققته
الصس Úفإان حاجتها إا ¤مصسادر الطاقة اıتلفة زادت ،و–ولت من دولة مصسدرة إا ¤دولة مسستوردة ‘
 Óازدياد معدل النمو القتصسادي
هذا اÛال ،فمث ً
لنتاج
( ‘ )٪١٠السسنوات الأخÒة اسستدعى زيادة ا إ
من الطاقة الكهربائية ما ب ١3( Úو Ÿ )٪١٤واكبة
هذا النمو .و–اول الصس Úحماية البيئة واÙافظة
عليها باتباع الأسسلوب الذكي للطاقة (الأقل هدرا)،
وفر ضش اŸزيد من قوان Úالرقابة البيئية للتقليل من
الشصكل ( :)٢٦دودة القز
التلوث ‘ اŸدن الكÈى.
نششاط ()٧

ارجع إا ¤الصسفحة ( )٧٥من الكتاب اŸدرسسي ثم ناقشش وزمÓءك اأبرز

التحديات القائمة حاليا ب Úالصس Úوالوليات اŸتحدة الأمريكية.
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ثالثًا :اÿدمات
صساحبت النمو القتصسادي زيادة هائلة ‘ اأعداد سسكان اŸدن واأعداد اŸدن نفسسها .ل يرتكز
القتصساد ‘ الصس Úعلى قطاع اÿدمات مثل :اليابان والوليات اŸتحدة الأمريكية ،ويعود ذلك إا¤
قوة القطاع الزراعي ‘ البÓد واعتماد السسكان والدولة عليه .مع ذلك فإان هذا القطاع يعد القوة
الدافعة واÙفزة للنمو القتصسادي لسسيما فيما يتعلق Ãجال اŸواصسÓت والتصسالت والسسياحة واŸالية
واŸطاعم والبيع والنقل .ويرحب اÛتمع الصسيني باÿدمات ا لجتماعية واسستغÓلها خاصسة تلك التي
تهدف إا ¤تسسهيل معيشسة اŸواطن.Ú
ول تزال هناك بعضش اŸصساعب التي تواجه قطاع اÿدمات الناشسئ تتم معا÷تها بوضسع القوانÚ
وتوحيد معاي ÒاŸمارسسات التسسويقية والتجارية واللتزام بها لضسمان اسستمرارية ‰و هذا القطاع.

الشصكل (  :)٢٧تطور أاعداد المدن في الصصين

نششاط ()٨

اكتب مذكرة توضسح فيها طبيعة العÓقات العمانية الصسينية من الناحية التاريخية
والقتصسادية  ،وكيف Áكن للسسلطنة اأن تسستفيد اقتصساديا ‡ا وصسلت إاليه الصس، Ú

’ صشفي

مسستفيًدا Ãا درسسته ‘ الصسف التاسسع من كتاب الدراسسات الجتماعية.
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تعد التنمية القتصسادية دافعا قويا لظهور العديد من
ال˘ ˘ت˘ ˘ج ˘ارب الق ˘تصس ˘ادي ˘ة ‘ مختلف ال ˘ ˘دول ،وذلك
لتحسس Úوضسعها و–قيق اÿطط التنموية اŸوضسوعة
مسسبقا ،والرتقاء بشسعوبها من خÓل –سس Úظروف
اŸعيشسة وزيادة معدل الدخل.
وقد ظهرت العديد من التجارب القتصسادية بعد ما
اأفرزته ا◊رب العاŸية الثانية من خسسائر بشسرية ومادية
اسستدعت دول العا ⁄إا ¤إاعادة البناء والتعويضش على
اأسس ˘اسش م ˘ن ال ˘ت ˘ع ˘اون وال ˘تك ˘ام ˘ل .وق ˘د ب˘رزت ›الت
التعاون ‘ ا÷انب القتصسادي على وجه اÿصسوصش،
ن ˘ت ˘ي ˘ج ˘ة ل ˘ظ ˘ه˘ور ال˘ع˘دي˘د م˘ن اŸشسك˘Óت ال˘ن˘اج˘م˘ة ع˘ن
التخلف القتصسادي حينها ،فظهرت Œمعات لدول
م ˘ت ˘ج ˘اورة ت ˘ه ˘دف إا ¤ت ˘ن ˘م ˘ي ˘ة ال ˘ت˘ج˘ارة و–ري˘ره˘ا بÚ
ال˘ ˘دول الأعضس˘ ˘اء ودف˘ ˘ع ع˘ ˘ج˘ ˘ل ˘ة ال ˘نشس ˘اط الق ˘تصس ˘ادي
ل˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق م˘ع˘دلت ال˘ن˘م˘و اŸط˘ل˘وب˘ة ،واأط˘ل˘ق ع˘لى تلك
التجمعات مصسطلح 'التكتÓت القتصسادية '.

أاهمية التكتÓت ا’قتصصادية

أاتعلم من هذا الدرسس :
للتكتÓت القتصسادية اأهمية كÈى ‘ –قيق

التقارب وتوثيق العÓقات ب Úالشسعوب .

ُي˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘د ال–اد الأوروب˘ ˘ ˘ي اأه˘ ˘ ˘م اŸن ˘ ˘ظ ˘ ˘م ˘ ˘ات
القتصسادية العاŸية.

اع ˘ت ˘م˘د ال–اد الأوروب˘ي سس˘ي˘اسس˘ات وب˘رام˘ج
م˘ ˘ت ˘ع ˘ددة ل ˘ت ˘ح ˘ق ˘ي ˘ق الأه ˘داف اŸنشس ˘ودة م ˘ن
إانشسائه.
ُت ˘ع ˘د راب˘ط˘ة الآسس˘ي˘ان م˘ن ال˘ن˘م˘اذج ال˘ن˘اج˘ح˘ة
للتعاون ب Úالدول النامية .
–اول دول رابطة الآسسيان التحول من دول
مصس ˘ ˘درة ل ˘ ˘ل ˘ ˘م ˘ ˘واد اÿام إا ¤دول مصس ˘ ˘ن ˘ ˘ع ˘ ˘ة
ومنتجة.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعلمها:
التكتÓت القتصسادية ،التخلف القتصسادي،
ا◊واج˘ ˘ ˘ز ا÷م˘ ˘ ˘رك˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة ،ال–اد الأوروب ˘ ˘ي،
اليورو ،النافتا ،الآسسيان.

تع ÈالتكتÓت القتصسادية عن التضسامن والتكامل
ب Úالدول الأعضساء ،كما تع Èعن رغبة كبÒة ومتبادلة ب Úاأعضساء الكتلة الواحدة لتحقيق مزيد من القوة
القتصسادية .واليوم تتجه معظم دول العا ⁄لتكوين مثل هذه التجمعات حتى اأصسبحت ل تخلو اأي من
قارات العا ⁄منها ،لتع Èعن عصسر العوŸة واŒاه الدول نحو التجارة الدولية.
وللتكتÓت القتصسادية اأهمية كÈى ‘ –قيق التقارب وتوثيق العÓقات ب Úالشسعوب وإارسساء قواعد
لنتاج سسواء كان ذلك ‘ اÛال
لقليمي ‘ ا إ
السسÓم والسستقرار  ،كما اأنها تسسهم ‘ زيادة التخصسصش ا إ
الزراعي اأو الصسناعي اأو غÒهما،فينعكسش ذلك على زيادة حجم التجارة اÿارجية من جهة وزيادة حجم
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السسوق الداخلي من جهة اأخرى ،وإازالة القيود وا◊واجز ا÷مركية ب Úالدول الأعضساء ،وهو ما يعزز القوة
القتصسادية لأعضساء التكتل القتصسادي على اŸسستوى العاŸي وقدرته على اŸسساومة والتفاوضش الدو‹.
نششاط ()١

äÉeƒ∏©e
ÈàNG

ناقشش و›موعتك إاجابات الأسسئلة الآتية وسسجلها ‘ دفÎك :
 ما اŸقصسود بالتكتÓت القتصسادية ؟ ما العوامل الطبيعية والبشسرية الواجب توافرها لقيام اأي تكتل اقتصسادي ؟ -كيف تÈهن على اأهمية التكتÓت القتصسادية ؟

‰اذج لبعضس التكتÓت ا’قتصصادية ‘ العا⁄
 -١النافتا ) : (NAFTAوŒمع ب Úالوليات اŸتحدة الأمريكية وكندا واŸكسسيك.
 -٢ال–اد الأوروبي ) : (Europain Unionيضسم ( )٢٨دولة اأوروبية.
 -3الآسسيان): (Association of Southeast Asian Nationsيضسم ( )١٠دول من جنوب شسرق اآسسيا.
 -٤ال–اد الأفريقي :يضسم معظم الدول الأفريقية.
 -٥رابطة الدول اŸطلة على اÙيط الهندي  :تضسم سسبع دول مطلة على اÙيط الهندي ومنها سسلطنة ُعمان.
› -٦لسش التعاون اÿليجي :ويضسم دول اÿليج العربي السست.
وفيما يلي نتطرق إا ¤بعضش هذه التكتÓت التي سسجلت حضسورا وإاسسهاما ‘ السساحت Úالقتصسادية
والسسياسسية :

أاو ً
’وروبي (  ، ) Europain Unionنشصأاته وتطوره :
’ :ا’–اد ا أ
ن˘ ˘ب˘ ˘عت فك˘ ˘رة ال–اد الأوروب˘ ˘ي م ˘ن فك ˘ر
اقتصسادي بالدرجة الأو ¤يهدف إا ¤التكامل
ب Úالدول الأوروبية وتكوين اأوروبا متحدة؛
لسسيما بعدما تعرضست له دول القارة من
خسس˘ ˘ائ˘ ˘ر ن˘ ˘اŒة ع˘ ˘ن ا◊رب Úال ˘ع ˘اŸي ˘ت Úالأو¤
وال˘ ˘ث˘ ˘ان˘ ˘ي˘ ˘ة،وال ˘ت ˘ي وصس ˘ل ال ˘دم ˘ار والضس ˘ح ˘اي ˘ا
خ ˘Óل ˘ه ˘م ˘ا إا ¤مسس ˘ت ˘وي˘ات  ⁄ت˘ع˘رف ال˘بشس˘ري˘ة
مثلها ع Èالتاريخ.

: º∏q©J

أارقام وحقائق عن قارة أاوروبا :
اŸسساحة ١٠,٤3٦,٢3٥ :كم.٢
عدد السسكان  ٧33 :مليون نسسمة.
عدد الدول  ٤٤ :دولة.
اأطول الأنهار  :نهر الفو÷ا.
اأك Èالدول  :روسسيا.
اأصسغر الدول  :الفاتيكان.
اأعلى اŸناطق ارتفاعا  :جبل الروسش (روسسيا).
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

ويعد ال–اد الأوروبي اأهم اŸنظمات السسياسسية والقتصسادية الدولية ،نشساأ Ãوجب اŸعاهدة التي
وقعت ‘ روما ‘ اÿامسش من مارسش عام ١٩٥٧م من قبل سست دول اأوروبية هي :اأŸانيا ،فرنسسا،
هولندا ،بلجيكا ،لكسسمبورج ،إايطاليا ،وÃقتضساها شسرعت هذه الدول ‘ إانشساء السسوق الأوروبية
اŸشسÎكة التي تطورت واأفضست إا ¤قيام ال–اد الأوروبي Ãوجب معاهدة ماسسÎخت عام ١٩٩٢م.
شسمالية

طبية ال
ئرة الق

الدا

فن
نـــــدا
ل

السصو

’وروبي
الشصكل ( : )٢٨علم ا’–اد ا أ
: º∏q©J

الد‰ارك

إايرلندا
بريطانيا

ا
لÈت

إايط

الي

إاسصبانيا

غال

هولندا
بولنــــدا أاŸانيــــا بلجيكا
لوكسصمبورج
سصلوفاكياالتشصيك
فرنسصــــــــا
يا النمسصا
هنجار سصلوفينيا
رومانيا
كرواتيا
بلغاريا
ــــا

عـــلـــم ال–ـــاد الأوروبــي
م ّ
كون مــن ‚ ١٢ـمة صسفراء
موضسوعة بشسكل دائري على
خ ˘ل ˘ف ˘ي ˘ة زرق ˘اء ال˘ل˘ون الأزرق
Áثل الغـرب ،العــدد Á ١٢ثل
الك˘ ˘م˘ ˘ال وال˘ ˘وضس ˘ع ال ˘دائ ˘ري
ي˘رم˘ز ل˘ل˘وح˘دة .ع˘دد ال˘ن˘ج˘وم
ث ˘ ˘ابت ل ي ˘ ˘ت ˘ ˘غ Òب ˘ ˘ت˘ ˘غ Òع˘ ˘دد
اأعضساء ال–اد.

يــــــد

إاسصتونيا
’تفيا
ليتوانيا

اليونان

قÈصش

مالطا

دول ا’–اد اأ’وروبي

’وروبي
الشصكل ( )٢٩دول ا’–اد ا أ

’وروبي :
’هداف من توسصيع ا’–اد ا أ
ا أ
يسسعى ال–اد إا– ¤قيق جملة من الأهداف ،بعضسها قصس ÒاŸدى وبع ضسها بعيد اŸدى ،وقد عمل
ال–اد على وضسع السسÎاتيجيات والسسياسسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف .ويسسعى ال–اد الأوروبي
إا ¤توسسيع مسساحته ا÷غرافية وزيادة عدد الدول اŸنتسسبة إاليه وذلك لتحقيق عدة اأهداف منها :
 -١توحيد اأوروبا بطريقة سسلمية بعد عقود من النقسسام والصسراعات.
– -٢قيق السستقرار والرخاء للدول الأعضساء لتصسبح اأوروبا اأك Ìاأمانًا.
 -3إايجاد سسوق موحد يسسهم ‘ تعزيز اقتصساد ال–اد الأوروبي ،وتوف Òف رصش العمل ،ويزيد من قوة
ال–اد الأوروبي على مسستوى العا.⁄
١00
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

لصسÓحات القتصسادية والجتماعية لÓنضسمام
– -٤فيز الدول الأوروبية الأخرى للقيام بالعديد من ا إ
إا ¤ال–اد.
 -٥جذب السستثمارات الأجنبية التي سساعدت ‘ –قيق معدلت ‰و سسريعة ‘ اقتصساديات الدول
اŸرشسحة لÓنضسمام.
يوضسح ا÷دول ( )٦مراحل ‰و ال–اد مع تتبع لأهم اŸسسميات التي اأطلقت عليه سسابًقا ،مع العلم اأن
اŸفاوضسات ما تزال مسستمرة لدخول اأعضساء جدد ل–Óاد ،لتحقيق التوسسعا ت اŸسستقبلية التي يؤومل اأن
تكون بداية ل–اد اأوروبي متكامل القوى .وهناك دول اأوروبية ل تسسعى لÓنضسمام ل–Óاد الأوروبي
مثل سسويسسرا والفاتيكان.
اŸسشمى

الدول

السشنة

اÛموعة الأوروبية للفحم وا◊ديد اأŸانيا ،إايطاليا ،بلجيكا ،فرنسسا ،لوكسسمبورج ،هولندا.

١٩٥١م

اأŸانيا ،إايطاليا ،بلجيكا ،فرنسسا ،لوكسسمبورج ،هولندا.

١٩٥٧م

الد‰ارك ،ايرلندا ،بريطانيا

١٩٧3م

الـيـونــــان

١٩٨١م

الÈتغال ،إاسسبانيا

١٩٨٦م

النمسسا ،فنلندا ،السسويد

١٩٩٥م

اÛموعة الأوروبية القتصسادية

ال–اد الأوروبي

قÈصش ،التشسيك ،اسستونيا ،لتفيا ،مالطا ،بولندا،
سسلوفاكيا ،سسلوفينيا ،هنغاريا ،ليتوانيا

الدول اŸرشسحة لÓنضسمام

٢٠٠٤م

بلغاريا ،رومانيا

٢٠٠٧م

كرواتيا

٢٠١3م

تركيا ،صسربيا  ،ا÷بل الأسسود  ،مقدونيا  ،ايسسلندا

سسيتم انضسمامها ‘ حال اسستوفت
الشسروط الÓزمة للعضسوية

’وروبي وتوسصعه
ا÷دول ( )٦مراحل بناء ا’–اد ا أ

نششاط ( )٢من خÓل ا÷دول السسابق وبالسستعانة باÿريطة الشسكل ( )٢٩اأجب و›موعتك عن
الأسسئلة الآتية:
 -١ما الهدف الرئيسسي من قيام ال–اد الأوروبي ؟
 -٢تتبع نشساأة ال–اد الأوروبي وتطوره .
 -3براأيك  :ما الأسسباب التي دفعت باقي دول القارة إا ¤النضسمام ل–Óاد ؟
 -٤هل تتوقع اسستمرار التوسسع ‘ ال–اد ؟ وŸاذا ؟
Ÿ -٥اذا يجب على باقي الدول الأخرى اسستيفاء شسروط معينة لÓنضسمام إا ¤ال–اد ؟
 -٦فسسر  :عدم رغبة بعضش الدول الأور وبية ‘ النضسمام ل–Óاد .
١0١
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

النتائج اÎŸتبة على التوسصع :
يعد التوسسع الذي حدث عام ٢٠٠٤م هو الأضسخم ‘ تاريخ ال–اد الأوروبي ،وقد ترتبت عليه
تغيÒات جذرية نتعرف عليها من خÓل ا÷دول الآتي:
قبل عام ١٩٩٠م
عدد الدول

 ١٥دولة

عدد السسكان

 ٧٤مليون

إاجما‹ الدخل

 ٤٤٤مليار يورو

اŸسساحة

 ٧3٨,٥٧3كم

بعد عام ٢٠٠٤م
 ٢٧دولة

 ٤٩٧,٤٥٦مليون نسسمة
٢

 ٩,٦١3مليار يورو

 ٤,٤٥٦,3٠٤مليون كم

٢

’وروبي
ا÷دول ( :)٧ا’–اد ا أ

’وروبي :
التكامل ا’قتصصادي ل–Óاد ا أ
ورد النصش الآتي ‘ معاهدة اÛموعة الأوروبية :
' ت ˘ع ˘زي ˘ز ال˘ت˘ن˘م˘ي˘ة اŸت˘ن˘اسس˘ق˘ة ل˘ل˘نشس˘اط˘ات الق˘تصس˘ادي˘ة وال˘ت˘وسس˘ع اŸسس˘ت˘م˘ر اŸت˘وازن والسس˘ت˘ق˘رار اŸت˘زاي˘د
والرتفاع السسريع ‘ مسستويات اŸعيشسة وعÓقات اأقرب ب Úدولها '.
Áثل هذا النصش اأحد الشسÎاطات الأسساسسية من م عاهدة اÛموعة الأوروبية اŸشسÎكة  ،وسساعد فتح
ا◊دود ب Úالدول الأعضساء  ،وحرية تنقل الأفراد والسسلع واÿدمات ،وتعزيز التعاون من خÓل
السسياسسات اŸشسÎكة ،على –قيق ما ” وضسعه من مبادئ اقتصسادية ل–Óاد.
تعد السسوق اŸوحدة (السسوق الأوروبية اŸشسÎكة) من اأهم مؤوسسسسات ال–اد الأوروبي واأقوى
الأسسواق التجارية ‘ العا .⁄ظهرت السسوق الأوروبية اŸشسÎكة عام ١٩٥٨م مكونة من الدول السست
الأو ‘ ¤ال–اد ،فاتسسعت السسوق ‘ عدد ا أعضسائها بانضسمام الدول ا÷ديدة ،وقد ” وضسع اأهداف
عدة لضسمان –قيق ‚اح السسوق اŸوحدة ،ومواجهة القوى القتصسادية الأخرى ‘ العا ،⁄واأهم هذه
الأهداف:
 -١إازالة الرسسوم ا÷مركية ،وإايجاد تعرفة جمركية موحدة.
 -٢إازالة العقبات التي –ول دون انتقال رؤووسش الأموال والأفراد.
لنتاج الزراعي والنقل.
 -3وضسع سسياسسة موحدة ‘ ميدان ا إ
 -٤سسن القوان Úالتي “نع الحتكارات والتي –دد الأسسعار.
 -٥وضسع سسياسسات موحدة لتشسجيع ال نمو القتصسادي.
 -٦تشسجيع حرية اÿدمات مثل البنوك.
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

الوحدة السصادسصة

واسستطاعت السسوق الأوروبية اŸشسÎكة بهذه الأهداف ،اأن تتغلب على العديد من العقبات التي
ظهرت نتيجة تعدد القوميات واللغات والŒاهات الوطنية اıتلفة .وقد ظهرت مؤوشسرات تدلل على
ذلك النجاح ،منها اأنها اليوم تاأتي ‘ اŸرتبة الأو ¤عاŸيا من حيث القوة التجارية ،كما اأن ظهور العملة
اŸوحدة (اليورو) اأسسهمت ‘ ذلك .واسستطاعت دول ال–اد اأن تضسع لنفسسها برامج اقتصسادية وعلمية
متكاملة كالÈامج الفضسائية (صساروخ  ،) Arianواأن تكون قوة صسناعية كÈى ‘ ›ال تصسنيع الطائرات
( )Airbusوالسسيارات والقطارات (القطار السسريع  ،)T.GVفوصسلت بشسعوبها إا ¤مسستويات معيشسية
جيدة ومتقاربة اŸسستوى .
وكان للموقع ا÷غرا‘ دور كب– ‘ Òقيق هذا التكامل سسواء كان ذلك من الناحية الزراعية اأم
التصسنيعية ،وسساعد ‘ ذلك التنوع اŸناخي الذي يتدرج من مناخ البحر اŸتوسسط جنوب القارة إا¤
اŸناخات الباردة شسمال.
: º∏q©J

اتفاقية ماسصÎخت :
وقعت اŸعاهدة ‘ ماسسÎخت ب Úالدول الأعضساء ل–Óاد الأوروبي ‘ ١٩٩٢م،

لدارية والنقدية  ،ومنها
وشسملت بنود توحيد ال–اد من الناحية القتصسادية والسسياسسية وا إ

كانت البذرة الأو ¤لنطÓق الوحدة النقدية

التي عرفت ‘ البداية باسسم اليكو ،التي ⁄

تسس ˘ت˘ط˘ع م˘ق˘اوم˘ة ال˘ع˘م˘Óت ال˘ع˘اŸي˘ة ال˘ق˘وي˘ة ،

ف˘اسس˘ت˘ب˘دلت ب˘ال˘ي˘ورو ‘ اج˘ت˘م˘اع م˘دري˘د ع˘ام

١٩٩٥م ،وم ˘ن ˘ه ˘ا اأصس ˘ب˘ح ال˘ي˘ورو()EURO
العملة اŸوحدة اŸعÎف بها ‘ جميع دول

ال–اد الأوروب˘ي ،ب˘اسس˘ت˘ث˘ن˘اء ب˘ري˘ط˘ان˘ي˘ا ال˘تي ⁄

توافق على اعتمادها.

الشصكل ( :)٣٠اليورو

وعلى الرغم من اختÓف الأنظمة القتصسادية لدول ال–اد الأوروبي ،وتفاوت اŸسستويات بÚ
الغرب الأوروبي القوي والشسرق الأوروبي الضسعيف اقتصساديا ،إال اأن ال–اد ومن خÓل الÈامج
والسسياسسات التي من بينها تشسجيع السستثمار ‘ الدول الشسرقية ل–Óاد ،ومراقبة سسياسساتها القتصسادية،
اسستطاع اأن يصسل إا ¤مسستويات متقدمة سسواء داخل ال–اد اأم على مسستوى الدول الكÈى ‘ العا⁄
كالوليات اŸتحدة الأمريكية واليابان.
١0٣
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الوحدة السصادسصة

نششاط ()٣

انطلقت ›موعة من السسياح ‘ رحلة ع Èعدد من الدول الأوروبية ،وتوضسح اÿريطة
شسكل ( )3١خط سس Òالرحلة ،ادرسسها مع ›موعتك ،ثم اأجب عن الأسسئلة الآتية:
 -١ما الدول التي مر بها السسياح ‘ رحلتهم ؟
 -٢فيما ياأتي ›موعة من الأحداث التي واجهها السسياح اأثناء رحلتهم ،فكر و›موعتك
‘ تفسس Òمنطقي لها :
اأ -تاأخر الرحلة اأثناء انتقال السسياح من فرنسسا إا ¤سسوسسÒا .
ب -خروج اÛموعة سسعيدة ÃشسÎيات وهدايا من اأŸانيا إا ¤هولندا.
ج -واجه السسياح صسعوبة مادية عند دخولهم اŸملكة اŸتحدة.
أاوسسلو

ال

د‰ارك

كوب

نهاجن

شسمال
حر ال
سسÎدام
م

أا

أاŸانيــــــــــا

ڤينا

ب

ال

باريسس

خليج
بسسكاي

فرنسصـ

إاي

ـطا

ليـــ

روما

أا

كورسسيكا
(فرنسسا)

سسردينيا
(إايطاليا)

ر البليار

جز

أاندور

’فيÓ

مدريد

تغـ
لÈ
ا

سصان مارينو

موناكو

ندورا

ـــــــا

بانيــ

إاسص

مايوركا

ل

شسبونة

ـال

ا
أ’د
ريا
ب

ال ا’إ
قن

‚ليزي

ليوبلينا

ــــا

حر

لندن

ـــــــــا

بÒن

تيك

زغرب

لجيكا

شصتاين
ليختن صويسصرا
س

سصلوفينيا

مملكة
ال تحدة
الم

هولندا روكسسل
ب

مبورج
لوكسص

النمسصا

أا

دبلن

ب

برلÚ

براغ

يرلندا

Ùيط
ا لسسي
أ’ط
ا

مضس

يق جبل طارق

الشصكل ( :)٣١خط سص Òالرحلة السصياحية

نششاط ( )٤بالرجوع إا ¤مصسادر التعلم اıتلفة قم و›موعتك بكتابة تقرير من صسفحة واحدة حول
اأحد اŸوضسوع Úالآتي: Ú
 -١الوضسع القتصسادي لدول ال–اد الأوروبي قبل توحيد العملة وبعده.
’ صشفي :

 -٢عÓقة ال–اد الأوروبي بدول ›لسش التعاون اقتصساديا واŸشساريع اŸتوقعة ب Úالطرف. Ú
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القوى والتكتÓت ا’قتصصادية في العالم

’سصيان ( : ) ASEAN
ثانًيا  :ا آ
اأدرك الك˘ ˘ ˘ث Òم˘ ˘ ˘ن دول اآسس˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ا اأه ˘ ˘م ˘ ˘ي ˘ ˘ة
ال ˘ت ˘ج ˘ارب الق ˘تصس ˘ادي ˘ة ل ˘ت ˘ط ˘وي ˘ر اق˘تصس˘اده˘ا
لفادة من Œارب الدول
الضسعيف من خÓل ا إ
الأخرى،وقد برز العديد من العوامل التي
لصسÓحات
دفعت بدول اآسسيا إا ¤القيام با إ
القتصسادية ،وتنقسسم هذه العوامل إا ¤عوامل
داخلية واأخرى خارجية .

: ºq∏©J

أارقام وحقائق عن قارة اآسصيا :
اŸسساحة ٤٤,3٠٩,٩٧٨ :كم٢
السسكان  3,٨١٦,٧٧٥,٦٤٢ :نسسمة.
عدد الدول  ٤٧ :دولة .
اأك Èدولها مسساحة  :روسسيا .
اأصسغر دولها مسساحة:جزر اŸالديف.
اأطول الأنهار  :اليا‚تسسي ( الصس.) Ú
اأعلى قمة  :قمة جبل إافرسست .

’سصيان وتوسصعها :
نشصأاة رابطة ا آ
رابطة الآسسيان هي تكتل اقتصسادي نشساأ ‘ العام ١٩٧٦م ويضسم عشسر دول من جنوب شسرقي اآسسيا،
وتÈز هذه الرابطة اليوم على مسستوى العا ⁄باعتبارها ‰وذجا ناجحا للتعاون الأقليمي ب Úالدول النامية،
حيث اسستطاعت خÓل مسسÒتها اأن تنهي اŸواجهات العسسكرية والسسياسسية ب Úالدول الأعضساء .وتعد
هذه الرابطة ذات اأهمية كÈى للمنطقة لسسيما على ا÷انب القتصسادي
والأم ˘ن ˘ي؛ بسس ˘بب م ˘وق ˘ع ˘ه ˘ا السسÎات ˘ي ˘ج ˘ي اŸه ˘م ،ومسس ˘اح ˘ت ˘ه ˘ا ال ˘ت˘ي تصس˘ل
إا )٤,٥(¤مليون كم ،٢وعدد سسكانها البالغ ( )٥٦٠مليون نسسمة ،فإانها
بذلك تكون قد حظيت Ãوارد طبيعية وبشسرية هائلة توازي ‘ اŸسساحة
والقوة دول العا ⁄الكÈى.
وم˘ ˘ ˘ن ب Úاأه˘ ˘ ˘م الأه ˘ ˘داف ال ˘ ˘ت ˘ ˘ي
دف ˘عت ب˘دول م˘ن˘ط˘ق˘ة ج˘ن˘وب شس˘رق˘ي
اآسسيا لتكوين هذه الرابطة هو تشسكيل
ك ˘ت ˘ل ˘ة اق ˘تصس ˘ادي ˘ة ق ˘ادرة ع ˘لى ت˘دع˘ي˘م
مسسÒة ال ˘ت˘ن˘م˘ي˘ة والسس˘Óم والسس˘ت˘ق˘رار
ا إ
لق˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘ي  ،وق˘ ˘ادرة ع ˘لى اŸن ˘افسس ˘ة

اÙيط الهادي

القتصسادية ببناء اقتصساد يعتمد على
التنوع .

’سصيان
دول رابطة ا آ
’سصيان
الشصكل ( :)٣٢دول رابطة ا آ
١05
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وق ˘ ˘د ب ˘ ˘داأ تك ˘ ˘وي ˘ ˘ن ال ˘ ˘راب ˘ ˘ط ˘ ˘ة
بخمسش دول ،واسستمر ‘ التوسسع
إا ¤اأن وصس ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ل إا ¤عشس ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ر دول،
وي˘ ˘وضس ˘ح ا÷دول الآت ˘ي م ˘راح ˘ل
توسسع الرابطة:

الدولة
إاندونيسشيا ،ماليزيا ،سشنغافورة،
الفلب ، ÚتايÓند
بروناي
فيتنام
’وسس  ،ميا‰ار (بورما)
كمبوديا

تاريخ ا’نضشمام
أاغسشطسس ١٩٦٧م
يناير ١٩٨٤م
يوليو ١٩٩٥م
يوليو ١٩٩٧م
أابريل ١٩٩٩م

’سصيان
ا÷دول ( :)٨مراحل تكوين رابطة ا آ

نششاط ( )٥اأ) من خÓل اÿريطة شسكل ( )3٢التي توضسح دول رابطة الآسسيان  ،وبالسستعانة بالأطلسش
اŸدرسسي ومصسادر التعلم اıتلفة ،اأوجد ما ياأتي :
 -١إاجما‹ مسساحة الأرضش التي تشسغلها دول الربطة .
 -٢عدد سسكان دول الرابطة .
 -3اŸوارد الطبيعية اŸتاحة لهذه الدول .
ب) هل “تلك دول الرابطة جميع اŸقومات الÓزمة لنجاح ال–اد اقتصسادًيا ؟
ج) براأيك ما العوامل التي دفعت دول جنوب شسرقي اآسسيا لإنشساء الرابطة ؟

التنمية ا’قتصصادية ‘ دول الرابطة :
ارتبط النمو القتصسادي لÓآسسيان بالسستقرار الأمني ‘ اŸنطقة ،حيث اأسسهمت الرابطة ‘ إايجاد
ح ˘ل ˘ول ل ˘ل ˘ع˘دي˘د م˘ن اŸشسك˘Óت الأم˘ن˘ي˘ة ال˘ت˘ي ك˘انت تسس˘ود اŸن˘ط˘ق˘ة .و“ي˘ز ال˘ن˘م˘و الق˘تصس˘ادي ل˘Óآسس˘ي˘ان
بسسياسسات تتسسم با◊ذر الشسديد ،وقد انعكسش ذلك على اسستقرار الأسسعار ،وصساحبه ذلك إاصسÓح
اŸؤوسسسسات والهيئات القتصسادية .

وقد كان معروفا عن دول جنوب شسرقي اآسسيا اأنها دول مصسدرة للمواد اÿام ،إال اأنها بداأت بتغيÒ
سسياسستها القتصسادية لتتحول إا ¤دول مصسنعة ومنتجة للعديد من اŸنتجات الصسناعية مثل الأجهزة
للكÎونية ومكوناتها وقطع غيار السسيارات والآلت والسسلع السستهÓكية .ويدل ذلك على زيادة
ا إ
اندماج دول الرابطة و ‚اح التكامل فيما بينها.
واسستفادت الآسسيان من النجاح القتصسادي الذي حققته دول اŸنطقة مثل اليابان والصس Úوالهند من
خÓل زيادة اسستثمار هذه الدول ‘ منطقة الآسسيان.
وشسهد النصسف الأول من عقد التسسع ينات ‰وا اقتصسادvيا هائ Óللرابطة ،ولكن الوضسع انتكسش بحلول
عام ١٩٩٧م ،بسسبب الأزمة الآسسيوية التي عانت منها اŸنطقة ،اأدى ذلك إا ¤تراجع اقتصسادي وسسياسسي
للمنطقة ككل ،وللرابطة على وجه اÿصسوصش.
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الوحدة السصادسصة

األزمة القتصصادية ‘ اآسصيا :
بداأت الأزمة الآسسيوية عام  ‘ ١٩٩٧سسوق العمÓت اأزمة سسيولة مؤوقتة ،لكنها –ولت
بعد ذلك إا ¤اأزمة مالية واقتصسادية ذات اأبعاد سسياسسية خطÒة ـ إا ¤حد كب Òـ بسسبب
السسياسسات غ ÒاŸرنة لأسسعار الصسرف ،وشسركات مدانة اأك Ìمن الÓزم ،وقطاع مصسر‘
ضسعيف ،وقروضش طويلة وقصسÒة الأجل بالعمÓت الرئيسسية للحكومات ،ولوائح مصسرفية
وإاشس ˘راف ˘ي ˘ة غ Òك ˘اف ˘ي ˘ة بصس˘ف˘ة ع˘امـــة ،وضس˘واب˘ط مــصس˘رف˘ي˘ة داخ˘ل˘ي˘ة مÎا خــي˘ة ،وت˘قــي˘ي˘م غـÒ
صســـارم للمخاطر الئتمانية والسسوقية .

واليوم اأصسبحت الرابطة واحدة من اŸؤوسسسسات القتصسادية ليسش ‘ اآسسيا فقط وإا‰ا على اŸسستوى
العاŸي ،حيث حققت العديد من النجاحات الباهرة منها النمو السسريع ‘ اŸنتجات الزراعية ،وارتفاع
لن ˘ت ˘اج ،وارت ˘ف ˘اع الصس ˘ادرات اŸصس ˘ن ˘ع ˘ة ،وان ˘خ ˘ف ˘اضش م ˘ع ˘دلت ال ˘ف ˘ق ˘ر ،وزي ˘ادة نسس ˘ب˘ة
م ˘ع ˘دلت ‰و ا إ
السستثمارات واŸدخرات اÙلية.
نششاط ( )٦اقرأا النصص التا‹ ثم ناقشص ما يليه من أاسصئلة :

ختم السصلطان حسصن البلقية «سصلطان بروناي» أاحد اجتماعات الرابطة Ãا يأاتي:

' ماذا تعني رابطتنا (اآسسيان) بالنسسبة للشسعوب التي ‰ثلها ؟ بالطبع سسيكون ا÷واب

الذي نحب سسماعه هو :إانها تعني الكث .Òولكن هذا ا÷واب لن نسسمعه منهم ،ما ⁄

نشسركهم ‘ اأعمالنا ،ليسش كمسستفيدين حقيقي Úفحسسب ولكن كشسركاء من كل دولنا

و›تمعاتنا ،من الكبار والصسغار والنسساء والرجال  ..هكذا كان حلم الآباء اŸؤوسسسسÚ
للرابطة مع مطلع كل قرن جديد '.

 - ١سسجل راأيك حول مقولة السسلطان حسسن البلقية.

 - ٢ما اأهمية الشسراكة التي دعا إاليها السسلطان البلقية ؟

 - 3ما الدول التي تقÎح انضسمامها للرابطة ؟

نششاط ()٧

اقراأ النصش الآتي ،ثم ناقشش مع ›موعتك إاجابات الأسسئلة التي تليه :
يقول جÒمي ريفك ‘ Úكتابه ' ا◊لم الأوروبي (: ' ) The European Dream
' إان رابطة اقتصسادية ‘ شسرقي اآسسيا سستشسكل قوة اقتصسادية وسسياسسية هائلة
١0٧
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لجمالية Ÿنطقة شسرقي اآسسيا ( Ãا فيها الصس Úوكوريا
على السساحة العاŸية ،فاŸسساحة ا إ
واليابان ) تزيد بنسسبة () ٪٥٠على مسساحة الوليات اŸتحدة ،كما يقÎب إاجما‹ الناœ
اÙلي للمنطقة من إاجما‹ النا œاÙلي ل–Óاد الأوروبي والوليات اŸتحدة .ويزيد -
بالفعل  -حجم Œارة شسرقي اآسسيا عن حجم التجارة الأمريكية ،لكنه ل يشسكل سسوى
( )٪٤٠فقط من Œارة ال–اد الأوروبي ،و‘ ضسوء عدد سسكان يبلغ ملياري نسسمة فإان
ا–اد شسرقي اآسسيا سسيم ثل ثلث ا÷نسش البشسري ' @.
 - ١حدد الفكرة الرئيسسية للنصش ،وإامكانية تطبيق ذلك.
 - ٢إاذا –ققت الفكرة الواردة ‘ النصش ،اأين تتوقع اأن يكون مركز الثقل القتصسادي
العاŸي ‘ :الشسرق اأم ‘ الغرب ؟ كيف تفسسر إاجابتك ؟

›موعة الدول الثما Êالنامية

: º∏q©J

ب˘ ˘ ˘رزت م˘ ˘ ˘ؤوخ˘ ˘ ˘ًرا ع ˘ ˘لى
السس ˘اح ˘ة ال ˘ع ˘اŸي ˘ة ›م ˘وع ˘ة
اق ˘تصس ˘ادي ˘ة ج ˘دي ˘دة تسس ˘مى
(›م˘ ˘وع ˘ة ال ˘دول ال ˘ث ˘م ˘اÊ
ال˘ ˘ن ˘ام ˘ي ˘ة) وه ˘ي تضس ˘م اأكÈ
الدول النامية ذات الأغلبية
السسك˘ ˘ ˘ان˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة اŸسس˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘م ˘ ˘ة .
وتــاأسســسست ‘ تــرك˘ ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ا
عام ١٩٩٧م.
وتهدف إا ¤دفع اŸسسÒة
الق˘ ˘تصس˘ ˘ادي˘ ˘ة وال˘ ˘ت˘ ˘ن˘ ˘م˘ ˘وي ˘ة
لف ˘ادة
ل˘ ˘ل ˘دول الأعضس ˘اء وا إ
من Œارب بعضسها بع ًضسا.
ك ˘م ˘ا ي ˘ح ˘دث ‘ ›م ˘وع˘ة
الدول الصسناعية الثمان .

الشصكل (› :)٣٣موعة الدول الثما Êالنامية

@

The European Dream . Jeremy Rifkin, Jeremy P.Tardner.2004
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مراجع الوحدة
 -١إابراهيم حلي الفوري  ،اليابان  ،دار الشسرق العربي  ،بÒوت .

 -٢شسركة كودانشسا الدولية ،اليابان دولة وشصعب وحضصارة  ،ط ١اليابان٢٠٠٤ ،م .

 -3عماد جاد ،ال–اد األوروبي من التعاون القتصصادي إا ¤السصياسصة اÿارجية واألمنية اŸشصÎكة ،مركز
الدراسسات السسياسسية والسسÎاتيجية  ،القاهرة ٢٠٠١ :م.
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 -٤وليد سسليم عبد ا◊ي ،اŸكانة اŸسصتقبلية للصص ‘ Úالنظام الدو‹ 2020-١9٧8م ،مركز ا إ
للدراسسات والبحوث السسÎاتيجية٢٠٠٠ ،م .
 -٥وزارة الÎبية والتعليم ،ا÷غرافية القتصصادية ،الطبعة النهائية ،البحرين ١٩٩٧ ،م .
-٦
-٧

Japan al-manac, 2005.
The European Dream. Jeremy Rifkin,Jeremy P. Taradner, 2004.

المواقع اإللكترونية
www.aljazeera.net
www.bbc.uk.com
www.wikipedia.org
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