المـــــــــادة :جغرافية
الصــــــــــــــف :اجتماع واقتصاد ،علوم عامة  ،علوم حياة

تحليل مستندات:

مستند رقم -1-
النفيسي :جميع الحروب في المستقبل ستكون بسبب النفط والقمح
أكد الباحث السياسي د .عبدهللا النفيسي اننا نعيش في مرحلة تحتاج الى التشخيص والتدقيق في هذا التشخيص وصياغة موقف من هذا التشخيص،
متسائال :لماذا الموجة النها ليست حالة فريدة تتدافع من قطر الى اخر وينبغي علينا في شريط النفط ان نعي مفاهيم الموجة وما يمكن ان يحدث لنا في
هذه االرض الهادئة التي ستشهد اياما مضطربة في االيام القادمة ،مشيرا الى ان الموجة ليست اصالحية فقط وانما تغيير من الجذور.
واضاف النفيسي :ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تحت عنوان «موجة التغيير الشعبي في الوطن العربي ..السياق والداللة» انه
في السابق كان يقود موجة التغيير رجال العسكر واليوم يقودها الشباب والطلبة واالساتذة النهم مؤهلون للقيادة وهم الفئة القلقة صاحبة االسئلة
واالجوبة والفرضيات ،رافضا وصف الحالة الكويتية بالفراغ وخصوصيتها عن الخارج ،ومؤكدا اننا جزء من هذا العالم المتالطم وستثبت االيام ذلك،
مطالبا بضرورة الغاء مفهوم االستقرار والهدوء والرحمانية التي ترعاها السلطة.
وبين النفيسي اننا من ضمن نظام دولي تتحكم فيه دول المركز وهي الواليات المتحدة االميركية واالتحاد االوروبي في دول االطراف وهي اميركا
الالتينية وافريقيا وآسيا والشرق االوسط ونحن جزء منها بأربع وسائل منها السالح ودول المركز هي من تتحكم في اعطاء السالح ومنعه وتسيطر
على موارده حيث تمتلك مفتاح الحروب وتحدد من ينتصر ويهزم ،مشيرا الى ان أي دولة من دول االطراف تتجرأ على صناعة السالح وتهاجم
بشكل عنيف من قبل دول المركز ،مضيفا ان الوسيلة الثانية للتحكم هي السيطرة على الخامات مثل النفط والقمح ،حيث يتحكم بتلك الخامات الشقيقات
السبع من الشركات البترولية في اميركا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وبيدهم تسويقه وبيعه واستخراج الصناعات منه ويحتكرون القمح واي دول تحاول
انتاج القمح يتم «قرص اذنها »وخير دليل على ذلك عندما حاولت السعودية انتاج القمح وكلنا يعرف الحادثة الشهيرة بين الملك فيصل واالميركي
هنري كيسنجر ،مشيرا الى ان جميع المرجعيات الثقافية اكدت ان جميع الحروب في المستقبل سيكون اساسها النفط والقمح.
وأشار النفيسي الى الوسيلة الثالثة وهي الشرعية الدولية التي تسيطر عليها دول المركز وتمنحها وتنتزعها الى من تشاء من دول االطراف وهي
وسيلة للتحكم في القرارات الدولية ومن يخرج عليها يواجه باالقصاء من دول المركز ،مستشهدا بقول مهندس السياسية االميركية هنري كيسنجر
والذي يقول «ان بين االميركيين والبريطانيين مشاكل كثيرة ينبغي حلها لكي ال نخسر موقعنا كدول المركز» ،وايضا بكتاب القوة الناعمة للمؤلف
جوزيف ناي والذي عرَّف القوة الناعمة بالتي تقوم على اساس االستدراج من خالل الشركات التجارية باعتمادها على شركات المطاعم واالتصاالت
والتكنولوجيا وهي تحقق نتيجة العمل العسكري نفسها.

وتطرق النفيسي الى المشاكل المتشابهة والتي تعانيها جميع الدول العربية بداية بالطغيان السياسي ،حيث استئثار القلة بالقرار السياسي واالستراتيجي
وكل الدول العربية بما فيها الكويت يحتكر القرار والقلة تقرر واالمة تنصاع لتلك القرارات وقد يكون لتلك القرارات نتائج كارثية ،مستغربا
االستمرارية في هذا النهج وعدم االستفادة من االحداث او المقوالت او العبر او الحكم ،مضيفا ان المشكلة الثانية وهي سوء توزيع الثروة والتي تفرز
طبقة غنية ال تعرف ماذا تفعل بتلك االموال وطبقة فقيرة ال تملك قوت يومها ،باالضافة الى طبقة من الناس تحت خط الفقر وطبقة فوق خط الرفاهية
مدلال على ذلك بكثرة النوادي الصحية التي تعمل على تخليصنا من السمنة بينما شعوب كالصومال تختلف بدرجة كبيرة عن ذلك ،مشيرا الى المشكلة
الثالثة وهي تبعيتنا للخارج والتي تستمدها كل فئة متواجدة في كل دولة عربية من الحليف الخارجي الذي هو من يثبتنا في السلطة فبالتالي تعمل تلك
الفئة على اعطاء الحليف الخارجي اكثر مما يطلبه.
وتابع النفيسي «هذه المشاكل الثالث تتفرع منها اشكاليات عديدة حيث اصبحت االجهزة االمنية تستهلك ميزانيات ضخمة ترهق شعوب الدول،
باالضافة الى توجهها الى العمل السياسي ،حيث اصبحت تتحكم في حركة الحكام ،مستشهدا بزين العابدين بن علي حيث كان مسؤوال عن المخابرات،
باالضافة الى حسني مبارك الذي كان يعينه عمر سليمان رئيس المخابرات ،مضيفا ان احد التقارير التي نشرت عن االسرائيليين تقول ان االجهزة
االمنية العربية تؤمن مصلحة اسرائيل ولوال تعاونها لما حققت اسرائيل االنتصار على الدول العربية ،مؤكدا ان الثورات اليوم هي نتاج تلك العوامل
والمشكالت حيث اصبحت ادارة الدول نقابة للحرامية والدليل على ذلك الثروات التي اكتشفناها بعد سقوط الحكام مرجعا سبب هذا العبث الى الطغيان
السياسي.
وشكر النفيسي ويكيليكس التي نشرت غسيل بعض الحكام واالنظمة لنا وهي لم تنشر اال القليل من واقعنا المر ،مضيفا ان الشعوب العربية عاطفية
وهذا خطر فعندما نشاهد التحوالت التي تحدث بالمنطقة نعتقد ان قضايانا حلت ،مؤكدا ضرورة ان ننظر الى مجريات االمور بعقولنا وليس بقلوبنا،
مستبعدا انتقال ما يحدث في محيطنا الى الشأن المحلي وعدم االستعجال بالحكم على انتقاله ،مطالبا بضرورة استخدامها في ضغوط تمارس على
السلطة الحداث اصالحات سياسية.
واستغرب ما أعلنته وزيرة خارجية الواليات المتحدة األميركية السابقة كوندوليزا رايس عن مشروعها وهي تصفية الحلفاء القدماء للواليات المتحدة
االميركية ،ما يجعلنا نقف مليا ونطالع بتمعن ما أعلنته الوزيرة وما كانت تقصده ،مشيرا الى ان ما حدث في مصر وتونس وغيرهما من البلدان ليس
بمنأى عن الوقوع في الكويت ويجب علينا استخدامه كوسيلة من وسائل الضغط على اصحاب القرار السياسي في الكويت للمباشرة باصالحات سريعة
وعاجلة.
ولفت النفيسي الى ان الثورات عادة تمر بمراحل منها اوال قمة الثورة وثانيها بناية الدولة الجديدة وثالثها التواصل مع الخارج ،مشيرا الى ان صبغة
حكم العائلة لم تعد تجدي وال تنفع فالبد ان تعيد العائالت الحاكمة تلك االستراتيجيات الختالف عوامل ما قبل  05سنة عن حاضرنا لعوامل ثقافية
وسكانية وتكنولوجية ،باالضافة الى ضرورة ان تباشر في دراسة تلك التحوالت ويكون لها مبادرة مطالبهم باخذ العبرة من الدول المجاورة.

مستند رقم :2

المستند رقم -3-

المصدر :د .عبدهللا النفيسي  - 2511/4/22االنترنت

المستند رقم -4-
اسئلة المستندات:
السؤال رقم :1
أ -حدد طبيعة وموضوع كل من المستندين ()3-1

( )1 1 / 2

ب -اقترح عنوانا ً مناسبا ً لكل من المستندين ()4-2

( )1

السؤال رقم  :2من خالل المستند رقم -1-
أ -اذكر من ثالث قارات مختلفة أسماء أربع دول ذات إنتاجية مرتفعة.
ب -حدد مراكز تصدير النفط ومراكز استيراده.

( )3 / 4
( )1

ج -حدد اعتماداً على النسبة من االحتياطي العالمي ،المراكز التي تشكل محور اهتمام
( )1

نفطي عالمي.
السؤال رقم  :3من خالل المستند رقم -2-
أ -اشرح معنى كلمة "الموجة" بحسب الكاتب.
ب -تطرق الكتاب إلى مشاكل عديدة سوف تواجه العالم العربي مستقيالً .بيّن هذه المشكالت.
ج -سم الدول األكثر تأثيراً في القرارات السياسية في العالم.

( )1 / 2
( )3
( )3 / 4

د -ما المقصود بعبارة<< :إن جميع المرجعيات الثقافية أكدت ان جميع الحروب في المستقبل سيكون
أساسها النفط والقمح>>
السؤال رقم  :4من خالل المستند رقم )1 1/2( -3-
 ما الرسالة األساسية التي يؤديها المستند؟ -حدد أي من العالمين الشمال والجنوب وبرر استنتاجك بدليل من المستند

( )1

 استنتج واقع عالمي الشمال والجنوب وبرر استنتاجك بدليل من المستند .السؤال رقم  :5من خالل المستند رقم -4-
أ -اذكري السنة التي شهد فيها سعر القمح أعلى مستوى له .والسنة التي شهد فيها أدنى مستوى له.

( )1 / 2

ب -حددي االتجاه العام لتطور سعر القمح العالمي ما بين سنتي 2551 – 1991

( )1 / 2

ج -استنتجي واقع العالقة القائمة بين هذا السعر والمساعدة الغذائية االميركية.

( )1

السؤال رقم :6
يشير المستند رقم  -1-إلى تفاوت واضح في كميات االستهالك وكميات االنتاج بين العديد من مناطق العالم.
أوضحي:
( )2 1 / 4

 ثالثة عوامل تؤدي إلى ارتفاع حجم االستهالك النفطي في الدول المتقدمة.السؤال رقم :7
يشير المستندين رقم  -2-و  -4-إلى العالقة بين كمية المساعدة الغذائية األميركية والسعر العالمي للقمح:
أ -أوضحي عاملين (غير عامل المساعدة الغذائية) يمكنا عالم الشمال من التأثير في تجارة القمح الدولية.

( )1 1 / 2

ب -اذكري الهدف الذي ترمي من خالله الواليات المتحدة في تقديم القمح كمادة غذائية مساعدة لبعض الدول.
معززة اجابتك بمثل واضح.
الشكل :الكتابة:

( )1 1 / 4
( )1 / 4
( )1 / 2
( )1 / 4

 الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء تنظيم المسابقة -إمكانية قراءتها.

عالمة الجغرافيا النهائية ثالثون ،أي تضرب كل عالمة بـ 1.5
عمالً موفقا ً

المـــــــــادة :جغرافية
الصــــــــــــــف :اجتماع واقتصاد ،علوم عامة  ،علوم حياة
أسس التصحيح
السؤال رقم :1
المستند
أ-
-1-3-

موضموع
طبيعة
توزع احتياطي العالم وانتاجه واستهالكه في العالم
خريطة
النفط والغاز واستنزافه من قبل الدول المهيمنة
رسم كاريكاتوري
( 1/4( )1 1/2للطبيعة) ( 1/4للموضوع)
ب -عنوان المستند رقم  :-2-أي عنوان يتالئم مع المستند.
عنوان المستند رقم  :-2-أي عنوان يتالئم مع المستند.

( 1/2( )1للعنوان)

السؤال رقم  :2من خالل المستند رقم -1-
أ-

 -1آسيا :المملكة العربية السعودية  /الكويت  /أو أي دولة.
 -2أميركا الشمالية :الواليات المتحدة ....
 -3اوروبه :بحر الشمال...

( 1/4( )1 3/4لكل قارة) ( 1/4للدولة)

ب -مراكز تصدير النفط :الشرق األوسط  /افريقيا  /اميركا الوسطى  /اميركا الجنوبية  /روسيا االتحادية.
( 1/4( )1/2لمركز التصدير)
مراكز مستوردة للنفط :اميركا الشمالية  /اوروبة  /آسيا الشرقية – الهادئ.

( 1/4( )1/2لمركز المستورد)

ج -مراكز االهتمام العالمي :الشرق االوسط  /روسيا االتحادية  /افريقية  /اميركا الجنوبية 1/4( )1(.لمركز االهتمام)
السؤال رقم  :3من خالل المستند رقم -2-
أ -نعني بكلمة :الموجة :الثورات التي تطال مناطق عديدة في العالم العربي وما ينتج عنها من تغيرات في طبيعة االنظمة
وتوجهاتها السياسية.

( )1 / 2

ب -المشاكل التي سوف تواجه العالم العربي :الطغيان السياسي حيث استئثار القلة بالقرار السياسي واالستراتيجي  /سوء
توزيع الثورة والتي تعزز طبقة غنية ال تعرف ماذا تفعل بتلك األموال وطبقة فقيرة ال تملك قوة يومها  /التبعية للخارج
حيث تستمدها كل فئة متواجدة في كل دولة عربية من الحليف الخارجي الذي هو من يثبتنا في السلطة.
( 1( )3لكل مشكلة)
ج -الدول االكثر تأثيراً في القارات السياسية :الواليات المتحدة  /االتحاد الوروبي (فرنسا ،بريطانيا)...
( 1/4( )3/4لكل دولة)

د -المقصود بهذه العبارة :محاولة التحرر في المستقبل من الهيمنة والتسلط والتحكم بالقطاع النفطي حيث ال يحق لدولنا استثماره
وبيعه إال يقدر محدود وكذلك تحكم الشركات بالقمح كمادة غذائية أساسية عند شعوبنا حيث تحاول الحصول عليه بأسعار
وبكلفة قليلة.

( )1

السؤال رقم  :4من خالل المستند رقم -3-
الفكرة المستوحاة من هذا المستند:
الخاصة استنزاف النفط والغاز بكميات كبيرة

المؤشر :التخمة عند الواليات المتحدة حيث تظهر على سمات الرجلل الجلالس

في األرض.
الخاصة الحاجة إلى هذه المادة عند العالم العربي المؤشر :نظرات المواطن العربي وسبل لعابه في حسرة للحصول على القليلل
من النفط والغاز.

( 1/4( )1 1/2للخاصة) ( 1/2للوؤشر)

السؤال رقم  :5من خالل المستند رقم -4-
أ -سنتا التغيير األساسي :أعلى مستوى (سنة  – )1990أدنى مستوى (سنة )1991
( 1/4( )1/2لكل سنة)
ب -االتجاه العام نحو التزايد

( )1 / 2

ج -واقع العالقة بين السعر والمساعدة لتطور سعر القملح والمسلاعدة :عالقلة عكسلية( .انخفلاض السلعر يلؤدي إللى ارتفلاع كميلة
المساعدات،
والعكس صحيح)

( )1

السؤال رقم  :6يشير المستند رقم -1-
 3عوامل تؤدي إلى ارتفاع استهالك النفط في الدول المتقدمة :ضخامة اإلنتاج الصناعي (مصدر الطاقة ،مادة أولية) /
ارتفاع مستوى المعيشة بتطلب استهالك كميات كبيرة من النفط (سيارات ،تدفئة ،تبيرد ،إنارة / )...ضخامة عدد وسائل
النقل وتنوعها (طائرات ،سفن ،سيارات أو شاحنات)  /لقوة العسكرية التي تملكها إجماالً البلدان المتقدمة (النفط عصب
اآللة العسكرية)

( 3/4( )2 1/4لكل عامل)

السؤال رقم  :7يشير المستند رقم  -2-و -4-
أ -عامالن يمكنا عالم الشمال من التأثير في تجارة القمح الدولية :ضخامة انتاج الشمال من القمح  /تعدد األنواع المنتجة منه /
توفر فائض من القمح معد للتصدير بسبب ضعف استهالك الشمال لهذه السلعة  /وجود شركات ضخمة في عالم الشمال،
تلعب دور الوسيط بين المصدرين والمستوردين  /وجود بورصات اساسية في عالم الشمال تشرف على تحديد سعره العالمي
(بورصة شيكاغو)  /امتالكه مستلزمات تجارة القمح (اهراءات ،سفن 3/4( )1 1/2( )...لكل عامل)

ب -الهدف التي ترمي من خالله الواليات المتحدة في تقديم القمح كمادة غذائية مساعدة:
تخفيف المخزون العالمي للقمح بغية المحافظة على سعر جيد له / .تحقيق أهدافها السياسية في الهيمنة واالستقطاب /
أو انتزاع مواقف سياسية مؤيدة لها.
المثل الواضح :المساعدات الغذائية لبعض الدول العربية (كمصر )...تهدف إلى تحقيق مكاسب معينة  /الواليات المتحدة
ومصر (صناعة الصواريخ)  /الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي (هجرة اليهود) ....
( 3/4( )1 1/4للهدف) ( 1/2للمثل المعطي)
الشكل :الكتابة:

 الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء تنظيم المسابقة -إمكانية قراءتها.

( )1 / 4
( )1 / 2
( )1 / 4

عالمة الجغرافيا النهائية ثالثون ،أي تضرب كل عالمة بـ 1.5
عمالً موفقا ً

