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 الجغرافيا السياسية دراسة الفصل األول : مقدمة في 
 

 الجغرافيا السياسية وتطورهاأوالً : مفهوم 

فروع الجغرافيا البشرية الذي يهتم  أحد  :ةالجغرافيا السياسي   -◙
بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثير 

 (8112)شتوي/ ذلك في قوتها السياسية وعالقاتها الخارجية. 

 

في دراسة الذين أهتموا  العلماء والفالسفة  ) أذكر(بين  :}س {
 أو ضع دائرة على الشرح    ؟موضوع الجغرافيا السياسية

يعد أول من كتب عن قوة الدولة المستمدة من توازن   :أرسطو ❶
ثرواتها وعدد سكانها، كما تناول وظائف الدولة ومشكالت الحدود 

 السياسية بين الدول. 

في الجغرافيا السياسية في مقدمته، حيث شبه  كتب :ابن خلدون ❷
الدولة بالكائن الحي الذي يمر بمراحل حياته التي تتمثل في النشأة 

 والشيخوخة. والنضج 

حمل يرجع إليه الفضل في كتابة أول مؤلف ي :فردريك راتزل  ❸
الدولة بمثابة كائن حي تمر عّد و .عنوان "الجغرافيا السياسية" 

 بمراحل )الميالد والنمو والوفاة(. 

 

م على يد العالم 1211ظهر مصطلح الجيوبولتيك عام  مالحظة :
 .رودلف كيلين

 

 الجغرافية السياسية والجيوبوليتكمقارنة بين 

 الجيوبولتيك الجغرافيا السياسية

تهتم بتحليل المقومات الطبيعية 
 والبشرية للدولة. 

تقوم بنفس الدراسة، باإلضافة 
إلى مطالبها في مجال السياسة 

 الخارجية. 

 ا لمستقبل الدولة.تضع تصور   تدرس إمكانات الدولة الفعلية. 

 اكيان  بوصفها لدولة إلى اتنظر
 اثابت  

 ئن ااكبوصفها لدولة إلى اتنظر
 .احي  

المقومات الطبيعية والبشرية للدولة  علم يدرسالجيوبولتيكا: -◙
تضع حيث باإلضافة إلى مطالبها في مجال السياسة الخارجية. 

   .تنظر للدولة ككائن حي، وا لمستقبل الدولة تصور  

 

التاريخ  ؟الجغرافيا السياسية ب العلوم المتربطة ) أذكر(بين  :}س {
 .والعلوم السياسية واالقتصاد 

 

 ومجاالتها: الجغرافيا السياسيةأهداف  :ا ثاني  

 (0477أهداف الجغرافية السياسية؟)شتوي/   ) أذكر(بين  :}س {

 دراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة.            ❶
 تحديد عناصر القوة والضعف للدولة. ❷
 التعريف بالمشكالت السياسية واقتراح الحلول لها.  ❸
 تقديم البيانات والمعلومات الجغرافية لصانع القرار. ❹

 ؟المجاالت التي تدرسها الجغرافية السياسية  ) أذكر(بين  :}س {

 .تدرس الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادةحيث الدولة:  ❶

العالمي على هيمنة الدول يرتكز النظام النظام العالمي الجديد:  ❷
ا، ويرتبط بهذا النظام المتقدمة على موارد ومقدرات الدول األقل نمو  

 :أهمهاعدد من المجاالت الفرعية، 

 .مثل السوق األوروبية المشتركة: التكتالت االقتصادية -

 مثل حلف شمال األطلسي )الناتو(.  :األحالف العسكرية -

عن إزالة الحواجز والحدود السياسية بين الدول  وتعني :العولمة -
ا على ا واجتماعي  ا ومعرفي  ا وثقافي  هيمنة الدول القوية اقتصادي   طريق

 الدول األخرى. 

 

الجغرافية  دراسة الدولة في مجاالت   ) أذكر، ما (بين  :}س {
 ؟السياسية

 الخصائص الطبيعية والبشرية.        ❶

 السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية. ❷
 تحليل قوة أو ضعف الدولة. ❸
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدولة والنظام السياسي.:   ثالثًا
 

األرض، : وحدة سياسية تقوم على مساحة محددة من سطح الدولة -◙
يقيم عليها عدد من السكان، وتحكمها سلطة عليا تدير شؤونها وتتمتع 

 .بالسيادة الداخلية والخارجية
 
 
 
أنواع الدول تبعا  للنظام السياسي   ) أذكر، ما (بين  :}س {

 ؟واإلداري

 الدولة الموحدة )المركزية( ❶

الفيدرالية : الدولة االتحادية المركبة )الالمركزية(، وتقسم إلى  ❷
 و الكونفدرالية

 

يوجد فيها مجلس نيابي واحد هي الدول التي   الدولة الموحدة: ❶
وحكومة واحدة تسيطر على جميع السلطات المحلية في جميع أقاليم 

 .ومثال ذلك األردن واليابان وفرنسا الدولة،

 

 :هماتقسم إلى نوعين، : الدولة االتحادية❷ 

تكون الدولة مقسمة إلى وحدات هي دول   الدولة الفيدرالية: -أ
إدارية كالواليات أو المحافظات وتتمتع باالستقالل الذاتي باستثناء 

 مثل استراليا واإلمارات العربية المتحدة.الشؤون المالية والدفاع، 

 

دولتين أو أكثر في  هي دولة تتكون من: الدولة الكونفدرالية -ب
بعض الصالحيات مع احتفاظ كل اتحاد حيث تتولى السلطة المركزية 

مثل االتحاد دولة بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية 
، ويمكن للدولة الكونفدرالية أن تتحول إلى دولة فيدرالية األوروبي

 كما حدث في سويسرا.
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 الفصل الثاني : الحدود السياسية 

 .   مفهوم الحدود السياسية أوالً : 

خطوط ترسم على الخريطة تحدد مساحة  هي الحدود السياسية: -◙
ا، وتضم الحدود الدولة التي تمارس عليها سيادتها ومعترف بها دولي  

 .السياسية للدولة مجاالت عدة

  

 ؟) اذكر ، بين ، عدد ( مجاالت الحدود السياسية للدولةما  :}س {

 المجال البري )مساحة األرض(.              ❶
 المجال الجوي والبحري.❷
 مجال الموارد )سطحية وباطنية وبحرية(.  ❸

 

في الدولة البيزنطية والدولة العربية التخوم ظهرت :  مالحظة
 .اإلسالمية

  

وتمثل مناطق نفود  ،هي مناطق لم تكن تابعة لدولة ما :التخوم -◙
تفصل بين الدول يصعب اجتيازها واالستيطان بها، كالصحاري 

 (8112.)شتوي/ والمرتفعات الجبلية

 

 مقارنة بين التخوم والحدود السياسية

 الحدود السياسية التخوم

مناطق جغرافية ذات  ❶

 مساحة ممتدة.

خطوط وهمية تفصل بين  ❶

 الدول.

ال تستند إلى معاهدات أو  ❷

 اتفاقيات بين الدول.

تستند إلى معاهدات أو  ❷

 اتفاقيات بين الدول.

ظاهرة تتعرض للتغير  ❸ ظاهرة طبيعية ثابتة ❸

 واالختفاء والظهور

 

 العوامل المؤثرة في نشأة الحدود السياسية .ثانيًا: 

نتيجة إبرام ظهرت الحدود السياسية بين الدول المعاهدات:  ❶
لمنع حدوث اعتداء دولة قوية على جارتها  ) فسر(معاهدات بينها

 الضعيفة. 

 .تقسيم االستعمار للمستعمرات ❷

   .الحروب ❸
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وظائف الحدود السياسية ثالثًا :  

 . الوظيفة األمنية ❷                      . الفصل بين الدول ❶

 .الوظيفة القانونية ❹                     .الوظيفة االقتصادية ❸

 
 

 :الفصل بين الدول ❶

اتفاقيات  عن طريقتقوم الحدود بدور رئيسي بالفصل بين الدول  
لة تنتشر عليها نقاط العبور ومراكز صومعاهدات موثقة وخرائط مف
 الحراسة والمنافذ الجمركية. 

 

  الوظيفة األمنية: ❷

عسكرية إقامة تحصينات بتوفر الحدود للدولة إجراءات الحماية 
 .لمنع االعتداءات الخارجية والتسلل إلى أراضيها ) فسر( ودفاعية

 

أعط أمثلة على التحصينات العسكرية الدفاعية التي أقامتها   :}س {
 الدول على حدودها  ؟

سور الصين العظيم في العصور القديمة بهدف صد هجمات  إقامة -
 .المغول

 .مع ألمانيافرنسا خط ماجينو على حدودها الشرقية  إقامة -

العدو اإلسرائيلي خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة  إقامة  -
 .م1191السويس أثر حرب حزيران عام 

 

     ؟نظرية الحدود اآلمنة للدولة ضعف ) تالشي ( فسر  :}س {
التطور التقني في فنون الحرب وصناعة السالح من حيث  بسبب

 .المدى والسرعة والفاعلية

 

 الوظيفة االقتصادية: ❸

 ؟ تقوم الدول بتعيين حدودها بدقة  فسر  :}س {

حول استغالل الموارد، حتى تحول دون حدوث منازعات بين الدول 
 يكما حدث بين فرنسا وألمانيا حول استغالل معدن الحديد في منطقت

 االلزاس واللورين. 

 

 بين أهمية  الوظيفة االقتصادية للحدود السياسية ؟  :}س {

تسهم الحدود في تمكين الدولة من مراقبة تدفق السلع عبر   ❶
 .حدودها لمنع التهريب

فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة لحماية منتجاتها  ❷
 المحلية.

 .تحول دون حدوث منازعات بين الدول حول استغالل الموارد ❸

 

تقيم الدولة على حدودها المحاجر الصحية ونقاط  فسر  :}س {
 ؟التفتيش الصحي

وذلك لمنع دخول األمراض القادمة من الخارج عن طريق األفراد  
 والحيوانات التي تتسبب في انتشار األمراض داخل حدود الدولة. 



 4777047770مكثف جغرافيا الوحدة الرابعة / الجغرافيا السياسية           رياض ومدارس جامعة الزرقاء        إعداد محمد البطران 

3 
 

 الوظيفة القانونية:❹

تبرز أهمية الحدود في تمكين الدولة في فرض القوانين الخاصة بها  
 والثقافيةعلى أراضيها واألفراد والمؤسسات اإلدارية واالقتصادية 

 .فيها ضمن حدودها السياسية جميعها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أنواع الحدود السياسية:  رابعًا

 أذكر ) بين ( أنواع الحدود السياسية؟  :}س  {

 الجبلية        أ.     -وتقسم إلى حدود : الحدود الطبيعية ❶

 ب. المائية )بحار وبحيرات وأنهار( 
 الحدود الحضارية  ❸.                 الحدود الهندسية ❷

 

 : الحدود الطبيعية ❶

حدود تظهر على الخريطة السياسية تستند هي  : الحدود الطبيعية -◙
إلى معالم طبيعية واضحة كالسالسل الجبلية والمسطحات المائية 

  :ومن أنواعها)أنهار، بحار، بحيرات(، 

 

هي حدود دائمة وثابتة، وتعد من أفضل أنواع  : الحدود الجبليةأ. 
مع امتداد السالسل  تتناسبالحدود التي تفصل بين الدول ألنها 

 .ا دفاعية للدولةالجبلية، وتشكل خطوط  

 

تعد الحدود الجبلية من أفضل أنواع الحدود التي  فسر :}س  {
 ؟تفصل بين الدول

مع امتداد السالسل الجبلية،  تتناسب ، و ألنها حدود دائمة وثابتة
 .ا دفاعية للدولةوتشكل خطوط  

 

 حدود جبلية؟أعط أمثلة على  :}س  {

 .بين الهند والصين  جبال الهيمااليا -

 .بين تشيلي واألرجنتين سالسل جبال األنديز -

 .بين فرنسا وإسبانيا  ينيهجبال البر  -

 وسويسرا بين حدود فرنسا وإيطاليا  سالسل جبال األلب -

 

 .المائية الحدودب.

هي حدود دائمة تظهر على الخرائط السياسية  : الحدود النهرية ❶
تستند إلى معالم طبيعية نهرية، وتتميز بوضوح مالمحها الطبيعية 

 .على سطح األرض، وتشكل خطا  دفاعيا  من أي اعتداء خارجي

 

من أفضل أنواع الحدود التي  نهريةتعد الحدود الفسر :}س  {
 ميزات الحدود النهرية؟أو اذكر   ؟تفصل بين الدول

وضوح مالمحها الطبيعية على سطح األرض، وتشكل ، حدود دائمة 
 .خطا  دفاعيا  من أي اعتداء خارجي

 

 أعط أمثلة على حدود النهرية؟ :}س  

 .جنوب أفريقيا وناميبيا بين نهر األورانج - 

 نهرالحدود بين الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك على طول  - 
  نهر كولورادومع وامتداده  . ريوجراند

  

تواجه الحدود النهرية وترسيمها عدة مشكالت خاصة فسر  :}س  {
 ؟في المناطق المأهولة بالسكان

مما يثير الخالفات بين  ،مجاريها بشكل مستمر تغير ألن األنهار
وذلك من خالل وتظهر الحاجة إلى تعديل الحدود بينها،، الدول 
 تقاسم المياه بين الدول الواقعة على ضفتي النهر.  مشكلة

 

تحديد الحدود أذكر ) بين ( الطرق التي يتم عن طريقها   :}س  {
 ؟ بين الدول النهرية

بين  نهر بوجمثل حدود  إحدى ضفتي النهر علىالحدود  اعتماد ❶
 بولندا ودولتي أوكرانيا وبيالروسيا. 

)محور الوادي(  ا من قاع النهرالنقاط عمق   رسم خط مع أكثر ❷
 مثل الحدود بين فرنسا وألمانيا على طول نهر الراين. 

 كما حدث في الحدود النهرية بين األرجنتين  التحكيم الدولي ❸

الحدود األمريكية المكسيكية  مثل: النهر رسم خط وسط مجرى ❹
 .الريوجراندعبر نهر 

 

عن ا من أكثر األمثلة تعبير   الريوجراندنهر  يعد  فسر :}س  {
 ؟المشكالت الحدودية النهرية

إذ يعبر النهر في الشرق ويمر في سهول فيضية واسعة، يشكلها  
النهر وذات مسار متعرج بموقع متغير، مما أدى إلى تغير مجرى 
النهر بسبب الطمى ونتج عن ذلك إعادة تقسيم األراضي بين 

 الدولتين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحدود البحرية ❷

الحدود البحرية في القرن السابع عشر في ظهرت فكرة ترسيم 
بدأ الترسيم الدولي  ،حيث جون سلدين(كتابات العالم البريطاني )

 . 1192للحدود البحرية باتفاقيات األمم المتحدة الموقعة في 

 

 بين ) أذكر ( مستويات الحدود البحرية ؟ :}س  {

 المطنقة االقتصادية الخالصة     -ب    المياه اإلقليمية       -أ

 المياه الدولية ) أعالي البحار ( -ج  

 

تكمن األهمية في   ما األهمية االقتصادية لمياه البحار؟ :}س  {
 مجاالت الصيد والمالحة واستغالل الثروات الموجودة فيها .
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 : المياه اإلقليمية .أ

مناطق من مياه البحار والمحيطات تشرف عليها :  المياه اإلقليمية-◙
ا للقانون الدولة ولها حق في السيادة عليها، تبدأ من خط السواحل وفق  

ا  بحري  ( ميال  18وإلى عمق )الدولي عند أدنى مستوى للجزر 
وتسري عليها القوانين المطبقة على األراضي الوطنية  ،(8كلم8828)

وتمارس الدولة حقوقها في المياه اإلقليمية في مجاالت .للدولة
 الصيد والمالحة واستغالل الثروات الموجودة فيها 

 
 

أميال إلى  3ما بين ) المياه اإلقليمية نطاققد يصل  مالحظة هامة :
الساحلية  تشمل المناطق المياه الداخليةبما فيها ،  ميل بحري( 311

 .والبحيرات واألنهاروالخلجان 

 

 :المنطقة االقتصادية الخالصةب. 

منطقة بحرية تبدأ من نهاية  :هي المنطقة االقتصادية الخالصة-◙
ميل ( 811المياه اإلقليمية باتجاه عمق البحر لمسافة تصل إلى )

استغالل الثروات والمجاورة لها  ويحق للدول المطلة ،بحري 
الموجودة فيها والصيد، وتقديم المساعدة واإلنقاذ للسفن في حالة 

 تعرضها للخطر. 

 

 

 المياه الدولية )أعالي البحار(:ج.

 اا مشترك   تتبع سيادة أي دولة، وتعد ملك  مناطق بحرية مفتوحة ال هي
أهميتها في ممارسة أنشطة التجارة إلى  انظر  ، ها جميع بين الدول

(  811)بعد الدولية والمالحة والصيد واالستكشاف في نطاق يبدأ 
المنطقة االقتصادية  الدول اي بعد نطاقمن سواحل ميل بحري 

من مساحة  (%40ما نسبته أكثر من ) تهاوتشكل مساح، الخالصة
 البحار والمحيطات. 

 

أذكر أمثلة على مشاكل وتوتر في العالقات بين الدول حول  :}س  {
 المياه الدولية ؟ 

-  اكتشاف حقول الغاز في شرق البحر المتوسط التي هيمن عليها
 العدو اإلسرائيلي، بينما تطالب السلطة الفلسطينية ولبنان فيها.

-   التوتر في بحر الصين الجنوبي بين الصين وكوريا وفيتنام
 .واليابان حول السيادة على الجزر المنتشرة فيه

-  تتداخل المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة بين
 .بريطانيا وفرنسا في منطقة القنال اإلنجليزي 

 
 

م بجعل 0472عام الدول  باريس  ى اجتماع أوص فسر :}س  {
 ؟ ا يخضع تسييره للتوافقا مشترك  ا عالمي  أعالي البحار ملك  

حول المياه الدولية والخطر البيئي الناتج عن  اكلالمش بسبب
ا مصدر    وحتى ال يكون االستنزاف الواسع للمصادر البحرية،

 .للنزاعات الدولية أو األضرار بالبيئة العالمية 

  البحيرات: ❸

 ؟ا سياسية بين الدولتشكل حدود   أعط أمثلة على بحيرات :}س  {

 تشكل مابين الواليات المتحدة وكندا والتي  البحيرات العظمى - 
( من طول الحدود الشمالية للواليات المتحدة األمريكية %99) هبتنس

 .والحدود الجنوبية لكندا

 أوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا. بين  بحيرة فكتوريا  -

   

ا من الحدود تعد الحدود  فسر :}س  { الدولية الطبيعية أقل توتر 
 السياسية الهندسية ؟

معالم طبيعية واضحة تستند إلى ألنها حدود دائمة وثابتة ،و 
 .كالسالسل الجبلية والمسطحات المائية )أنهار، بحار، بحيرات(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحدود الهندسية ❷

حدود أوجدها اإلنسان تظهر على الخرائط بأشكال هندسية هي 
 .الخط المستقيم وأنصاف الدوائر للفصل بين الدولكمختلفة 

 

 س: اذكر ميزات الحدود الهندسية ؟ 

مع  ناسبباستقامتها ووضوحها وسهولة تخطيطها، وال تت تتميز
  الظواهر الطبيعية في المناطق التي تمر فيها.

 

  ؟الحدود الهندسية بها تظهر أذكر األشكال التي  :}س  {

 .تسير مع خطوط الطول أو دوائر العرض حدود فلكية:أ. 

 .تصل بين نقطتين معلومتين خطوط مستقيمةب.

 .كنهر  ترسم على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعيةخطوط . ج

 

أعط أمثلة على حدود فلكية تشكل حد ا سياسي ا تنتشر بين  :}س {
 الدول؟ 

 يبن ( درجة شماال  41الذي يسير مع دائرة عرض ) الحد السياسي - 
 .الواليات المتحدة وكندا، ويعد أطول حد فكلي في العالم 

الحد السياسي بين مصر والسودان الذي يسير مع دائرة عرض  -
 .( درجة شماال  88)

( درجة 89خط الحدود بين مصر وليبيا الممتد على خط طول ) -
 ا. شرق  

  

 ؟الحدود الهندسية بمشكالت عديدة بين الدولتتسبب فسر  :}س { 

 .ألنها ال تستند إلى معالم طبيعية وحضارية واضحة 
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 ما التغيرات التي حدثت على حدود األردن ومساحته؟ :}س {

حدث بين األردن والعراق بتبادل مساحة من تعديل الحدود  -
 .األراضي بين الدولتين

بين األردن والسعودية إذ تم توقيع اتفاق على تعديل الحدود  تعديل -
بين الجانبين، حيث  تبادل أراض  ب  م7641عام الحدود بينهما في 

( من األراضي 8كم1111) حصلت السعودية على مساحة تقدر بـ
 .( 8كم11األردنية مقابل حصول األردن على )

 

من جراء تعديل الحدود مع   ما الفوائد التي اكتسبها األردن  :}س {
 .وسيع حدوده البحرية على ساحل خليج العقبةت دول الجوار؟

 
 

  الحدود الحضارية: ❸

من أهم المظاهر الحضارية التي تستخدم في ترسيم  الثقافةتعد 
 .الحدود السياسية بين الدول

 

 بين الدول؟أعط أمثلة على حدود حضارية رسمت   :}س {

بعد  وسط أوروبا على أساس اللغةفي منطقة التي رسمت الحدود  -
 .من مشكلة األقليات في تلك الدول للحد  الحرب العالمية األولى

نتج ، أساس دينيعلى  بين الهند وباكستان التي رسمت  الحدود -
 عنها إحدى أكبر الهجرات في التاريخ الحديث. 

 

  

 

 للحدود السياسة في حياة الدول. خامًسا: اآلثار السلبية

ا في وجه استمرارية طرق تقف الحدود السياسية عائق   ❶
 .المواصالت وسبل االتصال في كثير من األحيان

تقف في وجه التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي للمناطق  ❷
سد  احتاج إنشاء ، فمثال  الحدودية، باستثناء نقاط العبور بين الدول

تزيد  مدة الحدود السورية األردنيةعلى  نهر اليرموك الوحدة على
 م. 1193على  ؤهعن نصف قرن إلنجازه منذ أن اقترح بنا

ق  االستغالل الفعال للموارد الواقعة في المناطق الحدودية وتع ❸
 بين الدول كالنفط والمياه الجوفية والمعادن. 

 عنالسياسية للسيطرة على بعض الشعوب،  دتستخدم الحدو ❹
توزيعها وتشتيتها في وحدات سياسية مختلفة تفصل بينها  طريق

ليسهل االستعمار األوروبي للوطن العربي،  كتجزئةالحدود، 
 السيطرة عليه واستغالل موارده.  

 

في وجه استمرارية   اتقف الحدود السياسية عائق  فسر   :}س {
غالب ا ألنها  ؟االتصال في كثير من األحيان  طرق المواصالت وسبل

الطرق المعبدة أو السكك الحديدية عند خط الحدود ، مما   ما تنتهي
حركة انتقال األشخاص واألفكار والمعلومات والمواد الخام يعوق 

 والبضائع.

 

 .النزاعات والمشكالت الحدودية  سادس ا : 

 ؟النزاعات والمشكالت الحدودية أذكر أنواع :}س {

 .النزاع على وضع الحدود ❷  .    النزاع على مناطق حدودية ❶

    .          النزاع على وظيفة الحدود ❸

 النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية:  ❹ 

 

على ملكية مناطق  ينشأهو نزاع  :النزاع على مناطق حدودية ❶
حدودية بين الدول المتجاورة عندما يدعي كل طرف من األطراف 
 المتنازعة حقه في السيطرة والسيادة على منطقة جغرافية حدودية

 .ا إلى أسس وأسباب عدة، استناد  والسيادة عليها 

 

 فسر احتالل  إيران لثالث جزر عربية في الخليج العربي ؟    :}س {

إلى خرائط وزعتها السلطات االستعمارية   في ذلكتستند ايران  -1

 اإلنجليزية جعلت لون هذه الجزر على الخرائط بنفس لون إيران

حيث قامت إيران باحتالل هذه الجزر قبل يوم واحد من   -2 نفسها 

حيث كان  ذلك  -3  م1791عام إعالن قيام دولة اإلمارات المتحدة 

سمحت بموجبه باحتالل  طانيةمع الحكومة البريفي اتفاق غير معلن 

 .الجزر الثالث مقابل تنازلها عن المطالبة بالبحرين

 

جزيرة  ؟تحتلهما إيران في الخليج العربي رلجز أمثلةأعط   :}س {
 أبو موسى ، وطنب الكبرى  وطنب الصغرى

  

مكان  نزاع ينشأ بين الدول على : النزاع على وضع الحدود❷ 
وضع خط الحدود بصورة دقيقة، وتظهر مثل هذه المشاكل عند البدء 

 .برسم خط الحدود وتحديد اتجاهاته

النزاع الذي نشب بين مصر وإسرائيل في أعقاب  :مثال على ذلك 
م، ورفضها 1128انسحاب إسرائيل من صحراء سيناء عام 

 .االنسحاب من منطقة طابا

 

بين الدول بسبب االنتقال اع ينشأ نز :لنزاع على وظيفة الحدودا❸ 
غير المشروع عبر الحدود سواء كان ذلك لألشخاص أو البضائع أو 

 األفكار.

  

بين الدول نزاع ينشأ  :النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية❹  
 وأمثلة ذلك .المتجاورة بسبب الخالف على مورد طبيعي حدودي

 الفراتعلى اقتسام مياه نهر   العربي –النزاع التركي  -أ

، رعلى عدد من الجز بين قطر والبحرينالخالف الذي نشب  -ب
م صدر قرار المحكمة بسيادة البحرين على 8111آذار عام  19وفي 

 ، منها جزر الحوار .عدد من الجزر
 

وهي األنهار التي تنبع من خارج حدود الدولة،  ،األنهار الدولية
 وتمر في أكثر من دولة



 4777047770مكثف جغرافيا الوحدة الرابعة / الجغرافيا السياسية           رياض ومدارس جامعة الزرقاء        إعداد محمد البطران 

9 
 

 ربيسابع ا: النزاعات الحدودية في الوطن الع

  طن العربي على الكثير من الممرات المائيةسيطرة الوفسر   :}س {

ا حيث يربط بين ا متميز  ا جغرافي  الوطن العربي موقع  بسبب احتالل 
صف نقارات العالم الثالث آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، ويقع في ال

ا إلى موريتانيا شرق   عُمان الشمالي من الكرة األرضية، ويمتد من
إلى   ومن جبال طوروس )تركيا( والبحر المتوسط شماال  ا، غرب  

 .اهضبة البحيرات االستوائية والمحيط الهندي جنوب  

 

 الممرات والمضائق التي يسيطر عليها الوطن العربي

الممرات والمضائق  البحار والمحيطات التي تربطها
التي يسيطر عليها 

 الوطن العربي

 قناة السويس األحمرتربط البحر المتوسط مع البحر 

يربط البحر  المتوسط مع المحيط 
 األطلسي

 مضيق جبل طارق

 يالمحيط الهندبحر العرب و يربط 
 بالخليج العربي

 مضيق هرمز

الجواب هذا  كونه... ؟طن العربي الو بين اهمية موقع  :}س {

 السؤال كل النقاط

 مختلفاستراتيجية في  فسر تميز موقع الوطن بأهمية   :}س {
الجواب هذا  كونه.... ؟الجوانب العسكرية واالقتصادية والسياسية

 السؤال كل النقاط

؟ ) صيفي/ اا متميز  ا جغرافي  الوطن العربي موقع  يحتل فسر    :}س {
 (2،0،7)الجواب  كونه.... (0477

يربط بين قارات العالم الثالث ا حيث ا متميز  ا جغرافي  موقع  يحتل  ❶
صف الشمالي من الكرة وأوروبا، وأفريقيا، ويقع في النآسيا، 

 .األرضية

على الكثير من الممرات المائية مثل قناة السويس ،  تهطريس ❷
وغيرها من المواقع التي تمر ومضيق هرمز ، ومضيق جبل طارق 

 .بها معظم التجارة العالمية

واختصاره ئه، الجوية العالمية عبر أجوامرور معظم الخطوط  ❸
 الكثير من المسافات بين القارات.

يمثُل المرتبة موارد الطاقة كالنفط الذي العديد من  على  احتواؤه ❹
 .االحتياط واإلنتاج والتصدير حيث من األولى

 

 

 

 

 

  

للكثير من الغزوات والحروب  الوطن العربي عرضت فسر  :} س
ة تهميبسبب إ  ؟  واستعماره من قبل دول أوروبا وأمريكا

 ،الجوانب العسكرية واالقتصادية والسياسية مختلف االستراتيجية في
العديد من  على  واحتواؤه محاولة منها للسيطرة على العالم، في 

االحتياط واإلنتاج  حيث من يمثُل المرتبة األولىالذي   موارد الطاقة
 .والتصدير

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  مصطلح جغرافي يستخدم للتعبير عن الموقع االستراتيجي -◙
الموقع أو المكان الذي يحتل أهمية ومكانة سياسية، أو عسكرية، أو 

ا على المستوى المحلي، أو اإلقليمي، أو اقتصادية، أو جميعها مع  
 (0477)شتوي/ العالمي.

 

 ) ضع دائرة(.م 1119اتفاقية سايكس بيكو  عام  معلومة :

 

 ؟ اذكرأهم العوامل التي حالت دون وحدة الوطن العربي :}س {

 .الحدود في الوطن العربي  تمشكال ❶

السيما فلسطين، واألجزاء المغتصبة من الوطن العربي،  ❷
ومرتفعات هضبة الجوالن السورية، ولواء األسكندرون، ومزارع 

 شوبا والغجر بلبنان. شبعا وتالل كفر
 
 
 

طن في الوأذكر ثالثة من األمثلة على الخالفات الحدودية   :}س {
 (0477؟)شتوي/  أدت إلى نزاعات وصدامات مسلحة العربي

 .   الصدمات العسكرية بين العراق وإيران ❶

                  المعارك في الصحراء الغربية ❸     .غزو العراق للكويت ❷

 .السودان إلى دولتينتقسيم  ❹

 
 

في المناطق الحدودية  نزاعات وصدامات مسلحةفسر قيام    :}س {

في سبيل الحصول على مكاسب إقليمية أو   ؟ طن العربيفي الو
 .سياسية

 

طن في الوبين النتائج المترتبة على الخالفات الحدودية   :}س {
 ؟ العربي

كبيرة في الموارد  خسائرو،  وصدامات مسلحة نزاعاتأدت إلى 
أي مشروع لوحدة الوطن العربي  إعاقةو ،االقتصادية والبشرية

 .مستقبال  
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 الفصل الثالث : العالقات الدولية في الحرب والسلم
 

ما يعرض سيادتها على أرضها أو استقرارها وتماسك شعبها ، : أي تهديد يمس األمن الداخلي أو الخارجي للدولة  المشكلة السياسية -◙
 .للخطر

 

 ؟المشكالت السياسية التي تهدد أمن الدولأذكر   :}س {

  .مشكلة األقليات . المشكالت االجتماعية منها3.                  االقتصادية. المشكالت 8.              الحدود السياسية . مشكالت1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  مشكالت الحدود السياسية  :  أواًل 

ينشأ التوتر وعدم االستقرار في العالقات بين الدول بسبب الحدود التي تفصل بينها، ويمكن عرض بعض األمثلة لهذه المشكالت الحدودية، 
 :منها

 

 ، مبي نا أسباب وأطراف النزاع ؟السياسية الحدود  مشكالت أذكر ثالثة من األمثلة على  :}س {

 مشكالتأمثلة  على 
 السياسيةالحدود 

 أسباب النزاع أطراف النزاع

المغرب  وجبهة  الصحراء الغربية
 البوليساريو

الخامات المعدنية من أهمها  وتوفرعلى سواحل المحيط األطلسي،  موقعها
 الفوسفات.والحديد 

 

شط العرب بين العراق 
 وإيران

يران في شط العرب، إلالمالحة   بين العراق وإيران في حق الخالف العراق وإيران
 .حول الحدود الخالفو

 

 الحدود بين الهند والصين

م، وأصبحت تشارك الهند في 1191الصين على منطقة التبت عام  إستيالء الصين والهند
 .إلى مساندة ثورة الشعب في التبتالحدود، مما دفع الهند 

زعيم التبت الروحي )الداالي وفر  م 1191لكن الصين أخمدت الثورة عام 
 . إلى الهند الما(

الصين مع الهند في بعض المناطق الحدودية  مااصطدمما أدى إلى حدوث 
 خط مكماهونالواقعة شمال 

 

تقع الصحراء الغربية شمال غرب أفريقيا، تحدها الجزائر من الشرق، وموريتانيا من الجنوب، والمغرب من الشمال،  : الصحراء الغربية** 
 .صول عربية وأمازيغية ومعظم سكانها يدينون باإلسالممن أسكانها  وومن الغرب المحيط األطلسي بساحل 

 

من ناحية  م7672وجبهة البوليساريو التي تأسست عام عليها بين المغرب من ناحية،  امتنازع   اتعد الصحراء الغربية أرض  :  (7مالحظة ) 
م، 2312إلى احتالل إسبانيا للمنطقة عام وترجع جذور المشكلة  ن مساحتها وتحت إدارتها.( م% 74 حيث تسيطر المغرب على )أخرى، 

 .م1119التي انسحبت منها عام 

 

وتدعم الجامعة العربية )باستثناء الجزائر( سيادة ( دولة، 39انخفضت إلى )ثم  ( دولة 19اعترف بالجمهورية الصحراوية ) ( 0) مالحظة 
 .المغرب على الصحراء الغربية

 

شط العرب، وفي في م، حيث اعترفت العراق بحق إيران في المالحة 7671عام لعراق وايران بين ا اتفاقية الجزائرت عقد ( : 2مالحظة )
 م قامت الحرب بين الدولتين بسبب الخالف حول الحدود، والتي استمرت ثمان سنوات.7674عام 
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 المشكالت االقتصادية. انيًا:ث

  ؟ر النزاعات االقتصادية بين الدولوظهفسر  :}س {

 مصادرالموارد الطبيعية و استغاللالمياه الحدودية و قسيمتبسبب 
 .الطاقة الواقعة بين حدودها

 

  ؟االقتصادية بين الدول على المشكالتأذكر أمثلة  :}س {

 .النزاع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة. 8 . تقسيم المياه.  1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تقسيم المياه ❶

بين الدول عند تعيين حدود  تقسيم المياه مشكلة فسر ظهور :}س {
  ؟المياه اإلقليمية والدولية بينها أو عند تقسيم مياه األنهار الدولية

وذلك لالستفادة من ثرواتها السمكية والمعدنية، وممارسة حق 
 ا.المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية فيه

 

بين  حول تقسيم المياه أذكر أمثلة على مشكالت) خالفات( :}س {
  ؟الدول

الخالفات بين تركيا وسوريا والعراق حول اقتسام مياه نهر  ❶
 .الفرات

بين السودان ومصر من ناحية وأثيوبيا من ناحية أخرى الخالفات ❷
 .حول اقتسام مياه نهر النيل

على الحدود البحرية بين بوليفيا وتشيلي التي نشبت النزاعات  ❸
 .وبيرو

 الخالفات بين تونس وليبيا  حول حدود الرصيف القاري بينهما   ❹

 

الدول حول تعيين  أذكر أمثلة على مشكالت) نزاعات ( :}س {
  ؟حدودها في المضائق 

 .مضيق هرمز في  سلطنة عمان وإيران النزاعات بين  ❶

  مضيق باب المندب في اليمن والصومال وجيبوتي النزاعات بين ❷

 

العديد من االتفاقيات بين الدول حول تقسيم  امأبرفسر  :}س {
نظرا  ألهمية األنهار والمياه الدولية واستغالل ثرواتها مثل   ؟المياه 
 باريس وبرشلونة.معاهدة 

 

 :النزاع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة❷ 

على الموارد الدول  فسر قيام الحروب والصراعات بين :}س {
 ؟ الطاقةالطبيعية ومصادر 

الموارد الطبيعية خاصة  السيطرة على محاولة وذلك من أجل  
الموارد المعدنية وموارد الطاقة،  لتأمين احتياجاتها منها واستخدامها 

التي ال تتوزع بشكل منتظم في . في صناعاتها وأنشطتها المختلفة
 .مناطق العالم

الطبيعية لقوى الكبرى السيطرة   على الموارد فسر محاولة ا :}س 
 ؟ ومصادر الطاقة

الدول المتقدمة الوصول إلى منابع النفط والغاز  فسر محاولة :}س 
  ؟ الطبيعي في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي

 .لتأمين احتياجاتها منها واستخدامها في صناعاتها وأنشطتها المختلفة

 

بين الدول في العالم حول مصادر فسر ظهور النزاعات  :}س {
يشكالن ثلثي اإلنتاج  ألنهم  ( ؟البترول والغاز الطبيعي)الطاقة 

 .العالمي ويسهمان في نصف التجارة العالمية

 

الدول المتقدمة الوصول إلى منابع النفط  بين أثر محاولة :}س {
  ؟والغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي

لحماية حقول  حدة الصراعات الدولية، وإقامة قواعد عسكرية  زيادة
، النفط وخطوط التجارة البحرية العالمية التي ينقل عبرها النفط 

كالمضائق البحرية التي يمكن أن يؤدي إغالقها إلى منع مرور النفط 
 .عبرها

 

، ويقع قناة السويس تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر  : مالحظة
ع ض )الوسطىوقناة بنما في أمريكا ، مضيق البوسفور في تركيا 

 (دائرة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ثالثًا :  المشكالت االجتماعية

 .منها األقلياتتتعرض الدول إلى مجموعة من المشكالت االجتماعية 

ثقافية :  هي مجموعة من األفراد ينتمون إلى خصائص األقليات -◙
واحدة )قومية، دينية، عرقية، لغوية( تختلف عن الغالبية العظمى 

 .لسكان الدولة

 

 وتختلف أنواع القوميات، ومنها:    

    األقليات الدينية    ❷                  األقليات القومية     ❶

 األقليات العرقية ❹                       األقليات اللغوية ❸

 

 

 . القوميةاألقليات  ❶ 

هي مجموعة من األفراد تنتمي إلى هوية واحدة من حيث العرق 
 واللغة والعادات والتقاليد، وتعيش هذه األقلية ضمن أكثرية قومية.

 

 أعط أمثلة على دول تضم أقليات قومية ؟:}س {

 تعدد القوميات في االتحاد السوفيتي - شعب الكازاخ غرب الصين. -
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التي شكلت دوال  مستقلة  بعد تفكك دول) القوميات (  علىأمثلة  --
 ؟االتحاد السوفيتي

 أوزباكستان، أستونيا ، التفيا 

) القوميات ( التي شكلت دوال  مستقلة  بعد تفكك   دول علىأمثلة  --
 ؟االتحاد اليوغسالفي

 صربيا ، مقدونيا ،الجبل األسود . 

 

 

 

  األقليات الدينية: ❷

تتبع ديانة مختلفة عن ديانة أكثرية أفراد هي مجموعة من األفراد 
 المجتمع المتواجدة فيه.

 

 أعط أمثلة على أقليات دينية ؟:}س {

مثل األقليات المسلمة في الصين واليابان والواليات المتحدة، أو  
 األقليات المسيحية في الدول اإلسالمية. 

 

 

 

  األقليات اللغوية: ❸

الخاصة، وتختلف عن لغة أكثرية هي مجموعة من األفراد لها لغتها 
 أفراد المجتمع المتواجدة فيه.

 

 (0476لغوية ؟ ) تكميلي / أعط أمثلة على أقليات   :}س {

 في إيطاليا  األقلية النمساوية .كاألكراد في العراق  

 

تسمح بعض الدول في استخدام األقليات للغتها فسر  :}س {
 ؟الخاصة

 .باالستقالل عن الدولة، كاألكراد في العراقمن مطالبتها  اخوف   

 

  من استخدام لغتها ؟ قليات دول تمنع  اال أعط أمثلة على  :}س {

 .األقلية النمساوية من استخدام لغتهات عمنإيطاليا  

 

 
 
 
 

 :األقليات العرقية ❹

هي مجموعة من األفراد تنتمي إلى عرق أو ساللة تختلف عن ساللة 
 أكثرية أفراد المجتمع الذي تعيش فيه.

 

عرقية ولغوية وقومية في الواليات أقليات  تعايشفسر  :}س {
 المتحدة األمريكية، وكندا ، والعديد من الدول العربية واإلسالمية ؟

 بحكم تاريخها المشترك، وتطبيق مبدأ التسامح الديني. 

 

قليات عرقية فيها أ تتعايشأعط أمثلة على دول تتعدد و :}س {
 ولغوية وقومية ؟

،  والعديد من الدول العربية الواليات المتحدة األمريكية ، وكندا 
 واإلسالمية

 

 


