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)1  (     بين     قارن     اللول     السؤال      

القليم   الةمة   الدلولة
سياسية(أرض) لوحدةالتعريف

ةمستقرة حكوةمة تحكمها
شئونها علي تسيطر

الداخلية
لوالخارجية(حكوةمة) لوتشغل

سطح ةمن ةمعينة ةمنطقة
تضم (ةمكان) لو الرض
(شعب) دائمين سكانا

رقعة علي تعيش البشر ةمن جماعة
تربط طويلة زةمنية لفترة الرض ةمن
كالدين ةمشتركة رلوابط أفرادها بين

التاريخ لوالتقاليد لوالعادات لواللغة
 المشترك

ةمثل دلول عدة في الةمة توجد لوقد
ةمثل لواحدة دلولة ألوفي العربية الةمة

البولندي الشعب

لوضع يتم ةمساحية جغرافية لوحدة
لوةمعايير  أسس لوفق حدلودها
الجغرافيين بواسطة علمية
الخصائص ةمن بمجموعة لويتميز

تعطيه التي لوالبشرية الطبيعية
عن لوتميزه المستقلة شخصيته

القاليم باقي

الختل�ف     ألوجهالشبه     ألوجه
.....كلهما

في يتشابه
التكوين عناصر

الشعب  لوهما
لوالرض

الحاكمة السلطة ةمكوناتها أهم ةمن التي الدلولة عكس  حاكمة سلطة لتطلب الةمةألول...
سياسية حدلود لها الدلولة عكس   خصائصها تختلف دلولة ةمن أكثر في تعيش قد ..الةمةثانيا

لوفاصلة حاجزة
اللغة ةمثل للدلولة بالنسبة ضرلورية ليست التي الخصائص ةمن العديد علي تحتوي الةمة ثالثا

بها يوجد سويسرا أن كما ةمختلفة جنسيات فيها يعيش المتحدة فالوليات التقاليد لو لوالعادات
ةمختلفة لغات ثل ث

لوالدلولة      )الةمة2  (   

؟ الكونفيدرالي لوالنظام الفيدرالي     النظام)3  (

الكونفيدرالي النظامالفيدرالي النظام
نتيجة يتكوننشأته

دلولة في المستقلة الدلول ةمن عدد -اندةماج1 
لوكندا المتحدةلوالمانيا الوليات ةمثل التحاد

  لواستراليا
المساحة في صغيرة دلول الي الدلولة -تفكك2

السابق السوفيتي التحاد ةمثل

اتحاد في أكثر ألو دلولتين انضمام نتيجة يتكون
لوغايات  أهدا�ف لتحخقيق بينهما ةمعاهدة تنظمه

حكوةمة الي الصلحيات بعض لوتعهد ةمشتركة
ةمركزي

لوسياستها بشخصيتهاالقانونية دلولة كل احتفاظ ةمع
 لوالداخلية الخارجية

شئون في المشاركة في الحق له -الشعب1خصائصها
المركزية البلد

فيدرالي بدستور -تتمتع2
المركزية السلطة بين التوازن -تحقيق3

 المحلية لوالسلطة
السلطة في المحلية السلطة تمثيل -يتم4

المركزية
كونفيدرالي نظام الي تتحول ان -ليمكن5

دلولتين بين ةمعاهدة ينظمه -اتحاد1
المستقلة بعاصمتها دلولة كل -تحتفظ2
الخاص علمها دلولة -لكل3
يكون قد بهاألو خاصة نقدية عملة دلولة -لكل4

التحاد لدلول اليورلو ةمثل ةموحدة عملة هناك
  اللوربي

دستورها دلولة -لكل5 
الدبلوةماسي التمثيل في الحق دلولة -لكل6

الوحدة اللولي (الدلولة)الوحدة اللولي (الدلولة)

   أذكر ال   أذكر ال
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بعد فيما فيدرالي اتحاد الي يتحول ان -يمكن7
الةمور

المتعلقة
بالسيادة

فقط المركزية الحكوةمة اختصاص ةمن تكون
حكام لودلور لوالقاليم الوليات حكوةمات دلون

بالضافة السكان شئون ادارة في يتمثل الوليات
الفيدرالي البرلمان في ةممثليهم الي

الدلول تمثل التي القليمية الحكوةمات حق ةمن تكون
التحاد النظام هذا أةمثلة التحادةمن في المشاركة
لوالذي1982عام لوجاةمبيا السنغال لواتحاد اللوربي

1990عام انهار
الحبيسة     لوالدلولة     البحرية     )الدلولة4  (     

الحبيسة الداخلية القارية الدلولالساحلية البحرية الدلول
كالبحار المائية المسطحات علي لوتطل سواحل لها (التي

 ةمزاياها  لوالمحيطات
  عوائق دلون الخارجي بالعالم الدلولة اتصال -يسهل1
لوالدلول الدلولة بين الحضاري التأثير في -يساعد2

  البحرية الثرلوات ةمن بالعديد الدلولة -تتمتع3   المجالورة
الشاطئية السياحة -لوجود4

ةمائية ةمسطحات علي تطل لول سواحل لها ليس (التي
ةمباشر اتصال لها لوليس اليابس داخل تقع التي لوهي

43 العالم في لوعددها لوأفغانستان اثيوبيا ةمثل بالبحر
دلولة
الدلول طريق عن الخارجي بالعالم تتصل الدلول هذه

المجالورة
البحرية     الدلول     )أنواع5  (      

البحر علي تشر�ف دلول
لواحدة بوجهة

بوجهتين البحر علي تشر�ف دلول
بحريتين

جهاتها جميع ةمن البحر علي تشر�ف دلول
جزرية دلول لوتسمي

لوبريطانيا لوالفلبين اليابان ةمثللوفرنسا لوالسعودية ةمصر ةمثللوشيلي سوريا  ةمثل
     الهاةمشية     ألو     المركزية      المواقع  )6  (

الهاةمشي     الموقعالمركزي     الموقع
ةمصر ةمثل  القارات داخل جغرافيا المتوسط هو

اتصالها يسهل ةمما العالم قارات تتوسط التي
بالعالم

نيوزيلندا دلولة ةمثل الطرا�ف علي يوجد الذي ........ هو

لوالحرب؟     السلم     في     الدلولة     علي     المساحة      ةماأثر  )7  (     

الصغيرة المساحةالكبيرة المساحة
ثرلوتها تنوع لوبالتالي الجيولوجي التنوع الي -تؤدي1

لوالصين المتحدة لوالوليات رلوسيا ةمثل المعدنية
بالعمق الدفاع نظرية تتبني ان الدلولة -تستطيع2
الموارد استغلل الي يؤدي ةمما السكان -كثرة3

القتصادية
سكانها ابعاد الحرب لوقت في الدلولة -تستطيع4

الحرلوب ةمناطق عن لوةمصانعها
سلبياتها     عن     أةما

ةمن لوالةمكانيات الجهد ةمن المزيد بذل الي تحتاج فالدلولة
عليها لوالسيطرة اراضيها حماية أجل

بسهوله شئونها لوإدارة السيطرة الدلولة -تستطيع1
ةمواردها لواستغلل أجزائها جميع تنمية -تستطيع2

سلبياتها     عن     أةما
اختراقها ةمن يسهل قد الصغيرة المساحة فإن

حينما الثانية العالمية الحرب في حد ث كما لواحتللها
العراق قاةمت كما لوبلجيكا هولندا باحتلل المانيا قاةمت

الكويت دلولة باحتلل
تضررا أكثر تكون الصغيرة المساحة ذات الدلول أيضا

اطبيعية الكوار ث حالة في

التحادية     لوالدلولة     الوحدلوية     ) الدلولة8  (         

التحاديةالوحدلوية
لواحد نيابي لوةمجلس لواحدة حكوةمة بها يوجد التي الدلولة هي

داخلها السلطات  جميع علي الحكوةمةالمركزية تسيطر لوفيها
ألي ينقسم الحكم نظام فيها يكون الدلول لوهذه

-الكونفيدرالية2   -الفيدرالية1هما  نوعين
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ةمن قراراتها داخلها ادارية سلطة كل لوتستمد
الحكوةمةالمركزية

خصائصها
التي العاصمة هي لواحدة لونواه قلبا -لها2  سكانها -تجانس1

عوائق -لتوجد4 صغيرة -ةمساحتها3 الدلوله حولها نمت
-ارتفاع5 اندةماجها يسهل ةمما داخلها جغرافية ألو طبيعية
لوالفلبين اليابان  الوحدلوية الدلول أةمثلة السكانيةلوةمن كثافتها

فرنسا دلولة في يتمثل المثالي النموذج لكن الصين كذلك

الدلول     )أشكال9  (

لوهما الدستور يحددها لوظائف ةمنهما لولكل
ةمثل السيادية بالةمور  ةمايتعلق ةماعدا ةمتشابهان

الخارجي لوالدفاع الخارجية لوالسياسة الجيش
 الداخلي لوالةمن

السلطة   -لوحدة2السيادة -لوحدة1      خصائص
الدستور -لوحدة4الدلولة اقليم -لوحدة3 السياسية

الدلولية الشخصية -لوحدة6   الجنسية -لوحدة5

خصائصهالشكل
المندةمج

(المنتظم)
ةمتسالوية أطرافها الي الدلولة لوسط ةمن المسافة تكون لوفيه
الشكل     هذا     ةمميزات     لوأهم

ةمتسالوية أبعاد علي تكون أطرافها لن    ؟لماذا السيطرة علي الحكوةمة -قدرة1
قصيرة تكون الدلولة حدلود لن           ؟ لماذا الداخلية الدارة -حسن2
الحركة في المكانية الحرية لجيشها -توفر4   الحدلودية الصراعات ةمن -يقلل3

المندةمج
البرلوز ذلو

لها ةمجالورة دلولة في بارزا يكون ةمنها جزء عدا ةمندةمجة الدلولة تكون الشكل هذا في

المستطيل
النحيل

لوقد  المستطيل بشكل أشبه الدلولة لوتكون عرضها أةمثال ستة نحو الدلولة طول يبلغ الشكل هذا في
حدلودها عن الدفاع ألو التصال ةمسألة في للدلولة   - ةمشكلت1الي الشكل هذا يؤدي

العربية الدلول ةمع إسرائيل به تقوم كما - الصراعات2 
 للجنوب الشمال ةمن الةمتداد كان اذا المناخ - تنوع3

لوةمنغوليا     تركيا   لذلك ةمثال المناخ تنوع الي يؤدي فل للغرب الشرق ةمن الةمتداد كان اذا أةما
 جغرافيا ةمترابطة غير الدلولة أراضي تكون لوفيهالمجزأ

أشكال ثلثة علي لوهي                          
ةمجزأة     بحرية     دلولة
بين المياه تفصل لوفيها

لوتسمي أراضيها
ةمثل الجزرية بالدلولة
لواندلونيسيا اليابان

ةمجزأة     برية     دلولة
تفصل التي الدلول لوهي
أخري دلولة اراضيها بين
تفصلها التي ألسكا ةمثل
المتحدة الوليات عن كندا

ةمجزأة برية بحرية دلولة
أراضيها ةمن جزء يكون التي الدلول لوهي

ةمثل جزيرة الخر لوالجزء باليابس ةمتصل
سردينيا لوجزيرتي اليطالية الجزيرة شبه

المتوسط البحر يفصلهما التي لوصقلية
الشكل 

المحتوي
(المحتواه)

في الدلولة لهذه تابعة تكون لوهي  لواحدة بدلولة جهاتها جميع ةمن ةمحاطة تكون التي الدلولة لوهي
لوالعسكرية لوالقتصادية السياسية قوتها يضعف يؤدي ةمما لوالخارجية الداخلية سياستها

بإيطاليا المحاطة ريمو -سان2   أفريقيا جنوب بدلولة المحاطة -  ليسوتو1 ةمثل
العاصمة؟     اختيار      عواةمل  )10(

القوةمية السيادةلوالدفاع الحمايةالمواصلت سهولةالتاريخي العاةمل
بعض أن حيث

أتم إنما المدن
كعاصمة اتخاذها
ةمكانتها بسبب

ةمثل التاريخية
رلوةما(ايطاليا)

باريس(فرنسا)

عاصمة اختيارها تم ةمدن هناك ان حيث
 ةمثل ةمواصلتها بسبب

بباقي اتصالها ) سهولةةمدريد(اسبانيا-1
  الدلولة

النيل نهر علي (السودان)لوقوعهاالخرطوم-2
ساحل علي تقع (ةموريتانيا)التينواكشوط-3

الطلنطي المحيط

اختيار يتم حيث
عن بعيدا العاصمة
تكون لوبالتالي الحدلود
ةمناطق عن بعيدة

لوالحرلوب الصراعات
ةمدينة اختيار ةمثل

ةمن (تركيا)بدل انقرة

الدلولة تحرص حيث
تكون ان علي

ضمن العاصمة
القوةميات ةمنطقة
ةمثل  الكبري

ةموسكو(رلوسيا)حيث
السلفية الغلبية
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اسطنبولة(ةمصر)القاهر
التاريخي     المعيار     العواصم(أنواعها)  حسب     ) تصنيف11  (

اصطناعيةطبيعية
ةمثل طبيعيا تاريخيا نموا نمت التي لوهي

لندن-باريس*رلوةما*القاهرة 
ةمثل تاريخية جذلور لها لوليس حديثا إنشائها تم
-كانبرا(استراليا2- برازيليا(البرازيل)     1  

الموقع     حسب     )العواصم12  (

ةمجزأةةمستقدةمةدائمة
التي التاريخية العواصم هي

عدة للدلولة ةمركزا ظلت
التاريخية المدن ةمثل قرلون

السابقة
لوالقاهرة لورلوةما لندن

اةماكن الي أةماكنها ةمن نقلها تم التي هي
اليابان قيام ةمثل ةمختلفة لسباب أخري
الي كيوتو ةمدينة ةمن عاصمتها بنقل

المحيط ساحل علي الواقعة طوكيو
الهادي

لوالسلطات الوظائف توزيع يتم لوفيها
توافقي كحل لوذلك عاصمة ةمن اكثر بين
في يوجد برلمانها أن حيث هولندا ةمثل

في الملك ةمقر بينما لهاي ةمدينة
 اةمستردام

أهميتها     حسب     الدلولة     )قلب13  (

منطقة القلب ذات المهمية
التقتصادية

منطقة القلب ذات
المهمية السياسية  

منطقة القلب ذات المهمية
الثقافية و الدينية

منطقة القلب ذات التركيز
السكانى  

تتركز فيها النشطة التقتصادية
المهمة فى الدولة مثل 

: إتقليم البحيرات الخمس بين
الوليات المتحدة

تتركز فيها المقرات
السياسية ومنها
تصدر القرارات

تتركز فيها المؤسسات
الثقافية والمراكز الدينية

كمكة المكرمة فى المملكة
ةالعربية السعودي

يتركز فيها معظم سكان
الدولة مثل تركز السكان فى
جنوب أفغانستان دون غيره

من مناطقها.
الدلولة     قوة     في     المناخ     )أثر14  (

المناخ المتطر�ف ( البارد الو الحار )المناخ المعتدل
- يزيد ةمن فاعلية النشطة البشرية فى
ةمختلف المجالت، ةمما يساعد على قوة

الدلولة كما هو الحال فى ةمعظم دلول
حوض البحر المتوسط.

- يؤدي المناخ البارد ألو الحار إلى الحد ةمن فاعلية النشطة البشرية،
لوجعلها ةمناطق خالية ألو قليلة السكان ةمثل: شمال رلوسيا لوشمال كندا

بفعل البرلودة، لوالصحاري الحارة فى ةمعظم شمال إفريقيا بفعل الحرارة
لوالجفا�ف.

الدلولة     في     الجبال     لوعيوب     )ةمميزات15  (

الجوانب السلبية للجبالا لجوانب اليجابية للجبال في الدلولة
- تمنح الجبال الدلولة ةمزيد ةمن القوة؛ لنها تشكل ةمواقع إستراتيجية فى المراقبة1

لوالدفاع.
- تشكل الجبال حدلودا طبيعية لواضحة بين كثير ةمن الدلول كجبال البرانس بين إسبانيا2

لوفرنسا.
- تشغل المناطق الجبلية فى كثير ةمن الدلول ةمناطق سياحية. إةما للصطيا�ف ةمثل جبال3

بلد الشام،  ألو ةمناطق للتزلج على الثلوج شتاء  ةمثل جبال اللب فى ألوربا.
- توجد بها الثرلوات المعدنية التى تعد أساس الصناعة4
-  كما تعد الممرات التى تخترقها على جانب كبير ةمن الهمية ةمثل ةمضايق سيناء (الجدى5

)،  لوالتى توجد إلى الشرق ةمن قناة السويس، لوتمثل خط الدفاع الةماةمى عنها، لوتمثل
أهمية إستراتيجية كبرى  «خط المضايق

: صعوبة التصال بين1
-إعاقة2أجزاء الدلولة، 

تحقيق التنمية الشاةملة،
-  تعزيز رلوح3

النفصال لبعض القليات
فى بعض الدلول ةمثل:

أقلية إقليم كتالونيا فى
إسبانيا.
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للسكان     الكبير     الحجم     لوعيوب     )ةمميزات16  (

السلبياتاليجابيات
-اعداد جيوش كبيرة وضخمة العدد مثل الوليات المتحدة والصين1
-توفر تقوي بشرية ضخمة في مجال التنمية2
-تتيح فرص ظهور المبدعين في المجالت المختلفة3

(مثال اكتساح لعبي الوليات المتحدة والصين للميداليات في الوليمبياد)

-صعوبة توفير الغذاء1
-صعوبة توفير المن والحماية2
-ظهور حركات التمرد والنفصال3

 أثر حجم السكان علي كل من المجالين  )17  (

العسكريالتقتصادي
-لكشك أن عدد السكان الضخم يساعد الدولة في إنشاء1 

مصانع كبيرة الحجم علي اساس اتقتصادي مثل صناعة
الطائرات والسيارات ومواد البناء

ولذا فإن الدول الكبري انما تتسابق علي جذب أكبر عدد من 
العلماء عكس الدول النامية التي تعاني من مهجرة العقول

-كذلك تهتم الدول الكبري بالتكنولوجيا والتقدم العلمي ومهما2
اساس تقدم الصناعة

فتقدم الصناعه حاليا ليس حسب توفر المواد الخام الولية بل
حيث تنتشر العقول المفكرة والمهارات والتكنولوجيا 

لكشك أن الحروب في وتقتنا الحالي تعتمد علي السلحة
المتطورة ال انها تحتاج في الوتقت نفسه الي العنصر

البشري في الخطوط المامية والجبهة الداخلية
حيث ان الحرب الليكترونية لتزال في طور التجريب

فالهدف الساسي للحروب والصراعات انما فرض
السيطرة من خلل القوات البرية

وتوجد صعوبة كبيرة في مهزيمة الدول ذات الكثافة
السكانية المرتفعة لن بسط السيطرة عليها يحتاج أعداد
كبيرة من القوات ومهو ماليتوفر في الدول تقليلة السكان

المختلفة     الحكم     أنظمة18  (        

الرئاسي شبهالبرلمانيالرئاسي
خصائصه

عن ةمستقلة فيه التنفيذية -السلطة1
ةمحاسبتها لوليتم التشريعية السلطة

الشعب ةمن ةمنتخبة لنها
حق لوحدها لها التشريعية -السلطة2

ةمنتخبة لنها حلها لوليتم التشريع
الشعب ةمن
الثلثة للسلطات التام -الستقلل3

ناحية ةمن لوالتخصص ناحية ةمن
اخري
النظام     لهذا     ةمثال

الةمريكية     المتحدة     الوليات

خصائصه
القوانين ةمصدر هو برلمان -لوجود1

الشعب ةمن لوةمنتخب لوالتشريع
يحكم لول يسود الرئيس ألو -الملك2
لويكون الحكم يتولى  الوزراء -رئيس3

الشعب ةمن ةمنتخب
الحكوةمة بين ةمتبادلة رقابة -لوجود4

-الستجوابات طريق عن لوالبرلمان
الثقة سحب ألو -طرح2

النظام     لهذا     ةمثال   الخر جل ةمنهما لكل فيمكن
المتحدة     المملكة   

خصائصه
بين لوسط نظام *-هو

 النظاةمين
ةمنتخب رئيس -يوجد1

التنفيذية السلطة رأس علي
يشكل ةمنتخب -برلمان2

الحكوةمة
بين ةمشتركة -السلطة3

لوينظمها لوالحكوةمة الرئيس
الدستور

فرنسا النظام لهذا ةمثال

بالنسبة لوالنتخاب بالغلبية )النتخاب19(       

النسبي النتخاببالغلبية النتخاب
العلي المرشح يكون لوهنا
هو الصوات في نسبة

المقعد صاحب

الذي المرشح فمثل المقاعد ةمن نسبة الي الصوات نسبة تحويل يتم لوفيها
توزع التي المقاعد %ةمن10علي يحصل الصوات % ةمن10 علي يحصل

 الصوات حساب حيث ةمن بينها فيما الدلول لوتختلف
القوائم     لونظام     الفردي     بالنظام     )النتخاب20  (          
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بالقوائم     الترشحيد  الفر      النتخاب
ةمساحة تكون -فيها1

لوكذلك صغيرة الدائرة
السكان عدد

فيها الناخب -يقوم2
المرشحين احد باختيار
صوته لويمنحه

لوتختلف ةمجمعة القوائم الو الحزاب احد الناخب يختار حيث الحزبي النتماء يغلب لوفيها
هي انواع ثل ث الي القوائم

دلون بترتيبها هي كما كاةملة القائمة باختيار الناخب يقوم ...لوفيهاالمغلقة     القائمة.-.1
 تغيير

اعضاء ترتيب يعيد ان الناخب يستطيع .... لوفيهاالمفتوحة     القائمة-2
القائمة(المرشحين)

الذي لوبالترتيب قائمة ةمن اكثر ةمن بالختيار الناخب يقوم ... لوفيهاالحرة     القائمة-3
يختاره

 

     لوهشاشه     ضعفا     لوأكثر     انتشارا     أقل     الكونفيدرالي     التحاد)1(

عكس ةمعاهدة بمجرد ةمرتبط تشاءلنه لوقتما التحاد عن النفصال في الحق الدلول يمنح الوحدة ةمن النظام هذا لن
سويسرا في حد ث كما الدستور يحكمه الذي الفيدرالي التحاد

الدلولة     قوة     علي     الفلكي     الموقع     )يؤثر2(

 لوالزةمن الوقت تحديد علي أهميتها تقتصر الطول لخطوط -بالنسبة1 

الخ) (ةمعتدل-حار-جا�ف الدلولة في للمناخ العاةمة الملةمح أ)تحديد لوهي   ةمتعددة فأهميتها العرض لدلوائر   -بالنسبة2

الخ)  الزراعة-الرعي-التعدين ةمثل يمارسونها التي القتصادية النشطة حيث ةمن للسكان البشري النشاط في ب)يؤثر    

القليم ثراء علي تساعد التي المناخية الظرلو�ف -تحديد3   

فيكتوريا     بحيرة     علي     تطل     أنها     رغم     ساحلية     دلولة     ألوغندا     دلولة     لتعد)3(

لها المجالورة افريقيا بدلول التقاء ةمنطقة تعد بل الخارجي بالعالم لتصلها لنها        

الدلولة     قوة     علي     البحري     الموقع     يؤثر )4(_

لها المجالورة لوالدلول الدلولة بين الحضاري التأثير في -يساعد2  عوائق دلون الخارجي بالعالم الدلولة اتصال  -يسهل1  

لها القوةمي الدخل في يساعد ةمما الشاطئية السياحة -لوجود4  البحرية الثرلوات ةمن بالعديد الدلولة  --تتمتع3   

     لوسلبيا     ايجابيا     للدلولة     المجالورة     الدلول     كثرة     يكون     -قد)5( 

(ايجابيا) أسيا شرق ألو ألوربا غرب دلول ةمثل بينها فيما التعالون تحقيق الي بالدلولة المحيطة الدلول كثرة يؤدي قد    

المشكلت لها سبب ةمما دلول9نحو بها يحيط التي السودان دلولة في كما لوالخلفات النزاعات تصدير الي يؤدي قد ألو   

ثانيا بم تفسرثانيا بم تفسر
الحمد لالحمد ل
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الدلولة     شكل     أنواع     المندةمج(المننتظم) أفضل     الشكل     يعد)6(

ةمتسالوية أبعاد علي تكون أطرافها لن  السيطرة علي الحكوةمة قدرة-1    1

الحركة حرية لجيشها -توفر الحدلودية الصراعات ةمن -يقلل3 قصيرة تكون الدلولة حدلود لن الداخلية الدارة -حسن-2  

اسطنبول     ةمن     بدل     عاصمة(تركيا     انقرة     ةمدينة       اختيار  )7(

لوالحرلوب الصراعات ةمناطق عن بعيدة تكون لوبالتالي الحدلود عن بعيده تكون حتي لوالةمان الحماية بهد�ف لوذلك    

؟؟؟؟ داخلية     ثورات     الو     خارجى     غزلو     اى     ةمن     عاصمتها     حماية     على     دلولة     كل      تعمل  )8( 

جديدة حاكمة سلطة لوبداية الحاكمة السلطة نهاية ةمعناه خارجية الو داخلية قوة اى يد فى العاصمة سقوط لن   

الدلولة     اجزاء     ايقاع     ضابط     العاصمة     )تعد9  (     

 الجنبية الدلول لوسفارات المختلفة السياسية القوي بها ان كما الثلثة الحكم سلطات الحكوةمة بها لن    

الدلولة حركة في تؤثر التي القرارات   جميع ةمنها لوتخرج      

لرلوسيا     عاصمة     ةموسكو     ةمدينة     )اختيار10  (

الغلبية حيث العاصمة اختيار الي الدلولة فتلجأ السلفية الغلبية توجد حيث القوةمية السيادة لعاةمل لوذلك    

 تعد المظاهر التضاريسية ةمن العواةمل المؤثرة فى قوة الدلولة   (دلل))11(

- تتحكم التضاريس فى نظام التصريف المائي فى الدلول1        يرجع ذلك إلى:          

- تعتمد طبيعة النشطة البشرية إلى حد كبير على نوع المظهر التضاريسي السائد فى الدلولة.2      

- تؤثر التضاريس فى توزيع سكان الدلولة4- تؤثر التضاريس فى ةمدى استثمار ةموارد الدلولة المائية لوالمعدنية.3  

(دلل)      الدلولة     قوة     علي     سلبية     أثار     للسهول)12(

  عليها لوالسيطرة اختراقها يسهل حيثحيث  تجعل الدلولة ةمكشوفة، لوأقل ةمنعة أثناء تعرضها للحتلل.   

 الدلولة     قوة     علي     كبير     تأثير     للجبال)13(

- تمنح الجبال الدلولة ةمزيد ةمن القوة؛ لنها تشكل ةمواقع إستراتيجية فى المراقبة لوالدفاع.1 

- تشكل الجبال حدلودا طبيعية لواضحة بين كثير ةمن الدلول كجبال البرانس بين إسبانيا لوفرنسا.2  

- تشغل المناطق الجبلية فى كثير ةمن الدلول ةمناطق سياحية. إةما للصطيا�ف ةمثل جبال بلد الشام،  3   

- توجد بها الثرلوات المعدنية التى تعد أساس الصناعة4   أ لو ةمناطق للتزلج على الثلوج شتاء ةمثل جبال اللب فى ألوربا.

للدلولة     بالنسبة     العاصمة     )أهمية13(
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عالمية الدلولة ةمدن -أكثر3   للدلولة لوالسلطة القوة - ةمركز2   لوالدارة الحكم ةمركز-1  

في لوالمواصلت النقل طرق -ةملتقي6للدلولة الثقافي المركز تمثل - هي5  الخارجي بالعالم الدلولة اتصال -حلقة4  
الدلولة

 أمهمية إتقليم البحيرات الخمس بين الوليات المتحدة  )14(

تتركز فيها النشطة التقتصادية المهمة فى الدولة  ولذا تعد منطقة القلب ذات المهمية التقتصادية   

 اهمية الغابات كمورد لوعنصر ةمن المقوةمات الطبيعية للدلولة ؟)15(

- توفير المطاط الذي يعتبر ةمهم للطائرات لوالسيارات.     2- إنتاج الخشاب لبناء لوصناعة السفن لوالثا ث  1  

- يتم استخدام أشجار الغابات فى توفير العديد ةمن الدلوية لوالمستحضرات الطبية.3  

- تقدم فوائد حربية ةمن ضمنها أنها توفر أةماكن يمكن اللجوء إليها لوالحتماء فيها فى حالة حرب العصابات فقط4   

(دلل)   ولكن للحجم الكبير للسكان  ايجابيات وسلبيات)16(

السلبياتاليجابيات
-اعداد جيوش كبيرة وضخمة العدد مثل الوليات المتحدة والصين1
-توفر تقوي بشرية ضخمة في مجال التنمية2
-تتيح فرص ظهور المبدعين في المجالت المختلفة3

(مثال اكتساح لعبي الوليات المتحدة والصين للميداليات في الوليمبياد)

-صعوبة توفير الغذاء1
-صعوبة توفير المن والحماية2
-ظهور حركات التمرد والنفصال3

توجد صعوبة كبيرة في مهزيمة الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة  )17(  

لن بسط السيطرة عليها يحتاج أعداد كبيرة من القوات ومهو مال يتوفر في الدول تقليلة السكان   

لن الهدف الساسي للحروب والصراعات انما فرض السيطرة من خلل القوات البرية     

 (دلل)للهجرة آثار ايجابية وسلبية سواء للدول التي ترسل المهاجرين أو التي تستقبلها) 18  (       

-زيادة الدخل كما في مصر 2-القضاء علي مشكلة البطالة   1 فإن الهجرة تؤدي اليالمرسلةللدول  اليجابيات أما عن    

أما بالنسبة للسلبيات  فإنها تؤدي الي تفريغ الدولة من اليدي العاملة  

 للهجرة فإنها تستفيد من توفر اليدي العاملة المستقبلةأما بالنسبة للدولة     

أما السلبيات فإن الدولة تعاني من مشكلة عدم التجانس بين السكان    

العصرية     الدلولة     ةمقوةمات     أحد     النقل     يعد )19  (      

خارجيا ألو داخليا سواء الرلوابط تقوية عواةمل  -أحد2              لولوحدتها الداخلي الدلولة تماسك عواةمل احد-1 

لوالسياسية الدارية الةمور علي السيطرة للدلولة -يسهل4   الدلولة ةموارد لواستغلل التنمية خطط نجاح الي -يؤدي3  

الكوار ث لوعند الحرب لوقت في الةمدادات لونقل ةمعداتها لونقل جيوشها حركة للدلولة -يسهل5               

سبحان 
ال

سبحان 
ال
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)      دلل( النسبية     قوتها     عواةمل     احد     الدلولة     ةمساحة     تعد     )20(    

لوخاصة الذاتي الكتفاء تحقيق في يساعدها ةمما ةمواردها توفير في قدرتها زادت كلما الدلولة ةمساحة زادت كلما-1  
تستوردها التي غيرها علي تتميز غذائها توفر التي فالدلولة    الغذاء

     الجتماعي -التماسك2         الداخلية الدارة -سهولة1  )       ( دلل     قوتها     في     الدلولة     شكل     ) يؤثر21(    

الدلولية لوالصراعات الحدلود طول بسبب الخري لوالدلول الدلولة بين العلقات علي -يؤثر3          

 الدلولة     داخل     القوة     عواةمل     أحد     التعليم       يعد  )22  (      

لوالدفاع النتاج عمليتي لوفي الدلولة ةموارد استغلل في يؤثر أنه -حيث1   

مما يعوق تقدمها الدلولة داخل لوسياسية اجتماعية ةمشكلت برلوز الي يؤدي انما الدلولة داخل البطالة انتشار -لن2   

  (دلل)قوتها     علي      داخل     السكان     توزيع     يؤثر )23(      

وذلك لن توزيع السكان توزيعا عادل انما يؤدي الي       

الوربا) في (كما الدلولة اراضي -سلةمه3 الداخلي الةمن علي -الحفاظ2  الموارد استغلل-1     

الدلول في الحال هو كما ةمواردها استغلل عدم  الي يؤدي ذلك فإن ةمحددة     ةمنطقة     في     سكانها     يتركز     التي     الدلول     اةما     
المعادية الدلول علي يسهل حيث الدلولة سلةمه ةمن يضعف انما الكبري المدن في السكان تركز ان كما         العربية
)      ( برهن       اقتصادية     ركيزة     دلون      حربية     قوة     ) ل24  (  المدن هذه ضرب

 اللت لهذه لوإدارة  لنتاج طاقة لوجود بدلون القتال لوأدلوات السلحة علي الحصول   لن     

 المعادية الخارجية القوي ةمع التعاةمل علي قادرة غير لوتصبح الحربية قوتها يضعف      

)ذلك؟     صحة     علي     ( دلل     اخري     عواةمل     هناك     لوإنما     فقط     افرادها     عدد     علي     للدلولة     لعسكرية     القوة     ةمؤشر     ) لتتوقف25  (

 ةمثل اخري ةمؤشرات هناك   

      لودلوافعه اخلصه -ةمدي2   النوعية لوكفاءته المقاتل -نوعية1  

-           ةمستوي اعلي علي  ةمخابراتي جهاز الدلولة  -اةمتلك3   

الخطار لمواجهة قصير لوقت في الدلولة ةموارد كل لوتسخير الجيش تعبئة في القدرة -ةمدي4    

     التعقيد     بالغ     اةمر     انما     الدلولة     قوة     قياس     إن  ) 26(

     الي     ذلك     يرجع      

توفيرها ليمكن لوبعضها الدلولة قوة تشكل التي العناصر عن لوتفصيلية عديدة بيانات يتطلب الدلولة قوة قياس -ان1  
  الزةمات لوقت في الدلولة بجانب الوقو�ف في لوجديتهم للوطن لوالولء الخلص ةمثل قياسها ليمكن بأشياء لرتباطها

الباحثين ةمن ةمتمكنة ةمجموعة  -تطلب2  
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للحكم     ةمثاليا     نظاةما     هناك     ليس)  27(    

  آخر لمجتمع ةمناسبا ليكون قد ةمجتمع ةمع يتناسب فما لوثقافيا حضاريا تختلف المجتمعات لن     

المقاعد عدد لوكذلك تقريبا     الدلوائر     كل     في     ةمتسالوي     السكان     عدد     ةمتوسط     يكون     أن     الضرلوري     ةمن) 28(  

العددية القيمة نفس صوت لكل يكون حيث ةمتسالوي المرشحين حظ يكون حتي لوذلك   

الةمة     الدلولة     بولندا     دلولة     علي     يطلق)29(

المميزة بخصائصها البولندية الةمة فإن بولندا حالة في أةما العربية الةمة ةمثل دلول عدة في توجد قد الةمة لن لوذلك    

 لغيرها تمتد لول لواحدة دلولة داخل  توجد      

المستطيل     شكلهم     رغم     بالتنوع     لوةمنغوليا     تركيا     دلولتي     ةمناخ     يتميز     ) ل30(    

ليتأثران لولذا ةمحدلودة عرض دلوائر بهما يمر  حيث لوبالتالي الغرب الي الشرق ةمن يمتدان الدلولتين لن لوذلك    

التقاليد لو لوالعادات اللغة ةمثل للدلولة بالنسبة ضرلورية ليست التي الخصائص ةمن العديد علي تحتوي الةمة-1

البولندي الشعب ةمثل لواحدة دلولة ألوفي العربية     الةمة ةمثل دلول عدة في الةمة توجد قد-2

   -السيادة4 —السلطة3    -الشعب2 -الرض1    هي الدلولة أركان-3

المساحة ذات الصين كذلك  سياسية لوحدات عدة ةمن لوتتكون لوالفلبين اليابان الوحدلوية الدلول أةمثلة لوةمن-4
الضخمة

فرنسا دلولة في يتمثل الوحدلوية للدلولة المثالي النموذج  -5

تذكر أن...........تذكر أن...........
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تسيطر لوفيها لواحد نيابي لوةمجلس لواحدة حكوةمة بها يوجد التي الدلولة هيالوحدلوية(المركزية)     الدلول-6
فرنسا دلولة في يتمثل النوع لهذا المثالي النموذج داخلها السلطات  جميع علي المركزية  الحكوةمة

لوأفغانستان اثيوبيا ةمثل بالبحر ةمباشر اتصال لها لوليس اليابس داخل تقع التي لوهي   لوالحبيسة     الداخلية     الدلول-7

ةمثل اخري دلول الي بالضافة المتحدة الةمم بعضوية تتمتع ةمستقلة دلولة185نحو حاليا العالم خريطة تضم-8
سويسرا

)افغانستان(  البرلوز ذلو المندةمج الشكل ذات الدلول ةمن ) لوليسوتو( المحتوي الشكل ذات الدلول ةمن-9

)النحيل( السويد-النرلويج-شيلي-ايطاليا المستطيل الشكل ذات الدلول ةمن-10

) لوبلجيكا لوفرنسا ةمصر  ((المنتظم)  المندةمج  الشكل ذات الدلول ةمن-11

) افغانستان الكونغولو( البرلوز ذلو  المندةمج  الشكل ذات الدلول ةمن-12

ةمجزأة     بحرية     دلولة
بين المياه تفصل لوفيها

بالدلولة لوتسمي أراضيها
اليابان ةمثل الجزرية

لواندلونيسيا

ةمجزأة     برية     دلولة
بين تفصل التي الدلول لوهي

أخري دلولة اراضيها
كندا تفصلها التي ألسكا ةمثل
المتحدة الوليات عن

ةمجزأة برية بحرية دلولة
ةمتصل أراضيها ةمن جزء يكون التي الدلول لوهي

الجزيرة شبه ةمثل جزيرة الخر لوالجزء باليابس
التي لوصقلية سردينيا لوجزيرتي اليطالية
المتوسط البحر يفصلهما

(ةموريتانيا) نواكشوط-3(السودان)الخرطوم) ةمدريد(اسبانياةمواصلتها- بسبب عاصمة اختيارها تم التي المدن -ةمن13

استراليا) البرازيل-كانبرافي في (برازيليا الصناعية العواصم (القاهرة-باريس-رلوةما) لوةمن الطبيعية العواصم -ةمن14

المجزأة العواصم اليابان)لوةمن في (طوكيو المستقدةمة العواصم (القاهرة-باريس-رلوةما) لوةمن الدائمة العواصم -ةمن15
هولندا) في لوأةمستردام (لهاي

دلول يغلب على أراضيها الطابع السهلى:(هولندا، لوالدنمارك، لوألمانيا،) لودلول يغلب على أراضيها الطابع الدلول -ةمن16
الجبلي( كسويسرا لواليابان )

   السهل اللوربي العظم؛في   يوجد ثاني أكبر كتلة سكانية فى العالم-17

 التي اتخذت من النجليزية لغة رسمية الهند بعض الدول اتخذت من لغة المستعمر لغة رسميه له مثل  18

الرئاسي شبه المتحدة) أةما لوالبرلماني(المملكةمن الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي في الحكم (الوليات المتحدة) -19
(فرنسا

للسلطة عادل -توزيع3  للسلطة السلمي -التدالول2  السلطات بين الفصل -ةمبدأ1 علي قائم الديمقراطي  النظام--20

 

تقارن بين التخوم والحدود السياسية   
الوحدة الثانية  الحدلود السياسيةالوحدة الثانية  الحدلود السياسية
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الحدود السياسية التخوم
منبباطق جغرافيببه لهببا مسبباحة (لهببا طببول وعببرض) كالغابببات

والصحارى .
عبارة عن خطوط تفصل بين الدول بعضها وبعض

ظامهرة سياسية ل يتعدى عرضها بضع بوصات أحيانا .ظامهرة جغرافية
ظامهرة سياسية ول يتعدى عرضها بضع بوصات أحيانا ليس لها أساس تقانونى أو معامهده تحدد إطارمها المكانى بدتقة 

ظببامهرة ثابتببة فببى المكببان ل تتغيببر بتغيببر الظببروف (ل يمكببن
تحريكها) فقد تتغير وظيفتها لكنها تبقى كما مهى  

تقابله للنقبل والحركبة والتغيببر ببل والختفباء فبى حبالت
كثيرة , لنها ظامهرة بشرية 

تضم أحيانا موارد طبيعية لنها بطبيعتها لها مسبباحة كالغابببات
والجبال 

ل تظهر بها موارد طبيعية لنها مجرد خطوط

مهى مناطق وصل ذات توجه خارجى حيث ل سلطة للغير عليها
بمعنى أن سكانها يدبرون أمورمهم بعيدا عن السلطة المركزية 

خطبببوط فصبببل ذات تبببوجه داخلبببى حبببددتها الحكومبببة
المركزيببة , وتحببافظ عليهببا , وتفببرض سببيطرتها عليهببا

أرضا وسكانا 
العوامل المؤثرة على نشأة الحدود السياسية

الحاجة إلى تنمية المناطقزيادة عدد السكان
الهامشية

المعامهدات
بين الدول

تصفية الستعمار
لمستعمراته

لحروب

دفعت زيادة السببكان كببل دولببة إلببى
التوسببببع فببببى منبببباطق التخببببوم
المجببباورة لهبببا , وصببباحب مهبببذا
التوسببببع تقببببدم وسببببائل النقببببل
والمواصبببلت البببتى سبببهلت مبببن
عمليبببه التوسبببع . ومبببع التوسبببع
التقببت الببدول مببع بعضببها البعببض
عند نقطببه لبببد وأن يحببدد فيهببا أو
عندمها حدود خطية تحدد سيادة كببل
دولة  ومن أمثلتها مببا حببدث بقببارة
أوربا ؛ حيث كانت الجبال والغابات
بمثابة التخوم الفاصببلة بيببن الببدول
القببارة, وبإزالببة الغابببات انكشببفت
الرض , وبالتببالى رسببمت الحببدود
الخطية للفصل بين الدول بببدل مببن

التخوم

نشأ الحد السياسى الخطى
نتيجة ؛ لن أيا من

الدولتين المشتركتين فيه
أو كلتيهما لم تعد راضية

عن الوضع الغامض
لمناطقها الهامشية

كالمناطق الصحراوية مثل
مما دفعها إلى تنمية مهذه

المناطق واستغللها
واكتشاف ما بها من موارد
اتقتصادية , وبالتالى ترسيم

الحدود الخطية على
اليابس أو على المسطحات

المائية المشتركة بين
مهاتين الدولتين

ظهرت
الحدود

السياسية
الخطية أيضا
نتيجة لبرام

المعامهدات
بين الدول
وكثير من

حدود العالم
اليوم جاء

تحديدمها بناء
على معامهده
خشية طغيان

دولة تقوية
على جارتها

الضعيفة

أدت تصبببفية  
السببببتعمار الببببتى
بببدأت منببذ الحببرب
العالمية الثانية إلى
نشببأه الكببثير مببن
الحببببدود الخطيببببة
خاصبببببببة فبببببببى
المسببببببببببتعمرات
الوربيببببببة فببببببى
أفريقيبببببا وأسبببببيا
وأمريكا الجنوبية ,
وكمثببببال واضببببح
لذلك المسببتعمرات
الفرنسيةوالنجليز
ية واليطبباليه فببى

تقارة إفريقيا

انتكببببببب   
الحببروب ذات
أثبببر واضبببح
علببببى نشببببأه
الحببببببببببببدود
الخطيبببببببببببة
كمثبببال علبببى
ذلببببك حببببدود
الغببببببببببببالب
والمغلبببببوب ,
وحدود الهدنه
التى أصبببحت
بمثببابه حببدود

سياسية

)النهار كحدود سياسية :3  (
عيوبها :مميزاتها

وضوحها في الطبيعة.- 1   
-تمثبببل خطبببا دفاعيبببا ومانعبببا2

مائيا، 
-يصعب على الجيوش الغازية3

اجتيازمها.

-النهار غير مستقره حيث أنها تغير مجاريها.1
-ضببفافها غيببر ثابتببة بسبببب الفيضببان والنحببت والرسبباب مثببال علببى ذلببك نهببر2

الريوجراند الذي تسير معه الحدود السياسية بين الوليات المتحدة والمكسيك الببذي
م من تبعية الوليات المتحببدة إلببى1898غير مجراه، فتحولت منطقة بانكو بعد عام 

المكسيك
)الحدود السياسية وفقا لمعيار التكويني4  (   

المنطبعةالتاليةالسابقة
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ومهببي الحببدود الببتي نشببأت تقبببل تعميببر
منطقة الحد وظهببور المظببامهر الحضببارية
والجتماعيببة والتقتصببادية فيهببا، وترسببم
مهبذه الحبدود فبي الرض الفضباء الببتي ل

مثل يسكنها إل عدد تقليل من السكان،  
-البدو في مناطق الصحاري،  1
-الهنبببود الحمبببر فبببي ببببراري أمريكبببا2

الشمالية بين كندا والوليات المتحدة.

ومهي الحدود التي تم تحديدمها
وترسيمها في مرحلة تالية

لنشأة الحياة التقتصادية
والجتماعية والحضارية في
المنطقة، وتفصل مهذه الحدود

بين مجموعات لغوية أو دينية
و جنسية مختلفة،  

مثل الحدود بين الهند وباكستان

ومهي الحدود التي نشأت في البداية
كخطوط مهدنة بين تقوتين متصارعتين

في منطقة ما، وتحولت إلى حدود
مثل تفصل بينها في مرحلة لحقة، 

-الحدود بين دولتي كوريا، وبين1
، كما تضم1994  أرتيريا وإثيوبيا عام 

أيضا الحدود التي وضعتها الدول
الستعمارية بين مستعمراته

الحدلود     ) اشكال5(

النهارالجبال
تقد يمتد خط الحدود مع 

 على طول امتدادخط تقسيم المياه-1
القمبببم الجبليبببة، ومهبببو يعبببد أفضبببل
الحبببدود السياسبببية فبببي المنببباطق

الجبلية.
-تقد يكببون خببط الحببدود بيببن الببدول2

أتقدام الجبال.عند 
طببول منحببدراته-تقببد يكببون علببى 3

المواجهة لهذه الدول.

تقد تتخذ الحدود السياسية التي تتبع النهار عدة أكشكال منها :
) : مثببل نهبر الريوجرانببد الببذي يفصببل بيبن الوليبباتخط المنتصف (الوسط-1

المتحدة المريكية والمكسيك.
 : مثل الحدود بين فرنسا وألمانيا على طول نهر الراين.خط العمق الملحي-2
 : بحيث يجري النهر بكامله داخل دولة الجوار دونإحدى ضفتي النهر-3

الخرى، مثل خط الحدود بين بولندا وكل من دولتي بيل وروسيا وأوكرانيا
على طول نهر بوج   أحد فروع نهر الفستول، والحدود بين العراق وإيران في

م.1913م وسنة 1847منطقة كشط العرب في معامهدة 

)دوافع الهجرة الدولية6  (
الضطهاد الدينيالغراءاتالتقتصادية

والعرتقي  
ويمكن تقسيمها إلي نوعين:

عدم وجود فرص عمل حقيقية أمامالنوع الول:
السكان خاصة تقطاع الشباب الذين يدخلون سوق
العمل لول مره مما يدفعهم إلي الهجرة الخارج

الوطان بحثا عن فرص عمل (نقص فرص
العمل).

 أن تقطاعا من السكان يعمل بالفعل,النوع الثاني:
ولكن يشعر بان الهجرة إلي الخارج ربما تتيح له

فرصة عمل أفضل  )  

التي تقدمها بعض الدول أمام فئات معينة
كالعلماء وخاصة من دول العالم الثالث

,ومهذا ما تمارسه عموما الدول المتقدمة,
وعلي رأسها الوليات المتحدة المريكية,

وبل وتمارسه أيضا علي علماء الدول
المتقدمة الخري فيما يعرف (بهجرة
العقول) ومهي اتقسي ما تخسره الدول

النامية لحاجتها الملحة لعقول أبنائها من
اجل النهوض بشعوبها

الذي يمارس ضد
فئة من السكان,

وتدفعهم إلي ترك
أوطانهم والهجرة
إلي الخارج, ولعل

مأساة الشعب
الفلسطيني خير
مثال علي ذلك

)ةمميزات الجبال لوالنهار كحدلود سياسية7  (   

النهار   الجبال
-ظاهرة دائمة لوةمرئية لوعريضة لوعرة لوقليلللة السللكان , لويقتصللر عبورهللا علللى1

ةممرات ةمعينه , كل هذه الصفات جعلتها صالحه لتكون حدلودا فاصله بين الدلول .
- تعتبر عاةمل فصل يعرقل حركة النتقال على جانبيها 2*
- تعتبر بمثابة خطوط دفاعية تستغلها الدلول فى إقاةمة التحصينات عليها للدفاع3*

عن نفسها ضد أى غزلو خارجى

-وضوحها في الطبيعة.1
-تمثل خطا دفاعيا ومانعا2

مائيا، ويصعب على
الجيوش الغازية اجتيازمها.

 مراحل تخطيط الحدود السياسية)8(

إدارة الحدالتعيينالتحديدالتعريف والتخطيط
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حيث توضع ةمعاهده
الحدلود فى هذه

المرحلة , لوتشتمل
المعاهدة على لوصف

الحدلود لوالمناطق
التى ستخترقها ,

لوكلما كان الوصف
تفصيليا لودقيقا كلما

قلت احتمالت
الحتكاك لوالنزاع

لوالعكس صحيح ,  

لويتم فى هذه المرحلة تحديد الحد
, فبعلللد أن يتلللم النتهلللاء ةملللن
صياغه ةمعاهده الحد تعطى للجنة
الجغرافية التى تستعين بللالخرائط
التفصلللليلية لوالصللللور الجويللللة
لوالمرئيات الفضائية لتحديد الحللد
لوةمللوقعه علللى الخرائللط , لوتللبرز
فللللى هللللذه المرحلللللة المسللللائل
الصللغيرة (كمزرعللة ةمثل) , ةممللا
ى تغييلر ةمسلار الحلد قد يلؤدى إل
عده ةمئات قليلة ةمللن الةمتللار هنللا

ألو هناك إذا اعترضته ةمزرعة  

لوفللى هللذه المرحلللة يتللم تعييللن
خط الحد على الطبيعة لوتحقيقه
علللى الخريطللة , لويسللتعان فللى

بعده أشياء ةمنها :هذه المرحلة 
-نصوص المعاهدة 1

جمعها-2  التى  المعلوةمات 
الجغرافيون فى المرحلة الثانية

الخرائط التفصيلية .-
لوتسللتخدم طللرق ةمختلفللة فللى
توضللليح الحلللد ةمثلللل السللللك
الشللائكة لوأعمللده ةمللن الحجللارة
لوالسمنت المسلح ألو   السوار

يتلللم فلللى هلللذه المرحللللة
المحافظلللة عللللى الحلللد
الخطلللللللى السياسلللللللي
لواسلللللللتبقاء فاعليلللللللة
لوحراسته , لويتم التفللاق

على ةمللافى هذه المرحلة 
يلى :

-ةمنافذ عبور الحد .
-نقلللللللاط التفلللللللتيش2

لوالجمللللارك لوالحراسللللة
لوالتحصينات .لجان فض

المنازعات لولوسائلها 

 تطور خريطة العالم في القرن العشرين  )9  (      

فلللللي ألوائلللللل القلللللرن
العشرين  

النصف الثاني ةمن القللرن
العشرين 

ةمطلع العقد الثاني ةمنألواخر القرن العشرين :
اللفية الثالثة

تمخضللللت الحللللرب 
العالميلللللللة اللوللللللللى
لوالحللللللرب العالميللللللة
الثانيلللة علللن تغيلللرات
سللريعة، علللى أثرهمللا
اختفلللت دلول لوظهلللرت
دلول، لوعللللدلت حللللدلود
دلول، لواختفللللللللللللللللت
إةمبراطوريلللات، لوحلللل
ةمحلهلللا قلللوى عظملللى

ةمثلما حد ث فلليجديدة، 
ألمانيللا لوالللتي انقسللمت
إللللى ألمانيلللا الشلللرقية

.لوألمانيا الغربية

في بداية الخمسينيات
ظهر الستقطاب العالمي

بين قوتين عظميين
تنازعتا السيادة على
خريطة العالم لوهما :

الكتلة الشيوعية بزعاةمة
التحاد السوفيتي

(السابق)، لوالكتلة
الرأسمالية بزعاةمة

الوليات المتحدة
الةمريكية، لوبينهما
ةمجموعة دلول عدم

النحياز.

فللي السللنوات العشللر الخيللرة ةمللن
القلللرن الماضلللي شلللهدت خريطلللة
العللالم السياسللية تغيللرات سللريعة،
ربملا لللم يشلهدها العللالم ةمللن قبللل،

   لوتمثلت في
- انهيلللللار الكتللللللة الشللللليوعية1

لوانفلللراط عقلللد حلفهلللا العسلللكري
(حلف لوارسو)

- تفت التحاد السوفيتي ذاته  2
- انفراط عقد دلولللة يوغوسلللفيا3

لواتحللاد ألمانيللا الشللرقية لوألمانيللا
الغربية في دلولة لواحدة.

- انتصار الرأسمالية بزعاةمة4
الوليات المتحدة

ضلللمت خريطلللة العلللالم
السياسلللية فلللي أكلللثر م

193دلولللة، ةمنهللا 200
دلولة على لوجلله التحديللد
ذات طابع عضوية كاةملة
بالةمم المتحدة إلى جانب

غيللر كاةملللةدلول أخللرى 
العضلللللوية بالمنظملللللة
الدلونية (فلسطين، دلولللة

 كما أن بعضالفاتيكان)،
الدلول غير ةمنضللم للةمللم

المتحدة.كسويسرا

) المؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون الدولي 10  (
منظمة

المم
المتحدة:

البنك الدولي للنشاءصندوق النقد الدولي:
والتعمير

مركز التجارة
الدولي

منظمة
للتنمية

الصناعية 

منظمة الغذية
والزراعة الدولية

FAO:
من خلل 

برنامج
المم

المتحدة
للتنمية  .

ومهو عبارة عن 
المؤسسة نقدية دولية

, تأسست عام
م لتنظيم1944

القضايا النقدية  

أنشئ مهذا المصرف
م بهدف1944عام 

مساعدة الدول علي
تمويل استثماراتها

لغراض إنتاجية

أحد الجهزة
التابعة للمم

المتحدة ,
ويهدف إلي

تطوير التعاون

تأسست عام
م ,وتكرس1965

جهودمها للتنمية
الصناعية في  

تهدف إلي رفع
مستوي التغذية
وتحسين كفاءة
النتاج والعناية

بالريف   
 الحدود الحضارية (الثنوغرافية)الحدود الهندسية بين    )11  (

الحدود الحضارية (الثنوغرافية)الحدود الهندسية
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تبدو في أكشكال مختلفة :
فلكية بحته تتفق مببع خطببوط الطببول ودوائببر العببرض،
وتشببيع فببي إفريقيببا وأمريكببا الشببمالية، مثببل الحببد
السياسي بين مصر والسببودان الببذي يسببير مببع دائببرة

 كشببمال، وخببط الحببدود بيببن مصببر وليبيببا522عببرض 
 كشببرتقا باسببتثناء الجببزء525الممتببد علببى خببط طببول 

الشمالي منه.
خطببوط مسببتقيمة تصببل بيببن نقطببتين معلومببتين أو
مماسببات دوائببر أو أتقببواس فببي دائببرة معلببوم مركزمهببا

ونصف تقطرمها.
حدود على أبعاد متساوية من ساحل أو سلسلة جبلية.

وعادة ما تمتد مهذه الحدود الهندسية في مناطق
مبعثرة السكان أو خالية من الموارد الطبيعية.

علبببى الرغبببم مبببن سبببهولة اسبببتخدام الملمبببح الطبيعيبببة
باعتبارمها حدود بين الدول، فببإن نسبببة كبببيرة مببن الحببدود
بين الدول تتجامهلها، وتستخدم عوضببا عببن ذلببك خصببائص

حضارية في تحديدمها كما يلي :
اللغة :

تعببد اللغببة مببن أمهببم المظببامهر الحضببارية المسببتخدمة فببي
ترسببيم الحببدود بيببن الببدول، وتعببد الحببدود السياسببية فببي
منطقة وسط أوربا من أكشهر الحبدود البتي جبرى ترسبيمها
على أساس اللغة بعد الحرب العالمية الولببي منعببا لمشببكلة

التقليات، بحيث تتميز كل دولة بلغتها الخاصة.
الدين :

الدين عنصر حضاري مهم تقد يستخدم لتحديد الحدود بين
الدول، مثل الحدود بين الهند وباكستان على أساس ديني.

) أنواع المياه12  (

تعريفها                                                   المياه
الداخلي    
ة

وتضم كل الكشكال المائية المتصلة بالبحر وتقع فوق يابس الدولة، وتشمل البحيببرات السبباحلية ومصبببات
النهار والخلجان محدودة المساحة، وليس مهناك كشك في أنها جميعا جزء مببن أرض الدولببة، وذلببك لنهببا

محاطة بيابس الدولة، ول تعد المياه الداخلية جزء من المياه التقليمية.
: نطاق من المياه البحرية تحد حافته الخارجية من جهة البحر الحد السياسي البحري للدولة،هي التقليمية

وتمارس الدولة سيادتها كاملة على ميامهها التقليمية تماما مثل ممارستها لهذه السيادة على يابسها،
وتخضع السفن الموجودة داخل مهذه المياه لقوانين الدولة وتشريعاتها.

التكميلية
الملصقة

تمتد من نهاية المياه التقليمية للدولة الساحلية إلى مسافة محددة في اتجاه البحر، وتمارس الدولة في
مهذه المياه سلطا جمركية وإجراءات خاصة بالرتقابة والكشراف الضروريين؛ لتحقيق المن والسلمة لها

م الخاصة بقانون البحر أن مدى المياه1958للمحافظة على مصالحها الحيوية وتقضت اتفاتقية جنيف 
لل، إل أنه تم التفاق في السبعينات أنه يمكن أن تصل المياه12التقليمية والتكميلية يجب أل يتعدى  مي

24 ميل بحريا آخر بمثابة مياه تكميلية أي مدامهما يصل إلى 12 ميل ويكون لها 12التقليمية للدولة إلى 
ميل بحريا، مع الخذ في العتبار أن المياه التكميلية مهي من أعالي البحار وسيادة الدولة عليها مشروطة

بأمن وسلمة الدولة المجاورة لها تلك المياه
ومهي منطقة تلي منطقة المياه التكميلية تجاه البحر، وتدعي بعببض الببدول سببيادتها عليهببا، وتمنببع الدولببةالمحايدة

ممارسة العمليات العسكرية الجنبية فيها، وتقد حددت بعض الدول القوية لنفسها مناطق في وسط المحيط
لتجري فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلفة، ومن مهنا فإن العتراف بالدولة التي تدعي مهذا الحق

يعتمد على تقوة الدولة.
أعبببببالي
البحبببببار
الدولية)

ومهي عبارة عن المناطق البحرية المفتوحة للجميع بدون تقيود، والتي ل تدعي دولببى ملكيتهببا (أي مشبباع
للبشرية)، وتعد المياه التكميلية والمحايدة مببن أعببالي البحببار، ولكببن تقيببدت حريببة الملحببة فيهببم، بعكببس

المياه الدولية التي ل يحق لي دولة أن تتدخل في حرية الملحة فيها

الرصيف
القاري :

 تقامة (القامة تساوي100ومهو امتداد لليابس تحت مياه البحر، ويمتد من خط الساحل حتى عمق 
سم)، وللدولة حق استكشاف الموارد التقتصادية المائية والمعدنية الموجودة به واستغللها، وتقد182

ظهرت تقيمته بعد الكتشافات البترولية الهائلة أمام سواحل بعض الدول في بحر الشمال والخليج العربي  
 أنواع النهار  )13  (

النهار الدوليةالنهار المحلية
ومهي النهار التي تفصل بين الدول , ويتم اتخاذمها كحد: ومهو النهر الذي يجري من منبعه إلي مصبه في دولة أو
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داخل الحدود السياسية لدولة واحدة .
ومهنا ل تظهر مشكلة سياسة داخلية خاصة بالستفادة من

مائية النهر في الري والصيد والملحة .
نهر المسيسبي في الوليات المتحدة المريكيةومن أمثلتها 

سياسي بينها , ومهنا يثار النزاع بين الدول علي ترسيم
خط الحدود السياسية مع احدي ضفتي النهر أو مع
اتقتسام سطح المجري أو تقاعه.ومهناك نوع أخر من

النهار الدولية , يجري عبر الحدود ا 
 التفاتقيات الخاصة بالنهار الدولية )14(

اتفاتقية بركشلونةم1856  معامهدة باريس عام 
تنظم الملحة في نهر الدانوب التي أنهت حرب القرم , والتي

تقضي بان (تكون الملحة في النهار التي تمر بعدة دول حرة
لسفن جميع الدول في الجزء الصالح منها للملحة حتى المصب).

م (لجميع1921الخاصة بالملحة النهرية عام 
النهار) واتفق في المؤتمر علي مبدأ حرية
الملحة في النهار الدولية والقنوات المائية

)أنواع التقليات15  (
العرتقيةاللغويةالدينيةالقوميةالتقلية

لقد أسفر تفكك التحادخصائصها
السوفيتي السابق

ويوغسلفيا عن نشأة
 في14 دولة منها (21

في أسيا, إلي6أوربا, 
جانب واحدة في

آوراسيا ومهي روسيا
التحادية .(خريطة رتقم

). يوجد داخل كل2-27
دولة تقوميات أصغر من

علي سبيلدول مجاورة 
المثال:

* روسيا التحادية
أساسها القومية

الروسية, وداخلها
تقوميات (أتقليات) كانت

تشكل التحاد السوفيتي
السابق كما أن كل دولة

بها أتقلية روسية.
* نجد في مقدونيا

وصربيا أتقليات ألبانية.
* البوسنة والهرسك

بها أتقليات صربية
وكرواتية.

* تركا وإيران بها
يةأتقليات كرد

ومن
-1أمثلتها 
التقليات
المسلمة
في دول

أوربا
وأمريكا
الشمالية

والجنوبية 
,2-

والتقليات
المسيحية
في العالم

العربي
تقريبا

-,وكذلك3
كل إتباع
الديان

السماوية
في دول

مثل :
الصين

واليابان
وكوريا
والهند

تعد اللغة أمهم عناصر تكون
القوميات في العالم أي
الوعاء الثقافي للمم ,

وتحرص كل دولة في العالم
أن يسود فيها لغة رسمية

واحدة ,وتعتبر التقليات
اللغوية أتقل أنواع التقليات

انتشارا علي خريطة
العالم,علي الرغم من تعدد
اللغات التي يتحدثها سكان

 العالم.
وعلي سبيل المثال الوليات

المتحدة المريكية متحف
 ,حيث وفد إليها منلغوي

كافة أرجاء العالم سكان
ينحدرن من أعراق مختلفة,

يتحدثون لغات مختلفة ,ورغم
ذلك فل يوجد بها أتقليات

لغوية بالمعني الحرفي للكلمة
,حيث إن كل من يحمل

الجنسية المريكية لغته
الرسمية مهي النجليزية ,

علي الرغم من انتشار
السبانية في الوليات

الجنوبية المتاخمة للمكسيك

إن حركة السكان علي خريطة
العالم منذ فجر التاريخ والي
ألن كان من نتيجتها انتشار

العراق الساسية في العالم-
القوتقازية والمغولية والزنجية-
في كل تقارات العالم , بمعني أن

كل تقارة – بل ومعظم دول
العالم –بها إفراد ينتمون أساسا

لعرق أو سللة معينة وأتقليات
من سللت أخري.

ول يمثل العرق أو السللة
مشكلة سياسية إل حينما تظهر

مشكلة التمييز العنصري بين
إفراد وكشعب دولة معينة فعلي

سبيل المثال : الزنوج في العالم
الجديد بالكامل بمثابة أتقلية

عرتقية, وكانت تمارس ضدمهم
تفرتقة عنصرية كشديدة خاصة

في الوليات المتحدة
المريكية , ويشكلون جوالي

%من سكانها.12.5
كما أن البيض القوتقازيين في

كل إفريقيا جنوب الصحراء
بمثابة أتقليات بيضاء وسط

كشعوب القارة الفريقية
السمراء

)العوامل المؤثرة علي العلتقة بين الدولة والتقلية16  (
حجم التقلية وتقوتهاالخصائص القوميةوطن التقلية:التوزيع الجغرافي للتقلية: 

التقتصادية
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يعني مدي انتشار التقلية في الدولة
أو تركزمها الجغرافي, فلو كانت

التقلية منتشرة ومبعثرة في أنحاء
الدولة وسط الغلبية يكون تأثيرمها

محدودا أو حتى معدوما , خاصة في
حالة مطالبتها بالنفصال عن الدولة

الم.  
أما لو كانت مركزة جغرافيا في مكان

م في الدولة ل سيما لو كان علي
أطراف الدولة, مهنا تكون مطالبتها
خطرا علي استقرار الدولة, خاصة
لو كانت مهناك تقوي مجاورة تشجع
مهذه التقلية في مطالبها , مثال ذلك

:إلباسك في أسبانيا سكان تيمور
الشرتقية في إندونيسيا

تكون التقلية مثيرة
لقلتقل سياسة حال
وجود وطن للتقلية

عاكشت فيه
وتشكلت داخلة

ملمحها الخاصة
ل سيما لو كان

مهذا الوطن علي
أطراف الدولة

,مثال ذلك الكراد
علي أطراف الدول

التي يتوزعون
عليها (إيران

والعراق وسوريا
وتركيا

ويقصد بها مهل للتقلية
صفات خاصة تميزمها

عن الغلبية ؟ وتقد
يكون مهذا الختلف في
اللغة أو الدين أو العرق

, وبالطبع فإن التقلية
تستميت في الدفاع عن
مهويتها التي تميزمها عم

الغلبية خاصة وتقت
ألزمات وتكون

مطالبها أما النفصال
عن الدولة الم أو

الحصول علي حقوتقها

يتوتقف أثر القلتقل السياسية
التي تثيرمها التقلية علي

حجمها من مجموع السكان
وتقوتهم التقتصادية ,فقد كان

البيض في اتحاد جنوب
إفريقيا أتقلية ,لكنهم

يسيطرون علي حوالي ثلثة
أرباع اتقتصاد الدولة ,وما زال
جزء كبير من اتقتصاد الدولة

في أيديهم, وكذلك الحال
بالنسبة لللمان تقبل الحرب

العالمية الثانية في الدول
المجاورة كمنطقة اللزاس

واللورين التي كانت في ذلك
الوتقت تابعة فرنسا.

)دوافع الهجرة الجبارية(القسرية)17  (
الكوارث
الطبيعية

دوافع تقومية
أسمي

الصراعات والحروب

مثل الزلزل
والبراكين
والسيول

والفيضانات
الخ

كتهجير أمهالي
النوبة من

منطقتهم جنوب
أسوان إلي

أماكن أخري
بسبب إنشاء
السد العالي

م, حينما احتلت1990النزاعات الدولية  مثل ما حدث في دولة الكويت عام-1  
القوات العراتقية دولة الكويت ,المر الذي أضطر بعض السكان إلي الهجرة

القسرية إلي الجوار حتى تحريرمها.
-الصراعات الداخلية, وما ينتج عنها من حروب أمهلية كما مهو الحال بين كشطري2

السودان, المر الذي دفع بمليين السودانيين في منطقة القتال إلي الهجرة صوب
الشمال- مهجرة تقسرية داخلية في ذلك الوتقت- أو مهجرة إلي دول الجوار

-أهمية الحدلود السياسية1   
السياسية تحدد ةما يلى :  الحدود 

ثانيا بم تفسرثانيا بم تفسر

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه
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المساحة الرضية التي تفرض الدلولة عليها سيادتها .-1

الموارد الرضية السطحية لوالباطنية لوالبحرية التي تسيطر عليها الدلولة   -2

المجال الجوى لوالبحري التابع لسيادة الدلولة-3

-الحماية لوالةمن 2-الفصل بين الدلول          1كما أن للحدلود السياسية  تلعب العديد ةمن الوظائف ةمثل     

-الهمية السياسية لوالقانونية 4-الحماية القتصادية            3     

تعددت العواةمل التي أثرت في الخريطة السياسية للعالم في ألواخر القرن العشرين  -2      

يرجع ذلك الي عدة ةمتغيرات ةمثل         

-- انتهاء الصراع اليديولوجي بين الكتلة الشيوعية لوالكتلة الرأسمالية بانهيار التحاد السوفيتي  لوتفكك حلف لوارسو.1      
سياسة الحتواء التي تمثلت في التوسع شرقا في حلف (الناتو) على حساب حلف لوارسو –2-        

بل لوعلى حساب التحاد السوفيتي السابق (جورجيا لوألوكرانيا)، حتى غدا الحلف أكبر تجمع عسكري دلولي.           
--  العولمة لوظهور الشركات ةمتعددة الجنسيات التي أثرت على تطور خريطة العالم،  3  
--  البنك الدلولي لوصندلوق النقد الدلولي لوتدخلتهما في السياسات الداخلية للدلول، لوأثر ذلك على استقرارها لوسيادتها.4       

-- سباق التسلح خاصة في ةمنطقة الشرق اللوسط.5         
- ثورة التصالت الحديثة لوأثرها في نشر الوعي بين الشعوب، لوالستقرار السياسي للدلول.6        
- الصراع على المياه، خاصة في المناطق المهددة في ةمواردها المائية.8-ةمشكلة قضية اللجئين لوالهجرة غير الشرعية 7        

-رفض اسبانيا التنازل عن ةمدينتي سبته لوةمليلة3          
)1495و1415التقادم،(اي تقدم الستعمار الذي يعود لعامي -1             
% من السكان،               60- نسب السكان من السبان تصل إلى 2              
م).1947-- المدينتين غير مسجلتين ضمن الراضي غير المستقلة لدى المم المتحدة عام 3              

1985      -تعقد ةمشكلة ةمدينتي سبته لوةمليلة  عام4           
إصدار أسبانيا تقانون يلزم الجانب في أسبانيا بالحصول على إذن إتقامة كل خمس سنوات.يرجع ذلك إلي      

في الوتقت الذي يعتبر السبان في سبتة ومليلة أن السكان المغاربة أجانب بينما يعتبر المغاربة أنفسهم السكان الصليون.       
اشتهرت لولية كشمير في فترة الستعمار البريطاني-5       

لوذلك لنها كانت ةمكانا ةمناسبا لقضاء أجازاتهم الصيفية هرلوبا ةمن شدة الحرارة لوغزارة الةمطار في الهند حيث      
تغطي    ةمساحات كبيرة ةمن كشمير بالغابات الطبيعية كما تتمتع بمناظرها الجميلة التي تجذب إليها السياح.      

النزاع بين الهند لوباكستان على كشمير     -6    6
م هما :1947- ةما قاةمت به بريطانيا بتقسيم الهند إلى قسمين رئيسين في أغسطس عام 1يرجع ذلك الي     

جمهورية الهند لوتضم الغلبية الهندلوسية، لوالثانية الباكستان التي تضم الغلبية المسلمة، رغم أن الديانة السائدة      
في كشمير هي السلم  لكن السلطة الحاكمة كانت هندلوسية، لولذلك فإن حاكم كشمير لم يكن يرغب في النضمام        
إلى أي ةمن الدلولتين في البداية، لوآثر أن يبقى بعيدا عن الصراع بين الهند لوباكستان.      

-نظراا لن الغالبية العظمى ةمن سكان كشمير ةمن المسلمين، لولن تقسيم شبه القارة الهندية تم على أساس ديني، 2    2
فقد بدأت الثورة الداخلية في كشمير ضد الهندلوس، فاستعان حاكم كشمير (المهراجا) بالهند التي أسرعت      
بالتدخل بجيوشها في كشمير لمساعدته، ثم تدخلت باكستان لمساعدة الشعب، لواستمر القتال بين الهند لوباكستان      

م بعد أن تدخلت الةمم المتحدة1949لنحو   عام إلى أن توقف في يناير عام        

.  النزاعات السياسية المترتبة على حركة القبائل بين الوحدات السياسية   -7     7
الرعي نشاط يمارسه النسان منذ تقديم ألزل ويعتقد البعض أنه نشاط ينشأ على حواف المناطق الزراعية-1     1
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في المناطق التي ل تكفي أمطارمها لنشاط الزراعة، ومع زيادة السكان فقط حولت بعض الدول جزءا من أراضيها        
الرعوية إلى الزراعة، وبالتالي تقلصت المراعى وأصبحت مهناك نزاعات بين الرعاة والمزارعين في داخل العديد        
من دول إفريقيا.         

- رسم الحدود السياسية في إتقليم السافانا الفريقية بين دول التقليم دون مراعاة للقبائل وتوزيعاتها المكانية،2     
مما أثار العديد من المشاكل السياسية بعد ترسيم الحدود، مثلما يحدث في غرب السودان الن، أو بين دولتي         
الشمال والجنوب السوداني        

- تحصيل الضرائب والرسوم من الرعاة الناتجة عن ترسيم الحدود السياسية.3     
- التغيرات المناخية التي كشهدتها دول غرب إفريقيا على وجه الخصوص في سبعينيات وثمانينات القرن العشرين 4    

ؤ  وما أحدثته من مشكلت في مناطق المراعي، من نفوق مليين الحيوانات ومهجرة السكان إلى المدن أو إلى حرفة  
الزراعة وكل ذلك أدى إلى وجود مشاكل سياسية أساسها حرفة الرعي ومهجرة الرعاة بين الدول.        
تعد ةمشكلت المياه لوالطاقة ةمن أهم المشكلت القتصادية ذات البعد السياسي-8       
أن لهما أثرا بالغا على السلوك السياسي للدول،يرجع ذلك الي       

فالمياه مهي عماد الحياة، والطاتقة مهي الحضارة الحديثة في أبسط تعبير، وبدونهما يعود النسان إلى ما تقبل العصر الصناعي   
  ل تعد المياه الداخلية جزء من المياه التقليمية  -9      
-وتقع فوق يابس الدولة،2وتضم كل الكشكال المائية المتصلة بالبحر  -لنها محاطة بيابس الدولة1وذلك      
وتشمل البحيرات الساحلية ومصبات النهار والخلجان محدودة المساحة، وليس مهناك كشك في أنها جميعا جزء من الدولة      
 ةميل بحري200  قيام الوليات المتحدة بتعديل حدلود ةمياهها القليمية إلى   --10      

لوذلك لتأةمين حدلودها البحرية بعد اكتشا�ف غواصات سوفيتية تتجسس عليها       
-أهمية الحدلود البحرية18      

حماية الحدلود البحرية  للدلولة ةمن السفن المشبوهة (الحماية لوالةمن).-1  
- يحمي اقتصاد الدلولة ةمن خلل ةمنع تهريب البضائع المختلفة إليها.2  

- كما يمكن الدلولة ةمن استغلل المصايد لوالثرلوات المختلفة الموجودة في نطاق ةمياهها القليمية.3   
- هذا، بالضافة إلى لوقاية الدلولة ةمن أي ألوبئة ألو أةمراض قد تدخل إليها ةمن خلل السفن القادةمة ةمن دلول   أخرى؛ 4   

حيث تخضع للتفتيش الصحي بمجرد دخولها المياه القليمية للدلولة        
- الحد البحري يكون النزاع عليه ةمع كل دلول العالم لوليس دلولة لواحدة لولذلك يجب تحديده بدقة.5 

-استقرار حدلود الدلولة البرية لوالبحرية يعد ةمن أهم العواةمل المؤثرة في سلوك الدلولة لواستقرارها لوقوتها.6  
.- تحديد المياه القليمية يضمن للدلول حقوقا ةمختلفة ةمنها ةما هو اقتصادي (ثرلوات لوةمصايد طبيعية)، ألو عسكري7  

درجة52      قيام ةمحكمة العدل الدلولية بتعديل الحد البحري بين تونس لوليبيا الي زالوية-12
وجود الجزر التونسية (جربه وكركناح) وتغير اتجاه خط الساحل التونسي ، يرجع ذلك الي        

وبهذا الحكم أصبحت لتونس حقوق أساسية في حقول الغاز والبترول في مهذه المنطقة        
 النزاع علي النهار الدلولية:-13    
- حق الملحة ,لن بعضها دلول داخلية حبيسة ,حيث يمثل النهر احد طرق النقل القديمة لونفذا طبيعيا لهذه الدلول .1   1

-حق توزيع المياه ألو اقتسام ةمياه النهر.2
- حق صيد السماك في المجري النهري , حيث أن تكاثر السماك ل يعر�ف حدلودا سياسية.3
حق توليد الكهرباء علي طول المجري -4

 –لعبت ةمصادر الطاقة دلورا بارزا في الصراعات الدلولية في الحرب العالمية الثانية 14   
, لوحيث  لعب البترلول دلورا في ةمسار الحرب لوفي اتجاه القوات المتصارعة نحو السيطرة علي ةمنابعه ,  

حيث اندفعت الجيوش اللمانية نحو القوقاز أةمل في الحصول علي بترلول تلك البلد.    

 
-للفحم تأثير سياسي ةمحدلود15      
% ةمن إنتاج الطاقة 26-لويساهم الفحم بحوالي 2% فقط ,10- ل يدخل ةمنه في التجارة الدلولية سوي 1لو ذلك  لنه      

-أكثر الدلول استهلكا له هي الكثر إنتاجا3في العالم           
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 تعد الوليات المتحدة الةمريكية ةمتحف لغوي --16        
حيث لوفد إليها ةمن كافة أرجاء العالم سكان ينحدرلون ةمن أعراق ةمختلفة, يتحدثون لغات ةمختلفة      

لورغم ذلك فل يوجد بها أقليات لغوية بالمعني الحرفي للكلمة ,حيث إن كل ةمن يحمل الجنسية الةمريكية       
لغته الرسمية هي النجليزية , علي الرغم ةمن انتشار السبانية في الوليات الجنوبية المتاخمة للمكسيك.      

 تهجير أهالي النوبة ةمن ةمنطقتهم جنوب أسوان إلي أةماكن أخري      --17       
بسبب إنشاء السد العالي لدلوافع قوةمية أسمي    

-ظهور تيار الهجرة الغير شرعية-18        
ترسيم الحدود السياسية بين الدول وتنازع المصالح السياسية والتقتصادية --1      1 

وضع تقيودا علي حركة البشر بين الوطان, مما يؤدي تحت وطأة ظروف معينة تقيام بعض الفراد خرق -2   
مهذه القيود والتسلل إلي داخل دول أخري.       
--انتشار ظاهرة هجرة العقول(العلماء)19         
يرجع ذلك إلي الغراءات التي تقدةمها بعض الدلول أةمام فئات ةمعينة كالعلماء لوخاصة ةمن دلول العالم الثالث ,      
لوهذا ةما تمارسه عموةما الدلول المتقدةمة, لوعلي رأسها الوليات المتحدة الةمريكية, لوبل لوتمارسه أيضا علي علماء الدلول     

المتقدةمة الخري       
للتخوم أهمية اقتصادية  --20        

لنها تضم أحيانا موارد طبيعية لنها بطبيعتها لها مساحة كالغابات والجبال        
 ****************************************************************************************************

المفاهيم

المفاهيم لوالمصطلحات المفاهيم لوالمصطلحات 



30

مناطق جغرافيه لها مساحة (لها طول وعرض) كالغابات والصحارىالتخوم
الحدلود

السياسية
 يادتهاس الدلولة يهاف تمارس التى الرضية الرقعة لوتحدد يطهالخر على ترسم خطوط هى

  عليها تمتد التى الرقعة تلك لواستغلل انتفاع بحق الدلولة لوتتمتع
الحدود

السابقة  
ومهي الحدود التي نشأت تقبل تعمير منطقة الحد وظهور المظامهر الحضارية والجتماعية

والتقتصادية فيها، وترسم مهذه الحدود في الرض الفضاء التي ل يسكنها إل عدد تقليل من
السكان

لوهي الحدلود التي تم تحديدها لوترسيمها في ةمرحلة تالية لنشأة الحياة القتصادية لوالجتماعيللةالحدود التالية
لوالحضارية في المنطقة، لوتفصل هذه الحدلود بين ةمجموعات لغوية ألو دينية لو جنسية ةمختلفة،

لوالحدلود الدينية بين الهند لوباكستان
الحدود

المنطبعة
لوهي الحدلود التي نشلأت فلي البدايللة كخطللوط هدنللة بيلن قلوتين ةمتصللارعتين فلي ةمنطقللة ةملا،
لوتحولت إلى حدلود تفصل بينها في ةمرحلة لحقه ةمثل الحدلود بين دلولتي كوريللا، لوبيللن أرتيريللا

لوإثيوبيا
الحبببببببببببببدود

الطبيعية
ومهى الحدود السياسية التى يتم رسمها على أساس ظامهرات طبيعية واضحة مثل : الجبال

والنهار والبحار والبحيرات والممرات الملحية والخلجان
المياه

التقليمية  
ويقصد بالمياه التقليمية نطاق من المياه البحرية تحدد حافته الخارجية من جهة البحر الحد

السياسي البحري للدولة
المشكلة

السياسية
مهي أي تهديد للدولة يمس سيادتها على أراضيها أو استقرار كشعبها وتماسكه من الخارج :

الرصببببببببيف
القاري :

 تقامة (القامة100ومهو امتداد لليابس تحت مياه البحر، ويمتد من خط الساحل حتى عمق 
سم182تساوي 

النهار
المحلية

: ومهو النهر الذي يجري من منبعه إلي مصبه في دولة أو داخل الحدود السياسية لدولة واحدة

: ومهي النهار التي تفصل بين الدول , ويتم اتخاذمها كحد سياسي بينهاالنهار الدولية
مجموعات بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلتها في مجتمع ألكثرية وكل أتقلية لهاالتقليات:

سمات مشتركة بين أفرادمها.
الهجرة

الجبارية
تعرض النسان –رغم إرادته- للحركة خارج الوطن-أو داخلة الذي يؤويه

الهجرة غير
الشرعية

, انتقال كشخص من دولة إلي أرض دولة أخري بغير الطرق القانونية التي تنظم انتقال
الكشخاص بين الدول ومن غير المنافذ الرسمية للدول.

الهجرة
الدلولية

انتقال السكان من دولة إلي أخري ,بمعني عبور سكان دولة الحدود السياسية لدولة أخري
بغرض التقامة الدائمة أو المؤتقتة

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه
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تفسر     بم000000      ألول    

ظهور التكتلت التقتصادية؟-1

-ظهرت عندةما قدةمت الوليات المتحدة للدلول اللوربية الشرق اللوسط " ةمشرلوع ةمارشال" الذي كان يهد�ف إلي تقديم1
المساعدات القتصادية المصحوبة بشرلوط سياسية لوعسكرية, 

-ادراك دلول الوربا بأنها لبد ةمن تكتلها ةمن جميع النواحي لعادة بناء اقتصادها , لمواجهة السيطرة المفرلوضة ةمن 2

طر�ف الوليات المتحدة لوالتحاد السوفيتي (سابقا), لوةمواكبة ةمختلف التطورات الكبيرة في العلم لوالتكنولوجيا. بحكم ةما
تعرضت إليه هذه الشعوب ةمن أزةمات اقتصادية نتيجة الحرب العالمية الثانية , فذاقت لويلت الهزيمة لوأصبحت دلول هذه

الشعوب ةمنهارة اقتصاديا لوعاجزة عن النمو  

 المقوةمات البشرية لوالتكنولوجية ضرلورية لقيام التكتلت القتصاديةتعد-2

-الحجم السكاني المناسب يعني ضمان سوق بين دلول التكتل تشجع علي قيام النشطة القتصادية,   1 

- لوجود حجم ةمن العمالة يكون قادرا علي استغلل ةموارد الدلول في التكتل. لوهذه العمالة عنصر أساسي في كل دلول2 
التكتل ,ل سيما لو كانت العمالة علي درجة عالية ةمن المهارة لوالتخصص النتاجي بين دلول التكتل.

-لويضا�ف إلي ذلك المستوي التكنولوجي لدلول التكتل, حيث إن لوجود ةمستوي تكنولوجي ةمتقارب بين دلول التكتل يساعد3
علي أن تعم الفائدة كل الدلول العضاء دلون قيام دلولة ةمن دلول التكتل بالستئثار بمزايا التكتل.

- كما أن تشابه العادات التقاليد (الخصائص الثقافية) يشجع علي قيام التكتل لواستمراره, حيث أن التنافر الثقافي بين4
الدلول ل يساعد عادة علي قيام التكتلت القتصادية.

-تعد المقوةمات العسكرية ةمن عواةمل نجاح التكاةمل القتصادي3

-المقوةمات العسكرية ليست شرطا لقيام تكتل اقتصادي غالبا, لولكن لوجود قوة عسكرية لدي أعضاء التكتل تعد ةمن1
ةمقوةمات نجاحه لواستمراره, 

-التكتل القتصادي يواجه بالطبع ةمنافسة ةمن الدلول الخرى ألو ةمن التكتلت القتصادية الخرى ,  لوبعض هذه2 
المنافسات ينتج عنها نزاعات قد تلجأ فيها التكتلت القتصادية إلي استخدام القوة ألو التلويح باستخداةمهما

لوفي كل الحوال فإن القوة القتصادية لبد أن تستند إلي قوة عسكرية تحميها.    

التكتلت القتصادية   تقيام   -4

.* تيسير الستفادة ةمن ةمهارات الفنيين لواليدي العاةملة بأفضل صورة.2* الحصول علي ةمزايا النتاج الكبير1

                 (الوحدة الثالثة )

 التكتلت القتصادية لوالحل�ف العسكرية

                 (الوحدة الثالثة )

 التكتلت القتصادية لوالحل�ف العسكرية
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* رفع ةمستوي رفاهية المواطنين.5* تنويع النتاج بطريقة اقتصادية. 4* تسهيل عملية التنمية القتصادية. 3 

* تخفيف أثر الصدةمات الخارجية.5   

نشأة الجمعية اللوربية للفحم لوالصلب (التحاد اللوربي حاليا)  -5

الدافع الساسي لهذه التكتل في تلك الفترة الرغبة في إعادة بناء ألوربا,  -1

القضاء علي احتمال لوقوع حرب شاةملة أخري في القارة بعد الخراب لوالدةمار الذي لحق بالقارة ةمن جراء حربين-2   
عالميتين, كانت ألوربا هي المسرح الرئيسي لمعاركها, فضل علي أنها تحملت أكبر الخسائر البشرية في العالم.

تقوات درع الجزيرة المشتركة (مجلس التعاون لدول الخليج)     انشاء  -6   

م1982تأسس بعد قيام المجلس بسنة لواحدة ,أي عام  

-نظرا للخطار التي كانت ةمحدقة آنذاك بدلول الخليج العربي, لوأهمها الحرب العراقية اليرانية, 1 

-حماية أةمن الدلول العضاء في المجلس بصفة أساسية.2   

-قيام الحل�ف العسكري7

 -ردع العداء:1   

لويكون هدفا أساسيا للحل�ف العسكرية الدفاعية, لوالتي تنشا بدلوافع الخو�ف ةمن خطر ةمشترك يهدد الدلول المتحالفة,

دفاعا عن كيانها القليمي, لوحماية لةمنها القوةمي.  

  -زيادة القوة:2

تسعي الدلول إلي زيادة قوتها ةمن خلل سياسة التحالف كبديل لسياسة التسلح المنفردة, لوالتي تستنز�ف ةموارد اقتصادية
هائلة, ةمثلما حد ث ةمع الدلول اللوربية عندةما تحالفت ةمع الوليات المتحدة الةمريكية ذد أي هجوم رلوسي, لوالذي أطلق عليه

(( المظلة النولوية الةمريكية)).

 1991      عام   انهيار حلف وارسو   -8

م عندةما تولي الرئيس السوفيتي السابق1985-كان انهيار حلف لوارسو نتيجة تداعيات كثيرة, بدأت ةمنذ عام 1 
(جورباتشو�ف) السلطة في التحاد السوفيتي, لوأعلن عن ةمبادرتين في سياسته الجديدة. كالتي

الجلسنوستالبيرسترلويكا
لوتعني بالرلوسية إعادة البناء, لوتضمنت ةمحالولة إصلح البنية

القتصادية ةمن خلل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص, فصدرت
قوانين تؤكد أهمية حاجات الفراد الساسية ةمن خلل تشجيع المبادرة

الفردية,لوتحقيق إصلح جذرية في الزراعة, لودعم المؤسسات

لوهي كلمة رلوسية تعني الشفافية
لوالنفتاح لوالتي تسمح باتخاذ إجراءات

التحرير السياسي لوفتح المجال
الديمقراطي للمجتمع الديمقراطي.
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القتصادية
* غير أن سياسة الرئيس السوفيتي (جورباتشو�ف) فشلت في إيجاد نظام أكثر تطورا,2

انتقال عدلوي الصلح إلي دلول ألوربا الشرقية, لوبدأت النزعة النفصالية تظهر بين الجمهوريات السوفيتية   -3
م عام بداية تسارع التغيرات إذ هدم سور برلين ,1990ةمن ناحية ,لودلول حلف لوارسو لوكان عام

لوأعلنت الوحدة اللمانية,  
-بدأت الجمهوريات السوفيتية بإعلن نفسها دلول ةمستقلة, ةمستغلة الفوضى السياسية في التحاد السوفيتي, 4 

لوهذا ةما سهل علي دلول حلف لوارسو التحلل ةمن التزاةماتها في الحلف  خاصة بعد انهيار التحاد السوفيتي نفسه,    
م حل الحلف رسميا.1991أعلنت رلوسيا في عام       

-انهيار حلف بغداد (الحلف المركزي) 9
اخفاق الحلف المركزي في استقطاب الدلول العربية الخري ةممثلة في ةمصر لوسوريا إليه, لتشكيل ةمنطقة -1

عميقة استراتيجيا في لوجه التحاد السوفيتي,
1958-انسحاب العراق بعد ثورتها علي الحكم الملكي لواعلن الجمهورية عام2
بسبب عدم دعم الحلف لها في حربها ةمع الهند1-1972-انسحاب باكستان عام3
م  كان بمثابة انهيار الحلف. 1979انسحاب إيران في ةمارس 4 

- اخفاق الحلف المركزي في استقطاب الدلول العربية الخري ةممثلة في ةمصر لوسوريا إليه10
قدم الدعم العسكري , لوالمادي , لوالمعنوي للدلول العربيةلوذلك بسبب أن التحاد السوفيتي (السابق) 

(ةمصر لوسوريا لوالعراق) المواجه  لسرائيل لوفي حين اتخذت دلول المعسكر الغربي ةموقف العداء له 
نشأ حلف جنوب كشرق أسيا   - 11

م, 1949- نشأ مع ظهور الصين كقوة متعاظمة في القارة السيوية وفي السياسية الدولية بعد عام 1 
وكانت الدول التي تبنت الدعوة إلي إنشائه في البداية بإيحاء من الوليات المتحدة مهي الفلبين, وتايلند, وكويا الجنوبية,

-التخوف من إن تقع تحت سيطرة الشيوعية2
1949      -نشأة حلف شمال الطلسي عام12

تبلورت فكرة إنشاء حلف عسكري يضم دول غرب أوربا والوليات المتحدة المريكية,
م1948اثر تقيام التحاد السوفيتي(السابق) بتشديد حصاره علي برلين عام     

)1  قارن بين(

كشمال الطلسيحلف وارسو
**

نشأة
الحلف:

أمهدافه

م لمواجهة1955تأسس الحلف في ةمايو عام 
تهديدات أعضاء حلف شمال الطلسي, لوكان ةمن
أبرز أسباب انضمام ألمانيا الغربية لحلف شمال

الطلسي
*******************************

- إتقامة تقيادة عسكرية موحدة.1
- الدفاع الجماعي ضد أي مهجوم عسكري2

تتعرض له أية دولة من دول الحلف.
- مواجهة الحلف الغربية وفي طليعتها حلف3

كشمال الطلسي.
-  بسبب الحصار السياسي والعسكري4

والتقتصادي الذي فرصته الوليات المتحدة
والدول الغربية علي الكتلة الشرتقية.

تبلورت فكرة إنشاء حلف عسكري يضم دول غرب 
أوربا والوليات المتحدة المريكية, اثر تقيام التحاد
السوفيتي(السابق) بتشديد حصاره علي برلين عام

م ,  , وكان دور الحلف في فترة التأسيس1948
تولي مهمة الدفاع عن أوربا الغربية ضد التحاد

السوفيتي, والدول المشكلة لحلف وارسو آنذاك في
سياق الحرب الباردة

*************************
- احترام سيادة الدول العضاء واستقللها.1
- تسوية النزاعات بين الدول العضاء بالطرق2

السلمية.
- تنمية التعاون التقتصادي, والجتماعي,3

والثقافي بين الدول العضاء
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              )  2(

حلف جنوب كشرق أسيا                   الحلف المركزي (حلف بغداد):
**نشأة
الحلف:

أمهدافه

تشكل الحلف المركزي ألو ةما يعر�ف باسم
م1955( حلف بغداد) في فبراير عام 

عندةما عقدت تركيا لوالعراق ةميثاقا ينص
علي تعالون الدلولتين في ةمجال الةمن
لوالدفاع, لوضم الحلف كل ةمن إيران

,لوباكستان لوتركيا لوبريطانيا
*************************

- الدفاع عن اةمن لوسلةمة الطرا�ف1
المتعاقدة.

- تسوية ةمنازعات الدلول العضاء2
بالطرق السلمية  تمشيا ةمع ةميثاق الةمم

المتحدة

نشأ حلف جنوب كشرق أسيا مع ظهور الصين كقوة
متعاظمة في القارة السيوية, وفي السياسية الدولية

م, وكانت الدول التي تبنت الدعوة إلي1949بعد عام 
إنشائه في البداية بإيحاء من الوليات المتحدة مهي

الفلبين, وتايلند, وكويا الجنوبية, وذل التخوف من إن
تقع تحت سيطرة الشيوعية

*****************************************
- حماية المصالح الغربية بمنطقة جنوب كشرق أسيا.1
- محاصرة المد الشيوعي الصيني الفيتنامي2

الشمالي.
- التعاون التقتصادي بين الدول العضاء.3
- صد أي اعتداء مسلح علي احدي الدول العضاء4

في المعامهدة,وفي حدود المنطقة التي يغطيها دفاع
الحلف

)دور منظمة المم المتحدة في حل بعض المشكلت والنزاعات الدولية:3  (

من الناحية النسانية:من الناحية السياسية:
* مساندة حركات التحرر في العالم مثل تونس والجزائر. 

* حل العديد من النزاعات الطويلة أو التخفيف من حدتها عن
طريق إرسال تقوات متعددة الجنسيات كما حدث في أفغانستان

والعراق.
* إرسال مراتقبين دوليين في مناطق التوتر مثل الشرق الوسط

وكشبة القارة الهندية.
* إرسال تقوات حفظ السلم لبعض الدول مثل البوسنة وكرواتيا

* تقديم المساعدات للجئين في العالم مثل
فلسطين والبوسنة والهرسك.

* تقديم الغاثة النسانية في مناطق الكوارث
الطبيعية مثل الزلزل والفيضانات.

* دعم حقوق النسان في مناطق مختلفة في
العالم

الحلف المركزيحلف وارسو
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-سياسة الرئيس السوفيتي (جورباتشو�ف) 1سياسة   
التي فشلت في إيجاد نظام أكثر تطورا,              
-انتقال عدلوي الصلح إلي دلول ألوربا2ا     

الشرقية,
- ظهور النزعة النفصالية بين 3      

الجمهوريات السوفيتية                  
-قيام الجمهوريات السوفيتية بإعلن نفسها دلول 4ةمن   ,  

ةمس    ةمستقلة, ةمستغلة الفوضى السياسية في التحاد 
السو    السوفيتي   ةمماسهل علي دلول حلف لوارسو التحلل  

ةمن التزاةماتها في الحلف  خاصة بعد انهيار التحاد           
السو     السوفيتي نفسه, 

م حل الحلف رسميا.1991أعلنت رلوسيا في عام            

اخفاق الحلف المركزي في استقطاب الدلول العربية-1
الخري ةممثلة في ةمصر لوسوريا إليه, لتشكيل ةمنطقة

استراتيجية في لوجه التحاد السوفيتي, 
-  انسحاب العراق بعد ثورتها علي الحكم 2-ان 

1958الملكي لواعلن الجمهورية عام                   
بسبب 1-1972- انسحاب   باكستان عام3-ان

عدم دعم الحلف لها في حربها ةمع الهند                 
م         1979-  انسحاب إيران في ةمارس 3ان 

)أسباب انهيار كل ةمن 4  (

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه
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)تطور العلتقات الدولية عبر الزمن:1  (

الوقت الحاليفي العصر الحديث** في العصور القديمة
كانت مهناك علتقات دولية تقديمة بين الدول ومن

أمثلتها ما يلي:
- المعامهدة التي عندمها الملك الفرعوني "1

رمسيس الثاني" مع "خاتوسبل" ملك الحيثيين
ق.م لتنظيم  مبادئ الحرب والسلم بين1278عام 

الدولتين.
- علتقات الفرس والروم مع الممالك الخاضعة2

لكل منهما, حيث كانت منطقة الشام مسرح للعديد
من الصراعات بينهما.

- علتقات الدولة السلمية المتعددة مع جيرانها3
أو مع القوي التي عاصرتها في مختلف العصور

زادت العلتقات الدولية بين
الدول وزاد اعتماد بعضها

علي بعض الخر خاصة منذ
الثورة الصناعية, والتي نقلت

العلتقات بين الدول من
علتقات جوار إلي أفاق أوسع
كشملت العالم بأسره في عهد
القوي الستعمارية الوربية,
ونقلت معها نوعية العلتقات
من مجرد الحرب والسلم إلي

مجالت أخري متعددة.

تشعبت العلتقات الدولية
بين دول العالم , وخير
دليل علي ذلك البعثات

الدبلوماسية لي دولة,
ونوعية التمثيل داخل كل

بعثة علي حدة(تمثيل
سياسي, واتقتصادي,

وعسكري, وثقافي, صحي,
وتعلمي,.. الخ)

)عصبة المم ومهيئة المم2  (
المم المتحدةعصبة المم:

ظروف انشائها    
)1918-1914بعد إن وضعت الحرب العالمية الوالي (

م في باريس ,1919أوزارمها عقد مؤتمر الصلح عام 
كان من أمهم ما تضمنه إتقامة منظمة  عالمية ليحول

دون تكرار الحروب عرف باسم عصبة المم 
أمهدافها

-كان من مهامها ضمان السلم ومنع الحروب  1
--تنظيم العلتقات الدولية, 2

أسباب فشلها

ظروف انشائها   
م تعددت1945بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

الجهود المنادية بإتقامة منظمة دولية جديدة لتكون أكثر
ثباتا وأعمق أثرا وأكثر تقدرة علي حل المشكلت

الدولية, وتم التفاق علي ميثاق مهيئة المم المتحدة في
م1945مؤتمر سان فرانسيسكو عام 

مهدافهاأ
الحفاظ علي السلم والمن الدوليين,  -1
-تدعيم التعاون الدولي في مختلف المجالت, وتم2

الوحدة الرابعة
العلتقات الدولية والنظام الدولي الجديد

الوحدة الرابعة
العلتقات الدولية والنظام الدولي الجديد

-النظام الدولي العالمي 2-ما مهيه العلتقات الدولية1-ما مهيه العلتقات الدولية1
الجديد

-النظام الدولي العالمي 2
الجديد
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-ا: عدم انضمام دول كبري كالوليات المتحدة1
والتحاد السوفيتي  

-انسحاب دول أخري كاليابان وألمانيا,2
-  افتقار العصبة الي تقوة عسكرية تابعة لها, وانتهت3

م. 1939باندلع الحرب العالمية الثانية عام 

اختيار مدينة نيويورك لتكون مقرا دائما للهيئة 
سلبياتها

مهيمنة الدول ألكبري علي تقراراتها,  -1
-عدم الحيادية في بعض القضايا مثل القضية2

الفلسطينية

وفي السلم اتجهت الدول لحل النزاعات الدولية عن طريق في السلم (  طبيعة العلتقات الدولية )3(
التحكيمالتوفيقالمساعي الحميدةالوساطةالمفاوضات
طرف ثالث بين- --------

متصارعين
دولة متبرعة تقد

تكون صديقة
للطرفين)

إحالة النزاع إلي لجنة محايدة مهمتها
تقديم إلي الطرفين يتضمن اتقتراحات

واضحة من اجل إجراء تسوية بينهما).

مثل تقضية
طابا.

 
-تعد ا لقوة والوزن السياسي للدول علي المسرح الدولي وجهان لعملة واحدة 1

وذلك لن المقومات الطبيعية (الموتقع-المساحة الخ)والبشرية (السكان-القوة التقتصادية والعسكرية)
المؤثرة في تقوة الدولة مهي نفسها المؤثرة في علتقتها الدولية,(الوزن السياسي)  

- انهيار عصبة المم2
-انسحاب دلول أخري كاليابان لوألمانيا,2ا: عدم انضمام دلول كبري كالوليات المتحدة لوالتحاد السوفيتي  -
1939-قيام الحرب العالمية الثانية عام 4-  افتقار العصبة الي قوة عسكرية تابعة لها   3
تواجه هيئة الةمم المتحدة العديد ةمن ألوجه النقد(العتبارات)-3
-عدم الحيادية في بعض القضايا مثل القضية الفلسطينية2مهيمنة الدول ألكبري علي تقراراتها,  -1  
حصول الصين عل حق الفيتو في ةمجلس الةمن بعد الحرب العالمية الثانية-4

ةمكنها ةمن ذلكالصين لم تكن ذات ثقل اتقتصادي أو عسكري يؤمهلها لشغل المقعد حينها إلأن حجم سكانها رغم أن 
ازدياد الوزن السياسي للصين في الفترة الخيرة-5
-  يرجع ذلك الي انه في السنوات الخيرة خاصة منذ بداية اللفية الثالثة ظهرت القوة التقتصادية لها وأصبحت1-
القوة التقتصادية الثانية بعد الوليات المتحدة-  

-إلي جانب تطوير تقدراتها العسكرية, 2
-  بالضافة الي حجمها السكاني أصبحت لعبا سياسيا علي مسرح العلتقات الدولية, تخشامها القوي ألكبري الخري3

وتتسابق في نفس الوتقت علي إتقامة علتقات دولية معها في كافة المجالت
يختلف الوزن السياسي لمصر عن دلولة ةمثل نيوزيلندا لواستراليا-6

 العلتقات الدولية لدولة مهامشية حيث أن للدولة الذي يؤثر في الوزن السياسييرجع ذلك الي الموقع لوأهميته 
مثل نيوزيلندا واستراليا تختلف بالطبع عن دول مركزية ذات موتقع استراتيجي علي خريطة العالم كمصر

التغيرات الدولية التي دعت لضرورة تقيام نظام عالمي جديد-7
- سعي دلول ألوربا الغربية, لستكمال لوحدتها بمحورها القتصادي ,لوالسياسي, لوالجتماعي,    .-1
سعي الدلول الصناعية السيوية الناشئة للحصول علي ةمكانة هاةمة في الساحة القتصادية لوالسياسيةلوةمن هذه 2

الدلول( الصين, كوريا, سنغافورة, الهند, ةماليزيا).
- ظهور اليابان لوألمانيا كقوتين عظميين لهما دلورهما الفعال لوالمؤثر في النظام القتصادي العالمي لوالسواق العالمية.3
- الثورة الصناعية الثالثة لوالتي يطلق عليها الثورة المعلوةماتية, لوظهور الثورة العلمية لوالتكنولوجية.4

-إيجاد حلول لعدد ةمن القضايا العالمية ةمثل انتهاء الحرب العراقية اليرانية, لوانتهاء الحتلل السوفيتي 5
لفغانستان, لونهاية الحرب الهلية اللبنانية لوغيرها.   
-تدعيم دلور هيئة الةمم المتحدة في الحفاظ  علي السلم لوالةمن الدلوليين, لوتكوين قوات حفظ السلم 6

- للنظام الدلولي العالمي الجديد تأثير علي المستوي القليمي لوالدلولي8   

 بم تفسر بم تفسر
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- احتكار مطلق للسلح, والمال, والتكنولوجيا من تقبل دول الغرب الرأسمالية, ومن ثم تحويل كثير من -1
المساعدات التقتصادية والمالية والتكنولوجية والتبادل التجاري لصالح العلتقات الجديدة بين كشرق أوربا والغرب 

عموما علي حساب الدول النامية. 
- يدور الصراع الرامهن حول التكنولوجيا لتوظيفها من اجل الوصول إلي اعلي معدلت النتاج, ولذلك يدور الصراع 2

الخفي علي المواد الخام التي تدخل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل: اليورانيوم والذي تتوافر خاماته في 
بعض الدول النامية وخاصة إفريقيا , مما يجعلها مطمعا للدول المتقدمة.

-تضاؤل الدور الذي يلعبه حركة عدم النحياز في العلتقات الدولية, والتي ضمت في عضويتها غالبية 4
الدول النامية في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللتينية والتي كان لها كشان بارز في الحداث العالمية في مرحلة الحرب الباردة.

- كان من أمهم أسباب سقوط التحاد السوفيتي سابق عجزه عن التطوير نظم إنتاجه التقتصادي مقارنة بالمستوي 5
السائد في الدول الغربية, ويعد مهذا درس لكل الدول النامية , وجرس إنذار لها بإصلح أوضاعها التقتصادية بالعتماد 

علي الذات أول.
- اختراق المن الثقافي العربي من خلل إحلل تقيم العولمة السلبية.7- التدخل المريكي في الشئون الداخلية لبعض الدول6
- انتشار العنف , وتقيام الحرب المهلية, وحروب الحدود كما حدث في الصومال والكونغو وأفغانستان.8

قارن بين(النظام العالمي الجديد) 
أساسياتهأهدافهخصائصه

- الثورة الهائلة في1
وسائل التصال.

- تنويع النتاج بطريقة2
اتقتصادية.

- بروز ظامهرة العتماد3
الدولي المتبادل.

- تدويل المشاكل4
والقضايا التي يواجهها

العالم.
- تحرير الحجارة5

العالمية.
- التحول الذي طرا علي6

مبدأ السيادة الوطنية.

 المحافظة علي1-
الستقرار العالمي
واحترام دور المم

المتحدة.
- احترام سيادة كل2

دولة, واستقللها
وعدم المساس

بوحدتها الوطنية.
- نشر تقيم3

الديمقراطية , واحترام
حقوق النسان وحق

الشعوب في تقرير
مصيرمها

* العتماد المتبادل أصبح مهو القانون الساسي للعلتقات1
الدولية.

* لم يعد التناتقض بين الرأسمالية والكشتراكية بل حل2
محله التناتقض بين الشمال الصناعي والجنوب النامي.

* اعتمد النظام الجديد علي مبدأ المشروعية الدولية3
كأداة فعالة لحل كثير من المشكلت  

* صارت العلتقات الدولية محكومة بمبدأ توازن4
المصالح بدل من توازن القوي.

* يعتمد النظام الدولي الجديد علي الحد التقصي من5
الفعل العسكري, أي ل يصبح الحل العسكري إل حل نهائيا

لمشكلة تقائمة بعد استفاد الحلول الخري.
* غياب اليدولوجيا السياسية عن مسرح الحداث مع6

انهيار النظام الشيوعي كنظام سياسي.

ةمالمقصود................؟

العلتقات
الدولية:

مجموعة العلتقات التقتصادية والسياسية والعسكرية, والقانونية,والدبلوماسية بين الدول أو
منظمات ودول موجودة علي الساحة العالمية

 صراع مسلح بين دولتين أو أكثر تنشب, لتحقيق  مصالح وطنية من وجهة نظر الدولتين, ومهي:الحرب
حالة تقانونية معترف بإمكان حدوثها.

(طرف ثالث بين متصارعين) - الوساطة
-

المساعي
الحميدة

( دولة متبرعة تقد تكون صديقة للطرفين

إحالة النزاع إلي لجنة محايدة مهمتها تقديم إلي الطرفين يتضمن اتقتراحات واضحة من اجلالتوفيق
إجراء تسوية بينهما).
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أسلوب القانوني حيث يصدر الحكم بين دولتين ويعد الحكم إلزاما للطرفين مثل تقضية طابا التحكيم
النظام

العالمي
الجديد

مجموعة إجراءات وتقوانين تضبط العلتقات الدولية,وتحدد الخريطة السياسية لعالم ما بعد :
مجموعة التفاعلت بين أعضاء المجتمع الدولي علي المستويينالحرب الباردة.   أو(

التقليمي والعالمي والتي تجري وفقا لنسق أو منظومة معينة للقيم مستقاة من فلسفة
العولمة)

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه

اللهم اني استودعك ةمافهمت 
لوةماحفظت فرده لي عند 

الحاجه اليه


