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 الوحدة التمهيدية   
 

  

 
   ،وتمثل ذلك فى ظھور أو اختفاء دول  

  ،واندماج دول مع بعضھا البعض أوانقسامھا  

  بظھور قوى عالمیة واختفاء أخرى، واختلف توزیع القوى العالمیة  

 ونسج عالقات دولیة جدیدة وتمزق أخرى. 

  الحظ الفرق فى الخریطتین التالیتین )وقد شھد العالم في اآلونة األخیرة تفكك االتحاد السوفیتى . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   - : مفهوم اجلغرافيا السياسية -:ًاوال      

  : اجلغرافيا السياسية
یا البشریة یھتم بدراسة فرع من فروع الجغراف

) الطبیعیــة والبشــریة(المقومات الجغرافیة 
للدولــة وتنظیمھــا الداخلــي وتأثیــر ذلك  فــى 

  الدولیة قاتھا قوتھا السیاســیة وعال

  

  

الفـــرع الـــذى يهـــتم بدراســـة اخلريطـــة 
ــسياسي ــم ال ــو عل ــا ه ــة وتغرياته ة العاملي

اجلغرافيــا الــسياسية  وهــو أحــد فــروع 
 اجلغرافيا البشرية 
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   - :تطور اجلغرافيا السياسية : ًثانيا 
  :تطورت الجغرافیا السیاسیة على ید عدد من العلماء كما یلي

  فردريك راتزل   بن خلدون  م. ق٣٢٢ -  ٣٨٣ارسطو 

یعد أرسطو أشھر من كتب  -١
  ًفى الجغرافیا السیاسیة قدیما 

       حیث تناول فى مؤلفھ -٢
 الدولة المثالیة، وحدد  )السیاسة( 

  عناصرھا فى خمسة موضوعات 
 مواردھا - عدد سكان الدولة (   

 -  الجیش - العاصمة -االقتصادیة 
 ،  ) الحدود السیاسیة

ا حدد مدى قوة الدولة أو كم -٣
ضعفھا كمركب سیاسى فى عدد 
سكانھا ومواردھا االقتصادیة 

 والعالقة بینھما ،

وناقش موضوع الحدود  -٤
 السیاسیة المحصنة،

موقع الدولة ناقش   -٥
  .الجغرافى وتأثیر المناخ علیھا

یعد عبد الرحمن بن خلدون من  -١
 أبرز المفكرین المســلمین، 

ى  - -٢ را إل ًحیث أضاف كثی ر ُ الفك
الجغرافى فى مقدمتھ الشــھیرة 

اریخ( ة الت ز ) مقدم ى رك ؛ الت
ى  اھرتین ف م ظ ى أھ ا عل فیھ
البناء السیاســى بالعالم العربى 

ا  ذاك وھم ة ( وقت  –القبیل
 ، ) والمدینة

ذى   -٣ ام ال ار الع ع اإلط ووض
رف ِع اة  ُ ـم دورة حی  باسـ

النشــأة            (: الدولة وھى
الضمحالل  ا- النضج - الثبات -
 ( ،  

دول  -٤ ام ال ل قی وتحدث عن عوام
  .ونھضتھا وسقوطھا

جاء المیالد الحقیقى  -١
للجغرافیا السیاسیة على ید 
العالم الجغرافى األلمانى 

  فردریك راتزل؛ 

حیث وضع أول  -٢
مؤلف علمى فى الجغرافیا 
السیاســیة حمل اسمھا 

 م، ١٨٩٧الحالى عام 

وقد اعتبر الدولة  -٣
بمثابة كائن حى تنطبق 

 -المیالد (علیھ قوانین 
 ،  ) والوفاة-والنمو

وذكر فى مؤلفھ أن  -٤
الخریطة السیاســیة للعالم 
تشكلت نتیجة للصراع بین 

  .الدول

  

علي يد العامل  واســتمرت إســهامات العلماء يف اجلغرافيا السياسية إىل أن ظهر مصطلــح اجليوبولتيك
   م١٨٩٩ الســويدي رودلــف كيلني عام

والذي  یعني دراســة   الدولة  كعضو  جغرافي  مستخدمة قوتھا  لتحقیق الوحدة  - :تيكاجليوبول

واالنســجام بین شــعبھا
 

داخليا (
ً 

خارجيا ( والتوسع في حدودھا )
ً

 بالسیطرة واالستیالء علي حساب الدول  ) 
   ،.المجاورة

 مــا قبل احلرب العاملية األويل وقد حدث خلط بني اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيك خاصة يف الفرتة
     إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية؛

ًحیــث اعتقد البعض أنھمــا علما واحدا وظھر ذلك من خالل التوســع اإلقلیمي والغزو االســتعماري وكانت أبرز  -١ ً
 بصورة خطأ في توسعھا  ) راتزل( لـ استغلت مفاھیم الجغرافیا السیاسیة   ھذه الصور في ألمانیا التي 

  االستعماري على حساب الدول المجاورة التي اعتبرتھا المجال الحیوي،
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ًوبالرغم من وجود عالقة بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولتیك إال أن بینھما فروقا، انظر 
 الجدول التالي لتعرفھا

 اجلغرافيا السياسية  اجليوبولتيك 

، ولكن من وجھة نظر تقوم بنفس الدراسة
ومطالبھا في مجال السیاسة : الدولة الذاتیة

 .الخارجیة

تھتم فى دراستھا للوحدات السیاسیة بتحلیل 
بیئتھا الطبیعیة والبشریة دراسة موضوعیة؛ 

 .لتوضح أثر ذلك على السلوك السیاسى للدولة

 .ًولة كما ھو فعالتدرس الكیان القائم للد . ًترسم تصورا لما یجب أن تكون علیھ الدولة

 ).ثابت( تدرس الدولة ككیان استاتیكي  .تنظر للدولة ككائن حي

 
وقد استمر تطور الجغرافیا السیاســیة؛ حیث كان للتغیرات التي طرأت علي خریطة العالم السیاسیة أثر  -١

 .علم وبدأ یأخذ طابع العالمیة والشمولكبیر في انتعاش ھذا ال

ترتبط الجغرافیا السیاســیة بفروع الجغرافیا األخري التــي تمدھا بالمعلومات الالزمة عن  - :ملحوظة هامة
كما ترتبط ببعض العلوم األخرى ( محور الدراســة في الجغرافیا السیاسیة )المقومات الطبیعیة والبشــریة للدولة 

  وغیرھا ....خ والعلوم السیاسیةمثل علم التاری

  . أهداف اجلغرافيا السياسية -:ثالثا
 

 )  البشریة–الطبیعیة (  من حیث مالمحھا الجغرافیة  )الدولة( دراســة الوحدات السیاسیة  -١
 .تحدید عناصر القوة والضعف للوحدات السیاسیة -٢

 ًموضوعیا ) ًّجغرافیا( ًیة والعالمیــة تحــلــــیال تحلیــل التجمعــات اإلقلیم -٣

 :التعریف بالمشكالت السیاســیة وتحلیلھا واقتراح حلول مناسبة لھا ومن أمثلة ذلك -٤

 دور الجغرافیین بعد الحرب العالمیة األولى والثانیة فى رسم الحدود السیاسیة الحدیثة فى أوربا. 

 قضیة طابادور الجغرافیا فى الدفاع عن حق مصر فى . 

توفیر البیانات والمعلومــات الموضوعیة الالزمة التخاذ القرارات السیاسیة والعسكریة ذات األبعاد  -٥
 )الجغرافیة (  المكانیة 
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   -:جماالت اجلغرافيا السياسية : ًرابعا     
                             

 نعم 

، والعالقات الدولیة،  )الدولة(  االھتمام الرئیسى للجغرافیا السیاسیة یتمثل في دراسة الوحدات السیاسیة كان -١
  والمشكالت السیاسیة ، 

، اتسعت  العامل خاصة خالل أواخر القرن العشرين وبداية هذا القرنونتيجة للتغريات السريعة الىت شهدها -٢

   مجاالت الجغرافیا السیاسیة لتشمل

  الدولة كمجال لدراسة الجغرافیا السیاسیة 

  ،التحلیل السیاسي للقوة    

 النظام العالمي الجدید وما ینتج عنھ من تغیرات. 

 .ت الجغرافیا السیاسیةواآلن ھیا بنا نتعرف بشىء من التفصیل على بعض مجاال

 الدولة كمجال لدراسة اجلغرافيا السياسية  - ١

تدرس الجغرافیا السیاســیة الدولة كوحدة سیاسیة تشغل مساحة أرضیة لھــا حدودھا السیاســیة ومكوناتھا 
  -: كالتالى مع تمتعھا بالســیادة( الســكان، الموارد، نظام الحكم)الداخلیــة، والتى تتمثل فى 
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 التحليل السياسى للقوة - ٢

للصراع بین القوى  یرتكز دور الجغرافیا السیاسیة فى ھذا المجال على دراسة األبعاد الجغرافیة
  .المتنافسة على مسرح السیاسة العالمیة

 النظام العاملى وما ينتج عنه من تغريات  - ٣

  
 تشھد اتجاه القوى الرأسمالیة العالمیة الكبرى نحو الھیمنة والسیطرة على حیث

  مقدرات وموارد دول العالم الثالث، 

لعالمي ًویتمیز ھذا المجال بالشمولیة؛ حیث یتضمن عددا من المجاالت الفرعیة التى ترتبط بالنظام ا -٢
 :وتتمثل فیما یلى

السوق األوربیة المشــتركة ، واتفاقیات منظمة التجارة العالمیة وأثرھا : مثل التكتالت االقتصادية والسياســية       أ
 .على الدول

 ) .الناتو( مثل حلف شمال األطلنطي  األحالف العسكرية   ب

 .لقرن العشرین والتى ظھرت بوضوح منذ منتصف التسعینات من ا ظاهرة العوملة    ج 

 .قضايا األمن املائى والغذائى والطاقة للدول    د 

 األمم المتحدة، وجامعة:  مثل املنظمات الدولية واإلقليميــة  هـ

 العوملةتعريف 
 عملية تغيري األمناط والنظم االقتصادية  واالجتماعية تقوم بها الدول األقوى: 

خامسا
ً

   - :ةاحلديث والتقنيات السياسية اجلغرافيا :
  العصر احلديث أثر فى تطور علم اجلغرافيا السياسية؟ هل كان للتطور العلمى والتكنولوجى الذى شهده العامل فى

الجغرافیا السیاسیة كغیرھا من العلوم األخرى؛  أثر التطور المعرفي والتكنولوجى الذى شھده العالم فى تطور علم
   -  :خطیطى لتتعرفھاالحظ الشكل الت. حیث ظھرت وسائلوتقنیات حدیثة

  

 

 
     



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                     the challenge                      مذكرة التحدى   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١         in political geography              فى اجلغرافيا السياسية  

 ٦ خاص باموعات املدرسية 

  ٢٠١٦                    دور اول  -:بعد  من االستشعار  - ١
 أدى االستشعار من بعد وما یستخدمھ من وسائل التصویر الجوي والفضائي الحدیثة وأجھزة تحدید

 لتى تھتم وغیرھا إلى توفیر مرئیات فضائیة ومعلومات أكثر دقة عن الكثیر من المجاالت ا) GPS (المواقع 

 : بھا الجغرافیا السیاسیة مثل

  .الحدود السیاسیة بین الدول .١

 .الممرات المالحیة، والمیاه اإلقلیمیة للدول .٢

  .مناطق النزاعات بین الدول .٣

   تطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات٢

 

  الكونیة؛   أثره فى أن أصبح العالم وحدة واحدة أو ما یعرف بالقریةكان لذلك
 

د علم ولقد استفا. والبیانات عبر حدود الدول وذلك نتیجة للسرعة الھائلة التى تتدفق بھا المعلومات
  من العلوم األخرى من تطور تكنولوجیا المعلومات الجغرافیا السیاسیة كغیره

   )٢٠١٦دور اول       ( : نظم املعلومات اجلغرافية٣
  وذلك

 :من خالل
 والبشریة واستخدامات األراضى  ات الرقمیة عن الموارد الطبیعیةتوفیر كافة البیانات والمعلوم

 .قوة الدول مما یساعد فى التعرف على مدى
 توفیر خرائط حدیثة ودقیقة عن الدول. 
 ًاعتمادا على البیانات الدقیقة مساعدة متخذى القرار فى اتخاذ القرارات السیاسیة السلیمة 

  والتفصیلیة المستمدة منھا
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                    أنواعها–تعريفها (  الدولة  
 

 

مستقلة لھا سیادة وأنظمة  عد الدولة محور دراسة الجغرافیا السیاسیة، وتمثل وحدة سیاسیةت
   .وقوانین خاصة بھا

  -: مفهوم الدولة  و األمة والفرق بينهما -:ًأوال 

  األمة   الدولة
وحدة سیاسیة تشغل منطقة معینة من سطح 

ًسكانا دائمین، وتحكمھا سلطة  األرض، تضم
ا ذات س ة(یادة علی ئونھا)الحكوم دیر ش   ت

   الداخلیة والخارجیة

 ًمجموعة من البشر لھا غالبا أصل عرقي
رة  ة من األرض لفت واحد تعیش على رقع

ة ط  زمنی ا رواب ین أفرادھ ربط ب ة وت طویل
شتركة ادات  م دین، والع ة و ال كاللغ

  والتاریخ المشترك والتقالید والتراث،
سلطة  ل ال ة(تمث ن) الحكوم ى م  رك ن أساس

  أركانھا
  ال تتطلب وجود سلطة حاكمة

ادات ات والع دد اللغ ن أن تتع د  یمك والتقالی
 .داخل الدولة الواحدة 

ل ع: مث ا أرب ي بھ سرا والت ة سوی ات  دول لغ
 اإلیطالیة واأللمانیة(رسمیة 

  .)والفرنسیة والرومانیة

واللغة الواحدة  لعادات والتقالید المشتركة
ة : لمث .األساسیة لألمة من العناصر األم

  العربیة

  )أركان الدولة ( ما هى شروط قيام الدولة ؟؟ 
الدولة، تتمثل في األرض  وھناك شروط ضروریة لقیام أیة دولة ، وھى ما نطلق علیھا أركان

   .والشعب والسلطة

  السيادة  السلطة
نظم شئون الحكومة وعلى رأسھا  الحاكم، وھى تدیر وت

مات للشعب، وتحفظ الخد البالد وتشرع القوانین، وتوفر
  .بھا مع اعتراف دول العالم البالد أمن

ل  وتعني سیادة السلطة ى كام عل
سكان، ا  األرض وال رف بھ ومعت
  من الدول األخرى
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ثالثا
ً

تبعا الدول أنواع :
ً

  واإلداري السياسي للنظام 
  
  
  
  
  
  

  املركزية( الدولة الوحدوية(  

 - :)املركزية( تعريف الدولة الوحدوية 


. 

وغالبا ما تتصف الدولة الوحدوية
ً

 : بالتايل)ملركزيةا(
  ًعرقیا، ودینیا، وثقافیا(تجانس سكانھا ً ًّ ّ ّ(. 
 والتى (ًتحوى قلبا أو نواة واحدة تتمثل فى العاصمة التى تتركز فیھا معظم أنشطة الدولة ،

 .الدولة بعد ذلك نمت حولھا
 معظمھا لیست كبیرة المساحة وإن كانت ھنا دول وحدویة كبیرة المساحة مثل الصین 
 العوائق الطبیعیة كالغابات والصحاري والجبال بین أراضیھا وإن كانت ھناك دول قلة وجود 

 .مجزأة مثل الیابان موحدة
 تتسم بالكثافة السكانیة المرتفعة. 

  وتنتشر الدولة الوحدوية فى بقاع كثرية من   
  ال ينطبق إال على  العامل إال أن النموذج املثايل

  من الدول مثل فرنسا  عدد حمدود
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   الدولة الالمركزية(الدولة االحتادية املركبة(  
 

  الدولة الكونفيدرالية ) ب (   الدولة الفيدرالية ) أ  (  

-:التعريف 
   

ذه ون لھ تقالل  ویك ن االس وع م دات ن الوح
 .فیما عدا النواحي المالیة والدفاعیةالذاتي 

ترالیا ،  ة اس دول الفیدرالی ة ال ن أمثل وم
  والبرازیل، والھند

التعريف 
   

د ال وتعھ ن ص ض م ة بع ى بممارس حیتھا إل
ة  ل دول سلطة مركزیة مشتركة، مع احتفاظ ك

یادتھا ة وس صیتھا القانونی ة  بشخ الخارجی
  والداخلیة مثل دول االتحاد األوربي

  .تتمتع بدستور واحد - ١

 تنقسم فیھا السلطات إلى - ٢

 بالوظـائف  السلطة املركزية وختـتص
 االقتصاد -  السیاسة الخارجیة (  السيادية

   )مر الداخلي األ-الخارجي   الدفاع–

 ات(  والــــسلطة احملليــــة  حكوم
الیم وختــتص بــادارة الــشئون احلياتيــة  )األق

 .لسكانا

سلطة  - ٣ ین ال وازن ب ق الت سم بتحقی تت
  المركزیة والسلطات المحلیة لكل والیة

ى إدارة -٤ شاركة ف ق الم شعب ح ون لل یك
  الشئون المركزیة

ول أن ميكــن ال -٥ ى تتح اد إل  اتح
  كونفدرالي

  .ة دستورھا وعلمھا الخاصلكل دول -١

شكل  -٢ ل ب ق التمثی ة بح ل دول ع ك تتمت
  .مستقل

اد -٣ تختص حكومات الدول الداخلة في االتح
  .الكونفدرالي بالوظائف السیادیة

ا، -٤ ة بھ ة الخاص ة النقدی ة العمل ل دول لك
دول  بجانب أنھ قد یكون ة واحدة ل اك عمل ھن

  . األوربي االتحاد، كالیورو فى االتحاد

  فظ كل دولة فى االتحاد بعاصمتھا تحت -٥

  .المستقلة

  -: ملحوظــــة هامــــة -٦
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رابعا
ً

  -:الدول عواصم :
 العاصمة

 
  

  الدولة عاصمة اختيار عوامل

العامل التارخيي -١
.  

سهولة الوصول -٢


 

 احلماية والدفاع-٣ 

:االجابة  

 السيادة القومية-٤
 

 مسات العاصمة: -   
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 العواصم تصنيف  
      

  العواصم املستحدثة   العواصم القدمية




 
 ،  
ل  ا ، : مث روم

اریس،  دن ، ب لن
 .القاھرة

  

،  
طوكیو  كیوتو الداخلیة إلىمن مدینة  الیابان التى نقلت عاصمتھا: مثل 

 تطل على المحیط الھادى  المدینة الساحلیة التى
 
  التجاریة، مصدر حیاة للدولة من الناحیة لتكون - ١
ًحضاریا كبیرا ً كما أنھا كانت مركزا - ٢ ً. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قلب الدولة:  
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   املوقع  : ًأوال
 

 

                                      

                     املقومات الطبيعية لقوة الدولة 
 

 

  إن قوة الدولة تتشــكل بعوامل ومقومات كثیرة ومتشــابكة منھا مقومات طبیعیة وأخرى بشریة؛ 

 .ھذا الدرس المقومات الطبیعیة لقوة الدولةوسنتناول في 

                                                 

  

  

  
 

     أثره فى اجلغرافيا السياســية ألى دولة من مخس زوايا كما هو موضح بالشــكل ميكن تناول املوقع و     
  التاىل         

  

  

  

  

 

   ويقصد به موقع الدولة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض -: املوقع الفلكى - ١

 لالسباب التالیة  

     التأثري فى النشاط البشرى للسكان - ٢        . املالمح العامة ملناخ الدولة حتديد- ١
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  -)  :الحظ عزيزى الطالب اننا سندرس املوقع اجلغرافى كالتاىل   ( -: املوقع اجلغرافى - ٢

  
  

  املوقع بالنسبة لليابس واملاء ) أ ( 
  .)داخلیة(دول بحریة ودول حبیسة ًتصنف الدول عادة وفقا للموقع بالنسبة للیابس والماء إلى 

  الدولة احلبيسة   الدولة البحرية
  هي الدول الىت تشرف على مسطحات مائية مفتوحة

وترجع أھمیة الموقع البحرى للدولة إلى أسباب یلخصھا 
  :الشكل التالى

  

  

  

  

    

  

هى الدول الىت تقـع داخـل 
اليابس،  ولـيس هلـا اتـصال 
مباشــر بالبحـــار املفتوحـــة 

ــــ ــــن  تت ــــامل ولك صل بالع
اخلــارجى عــن طريــق املــرور 

  فى أراضى الدول ااورة
اوغنده–افغانستان –مثل اثيوبيا  

  

  -:ملحوظة هامة 
  أن الدول البحرية قد تشرف على البحر  
    تشيلي،-ســوريا :  مثل بواجهة حبرية واحدة، -١
  مصر واململكة العربية السعودية ،:  مثلأو بواجهتني حبريتني -٢
بريطانيــا : الــدول اجلزريــة مثــل وهــى  مــن مجيــع جهاتهــا،أو  -٣

 واليابان
  ما هى العوامل املؤثرة على القوة  البحرية للدولة ؟ -:سؤال هام 

الظهـري  -٣      وأهميـة املـسطحات املائيـة، -٢ طــول الســواحل  -١
  الساحلى هلا

  -:ملحوظة هامة 
    كثر القارات الـىت أ

  بيسةًتضم دوال ح
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الحظ عزيزى الطالب الدول احلبيسة فى القارة 
  االفريقية وتعرف مواقعها 

 املوقع بالنسبة للدول ااورة. ب
 

  
 : فھناك

  ل  جياورها عدد قليل من الدول دو ) ١(   
  التي تحدھا دولتان ھما الجزائر

      وموریتانیا
التى تحدھا المكسیك  وكذلك 

 .وكندا
  
  

  

  

  دول جياورها عدد كبري من الدول  ) ٢    ( 

    

 

كثرة الدول ااورة لدولة نعمة         
  )اجيابيات كثرة الدول املتجاورة ( 

كثرة الدول ااورة لدولة نعمة           
  )سلبيات كثرة الدول املتجاورة ( 

) أ ( 
     

  دول غرب أوربامثل ،  

) ب (    
     

  .السودان الىت جياورها سبع دول مثل 
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  املساحة-:ثانيا 

  املواقع املركزية واهلامشية. جـ

  املواقع اهلامشية   املواقع املركزية
هى املتوسطة جغرافيا للعاملاملواقع املركزية 


  ،

  ،مثل موقع مصر وتمركزه فى العالم القدیم
واملواقع اهلامشية هى الواقعة 

  مثل نیوزیالند، على األطراف

  

  

  

  

  

   -: املواقع االسرتاتيجية)د ( 

املواقع االسرتاتيجية هي تلك املواقع الىت تكتسب أهمية بالغة، نظرا إلشرافها وإمكانية حتكمها فى 
ً

  ، أو الربية الدولية املالحة البحريةطرق 

اقع االســتراتیجیة فى غایة األھمیة بالنسبة للدولة سواء وقت الحرب أو وقت السلم، وتعد المو  -:ملحوظة هامة 

  قناة السویس، ومضیق باب المندب، ومضیق جبل طارق: ومن مناذجها
  


 

ًتباینا واضحا فى مساحة الدول، فبعضھا تبلغالعالم السیاسیة، نجد  وبتأمل خریطة مساحتھ عدة  ً
 ، على عكس دولة ٢ كم ملیون١٧.٦ مالیین من الكیلومترات المربعة مثل روسیا االتحادیة

  .من كیلو متر مربع الفاتیكان التى تبلغ مساحتھا أقل

  

  مذكرة
 التحدى
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   -:النقاط التالية   فىتلخيص أثر املساحة على الدولة فى السلم واحلرب وميكن

  

 نظرية الدفاع بالعمق   
 

الثانیة؛  مواجھة ألمانیا فى الحرب العالمیة واالتحاد السوفیتي فى  -٢    الیابان  الصین فى مواجھة -١
استدرجھ لداخل  األلماني بعدما أنھكھ؛ حیث السوفیتي من ھزیمة الجیش حیث تمكن جیش االتحاد

  یتحمل األلمان قسوة المناخ فیھ حتى وصل مشارف موسكو، إذ لم األراضي الروسیة

  املساحة الصغرية للدولة  املساحة الكبرية للدولة

  سلبياتها  اجيابياتها  سلبياتها  اجيابياتها
للمساحة الكبرية آثار إجيابيـة فـى 

   - :قوة الدولة تتمثل يف

وع  .١ ة التن ن احتمالی د م تزی
فى التركیب الجیولوجي، والذي 

  یعني

ة  .٢ ى الموارد المعدنی ًتنوعا ف
 روسیا: و الحال بدول مثلكما ھ

  .االتحادیة، والصین

تتیح للدولة أن تتبنى نظریة  .٣
  .الدفاع بالعمق

ات  .٤ ل اإلمكانی ى ظ ساعد ف ت
ددا  ضم ع ى أن ت صادیة عل ًاالقت

نھم  ًكبیرا من ذین یمك السكان ال
وارد  ذه الم تثمار ھ اس

  .االقتصادیة

رب  .٥ ت الح ة وق یح للدول تت
فرصة إبعاد مصانعھا وسكانھا 

اط دوان  قعن المن ددة بالع المھ
  .إلى مناطق آمنة

ـــرغم  ـــى ال وعل
ـــــار  ـــــن اآلث م
اإلجيابيــــــــــة 
للمـــــــــساحة 
الكبرية للدولـة 

أنها هلا آثـارا  إال
ً

  ،سلبية

ث  -١  حی
اج  تحت
ساحة  الم
ة  رة للدول الكبی
ود ى جھ  إل

ات وإمكا نی
رة  كبی
ا،  لتطویرھ
ا  وحمایتھ

سیطرة  وال
ا ى أجزائھ  عل

ة  المترامی
  األطراف

ــساحة  ــن امل تمك
ِّ َ ُ

غرية للدولة الص
  :احلكومة من

بط  .١ ض
ة  الدول
ا  وإدارتھ

  .بسھولة

ة  .٢ تنمی
زاء  ع أج جمی
ة  الدول

  .وتطویرھا

ھولة  .٣ س
صر  ح
واستثمار كل 
  موارد الدولة

  

سھل  -١ ی
ا  اختراقھ
والسیطرة علیھا 
  فى حالة الحرب 

  أيد صحة ذلك ؟؟ 

ل یطرة   مث س
ى أملانيـــــــا  عل

ــا ــدا وبلجيك  هولن
 احلـــــرب أثنـــــاء

  العاملية الثانية

ر و -٢ ون أكث تك
الكوارث  أثرا ب ًت
ا ة إذا م  الطبیعی

ا  ت لھ تعرض
الزالزل  ك

  واألعاصیر
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  شكل  الدولة -:ثالثا 

  )العوامل احملددة ملساحة الدولة   ( -:ة  الدولة  ما العوامل األخرى املؤثرة فى مساح

  
  

  

  

  

  

ختتلف الدول من حيث شكلها العام، وميكن تقسيمها إىل أنواع خمتلفة وفقا للشكل على النحو
ً

  :التايل 
  

  

  

   الشكل املنتظم أو املندمج - ١

  -:التعريف  
  وفرنسا مصر وبلجیكا،: ن أمثلة ذلك وم

ومتتاز الدول ذات الشكل املندمج بعدد من املميزات ( 
   -: ) منها

قدرة الحكومة على تحقیق أفضل اتصال وسیطرة  .١
على أجزاء الدولة؛ وذلك ألن أطرافھا تكون على 

  . من مركز الدولة  متساویة أبعاد

 طول  ألن بم تفسر ؟؟؛ حسن اإلدارة الداخلیة للدولة .٢
  .ًحدود الدولة یكون قصیرا بالنسبة إلى مساحتھا

  .یقلل من فرص االحتكاك والنزاع على الحدود .٣

 .توفر لجیشھا الحریة المكانیة للحركة .٤
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     -:ملحوظة هامة  .٥


 

  

  

  

  

  )الشريطي(الشكل املستطيل . ٢

 
  

مثل   من الشمال اىل اجلنوب ة امتداد الدولقد يكون
  شیلى وإیطالیا

  

  

  

  

  

 اىل رق امتداد الدول من الشقد يكون
  تركیا ومنغولیا:  مثل بغرال

  سلبياتها  اجيابياتها  سلبياتها  اجيابياتها

ذا  ساعد ھ د ی وق
وع  ى تن شكل عل ال

ى  المناخ واإلنتاج ف
  الدولة

  ًوغالبا ما یؤدي ذلك إلى بعض

سیاسیة؛  شاكل ال واء  -١الم س
زاء  ین أج صال ب ق باالت ا یتعل م

   أو الدفاع عنھا -٢ الدولة

ى    ساعد عل ذا ال ی وھ
  مناخھاتنوع 
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  مذكرة
 التحدى

  

  الشكل ازأ. ٣

 

  دول برية حبرية جمزأة  دول برية جمزأة  دول حبرية جمزأة


 

 

  

  

  

  

  

  


 


 

  





 





 

  

  

  

  
  

الشكل املحتوى . ٤
َ َ ُ

  )ةيبيالدولة اجل( 
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  تضاريس الدولة -:رابعا 

   الدولة الجیبیة في سیاستھا الداخلیة والخارجیة الدولة المطوقة لھا البد وأن تتبع ( -:ملحوظة هامة جدا 

 
  .القتصادیة والعسكریةمما یضعف قوتھا السیاسیة وا -١

 .الدولة الجیبیة للحفاظ على عالقاتھا الودیة مع الدولة المطوقة لھا  لذا تسعى -٢

 

      

   أراضیھا التى تتشكل منھا من حيث مظاهر التضاريستختلف دول العالم 

  سدول متنوعة التضاري  ودول يغلب على أراضيها الطابع اجلبلي  دول يغلب على أراضيها الطابع السهلى

   مصر والبرازیل  - :مثل   سویسرا والیابان: مثل   وألمانیا ھولندا،: مثل

 
  .العملیات العسكریة  فھى التي تحدد سیرفي النواحي العسكریة تؤثر التضاریس  -١

  .موارد الدولة المائیة والمعدنیةفى مدى استثمار  تؤثر التضاریس  -٢

  .فى األنشطة البشریة وتوزیع السكان فى الدولة تؤثر التضاریس  -٣
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  :وفيما يلي نتعرف بعض املظاهر التضاريسية وأثرها يف قوة الدولة

  السهول) أ ( 
  

   السلبية للسهولاآلثار  ثار االجيابية للسهول على قوة الدولة آلا  

آثارا إجيابية على قوة الدولة حيث تسهم فى وكلما زادت مساحة السهول يف الدولة كلما كان لذلك
ً

 

  

 
 

٣. 
  

وبالرغم من ممیزات 
  - :المناطق السھلیة

 

. 

  املرتفعات) ب ( 
  للمرتفعاتالسلبية  اآلثار   على قوة الدولة للمرتفعاتثار االجيابية آلا  


 

 


 


 




 


 

  

  

 
 

 

 

 

  مذكرة
 التحدى
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  مناخ الدولة -:خامسا 

  األنهار) جـ  ( 
 


 




 

 




 

 

 


 

 ـاالت يـة األنـشطة البـشرية فـى خمتلـفيزيد املناخ املعتدل مـن فاعلا

معظم دول حوض البحر املتوسط كما هو احلال فى 

يؤدي املناخ البارد أو احلار إىل احلد من فاعلية األنشطة البشرية .٢

بفعل الربودةاحلـرارة  بفعـل
  .واجلفاف

  يسهم التنوع املناخي للدولة فى االقـرتاب مـن درجـة االكتفـاء
الذاتي


 

ثل الواليات املتحدة األمريكية منوذجا هلـذا التكامـلومت
ً


 

  مذكرة 
 التحدى 
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 النبات الطبيعى  -:سادسا 
بالدولة 

 

 السلبي على الدولة قد يساهم التقدم العلمي والتكنولوجيا فى التقليل من أثر املناخ


 
 
 
 

 

 

  

متثـــل الغابـــات مـــوردا مهمـــا مـــن املـــوارد 
 ً

فوائد منها الطبيعية للدولة ملا حتققه من 

 
 

 
 

 
 

 
 

ــى  ــا ف ــشائش دورا مهم ــت احل لعب
 ً

 التاريخ
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 دون وجود العنصر البشرى الذى یستثمر األرض، ویعطى لھا -  أى دولة-ال یمكن أن تقوم الدولة 
    .قیمة

ن تغییرات مستمرة فى الغطاء البشرى لألرض؛ سواء فقد شھدت البشریة منذ خلق اإلنسان وحتى اآل
لتتعرف المقومات . حیث نمو السكان أو توزیعھم أو نشاطھم االقتصادى ومراكز عمرانھم من

  البشریة للدولة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ًأوال 

  السكان :
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  -:حجم السكان ) أ   (  

إذا توافرت  بشرط - ووزنھا السیاسى  لقوتھاًیعد حجم سكان الدولة من مقوماتھا البشریة، ومقیاسا 
   لھا المقومات األخرى

والصین،   ھى دول ذات حجم سكانى كبیر، مثل الوالیات المتحدة ،فى العامل فالدول العظمى*   
  ؛ وروسیا االتحادیة

 
.  

مميزات وسلبيات للحجم الكبري للسكان 
   احلجم الكبري للسكانعيوب  مميزات احلجم الكبري للسكان

  .صعوبة توفیر الغذاء للسكان - ١  إعداد جیوش عسكریة ضخمة - ١
  .صعوبة توفیر األمن والحمایة - ٢  .القطاعاتف  عاملة فى مختلتوفیر قوى بشریة - ٢
  .ظھور حركات التمرد االنفصالیة - ٣  مختلف المجاالت تتیح فرص ظھور المبدعین فى - ٣

   -: أما قلة عدد السكان - ٢
   قلة عدد السكانعيوب  مميزات قلة السكان

   
 
 

  -:خصائص السكان ) ب  (  
 

 

     الخریطة السیاسیة للعالم ً من أھم تلك الخصائص تأثیرا فىويعد الدين واللغة

   رسم الحدود السیاسیة بین الدولت  على أساسھما  الن -١    

  الواحدة  داخل الدولةبل وفى النزاعات السیاسیة بین الدول تقوم بسببھماأو  - ٢
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   الرتكيب النوعى -١ -
وفى الدول واسع فى العملیة اإلنتاجیة،   على نطاقالدول املتقدمة تسهم املرأةیمكن مالحظة أن فى   

  .ألسباب اجتماعیة أو دینیة النامية تقل فيها مشاركة املرأة

  الرتكيب العمرى -٢-
قوة الدولة أو ضعفھا  أحد عواملكيب العمرى للسكان حسب فئات األعماريعد الرت 

 ) اخلامسة عشرة ونسبة كبار السن فالدول الىت ترتفع فيها نسبة األطفال دون سن   ) أ                            
 

  الدول التي ترتفع فيها نسبة الشبابأما ) ب  (  
 

  -:اهلجرة -٣-
   هلاستقبلهأثر اهلجرة على الدولة امل  أثر اهلجرة على الدولة املرسلة هلا

اآلثار   اآلثار السلبية   اآلثار االجيابية
  االجيابية

  اآلثار السلبية 

سھم  ة فت رة للدول الھج
مشكلة  المرسلة فى حل

البطالة وزیادة دخلھا  
  

ى  لبیا ف ؤثر س ًّوت
ة من  تفریغ الدول

ة  دى العامل األی
ة ( خاص

اءات  )الكف
  والعقول

ر  د وف فق
المھاجرون 

ا دى  لھ األی
  العاملة

ًفى حین تسبب آثارا سلبیة 
  كعدم التجانس بین سكانھا

  

كما في الدول األوربیة ودول       مثل مصر
  الخلیج العربى
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   -: الدين  -٤-
ّوإن كان الدین عامال مھًما من عوامل التجانس السكاني للدولة،  ً  
 

   تغلیب المصالح السیاسیة واالقتصادیة  و-٢    ألسباب تتعلق بانتشار الثقافة  - ١
 

  -:اللغة -٥-
١ -  

 فھى إحدى المقومات الحضاریة المھمة فى الدولة  
 توحید سكانھا امل مھم فىوع  
 ،خاصة إذا كانت الدول تضم أقلیات لغویة  ویؤدي تعدد اللغات إلى ضعف الدولة وتفككھا

 یثیر مشكالت بھا مما.ذات نزعة انفصالیة 
    ولم یؤثر ذلك على قوة الدولة وتماسكھا إال أن بعض الدول یوجد فیھا أكثر من لغة رسمیة  -٢ 

االیطالیة واأللمانیة  ( أربع لغات رسمیة  حیث یوجد بھا
   .) والفرنسیة والرومانیة 

٣ -    
توحید الشعوب  سكان الوطن العربي اللغة العربیة التى تعد من العوامل المھمة فى إذ یتكلم جمیع - ج

 والتاریخ، والقومیة، والثقافة  كالدین،إىل جانب العوامل األخرىالعربیة كأمة، 
 
ًیؤثر المستوى التعلیمى والتقدم العلمى للسكان تأثیرا كبیرا فى - ١   . قوة الدولة  ً

 
 علماء الدول األخرى، للعمل فیھا بشتى أكبر عدد من تسابق دول العالم خاصة الكبرى على جذب 

  وسائل الجذب
  

 
   ًیؤثر المستوى التعلیمى والتقدم العلمى للسكان تأثیرا كبیرا فىحیث  قوة الدولة ً

 
  جدید عن جانب آخر،  وقد كشفت السنوات األخیرة من القرن العشرین ومع بدایة قرن - ٣

 
يعد اآلن من أخطر اجلوانب البشرية تأثريا فى

ً
   السلوك السياسى للدول ووزنها على خريطة العامل السياسية 

 .التكنولوجيا أال وهو
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   نتیجة الھتمام الدول بالبحث العلمى والدعم المادى  -جـ

 
   بالدولیحدث التقدم التكنولوجى - ١
   ) إلخ. . . الصناعیة والزراعیة والتجاریة  ( مجاالتوالذى یتبعھ تطور فى كافة ال - ٢

   -: ملحوظة هامة جدا ً
العقول  یتحقق حیث توجد مصادر المواد الخام األولیة، ولكن حیث توجد ًفتقدم الصناعة حالیا لم یعد

   والمھارات،

 
ثانيا
ً

  الرتكيب االقتصادى: 
  ؟١كر هذا الشكل صهل تتذ

  
                                           

  
  

 
ما تملكھ الدولة  وزن الدول على المستوى العالمى یتحدد فى المقام األول على أساس وذلك ألن -جـ 

  الموارد،   ھذهمن موارد اقتصادیة، وقدرة السكان على استثمار


 
  االقتصادیة ً سلوك الدولة السیاسى نابعا من خلفیتھا أصبح-جـ 

 : -  ومتثل املصاحل االقتصادية 
 ...  

   -:ومدى تأثیره في قوة الدولة. التركیب االقتصادى للدول ھیا بنا نتعرف مكونات
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  االنتاج الزراعى  - ١
                                     ، داخل الدولة من أهم اجلوانب الىت جيب أن تتوافر منموارد الغذاء تعد - ١

 
   .الحبوب الغذائیة التي یحتاجھا السكان ویعد القمح واألرز والذرة على رأس - ٢
 متطلبات األمن القومى للدولة ویعد اإلنتاج الزراعي من أھم                                

 
  : انماط ٣ على اإلنتاج الغذائى إىل وعلى هذا األساس تصنف الدول من حيث قدرتها  - ٤

 الدول األوربیة   مثل كندا وبعضدول لديها فائض من اإلنتاج يزيد على حاجتها 
                         ًمما یجعلھا دول مستقرة. 

 كفرنسا   دول لديها نوع من االكتفاء الذاتى النسىب . 
 النامیة،  كمعظم الدول                     دول تعانى من نقص فى إنتاج املواد الغذائية 

                      ھامما جعلھا أكثر تبعیة للدول التى تستورد من  

  -:املوارد املعدنية ومصادر الطاقة - ٢
  ، وخاصة ما يعرف باسم املعادن اإلسرتاتيجية يعد توفر املوارد املعدنية أحد العوامل املؤثرة يف قوة الدولة - ١

 
 

 
  .وذلك ألھمیتھا البالغة فى الصناعات الحربیة -  جـ 

كالبرتول مينحها سالحا تستخدمه فى حتقيق أهدافها، ن امتالك الدول لبعض مصادر الطاقةكما أ  -٢ 
ً

   
ًّموردا اقتصادیا یمكن الدول العربیة ال فالبترول یعد لتحقیق األھداف ٍ منتجة أن تستخدمھ كسالحً

   .١٩٧٣حرب أكتوبر  كما حدث فيالسیاسیة واالقتصادیة لألمة العربیة 
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  -:االنتاج الصناعي- - ٣
   تعد الصناعة ركیزة أساسیة من ركائز اقتصاد أى دولة - ١

 
أو ھجومیة أن تكون ذات أثر إذا لم تساندھا قدرة على  یاسة سواء دفاعیة وال یمكن ألى س - ٢

  . الحربیة تصنیع اآلالت
أمثلتھا صناعات صھر  ومن( ،  خاصة  ھى التى تعطى الدولة أھمیةوتعد الصناعات اإلستراتیجیة - ٣

ائرات واأللومنیوم، والصناعات الھندسیة كالسیارات والط المعادن وتنقیتھا كالحدید والصلب
  . ) والصواریخ واإللكترونات، والصناعات الكیماویة بما فیھا صناعة المتفجرات ومحركاتھا،
   -:النقل ووسائل االتصال - ٤

    ةتعد وسائل النقل واالتصال من األمور الضروریة للدولة العصری - ١
 زیادة تماسكھا الداخلى على تعمل شبكة الطرق ووسائل االتصال الجیدة بین أجزاء الدولة  حیث - جـ  

  ووحدتھا القومیة، 
 بالنسبة لنقل األفراد أو نقل السلع یقوى العالقات الداخلیة والخارجیة ومن ثم فالنقل سواء - ٢

  للدولة،
ھناك وسائل سریعة للنقل تتحرك  كذلك یتعذر الدفاع أو الھجوم فى المجال العسكرى إذا لم یكن -٣ 

  مكان آلخر،  ة منعلیھا الجیوش واألدوات الحربی
 

  :فیؤدى وجود نظام نقل متطور ومتكامل داخل الدولة إلى
 .نجاح خطط التنمیة واستثمار مواردھا بشكل فعال - ١
 .نحاء الدولة یسھل سیطرة الحكومة على األمور اإلداریة والسیاسیة فى جمیع - ٢
إلمدادات عند تعرضھا  ركة جیش الدولة وسھولة االتصال وقت الحرب ونقلیسھل ح - ٣

 .للكوارث
  :وتستمد الدولة قوتها االقتصادية من العناصر التالية 
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ثالثا 
ً

   -:القوة العسكرية: 
ًتعد القوة العسكریة أساسا لتحقیق األمن القومي للدولة وحمایة مواردھا وحدودھا الجغرافیة 

  :عناصر الحظھا في الشكل التالي مل علىوتشت
 

 

 

 

 

 

 

 
رابعا
ً

   :   ) السياسية-االجتماعية  (القوة التنظيمية : 
 

  :خمتلفة من التنظيم احلكومى الىت هلا عالقة بقوة الدولة منها مايلى  وهناك أوجه
  األمن واألمان في البالد   بھدف تحقیق)....یات محافظات أو وال(التقسیم اإلدارى للدولة  .١
 درجة مركزیة الحكومة واالستقالل الذاتى .وتسھیل تقدیم الخدمات للمواطنین .٢
  .الموسسات التنظیمیة التى أنشأتھا الدولة لتساعدھا فى اتخاذ القرارات .٣
  .علیھا قدرة الحكومة على بسط نفوذھا على كل أرجاء الدولة وإحكام السیطرة .٤
  . تكون اإلدارة الحكومیة على درجة عالیة من الشفافیة والكفاءةأن .٥

   - :مما سبق یمكن تلخیص العناصر التي تسھم في قوة الدولة في الشكل التالي     
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  التاریخ، وقد انبثقت السلطة من الطبیعة البشریة التى تحتاجعرفت البشریة السلطة والقوة منذ فجر 
بفطرتھا إلى الضبط والتوجیھ، فالسلطة ضروریة الستمرار الحیاة واستقرار المجتمع؛ لذا سنتناول 

   .جولتنا النظام السیاسى واالنتخابى بالدولة فى
  - :مفهوم النظام السياسى: ًأوال

  النظام السياسى 

  ية فى صورته االجتماع

  النظام السياسى فى صورته 

  املؤسسية أو التنظيمية  





 




 

 

              
 

نياثا
ً

  - :أنظمة احلكم بالدولة: 

  ، وھو العنصر األساسى فى النظام السیاسى لھا، وتصنفًیحدد دستور الدولة نظام الحكم بھا أیضا

  :أنظمة الحكم كما فى الشكل التالى
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  منھا ممیزاتھ وعیوبھ تختار المجتمعات ما یناسبھا من أنظمة الحكم السابقة، فلكل .١
  

ًتختلف حضاریا وجغرافیا وثقافیا، ولكل منھا تجربتھ الخاصة ذلك ألن المجتمعات -جـ  ً ًّ ّ ّ  
  املبادئ الىت تعتمد عليها أنظمة احلكم الدميوقراطية 

  

    سلطةمبدأ التداول السلمى لل                                                         ، مبدأ الفصل بني السلطات
  النظام شبه الرئاسى  النظام الربملانى  النظام الرئاسى

  :يقوم النظام الرئاسي على اآلتي
           الرئیس ھو رأس الدولة - ١
   )یسود ویحكم( 
السلطة التنفیذیة فیھ مستقلة  - ٢

  .عن السلطة التشریعیة
السلطة التشریعیة تقوم  - ٣

وحدھا بالتشریع فى الدولة 
  .بصفة أساسیة

السلطة القضائیة وھى  - ٤
  مستقلة عن باقى السلطات

يتميز النظام الربملانى 
  :بسمات عدة أهمها

وجود برلمان ھو  - ١
مصدر السلطة 
والتشریع ومنتخب من 

  .الشعب
        وجود رئیس أو ملك - ٢
   )یسود وال یحكم( 
رئیس الوزارء ھو  - ٣

الذى یتولى مسئولیة 
ینتخب من (الحكم 

  .)الشعب

 وسط بني النظاميني هو نظام
الرئاسى والربملانى ويتميز 

  :بالسمات اآلتية
یوجد رئیس منتخب  - ١

مباشرة من الشعب على 
  .رأس السلطة التنفیذیة

برلمان منتخب  - ٢
  .یشكل الحكومة

السلطة فى ھذا  - ٣
النظام مشتركة بین 
الرئیس والحكومة 

  وینظمھا الدستور، 
والنموذج األشھر لذلك ھو النظام 

  ئاسي األمریكىالر
وتعد المملكة المتحدة 

  .ًنموذجا لھذا النظام
ًوتعد فرنسا نموذجا 

  .شبھ الرئاسي للنظام
        ویالحظ فى ھذا النظام

االستقالل الكامل للسلطات  -١ 
            ،  الثالث من ناحیة

ٌّ لكل سلطة فى اختصاصھا  -٢ 
  . ناحیة أخرى من
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ثالثا
ً

   -  :ولةنظام االنتخابات بالد: 

االنتخابات أداة لالختیار، وبمقتضاھا یتم االختیار على أساس المساواة بین كل المواطنین؛ أى  - ١
    تضع فوارق بسبب األصل والمنشأ فھل تعرف المقصود بالنظام االنتخابي؟ أنھا ال

   -  :النظام االنتخابى
 

 .تقسیم الدوائر االنتخابیة - ١
 .الترشح لالنتخابات - ٢
 .إجراء االنتخابات - ٣
 .فرز أصوات الناخبین - ٤
  تحدید الفائزین 

  اجلغرافيا السياسية واالنتخابات
 :السیاسیة  عملیة االنتخابات لھا جوانب جغرافیة كثیرة تتناولھا الجغرافیا - ١  

 
  حیث تدرس تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة  
 وحدودھا ومواقعھا ومساحتھا وشكلھا  عدد ھذه الدوائرو  
 الدوائر واستخدامات األرض في داخل وعدد سكانھا وخصائصھم   
 االنتخابیة  والتغیرات التي تطرأ على الدوائر  
  اوغیرھ....وأسبابھ  في التصویت وأنماطھ )الجغرافي(والتباین المكاني. 

 
  االنتخابیة ونتیجة الرتباط الجغرافیا السیاسیة بالعملیة

  جغرافية االنتخابات جديد فى اجلغرافيا السياسية وهو   ظهر فرع
    Endre Sigfreid  
 

   -:ل جغرافیة االنتخابات الونستطیع من خ
  األنماط االنتخابیة السائدة فى مكان معین  تفسیر التباین فى - ١
 السلوك التصویتي للناخب من مكان ألخر أو من دائرة انتخابیة ألخرى و دراسة و تحلیل تغیرات - ٢

   .االختالفو معرفة أسباب ھذا 
 :وتدرس جغرافية االنتخابات ما يلى 

 .توزیع الدوائر االنتخابیة - ١
 دراسة التباین المكانى فى التصویت - ٢
 دراسة السلوك االنتخابي للناخبین - ٣
 سلوك االنتخابي للفرد تحلیل اآلثار البیئیة الطبیعیة و البشریة والظروف االقتصادیة على - ٤
                  ف البشریة في المنطقدراسة أثر االنتخابات على تغییر الظرو - ٥   
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الوحدة الثانية 

  املشكالت السياسية            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عداد واهداءإ
  خلف حمروس ميخائيل -أ 
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ْا یطرق أسماعنا من حین آلخر، وعبر وسائل ًكثیرا م َ
 عدة -  المقروءة والمسموعة والمرئیة-اإلعالم المختلفة
  الحدود السیاسیة وتأمینھا،: اصطالحات منھا

       
 

  - :احلدود السياسية مفهوم : ًأوال
    د السياسية ظاهرة بشريةتعد احلدو - ١

   االقتصادیة والعسكریة والسیاسیة، ًاإلنسان ھو الذى یقوم بتخطیطھا تبعا لمصالحھ  ألن -جـ 
كانت احلدود قدميا عبارة عن نقاط على - ٢

ً
الممالك   أقیمت عندھا قالع وأسوار حولهوامش الدولة 
   أقامھا الرومان حول أطراف دولتھم،وأسوار وقالع  والدول المتجاورة كسور الصین العظیم،

 المعروفة فى الوقت ظهرت احلدود اخلطية  م١٧ومنذ ظهور الدولة القومية احلديثة فى القرن  - ٣
  م ١٩القرن  مع ظهور الثورة الصناعية األوىل فى بداية خاصة الحالى

           
 

  . استخدمت منذ ذلك الحین عملیات المسح المیدانى فى رسم الحدود بین الدول-جـ 
 

  .١٩ والثورة الصناعیة فى القرن ال١٧ بسبب ظھور الدولة القومیة فى القرن ال-جـ 
   ود السياسية احلدمفهوم 
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  :احلدود السياسية حتدد ما يلى

  . التى تفرض الدولة علیھا سیادتھااملساحة األرضية - ١
  . السطحیة والباطنیة والبحریة التى تسیطر علیھا الدولة وتدخل ضمن حدودھااملوارد األرضية - ٢
 . التابع لسیادة الدولةاال اجلوى والبحرى - ٣

  ما الفرق بني احلدود السياسية والتخوم؟



 
، العصر احلديثاحلدود فى  أن تظهر خطوط قبل التخوم ھى الطابع الممیز والسائد لقد كانت

 
المناطق التى تفصل بین مجال نفوذ الدول الكبرى فى  ًحیث كانت تظھر مناطق التخوم غالبا فى - ١

  والوسطى  العصور القدیمة
  .البيزنطية مثل مناطق التخوم بني الدول العربية واإلسالمية والدولة  - ٢
  :الجدول التالي  فىویمكن تحدید الفرق بین الحدود السیاسیة والتخوم   

  احلدود السياسية   التخوم
  لھا طول(مناطق جغرافیة لھا مساحة 

  .كالغابات والصحارى) وعرض
بعضھا وبعض  عبارة عن خطوط تفصل بین الدول

  .ًبوصات أحیانا وال یتعدى عرضھا بضع

  ظاھرة سیاسیة   ظاھرة جغرافیة 

دة  انونى أو معاھ اس ق ا أس یس لھ ل
  .نى بدقةإطارھا المكا تحدد

وق دد حق رعیة تح ة ش اھرة قانونی ات  ظ وواجب
  .خالل اتفاقیة أو معاھدة جانبى الحد السیاسى من

  ظاھرة ثابتة فى المكان ال تتغیر بتغیر
  .الظروف أى الیمكن تحریكھا

ل ر ب ة والتغی اء  ظاھرة قابلة للنقل والحرك واالختف
  فى حاالت كثیرة

ا  ة ألنھ وارد طبیعی ا م ضم أحیان ت
  .لھا مساحة كالغابات والجبال ھابطبیعت

  .خطوط ال تظھر بھا موارد طبیعیة ألنھا مجرد

  

ثالثا
ً

  )احلدود اخلطية   ( - :العوامل املؤثرة على نشأة احلدود السياسية: 
   - :ترجع نشأة الحدود السیاسیة إلى عوامل عدة نذكر منھا ما یلى
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 زيادة عدد السكان - ١
  المجاورة لھا،  لى التوسع فى مناطق التخومدفعت زیادة سكان كل دولة إ - ١
  . التى سھلت من عملیة التوسع وصاحب ھذا التوسع تقدم وسائل النقل والمواصالت - ٢
          البعض عند نقطة البد وأن یحدد فیھا أو عندھا  ومع التوسع التقت الدول مع بعضھا - ٣

   .سيادة كل دولة بكل دقة حدود خطية حتدد

 
بمثابة التخوم الفاصلة بین دول القارة،  ؛ حیث كانت الجبال والغاباتومن أمثلتها ما حدث بقارة أوربا

 . من التخومًاألرض، وبالتالى رسمت الحدود الخطیة للفصل بین الدول بدال وبإزالة الغابات انكشفت
    احلاجة إىل تنمية املناطق اهلامشية- ٢

 
ًّیا من الدولتین المشتركتین فیھ أو كلتیھما لم تعد أألن ؛ احلد السياسى اخلطى نشأ - ١

  .ً الصحراویة مثالكالمناطق  الغامض لمناطقھا الھامشیة  راضیة عن الوضع
 أو كلتیھما لم تعد راضیة عن  الحدودالدولتین المشتركتین فيما النتائج المترتبة على أن إحدى 

  ثال؟كالمناطق الصحراویة م الغامض لمناطقھا الھامشیة  الوضع
  واكتشاف ما بھا من موارد اقتصادیة مما دفعھا إلى تنمیة ھذه المناطق واستغاللھا - ١
المشتركة بین ھاتین  لحدود الخطیة على الیابس أو على المسطحات المائیةوبالتالى ترسیم ا - ٢

 .الدولتین
 املعاهدات املربمة بني الدول - ٣

بین الدول، وكثیر من حدود العالم  ً أیضا نتیجة إلبرام المعاھداتظهرت احلدود السياسية اخلطية
   ًالیوم جاء تحدیدھا بناء على معاھدة

 
 .خشیة طغیان دولة قویة على جارتھا الضعیفة

 تقسيم االستعمار ملستعمراته - ٤
                                      السیاسیة أدى تقسیم االستعمار لمستعمراتھ إلى نشأة الكثیر من الحدود - ١

  .وأمريكا اجلنوبية ت إفريقيا وآسياخاصة فى املستعمرات األوربية بقارا

  على ذلك   ، كمثالعلى نشأة احلدود اخلطيةكانت الحروب ذات أثر واضح    -:    احلروب- ٥
  

  وحدود اهلدنة الىت    -٢                                                  حدود الغالب واملغلوب،   - ١     
  أصبحت بمثابة حدود سیاسیة                                                                             
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رابعا
ً

  مراحل ختطيط احلدود السياسية: 
ال تلجأ الدول إلى تخطیط الحدود السیاسیة فى منطقة من المناطق إال إذا أقبل الناس علیھا  - ١

  ثم استغلوھا،  وعمروھا
 فصل منطقتھم عن المناطق المجاورة حتى الًوأصبح لزاما علیھم تعیین الحد السیاسى الذى ی - ٢

  یعتدى علیھا أحد،
  :الحظ الشكل التالى لتتعرفھا. ویمر تخطیط وترسیم الحدود بین الدول بأربع مراحل - ٣
  
  
  
  
  

  التعريف والتخطيط: املرحلة األوىل
    على وصف الحدود والمناطق التى  ، وتشتمل المعاھدة

ستخترقھا،          
 

  التحديد: املرحلة الثانية
         

  
، مما قد یؤدى إلى تغییر ( قریة یقع جزء منھا في دولة والجزء اآلخر في دولة ثانیة كمزرعة أو

  .قلیلة من األمتار ھنا أو ھناك مسار الحد عدة مئات

  التعيني: املرحلة الثالثة
   

 
  .نصوص المعاھدة  .١
  .المعلومات التى جمعھا الجغرافیون فى المرحلة الثانیة .٢
  .الخرائط التفصیلیة .٣
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     وأعمدة من الحجارة أو األسمنت   مثل األسالك الشائكة
  .المسلح أو بناء األسوار

  عة إدارة احلداملرحلة الراب
 

 
 منافذ عبور الحد.  
 نقاط التفتیش والجمارك والحراسة والتحصینات.  
 لجان فض المنازعات ووسائلھا.  

خامسا
ً

  وظائف احلدود السياسية: 
   وظائف احلدود السياسية باعتبارها خط انتهاء سيادة دولة وبداية سيادة دولة أخرى،تتعدد

   
  

  
  

  الفصل بني الدول -:اوال 
ًتلعب الحدود دورا رئیسا فى الفصل بین الدول،  - ١ ً                                         

 وموقعة على الخرائط، -ین الدول توقیع اتفاقیات موثقة فى وثائق رسمیة ب وذلك من خالل

 
 

  
      ومراكز الحراسة والمراقبة الحدودیة الخاصة بالدول،  -٢           الحواجز ونقط التفتیش - ١
   وكذلك عالمات الحدود بأشكالھا وأنواعھا المختلفة -٤         الجمركیة،  بجانب المنافذ - ٣
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  احلماية واألمن -:ثانيا

  
یث ؛ ح المفاجئة األمن والحمایة من االعتداءات األساسى من إقامة الحدود ھو حیث إن الغرض - ١

  الغزو والتھریب،  فى القطاعات المعرضة ألخطار العسكریة على طولھا خاصة تتركز الدفاعات
الجویة واألقمار  حمایة الحدود من خالل المراقبة التقنیة الحدیثة بدور كبیر فى وقد ساھمت - ٢

 الصناعیة،
 

 الحرب خاصة فى مداھا وسرعتھا ى وسائلالحدیثة التى طرأت عل  أثرت التطورات حیث - ١
وفاعلیة تدمیرھا وتخطیھا للعقبات خاصة العقبات الطبیعیة كالجبال على وظیفة الحد األمنیة، 

 .تسقط نظریة الحد اآلمن وبذلك
  احلماية االقتصادية -:ثالثا

  حیث تحدد الحدود السیاسیة نصیب كل دولة من الموارد، ، - ١
تدفق السلع والبضائع عبر الحد فى االتجاھین ، وتحاول منع   الدول كذلك من خالل الحدود تراقب - ٢

 تھریب السلع، 
 الجمركیة على السلع المستوردة؛ لحمایة منتجاتھا المحلیة،  كما تحدد الدول الرسوم - ٣
المنتجات المستوردة وتحدید مدى صالحیتھا أو  وتسھم فى حمایة المواطنین من خالل فحص - ٤

  .جودتھا لالستخدام
  : التتضارب مصاحل الدول عند استثمار مواردها املوجودة عند حدودها، تعمد الدول إىلولكى - ٥

منازعات بین تعیین حدودھا بدقة حتى ال تحدث )  أ   (  
  .استغالل ھذه الموارد الدول نتیجة

ن )  ب  (  ة م ل دول صیب ك ة بن ات خاص د اتفاقی عق
ى  المخزون البترول دود ك ى الح د عل ى توج روات الت الث

اطن و ى ب الغاز الطبیعى والثروات المعدنیة التى توجد ف
ان        ( األرض على جانبى خط الحدود  ًّحدا  سواء ك

ًبریا أو بحریا ًّ ین دول : مثل ) ّ ى ب البترول، والغاز الطبیع
  . الخلیج وبین لیبیا وتونس

  الوظيفة السياسية والقانونية للحد
قلة ذات سیادة تفصل بینھا حدود سیاسیة، وتسعى یتكون النظام السیاسى العالمى من دول مست - ١

  كل دولة إلى المحافظة على شخصیتھا السیاسیة داخل حدودھا من خالل
 خشیة تھدید التماسك القومى للبالد،   منع دخول األشخاص غیر المرغوب فیھم  - ٢
 . كما یمنع على الحدود عبور الصحف والمجالت والكتب التى تضر بسالمة الوطن - ٣
ومن ھنا نجد أن الحد السیاسى ھو الذى یحدد القوانین التى سیخضع لھا كل فرد من األفراد ما  - ٤

 . دام یعیش داخل الحدود السیاسیة للدولة، حتى وإن لم یكن من مواطنیھا
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ھما العدید من المتخصصین، كما وتناول ًعا لمعیارین أساسیینتصنف الحدود السیاسیة بین الدول تب
   - :موضح بالشكل التالى

 

 

 

 
 

   - :ًأوال احلدود الطبيعية

 
 

شعوب الدول المتجاورة، ویصعب  دود الطبیعیة من أقوى الحدود التى تفصل بینوتعد الح - ٢
  اختراقھا، 

بین الجانبین تختلف  وإن كانت درجة الفصل - ٣
 

  .ًفالحدود الجبلیة أكثر منعة مقارنة بالمستنقعات
  :أمثلة هذه احلدود الطبيعية ما يلى ومن 
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  احلدود اجلبلية - ١
  مميزات اجلبال

ظاھرة دائمة ومرئیة وعریضة وعرة وقلیلة السكان، ویقتصرعبورھا على ممرات معینة، كل  .١
  .ًلتكون حدودا فاصلة بین الدول ھذه الصفات جعلتھا صالحة

علیھا للدفاع عن نفسھا ضد  لتحصنیاتتعتبر بمثابة خطوط دفاعیة تستغلھا الدول فى إقامة ا .٢
  .أى غزو خارجى

  شكل احلدود السياسية على اجلبال
  :الجبلیة ویختلف شكلھا بین الدول  تعتبر الحدود السیاسیة مجرد خطوط تمر فى ھذه المناطق .١
الجبلیة، وھو یعد أفضل الحدود  قد یمتد خط الحدود مع خط تقسیم المیاه على طول امتداد القمم .٢

  .یة فى المناطق الجبلیةالسیاس
  .قد یكون خط الحدود بین الدول عند أقدام الجبال .٣

  أمثلة على احلدود السياسية اجلبلية
  )اإلندیز  الحدود السیاسیة بین شیلى واألرجنتین على طول امتداد جبال .١
   )الحدود السیاسیة بین فرنسا وإسبانیا على جبال البرانس  .٢

 

 

 
  جبال الربانس                                                                               
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  احلدود النهرية - ٢
الحدود السیاسیة النھریة لھا مجموعة  فى بعض األحیان تسیر الحدود السیاسیة مع األنھار، وھذه

  :یوضحھا الشكل التالى من الممیزات والعیوب
 

  

  مميزات
  االنهار كحدود سياسية 

   االنهار كحدود سياسيةيوبع

وضوحھا فى  - ١
  .الطبیعة

ًّتمثل خطا دفاعیا  - ٢ ًّ
ًّومانعا مائیا ً.  

األنهار تغري جماريها بشكل مستمر، لذا   -١
   ضفافها غري ثابتة جند

  واإلرساب بسبب الفیضان والنحت
 مثال على ذلك نھر الریوجراند الذى
تسیر معھ الحدود السیاسیة بین 

والمكسیك الذى غیر  الوالیات المتحدة
بانكو بعد عام  مجراه، فتحولت منطقة

إلى   م من تبعیة الوالیات المتحدة١٨٩٨
   .المكسیك 

 باإلضافة إلى أن وجود جزر في  - ٢
یعوق تحدید الحد  مجرى النھر قد

  السیاسي

  شكل احلدود السياسية الىت تتبع األنهار
تتبع قد تتخذ الحدود السیاسیة التى 

  :أشكال منھا األنھار عدة
   )الوسط ( أن يسري مع خط املنتصف -١

 الذى یفصل بین الریوجراند مثل نھر
   )األمریكیة والمكسیك  الوالیات المتحدة

  : أن يتفق مع خط العمق املالحى - ٢
فرنسا والمانیا على طول  مثل الحدود بین

   )نھر الراین 

 بكاملھ داخل دولة دون األخرى وتكون إحدى ث یجرى النھربحی : أن يسري مع إحدى ضفتي النهر - ٣
  ضفتیھ داخل الدول األخرى، 

 أحد فروع Bugنھر بوج   على طولبولندا وكل من دولتى بیالروسیا وأوكرانیا مثل خط الحدود بین
  نھر الفستوال

 التحدى
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    احلدود البحريية -٣     
شكل الحدود السیاسیة التى  حیث تظھر البحیرات

   بحیراتتتبع ال
 األوسط للبحريات تتفق احلدود مع اخلط)  أ (

 بین كندا والوالیات المتحدة فى مثل الحد، 
                                         البحیرات العظمى

  ، )وإنتاریو سوبیریور، وھورن، وإیري، بحیرات( 
  
 تسري وفقا التفاقيات)ب(

ً
   -حمددة 

 حیث تقسم إلى -افیكتوری كما ھو الحال فى بحیرة
  في بعض مناطق أقسام غیر متساویة عدة

   .الدول امتدادات الحدود بین
  :احلدود البحرية - ٤

د  ة عن ري للدول سیاسي البح د ال د الح تم تحدی ی
ا ة ویمكنن د   الحافة الخارجیة للمیاه اإلقلیمی تحدی

  . عدة أنواع من المناطق المائیة
  الحظ الشكل التالى لتتعرفھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  املياه الداخلية - ١
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  .ًداخلیة جزء من المیاه اإلقلیمیةألنھا محاطة بیابس الدولة، وال تعد المیاه ال و ذلك

   املياه اإلقليمية - ٢
              
 

ملحوظه هامة 


 
  املياه التكميلية أو املالصقة - ٣

   


 
  وهى جزء من أعاىل البحار

 
  املياه احملايدة - ٤

      
 


 

دولة الىت تدعى هذا احلق يعتمد على قوة الدولةومن هنا فإن االعرتاف بال
َّ

.  
   )املياه الدولية( أعاىل البحار  - ٥

أى (وھى عبارة عن المناطق البحریة المفتوحة للجمیع بدون قیود، والتى ال تدعى دولة ملكیتھا 
  .، وال یحق ألى دولة أن تتدخل فى حریة المالحة فیھا)للبشریة مشاع

  الرصيف القارى - ٦
القامة تساوى ( قامة ١٠٠حتى عمق  متداد للیابس تحت میاه البحر، ویمتد من خط الساحلوھو ا
الموارد االقتصادیة المائیة والمعدنیة الموجودة بھ واستغاللھا،  ، وللدولة حق استكشاف) سم١٨٢

یج فى بحر الشمال والخل ظھرت قیمتھ بعد االكتشافات البترولیة الھائلة أمام سواحل بعض الدول وقد
  .العربى وخلیج المكسیك
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  أهمية احلدود البحرية

 
  :وذلك لعدة أسباب

  :تقوم مبجموعة من الوظائف للدولة تتمثل فيما يلى *  - :ًأوال 
  (. واألمنالحمایة)حمایة حدودھا البحریة من السفن المشبوھة  .١
  .یحمى اقتصاد الدولة من خالل منع تھریب البضائع المختلفة إلیھا .٢
  .، أو عسكرى)ومصاید طبیعیة  ثروات( ًیضمن للدول حقوقا مختلفة منھا ما ھو اقتصادى  .٣
السفن القادمة من دول أخرى؛  وقایة الدولة من أى أوبئة أو أمراض قد تدخل إلیھا من خالل .٤

  .بمجرد دخولھا المیاه اإلقلیمیة للدولة  حیث تخضع للتفتیش الصحى
واحدة لذلك جيب  النزاع على احلد البحرى يكون مع كل دول العامل وليس دولة -:ًثانيا

  .حتديده بدقة
، بل وبعض  وفى الفرتات األخرية زادت أهمية املياه احملايدة واألرصفة القارية * -:ًثالثا

      املياه العميقة القريبة من سواحل الدول
ھذه المسطحات المائیة ،  بعد اكتشاف العدید من الثروات المدفونة فى قاع

  .كمصاید األسماك والبترول والغاز الطبیعي
  
  
  
  
  

  
  احلدود اهلندسية -:ًأوال 
  :تكون الحدود الھندسیة فى أشكال مختلفة 

یا وأمریكا الشمالیة ، مثل ، وتشیع فى إفریقفلكية حبتة تتفق مع خطوط الطول ودوائر العرض ) ١( 
ً شما ل، وخط الحدود بین مصر ٢٢˚السیاسى بین مصر والسودان الذى یسیر مع دائرة عرض  الحد

  باستثناء اجلزء الشماىل منهًشرقا ˚ ٢٥على خط طول  ولیبیا الممتد
أقواس فى دائرة معلوم  خطوط مستقیمة تصل بین نقطتین معلومتین أو مماسات دوائر أو ) ٢( 
  .ركزھا ونصف قطرھام
  .حدود على أبعاد متساویة من ساحل أو سلسلة جبلیة ) ٣( 

  .خالیة من الموارد الطبیعیة وعادة ما تمتد ھذه الحدود الھندسیة فى مناطق قلیلة السكان أو

ثانيا 
ً

  :احلدود البشرية: 

 احلدود الفلكية احلدود اهلندسية
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        احلدود احلضارية - :ًثانيا 
  ) األثنوغرافية( 

باإلضافة إلى الحدود 
 الطبیعیة والھندسیة ھناك ما

الحضاریة  یعرف بالحدود
ًالتي تحدد وفقا لخصائص 

  . حضاریة كاللغة والدین
  
  
  
  
  
  
  
  

   اللغة ) ١( 
ى  تعد اللغة من أھم المظاھر الحضاریة المستخدمة ف

  الحدود بین الدول،  ترسیم



 
ا  ة بلغتھ ل دول ز ك ث تتمی ات، بحی شكلة األقلی ا لم ًمنع

  الخاصة
   الدين ) ٢( 

ستخدم د الحدود  الدین عنصر حضارى مھم قد ی لتحدی
  بین الدول، 
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   دولة ،٢٠٠ضمت خریطة العالم السیاسیة فى مطلع العقد الثانى من األلفیة الثالثة أكثر من 
  كما أن بعض الدول غیر منضم لألمم المتحدة

  

  ذات عضوية كاملة باألمم املتحدةدول 
  

 ةغري منضمدول   نظمة األمم املتحدةدول غري كاملة العضوية مب
  لألمم املتحدة
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  الوقت أو الماضي فى حدث ما سواء المستمر، التغیر ھى السیاسیة العالم لخریطة األساسیة السمة إن .٦

  ًسریعا كان اآلخر بعضھا و بطیئة كانت التغیرات ھذه بعض و المستقبل، فى یحدث سوف ما أو ، الحاضر
 ذلك على مثال خیر السیاسیة العالم خریطة على تغیرات من العشرین القرن فى حدث ما لعل و للغایة، .٧

٢٠وائل القرن الا ٢٠النصف الثانى من القرن  ال  ٢٠نهاية القرن ال   
 األوىل العاملية احلرب أدت

 الثانيـة العامليـة واحلرب
 على سريعة، تغريات إىل

   إثرهما
ت -١  دول اختف

رت  دول، وظھ
دلت دود وع  دول، ح

ت -٢  واختف
ات،  وحل إمبراطوری

ا وى محلھ ى ق  عظم
دة، ا جدی دث مثلم  ح

ى ا ف  ىوالت ألمانی
سمت ى انق ا إل  ألمانی

شرقیة ا ال  وألمانی
  .الغربیة

ى ة ف سینیات بدای  الخم
ر تقطاب ظھ  االس
المى ین الع وتین ب  ق

ین ا عظمی  تنازعت
سیادة ى ال ة عل  خریط

  :وھما العالم

ة -١ شیوعیة الكتل  ال
ة اد بزعام  االتح

  ) السابق(  السوفیتى

ة -٢ مالیة والكتل  الرأس
ة ات بزعام  الوالی

  األمریكیة، المتحدة

ا -٣ ة وبینھم  مجموع
  االنحیاز عدم دول

ى سنوات ف شر ال رة الع ن األخی  م
 العالم خریطة شھدت الماضى القرن

سیاسیة رات ال ا سریعة، تغی م ربم  ل
   قبل، من العالم یشھدھا

ار  -١ ة انھی شیوعیة الكتل ك )ال  تفك
اد سوفیتى االتح ھ ال ى ذات  دول إل
ك اد وتفك الفیا اتح راط( یوغوس  وانف

  .)وارسو حلف( سكرىالع حلفھا عقد

اد -٢ ا اتح شرقیة ألمانی ا ال  وألمانی
  .واحدة دولة فى الغربیة

صار - ٣ مالیة انت ة الرأس  بزعام
  المتحدة الوالیات
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ثانيا
ً

   - :تقبل خريطة العامل السياسيةالعوامل اجلغرافية الىت تؤثر على مس: 


 
  . بین الكتلة الشیوعیة والكتلة الرأسمالیةاألیدلوجيانتھاء الصراع  -١
العولمة و ظھور الشركات متعددة الجنسیات التى أثرت على تطور خریطة العالم ، و ھددت  - ٢

  .السیادة القومیة للدول المختلفة
 البنك الدولى وصندوق النقد الدولى و تدخالتھما فى السیاسات الداخلیة للدول، وأثر ذلك على - ٣

  .استقرارھا و سیادتھا
  . األوسط سباق التسلح خاصة فى منطقة الشرق- ٤
  . ثورة االتصاالت الحدیثة وأثرھا فى نشر الوعى بین الشعوب، واالستقرار السیاسى للدول- ٥
  .)غیر الرسمیة(  مشكلة الالجئین والھجرة غیر الشرعیة - ٦
  الصراع على المیاه العذبة، خاصة فى المناطق المھددة فى مواردھا المائیة- ٧

ثالثا
ً

  املشكالت السياسية: 
    الدول تشكل أھم وحدة سیاسیة على خریطة العالملما كانت -١

ام  -٢ و الھدف األسمى الذى تسعى إلیھ كل دولة ھو أمنھا من الداخل ومن الخارج، فإن أى عائق أم
  .ھذا الھدف األسمى یعد بمثابة مشكلة سیاسیة

املشكلة السياسية 
 

  ھى فى معظمھا إرث الدولمن الداخل أو من اخلارج إن المشكالت التى تھدد أمن الدول سواء 

   - :االستعماریة؛ خلفتھ فى مستعمراتھا السابقة قبل تحررھا، ومن أشھر ھذه المشكالت المزمنة
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رابعا
ً

  - :املشكالت احلدودية و االستعمار: 
تعد بعض الحدود السیاسیة التى تفصل بین بعض الدول من أسباب التوتر وعدم االستقرار ،  - ١

   ، الحروب بینھم ونشوب
  مما ینجم عن ذلك عدم تحقیق التعاون بین دول الجوار   -جـ  
 والتطویر،ًتمثل مناطق متنازعا علیھا من التنمیة  وحرمان المناطق الحدودیة التى  

    السياسية   لتتعرف بعض املشكالت احلدودية على خريطة العامل
  

  النزاعات السياسية                            مشكلة كشمري                              مشكلة سبتة ومليلة
  .ودالناجتة من حركة الرعاة على احلد                                                                                      

  سبتة و مليلةمشكلة - :ًاوال
 

  مليلة  سبتة
تقع مدینة سبتة فى مواجھة جبل طارق مباشرة 

  ،على الجانب اآلخر من المضیق
 ؟              

 ٢٦ حیث ال تبعد عن جبل طارق إال بحوالى -جـ 
 ، وعدد سكانھا ٢كم ٢٠كم،  ومساحتھا نحو 

  م) ٢٠١١(  ألف نسمة ٨٢نحو 

تقع ملیلة إلى الشرق من سبتة بمسافة  - ١
   كم،٢٥٠
 ، ٢ كم ٢٠ وتبلغ مساحتھا حوالى  - ٢

(  ألف نسمة٧٨٫٥وبلغ عدد سكانھا 
٢٠١١(   
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   م١٤٩٥ عامل مليلة الثم قامت باحت م ١٤١٥ عام احتلت أسبانيا سبتة - ١
مع بقاء سبتة  م ١٩٥٦ حتى استقلت عامثم وقعت املغرب فريسة االستعمار الفرنسى - ٢

 .ومليلة فى يد األسبان
 ، مل يتوقف املغرب عن مطالبته باملدينتني - ٣

  التقادم ) أ  (  
   ٪ من السكان، ٦٠ وأن نسب السكان من اإلسبان تصل إلى ) ب ( 
  .) م١٩٤٧غیر مسجلتین ضمن االراضى المستعمرة لدى األمم المتحدة عام  كما أن المدینتین) جـ ( 


 
 أراضى یجب اباعتبارھم م ١٩٧٥ًّعرض المغرب ھذه المشكلة رسمیا على األمم المتحدة عام  - ١

  االستعمار منھا،  تصفیة
  ولكن أسبانیا رفضت - ٢
  .طریق الحوار وطالب مجلس األمن من أسبانیا والمغرب تسویة الخالفات عن - ٣

  : ظهرت مشكلتان داخل سبتة ومليلة وهى ١٩٨٥ويف عام  - ٥
  .محاولة السكان االسبان الحصول على الحكم الذاتى   - ١
فى . إصدار أسبانیا قانون یلزم األجانب فى أسبانیا بالحصول على إذن اقامة كل خمس سنوات  - ٢

ا یعتبر المغاربة الذى یعتبر االسبان فى سبتة وملیلة أن السكان المغاربة أجانب بینم الوقت
  أنفسھم أنھم السكان األصلیون

   ،حاليا حياول املغرب وجود حل هلذه املشكلة بشكل ودى - ٦
  .تحرص أسبانیا على عدم تصعید الموقف مع المغرب  لإلبقاء على العالقات الودیة مع أسبانیا كما

   مشكلة كشمري - :ًثانيا 
 أفغانستانتنحصر كشمیر بین الھند وباكستان والصین و - ١
  .٢ ألف كم ٢٢٠وتبلغ مساحتھا نحو  - ٢
  .وتتمیز بأنھا منطقة جبلیة مرتفعة حیث جبال الھماالیا - ٣

        مب تفسر اهمية كشمري اثناء فرتة االحتالل الربيطانى ؟ - ٧
 اشتھرت والیة كشمیر فى فترة االستعمار البریطانى  -جـ

ًبأنھا كانت مكانا مناسبا لقضاء أجازاتھم الصیفیة  ً
  ًوبا من شدة الحرارة وغزارة األمطار فى الھندھر
 حیث تغطى مساحات كبیرة من كشمیر بالغابات  - ١

  كما تتمتع بمناظرھا الجمیلة التى تجذب إلیھا -٢ الطبیعیة
   السیاحة
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 النزاع بني اهلند وباكستان على كشمريمب تفسر  - ٨
، حیث قامت بریطانیا 

جمھوریة الھندوتضم األغلبیة الھندوسیة ، والثانیة باكستان التى : بتقسیم الھند إلى قسمین ھما 
  وترك االستعمار منطقة كشمیر خارج ھذا التقسیم . تضم األغلبیة المسلمة

 ، باكستان الشرقية وباكستان الغربية: وفى نفس الوقت قسمت باكستان إىل قسمني  - ٩
    فى البداية)اهلند أو باكستان( يرغب فى االنضمام إىل أى من الدولتني مل يكن حاكم كشمرير مب تفس

  ن الدیانة السائدة فى كشمیر ھى اإلسالم، لكن السلطة الحاكمة كانت ھندوسیةأل
  .ًفضل أن یبقى بعیدا عن الصراع بین الھند وباكستانف

ونظرا ألن الغالبية العظمى من سكان كشمري من امل -١٠
ً

سلمني، وألن تقسيم شبه القارة 
   اهلندية مت على أساس ديىن ، فقد بدأت الثورة الداخلية فى كشمري ضد اهلندوس،

 التى أسرعت بالتدخل بجیوشھا فى كشمیر لمساعدتھ، ثم فاستعان حاكم كشمري باهلند -١١
 توقف فى تدخلت باكستان لمساعدة الشعب، واستمر القتال بین الھند وباكستان لنحو عام إلى أن

  م بعد أن تدخلت األمم المتحدة، وقسمت كشمیر على أساس خط وقف إطالق النار ١٩٤٩عام 
 ويضم معظم سكان ثلثى كشمري أصبح حتت اإلدارة اهلنديةإلى قسمین، أحدھما یضم نحو 

  . كشمري
ًوظل ھذا التقسیم قائما والنزاع مستمرا، رغم كل الجھود  -١٢  ھما التى بذلت لتسویة النزاع بینً
 المتحدة على أساس وقف إطالق وقد ظهرت اقرتاحات حلل هذه املشكلة من قبل األمم -١٣

 النار وتجرید كشمیر من السالح وسحب القوات المتحاربة إلى مواقعھا قبل بدء القتال ،
تحت إشراف األمم المتحدة لتقریر المصیر على أساس إما   ثم إجراء استفتاء محاید -١٤

 .أو االنضمام إلحداھمااالستقالل عن الدولتین 

 النزاعات السياسية الناجتة عن حركة الرعاة على احلدود -:ًثالثا 
 :تتعدد أسباب النزاعات السياسية املرتتبة على حركة القبائل الرعوية بني الوحدات السياسية ومنها

حتويل بعض الدول جزءا من أراضيها الرعوية إىل الزراعة - ١
ً

                  
     نتیجة لزیادة النمو السكاني،  

 
 وبالتالى تقلصت المراعى  
 وأصبحت ھناك نزاعات بین الرعاة والمزارعین فى داخل العدید من الدول. 

- ول اإلقليم دون مراعاة للقبائل رسم احلدود السياسية فى إقليم السافانا اإلفريقية بني د
وتوزيعاتها املكانية، 

 مما أثار العدید من المشاكل السیاسیة بعد ترسیم الحدود    
 مثلما یحدث فى غرب السودان اآلن  
 أو بین دولتى الشمال و الجنوب السوداني. 
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 .الرعاة الناجتة عن ترسيم احلدود السياسيةحتصيل الضرائب والرسوم من   - ٣

التغريات املناخية الىت شهدتها دول غرب إفريقيا على وجه اخلصوص فى سبعينيات   - ٤
  ومثانينيات القرن العشرين 

         
 

   من نفوق مالیین الحیوانات  من مشكالت فى مناطق المراعي أحدثت - ١
  وھجرة السكان إلى المدن أو إلى حرفة الزراعة، - ٢
وكل ذلك أدى إلى وجود مشاكل سیاسیة أساسھا حرفة الرعى وھجرة  - ٣

  .الرعاة بین الدول
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
حركة الرعاة ، وتحدید عدد رؤوس الماشیة ھناك نماذج عدیدة لالتفاقیات الخاصة بتحدید وتنظیم 

 ومناطق ارتجاعھا عبر المعاییر والشروط الصحیة الحظ الشكل التالى لتتعرفھا
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  مشكالت املياه: ًأوال 
 

                   
 

 

 

 

 المیاه مشكالت(  منھا عدیدة مشكالت تواجھ ولكنھا المختلفة، مجاالتھا لتطویر الدول تسعى - ١
 ًبالغا ًأثرا لھما أن أى    السیاسى البعد ذات االقتصادیة المشكالت أھم من فھما)  والطاقة

  للدول السیاسى السلوك على
  

  
تعد مشكلة المیاه من أھم المشكالت االقتصادیة ذات البعد السیاسي التى تظھر بین الدول فى  - ١

  :حالتین
 قلیمیة والدولیة بین الدول على البحار والمحیطاتعند تحدید المیاه اإل. 
 عند االستفادة من میاه النھر الدولى وتقسیمھا بین الدول التى تشترك فیھ. 

 مشكالت تقسيم املياه يف املناطق املشرتكة. أ
  .ًیعد الحد البحرى للدول جزءا من النطاق اإلقلیمى للدولة الساحلیة  - ١
لخط الذى یفصل بین ما یخضع لسیادة الدولة ، وبین ما یخضع لغیرھا وتعیین الحد البحرى أو ا - ٢

  :كما یلي . من الدول لیس باألمر السھل ، لذلك قد تظھر مشكالت عند تعیین ھذا الخط
  :بالنسبة للدول املتقابلة•  :بالنسبة للدول املتجاورة•

 
  الدول المتجاورة ؟ ھناك مشاكل سیاسیة على المیاه بین

النزاع القائم بین لیبیا وتونس عند تحدید الرصیف البحرى بین  - ١
  الدولتین بعد ظھور حقول الغاز والبترول فى میاه ھذا الرصیف

٢ -   أن یتجھ الحد البحرى إلى الشمال مباشرة
فى میاه ھذا الرصیف،   بحد بحرى ینحرف شرقا ً

 ً درجة تقریبا،٤٥ابزاویة مقدراھ
٣ -       یسیر الحد 

 ٥٢ درجة، ثم بعد ذلك بزاویة ٢٦البحرى بین الدولتین بزاویة 
درجة

،  
ویرجع ذلك إلى وجود الجزر التونسیة وتغیر اتجاه خط الساحل 

 ى التونس
وبھذا الحكم أصبحت لتونس حقوق أساسیة فى حقول الغاز والبترول 

  )انظر الخریطة التالیة      ( فى ھذه المنطقة

مشكالت تقسیم 
المیاه وتظھر فى 
المساحات المائیة 
الضیقة كمنطقة 

 البحریة المضایق
مثال ذلك ، :  

مضیق ھرمز  - ١
 عمان بین سلطنة

           وإیران ، 
ومضیق باب  - ٢

الیمن المندب بین 
          وجیبوتى، والصومال

ومضیق صقلیة  - ٣
  بین إیطالیا وتونس
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 مشكالت األنهار الدولية. ب

  تنقسم األنھار إلى نوعین، الحظ الشكل التالى لتتعرفھما
  

 
  لدولية                األنهار ا            األنهار احمللية     

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

     
 

 ويكون النزاع الدائر على األنهار الدولية بني الدول الىت مير بها
 :النهر على عدة حقوق تتمثل فى

 .حق اقتسام مياه النهر - ٢                       حق املالحة - ١

 . حق توليد الكهرباء-٤            . حق صيد األمساك-٣
     

 
 وألھمیة األنھار الدولیة أبرمت العدید من االتفاقیات بین الدول منھا •

   م ١٨٥٦معاهدة باريس يف عام  - ١
  م١٩٢١واتفاقية برشلونة يف  - ٢

 
  
  
  

وھو النھر الذى 
من منبعھ إلى یجرى 

الحدود  مصبھ داخل
السیاسیة لدولة 

   ، واحدة
ولذا ال تظھرمشكلة 

     سیاسیة
ومن أمثلتھا نھرالسین 

 في فرنسا

وھى األنھار التى تجرى 
 عبر الحدود السیاسیة

لعدد من الدول مثل نھر 
  .النیل  

   
، الدول وقد تفصل بین -١ 

ٍّویتم اتخاذھا كحد سیاسي  ٍّ
 الراین  بینھا ، مثل نھر

  
  


    
وھنا یثار النزاع بین الدول 

الحدود  على ترسیم خط
السیاسیة مع إحدى ضفتى 

اقتسام سطح  النھر أو مع
 .المجرى أو قاعھ
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ثانيا 
ً

  مشكالت الصراع املوارد الطبيعة ومصادر الطاقة: 
  

  
 

 

الموارد الطبیعیة بطبیعتھا غیر موزعة بانتظام على خریطة العالم، وخاصة الموارد المعدنیة  - ١
  الطاقةوموارد 

  ھذه الموارد بكثرة، بینما تندر فى مناطق أخرى  فھناك مناطق تتوافر فیھا 
 

غیر  للصراع بین الدول من أجل الحصول على ھذه الموارد، خاصة الموارد ومن ھنا فھى مجال* 
  )أى التى تنفذ باستخدام اإلنسان لھا مثل المعادن( المتجددة 

منذ الحرب العالمیة الثانیة  ًبارزا فى الصراعات الدولیة خاصةًوقد لعبت مصادر الطاقة دورا ) أ ( 
ً؛ حیث لعب البترول دورا فى مسار الحرب بین ألمانیا من ناحیة والحلفاء من ناحیة أخرى

نحو القوقاز  المتصارعة نحو السیطرة على منابعھ؛ حیث اندفعت الجیوش األلمانیة وفى اتجاه القوات
 فى الحصول على بترول تلك البالدًأمال .  

ھى العمود الفقرى للقوى  )الفحم والبترول والغاز الطبیعى ( وتعد المصادر األولیة للطاقة - ٣
  المحركة فى العالم

 المتقدمة ھى المستھلك األكبر للطاقة، وھى فى نفس الوقت المنتج  ومن المعروف أن الدول - ٤
   للفحم، األول

 

  أثر الفحم
   فى السياسة الدولية 

  أثر البرتول والغاز الطبيعى فى السياسة الدولية

ى أث م ف ر الفح
ة  سیاسة الدولی ال

  محدود 
  

 
 

 ال یدخل یث  ح-١
ارة  ى التج ھ إل من

 ١٠الدولیة سوى 
   .فقط ٪ 
ساھم  -٢ وی

والى   ٪ ٢٦بح
ة  اج الطاق ن إنت م

  فى العالم

 وعلى العكس من ذلك فإن البترول والغاز الطبیعى یساھمان فى - ١
  بنحو ثلثى إنتاج الطاقة فى العالم إنتاج الطاقة

ول العالم نصف التجارة الدولیة خاصة من د  یسھمان بحوالىاوھم - ٢
                       .الشرق األوسط والخلیج العربى الثالث وباألخص منطقة

   األول ومن هنا ميكن القول بأن أزمة الطاقة هى أزمة برتول فى املقام
  وظھرت آثارھا الدولیة فى مجالیین رئیسیین للعالقات الدولیة 

 العالقات الدولیة بین الدول المتقدمة وبعضھا  
 المتقدمة والدول النامیة القات بین الدولثم الع  

  
  حیث رفعت من شأن دول العالم الثالث - ١

وراء الكثیر  الصراع العالمى على مصادر الطاقة خاصة البترول والغاز الطبیعى
المىمن األزمات الدولیة والمواقف السیاسیة ل  لدول على المسرح الع

 
  . الصراع فى منطقة الشرق األوسط وعلیھ
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  أهمية التعاون الدوىل ملواجهة املشكالت االقتصادية:ًلثا ثا

  

 
 

    
 
یتمیز العصر الحالى بتشابك العالقات بین دول العالم؛ سواء فى العالقات السیاسیة أو االقتصادیة  - ١

  غیرھا من العالقات بین دول العالم  أو
والجفاف، والمیاه، والطاقة،  الفقر، والجوع،: ثلویواجھ العالم الیوم مشكالت اقتصادیة جمة م - ٢

 والتخلف، 
ظھرت عدد من المؤسسات  ویتطلب التغلب على ھذه المشكالت تضافر الجھود الدولیة؛ لذلك - ٣

المشكالت  الدولیة المھتمة بالتعاون الدولى والتي تسعى إلى التعاون فى مواجھة مختلف
  .االقتصادیة العالمیة والمساھمة فى حلھا
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  قليات األ: ًأوال 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    
 

  الحركات القومیة االنفصالیة - ١
  ت المناھضة للتفرقة العنصریة والحركا - ٢
 والتى تبحث عن حقوق األقلیات - ٣
 التى تدعو إلى العدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان، وغیرھا من الحركات االجتماعیة - ٤
  - :  الساحة السیاسیة العالمیة ومنھا وفیما یلى عرض لبعض المشكالت االجتماعیة التى تشھدھا - ٥
  
  

 . ) اإلجبارية والغري شرعية(  واهلجرة                                                          قلياتمشكلة األ                      
  
  
  
  

  

 
  ات إلىلقد أدت حركة السكان منذ فجر التاریخ عبر األوطان واألقالیم والقار - ١

 ،اختالط السكان  
 وبالتالى لم یعد ھناك شعب نقى   حیث اكتسب كل شعب دماء جدیدة وعناصر

 وافدة على ھذا الشعب  جنسیة وقومیة وثقافیة
  وبالتالى تضم غالبیة الدول أقلیات . 
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  األقليات القومية -١
 

  لقد أسفر عن تفكك االتحاد السوفیتى السابق عدة دول مستقلة منھا  - ١
  كانت تشكل  ) أقلیات( روسیا االتحادیة والتي أساسھا القومیة الروسیة، وداخلھا قومیات 

  االتحاد السوفیتى السابق 
 كما أن باقي الدول التي انفصلت بھا أقلیة روسیة 

 
 یوجد في كل دولة أقلیة قومیة  أنھ فیا عدة دول الكما أسفر عن تفكك یوغس - ٢

  وصربیا أقلیات ألبانیة  حیث یوجد فى مقدونیا  
 ٌوفي البوسنة والھرسك أقلیات صربیة وكرواتیة َّ.  

  األقليات الدينية -٢
 

  ومن أمثلتھا األقلیات المسلمة فى دول أوربا وأمریكا الشمالیة والجنوبیة - ١
  ًالعالم العربى تقریبا  واألقلیات المسیحیة فى - ٢
  الصین والیابان وكوریا والھند: وكذلك كل أتباع األدیان السماویة فى دول مثل - ٣

  .شكلة يف الدولة إال إذا حرمت من احلقوق التي متارسها األغلبية وال متثل األقليات الدينية م

  األقليات اللغوية -٣
  َتعد اللغة أھم عناصر تكون القومیات فى العالم أى الوعاء الثقافى لألمم - ١
  وتحرص كل دولة فى العالم أن یسود فیھا لغة رسمیة واحدة - ٢
        ، ى خریطة العالمًوتعد األقلیات اللغویة أقل أنواع األقلیات انتشارا عل - ٣

 .على الرغم من تعدد اللغات التى یتحدثھا سكان العالم

  موقف الدول من االقليات اللغوية ؟ 
  دول متنع استخدام األقليات للغاتها  دول تعطى االقليات حريتها فى استخدام لغتها اخلاصة 


 

ات باالستقالل عن  ك األقلی ة تل ً خوفا من مطالب
 

  كاألكراد فى شمال العراق فى الوقت الحالى*  

ا  ات للغاتھ ع استخدام األقلی لكن بعض الدول تمن
   

رفض *  ث ت ا؛ حی ى إیطالی ال ف و الح ا ھ كم
ساویة للغتھ ة النم تخدام األقلی ا اس ا، وتلزمھ

االت  ع مج ى جمی ة ف ة اإلیطالی تخدام اللغ باس
  الحیاة
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  األقليات العرقية -٤
ًكل قارة من قارات العالم، بھا أفراد ینتمون أساسا لعرق أو ساللة معینة وأقلیات من سالالت  - ١

  .أخرى
 أفراد لة مشكلة سياسية إال حينما تظهر مشكلة التمييز العنصرى بنيالوال ميثل العرق أو الس - ٢

    دللوشعب دولة معينة،
 فعلى سبیل المثال

                                                       مبثابة أقلية عرقية الزنوج فى العامل اجلديد بالكامل  - ١
  .وكانت تمارس ضدھم تفرقة عنصریة شدیدة خاصة فى الوالیات المتحدة األمریكیة 

                                                إفريقيا جنوب الصحراءكما أن البيض القوقازيني فى كل  - ٢
  .بمثابة أقلیات بیضاء وسط شعوب القارة اإلفریقیة السمراء، خاصة فى جنوب إفریقیا

  حقوق األقليات *
  اھتمت العدید من المؤسسات والمنظمات الدولیة بحقوق األقلیات خاصة في السنوات

  األخیرة
 م ١٩٤٨ن العالمى لحقوق اإلنسان عام الألمم المتحدة التي أصدرت اإلعومنھا منظمة ا 

والذي اھتم بقضیة التمییز بین البشر وبحقوقھم المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة 
  واالجتماعیة والثقافیة

  من اإلعالن التى تنص ٢٧وتضمن كافة الضمانات الدولیة لألفراد ، وخاصة نص المادة 
 :صلة على ما یليصراحة فى وثیقة منف

رم «  ة أن یح ة أو لغوی ة أو دینی ات عرقی ا أقلی د فیھ ى توج دول الت ى ال وز ف الیج
ة  ة وإقام افتھم الخاص ع بثق ن حق التمت ذكورة م األشخاص المنتمون إلى األقلیات الم

  ». شعائرھم أو استخدام لغتھم
 ت داخل كل دولة، ومن الجدیر بالذكر أن دستور كل دول العالم بھ نص یعالج حقوق األقلیا

 .بعدم التمییز بین أفراد الدولة الواحدة على أساس من اللون أو الدین أو اللغة 
  املشكالت الىت تعانى منها األقليات

 أو الدینیة أو العرقیة تظھر فى بعض دول العالم مشاكل متعلقة باألقلیات سواء اللغویة - ١
    شع صور التمییز الذى تتعرض لھ أقلیة من أب وكان أشھرھا قضیة التفرقة العنصریة والتي تعد - ٢

   
 على حقوقھا  ؛ حیث حصلت األقلیة الزنجیةكما كان فى الواليات املتحدة األمريكية إىل عهد قريب

   وظلم  م بعد صراع طویل وتضحیات بشریة١٩٦٨المدنیة عام 
ذه المشكلة تظھر على ورغم حصول األقلیة الزنجیة على حقوقھا المدنیة إال أن ھ*  

  ٍالسطح من آن آلخر فى بعض األحداث
 م١٩٩٤السوداء على حقوقھا منذ عام  ؛ حیث حصلت األغلبیةوكذلك احلال فى دولة جنوب إفريقيا   
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 ختتلف فى امرين هما: 

  التفرقة العنصرية فى الواليات املتحدة  التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا
دھا  -١ ارس ض ت تم ى كان ى الت ة ھ أن األغلبی

  جنوب إفریقیا التفرقة العنصریة فى دولة
ةبینما العكس فى الوالیات المتحدة األمری -١  .كی

ة  دھا التفرق ارس ض ان یم ى ك ى الت ة ھ فاألقلی
  العنصریة  

حاب األرض -٢ وطنیین-أن أص ذین -ال م ال  ھ
ل  كانت تمارس ضدھم، التفرقة العنصریة من قب

  المھاجرین إلیھا

المتحدة األمریكیة،  بعكس الوالیات - ٢
ُّفكل من البیض والزنوج مھاجرون إلیھا 

  بیضالغلبة بالطبع كانت للرجل األ ولكن

  أثر األقليات على استقرار الدولة
تؤدى المشكالت التى تتعرض لھا األقلیات أو التى تثیرھا األقلیة لدوافع مختلفة، إلى مشاكل  - ١

  تؤثر على استقرار الدول وتماسكھا السیاسى سیاسیة قد
  :  ھى ویتوقف ذلك على عدة عناصر - ٢
  
  
  
  
  
  
  

   التوزيع اجلغرافى لألقلية- ١
 

 كانت األقلية منتـشرة ومبعثـرة فـى أحنـاء  فإذا
ا محدودا أو  الدولة وسط األغلبية ًیكون تأثیرھ

ا  ة مطالبتھ ى حال ة ف دوما، خاص ى مع ًحت
  .باالنفصال عن الدولة األم 

  أما إذا كانت مركزة جغرافيا فـى مكـان مـا فـى


                            ، دولةالدولة خاصة على أطراف ال
ة،  شجع ًھنا تكون مطالبتھا خطرا على استقرار الدول اورة ت وى مج اك ق ت ھن ة إذا كان خاص

  ،ھذه األقلیة فى مطالبھا
   وسكان تیمور الشرقیة فى إندونیسیا -٢             الباسك فى إسبانیا -١   :مثال ذلك
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  ) القسرية ( اهلجرة االجبارية وغري الشرعية  : ُثانيا
 

  
   وطن األقلية- ٢

ة مثیرة لمشكالت سیاسیة حال وجود وطن لألقلیة عاشت فیھ وتشكلت داخلھ مالمحھا تكون األقلی - ١
 مثال ذلك األكراد على أطراف الدول التى   خاصة إذا كان ھذا الوطن على أطراف الدولة

  .) ا إیران والعراق وسوریا وتركی( یتوزعون علیھا 
   اخلصائص القومية- ٣

 
خاصة وقت  التى تمیزھا عن األغلبیة وبالطبع فإن األقلیة تستمیت فى الدفاع عن ھویتھا

  وتكون مطالبھا  األزمات،
  

  .أو احلصول على حقوقها                                                          إما االنفصال عن الدولة األم 
   حجم األقلية وقوتها االقتصادية- ٤

 بعض االمور یتوقف أثر المشكالت السیاسیة التى تثیرھا األقلیة على  - ١
 حجمھا من مجموع السكان 
  ،دلل ؟  وقوتھم االقتصادیة   

  الدولة، وما زال فقد كان البيض فى دولة جنوب إفريقيا أقلية، لكنهم يسيطرون على حواىل ثالثة أرباع اقتصاد
جزء كبري من اقتصاد الدولة فى أيديهم

ٌ
.  

  
  
  

    )القسرية( اهلجرة اإلجبارية = ١

  اهلجرة االجبارية خارج االوطان   اهلجرة االجبارية داخل االوطان 
ان وقد تكون الھجرة الجبریة داخل األو ط

  ألسباب شتى
ا -١ ة  منھ وارث الطبیعی دوث الك ح

  كالفیضانات أو الزالزل 
مى،  - ٢ ة أس دوافع قومی  أو ل

تھم  ن منطق ة م الى النوب ر أھ كتھجی
سبب  رى ب اكن أخ ى أم وان إل وب أس جن

 إنشاء السد العالى
ات  - ٣ صراعات ونزاع ة ل  أو نتیج

   ) الحروب االھلیة     ( مسلحة محلیة

(  او محلیة مسلحة دولیة نزاعاتنتیجة لصراعات و قد تكون -١
    ) الحروب االھلیة 

األمر الذى یضطر بعض السكان إلى الھجرة القسریة إلى دول 
  »الالجئون «ُیطلق علیھم  الجوار حتى تحریرھا وھو ما

                                                      ومن أمثلة ذلك الصراع
بین من یدعون أن  : فى فلسطني ينينيوالفلسط بني اليهود

  الحقیقیین،  فلسطین ھى وطنھم الموعود وبین أصحاب األرض
وقد شجعت القوة االستعماریة الیھود على إقامة وطن لھم فى 

تساندھم بكل أنواع المساندة، األمر  فلسطین، وما زالت ھذه القوة
  مًالذى یترتب علیھ تھجیر الفلسطینیین قسرا إلى خارج وطنھ

  



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                     the challenge                      مذكرة التحدى   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١         in political geography              فى اجلغرافيا السياسية  

 ٦٦ خاص باموعات املدرسية 

  
 غري الرمسية( اهلجرة غري الشرعية  -٢

  

  تنتشر الھجرة غیر الشرعیة فى العدید ن الدول 
  اصة األفارقة إلى االتحاد األوربىومن أمثلتھا الھجرة من العالم النامى وخ - ١
  .ھجرة غیر شرعیة من قبل أعداد غفیرة من جنوب شرق آسیا  كما تشھد دول الخلیج - ٢


 

  یة واألمنیةنتیجة تدھور الظروف االقتصادیة واالجتماع
 

  :الجوانب والتي تتمثل في نظرا لالنعكاسات السلبیة على المجتمع فى مختلف - ١
  اجلانب االمىن والسياسى) أ ( 

                                             
  مرتبط دائما بأشكال مختلفة من الجریمة المنظمة فھو

 أو العكس  للمنظمات اإلجرامیة والعصابات المعادیة بالتوغل إلى داخل البالد كما تسھل )
  ) ت اإلرھابیینالإف
 الطائفیة بین المھاجرین باالضافة لتنامي الصراعات القبلیة.   

  جتماعىاجلانب اال) ب ( 
                                      

   مھددة بذلك مواطني الدولة أو المنطقة ) السكانى ( حیث تخل بالتوازن الدیمجرافي
 تمععنھ انتشار بعض العادات المخالفة لقیم المج كما أن تعدد الجنسیات ینتج.  

  اجلانب االقتصادى) ج  ( 


 
  حیث أصبحوا یشكلون أیدي عاملة رخیصة تتزاید و تؤدي إلى سوق العمل غیر الشرعي  
 یؤثر سلبا على االیدى العاملة المحلیة مما  

  اجلانب الصحى ) د ( 
 

  حیث تؤدى الھجرة غیر الشرعیة إلى نقل األوبئة واألمراض الفتاكة سریعة االنتشار مما
  فعلیا للمناطق التى یفد إلیھا األفراد ًیشكل تھدیدا
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  عداد واهداءإ
  خلف حمروس ميخائيل -أ 
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   تشكل التكتالت االقتصادیة ظاھرة حدیثة ترجع إلى بدایات القرن العشرین خاصة بعد الحربیعد

.العالمیة الثانیة، وقد تنامى سرعة توجھ الدول لالنضمام فى ھذه التكتالت وخاصة الدول المتقدمة 

   ما املقصود بالتكتالت االقتصادية ؟- :ًأوال 
امل االقتصادي الذي یقوم بین مجموعة من الدول درجة من درجات التك :التكتالت االقتصادية

ّجغرافیا، وثقافیا، واجتماعیا، وتجمعھا مجموعة من المصالح االقتصادیة المشتركة المتجانسة ّ ًّ ً ً  
  -:خصائص التكتالت االقتصادية 

ًّحیزا مكانیا(تشغل التكتالت االقتصادیة بأشكالھا المختلفة  - ١ ً  على خریطة العالم، إذ تضم دوال)ً
   محددة)دول( تعددة، أى أنھا تتكون بین م

   . وتشغل مساحة من األرض محددة بالحدود السیاسیة ألعضائھا - ٢
ثانيا
ً

 :مراحل تكون التكتالت االقتصادية: 

 :حتقيق التكامل االقتصادي بني الدول مير بعدة مراحل وهي
  طنيةالو أمام السلع   بني أعضاء التكتلرفع احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية 

                                       
   االحتاد اجلمركى:  
 . :لسوق املشرتكة  - ٣
  :الوحدة االقتصادية - ٤
 .االندماج االقتصادى الكامل - ٥

  
  
  

  

الوحدة 
  الثالثة
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ثالثا
ً

 مقومات قيام التكتالت االقتصادية: 
قیامھا من ناحیة، وتضمن لھا البقاء  التكتالت االقتصادیة على مقومات أساسیة تعززینبغى أن تستند 

  . واالستمرار من ناحیة أخرى، وتتعدد ھذه المقومات
  
  
  
  
  

  
  یعد االتصال األرضي أساس لقیام التكتالت االقتصادیة   - :املقومات اجلغرافية - ١

 .األوربيأوربا التي شكلت االتحاد  مثل دول
 ت االقتصادیة المن مقومات نشأة التكت  - :املقومات البشرية والتكنولوجية - ٢

   مناسب فى الدول الىت يضمها التكتل االقتصادى وجود حجم سكانى   -:ًأوال 
 

التكتل تشجع على قیام  لفالحجم السكانى المناسب یعنى ضمان سوق بین دو) أ ( 
  األنشطة االقتصادیة 

                   موارد الدول فى التكتل ،  ً ویعنى وجود حجم من العمالة یكون قادرا على استثمار) ب(
  وھذه العمالة عنصر أساسى فى كل دول التكتل ) جـ(

    لسكان الدول )اخلصائص الثقافية (  تشابه العادات والتقاليد - :ًثانيا 
 

ًیعد عامال مھما یشجع على قیام التكتل واستمراره خاصة إذا كانت - ١ العمالة على درجة  ً
  عالیة من المھارة والتخصص اإلنتاجى بین دول التكتل ، 

   لدول التكتل؛التكنولوجى  املستوى  - :ًثالثا 
 

 حیث إن وجود مستوى تكنولوجى متقارب بین دول التكتل یساعد على أن تعم -جـ 
  .الفائدة كل الدول األعضاء دون استئثار دولة من دول التكتل بمزایا التكتل
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 املقومات االقتصادية - ٣

  المقومات التى تدفع أو تشجع على قیام التكتالت االقتصادیة،تعد المقومات االقتصادیة من أھم
 :وتشمل ھذه المقومات ما یلى 

         تنوع املوارد االقتصادية )  أ   (  
وھى عامل أساسى لنجاح التكتالت االقتصادیة ؛ ألن التكامل بطبیعتھ یقوم على التنوع ال 

ً إن عدم توفر الموارد الطبیعیة بشكل كاف لدى بعض الدول یكون حافزا لھا حیث التشابھ، ٍ
 .مع غیرھا من الدول التى تتوفر فیھا ھذه الموارد على دخولھا فى التكامل

 توفر عناصر اإلنتاج األساسية)  ب  ( 
 .المالویعنى وجود عناصر اإلنتاج الالزمة للقیام بالعملیات اإلنتاجیة كعنصر العمل ورأس     

 توفر البنية األساسية)  جـ     ( 

 إذ یعد من -االقتصادى  شریان التكتل-ویقصد بھا الطرق ووسائل النقل والمواصالت
 .العناصر الھامة فى قیام ونجاح أى تكتل اقتصادى

 املقومات السياسية  - ٤

 .یامھاإن اختالف النظم السیاسیة بین الدول المكونة للتكتل قد یؤدي إلى فشلھا فى حال ق

 املقومات العسكرية - ٥


 

 
أو من التكتالت االقتصادیة األخرى، وبعض  جھ منافسة من الدول األخرىفالتكتل االقتصادى یوا -جـ 

االقتصادیة إلى استخدام القوة أو التلویح   قد تلجأ فیھا التكتالتھذه المنافسات ینتج عنھا نزاعات
  باستخدامھا

رابعا
ً

 أهداف قيام التكتالت االقتصادية: 
، ولیس بالضرورة أن التكتل دولت االقتصادية إىل حتقيق أهداف عديدة لالتهدف التكت

   سیاسیة، تكون كلھا أھداف اقتصادیة، بل قد تكون
 تیسیر االستفادة من المراكز البحثیة ومھارات الفنیین بأفضل صور - ١
 الحصول على مزایا اإلنتاج الكبیر وتحقیق التكامل بین الدول األعضاء - ٢
 تسھیل عملیة التنمیة االقتصادیة وإقامة مشروعات مشتركة - ٣
 نویع اإلنتاج بطریقة اقتصادیةت - ٤
 تحقیق الوحدة ورفع مستوى رفاھیة المواطنین - ٥
   تخفیف أثر الصدمات الخارجیة بتقلیل االعتماد على الخارج وذلك بزیادة مستوى التنویع  - ٦

  دول التكتل اإلنتاجي فى         
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  -: مناذج من التكتالت االقتصادية -:ًخامسا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :طة أن أھم التكتالت االقتصادیة تتمثل فينستنتج من الخری
  االحتاد األوربي :- 

  النافتا: -  
 منتدى التعاون االقتصادي - ٣  
  - :لتعاون اخلليجيجملس ا - ٤

  احتاد املغرب العربي:-   
   الكوميسا:  
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سادسا
ً

 مناذج من التكتالت االقتصادية: 
  االحتاد األوربى- ١

  دولة أوربیة٢٨یضم 
  تغطي معظم أنحاء القارة، 

شحة أن ھناك خمس دول مر كما
   لالنضمام لالتحاد، 

يقوم االحتاد األوربي  - :ملحوظة هامة 
  : على ركيزتني هما

  
  

  شروط االنضمام لالحتاد األوربي
 
بالشروط  النضمام الدول إلیھ واكتفى ً شروطا إضافیة- بادئ األمر  -لم یضع االتحاد األوربي  - ١

  التفاقیات المؤسسة لالتحاد، فى ا العامة التي تم تبینھا

 
االقتصادى والسیاسى بین دول أوربا دفع مجلس االتحاد األوربي   الفرق الشاسع فى المستوىبسبب

   ) كوبنھاجن ( م لیضع ما یعرف بشروط ١٩٩٢عام  فى
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 أهم املالمح اجلغرافية لالحتاد األوربي
    یمتد االتحاد األوربي على  - ١

    ملیون ٤٫٢مساحة تزید على         
    ٪ من مساحة ٤٢تشكل  ٢كم       
             أوربا،        

   تتباین مظاھر السطح فى دول و - ٢
   بین السھول والھضاب  االتحاد      
  والجبال       

   عدد سكان االتحاد األوربي وبلغ  - ٣
   ٢٠١٢ ملیون نسمة عام  ٥٠٠

   و تعد ألمانیا أكثر دول االتحاد  - ٤
     ملیون ٨٠أكثر من  ( ًسكانا        
  بینما ) نسمة       

  أقل من ( ًتعد مالطة األقل سكانا  - ٥
 . ) نصف ملیون نسمة      

 دلل على صحة ذلك ؟   . غات بشكل كبیروتتسم دول االتحاد األوربي بتعدد الثقافات و تنوع الل - ٦
  لغة رسمیة، و بالرغم من ذلك تسود اإلنجلیزیة، ٢٣حیث یوجد  - ٧
 ٪ من ٥المسیحي، كما یوجد اإلسالم، وتبلغ نسبة من یدین بھ نحو  الرئیسي ھو الدین  والدین - ٨

 .سكان االتحاد       
  : المؤسسات وھىًیضم االتحاد األوروبي عددا من - : مؤسسات االحتاد األوربى  

  املفوضية األوربية  جملس االحتاد األوربى  الربملان األوربى  الس األوربى

يعترب قمة  - ١
، أجهزة االحتاد

             
حیث یتكون  -جـ 

 من رؤساء الدول
والحكومات التى 
یتشكل منھا 

  االتحاد، 
       :مهمتــــــــــــــه 

س  دد المجل یح
اه ات  اتج وأولوی

سیاسة ة ال  العام
  لالتحاد

يتم انتخابه من  -١
قبل شعوب الدول 
األعضاء كل مخس 

 .سنوات

ـــــــــــه  -٢ ومهمت
          األساســـــــــــــــية 
وانین  دار الق إص
ى  شریعات ف والت
ات  ضوء المقترح
ن  ة م المقدم
یة  المفوض

  .األوربیة

يعد اجلهة  -١
الرئيسة الختاذ 
القرار داخل االحتاد 

   ،األوربى
  
شارك -٢  وی

ى البرلمان األور ب
سئولیة  ى م ف
وانین  دار ق إص

  .االتحاد األوربى

تعد املفوضية اجلهاز التنفيذى  
             لالحتاد

   حيث تشرف على   
   میزانیة االتحاد - ١
  والبرامج التى یوافق علیھا،  - ٢
 تشرف على االتفاقیات -٣ 

والمعاھدات باالشتراك مع محكمة 
تمثل  -٤  ،  العدل األوربیة

االتحاد في المحافل  یةالمفوض
ًالدولیة سیاسیا واقتصادیا،  ًّ ّ  

اقتراحات  ولھا الحق فى تقدیم - ٥
بقوانین إلى البرلمان والمجلس 

  .األوربى
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ثانيا
ً

 جملس التعاون لدول اخلليج العربى: 
  ،"واقتصادية إقليمية منظمة سياسية،"جملس التعاون لدول اخلليج العربي عبارة عن  .١
   بدولة اإلمارات» أبو ظبي « م فى مدینة ١٩٨١م المجلس فى مایو وقد أعلن عن قیا .٢

  العربیة المتحدة،        
  ، ثم عدل إلى االسم الحالى، "مجلس التعاون الخلیجي"وكان یعرف باسم  .٣
    ملكة العربیة السعودیة، والكویت،الم: ست دول عربیة خلیجیة ھي ویضم المجلس .٤

  المتحدة، وسلطنة عمان،  ت العربیةوالبحرین، وقطر، واإلمارا       
 ًّواتخذ من مدینة الریاض مقرا لھ .٥

  أهم املالمح اجلغرافية لدول الس
     فى ست دول وتقع فى الخلیج العربي كتلة واحدة، ممثلة تشكل دول مجلس التعاون لدول - ١

  الغربي من قارة آسیا،  الجزء الجنوبي          
  سمیت بھ،  ولذلك-الخلیج العربي وتطل على - ٢
 والبحر األحمر،  سواحل على خلیج عمان وبحر العرب ولھا - ٣
  .٢ ملیون كم ٢٫٤٢٣مجلس التعاون الخلیج مجتمعة حوالي وتبلغ مساحة دول - ٤
  . م٢٠١٢نسمة عام   ملیون٤٦یبلغ عدد سكان دولة حوالي  - ٥

  : ويتمتع سكان دول جملس التعاون خبصائص مشرتكة زادت من تالمحهم، وأهمها
   . )الدیانة اإلسالمیة( ن الدی - ١
  . )اللغة العربیة( اللغة  - ٢
  .الجوار - ٣
  .التاریخ المشترك - ٤
  .العادات و التقالید - ٥
 .ویعتمد اقتصاد دولھ على النفط - ٦
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  ما أهم مؤسسات جملس التعاون لدول اخلليج العربى؟

  األمانة العامة  الس الوزارى  الس األعلى
وهو السلطة العليا لس  - ١

  ون، التعا
   

 - جـ
    

                           
      ،األمني العام ويعني  -٢
ویتبع المجلس ھیئة تسویة  - ٣

كلھا المنازعات، والتى یش
المجلس فى كل حالة حسب 

  الخالف، ة طبیع
ومن اختصاصاتھ التصدیق - ٤

  ة األمانة العامة، على میزانی
ووضع السیاسة العلیا   - ٥

  للمجلس، والخطوط
  .الرئیسة التي تسیر علیھا

  

يعد اجلهاز التنفيذي  - ١
  للمجلس،

ويتكون من وزراء  - ٢
الدول األعضاء، أو من  خارجية

  ينوب عنهم من الوزراء،
   وتشمل اختصاصاته - ٣
قتراح السیاسات ووضع ا) أ ( 

التوصیات الھادفة؛ لتطویر 
  األعضاء،   بین الدولالتعاون

والعمل على تنسیق ) ب ( 
وتشجیع األنشطة القائمة بین 

  األعضاء،  الدول
وتعيني األمناء ) جـ ( 

لمدة ثالث سنوات  املساعدين
  قابلة للتجدید،

ويعقــد اجتماعاتــه مــرة كــل  -٣
  .ثالث أشهر

تعد اهليئة اإلدارية  - ١
  ، املركزية الثابتة للمجلس

  اض، الری ومقرھا مدینة - ٢
ویرأس األمانة العامة  - ٣

أمین عام للمجلس، باإلضافة 
أمناء مساعدین  إلى خمسة

للشئون السیاسیة، 
واالقتصادیة، والعسكریة، 

  واألمنیة،
  وشئون اإلنسان والبیئة 

ومھمتھا إعداد الدراسات  - ٤
والتنسیق،  الخاصة بالتعاون

والخطط، والبرامج المتكاملة 
 للعمل المشترك بین أعضاء

  .لمجلس ا
أنشطة وأجھزة مجلس  - ٥

  التعاون لدول الخلیج العربى
  

  -:كالتالى نجازات، اإل حققت مسیرة مجلس التعاون لدول الخلیج العربي حصیلة من
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 شھد العالم على مر العصور حیث    قدیمة قدم التاریختعد األحالف العسكریة -١

  مختلفة من األحالف العسكریةًا صور
 ، وقد زاد انتشار األحالف واتسع نطاق الدول التى تشترك فیھا  - ٢

 ،بحیث أصبحت أحد المعالم الرئیسة لسیاسة توازن القوى المعاصرة
    .ویرجع ذلك إلى زیادة الصراعات بعد الحرب العالمیة الثانیة بین المعسكرین الشرقى والغربى -جـ 
  )الفصل الثالث الوحدة الثانیة  (   )٢٠تذكر انھا من خصائص منتصف القرن ال( 

ًأوال ً
  - :مفهوم األحالف العسكرية:  

بأن تتعاون فیما بینھا فى مجال  وعة من الدولاتفاق رسمى تتعھد بموجبھ مجم :األحالف العسكرية
ضد دولة أو مجموعة دول، كما تلتزم الدول الموقعة باستخدام  االستخدام المشترك لقدرتھا العسكریة

  التشاور باستخدامھا فى ظروف معینة القوة أو
ثانيا
ً

  أهداف األحالف العسكرية: 
  :یمكن تحدید أھداف األحالف العسكریة فى الشكل التالي

أهداف األحالف العسكرية 

 

  

 

 

 

  
  
  
  

ـــــــداء -١  ردع األع
ونوی دفا  ك ًھ

الف یا لألح  ًّأساس
   العسكریة الدفاعیة

 

زيـــادة القـــوة  -٢
سعى دول  حیث ت ال

ا  ادة قوتھ ى زی إل
ن ة  م الل سیاس خ

الف دیل  التح كب
  لسیاسة التسلح

ى  ردة، والت المنف
ستنزف وارد  ت م

 ».اقتصادیة ھائلة 

         تسوية النزاعـات  -٣
ین دول  ب ال

  األعضاء بالطرق
 السلمیة

زيـــادة القـــوة  -٢
سعى دول  حیث ت ال

ا  ادة قوتھ ى زی إل
ن ة  م الل سیاس خ

الف دیل  التح كب
  لسیاسة التسلح

ر ى المنف دة، والت
ستنزف وارد  ت م

 ».اقتصادیة ھائلة 

 محاية املصاحل -٤

وتنميــة  املــشرتكة 
االقتـصادي  التعاون

ـــاعي ـــني  واالجتم ب
 الدول األعضاء
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أذكر املقصود مبا يلى  

عن كیانھا  ًالدول المتحالفة، دفاعا من خطر مشترك یھدد التى تنشأ بدافع الخوفھى االحالف 
  وحمایة ألمنھا القومى اإلقلیمى،

ثالثا
ً

 أمثلة لألحالف العسكرية: 

 األحالف العسكریة فى العالم، بعضھا تم حلھ، وبعضھا قائم حتى اآلن یسھم فى حلھناك عدید من 
  بعض النزاعات فى بقاع مختلفة من العالم، تأمل الشكل التالى؛ لتتعرفھا

  
  
  

 

 

 

 

  
        حلف مشال األطلسى

  NATO )  الناتو(  
  
  
 







.  
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.  

   مشال األطلنطىحلفنشأة 
 

 أثر والوالیات المتحدة األمریكیة،  تبلورت فكرة إنشاء حلف عسكري یضم دول غرب أوربا - ١
   م، ١٩٤٨بتشدید حصاره على برلین عام  )  قالساب( قیام االتحاد السوفیتى             

 ،   م١٩٤٩میثاق تم توقیعھ فى واشنطن أبریل  وقد أنشئ الحلف بموجب - ٢
عاصمة بلجيكا مقرا للحلف وقد اعتربت بروكسل - ٣


 ، 

 

  مھمة الدفاع عن أوربا الغربیة ضد االتحاد   تولىوكان دور احللف فى فرتة التأسيس - ٤
 .لحلف وارسو آنذاك فى سیاق الحرب الباردة ل المشكلةالسوفیتى، والدو            

   الوالیات المتحدة، وبریطانیا، والدنمارك،  (دولة ھى وكان عدد الدول املوقعة اثنىت عشرة - ٥
  )وھولندا، وبلجیكا، ولكسمبورج، وأیسلندا، وإیطالیا، والنرویج، وكندا، والبرتغال وفرنسا،            

  فى )الغربیة( م، وألمانیا االتحادیة ١٩٥٢كیا والیونان فى عام تر  ثم انضمت إلى الحلف - ٦
 .١٩٥٥عام            

 ، بدأ زعماء  م١٩٩١عام ) وارسو حلف( ومع انهيار االحتاد السوفيىت، وإلغاء اهليكل العسكرى  - ٧
  :الحلف ودوره المستقبلى وذلك عن طریق الحلف یعیدون النظر فى إستراتیجیة            

 نحو توسیع الحلف شرقاالسعى ً. 
 األزمات الكبرى داخل ربط مستقبل األمن األوربى بالدور الذى یقوم بھ الحلف فى 

  .أوربا وعلى أطرافھا             
 فى األزمات األوربیة وفى الشرق األوسط إیجاد دور لھ .                                  

 
    إلى حلف شمال» وارسو « وعلى أثر ذلك انضمت عدد من الدول المنفصلة عن حلف - ٨

   ) ٦ -٣ (  م، الحظ خریطة  ٢٠١٥بنھایة عام  دولة ) ٢٨( األطلسى وبذلك بلغ أعضاؤه             
  .لتتعرف الوضع الحالي للحلف والدول األعضاء          
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 حلفاألثر الدوىل واإلقليمى لل
اردة زيــادة   - ١ رب الب دة الح  ح

شرقى  سكرین ال ین المع ب
ى           والغرب

سوفیتى  اد ال شا االتح إذ أن
ف  و ؛«حل  »وارس

مال  ف ش ة حل لمواجھ
 .األطلسى

سلح؛ انهمـــــاك  - ٢ باق الت ة س ى سیاس ین ف                                   الحلف
 .بصفة خاصة السوفیتى اق اقتصاد الوالیات المتحدة واالتحاد مما أدى إلى إرھ

ة إضعاف  - ٣ درة المنظم ى عدم ق ا أدى إل رى مم وى الكب ین الق  ھیئة األمم المتحدة بسبب التنافس ب
  .على تحقیق األمن والسالم الدولیین الدولیة

  - :التاىلكوقد كان حللف مشال األطلسى جهود يف حفظ السالم العاملي 
  
  
  
  
  
  

  
  

   حلف وارسو
    نشأة احللف

  
  الناتو ( أعضاء حلف شمال األطلسى  م لمواجھة تھدیدات١٩٥٥تأسس الحلف عام(  ،   
 األطلسى،  أسباب إنشائھ انضمام ألمانیا الغربیة لحلف شمال وكان من أبرز  

  ) الشرقیة( لمانیا الدیمقراطیةوتشیكوسلوفاكیا والمجر وأ فیا وبولنداالوقد وقعت ألبانیا ویوغس - ٢
سوفیتى اد ال ا واالتح ا وبلغاری و باسم  ورومانی ف وارس اق حل اون( میث صداقة والتع دة ال  معاھ

   وإلیھا نسب االسم، فى مدینة وارسو عاصمة بولندا، )والمساعدة المتبادلة
 

 

 ا تعھدت بدعم األعضاء فى الحلف، لكنھ ،ولم توقع الصین على المعاھدة - ٣



  خلف حمروس ميخائيل /االستاذ                     the challenge                      مذكرة التحدى   

   ٠١٢٨٨٦٤٧١٧٢ /٠١٠١٨٦٨٠٠٦١         in political geography              فى اجلغرافيا السياسية  

 ٨٠ خاص باموعات املدرسية 

 
 . م١٩٦٨ولقد انسحبت ألبانیا من الحلف عام  -٤
    ًوقد نص میثاق حلف وارسو على أن یكون مفتوحا النضمام الدول المحبة للسالم  -٥

   عن نظمھا السیاسیة واالجتماعیة، ویشترط إجماع الدول  كافة، بغض النظر      
  .األعضاء     

 انهيار حلف وارسو
  ًشھد العالم منذ منتصف الثمانینیات من القرن العشرین عدیدا من التحوالت الكبرى على          - ١

  .السوفیتى وأوربا الشرقیة، وقد أثرت ھذه التحوالت فى العالقات الدولیة صعید االتحاد            
 

ام كان انھیار حلف وارسو نتیجة تداع            ذ ع دأت من رة، ب                   م١٩٨٥یات كثی
ولى دما ت سوفیتى عن رئیس ال سابق  ال شوف( ال سل ) جوربات سوفیتى  ال اد ال ى االتح طة ف

  : البناء االقتصادي من خالل سیاستھ الجدیدة والتي تمثلت في إعادة وأعلن عن
 واالنفتاح السياسي الشفافية . 
  على القطاع الخاصاالعتماد . 
 السوفیتي  المستثمرین األجانب على االستثمار داخل االتحادعتشجي. 
 على الغرباالنفتاح االقتصادي  . 

 ، ًوقد فشلت سیاستھ فى إیجاد نظام أكثر تطورا - ٢
   یتیة من ناحیة، ودول حلفالجمھوریات السوف االنفصالیة تظھر بین وبدأت النزعة             
  .وارسو من ناحیة أخرى             

   م عام بدایة تسارع التغیرات١٩٩٠وكان عام  - ٣
  األلمانیة،  وأعلنت الوحدة  ُإذ ھدم سور برلین،) أ              (  
  بإعالن نفسھا دول مستقلة،  الجمھوریات السوفیتیة وبدأت) ب             ( 

  مستغلة الفوضى السیاسیة فى االتحاد السوفیتى،                      
  التزاماتھا فى الحلف، ما سھل على دول حلف وارسو التحلل من  وھذا)  جـ             ( 

  .ًّالحلف رسمیا  م حل١٩٩١إلى أن أعلنت روسیا فى عام  - ٤
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الدولیةشھد العالم عبر تاریخھ الطویل تطورات متالحقة وتحوالت كبیرة فى العالقات  ١-  
دولة تستطیع أن تعیش بمعزل عن غیرھا من الدول، إذ ال بد أن تقوم بینھا وبین الدول  فال توجد) أ ( 

  متبادلة، األخرى عالقات 
 كاألحالف السیاسیة، والعسكریة، والتكتالت مختلفةً التأخذ أشكا متبادلةالعالقات ھذه ال) ب(

   االقتصادیة، وغیرھا
ًوعن طریقھا تستطیع أن تفتح آفاقا جدیدة لتبادل الخبرات فى مختلف المجاالت، بما یؤمن ) ج ( 

  .مستقبلھا ویحقق لھا التقدم واالزدھار
  مفهوم العالقات الدولية وتطورها عرب الزمن: ًال أو

 :العالقات الدولية          
         

 
  تطور العالقات الدولية عرب الزمن

  فى العصور القدمية والوسطى 
   -  :نت ھناك عالقات دولیة قدیمة بین الدول ومن أمثلتھا ما یلىكا

 ملك الحیثیین » خاتوسبل «مع » رمسیس الثانى «المعاھدة التى عقدھا الملك الفرعونى  .١
  .لتنظیم مبادئ الحرب والسلم بین الدولتین م. ق١٢٧٨عام          

 كانت منطقة الشام مسرح عالقات الفرس والروم مع الممالك الخاضعة لكل منھما، حیث  .٢
  .الصراعات بینھما للعدید من         

  مع القوى التى عاصرتھا فى مختلفعالقات الدولة اإلسالمیة المتعددة مع جیرانھا أو .٣
  .العصور         

  
  
  

الوحدة 
  الرابعة
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  فى العصر احلديث 
      اآلخر خاصة منذ الثورة زادت العالقات الدولیة بین الدول وزاد اعتماد بعضھا على البعض .١

  ، الصناعیة         
 

  بأسره عالقات جوار إلى آفاق أوسع شملت العالم  والتى نقلت العالقات بین الدول من -١
  .العالقات من مجرد الحرب والسلم إلى مجاالت أخرى متعددة  ونقلت معھا نوعیة - ٢

  دلیل على ذلك  وخیر  تشعبت العالقات الدولیة بین دول العالم، وفى الوقت احلاىل .٢
                                     بعثة على حدة  البعثات الدبلوماسیة ألى دولة، ونوعیة التمثیل داخل كل        

  )إلخ.. وتعلیمى،  واقتصادى، وعسكرى، وثقافى، صحى، سیاسىل تمثی       ( 
ثانيا
ً

  العوامل املؤثرة فى العالقات الدولية: 
ًّتتأثر العالقات الدولیة سواء سلبا أو إیجابیا، و ًضعفا أو قوة، نموا أو اضمحالالً ًّ  بعوامل كثیرة ً

  :ومتشابكة، ویتضح ذلك مما یلى ومتنوعة
 تختلف بالطبع عن دولة   فالعالقات الدولیة لدولة ھامشیة مثل نیوزیالندا وأسترالیا:املوقع  .١
  .العالم كمصر مركزیة ذات موقع إستراتیجي على خریطة           
 المساحة من إمكانیات   دولة ذات مساحة عمالقة كروسیا االتحادیة بكل ما تحملھ:املساحة .٢

  .قزمیة المساحة  بالتأكید عالقاتھا الدولیة عن دولةتختلف           
 مجلس األمن بعد الحرب  ًا دائما فىًدولة بوزن الصین السكاني احتلت مقعد :عدد السكان .٣

  األمم المتحدة، ولم تكن الصین ذات ثقل اقتصادى أو  العالمیة الثانیة والذى یعد أھم أجھزة          
  . )سكان العالم  من ربعًالأقل قلی( یؤھلھا لشغل المقعد حینھا إال حجم سكانھا  عسكرى         
  الدولیة، تخشاھا  ًأساسیا على مسرح العالقاتً أصبحت الصین العبا :الوزن االقتصادي .٤

  على إقامة عالقات دولیة معھا فى كافة  القوى الكبرى األخرى وتتسابق فى نفس الوقت           
  .االقتصادي وتطویر قدراتھا العسكریة المجاالت نتیجة لتقدمھا                   

ًكرى دورا مؤثرا تلعب قوة الدولة فى المجال العس:القوة العسكرية .٥   فى العالقات الدولیة،  ً
    فما . فى بدایة األلفیة الثالثة خیر شاھد على ذلك وخریطة العالم السیاسیة بعالقتھا الدولیة           
   ًمؤثرا فى  ً تلعب دورا- الوریث األكبر لالتحاد السوفیتى السابق-االتحادیة زالت روسیا         
  .فى سوریا اث العالمیة مثل مشكلة أوكرانیا واألوضاعكثیر من األحد         

ثالثا 
ً

  العالقات الدولية فى احلرب والسلم: 
  طبيعة العالقات الدولية فى احلرب

یئ زمان أو مكان، والتاریخ مل كانت الحرب وما زالت من سمات الحیاة البشریة لم یخل منھا
  .لیمیة أو العالمیةالمحلیة أو اإلق بالشواھد على ذلك سواء منھا الحروب
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  ما املقصود باحلرب؟ وما أسبابها؟
احلرب


 

 
وآالف  البشریة من حروب عدیدة قضت على عشرات المالیین من النفوس ًنظرا لما تعرضت لھ  -١

أن العالقات بین الدول تكون  وجوھرھاالمالیین من األموال جاءت فكرة المنظمة العالمیة 
ًق أمنا، وأشمل تعاونا،ًأكثر سلما، وأعم ً   

إلنشاء منظمتین دولیتین  وكانت الحربین العالمیتین األولى والثانیة من أقوى الدوافع العالمیة - ٢
 :مھمتھما األساسیة المحافظة على األمن والسلم الدولیین ھما

  عصبة االمم
  

  هيئة االمم املتحدة

 - ١٩١٤( بعد أن وضعت الحرب العالمیة األولى  - ١
 م ١٩١٩وزارھا عقد مؤتمر الصلح عام أ  )١٩١٨

  فى باریس، 
تضمنھ إقامة منظمة عالمیة  وكان من أھم ما

    عصبة األمم عرف باسم
  تكرار الحروب ) اى تمنع ( دون لیحول 

كان من مهامها ضمان السلم ومنع احلروب  - ٢
   الدولية وتنظيم العالقات

 
أدت إلى فشل  عة من األسبابوقد تضافرت مجمو

  : أھمھا العصبة
  عدم انضمام دول كبرى كالوالیات المتحدة واالتحاد

   السوفیتى
 ،وانسحاب دول أخرى كالیابان وألمانیا 
  ،وافتقار العصبة إلى قوة عسكریة تابعة لھا   
 ١٩٣٩العالمیة الثانیة عام  وانتھت باندالع الحرب  

ة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانی - ١
  م تعددت الجھود المنادیة١٩٤٥

 بإقامة منظمة دولیة جدیدة 
ًلتكون أكثر ثباتا وأعمق أثرا  ً

على حل المشكالت  وأكثر قدرة
  الدولیة،

میثاق ھیئة األمم ى وتم االتفاق عل -٢
فى مؤتمر سان  المتحدة

   م١٩٤٥فرانسیسكو عام 
 وھدفت إلى -٣
 السلم واألمن  الحفاظ على

  الدولیین، 
 عیم التعاون الدولي فى مختلفوتد 

 المجاالت،
وتم اختیار مدینة نیویورك   -٤

ًلتكون مقرا دائما للھیئة ًّ  
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  دور منظمة األمم املتحدة فى حل بعض املشكالت والنزاعات الدولية
  

  من الناحية اإلنسانية  من الناحية السياسية
  .حرر فى العالم مثل تونس والجزائر حركات التمساندة -١
أو التخفیف من حدتھا عن  لھ  العدید من النزاعات الطویحل -٢

طریق ارسال قوات متعددة الجنسیات مثلما حدث قى افغانستان 
  والعراق 

مراقبین دولیین فى مناطق التوتر مثل الشرق االوسط  ارسال -٣
  وشبھ القارة الھندیة 

  .ول مثل البوسنة وكرواتیا لبعض الد قوات حفظ السالم إرسال -٤

  فى العالملالجئین قدیم المساعداتت -١
  .والھرسك مثل فلسطین والبوسنة

 فى مناطق تقدیم اإلغاثة اإلنسانیة -٢
  مثل الزالزلالطبیعیة الكوارث

  .والفیضانات
مناطق   فىدعم حقوق اإلنسان -٣

  .مختلفة من العالم

  ) عيوبها ( أو  ) سلبيات( ما املآخذ الىت تؤخذ على االمم املتحدة ؟ 
  ورغم الجھود التى تبذلھا الھیئة إال أنھ یؤخذ علیھا

  الكبرى على قراراتھا،  ھیمنة الدول - ١
  .الفلسطینیة وعدم الحیادیة فى بعض القضایا مثل القضیة - ٢

  طبيعية العالقات الدولية فى السلم
  :طریق اتجھت الدول لحل النزاعات الدولیة بینھا في حالة السلم عن

  .وضاتاملفا - ١
  . )طرف ثالث بین متصارعین(  الوساطة - ٢
  . )دولة متبرعة قد تكون صدیقة للطرفین(  املساعى احلميدة - ٣
الطرفین یتضمن  إحالة النزاع إلى لجنة محایدة مھمتھا تقدیم تقریر إلى(  التوفيق - ٤

  .)اقتراحات واضحة من أجل إجراء تسویة بینھما
ً دولتین ویعد الحكم إلزاما ر الحكم بین، وھذا ھو األسلوب القانونى حیث یصدالتحكيم -٥

  مثل قضیة طاباللطرفین 
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    -:أثاره فیما یلى عالمى تمثل ال حدثھذا ال تأثرت خریطة العالم السیاسیة ب
 یعرف بالمعسكر الشرقى الذى كان یتزعمھ االتحاد  انفرط عقد ما كانھ بسقوط  - ١

  السوفیتى السابق،         
          اقتصادیة وكتلة)  حلف وارسو( وسقط معھ كل ما ارتبط بھ من حلف عسكرى - ٢

 ) الكومیكون(         
 ًن عنصر التوازن قد سقط أیضا معھ،ببساطة إ یمكن القولھ وبسقوط - ٣
 السابق أن أصبح فى العالم قوة عظمى واحدة انفردت وحدھا  وترتب على الحدث - ٤

  وأصبح لھا الید العلیا فى كل األحداث العالمیة التى تلت ھذا الحدث، بالقمة،        
 عندما تحدث  یدعو إلى عالم جدید،» جورج بوش األب «وظھر الرئیس األمریكى  - ٥
  كتعبیر عن السیطرة شبھ  »إمكانیات قیام نظام عالمي جدید « م عن ١٩٩١عام         

  .المطلقة للوالیات المتحدة                       
  مفهوم النظام العاملى اجلديد -:ًالأو  

جمموعة التفاعالت بني أعضاء اتمع الدويل على املستويني اإلقليمي : النظام العاملى اجلديد
والتي جتري وفقا لنسق أو منظومة معينة مستقاه من فلسفة العوملة امليوالع

ً
.  

فرضتھ ظروف العالم  وھذا النظام فى الحقیقة لم یكن ثمرة اتفاق بین الدول، وإنما - ١
  ، فى الفترة التى تلت الحرب الباردة 

ى ًالمتحدة األمریكیة على نشر ھذا النظام ، وأحیانا فرضھ عل وتعمل الوالیات - ٢
  بوسائل مختلفة، العالم
ثانيا
ً

  مراحل تطور النظام العاملى اجلديد: 
  :اآلتي هناك خلفية تارخيية للنظام العاملي اجلديد، ميكن إجيازها فى

خالل الحرب العالمیة " ویلسون" الرئیس األمریكيأول من طرح فكرة نظام عاملي جديد هو   - ١
  .ًر مبدأ لنظام عالمي جدیدوضع أربعة عش والذي)   ١٩١٨ -  ١٩١٤(األولى  

الوحدة 
  الرابعة
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 لرئیس االتحاد السوفیتي العاملي  فى اخلطاب السياسيظهر النظام العاملي اجلديد للمرة األوىل  - ٢
  أعلن عن بدء حقبة جدیدة بالتعاون مع الغرب ونھایة الحرب الباردة عندما" جورباتشوف"السابق

  ،الدولتني ت بنياعتبار أن هناك جمموعة من املبادئ احلاكمة للعالقا على

  : وهذه املبادئ احلاكمة اجلديدة هي
  .نزع السالح - ١
  . من توزان القوىًإحالل مبدأ توازن المصالح بدال - ٢
  .نزع الصفة األیدلوجیة عن العالقات الدولیة - ٣
  .البشریة ًالعمل من أجل تخطى الحواجز والصراعات تحقیقا لمصالح - ٤

جورج ( الرئیس األمریكي األسبق ن خالل خطاب م م١٩٩٠عرف املصطلح وشاع منذ أزمة اخلليج  - ٣
ًللخطر لیس بلدا صغیرا فحسب، بل فكرة حیویة ھي فكرة  إن ما یتعرض: "حین قال) بوش األب ً

   ".العالمي الجدید النظام
فالتطورات والتغیرات التى حدثت على الساحة الدولیة فى السنوات األخیرة دفعت إلى 

  لمي جدید ومن أبرز متغیراتھضرورة إقامة نظام عا اإلعالن عن
  متغريات النظام العاملي اجلديد

 
 االقتصادي، والسیاسي،  ؛ الستكمال وحدتھا بمحورھاسعي دول أوربا الغربية - ١

  والتى  )بدول المجموعة األوربیة( األوربیة المشتركة تعرف واالجتماعي، وباتت السوق          
 االقتصادیة؛ لتحقیق التكامل االقتصادي التكتالتتسعي إلى التطور نحو المزید من          

 مكانة مھمة فى الساحة   للحصول علىسعي الدول الصناعية اآلسيوية الناشئة - ٢
 ) .الصین، كوریا، سنغافورة، الھند، مالیزیا (الدول  االقتصادیة والسیاسیة ومن ھذه          

 والمؤثر فى النظام االقتصادي  ال لھما دورھما الفعظهور اليابان وأملانيا كقوتني عظميني - ٣
 العالمي واألسواق العالمي          

 وظھور الثورة العلمیة  ،الثورة الصناعية الثالثة والىت يطلق عليها الثورة املعلوماتية - ٤
 .والتكنولوجیة           

  - :إجياد حلول لعدد من القضايا العاملية مثل  - ٥
 العراقیة اإلیرانیة،  انتھاء الحرب 
 نتھاء االحتالل السوفیتي ألفغانستان،وا 
 ونھایة الحرب األھلیة اللبنانیة وغیرھا. 

  واألمن الدولیین، وتكوین قوات   فى الحفاظ على السلمتدعيم دور هيئة األمم املتحدة - ٦
 .أداء مھماتھا حفظ السالم القادرة على           
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ثالثا
ً

 خصائص النظام العاملى اجلديد: 
 :لعاملى اجلديد بعدد من اخلصائص ميكن إجيازها فى الشكل التايليتميز النظام ا

 والتكنولوجیا وسائل االتصال والعلوم فى الثورة اهلائلة - ١
 االقتصادیة الكبرى المتبادل وظھور التكتالت  ظاھرة االعتماد الدولىبروز - ٢
 العالمیة  التجارةحترير - ٣
 التى یواجھھا العالما  المشاكل والقضایتدويل - ٤
 مثل البنك الدولي وزیادة دور المؤسسات المالیة شركات متعددة الجنسیات الظهور - ٥
 الوطنیة  دور السیادةتقلص - ٦

رابعا
ً

 أهداف النظام العاملى اجلديد: 
 :توجد العديد من األهداف املعلنة للنظام العاملي اجلديد، والىت ميكن إمجاهلا فى اآلتى

 .ألمم المتحدةالمحافظة على االستقرار العالمى واحترام دور ا - ١
 .احترام سیادة كل دولة، واستقاللھا وعدم المساس بوحدتھا الوطنیة - ٢
 .نشر قیم الدیموقراطیة، واحترام حقوق اإلنسان، وحق الشعوب فى تقریر مصیرھا - ٣
خامسا
ً

  تاثري النظام العاملى اجلديد على الدول املتقدمة والنامية: 
ًالجدید أن لھ تأثیرا كبیرا  ظام العالمىأوضحت األحداث العالمیة منذ ظھور ما یسمى بالن ً

 :أبرز مظاھر ذلك على دول العالم المتقدم منھا والنامى ومن
 ومن ثمالرأسمالیة،  ح، والمال، والتكنولوجیا من قبل دول الغربال مطلق للساحتكار - ١

والمالیة والتكنولوجیة والتبادل التجارى لصالح  تحویل كثیر من المساعدات االقتصادیة
 .ًبین شرق أوربا والغرب عموما على حساب الدول النامیة عالقات الجدیدةال

 یدور الصراع ولذلك  التكنولوجیا من أجل الوصول إلى أعلى معدالت اإلنتاج،توظيف - ٢
 اليورانيوم:  مثلالمتقدمةالصناعات التكنولوجیة  الخفى على المواد الخام التى تدخل فى

ًمطمعا  النامیة وخاصة دول قارة إفریقیا، مما یجعلھاخاماتھ فى بعض الدول  والذى تتوفر
 .للدول المتقدمة

 . الدور الذى تلعبھ حركة عدم االنحیاز فى العالقات الدولیةتضاؤل - ٣
كان من أهم أسباب سقوط االحتاد السوفيىت السابق عجزه عن تطوير نظم إنتاجه  - ٤

ذا درس لكل الدول النامیة، ، ویعد ھباملستوى السائد فى الدول الغربية االقتصادى مقارنة
  .ًأوضاعھا االقتصادیة باالعتماد على الذات أوال وجرس إنذار لھا بإصالح

 . األمریكى فى الشئون الداخلیة لبعض الدولالتدخل - ٥
 . األمن الثقافي العربي من خالل إحالل قیم العولمة السلبیةاخرتاق - ٦
ا حدث فى الصومال والكونغو  العنف، وقیام الحروب األھلیة، وحروب الحدود كمانتشار - ٧

  .وأفغانستان
  مع خالص متنياتى القلبية باحلصول فقط على الدرجة النهائية مع سلسلة التحدى

   خلف حمروس ميخائيل/إهداء  أ 
  اجلغرافيا واالقتصاد مبدرسة مطاى الثانوية بنني) أ ( معلم أول  

 


