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 (1) بين قارن األول السؤال    

 اإلقليم  األمة  الدولة 

( أرض)سياسية وحدة التعريف
 مستقرة حكومة تحكمها
 شئونها علي تسيطر

 الداخلية
 وتشغل( حكومة)والخارجية

 سطح من معينة منطقة
 تضم و( مكان) األرض
 (شعب) دائمين سكانا

 من رقعة علي تعيش البشر من جماعة
 بين تربط طويلة يةزمن لفترة األرض
 واللغة كالدين مشتركة روابط أفرادها

  المشترك التاريخ والتقاليد والعادات
 األمة مثل دول عدة في األمة توجد وقد

 الشعب مثل واحدة دولة أوفي العربية
 البولندي

 وضع يتم مساحية جغرافية وحدة
 ومعايير  أسس وفق حدودها
 الجغرافيين بواسطة علمية
 الخصائص من وعةبمجم ويتميز

 تعطيه التي والبشرية الطبيعية
 عن وتميزه المستقلة شخصيته

 األقاليم باقي

 والدولة االمة( 2) 

 ؟ راليدالكونفي النظامو الفيدرالي النظام    (3)

 الكونفيدرالي النظام الفيدرالي النظام 
 نتيجة يتكون نشأته

 دولة في المستقلة الدول من عدد اندماج-1 

 وكندا المتحدةوالمانيا الواليات مثل االتحاد
   واستراليا

 مثل المساحة في رةصغي دول الي الدولة تفكك-2

 السابق السوفيتي االتحاد

 اتحاد في أكثر أو دولتين انضمام نتيجة يتكون
 وغايات  أهداف لتحخقيق بينهما معاهدة تنظمه

 حكومة الي الصالحيات بعض وتعهد مشتركة
 مركزي

 وسياستها بشخصيتهاالقانونية دولة كل احتفاظ مع
  والداخلية الخارجية

 البالد شئون في المشاركة في لحقا له الشعب-1 خصائصها

 المركزية
 فيدرالي بدستور تتمتع-2

 والسلطة المركزية السلطة بين التوازن تحقيق-3

  المحلية
 السلطة في المحلية السلطة تمثيل يتم-4

 المركزية
 كونفيدرالي نظام الي تتحول ان اليمكن-5

 دولتين بين معاهدة ينظمه اتحاد-1

 المستقلة بعاصمتها دولة كل تحتفظ-2

 الخاص علمها دولة لكل-3

 هناك يكون قد بهاأو خاصة نقدية عملة دولة لكل-4

   االوربي االتحاد لدول اليورو مثل موحدة عملة
 دستورها دولة لكل-5 

 الدبلوماسي التمثيل في الحق دولة لكل-6

 بعد فيما فيدرالي اتحاد الي يتحول ان يمكن-7
 االمور

 المتعلقة
 بالسيادة

 دون فقط المركزية الحكومة اختصاص من تكون
 الواليات حكام ودور واالقاليم الواليات حكومات

 الي بالضافة السكان شئون ادارة في يتمثل
 الفيدرالي البرلمان في ممثليهم

 الدول تمثل التي االقليمية الحكومات حق من تكون
 االتحاد النظام هذا أمثلة االتحادمن في المشاركة

 والذي1892عام وجامبيا السنغال واتحاد االوربي

 االختالف أوجه الشبه أوجه
 يتشابه كالهما.....
 عناصر في

  وهما  التكوين
 واالرض  الشعب

 الحاكمة السلطة مكوناتها أهم من التي الدولة عكس  حاكمة سلطة التطلب األمة...أوال
 سياسية حدود لها الدولة عكس   خصائصها تختلف دولة من أكثر في تعيش قد مةاأل..ثانيا

 وفاصلة حاجزة
 اللغة مثل للدولة بالنسبة ضرورية ليست التي الخصائص من العديد علي تحتوي األمة ثالثا

 بها يوجد سويسرا أن كما مختلفة جنسيات فيها يعيش المتحدة فالواليات التقاليد و والعادات
 مختلفة لغات ثالث

 (الدولة) االولي الوحدة

 هللا أذكر   
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 1881عام انهار

 الحبيسة والدولة البحرية الدولة(4)   

 الحبيسة الداخلية القارية الدول الساحلية البحرية الدول
 كالبحار المائية المسطحات علي وتطل سواحل لها التي)

  مزاياها  والمحيطات
   عوائق دون الخارجي بالعالم الدولة اتصال يسهل-1

   المجاورة والدول الدولة بين الحضاري التأثير في يساعد-2

   البحرية الثروات من بالعديد الدولة تتمتع-3

 الشاطئية السياحة وجود-4

 مائية مسطحات علي تطل وال سواحل لها ليس التي)
 مباشر اتصال لها وليس اليابس داخل تقع التي وهي

 43 عالمال في وعددها وأفغانستان اثيوبيا مثل بالبحر

 دولة
 الدول طريق عن الخارجي بالعالم تتصل الدول هذه

 المجاورة

 البحرية الدول أنواع(5)    

 بوجهة البحر علي تشرف دول
 واحدة

 بوجهتين البحر علي تشرف دول
 بحريتين

 جهاتها جميع من البحر علي تشرف دول
 جزرية دول وتسمي

 وبريطانيا والفلبين اليابان لمث وفرنسا والسعودية مصر مثل وشيلي سوريا  مثل
    الهامشية أو المركزية المواقع (6)

 الهامشي الموقع المركزي الموقع
 التي مصر مثل  القارات داخل جغرافيا المتوسط هو

 بالعالم اتصالها يسهل مما العالم قارات تتوسط
 نيوزيلندا دولة مثل االطراف علي يوجد الذي هو........ 

 

 والحرب؟ السلم في الدولة علي لمساحةا ماأثر (7)   

 الصغيرة المساحة الكبيرة المساحة
 ثروتها تنوع وبالتالي الجيولوجي التنوع الي تؤدي-1

 والصين المتحدة والواليات روسيا مثل المعدنية
 بالعمق الدفاع نظرية تتبني ان الدولة تستطيع-2

 ديةاالقتصا الموارد استغالل الي يؤدي مما السكان كثرة-3

 ومصانعها سكانها ابعاد الحرب وقت في الدولة تستطيع-4

 الحروب مناطق عن
 سلبياتها عن أما

 من واإلمكانيات الجهد من المزيد بذل الي تحتاج فالدولة
 عليها والسيطرة اراضيها حماية أجل

 بسهوله شئونها وإدارة السيطرة الدولة تستطيع-1

 واردهام واستغالل أجزائها جميع تنمية تستطيع-2

 سلبياتها عن أما
 واحتاللها اختراقها من يسهل قد الصغيرة المساحة فإن
 المانيا قامت حينما الثانية العالمية الحرب في حدث كما

 دولة باحتالل العراق قامت كما وبلجيكا هولندا باحتالل
 الكويت

 تضررا أكثر تكون الصغيرة المساحة ذات الدول أيضا
 اطبيعية الكوارث حالة في

 االتحادية والدولة الوحدوية الدولة( 9)       

 االتحادية الوحدوية
 واحد نيابي ومجلس واحدة حكومة بها يوجد التي الدولة هي

 داخلها السلطات  جميع علي الحكومةالمركزية تسيطر وفيها
 الحكومةالمركزية من قراراتها داخلها ادارية سلطة كل وتستمد

 خصائصها
 التي العاصمة هي واحدة ونواه قلبا هال-2  سكانها تجانس-1

 طبيعية عوائق التوجد-4 صغيرة مساحتها-3 الدوله حولها نمت

 كثافتها ارتفاع-5 اندماجها يسهل مما داخلها جغرافية أو

 ألي ينقسم الحكم نظام فيها يكون الدول وهذه
 الكونفيدرالية-2   الفيدرالية-1هما  نوعين

 وهما الدستور يحددها وظائف منهما ولكل
 مثل السيادية باالمور  مايتعلق ماعدا متشابهان

 الخارجي والدفاع الخارجية والسياسة الجيش
  الداخلي واالمن

 السلطة وحدة-  2السيادة وحدة-1  خصائص
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 كذلك والفلبين اليابان  الوحدوية الدول أمثلة السكانيةومن
 فرنسا دولة في يتمثل المثالي النموذج لكن الصين

 لدولا أشكال(8)

  الدستور وحدة-4الدولة اقليم وحدة-3 السياسية

                                                        الدولية الشخصية وحدة-6   الجنسية وحدة-5

 خصائصه الشكل
 المندمج

 (المنتظم)
 متساوية أطرافها الي الدولة وسط من المسافة تكون وفيه
 الشكل هذا مميزات وأهم

 متساوية أبعاد علي تكون أطرافها ألن    ؟لماذا السيطرة علي الحكومة قدرة-1

 قصيرة تكون الدولة حدود ألن           ؟ لماذا الداخلية االدارة حسن-2

 الحركة في المكانية الحرية لجيشها توفر-4   الحدودية الصراعات من يقلل-3
 المندمج

 البروز ذو
 لها مجاورة دولة في بارزا يكون منها جزء عدا جةمندم الدولة تكون الشكل هذا في

 المستطيل
 النحيل

 وقد  المستطيل بشكل أشبه الدولة وتكون عرضها أمثال ستة نحو الدولة طول يبلغ الشكل هذا في
 حدودها عن الدفاع أو االتصال مسألة في للدولة مشكالت -  1الي الشكل هذا يؤدي

 العربية الدول مع إسرائيل به تقوم كما الصراعات -2 

  للجنوب الشمال من االمتداد كان اذا المناخ تنوع -3

 ومنغوليا تركيا لذلك مثال المناخ تنوع الي يؤدي فال للغرب الشرق من االمتداد كان اذا أما
  جغرافيا مترابطة غير الدولة أراضي تكون وفيه المجزأ

 أشكال ثالثة علي وهي                          

 مجزأة بحرية دولة
 بين المياه تفصل وفيها

 وتسمي أراضيها
 مثل الجزرية بالدولة
 واندونيسيا اليابان

 مجزأة برية دولة
 تفصل التي الدول وهي
 أخري دولة اراضيها بين
 تفصلها التي أالسكا مثل
 المتحدة الواليات عن كندا

 مجزأة برية بحرية دولة
 أراضيها من جزء يكون التي الدول وهي

 مثل جزيرة األخر والجزء باليابس متصال
 سردينيا وجزيرتي االيطالية الجزيرة شبه

 المتوسط البحر يفصلهما التي وصقلية
 

 الشكل 
 المحتوي

 (المحتواه)

 في الدولة لهذه تابعة تكون وهي  واحدة بدولة جهاتها جميع من محاطة تكون التي الدولة وهي
 والعسكرية واالقتصادية السياسية قوتها فيضع يؤدي مما والخارجية الداخلية سياستها

 بإيطاليا المحاطة ريمو سان-2   أفريقيا جنوب بدولة المحاطة ليسوتو  -1 مثل

 العاصمة؟ اختيار عوامل (11)

 القومية السيادة والدفاع الحماية المواصالت سهولة التاريخي العامل
 بعض أن حيث

 أتم إنما المدن
 كعاصمة اتخاذها
 امكانته بسبب

 مثل التاريخية
(  ايطاليا)روما

( فرنسا)باريس
 (مصر)ةالقاهر

 بسبب عاصمة اختيارها تم مدن هناك ان حيث
  مثل مواصالتها

   الدولة بباقي اتصالها سهولة( اسبانيا)مدريد-1

 النيل نهر علي لوقوعها(السودان)الخرطوم-2

 ساحل علي تقع التي(موريتانيا)نواكشوط-3

 االطلنطي المحيط

 اختيار تمي حيث
 عن بعيدا العاصمة
 تكون وبالتالي الحدود
 مناطق عن بعيدة

 والحروب الصراعات
 مدينة اختيار مثل

 من بدال(تركيا) انقرة
 اسطنبول

 الدولة تحرص حيث
 تكون ان علي

 ضمن العاصمة
 القوميات منطقة
 مثل  الكبري
 حيث(روسيا)موسكو
 السالفية االغلبية

 التاريخي المعيار حسب ( أنواعها)العواصم تصنيف( 11)

 اصطناعية طبيعية
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 مثل طبيعيا تاريخيا نموا نمت التي وهي
 القاهرة*روما*باريس-لندن 

 مثل تاريخية جذور لها وليس حديثا إنشائها تم
 استراليا)كانبرا-2(     البرازيل)برازيليا -1  

 الموقع حسب العواصم(12)

 مجزأة مستقدمة دائمة
 التي التاريخية العواصم هي

 قرون عدة للدولة مركزا ظلت
 السابقة التاريخية المدن مثل
 والقاهرة وروما لندن

 اماكن الي أماكنها من نقلها تم التي هي
 اليابان قيام مثل مختلفة السباب أخري
 الي كيوتو مدينة من عاصمتها بنقل

 الهادي المحيط ساحل علي الواقعة طوكيو

 ينب والسلطات الوظائف توزيع يتم وفيها
 مثل توافقي كحل وذلك عاصمة من اكثر

 مدينة في يوجد برلمانها أن حيث هولندا
  امستردام في الملك مقر بينما الهاي

 أهميتها حسب الدولة قلب(13)

منطقة القلب ذات االهمية 
 االقتصادية

منطقة القلب ذات 
 االهمية السياسية  

منطقة القلب ذات االهمية 
 الثقافية و الدينية

القلب ذات التركيز منطقة 
 السكانى  

تتركز فيها األنشطة االقتصادية 
 المهمة فى الدولة مثل 

إقليم البحيرات الخمس بين  :
 الواليات المتحدة

تتركز فيها المقرات 
السياسية ومنها 
 تصدر القرارات

تتركز فيها المؤسسات 
الثقافية والمراكز الدينية 

كمكة المكرمة فى المملكة 
 ةديالعربية السعو

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

 .من مناطقها

 الدولة قوة في المناخ أثر(14)

 (البارد او الحار ) المناخ المتطرف  المناخ المعتدل

يزيد من فاعلية األنشطة البشرية فى  -
مختلف المجاالت، مما يساعد على قوة 

ل فى معظم دول الدولة كما هو الحا
 .حوض البحر المتوسط

يؤدي المناخ البارد أو الحار إلى الحد من فاعلية األنشطة البشرية،  -
شمال روسيا وشمال كندا : وجعلها مناطق خالية أو قليلة السكان مثل

بفعل البرودة، والصحاري الحارة فى معظم شمال إفريقيا بفعل الحرارة 
 .والجفاف

 الدولة في الالجب وعيوب مميزات(15)

 الجوانب السلبية للجبال ا لجوانب االيجابية للجبال في الدولة

تمنح الجبال الدولة مزيد من القوة؛ ألنها تشكل مواقع إستراتيجية فى المراقبة  -1
 .والدفاع

تشكل الجبال حدودا طبيعية واضحة بين كثير من الدول كجبال البرانس بين إسبانيا  -2
 .وفرنسا

إما لالصطياف مثل جبال . ناطق الجبلية فى كثير من الدول مناطق سياحيةتشغل الم -3
 .بالد الشام،  أو مناطق للتزلج على الثلوج شتاء  مثل جبال األلب فى أوربا

 توجد بها الثروات المعدنية التى تعد أساس الصناعة -4
الجدى  )سيناء كما تعد الممرات التى تخترقها على جانب كبير من األهمية مثل مضايق   -5
،  والتى توجد إلى الشرق من قناة السويس، وتمثل خط الدفاع األمامى عنها، وتمثل (

 خط المضايق»أهمية إستراتيجية كبرى  

صعوبة االتصال بين : 1
إعاقة -2أجزاء الدولة، 
تحقيق التنمية 

تعزيز روح   -3الشاملة،
االنفصال لبعض األقليات 

: فى بعض الدول مثل
م كتالونيا فى أقلية إقلي

 .إسبانيا

 للسكان الكبير الحجم وعيوب مميزات(16)

 السلبيات االيجابيات

 صعوبة توفير الغذاء-1 اعداد جيوش كبيرة وضخمة العدد مثل الواليات المتحدة والصين-1
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 توفر قوي بشرية ضخمة في مجال التنمية-2
 تتيح فرص ظهور المبدعين في المجاالت المختلفة-3
 (تحدة والصين للميداليات في االوليمبيادمثال اكتساح العبي الواليات الم)

 صعوبة توفير االمن والحماية-2
 ظهور حركات التمرد واالنفصال-3

 

 أثر حجم السكان علي كال من المجالين (17)

 العسكري االقتصادي

الشك أن عدد السكان الضخم يساعد الدولة في إنشاء -1 
اقتصادي مثل صناعة  مصانع كبيرة الحجم علي اساس

 الطائرات والسيارات ومواد البناء
ولذا فإن الدول الكبري انما تتسابق علي جذب أكبر عدد  

 من العلماء عكس الدول النامية التي تعاني من هجرة العقول
كذلك تهتم الدول الكبري بالتكنولوجيا والتقدم العلمي -2

 وهما اساس تقدم الصناعة
س حسب توفر المواد الخام االولية فتقدم الصناعه حاليا لي

 بل حيث تنتشر العقول المفكرة والمهارات والتكنولوجيا 

الشك أن الحروب في وقتنا الحالي تعتمد علي االسلحة 
المتطورة اال انها تحتاج في الوقت نفسه الي العنصر 

 البشري في الخطوط االمامية والجبهة الداخلية
 ل في طور التجريبحيث ان الحرب االليكترونية التزا

فالهدف االساسي للحروب والصراعات انما فرض 
 السيطرة من خالل القوات البرية

وتوجد صعوبة كبيرة في هزيمة الدول ذات الكثافة 
السكانية المرتفعة الن بسط السيطرة عليها يحتاج 

أعداد كبيرة من القوات وهو مااليتوفر في الدول قليلة 
 السكان

 المختلفة كمالح أنظمة19)      

 الرئاسي شبه البرلماني الرئاسي
 خصائصه

 عن مستقلة فيه التنفيذية السلطة-1

 محاسبتها واليتم التشريعية السلطة
 الشعب من منتخبة ألنها
 حق وحدها لها التشريعية السلطة-2

 من منتخبة ألنها حلها واليتم التشريع
 الشعب

 من الثالثة للسلطات التام االستقالل-3

 اخري ناحية من التخصصو ناحية
 النظام لهذا مثال

 االمريكية المتحدة الواليات

 خصائصه
 القوانين مصدر هو برلمان وجود-1

 الشعب من ومنتخب والتشريع
 يحكم وال يسود الرئيس أو الملك-2

 ويكون الحكم يتولى  الوزراء رئيس-3

 الشعب من منتخب
 الحكومة بين متبادلة رقابة وجود-4

 االستجوابات- ريقط عن والبرلمان

 الثقة سحب أو طرح-2

  النظام لهذا مثال االخر جل منهما لكل فيمكن
 المتحدة المملكة 

 خصائصه
 بين وسط نظام هو-*

  النظامين
 علي منتخب رئيس يوجد-1

 التنفيذية السلطة رأس
 يشكل منتخب برلمان-2

 الحكومة

 بين مشتركة السلطة-3

 وينظمها والحكومة الرئيس
 الدستور

 فرنسا النظام لهذا المث

 بالنسبة واالنتخاب باألغلبية االنتخاب(18)       

 النسبي االنتخاب باألغلبية االنتخاب
 االعلي المرشح يكون وهنا
 صاحب هو االصوات في نسبة

 المقعد

 يحصل الذي المرشح فمثال المقاعد من نسبة الي االصوات نسبة تحويل يتم وفيها
 الدول وتختلف توزع التي المقاعد من%11علي يحصل االصوات من% 11 علي

  االصوات حساب حيث من بينها فيما
 القوائم ونظام الفردي بالنظام االنتخاب(21)        

 بالقوائم الترشح        يدالفر  االنتخاب

 مساحة تكون فيها-1

 وكذلك صغيرة الدائرة

 وتختلف مجمعة القوائم او االحزاب احد الناخب يختار حيث الحزبي االنتماء يغلب وفيها
 هي انواع ثالث الي القوائم
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 السكان عدد
 فيها الناخب يقوم-2

 المرشحين احد باختيار
 صوته منحهوي

  تغيير دون بترتيبها هي كما كاملة القائمة باختيار الناخب يقوم وفيها...المغلقة القائمة.-.1

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

 يختاره الذي وبالترتيب قائمة من اكثر من باالختيار الناخب يقوم وفيها... الحرة القائمة-3

 
 

  

 

    وهشاشه ضعفا وأكثر انتشارا أقل الكونفيدرالي االتحاد (1)

 عكس معاهدة بمجرد مرتبط ألنهتشاء وقتما االتحاد عن االنفصال في الحق الدول يمنح الوحدة من النظام هذا ألن

 سويسرا في حدث كما الدستور يحكمه الذي الفيدرالي االتحاد

 الدولة قوة علي الفلكي الموقع يؤثر(2)

  والزمن الوقت تحديد علي أهميتها تقتصر الطول لخطوط بالنسبة-1 

 (الخ جاف-حار-معتدل) الدولة في للمناخ العامة المالمح تحديد(أ وهي   متعددة فأهميتها العرض لدوائر بالنسبة-  2

 (الخ  التعدين-الرعي-الزراعة مثل يمارسونها التي االقتصادية االنشطة حيث من للسكان البشري النشاط في يؤثر(ب    

 االقليم ثراء علي تساعد التي المناخية الظروف تحديد-3   

 فيكتوريا بحيرة علي تطل أنها رغم ساحلية دولة أوغندا دولة التعد(3)

 لها المجاورة افريقيا بدول التقاء منطقة تعد بل الخارجي بالعالم التصلها ألنها        

 الدولة قوة علي البحري الموقع يؤثر (4_)

   لها المجاورة والدول الدولة بين الحضاري التأثير في يساعد-2  عوائق دون الخارجي بالعالم الدولة اتصال يسهل- 1  

 لها القومي الدخل في يساعد مما الشاطئية السياحة وجود-4  البحرية الثروات من عديدبال الدولة تتمتع-- 3   

    وسلبيا ايجابيا للدولة المجاورة الدول كثرة يكون قد-(5) 

 (ايجابيا) أسيا شرق أو أوربا غرب دول مثل بينها فيما التعاون تحقيق الي بالدولة المحيطة الدول كثرة يؤدي قد    

   المشكالت لها سبب مما دول8نحو بها يحيط التي السودان دولة في كما والخالفات النزاعات تصدير الي دييؤ قد أو   

 الدولة شكل أنواع أفضل( المننتظم)المندمج الشكل يعد(6)

 متساوية أبعاد علي تكون أطرافها ألن  السيطرة علي الحكومة قدرة-1    1

 الحركة حرية لجيشها وفرت- الحدودية الصراعات من يقلل-3 قصيرة تكون ولةالد حدود ألن الداخلية االدارة حسن--2  

 تفسر بم ثانيا

 هلل الحمد
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 اسطنبول من بدال تركيا)عاصمة انقرة مدينة اختيار  (7)

 والحروب الصراعات مناطق عن بعيدة تكون وبالتالي الحدود عن بعيده تكون حتي واألمان الحماية بهدف وذلك    

 ؟؟؟؟ داخلية ثورات او خارجى غزو اى من عاصمتها حماية على دولة كل تعمل (9) 

 جديدة حاكمة سلطة وبداية الحاكمة السلطة نهاية معناه خارجية او داخلية قوة اى يد فى العاصمة سقوط الن   

 الدولة اجزاء ايقاع ضابط العاصمة تعد(8)   

  االجنبية الدول وسفارات المختلفة السياسية القوي بها ان كما الثالثة الحكم سلطات الحكومة بها ألن    

 الدولة حركة في تؤثر التي القرارات   جميع منها وتخرج      

 لروسيا عاصمة موسكو مدينة اختيار(11)

 االغلبية حيث العاصمة اختيار الي الدولة فتلجأ السالفية االغلبية توجد حيث القومية السيادة لعامل وذلك    

 (دلل)  امل المؤثرة فى قوة الدولة تعد المظاهر التضاريسية من العو (11)

 فى نظام التصريف المائي فى الدولتتحكم التضاريس  -1    :يرجع ذلك إلى        

 .تعتمد طبيعة األنشطة البشرية إلى حد كبير على نوع المظهر التضاريسي السائد فى الدولة -2      

 تؤثر التضاريس فى توزيع سكان الدولة -4.والمعدنيةتؤثر التضاريس فى مدى استثمار موارد الدولة المائية  -3  

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

   عليها والسيطرة اختراقها يسهل حيث.حيث  تجعل الدولة مكشوفة، وأقل منعة أثناء تعرضها لالحتالل   

  الدولة قوة علي كبير تأثير للجبال(13)

 .القوة؛ ألنها تشكل مواقع إستراتيجية فى المراقبة والدفاعتمنح الجبال الدولة مزيد من  -1 

 .تشكل الجبال حدودا طبيعية واضحة بين كثير من الدول كجبال البرانس بين إسبانيا وفرنسا -2  

 إما لالصطياف مثل جبال بالد الشام،  . تشغل المناطق الجبلية فى كثير من الدول مناطق سياحية -3   

 توجد بها الثروات المعدنية التى تعد أساس الصناعة -4   .مثل جبال األلب فى أوربا لى الثلوج شتاءأ و مناطق للتزلج ع

 للدولة بالنسبة العاصمة أهمية(13)

 عالمية الدولة مدن أكثر-3   للدولة والسلطة القوة مركز -2   واإلدارة الحكم مركز-1  

 الدولة في والمواصالت النقل طرق ملتقي-6للدولة الثقافي المركز لتمث هي -5  الخارجي بالعالم الدولة اتصال حلقة-4  

 إقليم البحيرات الخمس بين الواليات المتحدة أهمية (14)
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 ولذا تعد منطقة القلب ذات االهمية االقتصادية تتركز فيها األنشطة االقتصادية المهمة فى الدولة    

 بيعية للدولة ؟اهمية الغابات كمورد وعنصر من المقومات الط (15)

      .توفير المطاط الذي يعتبر مهم للطائرات والسيارات -2  إنتاج األخشاب لبناء وصناعة السفن واألثاث -1  

 .يتم استخدام أشجار الغابات فى توفير العديد من األدوية والمستحضرات الطبية -3  

 إليها واالحتماء فيها فى حالة حرب العصابات فقطتقدم فوائد حربية من ضمنها أنها توفر أماكن يمكن اللجوء  -4   

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

 السلبيات االيجابيات

 اعداد جيوش كبيرة وضخمة العدد مثل الواليات المتحدة والصين-1
 توفر قوي بشرية ضخمة في مجال التنمية-2
 المختلفةتتيح فرص ظهور المبدعين في المجاالت -3
مثال اكتساح العبي الواليات المتحدة والصين للميداليات في )

 (االوليمبياد

 صعوبة توفير الغذاء-1
 صعوبة توفير االمن والحماية-2
 ظهور حركات التمرد واالنفصال-3

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

 حتاج أعداد كبيرة من القوات وهو ماال يتوفر في الدول قليلة السكانالن بسط السيطرة عليها ي   

 ألن الهدف االساسي للحروب والصراعات انما فرض السيطرة من خالل القوات البرية     

 (دلل) للهجرة آثار ايجابية وسلبية سواء للدول التي ترسل المهاجرين أو التي تستقبلها( 11)     

 زيادة الدخل كما في مصر -2القضاء علي مشكلة البطالة   -1فإن الهجرة تؤدي الي المرسلةللدول االيجابيات  أما عن    

 أما بالنسبة للسلبيات  فإنها تؤدي الي تفريغ الدولة من االيدي العاملة  

 للهجرة فإنها تستفيد من توفر االيدي العاملة  المستقبلةأما بالنسبة للدولة     

 الدولة تعاني من مشكلة عدم التجانس بين السكان أما السلبيات فإن    

 العصرية الدولة مقومات أحد النقل يعد (11)    

 خارجيا أو داخليا سواء الروابط تقوية عوامل أحد- 2              ووحدتها الداخلي الدولة كتماس عوامل احد-1 

 والسياسية االدارية االمور علي السيطرة للدولة يسهل-4   الدولة موارد واستغالل التنمية خطط نجاح الي يؤدي-3  

 الكوارث وعند الحرب وقت في االمدادات ونقل معداتها ونقل جيوشها حركة للدولة يسهل-5               

  ( دلل) النسبية قوتها عوامل احد الدولة مساحة تعد (21)    

 هللا سبحان
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    الغذاء وخاصة الذاتي االكتفاء تحقيق في يساعدها مما هاموارد توفير في قدرتها زادت كلما الدولة مساحة زادت كلما-1  

 تستوردها التي غيرها علي تتميز غذائها توفر التي فالدولة

      ياالجتماع التماسك-2         الداخلية االدارة سهولة-1(   دلل ) قوتها في الدولة شكل يؤثر( 21)    

 الدولية والصراعات الحدود طول بسبب االخري دولوال الدولة بين العالقات علي يؤثر-3          

  الدولة داخل القوة عوامل أحد التعليم يعد  (22)    

 والدفاع االنتاج عمليتي وفي الدولة موارد استغالل في يؤثر أنه حيث-1   

 مما يعوق تقدمها الدولة داخل وسياسية اجتماعية مشكالت بروز الي يؤدي انما الدولة داخل البطالة انتشار ألن-2   

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

 وذلك ألن توزيع السكان توزيعا عادال انما يؤدي الي     

 (اوربا في كما) الدولة اراضي سالمه-3 الداخلي االمن علي الحفاظ-2  الموارد استغالل-1   

         العربية الدول في الحال هو كما مواردها استغالل عدم  الي يؤدي ذلك فإن محددة منطقة في سكانها يتركز التي الدول اما   

  المدن هذه ضرب المعادية الدول علي يسهل حيث الدولة سالمه من يضعف انما الكبري المدن في السكان تركز ان كما

 (  برهن)    اقتصادية ركيزة دون  حربية قوة ال( 24)

  اآلالت لهذه وإدارة  إلنتاج طاقة وجود بدون القتال واتوأد االسلحة علي الحصول ألن   

  المعادية الخارجية القوي مع التعامل علي قادرة غير وتصبح الحربية قوتها يضعف      

 (ذلك؟ صحة علي دلل)  اخري عوامل هناك وإنما فقط افرادها عدد علي للدولة لعسكرية القوة مؤشر التتوقف (25)

  مثل اخري مؤشرات هناك   

       ودوافعه اخالصه مدي-2   النوعية وكفاءته المقاتل نوعية-1  

    -        مستوي اعلي علي  مخابراتي جهاز الدولة امتالك- 3   

 االخطار لمواجهة قصير وقت في الدولة موارد كل وتسخير الجيش تعبئة في القدرة مدي-4    

    تعقيدال بالغ امر انما الدولة قوة قياس إن (  26)

    الي ذلك يرجع    

     توفيرها اليمكن وبعضها الدولة قوة تشكل التي العناصر عن وتفصيلية عديدة بيانات يتطلب الدولة قوة قياس ان-1  

   االزمات وقت في الدولة بجانب الوقوف في وجديتهم للوطن والوالء االخالص مثل قياسها اليمكن بأشياء الرتباطها

 الباحثين من متمكنة وعةمجم تطلب- 2  
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 للحكم مثاليا نظاما هناك ليس  (27)    

   آخر لمجتمع مناسبا ليكون قد مجتمع مع يتناسب فما وثقافيا حضاريا تختلف المجتمعات الن     

 المقاعد عدد وكذلك تقريبا الدوائر كل في متساوي السكان عدد متوسط يكون أن الضروري من( 29)  

 العددية القيمة نفس صوت لكل يكون حيث متساوي المرشحين حظ يكون حتي وذلك   

 االمة الدولة بولندا دولة علي يطلق(28)

 المميزة بخصائصها البولندية االمة فإن بولندا حالة في أما العربية االمة مثل دول عدة في توجد قد االمة ألن وذلك    

  لغيرها تمتد وال واحدة دولة داخل  توجد      

 المستطيل شكلهم رغم بالتنوع ومنغوليا تركيا دولتي مناخ يتميز ال( 31)    

 اليتأثران ولذا محدودة عرض دوائر بهما يمر  حيث وبالتالي الغرب الي الشرق من يمتدان الدولتين ألن وذلك    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقاليد و والعادات غةالل مثل للدولة بالنسبة ضرورية ليست التي الخصائص من العديد علي تحتوي االمة -1

 البولندي الشعب مثل واحدة دولة أوفي العربية االمة مثل دول عدة في االمة توجد قد -2

 السيادة-   4 السلطة—3    الشعب-2 األرض-1    هي الدولة أركان -3

 ضخمةال المساحة ذات الصين كذلك  سياسية وحدات عدة من وتتكون والفلبين اليابان الوحدوية الدول أمثلة ومن -4

 فرنسا دولة في يتمثل الوحدوية للدولة المثالي النموذج   -5

  الحكومة تسيطر وفيها واحد نيابي ومجلس واحدة حكومة بها يوجد التي الدولة هي(المركزية)الوحدوية الدول -6

 فرنسا دولة في يتمثل النوع لهذا المثالي النموذج داخلها السلطات  جميع علي المركزية

 ...........أن تذكر
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 وأفغانستان اثيوبيا مثل بالبحر مباشر اتصال لها وليس اليابس داخل تقع التي وهي حبيسةوال الداخلية الدول -7

 سويسرا مثل اخري دوال الي باإلضافة المتحدة االمم بعضوية تتمتع مستقلة دولة195نحو حاليا العالم خريطة تضم -9

 (افغانستان)  وزالبر ذو المندمج الشكل ذات الدول من و( ليسوتو) المحتوي الشكل ذات الدول من -8

 (ايطاليا-شيلي-النرويج-السويد )النحيل المستطيل الشكل ذات الدول من -11

 ( وبلجيكا وفرنسا مصر)  (المنتظم)  المندمج  الشكل ذات الدول من -11

 ( افغانستان الكونغوو) البروز ذو  المندمج  الشكل ذات الدول من -12

 مجزأة بحرية دولة
 بين المياه تفصل وفيها

 بالدولة وتسمي أراضيها
 اليابان مثل الجزرية

 واندونيسيا

 مجزأة برية دولة
 بين تفصل التي الدول وهي

 أخري دولة اراضيها
 كندا تفصلها التي أالسكا مثل
 المتحدة الواليات عن

 مجزأة برية بحرية دولة
 متصال أراضيها من جزء يكون التي الدول وهي

 الجزيرة شبه مثل جزيرة االخر والجزء باليابس
 التي وصقلية سردينيا وجزيرتي طاليةاالي

 المتوسط البحر يفصلهما
  (موريتانيا)نواكشوط-3(السودان)الخرطوم( اسبانيا)مدريد-مواصالتها بسبب عاصمة اختيارها تم التي المدن من-13

 (استراليا كانبرافي-البرازيل في برازيليا) الصناعية العواصم ومن( روما-باريس-القاهرة) الطبيعية العواصم من-14

 المجزأة العواصم ومن(اليابان في طوكيو) المستقدمة العواصم ومن( روما-باريس-القاهرة) الدائمة العواصم من-15

 (هولندا في وأمستردام الهاي)

ودول يغلب على أراضيها الطابع  (هولندا، والدنمارك، وألمانيا،:)يغلب على أراضيها الطابع السهلى دول الدول من-16

 (كسويسرا واليابان  )الجبلي

    السهل األوربي األعظم؛في  يوجد ثاني أكبر كتلة سكانية فى العالم -17

 التي اتخذت من االنجليزية لغة رسمية  الهندبعض الدول اتخذت من لغة المستعمر لغة رسميه له مثل   19

 الرئاسي شبه أما( المتحدة المملكة)انيوالبرلم( الواليات المتحدة)من الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي في الحكم -18

 فرنسا)

 للسلطة عادل توزيع-3  للسلطة السلمي التداول-2  السلطات بين الفصل مبدأ-1 علي قائم الديمقراطي النظام --21

  

 قارن بين التخوم والحدود السياسية 

 الحدود السياسية  التخوم

 السياسية دودحال  الثانية الوحدة
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 المؤثرة على نشأة الحدود السياسية العوامل

 :األنهار كحدود سياسية (3)

 :عيوبها  مميزاتها

 .وضوحها في الطبيعة -1 

تمثل خطا دفاعيا ومانعا -2

 مائيا، 

يصعب على الجيوش الغازية -3

 .اجتيازها

 .ا تغير مجاريهااألنهار غير مستقره حيث أنه-1

ضفافها غير ثابتة بسبب الفيضان والنحت واإلرساب مثال على ذلك نهر -2

الريوجراند الذي تسير معه الحدود السياسية بين الواليات المتحدة والمكسيك الذي 

م من تبعية الواليات المتحدة إلى 1111غير مجراه، فتحولت منطقة بانكو بعد عام 

 المكسيك

 سية وفقا لمعيار التكوينيالحدود السيا(4) 

 المنطبعة التالية السابقة
وهي الحدود التي نشأت في البداية وهي الحدود التي تم تحديدها وهي الحدود التي نشأت قبل تعمير 

بات كالغا( لها طول وعرض)مناطق جغرافيه لها مساحة 

 .والصحارى 
 عبارة عن خطوط تفصل بين الدول بعضها وبعض

 .ظاهرة سياسية ال يتعدى عرضها بضع بوصات أحيانا  ظاهرة جغرافية

 ظاهرة سياسية وال يتعدى عرضها بضع بوصات أحيانا  ليس لها أساس قانونى أو معاهده تحدد إطارها المكانى بدقة 

ال يمكن )ير الظروف ظاهرة ثابتة فى المكان ال تتغير بتغ

 فقد تتغير وظيفتها لكنها تبقى كما هى  ( تحريكها

قابله للنقل والحركة والتغير بل واالختفاء فى حاالت 

 ألنها ظاهرة بشرية , كثيرة 

تضم أحيانا موارد طبيعية ألنها بطبيعتها لها مساحة كالغابات 

 والجبال 
 ال تظهر بها موارد طبيعية ألنها مجرد خطوط

مناطق وصل ذات توجه خارجى حيث ال سلطة للغير عليها هى 

 بمعنى أن سكانها يدبرون أمورهم بعيدا عن السلطة المركزية 

خطوط فصل ذات توجه داخلى حددتها الحكومة 

وتفرض سيطرتها عليها , وتحافظ عليها , المركزية 

 أرضا وسكانا 

الحاجة إلى تنمية المناطق  لسكانزيادة عدد ا

 الهامشية
المعاهدات  

 بين الدول
تصفية االستعمار 

 لمستعمراته
 لحروب

دفعت زيادة السكان كل دولة إلى 

التوسع فى مناطق التخوم 

وصاحب هذا , المجاورة لها 

التوسع تقدم وسائل النقل 

والمواصالت التى سهلت من 

ومع التوسع . عمليه التوسع 

ول مع بعضها البعض التقت الد

عند نقطه البد وأن يحدد فيها أو 

عندها حدود خطية تحدد سيادة كل 

دولة  ومن أمثلتها ما حدث بقارة 

أوربا ؛ حيث كانت الجبال والغابات 

بمثابة التخوم الفاصلة بين الدول 

وبإزالة الغابات انكشفت , القارة

وبالتالى رسمت الحدود , األرض 

ل بدال من الخطية للفصل بين الدو

 التخوم

نشأ الحد السياسى الخطى 

نتيجة ؛ ألن أيا من 

الدولتين المشتركتين فيه 

أو كلتيهما لم تعد راضية 

عن الوضع الغامض 

لمناطقها الهامشية 

كالمناطق الصحراوية مثال 

مما دفعها إلى تنمية هذه 

المناطق واستغاللها 

واكتشاف ما بها من موارد 

م وبالتالى ترسي, اقتصادية 

الحدود الخطية على 

اليابس أو على المسطحات 

المائية المشتركة بين 

 هاتين الدولتين

ظهرت 

الحدود 

السياسية 

الخطية أيضا 

نتيجة إلبرام 

المعاهدات 

بين الدول 

وكثير من 

حدود العالم 

اليوم جاء 

تحديدها بناء 

على معاهده 

خشية طغيان 

دولة قوية 

على جارتها 

 الضعيفة

أدت تصفية   

تعمار التى االس

بدأت منذ الحرب 

العالمية الثانية إلى 

نشأه الكثير من 

الحدود الخطية 

خاصة فى 

المستعمرات 

األوربية فى 

أفريقيا وأسيا 

, وأمريكا الجنوبية 

وكمثال واضح 

لذلك المستعمرات 

الفرنسيةواإلنجليز

ية واإليطاليه فى 

 قارة إفريقيا

انت ك 

الحروب ذات 

أثر واضح 

على نشأه 

 الحدود

الخطية   

كمثال على 

ذلك حدود 

الغالب 

, والمغلوب 

وحدود 

الهدنه التى 

أصبحت 

بمثابه حدود 

 سياسية
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منطقة الحد وظهور المظاهر الحضارية 

واالجتماعية واالقتصادية فيها، وترسم 

هذه الحدود في األرض الفضاء التي ال 

 مثل يسكنها إال عدد قليل من السكان،  

 البدو في مناطق الصحاري،  -1

هنود الحمر في براري أمريكا ال-2

 .الشمالية بين كندا والواليات المتحدة

وترسيمها في مرحلة تالية 

لنشأة الحياة االقتصادية 

واالجتماعية والحضارية في 

المنطقة، وتفصل هذه الحدود 

بين مجموعات لغوية أو دينية 

 و جنسية مختلفة،  

 وباكستانمثل الحدود بين الهند 

كخطوط هدنة بين قوتين متصارعتين 

في منطقة ما، وتحولت إلى حدود 

 مثل تفصل بينها في مرحلة الحقة، 

الحدود بين دولتي كوريا، وبين -1

، كما تضم 1114أرتيريا وإثيوبيا عام 

أيضا الحدود التي وضعتها الدول 

 االستعمارية بين مستعمراته
 الحدود اشكال( 5)

 األنهار الجبال
 قد يمتد خط الحدود مع 

على طول امتداد  خط تقسيم المياه-1

القمم الجبلية، وهو يعد أفضل 

الحدود السياسية في المناطق 

 .الجبلية

قد يكون خط الحدود بين الدول -2

 .أقدام الجبالعند 

طول منحدراته قد يكون على -3

 .المواجهة لهذه الدول

 :الحدود السياسية التي تتبع األنهار عدة أشكال منها قد تتخذ 

مثل نهر الريوجراند الذي يفصل بين الواليات ( : الوسط)خط المنتصف -1

 .المتحدة األمريكية والمكسيك

 .مثل الحدود بين فرنسا وألمانيا على طول نهر الراين:  خط العمق المالحي-2

ه داخل دولة الجوار دون بحيث يجري النهر بكامل:  إحدى ضفتي النهر-3

األخرى، مثل خط الحدود بين بولندا وكل من دولتي بيال وروسيا وأوكرانيا 

على طول نهر بوج   أحد فروع نهر الفستوال، والحدود بين العراق وإيران في 

 .م1113م وسنة 1141منطقة شط العرب في معاهدة 

 دوافع الهجرة الدولية(6)
اد الطططططديني االضططططططه االغراءات االقتصادية

 والعرقي  

 :ويمكن تقسيمها إلي نوعين

عططدم وجططود فططرح عمططل حقيقيططة أمططام :النططوع األول

السكان خاصة قططاع الشطباب الطذين يطدخلون سطوق 

العمططل ألول مططره ممططا يططدفعهم إلططي الهجططرة الخططارج 

نقطططر فطططرح )األوططططان بحثطططا عطططن فطططرح عمطططل 

 (.العمل

, لأن قطاعطا مطن السطكان يعمطل بالفعط :النوع الثطاني

ولكن يشعر بان الهجرة إلطي الخطارج ربمطا تتطيح لطه 

 (  فرصة عمل أفضل  

التي تقدمها بعض الدول أمطام فاطات معينطة 

كالعلمططاء وخاصططة مططن دول العططالم الثالططث 

, وهذا ما تمارسه عمومطا الطدول المتقدمطة,

, وعلي رأسها الواليات المتحطدة األمريكيطة

وبططل وتمارسططه أيضططا علططي علمططاء الططدول 

بهجطططرة )دمطططة االخطططري فيمطططا يعطططرف المتق

وهطططي اقسطططي مطططا تخسطططره الطططدول ( العقطططول

النامية لحاجتها الملحطة لعقطول أبنائهطا مطن 

 اجل النهوض بشعوبها

الطططذي يمطططارس ضطططد 

, فاططططة مططططن السططططكان

وتطططدفعهم إلطططي تطططر  

أوطططططانهم والهجططططرة 

ولعطططل , إلطططي الخطططارج

مأسطططططططططاة الشطططططططططعب 

الفلسططططططططيني خيطططططططر 

 مثال علي ذلك

 األنهار كحدود سياسيةمميزات الجبال و(7) 

 األنهار  الجبال

ويقتصر عبورها على , ظاهرة دائمة ومرئية وعريضة وعرة وقليلة السكان -1
 .كل هذه الصفات جعلتها صالحه لتكون حدودا فاصله بين الدول , ممرات معينه 

 تعتبر عامل فصل يعرقل حركة االنتقال على جانبيها  -2*
تستغلها الدول فى إقامة التحصينات عليها للدفاع  تعتبر بمثابة خطوط دفاعية -3*

 عن نفسها ضد أى غزو خارجى

 .وضوحها في الطبيعة-1

تمثل خطا دفاعيا ومانعا -2

مائيا، ويصعب على 

 .الجيوش الغازية اجتيازها

 مراحل تخطيط الحدود السياسية (9)

 إدارة الحد التعيين التحديد التعريف والتخطيط
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حيث توضع معاهده 
حدود فى هذه ال

وتشتمل , المرحلة 
المعاهدة على وصف 

الحدود والمناطق 
, التى ستخترقها 

وكلما كان الوصف 
تفصيليا ودقيقا كلما 

قلت احتماالت 
االحتكاك والنزاع 
 ,  والعكس صحيح 

ويتم فى هذه المرحلة تحديد الحد 
فبعد أن يتم االنتهاء من , 

صياغه معاهده الحد تعطى للجنة 
التى تستعين بالخرائط الجغرافية 

التفصيلية والصور الجوية 
والمرئيات الفضائية لتحديد الحد 

وتبرز , وموقعه على الخرائط 
فى هذه المرحلة المسائل 

مما , ( كمزرعة مثال)الصغيرة 
قد يؤدى إلى تغيير مسار الحد 
عده مئات قليلة من األمتار هنا 

 أو هناك إذا اعترضته مزرعة  

يتم تعيين وفى هذه المرحلة 
خط الحد على الطبيعة وتحقيقه 

ويستعان فى , على الخريطة 
 :بعده أشياء منها هذه المرحلة 

 نصوص المعاهدة -1
 المعلومات التى جمعها-2 

 الجغرافيون فى المرحلة الثانية  
 .الخرائط التفصيلية -

وتستخدم طرق مختلفة فى 
توضيح الحد مثل األسالك 

ة الشائكة وأعمده من الحجار
 واألسمنت المسلح أو   األسوار  

يتم فى هذه المرحلة 
المحافظة على الحد 
الخطى السياسي 
واستبقاء فاعلية 

ويتم االتفاق , وحراسته 
على ما فى هذه المرحلة 

 :يلى 
 .منافذ عبور الحد -
نقاط التفتيش -2

والجمارك والحراسة 
لجان فض .والتحصينات 

 المنازعات ووسائلها 

 ريطة العالم في القرن العشرينتطور خ (9)  

في أوائل القرن 
 العشرين  

النصف الثاني من القرن 
 العشرين 

 :أواخر القرن العشرين 
 

مطلع العقد الثاني من 
 األلفية الثالثة

تمخضت الحرب  
العالمية األولى 
والحرب العالمية 
الثانية عن تغيرات 
سريعة، على أثرهما 
اختفت دول وظهرت 

ود دول، وعدلت حد
دول، واختفت 
إمبراطوريات، وحل 
محلها قوى عظمى 

مثلما حدث في جديدة، 
ألمانيا والتي انقسمت 
إلى ألمانيا الشرقية 

 .وألمانيا الغربية

في بداية الخمسينيات 
ظهر االستقطاب العالمي 

بين قوتين عظميين 
تنازعتا السيادة على  

: خريطة العالم وهما 
الكتلة الشيوعية بزعامة 

السوفيتي  االتحاد
، والكتلة (السابق)

 الرأسمالية بزعامة
الواليات المتحدة 

األمريكية، وبينهما 
مجموعة دول عدم 

 .االنحياز

في السنوات العشر األخيرة من 
القرن الماضي شهدت خريطة 
العالم السياسية تغيرات سريعة، 
ربما لم يشهدها العالم من قبل، 

    وتمثلت في
ة انهيار الكتلة الشيوعي -1

وانفراط عقد حلفها العسكري 
 (حلف وارسو)
 تفت االتحاد السوفيتي ذاته   -2
انفراط عقد دولة يوغوسالفيا  -3

واتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا 
 .الغربية في دولة واحدة

انتصار الرأسمالية بزعامة  -4
 الواليات المتحدة

ضمت خريطة العالم 
السياسية في أكثر م 

 193دولة، منها 222
ولة على وجه التحديد د

ذات طابع عضوية 
كاملة باألمم المتحدة إلى 

غير جانب دول أخرى 
كاملة العضوية 
بالمنظمة الدونية 

فلسطين، دولة )
كما أن  ،(الفاتيكان

بعض الدول غير منضم 
 كسويسرا.لألمم المتحدة

 المؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون الدولي  (11)

منظمططططططططططة 

األمططططططططططططططم 

 :المتحدة

البنك الطدولي لننشطاء  :ق النقد الدوليصندو

 والتعمير

مركطططز التجطططارة 

 الدولي

منظمططططططططططططططططططططة   

للتنميططططططططططططططططططططة 

 الصناعية 

منظمطططططة األغذيطططططة 

والزراعططة الدوليططة 

FAO: 

مططن خططالل  

برنطططططططططام  

األمططططططططططططططم 

المتحططططططططدة 

 .للتنمية  

وهطططططو عبطططططارة عطططططن  

المؤسسة نقدية دولية 

تأسسططططططططططت عططططططططططام , 

م لتنظططططططططططططططططططيم 1144

 القضايا النقدية  

المصطططرف أنشططه هططذا 

م بهططططدف 1144عططططام 

مسططاعدة الطططدول علطططي 

تمويطططططل اسطططططتثماراتها 

 ألغراض إنتاجية

أحططططد األجهططططزة 

التابعططططة ل مططططم 

, المتحططططططططططططططططدة 

ويهطططططدف إلطططططي 

 تطوير التعاون  

تأسسططططططت عطططططططام 

وتكرس ,م 1161

جهودهططا للتنميططة 

 الصناعية في  

تهططدف إلططي رفططع 

مسططتوي التغذيططة 

وتحسططين كفططاءة 

اإلنتططاج والعنايططة 

 بالريف   

 (األثنوغرافية)الحدود الحضارية  الحدود الهندسيةبين   (11)

 (األثنوغرافية)الحدود الحضارية  الحدود الهندسية
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 :تبدو في أشكال مختلفة 

فلكية بحته تتفق مع خطوط الطول ودوائر العرض، 

وتشيع في إفريقيا وأمريكا الشمالية، مثل الحد 

ة السياسي بين مصر والسودان الذي يسير مع دائر

عرض 
1
شماال، وخط الحدود بين مصر وليبيا  22

الممتد على خط طول 
1
شرقا باستثناء الجزء  21

 .الشمالي منه

خطوط مستقيمة تصل بين نقطتين معلومتين أو 

مماسات دوائر أو أقواس في دائرة معلوم مركزها 

 .ونصف قطرها

 .حدود على أبعاد متساوية من ساحل أو سلسلة جبلية

ذه الحدود الهندسية في مناطق وعادة ما تمتد ه

 .مبعثرة السكان أو خالية من الموارد الطبيعية

على الرغم من سهولة استخدام المالمح الطبيعية 

باعتبارها حدود بين الدول، فإن نسبة كبيرة من الحدود 

بين الدول تتجاهلها، وتستخدم عوضا عن ذلك خصائر 

 :حضارية في تحديدها كما يلي 

 :اللغة 

غة من أهم المظاهر الحضارية المستخدمة في تعد الل

ترسيم الحدود بين الدول، وتعد الحدود السياسية في 

منطقة وسط أوربا من أشهر الحدود التي جرى ترسيمها 

على أساس اللغة بعد الحرب العالمية األولي منعا لمشكلة 

 .األقليات، بحيث تتميز كل دولة بلغتها الخاصة

 :الدين 

ي مهم قد يستخدم لتحديد الحدود بين الدين عنصر حضار

 .الدول، مثل الحدود بين الهند وباكستان على أساس ديني

 أنواع المياه( 12)

 تعريفها                                                  المياه
  

 الداخلية

الساحلية ومصبات  وتضم كل األشكال المائية المتصلة بالبحر وتقع فوق يابس الدولة، وتشمل البحيرات

األنهار والخلجان محدودة المساحة، وليس هنا  شك في أنها جميعا جزء من أرض الدولة، وذلك ألنها 

 .محاطة بيابس الدولة، وال تعد المياه الداخلية جزء من المياه اإلقليمية

سياسي البحري للدولة، نطاق من المياه البحرية تحد حافته الخارجية من جهة البحر الحد ال: هي  اإلقليمية  

وتمارس الدولة سيادتها كاملة على مياهها اإلقليمية تماما مثل ممارستها لهذه السيادة على يابسها، 

 .وتخضع السفن الموجودة داخل هذه المياه لقوانين الدولة وتشريعاتها

التكميلية  
 المالصقة

محددة في اتجاه البحر، وتمارس الدولة في تمتد من نهاية المياه اإلقليمية للدولة الساحلية إلى مسافة 

هذه المياه سلطا جمركية وإجراءات خاصة بالرقابة واإلشراف الضروريين؛ لتحقيق األمن والسالمة لها 

م الخاصة بقانون البحر أن مدى المياه 1111 للمحافظة على مصالحها الحيوية وقضت اتفاقية جنيف

ميالً، إال أنه تم االتفاق في السبعينات أنه يمكن أن تصل المياه 12اإلقليمية والتكميلية يجب أال يتعدى 

 24ميال بحريا آخر بمثابة مياه تكميلية أي مداهما يصل إلى  12ميال ويكون لها  12اإلقليمية للدولة إلى 

خذ في االعتبار أن المياه التكميلية هي من أعالي البحار وسيادة الدولة عليها مشروطة ميال بحريا، مع األ

 بأمن وسالمة الدولة المجاورة لها تلك المياه

وهي منطقة تلي منطقة المياه التكميلية تجاه البحر، وتدعي بعض الدول سيادتها عليها، وتمنع الدولة  المحايدة

نبية فيها، وقد حددت بعض الدول القوية لنفسها مناطق في وسط المحيط ممارسة العمليات العسكرية األج

لتجري فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلفة، ومن هنا فإن االعتراف بالدولة التي تدعي هذا الحق 

 .يعتمد على قوة الدولة

أعالي 

البحار   

 ( الدولية

أي مشاع )ن قيود، والتي ال تدعي دولى ملكيتها وهي عبارة عن المناطق البحرية المفتوحة للجميع بدو

، وتعد المياه التكميلية والمحايدة من أعالي البحار، ولكن قيدت حرية المالحة فيهم، بعكس (للبشرية

 المياه الدولية التي ال يحق ألي دولة أن تتدخل في حرية المالحة فيها

الرصيف 

 :القاري 
 

القامة تساوي )قامة  111يمتد من خط الساحل حتى عمق وهو امتداد لليابس تحت مياه البحر، و

، وللدولة حق استكشاف الموارد االقتصادية المائية والمعدنية الموجودة به واستغاللها، وقد (سم112

 ظهرت قيمته بعد االكتشافات البترولية الهائلة أمام سواحل بعض الدول في بحر الشمال والخلي  العربي  

 أنواع األنهار (13)

 األنهار الدولية األنهار المحلية

ويتم اتخاذهطا كحطد , وهي األنهار التي تفصل بين الدول وهو النهر الذي يجري من منبعه إلي مصطبه فطي دولطة أو : 
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 .داخل الحدود السياسية لدولة واحدة 

وهنا ال تظهر مشكلة سياسطة داخليطة خاصطة باالسطتفادة مطن 

 .مائية النهر في الري والصيد والمالحة 

                       مريكية  نهر المسيسبي في الواليات المتحدة األومن أمثلتها 

وهنا يثار النزاع بين الدول علطي ترسطيم , سياسي بينها 

خططط الحططدود السياسططية مططع احططدي ضططفتي النهططر أو مططع 

وهنططا  نططوع أخططر مططن .اقتسططام سطططح المجططري أو قاعططه

  يجري عبر الحدود ا, األنهار الدولية 

 االتفاقيات الخاصة باألنهار الدولية  (14)
 اتفاقية برشلونة م1116معاهدة باريس عام 

والتططي , تططنظم المالحططة فططي نهططر الططدانوب التططي أنهططت حططرب القططرم 

تكططون المالحططة فططي األنهططار التططي تمططر بعططدة دول حططرة )تقضططي بططان 

 (.لسفن جميع الدول في الجزء الصالح منها للمالحة حتى المصب

لجميططع )م 1121اصططة بالمالحططة النهريططة عططام الخ

واتفططق فططي المطططؤتمر علططي مبططدأ حريطططة ( األنهططار

 المالحة في األنهار الدولية والقنوات المائية

 

 أنواع االقليات(11)

 العرقية اللغوية الدينية القومية االقلية

لقططد أسططفر تفكططك االتحططاد  خصائصها

السطططططططططوفيتي السطططططططططابق 

ويوغسطططالفيا عطططن نشطططأة 

فططي  14)منهططا  دولططة 21

إلططي , فططي أسططيا6, أوربططا

جانطططططططب واحطططططططدة فطططططططي 

آوراسطططيا وهطططي روسطططيا 

خريطططة رقططم .)االتحاديططة 

يوجططد داخططل كططل (. 2-21

دولة قوميات أصطغر مطن 

علي سطبيل دول مجاورة 

 :المثال

روسطططططططيا االتحاديططططططططة * 

أساسطططططططططططها القوميطططططططططططة 

وداخلهططططططططا , الروسططططططططية

كانططت ( أقليططات)قوميططات 

تشكل االتحطاد السطوفيتي 

كما أن كطل دولطة السابق 

 .بها أقلية روسية

نجططططططد فططططططي مقططططططدونيا * 

 .وصربيا أقليات ألبانية

البوسطططططنة والهرسطططططك * 

بهططططططا أقليططططططات صططططططربية 

 .وكرواتية

تركطططططا وإيطططططران بهططططططا * 

 يةأقليات كرد

ومطططططططططططططططططن 

-1أمثلتهطططا 

األقليطططططططططات 

المسططططططططلمة 

فططططططططططي دول 

أوربططططططططططططططططا 

وأمريكططططططططططا 

الشططططططططمالية 

والجنوبيططططة 

,2-

واألقليططططططات 

المسطططططيحية 

فططططي العططططالم 

ي العربطططططططططططط

-3تقريبططططططا 

وكططذلك كططل ,

إتبططططططططططططططططاع 

األديططططططططططططان 

السططططططماوية 

فططططططططططي دول 

: مثطططططططططططططططل 

الصططططططططططططين 

واليابطططططططططان 

وكوريطططططططططططا 

 والهند

تعططد اللغططة أهططم عناصططر تكططون 

القوميططططططات فططططططي العططططططالم أي 

, الوعطططططططاء الثقطططططططافي ل مطططططططم 

وتحطرح كططل دولطة فططي العططالم 

أن يسطططود فيهطططا لغطططة رسطططمية 

وتعتبططططططر األقليططططططات ,واحططططططدة 

اللغويطططة أقطططل أنطططواع األقليطططات 

شططططططططارا علططططططططي خريطططططططططة انت

علططي الططرغم مططن تعططدد ,العططالم

اللغطططات التطططي يتحطططدثها سطططكان 

  .العالم

وعلططي سططبيل المثططال الواليططات 

المتحططططدة األمريكيططططة متحططططف 

حيطططث وفطططد إليهطططا مطططن , لغطططوي

كافططططة أرجططططاء العططططالم سططططكان 

, ينحططدرن مططن أعططراق مختلفططة

ورغم ,يتحدثون لغات مختلفة 

ذلطططك فطططال يوجطططد بهطططا أقليطططات 

الحرفي للكلمطة  لغوية بالمعني

حيطططططث إن كطططططل مطططططن يحمطططططل ,

الجنسططططططية األمريكيططططططة لغتططططططه 

, الرسططططمية هططططي اإلنجليزيططططة 

علطططططي الطططططرغم مطططططن انتشطططططار 

اإلسطططططططبانية فطططططططي الواليطططططططات 

 الجنوبية المتاخمة للمكسيك

إن حركططة السططكان علططي خريطططة 

العططالم منططذ فجططر التططاري  والططي 

أالن كطططان مطططن نتيجتهطططا انتشطططار 

-األعططراق األساسططية فططي العططالم

 -القوقازية والمغولية والزنجيطة

بمعنطي أن , في كل قارات العالم 

بططططل ومعظططططم دول  –كططططل قططططارة 

بها إفراد ينتمون أساسا –العالم 

لعططرق أو سططاللة معينططة وأقليططات 

 .من سالالت أخري

وال يمثطططططل العطططططرق أو السطططططاللة 

مشكلة سياسية إال حينما تظهطر 

مشططكلة التمييططز العنصططري بططين 

ينطة فعلطي إفراد وشطعب دولطة مع

الزنوج في العالم : سبيل المثال 

الجديططططد بالكامططططل بمثابططططة أقليططططة 

وكانططت تمططارس ضططدهم , عرقيططة

تفرقططة عنصططرية شططديدة خاصططة 

في الواليات المتحطدة األمريكيطة 

مطن %12.1ويشكلون جوالي , 

 .سكانها

كمططا أن البططيض القوقططازيين فططي 

كطططل إفريقيطططا جنطططوب الصطططحراء 

بمثابططططة أقليططططات بيضططططاء وسططططط 

ب القطططططططارة اإلفريقيطططططططة شطططططططعو

 السمراء

 

 العوامل المؤثرة علي العالقة بين الدولة واألقلية(16)

 : التوزيع الجغرافي ل قلية
 

 :وطن األقلية
 

حجطططططططم األقليطططططططة وقوتهطططططططا  الخصائر القومية

 االقتصادية
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يعني مدي انتشار األقليطة فطي الدولطة 

فلططططو كانططططت , أو تركزهططططا الجغرافططططي

فططي أنحططاء األقليططة منتشططرة ومبعثططرة 

الدولطة وسطط األغلبيطة يكطون تأثيرهطا 

خاصة فطي , محدودا أو حتى معدوما 

حالة مطالبتها باالنفصال عطن الدولطة 

 .  األم

أما لو كانت مركزة جغرافيا في مكان 

م فططي الدولططة ال سططيما لططو كططان علططي 

هنططا تكططون مطالبتهططا , أطططراف الدولططة

خاصططة , خطططرا علططي اسططتقرار الدولططة

وي مجطاورة تشطجع لو كانطت هنطا  قط

مثطال ذلططك , هطذه األقليططة فطي مطالبهططا 

إلباسطططك فطططي أسطططبانيا سطططكان تيمطططور :

 الشرقية في إندونيسيا

تكون األقلية مثيرة 

لقالقل سياسة حال 

وجود وطن ل قلية 

عاشططططططططططت فيططططططططططه 

وتشطططططكلت داخلطططططة 

مالمحهطططا الخاصطططة 

ال سططططيما لططططو كططططان 

هطططذا الطططوطن علطططي 

أطططططططراف الدولططططططة 

مثططال ذلططك األكططراد ,

راف الدول علي أط

التطططططي يتوزعطططططون 

إيططططططططران )عليهططططططططا 

والعطططراق وسطططوريا 

 وتركيا

ويقصطد بهطا هطل ل قليططة 

صطططفات خاصطططة تميزهطططا 

عطططططن األغلبيطططططة   وقطططططد 

يكون هذا االختالف فطي 

اللغة أو الدين أو العرق 

وبطططالطبع فطططإن األقليطططة , 

تستميت في الدفاع عطن 

هويتها التي تميزها عم 

األغلبيطططة خاصطططة وقطططت 

أألزمططططططططططات وتكططططططططططون 

طالبهطططا أمطططا االنفصطططال م

عططططططططن الدولططططططططة األم أو 

 الحصول علي حقوقها

يتوقف أثطر القالقطل السياسطية 

التططططي تثيرهططططا األقليططططة علططططي 

حجمهططا مططن مجمططوع السططكان 

فقطد كطان ,وقوتهم االقتصطادية 

البططططيض فططططي اتحططططاد جنططططوب 

لكطططططططططنهم ,إفريقيطططططططططا أقليطططططططططة 

يسيطرون علطي حطوالي ثالثطة 

ومطططا ,أربطططاع اقتصطططاد الدولطططة 

يطططر مطططن اقتصطططاد زال جطططزء كب

وكطططذلك , الدولطططة فطططي أيطططديهم

الحطططال بالنسطططبة ل لمطططان قبطططل 

الحطططرب العالميطططة الثانيطططة فطططي 

الطططططدول المجطططططاورة كمنطقطططططة 

األلزاس واللورين التطي كانطت 

 .في ذلك الوقت تابعة فرنسا

 

 (القسرية)دوافع الهجرة االجبارية(11)

الكططططططططططوارث 

 الطبيعية

دوافططططططع قوميططططططة 

 أسمي

 الصراعات والحروب

ل الزالزل مث

والبطططططططراكين 

والسطططططططططيول 

والفيضانات  

 ال 

كتهجيططططر أهططططالي 

النوبطططططططططة مطططططططططن 

منطقططتهم جنطططوب 

أسططططططططوان إلططططططططي 

أمططططططاكن أخططططططري 

بسططططططبب إنشططططططاء 

 السد العالي

حينمطا احتلطت , م1111النزاعات الدولية  مثل ما حطدث فطي دولطة الكويطت عطام-1  

هجططرة األمططر الططذي أضطططر بعططض السططكان إلططي ال,القططوات العراقيططة دولططة الكويططت 

 .القسرية إلي الجوار حتى تحريرها

وما ينت  عنها من حروب أهلية كما هو الحال بين شطري , الصراعات الداخلية-2

األمر الذي دفع بماليين السودانيين في منطقة القتال إلي الهجرة صطوب , السودان

 أو هجرة إلي دول الجوار -هجرة قسرية داخلية في ذلك الوقت -الشمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةأهمية الحدود السياسي-1 

 :السياسية تحدد ما يلى الحدود 

 تفسر بم ثانيا

 مافهمت استودعك نيا اللهم

 الحاجه عند لي فرده وماحفظت

 اليه
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 .المساحة األرضية التي تفرض الدولة عليها سيادتها  -1

 الموارد األرضية السطحية والباطنية والبحرية التي تسيطر عليها الدولة    -2

 المجال الجوى والبحري التابع لسيادة الدولة -3

 الحماية واألمن -2          الفصل بين الدول-1يد من الوظائف مثل كما أن للحدود السياسية  تلعب العد    

 األهمية السياسية والقانونية -4            الحماية االقتصادية-3     

 تعددت العوامل التي أثرت في الخريطة السياسية للعالم في أواخر القرن العشرين-2    

 يرجع ذلك الي عدة متغيرات مثل       

 .انتهاء الصراع األيديولوجي بين الكتلة الشيوعية والكتلة الرأسمالية بانهيار االتحاد السوفيتي  وتفكك حلف وارسو --1      
– على حساب حلف وارسو ( الناتو)سياسة االحتواء التي تمثلت في التوسع شرقا في حلف 2-        

 .، حتى غدا الحلف أكبر تجمع عسكري دولي(كرانياجورجيا وأو)بل وعلى حساب االتحاد السوفيتي السابق            
  العولمة وظهور الشركات متعددة الجنسيات التي أثرت على تطور خريطة العالم،   --3  

 .البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتدخالتهما في السياسات الداخلية للدول، وأثر ذلك على استقرارها وسيادتها  --4       
 .باق التسلح خاصة في منطقة الشرق األوسطس --5         
 .ثورة االتصاالت الحديثة وأثرها في نشر الوعي بين الشعوب، واالستقرار السياسي للدول -6        

 .الصراع على المياه، خاصة في المناطق المهددة في مواردها المائية -8 مشكلة قضية الالجئين والهجرة غير الشرعية-7        
 ةرفض اسبانيا التنازل عن مدينتي سبته ومليل-3          

 (1411و1411اي قدم االستعمار الذي يعود لعامي )التقادم،-1             

               من السكان، % 61نسب السكان من األسبان تصل إلى  -2              

 (.م1141دى األمم المتحدة عام المدينتين غير مسجلتين ضمن األراضي غير المستقلة ل --3              

 1985تعقد مشكلة مدينتي سبته ومليلة  عام-4         
 .إصدار أسبانيا قانون يلزم األجانب في أسبانيا بالحصول على إذن إقامة كل خمس سنواتيرجع ذلك إلي      

 .السكان األصليون ا يعتبر المغاربة أنفسهمانب بينمفي الوقت الذي يعتبر األسبان في سبتة ومليلة أن السكان المغاربة أج       

 اشتهرت والية كشمير في فترة االستعمار البريطاني-5       

 كانت مكانا مناسبا لقضاء أجازاتهم الصيفية هروبا من شدة الحرارة وغزارة األمطار في الهند حيث وذلك ألنها      
 .ة كما تتمتع بمناظرها الجميلة التي تجذب إليها السياحمساحات كبيرة من كشمير بالغابات الطبيعي   تغطي       

 النزاع بين الهند وباكستان على كشمير -6    6
 :م هما 1947ما قامت به بريطانيا بتقسيم الهند إلى قسمين رئيسين في أغسطس عام  -1يرجع ذلك الي     
 التي تضم األغلبية المسلمة، رغم أن الديانة السائدةجمهورية الهند وتضم األغلبية الهندوسية، والثانية الباكستان       

 لكن السلطة الحاكمة كانت هندوسية، ولذلك فإن حاكم كشمير لم يكن يرغب في االنضمام   في كشمير هي اإلسالم       
 .إلى أي من الدولتين في البداية، وآثر أن يبقى بعيدا عن الصراع بين الهند وباكستان      

 ألن الغالبية العظمى من سكان كشمير من المسلمين، وألن تقسيم شبه القارة الهندية تم على أساس ديني، نظراً -2    2
 بالهند التي أسرعت ( المهراجا)فقد بدأت الثورة الداخلية في كشمير ضد الهندوس، فاستعان حاكم كشمير      
 اعدة الشعب، واستمر القتال بين الهند وباكستان بالتدخل بجيوشها في كشمير لمساعدته، ثم تدخلت باكستان لمس     

 م بعد أن تدخلت األمم المتحدة1949عام إلى أن توقف في يناير عام   لنحو        
 

 .النزاعات السياسية المترتبة على حركة القبائل بين الوحدات السياسية -7     7
 بعض أنه نشاط ينشأ على حواف المناطق الزراعيةالرعي نشاط يمارسه اإلنسان منذ قديم أألزل ويعتقد ال-1     1
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 في المناطق التي ال تكفي أمطارها لنشاط الزراعة، ومع زيادة السكان فقط حولت بعض الدول جزءا من أراضيها        

 يدالرعوية إلى الزراعة، وبالتالي تقلصت المراعى وأصبحت هنا  نزاعات بين الرعاة والمزارعين في داخل العد        

 .من دول إفريقيا         
 رسم الحدود السياسية في إقليم السافانا اإلفريقية بين دول اإلقليم دون مراعاة للقبائل وتوزيعاتها المكانية، -2     

 ن دولتي مما أثار العديد من المشاكل السياسية بعد ترسيم الحدود، مثلما يحدث في غرب السودان اآلن، أو بي        

 الشمال والجنوب السوداني        

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

 يين الحيوانات وهجرة السكان إلى المدن أو إلى حرفة وما أحدثته من مشكالت في مناطق المراعي، من نفوق مالؤ   

 .أدى إلى وجود مشاكل سياسية أساسها حرفة الرعي وهجرة الرعاة بين الدولالزراعة وكل ذلك         
 تعد مشكالت المياه والطاقة من أهم المشكالت االقتصادية ذات البعد السياسي-8       
 الغا على السلو  السياسي للدول،أن لهما أثرا بيرجع ذلك الي       

 فالمياه هي عماد الحياة، والطاقة هي الحضارة الحديثة في أبسط تعبير، وبدونهما يعود اإلنسان إلى ما قبل العصر الصناعي   

 ال تعد المياه الداخلية جزء من المياه اإلقليمية  -9      
 وتقع فوق يابس الدولة،-2المائية المتصلة بالبحر  وتضم كل األشكال ألنها محاطة بيابس الدولة-1وذلك      

 الدولةيس هنا  شك في أنها جميعا جزء من وتشمل البحيرات الساحلية ومصبات األنهار والخلجان محدودة المساحة، ول      

 ميل بحري 222قيام الواليات المتحدة بتعديل حدود مياهها اإلقليمية إلى --11      
 بعد اكتشاف غواصات سوفيتية تتجسس عليها البحرية حدودهاوذلك لتأمين        
 أهمية الحدود البحرية-18      

 (.الحماية واألمن)حماية الحدود البحرية  للدولة من السفن المشبوهة -1  
 .يحمي اقتصاد الدولة من خالل منع تهريب البضائع المختلفة إليها -2  
 .يد والثروات المختلفة الموجودة في نطاق مياهها اإلقليميةكما يمكن الدولة من استغالل المصا -3   
 هذا، باإلضافة إلى وقاية الدولة من أي أوبئة أو أمراض قد تدخل إليها من خالل السفن القادمة من دول   أخرى؛  -4   

 حيث تخضع للتفتيش الصحي بمجرد دخولها المياه اإلقليمية للدولة        
 .لنزاع عليه مع كل دول العالم وليس دولة واحدة ولذلك يجب تحديده بدقةالحد البحري يكون ا -5 

 .استقرار حدود الدولة البرية والبحرية يعد من أهم العوامل المؤثرة في سلوك الدولة واستقرارها وقوتها-6  

 .، أو عسكري(عيةثروات ومصايد طبي)تحديد المياه اإلقليمية يضمن للدول حقوقا مختلفة منها ما هو اقتصادي  -7  
 درجة52قيام محكمة العدل الدولية بتعديل الحد البحري بين تونس وليبيا الي زاوية-12

 وتغير اتجاه خط الساحل التونسي ، ( جربه وكركناح)وجود الجزر التونسية ذلك الي يرجع        

 المنطقة وبهذا الحكم أصبحت لتونس حقوق أساسية في حقول الغاز والبترول في هذه        

 :النزاع علي األنهار الدولية -13    
 .حيث يمثل النهر احد طرق النقل القديمة ونفذا طبيعيا لهذه الدول ,الن بعضها دول داخلية حبيسة ,حق المالحة  -1   1

 .حق توزيع المياه أو اقتسام مياه النهر-2
 .يعرف حدودا سياسيةحيث أن تكاثر األسماك ال , حق صيد األسماك في المجري النهري  -3
 توليد الكهرباء علي طول المجري  حق -4

 لعبت مصادر الطاقة دورا بارزا في الصراعات الدولية في الحرب العالمية الثانية – 14   
 ,وحيث  لعب البترول دورا في مسار الحرب وفي اتجاه القوات المتصارعة نحو السيطرة علي منابعه ,   

 .انية نحو القوقاز أمال في الحصول علي بترول تلك البالدحيث اندفعت الجيوش األلم    
 
  
 للفحم تأثير سياسي محدود-15      
 من إنتاج الطاقة % 26يساهم الفحم بحوالي و-2,فقط % 12في التجارة الدولية سوي ال يدخل منه  -1ألنه ذلك  و      
 جاأكثر الدول استهالكا له هي األكثر إنتا-3   في العالم        
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  تعد الواليات المتحدة األمريكية متحف لغوي --16        
 يتحدثون لغات مختلفة , حيث وفد إليها من كافة أرجاء العالم سكان ينحدرون من أعراق مختلفة     
 حيث إن كل من يحمل الجنسية األمريكية ,ورغم ذلك فال يوجد بها أقليات لغوية بالمعني الحرفي للكلمة       
 .علي الرغم من انتشار اإلسبانية في الواليات الجنوبية المتاخمة للمكسيك, لغته الرسمية هي اإلنجليزية       

  تهجير أهالي النوبة من منطقتهم جنوب أسوان إلي أماكن أخري  --17       
 بسبب إنشاء السد العالي لدوافع قومية أسمي    

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

 مما يؤدي تحت وطأة ظروف معينة قيام بعض األفراد خرق , وضع قيودا علي حركة البشر بين األوطان-2   

 .هذه القيود والتسلل إلي داخل دول أخري       
 (لماءالع)انتشار ظاهرة هجرة العقول--19       
 ,يرجع ذلك إلي اإلغراءات التي تقدمها بعض الدول أمام فئات معينة كالعلماء وخاصة من دول العالم الثالث       
 وبل وتمارسه أيضا علي علماء الدول , وعلي رأسها الواليات المتحدة األمريكية, وهذا ما تمارسه عموما الدول المتقدمة    

 المتقدمة االخري       

 للتخوم أهمية اقتصادية--22      
 تضم أحيانا موارد طبيعية ألنها بطبيعتها لها مساحة كالغابات والجبالألنها         

 **************************************************************************************************** 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المفاهيم

 

 

   

 

  والمصطلحات المفاهيم
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 كالغابات والصحارى( لها طول وعرض)لها مساحة  مناطق جغرافيه التخوم
 الحدود

 السياسية
  يادتهاس الدولة يهاف تمارس التى األرضية الرقعة وتحدد يطهالخر على ترسم خطوط هى

   عليها تمتد التى الرقعة تلك واستغالل انتفاع بحق الدولة وتتمتع

الحدود 

 السابقة  

الحد وظهور المظاهر الحضارية واالجتماعية  وهي الحدود التي نشأت قبل تعمير منطقة

واالقتصادية فيها، وترسم هذه الحدود في األرض الفضاء التي ال يسكنها إال عدد قليل من 

 السكان
وهي الحدود التي تم تحديدها وترسيمها في مرحلة تالية لنشأة الحياة االقتصادية واالجتماعية    الحدود التالية

وتفصل هذه الحدود بين مجموعات لغوية أو دينية و جنسية مختلفة،  والحضارية في المنطقة،
 والحدود الدينية بين الهند وباكستان

الحدود 

 المنطبعة
وهي الحدود التي نشأت في البداية كخطوط هدنة بين قوتين متصارعتين في منطقة ما، 

ا، وبين أرتيريا وتحولت إلى حدود تفصل بينها في مرحلة الحقه مثل الحدود بين دولتي كوري
 وإثيوبيا

الحدود 

 الطبيعية

الجبال : وهى الحدود السياسية التى يتم رسمها على أساس ظاهرات طبيعية واضحة مثل 

 واألنهار والبحار والبحيرات والممرات المالحية والخلجان
المياه 

 اإلقليمية  
جية من جهة البحر الحد ويقصد بالمياه اإلقليمية نطاق من المياه البحرية تحدد حافته الخار

 السياسي البحري للدولة
المشكلة 

 السياسية
 هي أي تهديد للدولة يمس سيادتها على أراضيها أو استقرار شعبها وتماسكه من الخارج :

الرصيف 

 :القاري 

القامة )قامة  111وهو امتداد لليابس تحت مياه البحر، ويمتد من خط الساحل حتى عمق 

 سم112تساوي 

ر األنها

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

 ويتم اتخاذها كحد سياسي بينها, وهي األنهار التي تفصل بين الدول :  األنهار الدولية
 :األقليات

 
ل أقلية لها مجموعات بشرية ذات سمات وخصائر تختلف عن مثيالتها في مجتمع أألكثرية وك

 .سمات مشتركة بين أفرادها

الهجرة 

 اإلجبارية
 أو داخلة الذي يؤويه-للحركة خارج الوطن -رغم إرادته–تعرض اإلنسان 

الهجرة غير 

 الشرعية
انتقططال شططخر مططن دولططة إلططي أرض دولططة أخططري بغيططر الطططرق القانونيططة التططي تططنظم انتقططال , 

 .ة للدولاألشخاح بين الدول ومن غير المنافذ الرسمي

 
 الهجرة
 الدولية

بمعني عبور سكان دولة الحدود السياسية لدولة أخري ,انتقال السكان من دولة إلي أخري 

 بغرض اإلقامة الدائمة أو المؤقتة
 

 

 

 

 

 

 مافهمت استودعك اني اللهم

 الحاجه عند لي فرده وماحفظت

 اليه
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 تفسر بم111111أوال  

 ظهور التكتالت االقتصادية  -1

الذي كان يهدف إلي تقديم " مشروع مارشال" وسط ظهرت عندما قدمت الواليات المتحدة للدول األوربية الشرق األ-1

 , المساعدات االقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية

 مواجهة السيطرة المفروضة من ل, البد من تكتلها من جميع النواحي إلعادة بناء اقتصادها  ابأنهادراك دول اوربا -2

بحكم ما  .كبة مختلف التطورات الكبيرة في العلم والتكنولوجياوموا, (سابقا)طرف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 

فذاقت ويالت الهزيمة وأصبحت دول هذه , تعرضت إليه هذه الشعوب من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب العالمية الثانية 

   النمو نالشعوب منهارة اقتصاديا وعاجزة ع

 تالت االقتصاديةالمقومات البشرية والتكنولوجية ضرورية لقيام التك عدت -2

 ,   الحجم السكاني المناسب يعني ضمان سوق بين دول التكتل تشجع علي قيام األنشطة االقتصادية-1 

وهذه العمالة عنصر أساسي في كل دول . وجود حجم من العمالة يكون قادرا علي استغالل موارد الدول في التكتل -2 

 .ة من المهارة والتخصص اإلنتاجي بين دول التكتلال سيما لو كانت العمالة علي درجة عالي,التكتل 

حيث إن وجود مستوي تكنولوجي متقارب بين دول التكتل يساعد , ويضاف إلي ذلك المستوي التكنولوجي لدول التكتل-3

 .علي أن تعم الفائدة كل الدول األعضاء دون قيام دولة من دول التكتل باالستئثار بمزايا التكتل

حيث أن التنافر الثقافي بين , يشجع علي قيام التكتل واستمراره( الخصائص الثقافية)لعادات التقاليد كما أن تشابه ا -4

 .الدول ال يساعد عادة علي قيام التكتالت االقتصادية

 تعد المقومات العسكرية من عوامل نجاح التكامل االقتصادي-3

تعد من  جود قوة عسكرية لدي أعضاء التكتلولكن و, غالباالمقومات العسكرية ليست شرطا لقيام تكتل اقتصادي -1

 , مقومات نجاحه واستمراره

وبعض هذه ,  التكتل االقتصادي يواجه بالطبع منافسة من الدول األخرى أو من التكتالت االقتصادية األخرى -2 

 ويح باستخدامهماالمنافسات ينتج عنها نزاعات قد تلجأ فيها التكتالت االقتصادية إلي استخدام القوة أو التل

 .وفي كل األحوال فإن القوة االقتصادية البد أن تستند إلي قوة عسكرية تحميها    

 التكتالت االقتصاديةقيام  -4

 .تيسير االستفادة من مهارات الفنيين واأليدي العاملة بأفضل صورة.* 2الحصول علي مزايا اإلنتاج الكبير* 1

 ( الثالثة الوحدة)                 

 العسكرية واألحالف االقتصادية التكتالت 
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 .رفع مستوي رفاهية المواطنين* 5 .تنويع اإلنتاج بطريقة اقتصادية* 4 .تسهيل عملية التنمية االقتصادية* 3 

 .تخفيف أثر الصدمات الخارجية* 5   

 (االتحاد االوربي حاليا)نشأة الجمعية االوربية للفحم والصلب -5

 ,  الدافع األساسي لهذه التكتل في تلك الفترة الرغبة في إعادة بناء أوربا-1

قوع حرب شاملة أخري في القارة بعد الخراب والدمار الذي لحق بالقارة من جراء حربين القضاء علي احتمال و-2 

 .فضال علي أنها تحملت أكبر الخسائر البشرية في العالم, كانت أوربا هي المسرح الرئيسي لمعاركها, عالميتين

 (مجلس التعاون لدول الخلي ) قوات درع الجزيرة المشتركة انشاء-6 

 م1982أي عام ,المجلس بسنة واحدة  تأسس بعد قيام 

 , وأهمها الحرب العراقية اإليرانية, نظرا لألخطار التي كانت محدقة آنذاك بدول الخليج العربي-1 

 .حماية أمن الدول األعضاء في المجلس بصفة أساسية-2   

 

 قيام االحالف العسكري-7

  :ردع األعداء-1 

 ,والتي تنشا بدوافع الخوف من خطر مشترك يهدد الدول المتحالفة, فاعيةويكون هدفا أساسيا لألحالف العسكرية الد

 .وحماية ألمنها القومي, دفاعا عن كيانها اإلقليمي  

   :زيادة القوة-2

والتي تستنزف موارد اقتصادية , تسعي الدول إلي زيادة قوتها من خالل سياسة التحالف كبديل لسياسة التسلح المنفردة

والذي أطلق عليه , مع الدول األوربية عندما تحالفت مع الواليات المتحدة األمريكية ذد أي هجوم روسي مثلما حدث, هائلة

 ((.المظلة النووية األمريكية)) 

  1991عام انهيار حلف وارسو -8

م عندما تولي الرئيس السوفيتي السابق 1985بدأت منذ عام , كان انهيار حلف وارسو نتيجة تداعيات كثيرة-1 

 كاألتي. وأعلن عن مبادرتين في سياسته الجديدة, السلطة في االتحاد السوفيتي( رباتشوفجو)

 

 الجالسنوست البيرسترويكا

وتضمنت محاولة إصالح البنية , وتعني بالروسية إعادة البناء
فصدرت , االقتصادية من خالل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص

ية من خالل تشجيع المبادرة قوانين تؤكد أهمية حاجات األفراد األساس
ودعم المؤسسات , وتحقيق إصالح جذرية في الزراعة,الفردية

وهيييي كلمييية روسيييية تعنيييي الشيييفافية 
واالنفتاح والتي تسمح باتخاذ إجراءات 
التحريييييير السياسيييييي وفيييييتح المجييييييال 

 .الديمقراطي للمجتمع الديمقراطي
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 االقتصادية

 ,فشلت في إيجاد نظام أكثر تطورا( فجورباتشو)غير أن سياسة الرئيس السوفيتي * 2
 وبدأت النزعة االنفصالية تظهر بين الجمهوريات السوفيتية , عدوي اإلصالح إلي دول أوربا الشرقية انتقال   -3

 ,م عام بداية تسارع التغيرات إذ هدم سور برلين 1992ودول حلف وارسو وكان عام,من ناحية 
  ,وأعلنت الوحدة األلمانية 

 , مستغلة الفوضى السياسية في االتحاد السوفيتي, هوريات السوفيتية بإعالن نفسها دول مستقلةبدأت الجم-4 
    , خاصة بعد انهيار االتحاد السوفيتي نفسه وهذا ما سهل علي دول حلف وارسو التحلل من التزاماتها في الحلف 

 .م حل الحلف رسميا1991أعلنت روسيا في عام       
 ( الحلف المركزي) انهيار حلف بغداد-9

 لتشكيل منطقة , اخفاق الحلف المركزي في استقطاب الدول العربية االخري ممثلة في مصر وسوريا إليه -1
 ,عميقة استراتيجيا في وجه االتحاد السوفيتي

 1958انسحاب العراق بعد ثورتها علي الحكم الملكي واعالن الجمهورية عام-2
 دعم الحلف لها في حربها مع الهندبسبب عدم 1-1972انسحاب باكستان عام-3
 . بمثابة انهيار الحلفكان  م 1979انسحاب إيران في مارس 4 

 اخفاق الحلف المركزي في استقطاب الدول العربية االخري ممثلة في مصر وسوريا إليه -12
 ربيةوالمعنوي للدول الع, والمادي , قدم الدعم العسكري ( السابق)وذلك بسبب أن االتحاد السوفيتي 

  إلسرائيل وفي حين اتخذت دول المعسكر الغربي موقف العداء له  المواجه( مصر وسوريا والعراق)
 نشأ حلف جنوب شرق أسيا  -11

 , م1141مع ظهور الصين كقوة متعاظمة في القارة اآلسيوية وفي السياسية الدولية بعد عام نشأ  -1 

    , وكويطا الجنوبيطة, وتايالنطد, بداية بإيحطاء مطن الواليطات المتحطدة هطي الفلبطينوكانت الدول التي تبنت الدعوة إلي إنشائه في ال

 التخوف من إن تقع تحت سيطرة الشيوعية-2
 1949نشأة حلف شمال االطلسي عام-12

 ,با والواليات المتحدة األمريكيةتبلورت فكرة إنشاء حلف عسكري يضم دول غرب أور

 م1141بتشديد حصاره علي برلين عام ( قالساب)اثر قيام االتحاد السوفيتي    
 

 

 (1)قارن بين

 شمال األطلسي حلف وارسو 
 **

نشطططططططأة 

 :الحلف

 

 

 

 

 

 أهدافه

 

م لمواجهة 1955تأسس الحلف في مايو عام 
وكان من , تهديدات أعضاء حلف شمال األطلسي

أبرز أسباب انضمام ألمانيا الغربية لحلف شمال 
 األطلسي

******************************* 
 .إقامة قيادة عسكرية موحدة -1

الططططدفاع الجمططططاعي ضططططد أي هجططططوم عسططططكري  -2

 .تتعرض له أية دولة من دول الحلف

مواجهة األحالف الغربيطة وفطي طليعتهطا حلطف  -3

 .شمال األطلسي

بسططططططبب الحصططططططار السياسططططططي والعسططططططكري   -4

واالقتصططططادي الططططذي فرصططططته الواليططططات المتحططططدة 

 .ة الشرقيةوالدول الغربية علي الكتل

تبلطططورت فكطططرة إنشطططاء حلطططف عسطططكري يضطططم دول  

اثطر قيطام , غرب أوربا والواليات المتحطدة األمريكيطة

بتشططديد حصططاره علططي ( السططابق)االتحططاد السططوفيتي

وكطان دور الحلطف فطي فتطرة ,  , م 1141برلين عام 

التأسيس تولي مهمة الدفاع عن أوربا الغربيطة ضطد 

كلة لحلططف وارسططو والططدول المشطط, االتحططاد السططوفيتي

 آنذا  في سياق الحرب الباردة

************************* 

 .احترام سيادة الدول األعضاء واستقاللها -1

تسططوية النزاعططات بططين الططدول األعضططاء بططالطرق  -2

 .السلمية

, واالجتمططططططاعي, تنميططططططة التعططططططاون االقتصططططططادي -3

 والثقافي بين الدول األعضاء
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            (2) 

 حلف جنوب شرق أسيا                  (:حلف بغداد)مركزي الحلف ال 

نشططأة **

 :الحلف

 

 

 

 

 
 أهدافه

 
 

) تشكل الحلف المركزي أو ميا يعيرف باسيم 
م عنيدما 1955في فبراير عيام ( حلف بغداد

عقيييدت تركييييا والعيييراق ميثاقيييا يييينص عليييي 
, تعيياون الييدولتين فييي مجييال األميين والييدفاع

ستان وتركيا وضم الحلف كال من إيران وباك

 ,وبريطانيا

************************* 
الييييدفاع عيييين اميييين وسييييالمة األطييييراف  -1

 .المتعاقدة
تسيييييوية منازعيييييات اليييييدول األعضييييياء  -2

بييالطرق السييلمية  تمشيييا مييع ميثيياق األمييم 
 المتحدة

نشأ حلف جنوب شرق أسيا مع ظهور الصين كقوة 

ة وفي السياسية الدولي, متعاظمة في القارة األسيوية

وكانت الدول التي تبنت الدعوة إلي , م1141بعد عام 

إنشائه في البداية بإيحاء من الواليات المتحدة هي 

وذل التخوف من إن , وكويا الجنوبية, وتايالند, الفلبين

 تقع تحت سيطرة الشيوعية
***************************************** 

 .أسياحماية المصالح الغربية بمنطقة جنوب شرق  -1

محاصطططططرة المطططططد الشطططططيوعي الصطططططيني الفيتنطططططامي  -2

 .الشمالي

 .التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء -3

صد أي اعتداء مسلح علي احدي الدول األعضاء  -4

وفي حدود المنطقة التي يغطيها دفاع ,في المعاهدة

 الحلف

 :دور منظمة األمم المتحدة في حل بعض المشكالت والنزاعات الدولية(3)

 :من الناحية اإلنسانية :من الناحية السياسية

 . مساندة حركات التحرر في العالم مثل تونس والجزائر* 

حل العديد مطن النزاعطات الطويلطة أو التخفيطف مطن حطدتها عطن * 

طريق إرسال قطوات متعطددة الجنسطيات كمطا حطدث فطي أفغانسطتان 

 .والعراق

الشطرق األوسطط  إرسال مراقبين دوليين في مناطق التوتر مثل* 

 .وشبة القارة الهندية

 إرسال قوات حفظ السالم لبعض الدول مثل البوسنة وكرواتيا* 

تقططديم المسططاعدات لالجاططين فططي العططالم مثططل * 

 .فلسطين والبوسنة والهرسك

تقديم اإلغاثة اإلنسانية في منطاطق الكطوارث * 

 .الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات

اطق مختلفة في دعم حقوق اإلنسان في من* 

 العالم

 

 

   الحلف المركزي حلف وارسو
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  أسباب انهيار كال من(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جورباتشوف)سياسة الرئيس السوفيتي -1سياسة    
 ,التي فشلت في إيجاد نظام أكثر تطورا              

 ,انتقال عدوي اإلصالح إلي دول أوربا الشرقية-2ا      -1
 ظهور النزعة االنفصالية بين  -3       -2
 ت السوفيتية      الجمهوريا             -3

 قيام الجمهوريات السوفيتية بإعالن نفسها دول -4,  من   
 مستغلة الفوضى السياسية في االتحاد , مس    مستقلة

 السو    السوفيتي   مماسهل علي دول حلف وارسو التحلل  
من التزاماتها في الحلف  خاصة بعد انهيار االتحياد            

  ,السو     السوفيتي نفسه
 .م حل الحلف رسميا1991أعلنت روسيا في عام            

اخفاق الحلف المركزي في اسيتقطاب اليدول العربيية  -1
لتشييكيل منطقيية , االخييري ممثليية فييي مصيير وسييوريا إليييه

 , استراتيجية في وجه االتحاد السوفيتي
 انسحاب العراق بعد ثورتها علي الحكم   -2ان -2

 1958جمهورية عام      الملكي واعالن ال             
 بسبب 1-1972انسحاب   باكستان عام -3ان-3

 عدم دعم الحلف لها في حربها مع الهند                 
 م         1979انسحاب إيران في مارس   -3ان 4 

 

 

 

 

   

 

 مافهمت عكاستود اني اللهم

 الحاجه عند لي فرده وماحفظت

 اليه
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 :الزمن تطور العالقات الدولية عبر(1)

 

 الوقت الحالي في العصر الحديث في العصور القديمة** 

كانت هنطا  عالقطات دوليطة قديمطة بطين الطدول ومطن 

 :أمثلتها ما يلي

" المعاهططططدة التططططي عنططططدها الملططططك الفرعططططوني  -1

ملططك الحيثيططين " خاتوسططبل"مططع " رمسططيس الثططاني

م لتنظيم  مبادئ الحطرب والسطلم بطين .ق1211عام 

 .الدولتين

القططات الفططرس والططروم مططع الممالططك الخاضططعة ع -2

حيث كانت منطقة الشطام مسطرح للعديطد , لكل منهما

 .من الصراعات بينهما

عالقات الدولة اإلسالمية المتعطددة مطع جيرانهطا  -3

 أو مع القوي التي عاصرتها في مختلف العصور

زادت العالقططططات الدوليططططة بططططين 

الططططدول وزاد اعتمططططاد بعضططططها 

صططة منططذ علططي بعططض األخططر خا

والتطي نقلطت , الثورة الصناعية

العالقطططططات بطططططين الطططططدول مطططططن 

عالقات جوار إلطي أفطاق أوسطع 

شططملت العططالم بأسططره فططي عهططد 

, القططوي االسططتعمارية األوربيططة

ونقلططت معهططا نوعيططة العالقططات 

من مجطرد الحطرب والسطلم إلطي 

 .مجاالت أخري متعددة

تشطططعبت العالقطططات الدوليطططة 

وخيططططر , بططططين دول العططططالم 

علططططي ذلطططك البعثططططات  دليطططل

, الدبلوماسطططططية ألي دولطططططة

ونوعيططة التمثيططل داخططل كططل 

تمثيططططل )بعثططططة علططططي حططططدة

, واقتصططططططططادي, سياسططططططططي

, وثقططططططططططافي, وعسططططططططططكري

 (ال .. ,وتعلمي, صحي
 

 

 عصبة االمم وهياة االمم(2)

 األمم المتحدة :عصبة األمم

 ظروف انشائها  

( 1111-1114)بعد إن وضعت الحرب العالمية الطوالي 

, م فطي بطاريس 1111ها عقد مطؤتمر الصطلح عطام أوزار

كطان مططن أهططم مططا تضططمنه إقامططة منظمططة  عالميططة ليحططول 

 دون تكرار الحروب عرف باسم عصبة األمم 

 أهدافها

 كان من مهامها ضمان السلم ومنع الحروب  -1

 , تنظيم العالقات الدولية--2

 أسباب فشلها

 ظروف انشائها 

م تعطددت 1141بعد انتهاء الحطرب العالميطة الثانيطة عطام 

لتكون أكثطر الجهود المنادية بإقامة منظمة دولية جديدة 

ثباتطططا وأعمطططق أثطططرا وأكثطططر قطططدرة علطططي حطططل المشطططكالت 

وتم االتفاق علي ميثاق هياة األمم المتحدة فطي , الدولية

 م1141مؤتمر سان فرانسيسكو عام 

 هدافهاأ

 ,  الحفاظ علي السلم واألمن الدوليين -1

وتطم , تدعيم التعاون الطدولي فطي مختلطف المجطاالت-2

 الوحدة الرابعة

 العالقات الدولية والنظام الدولي الجديد

 
النظام الدولي العالمي -2 ما هيه العالقات الدولية-1

 الجديد
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عططططدم انضططططمام دول كبططططري كالواليططططات المتحططططدة : ا-1

 واالتحاد السوفيتي  

 ,انسحاب دول أخري كاليابان وألمانيا-2

وانتهطت , افتقار العصبة الي قوة عسكرية تابعة لها  -3

 . م1131باندالع الحرب العالمية الثانية عام 

 قرا دائما للهياة اختيار مدينة نيويور  لتكون م

 سلبياتها

 ,  هيمنة الدول ألكبري علي قراراتها -1

عططططدم الحياديططططة فططططي بعططططض القضططططايا مثططططل القضططططية -2

 الفلسطينية

 

 وفي السلم اتجهت الدول لحل النزاعات الدولية عن طريق )في السلم طبيعة العالقات الدولية (3)

  التحكيم التوفيق المساعي الحميدة الوساطة المفاوضات

ططططططرف ثالطططططث بطططططين  -------- -

 متصارعين

دولططة متبرعططة قططد 

تكطططططططون صطططططططديقة 

 (للطرفين

إحالة النطزاع إلطي لجنطة محايطدة مهمتهطا 

تقططديم إلططي الطططرفين يتضططمن اقتراحططات 

 (.واضحة من اجل إجراء تسوية بينهما

مثطططل قضطططية 

 .طابا

 

 

 

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

 (القوة االقتصادية والعسكرية-السكان)والبشرية (المساحة ال -الموقع)وذلك ألن المقومات الطبيعية 

  (الوزن السياسي),المؤثرة في قوة الدولة هي نفسها المؤثرة في عالقتها الدولية 

 انهيار عصبة االمم -2

 ,انسحاب دول أخري كاليابان وألمانيا-2ي  عدم انضمام دول كبري كالواليات المتحدة واالتحاد السوفيت: ا-
 1939قيام الحرب العالمية الثانية عام -4   افتقار العصبة الي قوة عسكرية تابعة لها  -3
 (االعتبارات)لعديد من أوجه النقدتواجه هيئة االمم المتحدة ا-3
 لسطينيةالقضية الفعدم الحيادية في بعض القضايا مثل -2,  هيمنة الدول ألكبري علي قراراتها-1  
 حصول الصين عل حق الفيتو في مجلس االمن بعد الحرب العالمية الثانية-4

 مكنها من ذلكحجم سكانها  أنذات ثقل اقتصادي أو عسكري يؤهلها لشغل المقعد حينها إاللم تكن الصين رغم أن 
 رةيازدياد الوزن السياسي للصين في الفترة االخ-5

 ظهرت القوة االقتصادية لها وأصبحتالسنوات األخيرة خاصة منذ بداية األلفية الثالثة  يرجع ذلك الي انه في  -1-

  -القوة االقتصادية الثانية بعد الواليات المتحدة 

 , إلي جانب تطوير قدراتها العسكرية-2

ألكبطري االخطري تخشاها القطوي , حجمها السكاني أصبحت العبا سياسيا علي مسرح العالقات الدوليةباإلضافة الي   -3

 وتتسابق في نفس الوقت علي إقامة عالقات دولية معها في كافة المجاالت

 يختلف الوزن السياسي لمصر عن دولة مثل نيوزيالندا واستراليا-6
 العالقات الدولية لدولة هامشية  حيث أنللدولة  الذي يؤثر في الوزن السياسييرجع ذلك الي الموقع وأهميته 

 بالطبع عن دول مركزية ذات موقع استراتيجي علي خريطة العالم كمصرف استراليا تختلمثل نيوزيالندا و

 التغيرات الدولية التي دعت لضرورة قيام نظام عالمي جديد-1

 .   , واالجتماعي, والسياسي,الستكمال وحدتها بمحورها االقتصادي , سعي دول أوربا الغربية --1
 ئة للحصول علي مكانة هامة في الساحة االقتصادية والسياسيةومن هذه سعي الدول الصناعية األسيوية الناش2

 (.ماليزيا, الهند, سنغافورة, كوريا, الصين) الدول

 .ظهور اليابان وألمانيا كقوتين عظميين لهما دورهما الفعال والمؤثر في النظام االقتصادي العالمي واألسواق العالمية -3
 .وظهور الثورة العلمية والتكنولوجية, ي يطلق عليها الثورة المعلوماتيةالثورة الصناعية الثالثة والت -4

 وانتهاء االحتالل السوفيتي , إيجاد حلول لعدد من القضايا العالمية مثل انتهاء الحرب العراقية اإليرانية-5
 .ونهاية الحرب األهلية اللبنانية وغيرها, ألفغانستان   

 وتكوين قوات حفظ السالم , ي الحفاظ  علي السلم واألمن الدوليينتدعيم دور هيئة األمم المتحدة ف-6

 للنظام الدولي العالمي الجديد تأثير علي المستوي االقليمي والدولي -8 

 بم تفسر 
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 ومن ثم تحويل كثير من , والتكنولوجيا من قبل دول الغرب الرأسمالية, والمال, احتكار مطلق للسالح --1

 التكنولوجية والتبادل التجاري لصالح العالقات الجديدة بين شرق أوربا والغرب المساعدات االقتصادية والمالية و

 .عموما علي حساب الدول النامية 

 ولذلك يدور الصراع , يدور الصراع الراهن حول التكنولوجيا لتوظيفها من اجل الوصول إلي اعلي معدالت اإلنتاج -2

 اليورانيوم والذي تتوافر خاماته في : لتكنولوجية المتقدمة مثلالخفي علي المواد الخام التي تدخل في الصناعات ا

 .مما يجعلها مطمعا للدول المتقدمة, بعض الدول النامية وخاصة إفريقيا 

 والتي ضمت في عضويتها غالبية , تضاؤل الدور الذي يلعبه حركة عدم االنحياز في العالقات الدولية-4

 .كا الالتينية والتي كان لها شان بارز في اإلحداث العالمية في مرحلة الحرب الباردةالدول النامية في أسيا وإفريقيا وأمري

 كان من أهم أسباب سقوط االتحاد السوفيتي سابق عجزه عن التطوير نظم إنتاجه االقتصادي مقارنة بالمستوي  -5

 صالح أوضاعها االقتصادية باالعتماد وجرس إنذار لها بإ, ويعد هذا درس لكل الدول النامية , السائد في الدول الغربية

 .علي الذات أوال

 .اختراق األمن الثقافي العربي من خالل إحالل قيم العولمة السلبية -1التدخل األمريكي في الشاون الداخلية لبعض الدول -6

 .وحروب الحدود كما حدث في الصومال والكونغو وأفغانستان, وقيام الحرب األهلية, انتشار العنف  -1

 ( النظام العالمي الجديد)قارن بين

 أساسياته أهدافه خصائصه

الثطططططورة الهائلطططططة فطططططي  -1

 .وسائل االتصال

تنويططع اإلنتططاج بطريقططة  -2

 .اقتصادية

بططروز ظططاهرة االعتمططاد  -3

 .الدولي المتبادل

تطططططططططططدويل المشطططططططططططاكل  -4

والقضططططايا التططططي يواجههططططا 

 .العالم

تحريطططططططططططر الحجطططططططططططارة  -1

 .العالمية

ططرا علطي  التحول الطذي -6

 .مبدأ السيادة الوطنية

 

المحافظططططططة علططططططي  1-

االسطططططططتقرار العطططططططالمي 

واحتططططططرام دور األمططططططم 

 .المتحدة

احتطططرام سطططيادة كطططل  -2

واسططططططططتقاللها , دولططططططططة

وعططططططططططدم المسططططططططططاس 

 .بوحدتها الوطنية

نشططططططططططططططر قططططططططططططططيم  -3

واحتطرام , الديمقراطية 

حقططوق اإلنسططان وحططق 

الشططططعوب فططططي تقريططططر 

 مصيرها

هو القانون األساسي للعالقات  االعتماد المتبادل أصبح* 1

 .الدولية

لطم يعطد التنطاقض بطين الرأسطمالية واالشطتراكية بطل حططل * 2

 .محله التناقض بين الشمال الصناعي والجنوب النامي

اعتمططد النظططام الجديططد علططي مبططدأ المشططروعية الدوليططة * 3

 كأداة فعالة لحل كثير من المشكالت  

بططططدأ تططططوازن صططططارت العالقططططات الدوليططططة محكومططططة بم* 4

 .المصالح بدال من توازن القوي

يعتمططد النظططام الططدولي الجديططد علططي الحططد االقصططي مططن * 1

أي ال يصبح الحل العسكري إال حال نهائيا , الفعل العسكري

 .لمشكلة قائمة بعد استفاد الحلول االخري

غياب االيدولوجيا السياسطية عطن مسطرح اإلحطداث مطع * 6

 .سياسي انهيار النظام الشيوعي كنظام

 ؟................مالمقصود

  
العالقطططططططات 

 :الدولية
والدبلوماسطية بطين الطدول أو ,والقانونيطة, مجموعة العالقطات االقتصطادية والسياسطية والعسطكرية

 منظمات ودول موجودة علي الساحة العالمية

وهي , الدولتينلتحقيق  مصالح وطنية من وجهة نظر , صراع مسلح بين دولتين أو أكثر تنشب : الحرب

 .حالة قانونية معترف بإمكان حدوثها

 (طرف ثالث بين متصارعين)  الوساطة -

- 

المسطططططاعي 

 الحميدة

 دولة متبرعة قد تكون صديقة للطرفين) 

إحالة النطزاع إلطي لجنطة محايطدة مهمتهطا تقطديم إلطي الططرفين يتضطمن اقتراحطات واضطحة مطن اجطل  التوفيق

 (.إجراء تسوية بينهما



 

 30 

 

 أسلوب القانوني حيث يصدر الحكم بين دولتين ويعد الحكم إلزاما للطرفين مثل قضية طابا  كيمالتح

النظطططططططططططططام 

العطططططططططالمي 

 الجديد

وتحططدد الخريطططة السياسططية لعططالم مططا بعططد ,مجموعططة إجططراءات وقططوانين تضططبط العالقططات الدوليططة :

ي المسططتويين مجموعططة التفططاعالت بططين أعضططاء المجتمططع الططدولي علطط)أو.   الحططرب البططاردة

اإلقليمططي والعططالمي والتططي تجططري وفقططا لنسططق أو منظومططة معينططة للقططيم مسططتقاة مططن فلسططفة 

 (العولمة

 

 مافهمت استودعك اني اللهم

 الحاجه عند لي فرده وماحفظت

 اليه
 


