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 )المشكالت السياسية (ثانية الوحدة ال

  )وأهميتها ووظائفها مفهومها (السياسية الدرس األول : الحدود
 
 
 
 
 

 السيادة، هذه الدولة عليها تمارس التى األرضية الرقعة تحدد الخريطة على ترسم خطوط
 ولالد الحدود بهذه تعترف أن بد وال أخرى، دولة سيادة وتبدأ سيادتها عندها وتنتهى

 .الدولى والمجتمع المجاورة
 

 :يلى ما تحدد السياسية الحدود فإن وعليه
 

 .سيادتها عليها الدولة تفرض التى األرضية المساحة (1
 عليها تسيطر التى والبحرية والباطنية السطحية األرضية الموارد (2

 .حدودها ضمن وتدخل الدولة
 .الدولة لسيادة التابع والبحرى الجوى المجال (3

 
 -بشرية: ظاهرة السياسية الحدود تعد س بم تفسر

 
 والسياسية. والعسكرية االقتصادية لمصالحه تبًعا بتخطيطها يقوم الذى هو اإلنسان ألن
 

 -س دلل على صحة العبارة تطورت الحدود السياسية عبر العصور التاريخية:
 
 حول وأسوار قالع عندها أقيمت الدولة هوامش على نقاط عن عبارة كانت قديًما 

 حول الرومان أقامها وقالع وأسوار العظيم، الصين كسور المتجاورة والدول الممالك
 دولتهم. أطراف

 م  17القرن فى الحديثة القومية الدولة ظهور ومع منذ
 الصناعية الثورة ظهور مع خاصة الحالى الوقت فى المعروفة الخطية الحدود ظهرت
 فى الميدانى المسح عمليات استخدمت الحين ذلك ومنذ م 19 بداية القرن فى األولى
 .الدول بين الحدود رسم
 
 
 
 
 

 أوالً : مفهوم الحدود السياسية 

القالع الرومانية

 
 سور الصين العظيم
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 التخوم 
  ممسوحة وغير الدول من لدولة تابعة تكن لم مناطق هى

  هى عادة التخوم فمناطق نفوذ، مناطق مجرد وكانت
 كالصحارى، البشرى لالستيطان صالحة وغير صعبة مناطق

 .بينها الفصل بوظيفة لتقوم رةالمتجاو الدول قبل من تركها تم ولكن 
 
 العصر فى الحدود خطوط تظهر أن قبل والسائد المميز الطابع هى التخوم كانت لقد

 نفوذ مجال بين تفصل التى المناطق فى غالًبا التخوم مناطق تظهر كانت حيث الحديث،
 العربية الدول بين التخوم مناطق مثل ، والوسطى القديمة العصور فى الكبرى الدول

  البيزنطية. والدولة واإلسالمية
 

 :التالي الجدول فى والتخوم السياسية الحدود بين الفرق تحديد يمكن
 

 الحدود السياسية التخوم
 مساحة لها جغرافية مناطق

 كالغابات )وعرض طول لها(
 .والصحارى

 بين تفصل خطوط عن عبارة
 وال وبعض بعضها الدول
 بوصات بضع عرضها يتعدى
 .أحياًنا

 ظاهرة بشرية . جغرافية اهرةظ

 أو قانونى أساس لها ليس
 المكانى إطارها تحدد معاهدة
 .بدقة

 تحدد شرعية قانونية ظاهرة
 الحد جانبى وواجبات حقوق

 أو اتفاقية من خالل السياسى
 .معاهدة

 ال المكان فى ثابتة ظاهرة
 أى الظروف بتغير تتغير
 .تحريكها اليمكن

 ةوالحرك للنقل قابلة ظاهرة
 فى واالختفاء بل والتغير
 .كثيرة حاالت

 طبيعية موارد أحيانا تضم
 مساحة لها بطبيعتها ألنها

 والجبال كالغابات

 طبيعية موارد بها تظهر ال
 .خطوط مجرد ألنها

 ثانياً : الفرق الحدود السياسية والتخوم  
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 : يلى ما منها نذكر عدة عوامل إلى السياسية الحدود نشأة ترجع

  السكان عدد زيادة -1
     

 بة على زيادة عدد السكان ؟س:ما النتائج المترت
 
 المجاورة لها. التخوم مناطق فى التوسع إلى دولة كل السكان زيادة دفعتأ( 

 من عملية سهلت التى والمواصالت النقل وسائل تقدم التوسع هذا ب( وصاحب
  .التوسع
 عندها أو فيها وأن يحدد البد نقطة عند البعض بعضها مع الدول التقت التوسع ج( مع
 .دقة بكل دولة كل سيادة تحدد طيةخ حدود

 الفاصلة بمثابة التخوم الجبال والغابات كانت حيث أوربا؛ بقارة حدث ما ومن أمثلتها 
 الخطية الحدود وبالتالى رسمت األرض، انكشفت الغابات وبإزالة القارة، دول بين

 .التخوم من البد الدول بين للفصل
 

 عنها الرضا موعد الهامشية المناطق تنمية الحاجة إلى -2
 

ا ألن نتيجة؛ الخطى السياسى الحد أ( نشأ  لم كلتيهما أو فيه المشتركتين الدولتين من أي ً
 مثال مما الصحراوية كالمناطق الهامشية لمناطقها الغامض الوضع عن راضية تعد

 .اقتصادية موارد من بها ما واكتشاف واستغاللها المناطق هذه تنمية إلى دفعها
 هاتين بين المشتركة المائية المسطحات على أو اليابس على الخطية ودالحد ترسيم ب(

 .الدولتين
 

 الدول بين المبرمة المعاهدات -3
 

 من وكثير بين الدول، المعاهدات إلبرام نتيجة أيًضا الخطية السياسية الحدود ظهرت
 تهاجار على قوية دولة خشية طغيان معاهدة على بناءً  تحديدها جاء اليوم العالم حدود

 .الضعيفة
 
 
 
 
 
 

 السياسية الحدود نشأة على ثرةالمؤ العوامل :ثالثاً 
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 لمستعمراته تقسيم االستعمار -4
 

 الحدود من نشأة الكثير إلى الثانية العالمية الحرب منذ بدأت التى االستعمار تصفية أدت
 وكمثال ، الجنوبية وآسيا وأمريكا إفريقيا فى األوربية المستعمرات فى خاصة الخطية
 .إفريقيا قارة فى طاليةواإلي واإلنجليزية الفرنسية المستعمرات لذلك واضح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحروب-5     
 

 الغالب حدود على ذلك كمثال ، الخطية الحدود نشأة على واضح أثر ذات الحروب كانت
 .حدود سياسية بمثابة أصبحت التى الهدنة وحدود والمغلوب،
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 الناس أقبل إذا إال المناطق من منطقة فى السياسية الحدود تخطيط إلى الدول تلجأ أ(ال
  استغلوها. ثم وعمروها عليها

 المجاورة المناطق عن منطقتهم يفصل الذى السياسى الحد تعيين عليهم لزاًما ب(أصبح
  أحد. عليها يعتدى ال حتى
 

 .مراحل بأربع الدول بين الحدود وترسيم تخطيط يمر
 

 والتخطيط التعريف :األولى المرحلة -1
 
 الحدود على وصف المعاهدة وتشتمل المرحلة، هذه فى الحدود معاهدة أ(توضع
 .ستخترقها التى والمناطق

ا الوصف كان ب(كلما   والعكس والنزاع االحتكاك احتماالت قلت ودقيًقا كلما تفصيلي ً
  .صحيح

 .الحدود منطقة تخصص التى السياسية بالقرارات ترتبط المرحلة هذهج(
 

 التحديد :الثانية المرحلة -2
 

 تعطى الحد صياغة معاهدة من االنتهاء يتم أن فبعد الحد، تحديد المرحلة هذه فى يتم أ(
 الفضائية والمرئيات والصور الجوية التفصيلية بالخرائط تستعين التى الجغرافية للجنة
  الخرائط، على وموقعه الحد لتحديد

 تغيير إلى دىيؤ قد مما ،) مثال كمزرعة( الصغيرة المسائل هذه المرحلة فى ب( تبرز
 .آخر شيء أو مزرعة اعترضته إذا هناك أو هنا األمتار من قليلة مئات الحد عدة مسار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السياسية الحدود تخطيط مراحل :رابعاً 
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 التعيين :الثالثة المرحلة -3
 

  ، على الخريطة وتحقيقه الطبيعة على الحد خط تعيين يتم المرحلة هذه وفى

 :منها أشياء بعدة المرحلة هذه فى ويستعان
 . المعاهدة * نصوص

 .الثانية المرحلة فى الجغرافيون جمعها التى * المعلومات
 .التفصيلية * الخرائط
 الشائكة األسالك مثل الحد توضيح فى مختلفة طرق وتستخدم

 .األسوار بناء أو المسلح األسمنت أو الحجارة وأعمدة من 
 

 الحد إدارة الرابعة المرحلة -4
 

 وحراسته واستبقاءفاعليته السياسى الخطى الحد على المحافظة المرحلة هذه فى يتم

 :يلى ما على المرحلة هذه فى االتفاق ويتم
 .الحد عبور *  منافذ     
 .والتحصينات والحراسة والجمارك التفتيش *  نقاط      
 .ووسائلها المنازعات فض *  لجان      
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الدول بين الفصل 
 

 موثقة اتفاقيات توقيع خالل من وذلك الدول، بين الفصل فى رئيًسا دوًرا الحدود تلعب
 طول على توضع ذلك على وبناء الخرائط، على وموقعة الدول بين رسمية وثائق فى

 بالدول، الخاصة الحدودية والمراقبة الحراسة ومراكز التفتيش ونقط الحواجز الحدود
  .المختلفة وأنواعها بأشكالها الحدود عالمات وكذلك الجمركية، المنافذ بجانب

 
 

 

 واألمن الحماية 

 

 س بم تفسر تعد الحماية واالمن األكثر أهمية فى وظائف الحدود الساسية:
 

 المفاجئة؛ االعتداءات من والحماية األمن هو الحدود إقامة من األساسى الغرض إن حيث
 الغزو رألخطا المعرضة القطاعات فى خاصة طولها على العسكرية الدفاعات تتركز حيث

 المراقبة خالل من الحدود حماية فى كبير بدور الحديثة التقنية ساهمت وقد والتهريب،
 على طرأت التى الحديثة التطورات أثرت الوقت نفس وفى الصناعية، واألقمار الجوية
 وسرعتها مداها فى خاصة الحرب وسائل
 الحد وظيفة على الكالجب الطبيعية العقبات خاصة للعقبات وتخطيها تدميرها وفاعلية
 .اآلمن الحد نظرية تسقط وبذلك ،األمنية

 

 

االقتصادية : الحماية 
 

 الحدود خالل من كذلك ، الموارد، من دولة كل نصيب السياسية الحدود تحدد حيث
 تهريب منع وتحاول ، االتجاهين فى الحد عبر والبضائع السلع تدفق الدول تراقب
 منتجاتها لحماية المستوردة؛ السلع لجمركية علىا الرسوم الدول تحدد كما السلع،

 وتحديد المستوردة المنتجات فحص خالل من المواطنين حماية فى وتسهم المحلية،
 .لالستخدام جودتها أو صالحيتها مدى
 
 
 
 
 
 
 

 السياسية الحدود وظائف :خامساً 
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 حدودها، عند الموجودة مواردها استثمار عند الدول مصالح التتضارب ولكى
 :إلى الدول تعمد

 
 .الموارد هذه استغالل نتيجة الدول بين منازعات تحدث ال حتى دقةب حدودها تعيين -1
 الحدود على توجد التى الثروات من دولة كل بنصيب خاصة اتفاقيات عقد -2

 األرض باطن فى توجد التى المعدنية والثروات الطبيعى والغاز البترولى كالمخزون
ا كان سواء( الحدود خط جانبى على ا حد ً ا أو بري ً  والغاز البترول، :ثلم )بحري ً

 .وتونس ليبيا وبين الخليج دول بين الطبيعى
 

 شاطن

للحد والقانونية السياسية الوظيفة 
 

 حدود سياسية، بينها تفصل سيادة ذات مستقلة دول من العالمى السياسى النظام يتكونأ(

 خالل من داخل حدودها السياسية شخصيتها على المحافظة إلى دولة كل وتسعى ب(

  للبالد. القومى التماسك تهديد أيدلوجي ًّا خشية فيهم المرغوب غير األشخاص دخول منع

 .الوطن بسالمة تضر التى والكتب الصحف والمجالت عبور الحدود على يمنع ج(

 دام ما األفراد من فرد لها كل سيخضع التى القوانين يحدد الذى هو السياسى الحد د( 

 .مواطنيها من لم يكن وإن حتى ،للدولة السياسية الحدود داخل يعيش

ا تلعب دوًرا الحدود أن نجد السياسية للحدود السابقة الوظائف ضوء وفى  بالنسبة مهم ً
 .تحددها التى للدول

 
  س ما رايك

ر معابرها؟ على الدول تتخذها التى فى اإلجراءات  موضوعية؟  بأدلة موقفك برِّ
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................... 

 
 

 بين س ما العالقة
 السياسية وظائف الحدود على وأثرها التكنولوجية والمعلوماتية الثورة
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 السياسية الدرس الثانى :  أنواع الحدود
 

 من العديد وتناولهما أساسيين لمعيارين تبًعا الدول بين السياسية الحدود تصنف
 .المتخصصين

 
  
 
 

هي الحدود السياسية التي يتم رسمها علي اساس ظاهرات طبيعية واضحة مثل )الجبال 

 الخلجان (.  –الممرات المالحية  –البحيرات  –البحار  –المستنقعات  –االنهار  –

 

بم تفسر او دلل  تعد الحدود الطبيعية من اقوي الحدود التي تفصل بين شعبي 

 دولتين

 
العلم ان درجة الفصل بين الجانبين تختلف تبعا لخصائص  حيث يصعب اختراقها ، مع

الحدود الجبلية اكثر مناعة من و - الظاهرات الطبيعية التي يمتد خط الحدود علي جانبيها 

 المستنقعات      

                 

 :  ما يليومثال للحدود الطبيعية 
 

 (الحدود الجبلية .. لها عدة مميزات هي 1
ومرئية وعريضة وقليلة السكان ويقتصر أ( ظاهرة دائمة 

عبورها علي ممرات معينة  ولذلك تصلح لتكون صالحة 

 لتكون حدود فاصلة بين الدول .

 ب( تعتبر عامل فصل يعرقل حركة االنتقال علي جانبيها 

ج( تعتبر خطوط دفاعية تستغلها الدول في إقامة 

 التحصينات للدفاع عن نفسها ضد أي غزو .

  -العديد من االشكال للحدود الجبلية:س دلل هناك 

عبارة عن خطوط تمر في هذه المناطق ولها عدة هى 
 اشكال 

قد تمتد مع خط تقسيم المياه علي طول امتداد  -أ
 القمم الجبلية 

 المناطق فى السياسية الحدود أفضل يعد وهو
 .الجبلية

 قد تكون خط الحدود عند اقدام الجبال  -ب 
نحدراته المواجهه لهذه قد تكون علي طول م -ج 

 الدولة 

 الطبيعية  الحدود :أوالً 
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 أمثلة للحدود الجبلية 
 
  كم من خالل  خالل جبال الهيمااليا . 3500الحدود بين الهند والصين تمتد لمسافة 
  .الحدود بين شيلي واالرجنتين التي تمتد علي جبال االنديز 
  .الحدود بين فرنسا واسبانيا علي جبال البرانس 
 
 

 النهرية الحدود -2
 النهرية السياسية الحدود وهذه األنهار، مع السياسية الحدود تسير حياناأل بعض فى
 والعيوب المميزات من مجموعة لها
 

 * ما هي مميزات وعيوب األنهار كحدود سياسية ؟ 

 

 عيوبها  مميزاتها

 وضوحها في الطبيعة -

 تمثل خطا دفاعيا ومانعا مائيا -

 يصعب على الجيوش الغازية اجتيازها  -

 نهار غير مستقره حيث أنها تغير مجاريها األ -

ضفافها غير ثابتة بسبب الفيضان والنحت  -
 واإلرساب 

مثال على ذلك نهر الريوجراند بين الواليات  -
المتحدة  والمكسيك غير مجراه فتحولت منطقة 

م من تبعية الواليات المتحدة 1898بانكو بعد عام 
 إلى المكسيك 

 يعوق قد النهر مجرى في رجز وجود أن إلى باإلضافة -

 .السياسي الحد تحديد

 
 

 األنهار تتبع التى السياسية الحدود شكل
 
 :منها أشكال عدة األنهار تتبع التى السياسية الحدود تتخذ قد
 الواليات بين يفصل الذى الريوجراند نهر مثل) الوسط( المنتصف خط مع يسير أن -1

 المتحدة
 فرنسا بين الحدود مثل :(ل الحدود النهريةأفض)المالحى  العمق خط مع يتفق أن -2

 الراين نهر طول على والمانيا
 األخرى دون دولة داخل بكامله النهر يجرى بحيث :النهر ضفتي إحدى مع يسير أن -3

 إحدى وتكون
 روسيا بيال دولتى من وكل بولندا بين الحدود خط مثل األخرى، الدول داخل ضفتيه

 طول على وأوكرانيا
 الواليات من بانكو منطقة تبعية انتقال  ) .الفستوال نهر فروع حدأ Bug بوج نهر

 .الريوجراند نهر مجرى تغير بعد المكسيك إلى المتحدة
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 البحيرية الحدود -3

 البحيرات تتبع التى السياسية الحدود شكل
 فى ةالمتحد والواليات كندا بين الحد مثل ، للبحيرات األوسط الخط مع الحدود تتفق ) أ

 )وإنتاريو وإيري، وهورن، سوبيريور، بحيرات( البحيرات العظمى
 عدة إلى تقسم حيث -فيكتوريا فى بحيرة الحال هو كما -محددة التفاقيات وفًقا ب( تسير

   متساوية غير أقسام
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 البحرية الحدود -4
 ويمكننا اإلقليمية للمياه جيةالخار الحافة عند للدولة البحري السياسي الحد تحديد يتم

 .المائية المناطق من أنواع عدة تحديد

 
 

 ال المياه

 الداخلية المياه -1
 بالبحر المتصلة المائية األشكال كل وتضم

 البحيرات وتشمل الدولة، يابس فوق وتقع 
 محدودة والخلجان األنهار ومصبات الساحلية 
 أنها فى شك هناك وليس المساحة. 
 الدولة. أرض نم جزء جميًعا 
 
 

 ال تعد المياه الداخلية جزء من المياه اإلقليمية ؟ لماذا
 الدولة. بيابس محاطة ألنها ذلك
 
 

 اإلقليمية المياه -2
 من الخارجية حافته وتحدد الساحل خط من الممتد البحرى النطاق اإلقليمية المياه تضم
 البحر جهة
 الصيد فى عليه المطلقة اسيادته الدولة وتمارس للدولة البحري السياسي الحد

 .الثروات واستخراج والتجارة
 دولة، كل لظروف وفًقا بحرى ميل ٣٠٠ إلى أميال ثالثة من يتفاوت النطاق وهذا 

 .بحرًيا ميالً  ١٢ هو اإلقليمية المياه نطاق أن على الدول غالبية بين اتفاق وهناك
 
 

 المالصقة أو التكميلية المياه -  3
 البحر، اتجاه فى محددة مسافة إلى الساحلية للدولة اإلقليمية اهالمي نهاية من تمتد

 واإلشراف بالرقابة خاصة وإجراءات جمركية سلطات المياه هذه فى الدولة وتمارس
  .الحيوية مصالحها على للمحافظة لها والسالمة األمن لتحقيق الضروريين؛

 الدولة وسالمة نبأم مشروطة عليها الدولة وسيادة البحار أعالى من جزء وهى
 .لها المجاورة

المناطقأنواع
المائية

الرصيف
القارى

البحارأعالى المحايدة التمكيلية اإلقليمية الداخلية
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 المحايدة المياه -  4
عى البحر، تجاه التكميلية المياه منطقة تلى منطقة وهى  سيادتها الدول بعض وتدَّ

 الدولة وتمنع عليها،
 لنفسها القوية الدول بعض حددت وقد فيها، األجنبية العسكرية العمليات ممارسة
 المحيط وسط فى مناطق
 بالدولة االعتراف فإن هنا ومن ، المختلفة والصاروخية النووية اتجاربه فيها لتجرى
عى التى  الحق هذا تدَّ
 .الدولة قوة على يعتمد

 

 )الدولية المياه (البحار أعالى -5
 دولة تدعى ال والتى قيود، بدون للجميع المفتوحة البحرية المناطق عن عبارة وهى

 .فيها المالحة حرية فى تتدخل أن دولة ألى يحق وال ،)للبشرية مشاع أى( ملكيتها
 

 القارى الرصيف -6
 قامة 100 عمق حتى الساحل خط من ويمتد البحر، مياه تحت لليابس امتداد وهو

 المائية االقتصادية الموارد استكشاف حق وللدولة ،)سم 182 تساوى القامة(
 واستغاللها. به الموجودة والمعدنية

 

 ة منطقة الرصيف القارى.زيادة أهمي من وجهة نظرك ....ما أسبابس 
...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................... 

 

 أهمية الحدود البحرية ؟  ما أسباب
 
 ة واألمن(.حماية الحدود البحرية  للدولة من السفن المشبوهة )الحماي -1
 يحمي اقتصاد الدولة من خالل منع تهريب البضائع المختلفة إليها. -2
كما يمكن الدولة من استغالل المصايد والثروات المختلفة الموجودة في نطاق  -3

 مياهها اإلقليمية.
وقاية الدولة من أي أوبئة أو أمراض قد تدخل إليها من خالل السفن القادمة من  -4

 .خضع للتفتيش الصحي بمجرد دخولها  المياه اإلقليمية للدولةدول أخرى حيث ت
الحد البحري يكون النزاع عليه مع كل دول العالم وليس دولة واحدة ولذلك يجب  -5

 تحديده بدقة.
استقرار حدود الدولة البرية والبحرية يعد من أهم العوامل المؤثرة في سلوك الدولة  -6

 واستقرارها وقوتها.
ه اإلقليمية يضمن للدول حقوقا مختلفة منها ما هو اقتصادي )ثروات تحديد الميا -7

 ومصايد طبيعية(، أو عسكري.
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 الهندسية الحدود -1
 : مختلفة أشكال فى الهندسية الحدود تكون

 وأمريكا إفريقيا فى وتشيع العرض، ودوائر الطول خطوط مع تتفق بحتة فلكية -أ
 الحد مثل ، الشمالية

  سواحل أمام -البحار قيعان لشكل وفًقا– القارى الرصيف عرض يتفاوت
 ، 300 إلى قامة وأحياًنا 100 عمق إلى يصل فقد الدول

  محله ويحل تماًما الرصيف ينعدم قد الجهات بعض وفى 
  .القارى المنحدر

  أو معلومتين نقطتين بين تصل مستقيمة خطوط -ب
 .قطرها ونصف مركزها معلوم دائرة فى أوأقواس دوائر مماسات

 .جبلية سلسلة أو ساحل من متساوية أبعاد على حدود -أ
 أو السكان قليلة مناطق فى الهندسية الحدود هذه تمتد ما وعادة
 .الطبيعية الموارد من خالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البشرية  الحدود :ثانياً 
 



 

15 

 

   

 

 )األثنوغرافية (الحضارية الحدود -2
 تحدد التي بالحدودالحضارية يعرف ما هناك والهندسية الطبيعية الحدود إلى باإلضافة

 . والدين كاللغة حضارية لخصائص وفًقا

  اللغة -أ
 الدول بين الحدود ترسيم فى المستخدمة الحضارية المظاهر أهم من اللغة بم تفسر تعد

 فى السياسية الحدود وتعد الخاصة بلغتها دولة كل تتميز بحيث األقليات، لمشكلة منًعا
 الحرب بعد اللغة أساس على رسيمهات جرى التى الحدود أشهر من أوربا وسط منطقة
  األولى، العالمية

 الدين -ب
 الهند بين الحدود مثل الدول، بين الحدود لتحديد يستخدم قد مهم حضارى عنصر الدين

 دينى أساس على وباكستان
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 السياسية العالم خريطة الدرس الثالث :  تطور

 بها المرتبطة والمشكالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لسياسيةا العالم خريطة تطور :أوالً 
 

خريطة العالم السياسية قبل الحرب العالمية األولى

 

 

2015خريطة العالم السياسية عام 
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  200من أكثر الثالثة األلفية من الثانى العقد مطلع فى السياسية العالم خريطة ضمت
 جانب إلى المتحدة باألمم كاملة عضوية ذات التحديد وجه على دولة 193 منها ، دولة
 أن كما ،)كانالفاتي دولة فلسطين،( الدولية بالمنظمة العضوية كاملة غير أخرى دول
 .المتحدة لألمم منضم غير الدول بعض
 فى حدث ما سواء المستمر، التغير هى السياسية العالم لخريطة األساسية السمة إن

 التغيرات هذه بعض و المستقبل، فى يحدث سوف ما أو ، الحاضر الوقت أو الماضى
 من العشرين قرنال فى حدث ما لعل و للغاية، سريًعا كان اآلخر بعضها و بطيئة كانت

 ذلك. على مثال خير السياسية العالم خريطة على تغيرات
 
 
 

 دلل شهدت خريطة العالم العديد من التطورات فى القرن العشرين

 
 
 
 
 
 

 أوائل فى التغيرات - أ
 العشرين القرن

 من الثانى النصف - ب
 العشرين القرن

 العشرين القرن أواخر - ج

 العالمية الحرب أدت
 والحرب األولى

 إلى الثانية لعالميةا
 على سريعة، تغيرات
 دول اختفت إثرهما
 دول، وظهرت
 دول، حدود وعدلت
 واختفت

 وحل إمبراطوريات،
 عظمى قوى محلها
 فى حدث مثلما جديدة،
 والتى ألمانيا

 ألمانيا إلى انقسمت
 وألمانيا الشرقية
 .الغربية

 بداية فى
 ظهر الخمسينيات
 العالمى االستقطاب

 بين
 ينعظمي قوتين
 السيادة تنازعتا
 العالم خريطة على
 :وهما
 الشيوعية الكتلة

 االتحاد بزعامة
 ،)السابق( السوفيتى
 الرأسمالية والكتلة
 الواليات بزعامة
 األمريكية، المتحدة
 مجموعة وبينهما

 .االنحياز عدم دول

 األخيرة العشر السنوات فى
 شهدت القرن الماضى من

 السياسية العالم خريطة
 لم ربما يعة،سر تغيرات
 قبل، من العالم يشهدها
 :فى وتمثلت

 الشيوعية الكتلة انهيار -1
 السوفيتى االتحاد تفكك(

 اتحاد وتفكك دول إلى ذاته
 عقد وانفراط )يوغوسالفيا

 حلف( العسكرى حلفها
 .)وارسو

 الشرقية ألمانيا اتحاد -2
 دولة فى الغربية وألمانيا
 .واحدة

 بزعامة الرأسمالية انتصار -3
 . المتحدة الواليات
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 السياسية العالم خريطة مستقبل على تؤثر التى الجغرافية العوامل :ثانًيا

 

 
 السياسية العالم خريطة مستقبل على تؤثر التى الجغرافية العواملس اذكر 

 
 الرأسمالية والكتلة الشيوعية الكتلة بين األيدلوجى الصراع انتهاء. 
 و ، العالم خريطة تطور على أثرت التى نسياتالج متعددة الشركات ظهور و العولمة 

 .المختلفة للدول القومية السيادة هددت
 :ما المقصود بشركات متعددة الجنسيات- 
 قانونى بشكل وتتمتع مختلفة، وجنسيات دول من مساهمون أو أفراد يؤسسها شركات هى

 الرئيسى ركزالم فيها يوجد التى المقر دولة تسمى ما، دولة فى التأسيس عقد فى محدد
 عدد في فروع شركة ولكل المقر، دولة لقوانين وتخضع الدولة، هذه جنسية وتأخذ للشركة
 الدول من كبير
  ذلك وأثر للدول، الداخلية السياسات فى تدخالتهما و الدولى النقد وصندوق الدولى البنك 

 .سيادتها و استقرارها على
 األوسط الشرق منطقة فى خاصة التسلح سباق. 
 للدول السياسى واالستقرار الشعوب، بين الوعى نشر فى وأثرها الحديثة االتصاالت ةثور. 
 الرسمية غير( الشرعية غير والهجرة الالجئين مشكلة(. 
  المائية مواردها فى المهددة المناطق فى خاصة العذبة، المياه على الصراع. 
 
 

 
 

 السياسية؟ بالمشكالت المقصود س ما
 استقرار أو أراضيها على سيادتها يمس الخارج أو الداخل من للدولة تهديد أى هى

 .تماسكه و شعبها
 إرث معظمها فى هى الخارج من أو الداخل من سواء الدول أمن تهدد التى المشكالت

 هذه أشهر ومن تحررها، قبل السابقة مستعمراتها فى خلفته االستعمارية؛ الدول
 :المزمنة المشكالت

 

 لالدو أمن تهدد مشكالت
 السياسية الحدود مشكالت. 
 الدينية و العرقية خاصة األقليات مشكالت. 
 إلى مستعمراتها تحويل على االستعمارية الدول حرصت حيث التخلف؛ مشكالت 

 .لمنتجاتها وسوق الخام للمواد مصدر
 والطاقة المياه كمشكالت االقتصادية المشكالت. 

 السياسية المشكالت :ثالثا
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 وعدم التوتر أسباب من لدولا بعض بين تفصل التى السياسية الحدود بعض تعد

 بينهم الحروب ونشوب ، االستقرار
 

 ما النتائج المترتبة على عدم استقرار الحدود السياسية بين الدول:
 

 التى الحدودية المناطق وحرمان الجوار دول بين التعاون تحقيق عدم ذلك عن ينجم
 والتطوير. التنمية من عليها متنازًعا مناطق تمثل
 

 مليلة و مشكلة سبتة 
 .المتوسط البحر على المطل المغربى الساحل على ومليلة سبتة مدينتى تقع

 مليلة سبتة

تقع مدينة سبتة فى مواجهة جبل طارق 
مباشرة على الجانب اآلخر من المضيق، 
وهى ذات موقع إستراتيجى، حيث ال تبعد 

كم، وتبلغ  26عن جبل طارق إال بحوالى 
سكانها نحو ، وعدد  2كم  20مساحتها نحو 

 م 2011ألف نسمة   82
 

 

 250تقع مليلة إلى الشرق من سبتة بمسافة 
، وبلغ  2كم  20كم، وتبلغ مساحتها حوالى 

 م2011نسمة  ألف 78,5عدد سكانها
 

   

 

 

 االستعمار و الحدودية المشكالت
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 مليلة و س ما العالقة االستعمار ومشكلة  سبتة
 ذلك بعد المغرب ووقعت م،1495 عام م، ومليلة1415 عام سبتة أسبانيا (احتلت1

 بقيت م بينما 1956 عام المغربية المملكة استقلت وقد الفرنسى لالستعمار فريسة
 األسبان يد فى المدينتان

 واهية لم يتوقف المغرب عن مطالبته بالمدينتين ولكن اسبانيا رفضت ذلك بحجج (2
ير كما ان المدينتين غ )٪ 60 األسبان من المدينتين سكان نسبة وأن التقادم،( أهمها

 م 1947مسجلتين ضمن االراضى غير المستقلة لدى االمم المتحدة عام 
م باعتبارهما اراضى 1957عرض المغرب هذه المشكلة رسميا على االمم المتحدة عام 

 يجب تصفية االستعمار 
منها ولكن اسبانيا رفضت وطالب مجلس االمن من اسبانيا والمغرب تسوية الخالفات 

  وهىظهرت مشكلتان داخل سبته ومليلة  8519عن طريق الحوار عام 
 

 المشكالت التى ظهرت داخل سبته ومليلة
 (محاولة السكان االسبان الحصول على الحكم الذاتي 1
(اصدار اسبانيا قانون يلزم االجانب فى اسبانيا بالحصول على اذن اقامة كل خمس 2

نما ن المغاربة اجانب بيسنوات فى الوقت الذى يعتبر االسبان فى سبته ومليلة ان السكا
 يعتبر المغاربة انفسهم انهم السكان االصليون .

حاليا يحاول المغرب وجود حل لهذه المشكلة بشكل ودى لالبقاء علي العالقات الودية 
 مع اسبانيا كما تحرص اسبانيا علي عدم تصعيد الموقف مع المغرب 
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 مشكلة كشمير 
 ٢٢٠ نحو مساحتها وتبلغ وأفغانستان، والصين وباكستان لهندا بين كشمير تنحصر

  .٢ كم ألف
 .الهمااليا جبال حيث مرتفعة جبلية منطقة بأنها وتتميز

 س بم تفسر شهرة والية كشمير اثناء االستعمار البريطانى
 كانت مكانا مناسبا لقضاء اجازتهم الصيفية هروبا من شدةأ (

 لهند حيث تغطى مساحة الحرارة وغزارة االمطار فى ا 
 كبيرة من كشمير بالغابات الطبيعية 

 ( تتمتع بمناظرها الجميلة التى تجذب اليها السياحة. ب
 

 س:بم تفسر النزاع فى كشمير؟
 ويرجع النزاع بين الهند وباكستان على كشمير الى

 م والي ماقامت به بريطانيا 1947اغسطس عام  
 بتقسيم الهند الى

 م هما 1947ي اغسطس عام قسمين رئيسيين ف 
 
 ( جمهورية الهند وتضم االغلبية الهندوسية 1

جمهورية باكستان التى تضم االغلبية المسلمة وقسمة باكستان  الى قسمين : باكستان 
الشرقية ، باكستان الغربية ورغم ان الديانة السائدة فى كشمير هى االسالم لكن السلطة 

اكم كشمير  لم يكن يرغب فى االنضمام الي اى من الحاكمة كانت هندوسية ولذلك فان ح
 الدولتين في البداية واثر ان يبقى بعيدا عن الصراع بين الهند وباكستان 

 
( ونظرا الن الغالبية العظمى من سكان كشمير من المسلمين ، والن تقسيم شبه القارة 2

الهندوس ،  الهندية تم على اساس دينى ،فقد بدات الثورة الداخلية فى كشمير ضد
فاستعان حاكم كشمير ) المهراجا ( بالهند التى اسرعت بالتدخل بجيوشها فى كشمير 
لمساعدته ، ثم تدخلت باكستان لمساعدة الشعب واستمر القتال بين الهند وباكستان 

م بعد ان تدخلت االمم المتحدة وقسمت 1949لنحو عام الي ان توقف في يناير عام 
  قسميناطالق النار الى كشمير على اساس خط وقف 

 . كشمير سكان معظم ويضم الهندية اإلدارة تحت أصبح ثلثى كشمير نحو يضم أحدهما
 لتسوية النزاع بذلت التى الجهود كل رغم مستمًرا، والنزاع قائًما التقسيم وظل هذا
 . بينهما

 

 االقتراحات التى قدمتها االمم المتحدة لحل المشكلة
                                                                وقف اطالق النار     -1
 تجريد كشمير من السالح  –2
 سحب القوات المتحاربة الى مواقعها قبل بدء القتال  -3
اجراء استفتاء محايد تحت اشراف االمم لتقرير المصير على اساس اما االستقالل  -4

 عن الدولتين  او االنضمام الحداهما 
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الحدود على الرعاة حركة 
 

 السياسية الوحدات بين حركة القبائل على المترتبة السياسية النزاعات أسباب -أ
النمو لزيادة نتيجة الزراعة إلى الرعوية أراضيها من جزًءا الدول بعض تحويل 

 والمزارعين الرعاة بين نزاعات هناك وأصبحت المراعى، وبالتالى تقلصت السكاني،
 .الدول نم العديد داخل فى
مراعاة دون اإلقليم دول بين اإلفريقية السافانا إقليم فى السياسية الحدود رسم 

 الحدود، ترسيم بعد السياسية المشاكل من العديد أثار مما المكانية، وتوزيعاتها للقبائل
 .السوداني الجنوب و الشمال دولتى بين أو اآلن، السودان غرب فى يحدث مثلما
السياسية الحدود ترسيم عن الناتجة الرعاة من لرسوموا الضرائب تحصيل. 
فى الخصوص وجه على إفريقيا غرب دول شهدتها التى المناخية التغيرات 

 من المراعي، مناطق فى مشكالت من أحدثته وما العشرين القرن وثمانينيات سبعينيات
 أدى ذلك وكل ،الزراعة حرفة إلى أو المدن إلى السكان وهجرة الحيوانات ماليين نفوق
 الرعاة وهجرة الرعى حرفة أساسها سياسية مشاكل وجود إلى
 .الدول بين 

 

 

 

 الرعاة حركة بتنظيم الخاصة االتفاقيات من نماذج- ب
 :لتتعرفها التالى الشكل الحظ الرعاة حركة بتحديد الخاصة لالتفاقيات عديدة نماذج هناك
 م 1981 أبريل فى والسنغال موريتانيا بين االتفاقية 
 م ٢٠٠٣ عام فاسووالنيجر بوركينا بين االتفاقية 
 اليمن جمهورية و السعودية لعربيةا المملكة بين السياسية الحدود ترسيم معاهدة. 
 م.1998أكتوبر فى دولة16  )االيكواس( إفريقيا غرب دول مجموعة بين االتفاقية 
 موريتانياومالي بين للتعاون االقتصادى العليا اللجنة. 
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 سياسى بعد ذات اقتصادية الدرس الرابع :  مشكالت
 
 
 
 
 

 بم تفسر تواجه كثير من الدول عديدا من المشكالت من أهما وأخطرها مشكلة المياه.
 التي تظهر بين الدول في حالتين : 
.عند تحديد المياه اإلقليمية والدولية بين الدول على البحار والمحيطات 
مياه النهر الدولي وتقسيمها بين الدول التي تشترك فيه. عند االستفادة من 
 

 المشتركة المناطق في المياه تقسيم مشكالت .أ
 الحد وتعيين . الساحلية للدولة اإلقليمى النطاق من جزًءا للدول البحرى الحد يعد

 من لغيرها يخضع ما وبين ، الدولة لسيادة يخضع ما بين يفصل الذى الخط أو البحرى
  السهل باألمر ليس لالدو

 
  :يلي كما .الخط هذا تعيين عند مشكالت تظهر قد لذلك
المتجاورة للدول بالنسبة:  
 

 وتونس ليبيا بين القائم النزاع المثال سبيل على
 بعد الدولتين البحرىبين الرصيف تحديد عند 
  الرصيف هذا مياه فى والبترول الغاز حقول ظهور 

 الشمال إلى البحرى الحد يتجه أن ليبيا طالبت حيث
 بحد تونس وطالبت الرصيف، هذا مياه فى مباشرة 
 .تقريًبا درجة 45مقدراها  بزاوية شرًقا ينحرف بحرى 
 

 محكمة العدل الدولية بتعديل الحد البحري امت قلماذا س 
 ؟ درجة 52ثم بعد ذلك بزاويةدرجة 26زاويةب بأن يسيرالحدبين تونس وليبيا 

جود الجزر التونسية )جربه وكركناح( وتغير اتجاه خط الساحل يرجع ذلك الي و -
التونسي وبهذا الحكم أصبحت لتونس حقوق أساسية في حقول الغاز والبترول في هذه 

 المنطقة
المتقابلة للدول بالنسبة:  

 البحرية، المضايق كمنطقة المائية الضيقة المساحات فى وتظهر المياه تقسيم مشكالت
 وإيران عمان سلطنة بين هرمز قمضي :ذلك مثال 
  وجيبوتى، والصومال اليمن بين المندب باب ومضيق 

 وتونس إيطاليا بين صقلية ومضيق
 
 

 المياه مشكالت :أوال
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 الدولية األنهار مشكالت .ب
 

  -نوعين: إلى األنهار تنقسم
 

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

وهنا ال تظهر مشكلة سياسة داخلية خاصة باالستفادة من مائية النهر في الري والصيد 
 والمالحة .
    نهر السين فى فرنسا . ومن أمثلتها

                       
 مثل الدول من لعدد السياسية الحدود عبر تجرى التى األنهار وهى األنهار الدولية :

 الراين نهر مثل ، بينها سياسي   كحد   اتخاذها ويتم الدول، ينب تفصل وقد .النيل نهر
 أو النهر ضفتى إحدى مع السياسية الحدود خط ترسيم على الدول بين النزاع يثار وهنا
 .قاعه أو المجرى سطح اقتسام مع
 

 س بم تفسر النزاع علي األنهار الدولية ؟ 
المالحة حق          النهر مياه اقتسام حق.   األسماك      صيد حق                     
 الكهرباء توليد حق. 
 

 الدولية األنهار طول على المياه االتفاقيات ما هى أهمية
 

 في باريس معاهدة منها الدول بين االتفاقيات من العديد أبرمت الدولية األنهار وألهمية
 األنهار في المالحة حرية على واتفقا م ١٩٢١ في برشلونة واتفاقية م ١٨٥٦ عام
 الصالحة منها. باألجزاء ليةالدو
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 المعدنية الموارد وخاصة العالم، خريطة على بانتظام موزعة غير بطبيعتها الطبيعية الموارد
 أخرى، مناطق فى تندر بينما بكثرة، الموارد هذه فيها تتوافر مناطق فهناك ، الطاقة وموارد
 الموارد خاصة الموارد، هذه على الحصول لأج من الدول بين للصراع مجال فهى هنا ومن
 .)المعادن مثل لها اإلنسان باستخدام تنفذ التى أى( المتجددة غير
 

 س دلل لعبت مصادر الطاقة دورا بارزا في الصراعات الدولية في الحرب العالمية الثانية ؟
طرة علي حيث  لعب البترول دورا في مسار الحرب وفي اتجاه القوات المتصارعة نحو السي

 منابعه 
 

 بم تفسر  اندفاع الجيوش األلمانية نحو القوقاز.
 أمال في الحصول علي بترول تلك البالد. 

 للقوى الفقرى العمود هى )الطبيعى والغاز والبترول الفحم( للطاقة األولية المصادر وتعد
 فى وهى قة،للطا األكبر المستهلك هى المتقدمة الدول أن المعروف ومن .العالم فى المحركة

 للفحم األول المنتج الوقت نفس
 

 س للفحم تأثير سياسي محدود ؟ 
 فقط  %10ال يدخل منه في التجارة الدولية سوي  -و ذلك  ألنه  
 من إنتاج الطاقة في العالم     %26ويساهم الفحم بحوالي  -               
 أكثر الدول استهالكا له هي األكثر إنتاجا -               

 
 إنتاج ثلثى بنحو الطاقة إنتاج فى يساهمان الطبيعى والغاز البترول فإن ذلك من العكس وعلى
 الثالث العالم دول من خاصة الدولية التجارة نصف بحوالى يسهمان وهم العالم، فى الطاقة

 .العربى والخليج األوسط الشرق منطقة وباألخص
 

 الدولية آثارها األول ،ظهرت المقام فى بترول أزمة هى الطاقة أزمة بأن القول يمكن هنا ومن
 :الدولية للعالقات رئيسيين مجاليين فى
 وبعضها المتقدمة الدول بين الدولية العالقات 
الثالث العالم دول شأن من رفعت حيث النامية؛ والدول المتقدمة الدول بين العالقات. 
 

 األزمات من الكثير وراء الطبيعى ازوالغ البترول خاصة الطاقة مصادر على العالمى فالصراع
 فى الصراع من ذلك على أدل وليس العالمى، المسرح على للدول السياسية والمواقف الدولية
 .وعليه األوسط الشرق منطقة

 
 
 

 الطبيعة الموارد الصراع مشكالت :ثانياً 

 الطاقة ومصادر 
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 أو السياسية العالقات فى سواء العالم؛ دول بين العالقات بتشابك الحالى العصر يتميز

 اقتصادية مشكالت اليوم العالم ويواجه ، العالم دول بين القاتالع من غيرهاأو االقتصادية
 هذه على التغلب ويتطلب والتخلف، والطاقة، والمياه، والجوع،والجفاف، الفقر، :مثل جمة

 بالتعاون المهتمة الدولية المؤسسات من عدد ظهرت لذلك الدولية؛ الجهود تضافر المشكالت
 العالمية االقتصادية المشكالت مختلف واجهةم فى التعاون إلى تسعى والتي الدولى

  .حلها فى والمساهمة
 

 المؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون الدولي
 

  منظمة األمم المتحدة: -1
 
 

 م.1965من خالل برنامج األمم المتحدة للتنمية الذ ظهر عام 
 
 

  صندوق النقد الدولي: -2
 

لتنظيم القضايا النقدية  1944وهو عبارة عن مؤسسة نقدية دولية تأسست عام 
 الدولية.

 
 :البنك الدولي لألنشاءوالتعمير -3

 
م بهدف مساعدة الدول على تمويل استثماراتها 1944أنشئ هذا المصرف عام  

 ألغراض انتاجية.
 
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية : -4

 
 وتكرس جهودها للتنمية الصناعية في الدول النامية. 1965تأسست عام 

 
 : FAOمنظمة األغذية والزراعة الدولية  -5

 
 تهدف الى رفع مستوى التغذية وتحسين كفاءة االنتاج والعناية بالريف بصفة خاصة. 

 
  مركز التجارة الدولي: -6

 
 أحد األجهزة التابعة لألمم المتحدة ويهدف الى تطوير التعاون الدولي.

 االقتصادية المشكالت لمواجهة الدولى التعاون أهمية :ثالثاً 
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 سياسى بعد ذات اجتماعية الدرس الخامس :  مشكالت
 

 
 
 
 
 

  

 اختالط إلى والقارات واألقاليم األوطان عبر التاريخ فجر منذ السكان حركة أدت لقد
 وعناصر جديدة دماء شعب كل اكتسب حيث نقى؛ شعب هناك يعد لم وبالتالى السكان،
 . أقليات الدول غالبية تضم وبالتالى ، الشعب هذا على وافدة وثقافية وقومية جنسية

 

 ات؟باألقلي المقصود س ما
 .األكثرية مجتمع فى مثيالتها عن تختلف خصائص ذات العدد قليلة بشرية مجموعات

 

 س اذكر انواع باألقليات؟
القومية األقليات       الدينية     األقليات اللغوية األقليات            األقليات 

 العرقية
 

القومية األقليات 
 
 االتحادية روسيا. منها مستقلة دول عدة السابق السوفيتى االتحاد تفكك عن أسفر لقد

 االتحاد تشكل كانت )أقليات( قوميات وداخلها الروسية، القومية أساسها والتي
 .روسية أقلية بها انفصلت الدول التي باقي أن كما ، السابق السوفيتى

 يوجد حيث قومية أقلية دولة كل في ويوجد ، دول عدة يوغسالفيا تفكك عن أسفر كما
ة   صربية أقليات والهرسك البوسنة وفي ، ألبانية أقليات وصربيا نيامقدو فى  .وكرواتيَّ
 

الدينية األقليات 
 

 واألقليات والجنوبية، الشمالية وأمريكا أوربا دول فى المسلمة األقليات أمثلتها ومن
 :مثل دول فى السماوية األديان أتباع كل وكذلك ، تقريًبا العربى العالم فى المسيحية

 حرمت إذا إال الدولة في مشكلة الدينية األقليات تمثل وال والهند وكوريا واليابان صينال
 . األغلبية تمارسها التي الحقوق من
 
 
 
 

 مشكلة االقليات :أوالً 
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اللغوية األقليات 
 
 كل وتحرص لألمم، الثقافى الوعاء أى العالم فى القوميات تكون عناصر أهم اللغة َتعد
 أنواع أقل اللغوية األقليات وتعد واحدة، ةرسمي لغة فيها يسود أن العالم فى دولة

 سكان يتحدثها التى اللغات تعدد من الرغم على العالم، خريطة على انتشاًرا األقليات
 .العالم

 

 القومية  لغتها استخدام فى األقليات بحرية لالعتراف الدول بعض س بم تفسر تلجأ
 

 فى العراق شمال فى كاألكراد الدولة، عن باالستقالل األقليات تلك مطالبة من خوًفا
 الحالى الوقت

 ترفض حيث إيطاليا؛ فى الحال هو كما للغاتها األقليات استخدام تمنع الدول بعض لكن 
 مجاالت جميع فى اإليطالية اللغة باستخدام وتلزمها للغتها، النمساوية األقلية استخدام
 .الحياة

 

العرقية األقليات 
 من وأقليات معينة ساللة أو لعرق أساًسا ينتمون أفراد بها العالم، قارات من قارة كل

 التمييز مشكلة تظهر حينما إال سياسية مشكلة الة الس أو العرق يمثل وال .أخرى سالالت
 دولة معينة وشعب أفراد بين العنصرى

 تمارس وكانت عرقية، أقلية بمثابة بالكامل الجديد العالم فى الزنوج :المثال سبيل فعلى
 البيض أن كما . األمريكية المتحدة الواليات فى خاصة شديدة عنصرية رقةتف ضدهم

 القارة شعوب وسط بيضاء أقليات بمثابة الصحراء جنوب إفريقيا كل فى القوقازيين
 .إفريقيا جنوب فى خاصة السمراء، اإلفريقية
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 األقليات حقوق
 

 السنوات في خاصة األقليات وقبحق الدولية والمنظمات المؤسسات من العديد اهتمت
 عام اإلنسان لحقوق العالمى ان اإلع أصدرت التي المتحدة األمم منظمة األخيرة، ومنها

 والسياسية المدنية وبحقوقهم البشر بين التمييز بقضية اهتم والذي م 1948
 ، لألفراد الدولية الضمانات كافة وتضمن والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية

 
 ما على منفصلة وثيقة فى صراحة تنص التى اإلعالن من 27 المادة نص ةوخاص 

 :يلي
 األشخاص يحرم أن لغوية أو دينية أو عرقية أقليات فيها توجد التى الدول فى "اليجوز
 أو شعائرهم وإقامة الخاصة بثقافتهم التمتع حق من المذكورة األقليات إلى المنتمون
 " .لغتهم استخدام

 كل داخل األقليات حقوق يعالج نص به العالم دول كل دستور أن لذكربا الجدير ومن
 . اللغة أو الدين أو اللون من أساس على الواحدة الدولة أفراد بين التمييز بعدم دولة،

 

 المشكالت التي تعاني منها األقليات
أ( ال توجد دولة من دول العالم متجانسة تمام في سكانها من حيث اللغة والدين أو 

لعرق ، ولكن تظهر في بعض دول العالم مشاكل متعلقة بصفة من الصفات السابقة ا
 وكان أشهرها قضية التفرقة العنصرية .

 
ب( تعد قضية التفرقة العنصرية من أبشع صور التميز الذي تتعرض له أقلية بسبب  

يب حيث العرق أو اللون أو الدين ، كما كان في الواليات المتحدة األمريكية إلي عهد قر
م بعد صراع طويل وتضحيات  1968حصلت األقلية الزنجية علي حقوقها المدنية عام 

بشرية وظلم ، ورغم حصول األقلية الزنجية علي حقوقها المدنية إال أن هذه المشكلة 
 تظهر علي السطح من آن آلخر في بعض االحداث .

 
السوداء علي حقوقها ج( وكذلك الحال في اتحاد جنوب إفريقيا حيث حصلت األغلبية 

م ، والتفرقة العنصرية في اتحاد جنوب إفريقيا تختلف عن نظيرتها في  1994من عام 
 الواليات المتحدة من ناحيتين :

 

 
 
 
 

 الواليات المتحدة جنوب افريقيا

أن األغلبية هي التي كانت تمارس ضدها 
 التفرقة العنصرية في اتحاد جنوب إفريقيا

( هم الذين  أن أصحاب األرض )الوطنيين
كانت تمارس ضدهم التفرقة العنصرية من 

 قبل المهاجرين
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 أثر األقليات علي استقرار الدولة
تؤدي المشكالت التي تتعرض لها األقليات أو التي تثيرها األقلية لدوافع مختلفة إلي 

 مشاكل سياسية قد تؤثر علي استقرار الدول وتماسكها السياسي .
 
 
 
 
 

لألقلية افىالجغر التوزيع 
 منتشرة األقلية كانت فإذا الجغرافي تركزها أو الدولة في األقلية انتشار مدى ويعني

 خاصة معدوًما، حتى أو محدوًدا تأثيرها يكون األغلبية وسط الدولة أنحاء فى ومبعثرة
 . األم الدولة عن باالنفصال مطالبتها حالة فى
ا مركزة كانت إذا أما  هنا ، الدولة أطراف على خاصة الدولة فى ما مكان فى جغرافي ً

 تشجع مجاورة قوى هناك كانت إذا خاصة الدولة، استقرار على خطًرا مطالبتها تكون
 :ذلك مثال مطالبها، فى األقلية هذه

  إندونيسيا فى الشرقية تيمور وسكان إسبانيا، فى الباسك
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
األقلية وطن 

 وتشكلت فيه عاشت لألقلية وطن وجود حال ةسياسي لمشكالت مثيرة األقلية تكون
 على األكراد ذلك مثال الدولة، أطراف على الوطن هذا كان إذا خاصة مالمحها داخله
 وتركيا. وسوريا والعراق إيرانمثل  عليها يتوزعون التى الدول أطراف

 

القومية الخصائص 
 أو اللغة فى هذا كوني وقد األغلبية عن األقلية تميز التي الخاصة الصفات بها ويقصد
 عن تميزها التى هويتها عن الدفاع فى تستميت األقلية فإن وبالطبع العرق، أو الدين

 األزمات، وقت خاصة األغلبية
 .حقوقها على الحصول أو األم الدولة عن االنفصال إما مطالبها وتكون

 

 الدولة استقرار على أقليات تأثير عليها يتوقف التي العوامل

اقليم الباسك
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االقتصادية وقوتها األقلية حجم 
 السكان مجموع من حجمها على األقلية يرهاتث التى السياسية المشكالت أثر يتوقف
 يسيطرون لكنهم أقلية، إفريقيا جنوب دولة فى البيض كان فقد االقتصادية، وقوتهم
 فى الدولة اقتصاد من كبير   جزء زال وما الدولة، اقتصاد أرباع ثالثة حوالى على

 .أيديهم
 
 
 
 
 

 
 )القسرية (اإلجبارية الهجرة -1
 

 )القسرية (اريةاإلجب ما المقصود بالهجرة

  . يأويه الذى الوطن داخل أو خارج للهجرة إرادته رغم اإلنسان تعرض تعني
 الطبيعية الكوارث حدوث منها شتى ألسباب األوطان داخل الجبرية الهجرة تكون وقد

 مسلحة ونزاعات لصراعات أسمى او نتيجة قومية لدوافع أو ، الزالزل أو كالفيضانات
 الهجرة إلى السكان بعض يضطر الذى األمر .)األهلية الحروب ( محلية أو دولية سواء

 « الالجئون» عليهم ُيطلق ما وهو تحريرها حتى الجوار دول إلى القسرية
 

 أن يدعون من بين:فلسطين فى والفلسطينيين اليهود بين الصراع ذلك أمثلة ومن
 لقوةا شجعت وقد األرض الحقيقيين، أصحاب وبين الموعود وطنهم هى فلسطين

 تساندهم القوة هذه زالت وما فلسطين، فى لهم وطن إقامة على اليهود االستعمارية
 وطنهم  خارج إلى قسًرا الفلسطينيين تهجير عليه يترتب الذى األمر المساندة، أنواع بكل
 
 
 

تهجير أهالي النوبة من منطقتهم جنوب أسوان إلي أماكن  من وجهة نظرك ما هي أسبابس 
 أخري ؟ 

 

...................................................................................................
...................................................................................................

................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 الشرعية وغير اإلجبارية الهجرة :ثانياً 
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 )الرسمية غير (الشرعية غير الهجرة -2
 

 )الرسمية غير (الشرعية غير ما المقصود بالهجرة
 

 الطرق اتباع دون للدول الرسمية المنافذ غير من أخرى إلى دولة من شخص انتقال
 . الدول بين األشخاص انتقال تنظم التى القانوينة

 تشهد كما األوربى، االتحاد إلى األفارقة وخاصة النامى العالم من الهجرة أمثلتها ومن
 .آسيا شرق جنوب من غفيرة أعداد قبل من شرعية غير هجرة الخليج دول
 

 العشرين القرن نهاية مع ملحوًظا ارتفاعا الشرعية غير الهجرة ظاهرة شهدت وقد
 واالجتماعية االقتصادية الظروف تدهور نتيجة والعشرين الحادي القرن وأوائل

 لالنعكاسات نظرا الدول معظم يشغل هاجسا أصبح لظاهرةا هذه وتطور واألمنية،
 الجوانب مختلف فى المجتمع على السلبية

 
 

 س ما هى االثار السلبية للهجرة.
 

 والسياسى االمنى فى الجانب 
 بأشكال دائما مرتبط فهو تهديد، منبع يعد للدولة الشرعيين غير المهاجرين تدفق

 المعادية والعصابات اإلجرامية للمنظمات هلتس كما المنظمة، الجريمة من مختلفة
 الصراعات لتنامي باالضافة )اإلرهابيين تالإف( العكس أو البالد داخل إلى بالتوغل
 المهاجرين. بين الطائفية القبلية

 
االجتماعى الجانب 

 تعدد أن كما المنطقة أو الدولة مواطني بذلك مهددة الديمجرافي بالتوازن تخل حيث
 .المجتمع لقيم المخالفة العادات بعض انتشار عنه تجين الجنسيات

 
االقتصادى الجانب 
 سلبًيا يؤثر الدولة فى المتواجدين الشرعيين غير المهاجرين من الهائلة األعداد إن

 تؤدي و تتزايد رخيصة عاملة أيدي يشكلون أصبحوا حيث االقتصادية، التنمية على
 المحلية . العاملة االيدى على اسلب يؤثر مما الشرعي غير العمل سوق إلى
 
الصحى الجانب 

 االنتشار سريعة الفتاكة واألمراض األوبئة نقل إلى الشرعية غير الهجرة تؤدى حيث
 األفراد إليها يفد التى للمناطق فعليا تهديًدا يشكل مما
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  )العسكرية واألحالف االقتصادية التكتالت  (الوحدة الثالثة 

 االقتصادية تالتالدرس األول :  التك
 
 
  
 

 االقتصادية. بالتكتالت المقصود س ما

 المتجانسة الدول من مجموعة بين يقوم الذي االقتصادي التكامل درجات من درجة
ا، ا، جغرافًي  ا، وثقافًي   .المشتركة االقتصادية المصالح من مجموعة وتجمعها واجتماعًي 
ا حيًزا( المختلفة بأشكالها االقتصادية التكتالت وتشغل  إذ العالم، خريطة على )مكاني ً
 محددة األرض من مساحة وتشغل محددة، )دول( بين تتكون أنها أى متعددة، دولً  تضم

 ألعضائها السياسية بالحدود
 
  
 
 
 

 -س دلل هناك العديد من المراحل لتحقيق التكامل االقتصادى بين الدول:
 

 التكتل أمام السلع الوطنية بين أعضاء رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية 
 الدول من المستوردة السلع على موحدة تعريفة تحديد بمعنى : الجمركى االتحاد 

 .التكتل خارج
 األعضاء الدول بين المال ورأس العملة، تدفق تحرير فيها ويتم : المشتركة السوق. 
 ولالد بين والنقدية المالية السياسات تنسيق فيها ويتم: االقتصادية الوحدة 

 .األعضاء
 الكامل االقتصادى االندماج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادية التكتالت مفهوم :أوالً 

 

 التكتالت تكون مراحل :ثانياً 
 االقتصادية
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 -س أذكر المقومات التى تساعد على  قيام التكتالت االقتصادية:
       جغرافية وتكنولوجية    بشرية        اقتصادية سياسية      

عسكرية 
الجغرافية المقومات 

 شكلت التي أوربا دول مثل ديةاالقتصا التكتالت لقيام أساس األرضي االتصال يعد
 .األوربي االتحاد

 
 

البشرية والتكنولوجية  المقومات 
 تعد المقومات البشرية والتكنولوجية ضرورية لقيام التكتالت االقتصادية ؟ 

 

   الحجم السكاني المناسب يعني ضمان سوق بين دول التكتل تشجع علي قيام
 األنشطة االقتصادية،   

  الة يكون قادرا علي استغالل موارد الدول في التكتل. والعمالة وجود حجم من العم
عنصر أساسي في كل دول التكتل خاصة إدا كانت   العمالة علي درجة عالية من 

 المهارة والتخصص اإلنتاجي بين دول التكتل. 
    المستوي التكنولوجي لدول التكتل، حيث إن وجود مستوي تكنولوجي متقارب بين

 اعد علي أن تعم الفائدة كل الدول التكتل دول التكتل يس
   ،تشابه العادات التقاليد )الخصائص الثقافية( يشجع علي قيام التكتل واستمراره

 حيث أن التنافر الثقافي بين الدول ال يساعد عادة علي قيام التكتالت االقتصادية.
 

االقتصادية المقومات 
 التكتالت قيام على تشجع أو تدفع تىال المقومات أهم من االقتصادية المقومات تعد

 االقتصادية،
 : يلى ما المقومات هذه وتشمل

 

االقتصادية الموارد تنوع 
 التنوع على يقوم بطبيعته التكامل ألن ؛ االقتصادية التكتالت لنجاح أساسى عامل وهى

 يكون الدول بعض لدى كاف   بشكل الطبيعية الموارد توفر إن عدم حيث التشابه، ال
 .الموارد هذه فيها تتوفر التى الدول من غيرها مع التكامل فى دخولها على لها ًزاحاف
 

األساسية اإلنتاج عناصر توفر 
 العمل كعنصر اإلنتاجية بالعمليات للقيام الالزمة اإلنتاج عناصر وجود هذا ويعنى
 .المال ورأس

 التكتالت قيام مقومات :ثالثاً 
 القتصاديةا
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األساسية البنية توفر 
 من يعد إذ -التكتل االقتصادى شريان -توالمواصال النقل ووسائل الطرق بها ويقصد
  .اقتصادى تكتل أى ونجاح قيام فى الهامة العناصر

 

سياسيةال المقومات 
 حال فى فشلها إلى يؤدي قد للتكتل المكونة الدول بين السياسية النظم اختالف إن

 .قيامها
 
 

العسكرية المقومات 
 تصادي ؟ تعد المقومات العسكرية من عوامل نجاح التكامل االق

  المقومات العسكرية ليست شرطا لقيام تكتل اقتصادي غالبا، ولكن وجود قوة
 عسكرية لدي أعضاء التكتل تعد من مقومات نجاحه واستمراره

  التكتل االقتصادي يواجه بالطبع منافسة من الدول األخرى أو من التكتالت
 االقتصادية األخرى ،  وبعض هذه المنافسات ينتج عنها 

 قد تلجأ فيها التكتالت االقتصادية إلي استخدام القوة أو التلويح باستخدامهما  نزاعات 
  .وفي كل األحوال فإن القوة االقتصادية البد أن تستند إلي قوة عسكرية تحميها 
 
 

  
 

 أن بالضرورة وليس التكتل، لدول عديدة أهداف تحقيق إلى االقتصادية التالتكت تهدف
 التكتالت أهداف أهم إيجاز ويمكن سياسية، تكون قد بل ة،اقتصادي أهداف كلها تكون

 االقتصادية
 س بم تفسرقيام التكتالت االقتصادية ؟ 

 دلل هناك العديد من االهداف للتكتالت االقتصادية؟ -س
 اذكر اهداف للتكتالت االقتصادية؟ -س
 

 الحصول علي مزايا اإلنتاج الكبير -1
 يين واأليدي العاملة بأفضل صورة.تيسير االستفادة من مهارات الفن -2
 تسهيل عملية التنمية االقتصادية.  -3
 تنويع اإلنتاج بطريقة اقتصادية.  -4
 رفع مستوي رفاهية المواطنين. -5
 تخفيف أثر الصدمات الخارجية.-6

 
 
 
 

 االقتصادية التكتالت أهداف  :رابعاً 
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 :في تتمثل االقتصادية التكتالت أهم أن الخريطة من نستنتج
عام ماسترخيت معاهدة بموجب األوربية السوق نع تحول الذي :األوربي االتحاد 

 م ١٩٩١
م ١٩٩٢ عام الشمالية ألمريكا الحرة التجارة منطقة وهي :النافتا. 
الهادي والمحيط آسيا دول معظم يضم الذي االقتصادي التعاون منتدى. 
م ١٩٨١ عام الخليجي التعاون مجلس 
م ١٩٨٩ عام العربي المغرب اتحاد 
م ١٩٨١ عام إفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق وهي الكوميسا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادية التكتالت أهم :خامساً 
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 األوربى االتحاد- 

 مرشحة دول خمس هناك أن كما القارة، أنحاء معظم تغطي أوربية دولة 28 يضم
 لالتحاد. لالنضمام

 ركيزتين على األوربي االتحاد ويقوم
 .الديمقراطية وتحقيق القانون سيادة :هما

 لالتحاد األوربي االنضمام شروط                    

 واكتفى إليه الدول النضمام إضافية شروًطا - األمر بادئ - األوربي االتحاد يضع لم
  الشاسع الفرق لكن لالتحاد، المؤسسة االتفاقيات فى تبينها تم التي العامة بالشروط

 عام فى األوربي االتحاد مجلس دفع أوربا دول بين والسياسى االقتصادى المستوى فى
 ليضع م 1992

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :وهي )كوبنهاجن( بشروط يعرف ما 
 

 -شروط كوبنهاجن :                          
 س:ماهى شروط كوبنهاجن؟

 

 شروط اقتصادية : -1
 وجود نظام اقتصادىقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة بين دول االتحاد 

 ية :شروط تشريع -2
 تعديل تشريعات وقوانين الدولة بما يتناسب مع تشريعات االتحاد االوربي 

 شروط سياسية: -3
 تضمن الديمقراطية وتطبيق القانون واحترام االنسان وحقوق االقليات 

 

 االقتصادية التكتالت من نماذج :سادساً 

 



 

38 

 

   

 

 
 األوربي لالتحاد الجغرافية المالمح أهم

 مساحة من ٪ 42 تشكل 2 كم مليون ٤٫٢ على تزيد مساحة على األوربي االتحاد يمتد
 وبلغ . والجبال والهضاب السهول بين االتحاد دول فى السطح مظاهر تتباين و أوربا،
 دول أكثر ألمانيا تعد و م، 2012 عام نسمة مليون 500 األوربي االتحاد سكان عدد

 نصف من أقل( سكاًنا األقل مالطة تعد بينما )نسمة مليون 80 من أكثر( سكاًنا االتحاد
 كبير، بشكل اللغات تنوع و الثقافات بتعدد األوربي االتحاد دول وتتسم .)نسمة مليون
 هو الرئيسي والدين اإلنجليزية، تسود ذلك من بالرغم و رسمية، لغة 23 يوجد حيث
  حادتاال سكان من ٪5 نحو به يدين من نسبة وتبلغ اإلسالم، يوجد كما المسيحي، الدين

 
 
 

 األوربى؟ االتحاد ساتمؤس                               

 

 األوربى االتحاد س ما هى مؤسسات

 األوربى المجلس -1
 منها يتشكل التى والحكومات الدول رؤساء من يتكون حيث االتحاد، أجهزة قمة يعتبر

 .لالتحاد العامة السياسة وأولويات اتجاه المجلس ويحدد االتحاد،
 األوربى البرلمان -2
 إصدار األساسية ومهمته .سنوات خمس كل ضاءاألع الدول شعوب قبل من انتخابه يتم

 .األوربية المفوضية من المقدمة المقترحات ضوء فى والتشريعات القوانين
 األوربى االتحاد مجلس -3
 فى األوربى البرلمان ويشارك األوربى، االتحاد داخل القرار التخاذ الرئيسة الجهة يعد

 .األوربى االتحاد قوانين إصدار مسئولية
 األوربية ضيةالمفو - 4
 والبرامج االتحاد، ميزانية على تشرف حيث لالتحاد؛ التنفيذى الجهاز المفوضية تعد
 العدل محكمة مع باالشتراك والمعاهدات االتفاقيات على وتشرف عليها، يوافق التى

ا الدولية المحافل في االتحاد المفوضية وتمثل األوربية، ا، سياسي ً  الحق ولها واقتصادي ً
 .األوربى والمجلس البرلمان إلى بقوانين اقتراحات متقدي فى
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 العربى الخليج لدول التعاون مجلس- 2
 واقتصادية سياسية، منظمة" عبارة عن العربي الخليج لدول التعاون مجلس
 بدولة « ظبي مدينةأبو فى م 1981 مايو فى المجلس قيام عن أعلن ،وقد"إقليمية

 عدل ثم ،"الخليجي التعاون مجلس" باسم  يعرف وكان حدة،المت العربية» اإلمارات
 خليجية عربية دول المجلس ست الحالى ويضم االسم إلى
 العربية واإلمارات وقطر، والبحرين، والكويت، السعودية، العربية المملكة :هي

ا الرياض مدينة من واتخذ عمان، المتحدة، وسلطنة  له مقر ً
 

 المجلس لدول الجغرافية المالمح أهم
 لدول التعاون مجلس دول تشكل 

 ممثلة واحدة، كتلة العربي الخليج
 الجنوبي الجزء فى وتقع دول ست فى

 على وتطل آسيا، قارة من الغربي
 ولها به، سميت ولذلك -العربي الخليج
 العرب وبحر عمان خليج على سواحل
 دول مساحة وتبلغ األحمر، والبحر
 واليح مجتمعة الخليج التعاون مجلس
 مليون كم مربع 2.423
مليون 46 حوالي دولة سكان عدد يبلغ 

 .م 2012 عام نسمة
 
مشتركة بخصائص التعاون مجلس دول سكان ويتمتع . 
 

 س:ماهى اهم الخصائص التى يتمتع بها سكان دول مجلس التعاون الخليجى؟
 

التاريخ  -4ار    الجو -3اللغة ) اللغة العربية (    -2الدين )الدين االسالمي (    -1
 المشترك  

 تشابه االنشطة االقتصادية للسكان  -6العادات والتقاليد             -5
مايو 26اول رئيس لمجلس التعاون الخليجى هو الكويتى عبد هللا يعقوب بشارة فى 

 م.1981
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 العربى الخليج لدول التعاون مجلس مؤسسات

 دول الخليج العربي ؟ س:ماهى اهم مؤسسات مجلس التعاون ل

 المجلس االعلى : -1
 (هو السلطة العليا لمجلس التعاون 1

 ب(يتكون من رؤساء وملوك الدول الست ورئاسته دورية ويعين االمين العام 

ج(يتبع المجلس هيئة تسوية المنازعات والتى يشكلها المجلس فى كل حالة حسب طبيعة 

  الخالف

 اهم اختصاصته : 

 زانية االمانة العامة                                     التصديق علي مي -1

 وضع الساسة العليا للمجلس -2

 وضع الخطوط الرئيسية التى تسير عليها االمانة العامة   -2

 

 المجلس الوزارى : -3

 
 أ( يعد الجهاز التنفيذى للمجلس

 ب( يتكون من وزراء خارجية الدول االعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء 

 ( يعقد اجتماعاته مرة كل ثالث اشهر .ج

 
 اهم اختصاصته : 

 اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول االعضاء  -1

 العمل على تنسيق وتشجيع االنشطة القائمة بين الدول االعضاء  -2

 . تعين االمناء المساعدين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد -4

 

 العامة : االمانة  -3
 أ(تعتبر الهيئة االدارية المركزية الثابتة  للمجلس 

 ب(مقرها مدينة الرياض 

ج(مهمتها اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة 

 للعمل المشترك بين اعضاء المجلس 

ن للشئون د(يراس االمانة العامة امين عام المجلس باالضافة الى خمس امناء مساعدي

 السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية وشئون االنسان والبيئة .
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 س:ماهى اهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي ؟
 المجلس فى جميع المجاالت وصوال الى وحدتها  تحقيق التعاون والتكامل بين دول -1

  توثيق الروابط بين الشعوب -2

مختلف الميادين االقتصادية والمالية والتجارية والجمارك  فى وضع انظمة متماثلة -3

 وغيرها من االنشطة المختلفة 

في مجاالت االقتصاد المختلفة عن طريق انشاء  دفع عملية التقدم العلمى والتقني-4

 مراكز بحوث علمية 

 وتشجيع تعاون القطاع الخاص . اقامة مشاريع مشتركة-5

 

 س التعاون لدول الخليج ؟س: ماهى اهم انشطة واجهزة مجل
 
 الدول األعضاء. أمن المشتركة لحماية درع الجزيرة قوات إنشاء -1

 مشتركة. سوق خليجية التعاون إنشاء دول مجلس غرف اتحاد -2

ا إلصدارها. العمل وما زال العملة الموحدة، مشروع -3  قائمًّ

 التعاون. مجلس الجمركى لدول االتحاد -4
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 مشتركة لدول الشرق والجنوب االفريقيالسوق ال-3
 

تجمع اقليمي اقتصادي اتفقت دوله علي تحقيق التكامل االقليمي  من خالل خطط 

 وبرامج ومشاريع تهدف لفائدة جميع شعوب االقليم

 

 متي انشات؟

 1994ودخلت حيز التنفيذ عام 1993انشئت عام 

 عاصمة زامبيا لوساكامقرها في 

 قية وهمدوله افري 21عدد دولها 

كينيا   –بيا  اثيو   –اريتريا    –جيبوتي    –جزر القمر    -بورندي   –ليبيا   –مصر   –)السودان  
 –وي  زيمباب -زامبيا –اوغندا    –سيشل   –رواندا   –موريشيوس   –ماالوي   –مدغشقر   –

 الكونغو الديمقراطية(  -الصومال    –تونس   –سويزالند  

 2مليون كم12تبلغ مساحة االقليم حوالي 

 مليون نسمة550انها نحو عدد سك

خلفت الكوميسا منطقه التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا والتي انشئت 

 1982ودخلت حيز التنفيذ عام  1981عام 
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 اهداف منظمة الكوميسا

ة للدول االعضاء وزيادة حجم االنتاج وهياكل السوق دتحقيق التنمية المضطر -1

 بصورة متوازنة

ة المشتركة في كل مجاالت  النشاط االقتصادي مع تطوير البحث تحقيق التنمي -2

 واستخدام العلم والتقنية في التنمية

تبني سياسات كلية وبرامج موحدة لرفع مستوي المعيشة للسكان في الدول  -3

 االعضاء

 ليمي والمحليقالمناسبة لالستثمار االجنبي واالالتعاون لتهيئة البيئة  -4

ن دول الكوميسا وبقية دول العالم واتخاذ مواقف التعاون لدعم العالقات بي -5

 مشتركة في المجال الدولي

المساهمة في انشاء وتحقيق اهداف المجموعه االقتصادية  االفريقية علي  -6

 مستوي القارة

التعاون لتحقيق السلم واالمن واالستقرار للدول االعضاء لدفع عجلة التنمية  -7

 االقتصادية

 

 

 تصادي بين دول الكوميسامراحل تعزيز التكامل االق

 

 p  t  aمرحلة التجارة التفضيلية  -1

يتم فيها تبادل السلع المنتجة والمستوفية لقواعد وشروط المنشا المتفق عليها بين 

 الدول االعضاء بتعريفة جمركية تفضيلية

 )تخفض بنسب محددة(

  f t aمرحلة التجارة الحرة -2

الغير جمركية امام حركة التجارة بين  يتم فيها ازالة التعريفات الجمركية والعوائق

الدول االعضاء للسلع المستوفية للقواعد المنشا المتفق عليها فيما يعرف بالتعريفة 

 دولة 13الصفرية وقد بلغ عدد الدول التي طبقت ذلك 
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 custom unionمرحلة االتحاد الجمركي  -3

مركية تعريفة ج يتم فيها توحيد كامل للنظم الجمركية بين الدول االعضاء وتطبيق

 موحده علي السلع المستوردة من الدول االخري

 

   common  marketمرحلة السوق المشتركة -4

تتميز هذة المرحلة بحرية انتقال وتبادل السلع والخدمات والعمالة وراس المال وحق 

 االقامة والتملك لمواطني الدول االعضاء في السوق المشتركة

 mic  community econoمرحلة الوحدة االقتصادية -5

يتم فيها تبني سياسة نقدية ومالية واحدة ويتم اصدار عملة نقدية مشتركة اضافية الي 

 متطلبات السوق المشتركة

 

 

 

 المجلس الوزاري-2              القمة او السلطة            -1

 لجنة محافظي البنوك المركزية-4              لجنة الخبراء الحكوميين   -3

 السكرتارية-6                للجان المتخصصة        ا-5

 اللجنة االقتصادية لقطاع العمال-7

 

 

 

 

 

 هيكل الكوميسا
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 انضمام مصر للكوميسا

وتم البدء في تطبيق   29/6/1998وقعت مصر علي االنضمام للكوميسا  

االعفاءات الجمركية علي الواردات من باقي الدول االعضاء اعتبارا من 

مبدا المعامله بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة المنشا  علي اساس  17/2/1999

 معتمدة من  الجهات المعينة بكل دولة

 31/10/2000وقعت مصر علي اتفاقية انشاء منطقه التجارة الحرة 

 

 بعض مؤسسات الكوميسا وموقف مصر منها

 R  I  aاوال  وكالة االستثمار االقليمية للكوميسا  

 2006انطلقت في يونيه 

هدف الي جعل منطقة الكوميسا منطقة جاذبة لكل من االستثمارات االقليمية ت

 والدولية ومن ثم تساعد علي نمو االستثمارات االجنبية والمحلية بالمنطقة

 صدار تقارير عن فرص االستثمار المتاحه في كافة القطاعات بالمنطقة مثلإتقوم ب

 اللوجيستية الخدمات   -قطاعات السياحة والزراعه والصناعة 

 الري(-التعدين-الطاقة–قطاعات البنية التحتية )النقل 

 موقف مصر 

يقع المقر الرئيسي للوكالة في مصر تحت مظلة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق 

 الحرة
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 ثانيا مجلس اعمال الكوميسا

 2005تم انشاءه عام 

ل ليمي والتجاري بين دويهدف الي المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التكامل االق

 الكوميسا

 بناء قدرات القطاع الخاص لدول الكوميسا علي المنافسة دوليا.

 يقوم بدور اساسي في دعم القطاع الخاص في الدول االعضاء.

 تم انشاء عدد من اللجان  المنبثقة من المجلس تختص بكل من 

 السياحة -المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة  -االعمال الزراعية 

 تيسير التجارة والقيود غير الجمركية -الخدمات المالية 

 موقف مصر انها عضو في المجلس من خالل جمعية سيدات االعمال المصريين 

 

 ثالثا مفوضية المنافسة بالكوميسا

 واصدرت الئحة الكوميسا للمنافسة2008انشئت في ديسمبر 

 توجد في ماالوي

ئحة المنافسة للكوميسا لضمان حماية ودعم تهدف الي تطبيق قواعد ومواد ال

 التنافسية في منطقة الكوميسا 

 2015في مارس 34تم تعديل الالئحة في اجتماع المجلس الوزاري للكوميسا ال

 باثيوبيا
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التحقيق  من الممارسات المنافية للمنافسة داخل الكوميسا  والعمل كوسيط في -1

 االعضاء  بشان تلك الممارساتالمنازعات الناشئه بين الدول 

المراجعة الدورية لسياسة المنافسة االقليمية لتحسين فاعلية الئحة الكوميسا -2

 التنافسية

مساعدة الدول االعضاء في تعزيز قوانين المنافسة الوطنية بهدف موائمة هذة -3

القوانين الوطنية مع النظام االقليمي لتحقيق توحيد اجراءات تطبيق قوانين 

 ياسة المنافسة داخل االقليموس

 التعاون مع السلطات الخاصة بالمنافسة في الدول االعضاء-4

 مساعدة الدول االعضاء في تنفيذ قراراتها-5

 تقديم الدعم الي الدول االعضاء في تعزيز وحماية رفاهية المستهلك-6

 وضع ونشر المعلومات حول سياسة المنافسة وسياسة حماية المستهلك-7

 

 

 

 

 

 

 

مهام واختصاصات 

 المفوضية
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 موقف مصر منها

 

 تعتبر مصر عضو في مجلس ادارة مفوضية المنافسة بالكوميسا

بالتوقيع علي مذكرة التفاهم بين جهاز حماية  2016قامت مصر في اغسطس 

المنافسة المصري ومفوضية المنافسة بالكوميسا بشان تطبيق وتنفيذ قواعد 

 المنافسه للكوميسا

 نهاالقطاعات المستهدفة زيادة الصادرات م

 لبالحديدوالص-السيراميك-مواد البناء والمنتجات المعدنية تتمثل في   االسمنت-1

 االدوية-اللدائن-المنتجات الكيماوية والدوائية تتمثل في  الراتنجات-2

 الصناعات الغذائية     السكر والعصائر-3

 الصناعات الهندسية   اجهزة التبريد   والتكييف-4
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 عود علي مصر من االنضمام للكوميساالمزايا التي ت

االستفادة من السوق الرحبة حيث يزيد تعداد سكان الدول االعضاء في الكوميسا -1

 مليون نسمة ومن ثم فان السوق تعد متنفسا للعديد من النتجات المصرية550عن 

دوله من لبدول االفريقية بدون سداد رسوم جمركية 14النفاذ والدخول السواق -2

 عفاءات المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميساحيث اال

االستفادة من هيكل واردات االعضاء حيث تقبل تلك الدول علي استيراد العديد -3

من السلع التي تتمتع مصر بميزه عالية في انتاجها وياتي علي راس ذلك تلك 

دوات المنزلية ومواد البناء القائمة السلع واالغذية واالدوية والسلع الهندسية واال

باالخص السيراميك واالدوات الصحية ومنتجات االلومنيوم والحديد والصلب 

 والنتجات الجلدية

 اقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول االعضاء-4

 التعاون في مختلف المجاالت الصناعية والزراعية وكذلك النقل والمواصالت-5

لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجاالت  اتاحه الفرصة لمصر-6

 التجارة والخدمات وخصوصا المقاوالت

االنخراط في مجتمع شرق وجنوب افريقيا مما يتيح الفرصة لمصر لاللمام بشؤن -7

القارة والمساهمة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في ادارة الحوار وتسوية 

 المنازعات في القارة

ادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية االفريقي  وغيرة من االستف-8

 المؤسسات المالية في مجال تنمية  الصادرات الي دول افريقيا

استيراد العديد من المواد الخام الالزمة للصناعة باعفاء جمركي خاصة وان -9

النحاس اغلب دول الكوميسا  تعتمد علي تصدير مواد خام وسلع رئيسية مثل 

 والتبغ والبن والجلود الخام واللحوم والسمسم
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 العسكرية الدرس الثانى :  األحالف

 
 

ا العصور مر على العالم شهد فقد التاريخ، قدم قديمة العسكرية األحالف تعد  مختلفة  صورًّ

 فيها، تشترك التى الدول نطاق واتسع األحالف انتشار زاد وقد األحالف العسكرية، من

 المعاصرة. القوى توازن لسياسة ة22الرئيسذ المعالم أحد أصبحت يثبح

 

 س:بم تفسر وجود االحالف العسكرية ؟
والسبب فى وجود االحالف العسكرية هو زيادة الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية 

 بين المعسكرين الغربي والشرقى 

 

  

 

ن فيما بينها فى مجال االستخدام اتفاق رسمى تتعهد بموجبه جوعة من الدول بان تتعاو

المشترك لقدرتها العسكرية ضد دولة او مجموعة دول  كما تلتزم الدول الموقعة باستخدم 

 القوة او التشاور باستخدامها فى ظروف معينة .

 

 

  

 س:بم تفسر أو دلل تعدد اهداف االحالف العسكرية ؟
 بدافع تنشأ الدفاعية، والتى لألحالف العسكرية أساسي ًّا ويكون هدفًّا األعداء ردع -1

ا عن المتحالفة، يهدد الدول خطر مشترك الخوف من  اإلقليمى، وحماية كيانها دفاعًّ

 .القومى ألمنها

 التحالف كبديل سياسة من خالل قوتها زيادة إلى تسعى الدول حيث القوة زيادة -2

 . هائلة اقتصادية تستنزف موارد والتى التسلح المنفردة، لسياسة

 .بالطرق السلمية األعضاء بين الدول نزاعاتال تسوية -3

 الدول واالجتماعي بين التعاون االقتصادي وتنمية المصالح المشتركة حماية -4

 األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم االحالف العسكرية :أوالً 

 

 أهداف االحالف العسكرية :ثانياً 

 



 

51 

 

   

 

 

 

 

 

 

 اآلن حتى قائم وبعضها حله، تم بعضها العالم، فى العسكرية األحالف من عديد هناك

 حل فى يسهم

 م.العال من مختلفة بقاع فى النزاعات بعض

 حلها تم أحالف
 شرق آسيا      جنوب حلف -3            المركزى الحلف  -2وارسو            حلف -1

 

 

 زالت قائمة ما أحالف أحالف 
 

 NATO )الناتو (األطلسى شمال حلف
 الساحة على الموجودة العسكرية األحالف أهم من )الناتو( األطلسي شمال حلف يعد

ا زال ما والذي العالمية،  .اآلن حتى قائمًّ

 

 نشأة حلف الناتو:
أ(تبلورت فكرة انشأحلف عسكرى يضم دول غرب اوربا والواليات المتحدة االمريكية أثر 

 م 1948قيام االتحاد السوفيتي )السابق(بتشديد حصار علي برلين عام 

 

 م 1949ب( أنشأ الحلف بموجب ميثاق تم توقيعه فى واشنطن ابريلعام 

 

 صمة بلجيكا مقرا للحلف ج( اعتبرت) بروكسل ( عا

 

د(كان دور الحلف فى فترة التأسيس ) تولي مهمة الدفاع عن اوربا الغربية ضد االتحاد 

 السوفيتي والدول المشكلة لحلف وارسو انذاك في سياق الحرب الباردة(

 

 –بريطانيا  –و(كان عدد الدول الموقعة اثنتى عشر دولة هى )الواليات المتحدة 

ج والنروي –وايطاليا  –وأيسلندا  –لكسمبورج  –بلجيكا  –هولندا  –سا فرن –والدنمارك 

م  ( ثم  1954واليونان فى عام  -والبرتغال  ( ثم انضمت الى الحلف )تركيا  –وكندا  –

 م  ( 1955)المانيا االتحادية )الغربية( فى عام 

 

 

 

 

 

 العسكرية الفلألح أمثلة :ثالثاً 
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 بدأ م، 1991 عام )سوحلف وار( العسكرى الهيكل وإلغاء السوفيتى، االتحاد انهيار ومع

 :طريق عن وذلك المستقبلى ودوره إستراتيجية الحلف فى النظر يعيدون الحلف زعماء

 .شرقًّا الحلف توسيع نحو السعى  •

 داخل الكبرى فى األزمات الحلف به يقوم الذى بالدور األوربى األمن مستقبل  ربط •

 .أطرافها وعلى أوربا

 عدد انضمت ذلك أثر األوسط. وعلى الشرق وفى يةاألورب األزمات فى له دور إيجا د•

  أعضاؤه بلغ وبذلك األطلسى شمال حلف إلى حلف"وارسو" عن المنفصلة الدول من

  م.2015 عام دولة بنهاية  ٢٨

 ؟ س: ماهو االثر الدولى واالقليمى للحلف
 يتي وفزيادة حدة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى والغربي اذ أنشأ االتحاد الس

 حلف )وارسو( لمواجهةحلف شمال االطلنطي

  انهماك الحلفين فى سياسية سباق التسلح مما ادى الى ارهاق اقتصاد الواليات

 المتحدة االمريكية والتحاد السوفيتى بصفة خاصة 

  إضعاف هيئة االمم المتحدة بسبب التنافس بين القوى الكبرى مما ادى الي عدم قدرة

 على  تحقيق االمن والسلم الدوليين  المنظمة الدولية

 
 س:ماهى مجهودات االحالف فى حفظ السالم العالمى ؟

 

فيها السالم حفظ قوات م ونشر 1995 عام والهرسك البوسنة فى التدخل. 

 م 2001 عام السالم لمهمة حفظ مقدونيا إلى الحلف قوات إرسال. 

م 2006 عام باكستان بضر الذى آثار الزلزال من للتخفيف الحلف قوات تدخل. 

 م 2006 عام المتحدة الواليات الذى اجتاح كاترينا إعصار من المتضررين إغاثة. 
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 وارسو حلف

 الحلف نشأة
 وكان ، )الناتو(األطلسى شمال حلف تهديدات أعضاء لمواجهة م 1955 عام الحلف تأسس

 ألبانيا وقعت وقد شمال األطلسى، حلفل الغربية ألمانيا انضمام إنشائه أبرز أسباب من

 ورومانيا )الديمقراطية )الشرقية وألمانيا والمجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا افيا ويوغس

والتعاون  الصداقة معاهدة( باسم وارسو حلف السوفيتى ميثاق واالتحاد وبلغاريا

 توقع ولم االسم، نسب بولندا، وإليها عاصمة وارسو مدينة فى )المتبادلة والمساعدة

 من ألبانيا انسحبت ولقد الحلف، فى األعضاء بدعم تعهدت المعاهدة، لكنها على الصين

 .م 1968 عام الحلف

ا يكون أن على وارسو حلف ميثاق نص وقد  كافة، للسالم المحبة الدول النضمام مفتوحًّ

 .األعضاء الدول إجماع ويشترط واالجتماعية، السياسية نظمها النظر عن بغض

 ار حلف وارسو:انهي

 س:بم تفسر أنهيار حلف وارسو؟
شهد العالم منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين عديدا من التحوالت الكبري على 

 صعيد االتحاد السوفيتى واوربا الشرقية وقد اثرت هذه التحوالت فى العالقات الدولية

م عندما تولى  1985كان انهيار حلف وارسو نتيجة تداعيات كثيرة بدات منذ عام 

 عن وأعلن السوفيتى االتحاد فى السلطة )جورباتشوف( الرئيس السوفيتي السابق

 إعادة في تمثلت والتي الجديدة سياسته

 :خالل من االقتصادي البناء

 

السياسي واالنفتاح الشفافية. 

الخاص القطاع على االعتماد. 

حاد السوفيتياالت داخل االستثمار على األجانب المستثمرين تشجيع. 

الغرب على االقتصادي االنفتاح.  

ا، أكثر نظام إيجاد فى سياسته فشلت وقد  بين تظهر النزعة االنفصالية وبدأت تطورًّ

 .أخرى ناحية من حلف وارسو ودول ناحية، من السوفيتية الجمهوريات

 الوحدة وأعلنت برلين، سور ُهدم إذ التغيرات تسارع بداية عام م 1990 عام وكان

 وبدأت األلمانية،

 فى السياسية الفوضى مستغلة مستقلة، دول نفسها بإعالن السوفيتية الجمهوريات

 وهذا السوفيتى، االتحاد

 روسيا أعلنت أن إلى الحلف، فى التزاماتها من التحلل وارسو حلف دول على سهل ما

 حل م 1991 عام فى

 .رسمي ًّا الحلف
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  )الجديد العالمي والنظام وليةالد العالقات  (الوحدة الرابعة 

 الدولية العالقات الدرس االول :  ماهية
 

 

 الدولية، العالقات فى كبيرة وتحوالت متالحقة تطورات الطويل تاريخه عبر العالم شهد

 بينها تقوم أن بد ال إذ الدول، من غيرها عن بمعزل تعيش أن تستطيع دولة توجد فال

 السياسية، كاألحالف مختلفة لًّ  أشكا تأخذ والتى دلة،متبا عالقات األخرى الدول وبين

 جديدة آفاقًّا تفتح أن تستطيع طريقها وعن وغيرها، االقتصادية، والتكتالت والعسكرية،

 .واالزدهار التقدم لها ويحقق مستقبلها يؤمن بما المجاالت، مختلف فى الخبرات لتبادل

 

 

 

 
 س( ما المقصود بالعالقات الدولية ؟

 )أخرى دولية تكتالت منظمات، دول،( دولية وحدات أو أطراف بين فاعالتت مجموعة

 الدول بين والدبلوماسية والقانونية، والعسكرية، والسياسية، العالقات االقتصادية، مثل

 .العالمية على الساحة موجودة ودول منظمات أو

 
 تطور العالقات الدولية عبر الزمن

 

 صر الحديث :فى الع -2 فى العصور القديمة : -1

كانت هناك عالقات دولية قديما بين 

 الدول ومن أمثلتها ما يلى 

( المعاهدة التى عقدها الملك 1

 الفرعونى 

) رمسيس الثانى ( مع ) خاتو سبل ( 

ق . م لتنظيم  1278ملك الحيتيين عام 

 مبادىء الحرب والسلم بين الدولتين . 

( عالقات الفرس والروم مع الممالك 2

لكال منهما ، حيث كانت  الخاضعة

منطقة الشام مسرحا للعديد من 

 الصرعات بينهما . 

( عالقات الدولة االسالمية المتعددة 3

مع جيرانها أو مع القوى التى 

 عاصراتها فى مختلف العصور 

( زادت العالقات الدولية بين الدول وإزداد 1

إعتماد بعضها على البعض اآلخر خاصة منذ 

والتى نقلت العالقات بين  الثورة الصناعية ،

الدول من عالقات جوار إلى آفاق أوسع 

 شملت العالم بأسرة

( فى عهد القوى االستعمارية األوربية ، 2 

ونقلت معها نوعية العالقات من مجرد 

 الحرب والسلم إلى مجاالت أخرى متعددة .

( فى الوقت الحالى تشعبت العالقات الدولية 3

على ذلك البعثات  بين دول العالم وخير دليل

الدبلوماسية آلى دولة ونوعية التمثيل داخل 

كل بعثة على حدة)تمثيل سياسى ،وعسكرى 

 ،ثقافى ،صحى،تعليمى(

 
 

 الزمن عبر وتطورها الدولية العالقات مفهوم :أوالً 
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 الدولية؟ العالقات فى المؤثرة العوامل س ما

ا قوة، أو وضعفًّا إيجابي ًّا، أو سلبًّا سواء الدولية العالقات تتأثر  بعوامل اضمحاللًّ  أو نمو ًّ

 -ومتنوعة ومتشابكة وتنقسم تلك العوامل الى : ثيرةك

 
 -العوامل الطبيعية للدولة:

 

الموقع  

 دولة عن بالطبع وأستراليا تختلف نيوزيالندا مثل هامشية لدولة الدولية فالعالقات

 .كمصر خريطة العالم على إستراتيجي موقع ذات مركزية

 

المساحة 

 إمكانيات تختلف من تحمله المساحة ما بكل اديةاالتح كروسيا عمالقة مساحة ذات دولة 

 المساحة دولة قزمية عن الدولية عالقاتها بالتأكيد

 
 -العوامل البشرية للدولة:

 

السكان عدد 

ا مقعدًّا احتلت السكاني الصين بوزن دولة  العالمية الحرب بعد األمن فى مجلس دائمًّ

 أو اقتصادى ثقل ذات الصين كنت ولم المتحدة، أجهزة األمم أهم يعد والذى الثانية

 .)العالم ربع سكان من قليالًّ  أقل( سكانها حجم إال حينها المقعد لشغل عسكرى يؤهلها

 

االقتصادي الوزن 

 الكبرى القوى تخشاها العالقات الدولية، مسرح على أساسيًّا العبًّا الصين أصبحت 

 المجاالت كافة فى معها دولية عالقات إقامة الوقت على نفس فى وتتسابق األخرى

 .العسكرية قدراتها وتطوير لتقدمها االقتصادي نتيجة

 

العسكرية القوة 

ا العسكرى المجال فى الدولة قوة تلعب ا فى دورًّ  العالم وخريطة الدولية، العالقات مؤثرًّ

روسيا  زالت فما .ذلك على شاهد خير الثالثة األلفية بداية الدولية فى بعالقتها السياسية

 السابق السوفيتى لالتحاد األكبر الوريث -يةاالتحاد

ا تلعب  ا مؤثرًّ  واألوضاع فى أوكرانيا مشكلة مثل العالمية األحداث من كثير فى دورًّ

 .سوريا

 

 الدولية العالقات فى المؤثرة العوامل :ثانياً 
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 الحرب فى الدولية العالقات طبيعة

 

 والتاريخ مكان، أو زمان منها يخل لم البشرية الحياة سمات من زالت وما الحرب كانت

 .العالمية أو اإلقليمية أو المحلية الحروب منها سواء ذلك على دبالشواه ملىء

 
  -الحرب:

 نظر وجهة من وطنية مصالح لتحقيق تنشب؛ أكثر أو دولتين بين مسلح صراع

 .حدوثها بإمكان معترف حالة قانونية وهى الدولتين،

 
  -اسباب الحرب:

 أو أيدولوجية أو دينية ة أوداخلي اجتماعية أو اقتصادية ألسباب إما عادة الحروب وتنشأ

ا سياسية، ألسباب  عشرات على قضت عديدة حروب من له البشرية تعرضت لما ونظرًّ

وجوهرها   العالمية المنظمة فكرة جاءت األموال من الماليين النفوس وآالف من الماليين

ا، أكثر تكون الدول بين العالقات أن  بينالحر تعاونًّا، وكانت وأشمل أمنًّا، وأعمق سلمًّ

 مهمتهما دوليتين منظمتين العالمية إلنشاء الدوافع أقوى من والثانية األولى العالميتين

 :هما الدوليين والسلم األمن على المحافظة األساسية

 

 

 األمم المتحدة -2 عصبة األمم -1

 ظروف إنشائها :  

-1914بعد انتهاء الحرب العالمية األولي )

م في 1919( عقد مؤتمر  الصلح عام 1918

اريس والذي دعا إلي إقامة منظمة   عالمية ب

 لمنع تكرار الحروب عرف باسم عصبة األمم 

 أهدافها

 ضمان السلم ومنع الحروب   -1

 تنظيم العالقات الدولية،  -2

 أسباب فشلها

عدم انضمام دول كبري كالواليات المتحدة  -1

 واالتحاد السوفيتي  

 انسحاب دول أخري كاليابان وألمانيا  -2

افتقار العصبة إلي قوة عسكرية تابعة   -3

لها، وانتهت باندالع الحرب العالمية الثانية 

 م. 1939عام 

 ظروف إنشائها :  

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 

م تعددت الجهود المنادية بإقامة 1945

منظمة دولية جديدة لتكون أكثر ثباتا وأعمق 

 لدوليةأثرا وأكثر قدرة علي حل المشكالت ا

تم االتفاق علي ميثاق هيئة األمم المتحدة  -

 م 1945في مؤتمر سا  فرانسيسكو عام 

تم اختيار مدينة نيويورك لتكون مقرا  - 

 دائما للهيئة 

 أهدافها

 الحفاظ علي السلم واألمن الدوليين،  

تدعيم التعاون الدولي في مختلف -2

 المجاالت 

 سلبياتها

 لي قراراتها،  هيمنة الدول ألكبري ع -1   

عدم الحيادية في بعض القضايا مثل  -2   

 القضية الفلسطينية

 والسلم الحرب فى الدولية العالقات :ثالثاً 
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 م، 1945 عام العالمية الثانية الحرب نهاية بعد األمم المتحدة هيئة إنشاء عن أعلن

ا نيويورك من مدينة واتخذت ا مقر ًّ  الحرب المنتصرة فى الخمسة الدول لها، وأعطت دائمًّ

وفرنسا،  وروسيا، المتحدة،وبريطانيا، الواليات وهى و"حق"الفيت الثانية العالمية

 .الصين إلى باإلضافة

 
 الدولية والنزاعات المشكالت بعض حل فى المتحدة األمم منظمة دور

 اإلنسانية الناحية من السياسية الناحية من

مثل العالم فى التحرر حركات مساندة 

 .والجزائر تونس

ول مثل لبعض الد السالم حفظ قوات إرسال

 كرواتيا 

 البوسنة. و

  إرسال مراقبين دوليين فى مناطق

التوترمثل الشرق االوسط وشبه القارة الهندية 

 . 

   حل العديد من المنازعات الطويلة أو

التخفيف من حدها عن طريق ارسال قوات 

متعددة الجنسيات كما حدث فى افغانستان 

 والعراق.

مثل مالعال فى لالجئين المساعدات تقديم 

 .والهرسك والبوسنة فلسطين

الكوارث مناطق فى اإلنسانية اإلغاثة تقديم 

 .والفيضانات الزالزل مثل الطبيعية

من مختلفة مناطق فى اإلنسان حقوق دعم 

 .العالم

 

 قراراتها، على الدول الكبرى هيمنة عليها يؤخذ أنه إال الهيئة تبذلها التى الجهود ورغم

 .القضية الفلسطينية مثل القضايا بعض فى الحيادية وعدم

 

 السلم فى الدولية العالقات طبيعية

 
 :عن طريق السلم حالة في بينها الدولية النزاعات لحل الدول اتجهت

المفاوضات. 

متصارعين بين ثالث طرف( الوساطة(. 

للطرفين صديقة تكون قد متبرعة دولة( الحميدة المساعى(. 

يتضمن إلى الطرفين تقرير تقديم مهمتها محايدة لجنة إلى النزاع إحالة(  التوفيق 

 .)بينهما تسوية إجراء أجل من واضحة اقتراحات

ا الحكم ويعد بين دولتين الحكم يصدر حيث القانونى األسلوب هو وهذا ،التحكيم  إلزامًّ

 .طابا قضية مثل للطرفين
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  )الجديد العالمي والنظام الدولية العالقات  (الوحدة الرابعة 

 الجديد العالمى الدرس الثانى :  النظام
 

تأثرت الخريطة السياسية فى السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين بحدث عالمى 
 تمثل
 
 ( فى سقوط االتحاد السوفيتى وتفتته إلى دول 1
 
وبسقوط االتحاد السوفيتى وتفتته إلى دول ، وبسقوط االتحاد السوفيتى إنفرط عقد  (1

يعرف بالمعسكر الشرقى الذى كان يتزعمه االتحاد السوفيتى السابق ،  ما كان
 وسقط معه كل ما إرتبط به من حلف عسكرى ) حلف وارسو ( وكتلة إقتصادية 

 ) الكوميكون ( 
 

بسقوط االتحاد السوفيتى يمكن القول ببساطة إن عنصر التوازن قد سقط أيضا معه  (2
العالم قوة عظمى واحدة أنفردت وحدها ، وترتب على الحدث السابق أن أصبح فى 

بالقمة ، وأصبح لها اليد العليا فى كل األحداث العالمية التى تلت هذا الحدث ، وظهر 
الرئيس األمريكى ) جورج بوش األب ( يدعم إلى عالم جديد عندما تحدث عام 

م عن ) إمكانية قيام نظام دولى جديد ( كتعبير عن السيطرة شبه المطلقة  1991
 لواليات المتحدة األمريكية .ل

 
 

 الجديد العالمى النظام مفهوم :أوالً 

 

والعالمي  اإلقليمي المستويين على الدولي المجتمع أعضاء بين التفاعالت مجموعة
 .العولمة فلسفة من مستقاه معينة منظومة أو لنسق وفًقا تجري والتي

 فى العالم ظروف إنما فرضتهو الدول، بين اتفاق ثمرة يكن لم الحقيقة فى النظام وهذا
 هذا نشر على األمريكية الواليات المتحدة وتعمل ، الباردة الحرب تلت التى الفترة
 مختلفة. العالم بوسائل على فرضه وأحياًنا ، النظام
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خالل "األمريكي "ويلسون الرئيس هو جديد عالمي نظام فكرة طرح من أول 

 األولى العالمية الحرب
 .جديد عالمي لنظام مبدأً  عشر أربعة والذي وضع ، 1918 - 1914 

 لرئيس السياسي العالمي الخطاب فى األولى للمرة الجديد العالمي النظام ظهر 
 مع بالتعاون جديدة حقبة بدء عن عندما أعلن "جورباتشوف"السابق السوفيتي االتحاد
 الباردة الحرب ونهاية الغرب
 وهذه بين الدولتين، للعالقات الحاكمة المبادئ من عةمجمو هناك أن اعتبار على

 :هي الجديدة الحاكمة المبادئ
السالح نزع. 
القوى توزان من بدلً  المصالح توازن مبدأ إحالل. 
الدولية العالقات عن األيدلوجية الصفة نزع. 
لمصالح البشرية تحقيًقا والصراعات الحواجز تخطى أجل من العمل. 
 

 األمريكي خطاب الرئيس خالل من م 1990 الخليج أزمة منذ شاعو المصطلح عرف
 فحسب، صغيًرا بلًدا ليس يتعرض للخطر ما إن" :قال حين األب )بوش جورج( األسبق

 النظام فكرة هي حيوية فكرة بل
 ."الجديد العالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجديد العالمى النظام مراحل تطور :ثانياً 
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 الجديد العالمي النظام متغيرات
 والسياسي، ،بمحورهااالقتصادي وحدتها الالستكم الغربية؛ أوربا دول سعي 

 )األوربية المجموعة( بدول تعرف المشتركة السوق األوربية وباتت واالجتماعي،
 التكامل لتحقيق التكتالت االقتصادية؛ من المزيد نحو التطور إلى تسعي والتى

 .االقتصادي
 
الساحة فى مهمة على مكانة للحصول الناشئة اآلسيوية الصناعية الدول سعي 

 .)ماليزيا الهند، سنغافورة، كوريا، الصين،( هذه الدول ومن والسياسية االقتصادية
 
 وانتهاء اإليرانية، الحرب العراقية انتهاء مثل العالمية القضايا من لعدد حلول إيجاد 

 .وغيرها اللبنانية األهلية الحرب ألفغانستان، ونهاية السوفيتي االحتالل
 
 وتكوين ،الدوليين السلم واألمن على الحفاظ فى المتحدة ألمما هيئة دور تدعيم 

 .مهماتها على أداء القادرة السالم حفظ قوات
 
 النظام فى الفعال والمؤثر دورهما لهما عظميين كقوتين وألمانيا اليابان ظهور 

 العالمية واألسواق العالمي االقتصادي
 ثورة المعلوماتية وظهور الثورة والتى يطلق عليها ال الثورة الصناعية الثالثة

 العلمية والتكنولوجية . 

 الجديد العالمى النظام خصائص واهداف :ثالثاً  

 -س وضح خصائص النظام العالمى الجديد:
 والعلوم والتكنولوجيا. االتصال فى وسائل الهائلة الثورة -1
 .الكبرى التكتالت االقتصادية وظهور الدولى المتبادل االعتماد ظاهرة بروز -2
 التجارة العالمية. تحرير -3
 تدويل المشاكل والقضايا التى يواجهها العالم .  -4
 الدولي. البنك المالية مثل المؤسسات دور الجنسيات وزيادة متعددة الشركات ظهور -5
 السيادة الوطنية. دور تقلص -6
 
 

 -س وضح أهداف النظام العالمى الجديد:
الجديد والتى يمكن إجمالها فى اآلتى توجد العديد من األهداف المعلنة للنظام الدولى 

 : 
المحافظة على االستقرار العالمى من خالل تطبيق قواعد الشرعية الدولية وإحترام  -1

 دور األمم المتحدة .
 إحترام سيادة كل دولة وإستقاللها وعدم المساس بوحدتها الوطنية .  -2
 مصيرها .نشر قيم اليمقراطية وإحترام حقوق االنسان وحق الشعوب فى تقرير  -3
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 والنامية المتقدمة الدول على الجديد العالمى النظام تاثير :رابعاً  
 الغرب الرأسمالية، دول قبل من والتكنولوجيا والمال، اح، للس مطلق اإلحتكار -1

 والتبادل والتكنولوجية االقتصادية والمالية المساعدات من كثير تحويل ثم ومن
 حساب على عموًما والغرب أوربا شرق الجديدة بين العالقات لصالح التجارى
 .النامية الدول

 يدور ولذلك اإلنتاج، معدالت أعلى إلى الوصول أجل من التكنولوجيا توظيف -2
 المتقدمة التكنولوجية فى الصناعات تدخل التى الخام المواد على الخفى الصراع

 قارة دول وخاصة النامية الدول بعض فى تتوفر خاماته والذى اليورانيوم :مثل
 .المتقدمة للدول يجعلها مطمًعا مما إفريقيا،

 .الدولية العالقات فى االنحياز عدم حركة تلعبه الذى الدور تضاؤل -3
 إنتاجه نظم تطوير عن عجزه السابق السوفيتى االتحاد سقوط أسباب أهم من كان -4

 الدول لكل درس هذا ويعد الغربية، الدول فى السائد مقارنة بالمستوى االقتصادى
 . أوالً  الذات على باالعتماد االقتصادية بإصالح أوضاعها لها إنذار وجرس لنامية،ا
 .الدول لبعض الداخلية الشئون فى األمريكى التدخل -5
 .السلبية العولمة قيم إحالل خالل من العربي الثقافي األمن اختراق -6
 الصومال فى حدث كما الحدود وحروب األهلية، الحروب وقيام العنف، انتشار -7

 .وأفغانستان الكونغوو
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