


 



عبارة عن رقعة من األرض موحدة ومنظمة سياسيًا مسكونة من قبل سكان : الدولة •
أصليين ، لها حكومة وطنية ذات سيادة على جميع أطراف الدولة ، ولديها القوة 

 الكافية لحماية هذه الدولة 
 بأنها الدولة التي تحكم نفسها ولها كافة حقوق السيادة : تعريف فيفلد وبيرسي •
بأنها أرض أو إقليم طبيعي محدد ، وشعب متميز يسكن هذه : تعريف هارم دوبليه •

 األرض ، وحكومة أونظام سياسي له سلطة 
 ( .السلطة )األرض ، الشعب ، النظام السياسي : الدولة مكونة من ثالثة عناصر •
 :  أمثلة على الدول الحديثة •
أوكرانيا ، تركمانستان ،أوزبكستان ، أرمينيا ، جورجيا : دول االتحاد السوفيتي سابقًا •

 .، بيالروسيا ، الشيشان ، كازخستان ، قرغيزيا ، استونيا ، التفيا ، لتوانيا 
 الدولة الرومانية ، العثمانية ،االمبراطوريات القديمة : الدول التي اختفت •



 نشأة الدولة 

 شخصية عن المستقلة المنظمة السياسية الجماعة وجدت إذا إال توجد ال الدولة•
  الحكام

   ممالك أو إمارات إنما و دول ليست الحضارات بالد في القديمة االمبراطوريات•
 يرجع السياسية السلطة بيدهم الذين الحكام عن مستقل ككيان الدولة فكرة ظهور•

 اإلغريق بالد في المستقلة السياسية المدنية ظهور تاريخ إلى
 االجتماعية السمات ونفس الخصائص نفس لها كان والرومانية اإلغريقية المدن•

   الحديثة للدولة التي والقانونية
 فالحاكم الحكام أشخاص عن السيادة صاحبة المستقلة الدولة اإلسالم عرف•

  األمة عن ونيابة مؤقتة بصورة السلطة يمارس
 معالمها وضحت حتى عشر الثالث القرن منذ أوروبا في الدولة فكرة تظهر بدت•

 : واسبانيا وبريطانيا فرنسا في عشر السادس القرن في
 للسلطة صاحبة الدولة أن أي يمارسها ومن السلطة صاحب بين التفرقة ظهرت•

  السياسية
  سلطتها طريقه عن تمارس الدولة يد في أداة مجرد أصبح فالحاكم •



 مراحل تطور الدولة 

 مرحلة النمو •

 مرحلة الشباب •

 مرحلة النضج واالستقرار •

 مرحلة الشيخوخة •



مرحلة النمو / أواًل   
   الداخلي النمو إلى الدولة تتجه•

   الداخلية شئونها تنظيم–
   المحلية مواردها تنمية–
   ببعض البشرية أجزائها ربط–

   الخارجي التوسع في تفكر وال الدفاع بسياسة تلتزم الدولة•
  مغتصبة أرض أوالستعادة نفسها لحماية الهجوم إلى تضطر قد•
 بالطرق المجاورة الدول مع مشكالتها حل إلى الدولة تميل•

   السلمية
 الدول ، الالتينية أمريكا جمهوريات ، العربية الدول : أمثلة•

   حديثاً  المستقلة النامية ،الدول اإلفريقية



مرحلة  الشباب /ثانياً   

 وحدتها وترسيخ الداخلي البناء من انتهت قد الدولة تكون•
             االقتصادي ورخائها استقرارها وتوفير اإلقليمية

  (وقوتها نموها أسباب استكملت الدولة)
 العدوان إلى توجهه أن يمكن القوة من فائض للدولة يصبح•

   (االمبراطوريات وتكوين االستعمار فكرة فظهرت ) والتوسع
 ، حالياً  إيران ، العراق ، اليابان ، إيطاليا ، المانيا : أمثلة•

   48 حرب بعد الصهيوني الكيان
 عدوانية فهي ، الدولة نمو مراحل أخطر المرحلة هذه تعتبر•

 



 مرحلة النضج واالستقرار / ثالثًا 
   االمبراطورية مرحلة إلى الدولة وصول بعد تبدأ•
   السابقة المرحلة ثمار اتجني هدوء فترة إلى الدولة تحتاج•
 بالطرق المشكالت وحل المسالمة إلى الدولة تميل•

   التنازالت بعض تقدم وقد الدبلوماسية
 في تتردد فال ونفوذها ممتلكاتها يهدد بخطر أحست إذا لكن•

   الحرب
  الحديث العصر في العظمى دول : أمثلة•



 مرحلة الشيخوخة / رابعاً 

 واالضمحالل االنحالل في وتأخذ قوتها وتفقد الدولة تضعف•
   داخلية أو خارجية لعوامل نتيجة

 وصلت التي بامبراطوريتها االحتفاظ عن عاجزة الدولة تصبح•
   الشباب مرحلة في إليها

   المجاورة للدول مطمعاً  ممتلكاتها تصبح•
 و العثمانية الدولة و النمسا امبراطورية : أمثلة•

 و السوفيتي واالتحاد والفرنسية البرياطنية االمبراطورية
   اليوغسالفي

 



 مالحظات على تطور الدولة 

 مرحلة عند فتنقطع الدولة نمو دورة تكتمل ال أن يمكن•
   واليابان المانيا مثل الشباب

 مرحلة إلى تنقلب ثم ، والشيخوخة النضج مرحلة تبلغ قد•
  العدوان إلى نزعتها وتستعيد نشاطها فيتجدد الشباب

 عوامل بين التنافر أو التجانس مدى على مرحلة كل تتوقف•
  الداخلي بنائها



(خصائص الدولة ) مظاهر نمو الدولة   

 منطقة القلب أو النواة •
 العاصمة •
 االقاليم الداخلية •
 الحدود السياسية •



Core Area 

نما تولد في مكان ثم تنمو ببطء إلى أم تصل حدودها إلى حدود دول ال تخلق الدول فجأة •  أقوى وأكبر حتى تتوقف عند حجم معين فتأخذ الشكل والحجم الحالي وا 
 رغبة الدولة في عدم ادخال أقليات كبيرة إلى جسم الدولة : محددات نمو الدولة •
الكوريتين ، ) تنشأ الدولة بناء على رغبة الدول العظمى بهدف تفكيك وحدة دولة من الدول •

 (فيتنام ، اليمن ، الدول العربية 
 معظم الدول نشأت في منطقة صغيرة تعرف بالنواة •
 :صفات منطقة النواة •

تشتهر بخصوبة أراضيها ووفرة انتاجها وحصانتها الدفاعية وموقعها الجغرافي على مفترق الطرق –
 الرئيسية 

تعتمد على التخصص اإلقليمي في انتاج السلع ، فيزداد التبادل التجاري مع المناطق المجاورة –
فيرتفع مستوي المعيشة في منطقة النواة فتنمو شبكة المواصالت وتزدهر المنطقة وتتحول إلى 

 منطقة صناعية 
 تكون أعلى في التحضر من المناطق المجاورة مثل القاهرة وباريس –

توجد مجموعة من الدول ليست لها مناطق نواة على االطالق ألنها خرجت إلى : مالحظة •
 حيز الوجود بعوامل خارجية مثل البانيا ، وغانا 

أوجد شعورًا بالقومية لدى شعوب هذه الدول فاتخذوا من عواصم دولهم العامل التريخي •
 المصطنعة مناطق تجمعوا حولها 



العاصمة  -ب  
 :دور العاصمة في حياة الدولة •

 هي مركز السلطة السياسي والسلطات اإلدارية المركزية –
عالمي مميز –  لها دور ثقافي وتجاري وا 
 هي عقدة االتصاالت والموصالت –

 :كيف يتم اختيار العاصمة •
برن ، وارسو ، بودابست ،بروكسل ، ( مدريد)موقع في وسط الدولة )تختار على أساس العالقات المكانية –

 أنقرة 
 أوسلو ، بوينس أيرس ، هافانا ، كراكاس ، أمستردام ، لشبونة ،طوكيو )تختار كمرافئ بحرية مثل –
 عاوصم صناعية اختيرت لتخدم وظيفة العاصمة –
 مثل برلين ، وأوتاوا ، نيودلهي : تختار لسبب سياسي واستراتيجي –

 نتيجة تغيرات سياسية مثل ريودي جانيرو وكراتشي وانقرة: تغيير العاصمة •
 (  فيتنام )تظهر عواصم جديدة ألسباب سياسية عدة مثل هانوي •
 للدولة عاصمتان : استثناء •
الباز و )و ( امستردام والهاي)و باقي الوظائف لمدينة أخرى مثل وظيفة واحدة قد تؤدي العاصمة •

 ببوليفيا (سوكر 
كيب ( بريتوريا السلطة التنفيذية ) مثل جنوب افريقيا لكل منها اختصاص محدد : للدولة ثالث عواصم •

 الرضاءالقوميات المتعددة ( السلطة القضائية )بلوم فونتين ( السلطة التشريعية ) تاون 
 واشنطن بين واليتي  فرجينيا و ماريالند ) العواصم الفيدرالية المحايدة بين الواليات •



االقاليم الداخلية  -ج  

 لتنظيم داخلية أقاليم إلى السياسي االقليم تقسيم إلى الحكومة تلجأ•
 ( القزمية الدول استثناء ) والسياسية االدارية شؤونها

 صالحيات ولها الدولة كيان في مندمجة أقسام هي االدارية االقسام•
  المركزية الحكومة جانب من إدارية

 46) اليابان (مقاطعة 50) أسبانيا ( قسماً  90) فرنسا : أمثلة•
   ( محافظة 26 ) مصر ( قسماً 

 وادارية سياسية أقاليم على السياسية والسلطات الصالحيات توزع•
 : مثل معاً 
 االتحاد ، المتحدة الواليات) الذاتي الحكم من نوعاً  يمارس اقليم كل–

 ( سويسرا في الكانتونات نظام ، السوفييتي
 السياسة لكن المتحدة المملكة في : الذاتي باالستقالل تتمتع أقاليم–

  لندن حكومة ترسمها موحدة الخارجية



الحدود السياسية  -د  

 فوق الدولة سيادة نطاق يحدد الذي الخط بأنه : الدولي الحد•
 سيادة وتبدأ دولة سيادة تنتهي عنده والذي األرض من مساحة
   أخرى دولة

 بإسم تعرف القديم في ، الحديث العصر في الحدود ظهرت•
  مملكتين أو دولتين بين تفصل انتقالية مناطق) التخوم

 + اإلقليمية المياه + األرض : للدولة السياسية الحدود تشمل•
   الجوي الغالف من جزء

   األرض على معين منها كثير و الخرائط على معينة هي•
 أو المجاورة الدول من اعتراف أو اتفاق مجال تكون قد الحدود•

 . ومنازعات اختالف مجال



شكل النظام 
السياسي 

 للدولة 

االتحاد 
 الكونفدرالي 

االتحاد 
 الفيدرالي 

االتحاد 
 الحقيقي 

االتحاد 
 الشخصي 



 شكل النظام السياسي للدولة 

 هي تطبيق لفلسفة النظام القائم فيها وتعطيها الشخصية التي تميزها عن غيرها  السلطة
 من الصعب الفصل بين السلطة وفلسفة النظام •
 (  بيد الحاكم ) كيف كانت السلطة قديمًا ؟ •
توجه الشعوب إلى ضرورة وجود سلطة دائمة ومستقرة تخدم الصالح العام وليس •

 رغبات الحكام 
 الحكومة هي أهم عناصر تكوين الدولة وحجر الزاوية في كل تنظيم سياسي –
 الحكومة تعني ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة –
مجموع الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة وتشمل السلطة التشريعية : الحكومة تعني –

 والتنفيذية والقضائية 
دارة المرافق العامة )السلطة التنفيذية فقط : الحكومة تعني –  9تنفيذ لبقوانين وا 
 الحكومة تعني الوزارة في الدول ذات النظام البرلماني –

نظام الحكم الذي تتبناه السلطة على الصعيد الداخلي والخارجي من مرتزات •
 الدراسات الجغرافية والجيوبولوتيكية 

 مرتبط بتماسكها الداخلي وشكل النظام الداخلي بها : استقرار الدولة •



 االتحاد الشخصي 
هو اتحاد دولتين أو أكثر تحت حكم واحد مع احتفاظ كل •

 منها بكامل سيادته و استقالله 
 هو أضعف صور االتحاد بين الدول •
 م 1939مثل اتحاد ايطاليا و اليابان في •
الرئيس )اتحاد فنزويال و بيرو و كولومبيا في امريكا الجنوبية •

 ” 1816 – 1813للفترة ” بوليفار 



 االتحاد الحقيقي أو الفعلي 
 ترتبط الدول بروابط أشد قوة و إحكامًا وأكثر تماسكًا •
تجتمع تحت لواء عرش واحد أو تحت رئيس واحد وتكون لها •

هيئات واحدة تتولى أمورها الخارجية والعسكرية مع احتفاظ كل 
 منها بدستورها وتشريعها وادارتها الداخلية 

 قد تمتد مهمة االتحاد لألمور المالية •
تفقد الدولة الداخلة في االتحاد شخصيتها الدولية ويمثلها •

 االتحاد 
 ( 1918 – 1867)اتحاد النمسا والمجر : أمثلة •



 االتحاد الكونفيدرالي أواالستقاللي 
 يطلق عليه االتحاد التعاهدي •
تحتفظ الدولة الداخلة فيه بكامل شخصيتها وسيادتها في المجالين الدولي •

 والداخلي 
يربط بين الدول على أساس تنازل كل منها عن جزء من اختصاصاتها •

الخارجية لصالح هيئة اتحادية مشتركة مكونة من أعضاء يمثلون الحكومات 
 المشاركة في االتحاد 

يترتب على احتفاظ الدول بسيادتها الخارجية اقامة عالقات دبلوماسية •
 خاصة مع الدول االجنبية 

 :أمثلة •
 م 1787 – 1776اتحاد الواليات األمريكية –
 م 1848 – 1815االتحاد السويسري –
   1866 – 1815االتحاد الجرماني –
 م 1992االتحاد الكونفيدرالي في االتحاد األوروبي –



 االتحاد الفيدرالي أو المركزي
 يتكون من عدة دول صغيرة أو واليات تندمج مع بعضها •
 (  مركبة ) ينشأ عن هذا االندماج دولة واحدة •
تفقد الدول االعضاء سيادتها في المجال الخارجي فإنها تحتفظ بجانب كبير •

 منها في المجال الداخلي 
فكل والية أو دولة دستور خاص وقوانين خاصة ومجالس نيابية ومحاكم وجهاز –

 اداري خاص 
 قد تفقد الوالية جزء من سيادتها الداخلية لمصلحة دولة االتحاد المركزية –
 لالتحاد هيئات لها سلطات مباشرة على االقليم فتسري قوانينه على جميع السكان –

 :  أمثلة •
برلمان اتحادي الكونجرس مكون من مجلس النواب و ) الواليات المتحدة •

 (مجلس الشيوخ 
 (مجلس المقاطعات + مجلس األمة ) سويسرا ك يشمل البرلمان مجلسين •



تصنيف الدول : رابعًا   

  : للدول تصنيفات عدة توجد•
 : مجموعات ثالث إلى العالم دول تصنف•

   الرأسمالية الصناعية الدول–
  سابقاً  الشرقية الكتلة دول الثاني العالم دول–
   النامية الدول 0 الثالث العالم دول–

  وقزمية وصغيرة متوسطة و كبرى دول : لوك جان تقسيم•
 يقوم بحيث المحلي الناتج و السكان :على لوك جان تقسيم يعتمد•

   : يلي بما
  سكانها حجم حسب الدول كافة مراتب تحديد–
   المحلي الناتج حسب ثم–
   الدولية المنظمات إلى الدول هذه النتماءات لوغارتمي منحنى عمل–



 تصنيف جان لوك  
  المؤشرات من لثالثة العليا المراتب تحتل :  الكبرى الدول•

  فأكثر مليون 100 السكان–
  فأكثر دوالر مليون ألف 25 اإلجمالي المحلي الناتج–
  ( الفيتو ) خاصة سياسية أوضاع لها–
  فأكثر جندي ألف 300 العسكرية القوة حجم–

  والناتج السكان االثنين من واحد مؤشر األقل على لها يكون : المتوسطة الدول •
  نسمة مليون 50 عن السكان عدد يقل ال أن–
  دوالر مليون آالف 10 عن االجمالي المحلي الناتج يقل ال–

 : اللوغارتمي التدرج من األعلى النصف في واحد مؤشر األقل على لها : الصغيرة الدول•
   نسمة مليون 10 عن سكانها عدد يقل ال–
  دوالر مليون 2000 االجمالي المحلي الناتج–

 : فئتين إلى تصنف وهي : القزمية الدول •
 مليون 1000 المحلي الناتج + نسمة مليون 5 سكانها ) األولى الدرجة من قزمية دول–

$ 
   كليهما المؤشرين في األولى الدرجة دون تقع : الثانية الدرجة من قزمية دول–



 التصنيف الثاني للدول 
 دفاعية سياسة وتلتزم الخارجي للتوسع تسعى ال : ناشئة دول•

 (العربية الدول) مواردها وتنمية المحلية شؤونها بتنظيم ،تهتم
 السياسي الداخلي استقرارها تحقيق من انتهت : شابة دول•

 مثل الحدود عبر طموحاتها تحقيق إلى تسعى و واالقتصادي
  واليابان ايطاليا و المانيا

 أمني استقرار إلى وتحتاج اقليمي توسع حققت : ناضجة دول•
   الصين مثل عنها والدفاع مواردها الستغالل وسياسي

 أو داخلية ألسباب وتراجع ضعف مرحلى في تمر : هرمة دول•
  ممتلكاتها عن الدفاع عن عاجزة وتصبح خارجية



 تصنيف على أساس نظام الحكم 

 نظام جمهورى رئاسي أو برلماني •
 نظام ملكي•
 امبراطوري •



 تصنيف من حيث القوة السياسية 

دول ينحصر نفوذها السياسي داخل حدودها السياسية أغلب •
 دول العالم 

 دول يتسع نفوذها ليشمل اقليمًا معينًا مثل مصر •
 دول يتسع نفوذها ليشمل العالم كله •



 تطور عدد الوحدات السياسية في العالم 
م 1945دولة عام  51كان ال يتجاوز عدد الدول المستقلة •

 حين انشاءاألمم المتحدة 
 دولة  160في نهاية عقد الثمانينات وصل العدد إلى •
م وانهيار االتحاد السوفيتي ظهرت عدة دول 1991بعد عام •

 دولة  15بدل االتحاد السوفيتي حوالي 
دول و تشيكوسلوفاكيا إلى  6كما انقسمت يوغسالفيا إلى •

 دولتين 
 193بلغ عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة حوالي •

 دولة 



 المستعمرات و المحميات 
 محتل من قبل دول مجاورة : توجد في العالم بعض األقاليم المحتلة •
هي مناطق محددة من سطح األرض تمارس دولة أخرى : أو مستعمرات •

السيطرة عليها وال يملك سكانها حق تقرير المصير ويرتبط اقتصادها 
 بالدولة المستعمرة وقد يكون لها حكم ذاتي مثل بورتوريكو 

منطقة مستعمرة ولها حاكم يناط به الدفاع والشئون : أو محميات •
 الخارجية واالمور المختلفة وعين من قبل الدولة المستعمرة 

 : مناطق الوصاية •
 المناطق الدولية •
 (الكوندومينوم ) الحكم الثنائي •
 لتتعرف على المستعمرات  80- 79راجع الكتاب صفحة •



م2005األهمية النسبية للمستعمرات في العالم عام   
%األهمية النسبية الرتبة  الدول المستعمرة  عدد المستعمرات  

 بريطانيا 13 33.3 1

 فرنسا 9 23.1 2

 هولندا 5 12.8 3

 الواليات المتحدة 5 12.8 4

 الدنمارك 2 5.1 5

 الصين 2 5.1 6

 النرويج 1 2.6 7

 النمسا 1 2.6 8

  أخرى 1 2.6 9
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