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الصف الثالث الثانوي
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إعداد األستاذ /وليد نصرى

الصفحة1

الجزء األول

 :الدرس التمهيدي ( ملخص المنهج )

وليد نصرى 01226084618

الشيتات مرفوعة على الفيس (مذكرات دراسات اجتماعية )

facebook/ walid.nassry@hotmail.com
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الوحدة التمهيدية
مدخل إلى الجغرافيا السياسية

الجغرافيا السياسية

تغيرات الخريطة السياسية للعالم

التغيرات

الظهور



ظهور قوى جديدة

االندماج



اندماج دول وانفصال دول أخرى

العالقات



تكوين عالقات دوليه جديدة مع دول وانهيار عالقات أخرى مع الدول

مالحظة



كان البد من علم يدرس اخلريطة السياسية للعامل ( اجلغرافيا السياسية )

دول ناتجة عن التفكك



الدول الناجتة عن تفكك االحتاد السوفييت مثل :



كازاخستان – طاجكستان – أوزبكستان -أوكرانيا

الصفحة2

االختفاء



اختفاء دول مثل ( االحتاد السوفييت – الكتلة الشرقية )
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أوالً  :مفهوم الجغرافيا السياسية
تعريف الجغرافيا



السياسية

فرع من فروع اجلغرافيا البشرية



تدرس ( املقومات ) العوامل الطبيعية والبشرية للدولة



تدرس التنظيم الداخلي للدولة



تدرس تأثري ( العوامل والتنظيم ) على قوة الدولة السياسية وعالقتها الدولية



قوة ( الدولة السياسية ) ناجتة عن العوامل الطبيعية والبشرية للدولة



مثال ( قوة روسيا – الصني – الواليات املتحدة) نتيجة املوارد ومساحة األراضي والسكان

مثال

ثانيا  :تطور الجغرافيا السياسية
أرسطو (  322 : 383ق  .م )

عدد السكان

الموارد االقتصادية

الدولة
المثالية

العاصمة

الجيش
الحدود السياسية
اشهر من كتب يف اجلغرافيا السياسية

األهمية



الدولة المثالية



تناول يف كتابة السياسة ( الدولة املثالية )



حدد عناصر الدولة املثالية (  5عناصر )



( عدد السكان – املوارد االقتصادية – اجليش – احلدود السياسية – العاصمة )

قوة الدولة وضعفها



حدد عناصر قوة أو ضعف الدولة ( عدد السكان – املوارد االقتصادية ) العالقة بينهم

الحدود السياسية



ناقش يف كتابة موضوع ( احلدود السياسية احملصنة )

موقع الدولة



ناقش موقع الدولة اجلغرايف و تأثري املناخ عليها

اهم موضوعات مؤلفة ( السياسة )

عدد السكان
وليد نصرى 01226084618
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الموارد االقتصادية
facebook/ walid.nassry@hotmail.com
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الصفحة3

قوة الدولة

عبد الرحمن ابن خلدون (  1405 : 1342م )

البناء السياسي
القبيلة
األهمية

المدينة

ابن خلدون ابرز املفكرين املسلمني



اهم موضوعات مؤلفة ( مقدمة التاريخ )


الرتكيز على اهم ظاهرتني يف البناء السياسي فى العامل العربي هما :



( القبيلة  -املدينة )

دورة حياة الدولة



النشأة

* الثبات

عوامل النهضة والسقوط



حتدث عن عوامل ( قيام الدولة ) وهى :

الظاهرتين



* النضج

*االضمحالل

عوامل ( نهضة الدولة ) عوامل ( سقوط الدولة )

النشأة

الثبات

دورة حياة
الدولة

االضمحالل

النضج

فردريك راتزل (  1904 : 1844م )
األهمية

امليالد احلقيقي للجغرافيا السياسية على يد فردريك ( املانى )



اهم موضوعات مؤلفة ( الجغرافيا السياسية )  1897م
الدولة كائن حى



اعترب الدولة كائن حي له ثالث مراحل ( قوانني احلياة )



( امليالد – النمو – الوفاة )

دورة حياة الدولة



النشأة

الخريطة السياسية



ذكر يف كتابة ( ان اخلريطة السياسية تشكلت نتيجة الصراعات بني الدول )

الميالد

* النضج

* الثبات

الدولة كائن

*االضمحالل

النمو

حى
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الوفاة
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مصطلح الجيوبولتيك

رودلف كيلين
األصل



عامل سويدي ( أول من استخدم مصطلح (الجيوبولتيك ) عام 1899

أفكاره



دراسة الدولة مثل كعضو جغرايف



تستخدم القوة يف حتقيق الوحدة واالنسجام بني شعبها



التوسع يف حدود الدولة اخلارجية باالستيالء على الدول اجملاورة

الخلط بين الجغرافيا السياسية و الجيوبولتيك


حدث خلط بني علم اجلغرافيا السياسية و اجليوبولتيك



حدث اخللط يف الفرتة ما قبل احلرب العاملية األوىل وما بعد احلرب العاملية الثانية



االعتقاد بانهم علم واحد

التوسع اإلقليمي



(الغزو )

استغلت املانيا مفاهيم ( راتزل ) عن اجلغرافيا السياسية بصورة خاطئة



عن طريق التوسع االستعماري للدول اجملاورة هلا

ملحوظة



توجد عالقة بني اجلغرافيا السياسية و اجليوبولتيك

سبب الخلط

الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك
الجغرافيا السياسية

الجيوبولتيك



دراسة اثر ها على السلوك السياسي للدولة



ماذا تريد الدولة وماهى مطالبها اخلارجية



تدرس الكيان القائم للدولة كما هى بالفعل



ترسم تصور ملا جيب ان تكون عليه الدولة



دراسة الدولة ككيان ( استاتيكى ) ثابت



تنظر للدولة مثل كائن حي ( تتسم بالتطور واحلركة )

الصفحة5



تدرس (حتليل ) بيئة الدولة ( الطبيعية – البشرية )



تقوم بنفس الدراسة ( من وجه نظر الدولة الذاتية)
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عالقة الجغرافيا السياسية بالعلوم األخرى

التغيرات



السياسية

التغريات التى طرأت على خريطة العامل السياسية



أدى إىل تطور علم اجلغرافيا السياسية



ترتبط اجلغرافيا السياسية بفروع علم اجلغرافيا



فروع علم اجلغرافيا متد اجلغرافيا السياسية مبعلومات عن مقومات الدولة ( الطبيعة والبشرية )



هذه املعلومات تفيد يف دراسة اجلغرافيا السياسية للدولة



اجلغرافيا الطبيعة – اجلغرافيا البشرية



علوم أخرى مثل ( علم التاريخ – علم السياسية )

العالقة

الفروع

ثالثاً  :أهداف الجغرافيا السياسية

الشرح

األهداف
الوحدة السياسية



( الدولة )

دراسة الوحدة السياسية ( الدولة ) من حيث:



املالمح اجلغرافية ( الطبيعية والبشرية )

عناصر القوة و الضعف



حتديد عناصر القوة والضعف للوحدات السياسية ( الدولة )

التجمعات اإلقليمية



حتليل اجملتمعات اإلقليمية حتليال جغرافيا

المشكالت السياسية



مشاركة اجلغرافيني فى التعريف واقرتاح ووضع حلول للمشكالت السياسية للدول



مثل ( دور اجلغرافيني فى رسم حدود دول أوروبا بعد احلرب العاملية ) 2 -1



مثل ( دور اجلغرافيني فى اسرتداد طابا )



توفر اجلغرافيا السياسية البيانات واملعلومات املوضوعية



الختاذ أي قرار سياسي أو عسكري ذات األبعاد املكانية ( اجلغرافية )

الصفحة6

توفير البيانات والمعلومات
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رابعاً  :مجاالت الجغرافيا السياسية

الهدف الرئيسي



اهلدف الرئيسي للجغرافيا السياسية هو دراسة الدولة ( العالقات الدولية – املشكالت السياسية)

التغيرات



نتيجة التغريات السياسية يف العامل ( اخرب القرن  20وبداية هذا القرن )



اتسعت جماالت اجلغرافيا السياسية



دراسة التحليل السياسي للقوة – النظام العاملي اجلديد

المجاالت

الدولة كمجال لدراسة الجغرافيا السياسية

المفهوم



تدرس اجلغرافيا السياسية الدولة كوحدة سياسية تشغل مساحة من األرض



هذه الدولة هلا حدود سياسية  -مكونات داخلية ( السكان – املوارد – نظام احلكم )



هذه الدولة هلا سيادة

الشرح

مجال الدراسة
الخصائص الطبيعية



دراسة اخلصائص الطبيعة للدولة ( املوقع – مساحة  -التضاريس – املناخ )

الخصائص البشرية



دراسة اخلصائص البشرية للدولة ( السكان – األنشطة االقتصادية )

السياسات العامة



دراسة السياسية العامة للدولة وعالقتها اخلارجية

قوة وضعف الدولة



حتليل قوة أو ضعف الدولة يف من خالل اخلصائص الطبيعية والبشرية

التحليل السياسي للقوة

الشرح



دراسة األبعاد اجلغرافية للصراع بني القوى املتنافسة على الساحة السياسية



مثال ( االستيالء على البرتول – استيالء على أراضي اسرتاتيجية )

سبب الدراسة
المجاالت الفرعية
وليد نصرى 01226084618



اجتاه القوى الكربى الرأمسالية العاملية حنو السيطرة على موارد دول العامل الثالث



لذلك اعترب دراسة السياسية العاملية امر ضروري للتغريات العاملية السريعة



يوجد عدد من اجملاالت الفرعية ترتبط بالنظام العاملي
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الصفحة7

النظام العالمي وما ينتج عهن من تغيرات

الشرح

المجاالت
التكتالت االقتصادية



والسياسية

مثل ( السوق األوربية املشرتكة  -اتفاقيات التجارة العاملية )



دراسة تأثريها على الدول

األحالف العسكرية



مثل (حلف الناتو ) حلف مشال األطلنطي



ظهرت بوضوح يف منتصف التسعينات من القرن 20



عملية تغيري األنظمة االقتصادية واالجتماعية



تقوم بها الدول األقوى لفرض سيطرتها على الدول األضعف



تشمل العوملة ( عوملة اقتصادية – عوملة اجتماعية )

قضايا األمن



دراسة قضايا األمن املائي والغذائي والطاقة للدول ( تأثريها على الدول )

المنظمات الدولية



واإلقليمية

مثل جامعة الدول العربية ( منظمة إقليمية )



مثل األمم املتحدة ( منظمة دولية )

التدخالت العسكرية



دراسة تأثري التدخالت العسكرية على الدول

الصفحة8

العولمة
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خامساً  :الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة
التطور العلمي



اجلغرافيا السياسية استفادت من التطور العلمي والتكنولوجي



تطورت اجلغرافيا السياسية بسبب وجود التكنولوجيا

دور التقنيات الحديثة في الجغرافيا السياسية
نظم االستشعار عن بعد
األجهزة الحديثة
النتيجة
المجاالت



االستشعار عن بعد يستخدم وسائل عديدة منها :



التصوير اجلوي والفضائي بأجهزة حديثة – أجهزة حتديد املواقع ( ) GPS



توفري مرئيات فضائية  -معلومات دقيقة جدا



تفيد هذه املعلومات اجملاالت التى تهتم بها اجلغرافيا السياسية



احلدود السياسية



املمرات املالحية  -املياه اإلقليمية للدول



مناطق النزاعات بني الدول

تطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
التطور
النتيجة
الجغرافيا السياسية



تطور وسائل االتصاالت ( السلكية والالسلكية )



التطور يف تكنولوجيا املعلومات



اصبح العامل وحدة واحدة ( القرية الكونية )



السبب هو سرعة وصول املعلومات والبيانات عرب الدول



استفادت اجلغرافيا السياسية من هذا التطور الكبري

نظم المعلومات الجغرافية
األهمية
مجاالت االستفادة



متثل نظم املعلومات اجلغرافية إضافة هائلة للجغرافيا السياسية



توفري خرائط حديثة ودقيقة عن الدول



توفر كافة البيانات و املعلومات الرقمية عن املوارد الطبيعية والبشرية – استخدامات األراضي
للتعرف على قوة الدولة

الصفحة9



مساعدة متخذي القرار يف اختاذ القرارات السياسية السليمة اعتماد على البيانات الدقيقة
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