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  الملخص 
ًأبرزهناًاسسنتادا ًومننًوٓندياتًومشاكلًصراعاتًوًحروبًًيفًاملتمثلًوًسياسيًاستقرارًعدمًمنًالعريبًالوطنًوًاليمنًبهًديرًملاًنظراً 

ًًاسسنتادا ًأسنبابًع ن ًل تعنر ًًالع مينةًالبحنوثًوًالدراسناتًوإنسنانا .ًاناًلب نجًاجنرا ًأرضاً ًالعريبًالوطنًًجلغرافيةًاخلارجيًالسياسي
ًنواعهًوًلوزيعةًاملكاينًوًاثارةًع  ًالبيبةًاجلغرافيةًالعربيةً.ًو
يفًهتنند ًًالدراسننةًافًكيايننةًاسسننتاادةًمنننًلببيننلًاجلغرافينناًالسياسننيةًوًاجليبننوليتكوًًيفًالتع نني ًالثننانورًوًاجلننامعيًيفًالننوطنًالعننريبً ًًً

ًوًاسحنداثًٓن ينلًًامهيتااًوعالقتااًًيفًوًاجليبوليتكوًوًالسياسيةًاجلغرافياًحولًاملااهي ًوًاملصب حاتًوًفا ًاملاارةًالبالبًاكسابً
ًكننن ل  ًدورًاجلغرافيننناًع ننن ًًوًاسنننًنهال التوضنننيلًل دارسنننٌنًدورًالتاننناعالتًالبشنننريةًوًاملكانينننةًوًلننناثًنًالسياسنننةًاخلارجينننةًع ننن ًاجلغرافيننناًو

السياسةً ًوًماًًحيدثًمنًلغًناتًوًٓنوستًيفًالوطنًالعنريبًوًالعنا.ً.ًومناًحيندثًمننًًنانوذًوًهيمصنةًًوًصنراعاتًبنٌنًالقنو ًالعظمن ً
حلًاسقتصاديةً.ًاعبا ًالدراسٌنًبياناتًحولًحج ًاثارًًاسسنتادا ًمننًًجنراا ًا نربًضندًاينسنانيةوًاثارهناًع ن ًالتصنوعًمنًاجلًاملصا

 يةًالبيبيًوًاملصاخي.ًمنًاجلًانًيتمكنًالبالبًمنًًبصا ًلصوراتًوًخبطًيت ًاارستااًاثصا ًالتع ي ًيفًكيايةًًالتخبيطًيفًاجملتمعاتًاحمل
العنننريبًمننننًاجنننلًًٓنييننندًووقنننأًاسسنننتادا ًبشننن ًأتنننكالهًوًاسنتقنننالًافًالتحنننولًيفًبصنننا ًوًٓنننندي ًيفًاسنظمنننةًًًوًع ننن ًمسنننتو ًالنننوطن

ً.السياسيةًواسقتصاديةًوًتكلًالدولةًيفًالوطنًالعريبًوًاملتمثلًيفًبصا ًاسسرتاليجيةًالعربيةًا ديثةً
لةًوًالشعجًًيفًالوطنًالعريبً ًاملشكالتً ًالسياسةًاخلارجيةًوًالتخبنيطًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليوليتكوً ًالدًوً:ًالكلمات المفتاحية

ًاسسرتاليجي.
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Abstract  

As the Arab world are going through wars, conflicts and challenges, the most important of which is 

the external political targeting of the Geography of the Arab Nation , land and humanity . 

The importance of study 

To conduct and reach solutions, treatments that can protect the lives of citizens and their personal 

rights and preserve the political map of the Arab Nation from division. 

Problem , Foreign policy targeted the Arabian Nation Geography and humanity . 

:Objectives 

1- To clarify and give more items for students to understand the concepts of Political Geography and 

Geopolitics. 

2- Understanding the facts of international conflicts, World order  and foreign policy that effected  

on Arabian Nation land. 

Key words :-     Political geography and geopolitics , State &Youth  on Arabian Nation , Problems , 

Policy and Strategic Planning. 

ً
   المقدمة

.ااًلب جًاجرا ًالدارساتًًالعريبًجلغرافيةًالوطنًاخلارجيًالسياسيًاسستادا ًوأمهااًوالتحدياتًاملشاكلًمنًبالكثًنًالعريبًالوطنًدير
 ًمنًاجلًًالع ميةًالبحثيةًالصظريةًوالتببيقية ًومصااًلببيلًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليبولتكوًًيفًالتع ي ًالثانورًوًاجلامعيًيفًالوطنًالعريب

ًاملصاجًل تعر ًاكسابًالبالبًمااراتًوفا ًاملصب حاتًوًاملااهي ًًوًاحملتويات أسبابًواهدا ًواتكالًولوزيعًواثارًًع  ًيفًه ا
يفًاملشاركةًيفًالتاكًنًوًالاا ًوًالتصبو ًيفًالتخبيطًاسسرتاليجيًًخالهلاًيتمكنًالدارسٌنًمنًومعاجلاتًح ولًإفًل وصولًاسستادا 

ًيةًاسمنًالقوميًالعريبً.ًالشاملًوًٓنقيلًالتصميةًالشام ةًيفًصياغةًاسسرتاليجيةًالعربيةًا ديثةًومحا
ً
  -: البحث مبررات 
ًتعوراًباملسبوليةًولالجايةًملاذاًفقطًالوطنًالعريبًيتعرضًهل اًالشي ؟ًً-1
مقارنةًمايشادةًالعا.ًمنًًلغًناتًوًٓنوستًيفًخمت أًجماستًالتصمية ًافًاسفضلًًوًماًلشادةًاسمةًالعربيةًمنًمجودوًضبابيةًً-2

ًخاصةبٌنًالشبابًيفًالتع ي ًالثانورًوًاجلامعي.ًً
ً
ًالدراسة مشكلةً ًالعًرً-: ًالوطن ًجلغرافية ًاخلارجي ًالسياسي ًاسستادا  ًيف ًالدراسة ًمشك ة ًغيابًلكمن ًبسبج ًوانسانا ًارضا يب

رًاسسرتاليجيةًالعربيةًا ديثةًوًال رًاد ًافًالصاوذًاخلارجي وًماًلبعةًمنًاثارًيفًحروبًوًجراا ًحربًوًلاتيتًالوحدةًالوطصيةًوًضاًو
ًلب  ًاا ًاسمنًالقوميًالعريب. ًواليتًهتدد ًالعربية ًك ل ًلاثًناتًع  ًالبيبة ًوًهنجًالثرواتًو جًٕنكٌنًالشبابًولوضيلًا ركاتًاجملرمة

ًحقيقةًالصراعًمنًاجلًالتخبيطًوًصياغةًاسسرتاليجياتًلصدًه اًالصاوذً.ً
ً

ً-:اهداف الدراسة
فا ًوًاستيعابًالدارسٌنًواكساهب ًمعارفوًمااهي ًومصب حاتًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليبولتكوًوًامهيةًدراستااًيفًالوقتًا اضر ًً-1

 عالقتااًوًّنجرياتًاسحداثًوًالتغًناتًالعامليةًوًالوطنًالعريبً ًمنًاجلًالتخبيطًوًاَنادًح ولً.ًلاا ًحقيقةًالصراعًالدويلًو
ًًولاثًناهتاًالبيبيً. اخلارجيًجلغرافيةًًالوطنًالعريبًًالسياسيًاسستتادا ًًلظاهرةًاملكاينًاجلغرايفًًالتح يلًاجرا ً-2ً
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اسننتصاجًًوتوينناتًوًمضننامٌنًوًامهيننةً اهنندا ً وعالقننةًاجلغرافينناًالسياسننةًًمننعً ًالعالقنناتًٕنكننٌنًالدارسننٌنًالقنندرةًع نن ًًالتصننورًوًًً-3ً
ًالدوليةًً ًالتخبيطًاسسرتاليجي.

ًًلصاي ينةًرؤينةً_ًالتصبو ًل سياساتًاخلارجيةًاملستقب يةًمنًاجنلًًالتغنًنرًباسنتخدامًطنربًالبحن ًالع مينةًوًالصظريناتًاسكادديينةً ًووًضنع4
ماامًنظامًعريبًحدي ًيتمثلًيفًالايدراليةًالعربيةًا ديثةًًواليتًلتمثلًيفًًماوضيةًدستوريةًبرملانيةًعربيةًهتت ًيفًًوٓنددًلرس ًطاراةًخلبةً

ًا ديثننةًًل نننوطنًًيفًضننو ًمعبينناتًاسسنننرتاليجيةًاخلارجيننةًوًبصنننا ًنظننامًاقتصنننادرًعننررًفينندرايل ًاسنننرتاليجيةًًعسننكريةًعربينننةً ًًالسياسننية
ًًالعريب.
ً(.1ا دودًالسياسيةًاحملددةًِنارطةًالوطنًالعريبًكماًهوًموضلًيفًاخلارطةًرق )ًً-دراسةً:حدودًال

ًاملصدر(1ً)
ً.ًالالليصيةًامريكاًدولًمعًالعربيةًالعالقات ًًجازعًصصدلًجواد ً

ًًً-ً: الدراسة أهمية
اكسابًصصاعًالقرارًوًالتعاطيًاجلادًمعًودقاتًاملخاطرًفيماًيتع لًباضافتااًجلم ةًلصوراتًعاج ةًًواج ةًّناًحيقلًًالع ميةًاألمهية-1

ً.املوجودًواملعريفًالع ميًالرتاك ًإفًايضافةًاسق يميةًوًالدوليةًً ًويف
   -العملية : األهمية  -2
ًلتمثلًيفًانتاجًمصاوفةًملدخالتًوًخمرجاتًلسارعًالتاديداتًاملخت اةًاليتًٓنيطًباسمةًالعربيةً.ً -1
طرحًاجصدةًوًاسرتاجيةًًعربيةًًً-3ب ورةًلعاطيًسريعًملتغًناتًانيةًوعاج ةًلعصأًبالكياناتًالسياسيةًالعربيةًيفًمشرقااًوًمغرهبا.ًًًً-2

ًكلًاملعبياتًاسسرتاليجيةًًّناًحيقلًهلاًالوقو ًبتوازنًمعًالقورًاملخت اةًً.ً ًًخالصةًلتعاملًَنديةًوًحيويةًمرنةًًمع
مصاجًوًفكرًواهدا ًوًجماستًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليبوليتكوًوًلوضيلًامهيةًوًدورًاملوقعًاجليوسرتاليجيًل وطنًاستغاللًدراسةًً-4

ًالعريبًوًاملقوماتًالببيعبيةًوًالبشريةً.
ًً –: الدراسة منهج



 العربي الوطن في الجامعي و الثانوي التعميم في الجيبوليتكس و السياسية الجغرافيا تطبيق
   احمد حمران عمي الباحث . محمد

 / اليمن  صنعاء جامعة  

         Route Educational and Social Science Journal    

225            Volume 5(9), July 2018 

ً -االتي :ًباستخدامًبغيةًالوصولًافًٓنقيلًاهدافاا ًوذل ًمصاجًمنًأكثرًبٌنًاملزجًع  ًاعتمدتًًالدراسةً
ًالظاهرةًًالسياسيةً.ًًًوٓن يلًوصأًع  ًقدرةًمنًبهًيتميزًملاًاملصاجًالوصايًوًالتح ي يً-1
ًلبورًه هًالظاهرةًالسياسيةًزمانياًوًمكانياً.ًًع  ًل تعر ًالتارخييًاملصاجً-2
ًالعريب.ًالتوافلًٓنقيلًدونًًٓنولًاليتًوالصعوباتًاملشاكلًفًوالتعر ًالصظ ًمصاجًٓن يلًً-3
لركيجًوتكلًاجلغرافياًل وطنًالعريب ًًّناًخيدمًٓنديدًقدراتًاملوقعًوكيايةًاستخدامةًاثصا ًًوًمنطًبدراسةًيقومًاملورفولوج  ًاملصاجً-4

ً.GISاسزماتًوًونظامً
الوسيناتًاملتحندةًًًيفًٓن يلًالقو ًوًبصا ًالسياساتًًال رًًاسنتخدمتة  ,  David  Esttonاملصاجًالوظيايًوًًقوانٌنًوًنظرياتً-5

اسمريكيةًيفًصياغةًالسياساتًوًقراراتًًاسمنًالقوميً ًونظرياتًيفًالتخبيطًاسسرتاليجيًمصااًبرديوً_ًا ً ًوًاس وبًبنديلًلسنواتً
ً ًونظريةًًماكصدرً ًالاريدًماهانًيفًبصا ًالقواتًالبحريةًاسمريكيةً ًنظريةًالوطنًالصصاعي ًنظريةًالسياسيةًاخلارجية.ً

ً
  -: البحث فرضية

ًًمننًٕنكنصا ًالعنريبًالنوطنًيفًالشبابًاوساطًبٌنًلببيقااًوًع مياًًالسياسيًاخلارجيًًًاسستادا ًوًاسحداثًاسبابًجمرياتًوًًًفا  
 ع  ًفا ًاملتغًناتًاليتًسًنتًل  ًاسحداثًيفًاملصبقةًالعريبًوًع  ًوجعًاخلصوصًًيفًالعقيدينًاسخريٌنً.ًًالقدرة
 

  :الدراسة تقسيمات
 ً.ًخإنةًلتكونًمنًمخسةًمبالجًوًًالبح ًوتوياتًو ًًمدخلً مااهي ًمقدمة ًع  ًالبح ًيشمل

ًًلصاولًاملااهي ًالر يسيةًيفًجلغرافياًالسياسيةًواجليبوليتكوًًاهدافااًوًجماستًالدراسةًفياا.ًً-1
ًالدولةًوًالشعجًيفًالوطنًالعريبًيفًقوةًالدولةً.ًً-3ً
ًيتًيواجاااًالوطنًالعريبًومصااًاسستاد ًالساسيًاخلارجيًجلغرافيةًالوطنًالعريبً.ًاملشكالتًالً-4
ًالسياسةًاخلارجيةًوًالتخبيطًاسسرتاليجيًالشاملًيفًالوطنًالعريب.ًً-5
ل دولنننةًًالبشنننريةًوًالببيعينننةًاملقومننناتًاجلغرافينننةًبدراسنننةًوًهتنننت ًًالبشنننريةًاجلغرافيننناًهنننيًاحننندًفنننروعً -السياسفففية   : تعريفففل الافرافيفففا -1

ًلننن ثًنًوكننن ل ًالسياسنننةًع ننن ًاملكنننانالعالقنننةًًيفًلننن ثًنًًاروًلننن ثًنًذل ننن ًيفًقوهتننناًالسياسنننيةًوًعالقتامننناًالدولينننةً ًً ًولصظيماننناًالنننداخ يً
ًضنارً كمنا Tuorguالارنسنيًًقبنلًمننًالسياسنيةًل جغرافيناًال غنورًاملصنب لًصياغةًًب1ً.ًًًاسنسانًوًاسرضًع  ًالسياسيةًاملتغًنات
ًل تااعلًنتاجًوً لااعلً ًل ثرًل ثًنًاجلغرافياًالسياسيةًلدرس2ًً.ًم1897ًعامًرالزلًاسماينًالعا.ًبواسبةًع ميةًمراجعًيفًلداولهًوًلدويصه
ًثنالثًع ن ًًاسولًحيتنورًصنورةًمث ثٌن.املث ن ًًلشنكلًحين ًًالسياسنيةًالع نومًوًاملكنانً ًالقنوةً ًالسياسنةً ًاسرضً سنبلًاسنسانًبٌن
ًع نن ًوبصننا ًاسخننرين ًالعصصننرينًع نن ًا انناظًمامتانناًًسنن عةًصننورةًيف(ًًالباقننة)ًاوً.ًالقننوةًالسياسننيةًالع ننومًوًًً ًالسياسننةًالقننوةًهننيًزوايننا
ًبن ل  ً.ًوًالسياسنةًل ن ًيفًالوسنيطًهنيًالقنوةًفنانًحولصناًمننًيندورًالعنامليًاسقتصنادًجيعنلًاملنالًكنانًاذا"ًالقاانلًً  Bop Jessلصنور
ًاملث ن ًامنا3ً.ًالقنوةًمقاومنةًلصاين ًيفًلشنرت ًالنيتًاملتكام نةًًالعم يناتًوًاسجنرا اتًمننًجمموعنةًاوًًمتكامنلًطناق ًالسياسنةًًالع نومًلشكل

                                                           

ً ًرياض:ًومد10ًاسصولًالعامةًيفًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليبوليتكوً ًصً-1ً
2 ً-ًً The Willey Blackwell Companion to Political Geography, Chapter 1, John, Virginie, Anna , Joanne   
3 ً-ً Political Geography, Page 20 : Colinًًً 
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ًلسنتةًوتنو ًاهنناًع ن ًالسياسنيةًلوصنأًاجلغرافيناًبن ل  ًوًالسياسنيةًاجلغرافيناًأرًجنوهرًًاملقاطعنةً ًًاملكنانً ًاسرضًسنبلًيشنكلًالثاين
ًناسنااًلانرضًاجلغرافياًان4ً.ًاسرضًيفًسبلًاملقاطعاتًاوًا دودً ًالسياسةً ًالسياسيةًالع ومً ًاملكانً ًالباقةًوهيًادواتًاوًعصاصر
السياسنننيةوًالانننربًبنننٌنًاجلغرافيننناًالسياسنننيةًوًاجليبنننوليتكوًظانننرًاجتاننناداًمننننًقبنننلًالعنننا.ًاسملننناينًرودي نننأًك نننٌنًالننن رًاط نننلًمصنننب جًًع ننن 

ببيقننيًل جغرافينناًالسياسننيةًًيفًٓن يننلًالقننوةًالقوميننةًوًالنن رًلقننومًاجلغرافينناًالسياسننيةًع نن ًدراسننةًاسرضًيفًاجليبننوليتكوًع نن ًانننهًالع نن ًالت
5ًتكلًًعضوًثابتً ًلكنًاجليبوليتكوًلدرسًاسرضًاهناًعضوًمتحر ًوًقابلًل تمددًوًاسنكماشً.ً

ً
ولعر ًًاهناًدراسةًل ثًناتًعددًمنًالعواملًمثنلً,السياسةًو(ًًاملكانًاوًاسرض)ًومهاًتقٌنًمنًيتكونًًمصب لً-:ًًالايبوليتكس -2

خاللًًالسياسةًًع  ًاجلغرافياًل ثًنًاجلوهرًمصهًدراسةًًًوهيًمصب ل6ًًًاجلغرافياً ًاسقتصادًوًالدديوغرافياًع  ًالسياسةًاخلارجيةًل دولةً.
وهتت ًًًًالسياسيًوالس و ًل دولةًالببيعيةًاسستعماررًوهيًًالبيبةالتغًناتًوًاسحداثًاجلديدةًالعامليةًنتيجةًاملصاحلًاسقتصاديةًوًاسطماعً

ًفيننهًلتحننر ًالنن رًل جيوبننوليتيكوًًوًايطننارًاألرضًلسننبلًالببيعيننةًاملظنناهرًلرسنن ًُنينن ًالسياسنني ًاملغننز ًذاتًاألرضًعالقنناتًبدراسننة
ًلببينلًاجليوبنوليتكوًواصنبحتًمثنلًًدعامنةًاساسنيةًًع ن ًوعملًكج ٌنًنظريّاتًاستعملًمنًهت رأّولًأدولأًوكان7ً.السياسيةًاألحداث
قامًالاردًماهانًباستخدامًًوًلببيلًاهدا ًًاجلغرافياًالياسنيةًاجليبنوليتكوًيفًبصنا ًالقنواتًالبحرينةًاسمريكينة8ًًً ًالصنّنازيّةًاخلارجّيةًل ّسياسة

ًيفًالتنّنننوازنًٓنقيننلًلعبننةًب ننّنننااًعرّفانناًلكصّننهًاملاضننيًالقننرنًمنننًاتالسنّنننبعيصًإحيننا ًاجليوبننوليتكوًطننوالًيفًبننارزاًكيسنّنننصجردوراً ومننًبعنندةًهصننرر
ًالسياسننيًل مسننتقبلًاسننرتاليجيةًخبننةًاجليبننوليتكوًكمنناًلعتننر9ًً.العامليّننةًالّسياسننّيةًاخلارطننةًع نن ًالاّلعبننونًهبنناًيضننب عًوالسنّنننياساتًالقننّوة

ًالعسنكريةًاسسنرتاليجياتًوًالقوميناتًعصنرًيفًخاصنةًوًالسياسنيًالاكنرًمنعًسرلباطاناًالنراهنًالوقنتًيفًالضنروريةًالدراسناتًل دولة ومنً
كماًاهناًلوسعًمدار ًالتصورًوًاخليالً ًولدع ًولثًنًًافكارًًا روبً ًالدب وماسيةًوًاسمراطوريةً ًولعترًًاارسة10ًًً.العا.ًع  ًل سيبرة

.ًيعنر ًاملركنزًًالعنريبًل دارسناتًاهنناع  ًدراسنةًلن ثًنًًاسرضًًيف11ًًلببيلًالدولةًوًسيبرهتاًع ن ًا ندودًوًاملقاطعناتًالنيتًٓننتًسنيادهتا
تًًاجلوً ًالنرً ًالبحنرً ًاملرلاعناتًومناًيفًباطصاناًًوًثرواهتناًوًموقعاناًع ن ًالسياسنةًًيفًمقابنلًمسنع ًالسياسنةًلالسنتاادةًمننًهن هًاملمينزا

ًلنندرسًالبشننريةًاجلغرافينناًفننروعًمنننًع نن ًهننوًًالعننريبًل ننوطنًاجليبننوليتكوًوًًالسياسننيةًاجلغرافينناًالباحنن ًيعننر ًو12وفننلًمصظننورًمسننتقب يًً.ً
وًًالبشنريةًاملقوماتًاجلغرافيةًًالببيعينةًوًالبشنريةًيفًوحندةًمسناحيةًمكانينةًونددةًيفًجغرافينةًالنوطنًالعنريبًومعرفنةًالعالقناتًوًالتاناعالت

ً.ً  ًجغرافيةًالوطنًالعريبًارضاًوانساناعًاخلارجيةًالسياسةًل ثًنًايضاًوًًاحمليبةًًالبيبةًع  ًًلاثًناهتا
   -:  السياسية الافرافيا تطور -3
ً.ب322ً-383ًمرح ةًاًرسبوًًً-1

                                                           

4 ً-ً Introduction to political geography ,  page 2,Martine Jhones , Rythe, Michal wood ,2004ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
 عبدًالكرميً:ًتكاكبة7ًًواضراتًحولًاجلغرافياًالسياسيةً ًصًًًًً-5ً

6 ً-ً Merriam Webster online  ,  
ًك يةًا قوبًوًالع ومًالسياسيةً 7ًًواضراتًيفًاجلغرًافياًالسياسيةً ًصًً-7ً  2016ً-2015 ًتكاكبة ًعبدًالكرميً 
ًغرافياًالسياسيةًوًاجليبوليتكوً ًرياضً:ًومدً ًسعودرً ًومدًعبدًالغينًاجلغرافياًالسياسيةًاملعاصرةً وًاسصولًالعامةًيفًاجلً-8ً

9 ً-ً https://www.qudsn.ps/article/50512 
 رياضً:ًومد5ًًاجلغرافياًالسياسيةً ًصً-10ً
11ً-ًintroduction to political geopolitics  , Page 14, Colin  
12ً-ًhttp://www.mostakbaliat.com/archives/16716 
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ً.1405-1342)ًًخ دونًابنً-2
ًع  ًيدةًًالسياسيةًل جغرافياًا قيقيًامليالدًرالزال ًجا ًفردري ًً-3
 ًًظارًالتجديدًوًقامًالعاا.ًالسويدرًرورولأًكيج ٌنًيفًاضافةًمااهي ًحديثةًع  ًاجلغرافيا1916ًًماًبعدًاسستعمارًبعدًعامًًً-4

ًالسياسيةًًمثلًاجليبولتكوًح ًالوقتًا ضرً.ً
ً
  -: السياسية الافرافيا اهداف 4
الدولةً ًاجليوسرتاليجيةًوًالسياسةًوًًًوًالسيادةً ًًاملكانً ًالقوةًًمصااًوًاجليبوليتكوًالسياسيةًاجلغرافياًحولًمااهي ًًدراسةًً-1

13ًً.التخبيطًاسسرتاليجيً
ًًواحننندًلنننارخيي ًًجغنننرايف ًًسياسنننيًًمكنننونًذاتًمكانينننةًواحننندةًًًمسننناحيةًًكوحننندةًالعنننريبًالنننوطنًالوحنننداتًالسياسنننيةًيفًًًدراسنننةً-2

ًًالعا..ًمنًجز ًيفًًوددةًموقعًًيفًًوٕنوضعاا
ًًمشكالتًاجلغرافياًالسياسيةًًومصااًاسستادا ًالسياسيًاخلارجيًجلغرافيةًالوطنًالعريبً.ًةدراسً-3
ًوًاملقوماتًالببيعيةًوًالبشريةًاجلغرافيةًًيفًقوةًالدولةً.ًً(ًاسمة)ًالشعجًوًالدولةًدراسةًً-4

 الشعب في الوطن العربي  و الدولة   -المطلب الثاني:
 
يفًاستننتقابًال غننورًلعننينًالتننداولً ًًالتغننًنًًوًالنندول)ًباننتلًالًد(ًيفًال اجننةًالعاميننةًاليمصيننةًمعصاهنناًانً  -: state  تعريففل الدولففة 1

ل خنن ًدولنن ًاوًدور ًيفًأرًعمننلًاوًفعننلًًبشننكلًمصضنن ًوًمتاننلًع يننةًحسننجًالرضننا ًوًعقنندًالشننراكةًالقنناا ًبننٌنًاملننال ًسننوا ًافننرادًاوً
لًع  ًاهناًجز ًمنًاسرضًوًجمموعةًمنًالبشرًانتضمتًكوحدةًسياسيةًهلاًاْناهًخاصًوًف ساةًجمموعةًافرادً.ًًعرفااًالعا.ًاسماينًرالزا

ًمتانلًمعنٌنًسياسنيًلصظنامًوخيضنعونًونددًجغنرايفًإق ني ًع ن ًنشناطا ًديارسونًاألفرادًمنًجمموعةًولعر ًاهنا14ًاوًفكرةًواضحةًوددة.ً
وهننوًالوقننو ً ًوًعرفننتًيفًالااقيننةً)مونتايننديو(ًاهننناً Postionلعننودًجنن ورًالدولننةًافًالالليصيننة15ً.الدولننةًتنننونًيتننوفًبيننصا ًفيمنناًع يننه

مسنناحةًمنننًاسرضًٕنت نن ًسننكانًداامننونً ًاق نني ًونندد ًوًحكومننةًقننادرةًع نن ًاحملافضننةًوالسننيبرةًالاعالننةًع نن ًاراضننيااًوًاجننرا ًالعالقنناتً
16ًالدوليةًمعًالدولًاسخر .

سيًمنًاركانًالدولةً ًوًًجمموعةًمنًاسفرادًًلتكونًمصةًالدولةًوه ًال ينًيقيمونًع  ًارضااًوًحيم ونًالشعجً ًهوًًركنًاساً-2ً
17ًجصسيتاا.ً

                                                           

13 ً-ً-ً TheWiley Black well companion to political geography 2015, Page 5  ,edited by Jhone ,  ANGEW  
Virginie Mamadouh, Anna J.Sector, and Joanne Sha 

  ًعبدًالكرميً:ًتكاكبة17ًًمرجعًسابل ًصًًًً-14
15 ً-ً www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid 

 الوسوعةًالسياسيةًً-16ً
ًك بةًالقانونً ًجامعةًبابلً ًتبكةًجامعةًبابلً.ًًً-17ً  القانونًالعا.ً ًصًاملبح ًاسولً ًالشكراور:ًع  ًهادرً 
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جمموعةًمنًالبشرًًهلاًغالباًامتدادًًمت صلًًمنًنسلًوًًج ورًًعرقيةًواحدةًوًلعيشًع  ًبقعةًمنًاسرضًيفًانسجامًًً-اسمةًً:ً-3
يفًالدين ًال غةًوالتاريخًًوًالرتاثًًلتمثلًه هًامليزةًيفًاسمةًًالعربيةًوًلعترًعصصرًمنًعصاصرًالقوةًيفًلربباماًمصاهرةًوًروابطًمشرتكةً

18ًالوطنًالعريب.
ًاحدًاتكالًلبورًالدولةًا ديثةًًوًمنًًالايدراليةًالدولةًالالٓناديةًاملركبةً)ًالالمركزيةً(ً ًلتمثلًيفًالايدراليةًوًالكونادرالية وًلعتر  -4

ًًا كومةًاوًالدولةًلسميًحي ًًٚٛٚٔعامًًل سستًواليتًاألمريكيةًاملتحدةًالوسياتًمصااًوًالدولًمنًعددًيفًاملستخدمةًاألنظمةًاجنل
ًالتعننايشًارً ًالواحنندًالدسننتورًحسننجًطوعينناًالنندولًاوًاألقننالي ًبنٌنًيقننامًًاختينناررًلكننام يًآنننادًوًًالدولننةًالالٓناديننةًلعتننر19ًالدسنتورية.
ً قنوبًالدولينةًالقوانٌنًوًاملعاهداتًوفلًاملصًنًلقريرًحلًاارساتًأحدًاسختياررًاسٓنادًويعتر.ًًمتعددةًأقالي ًيفًالشعوبًبٌنًاملشرت 
ًهبناًيننمنًالنيتًاسنسنانًحقنوبًفينهًيراعن ًدسنتوررًبرملاينًًنظامًيفًالدولًبٌنًالايدرايلًًالصظامًيتحقل20.ًًاملتحدةًلألم ًميثابًوًاسنسان
يشًنًالباح ًيفًكونًدراسةًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليبوليتكوًيرس ًلصوراًملاًجينجً.ًا رًالس ميًالتعايشًوً ًلارخيهًوًاجملتمعًثقافهًووفل

ًككنناانًحننيًاعبنن ًلصننورًعنننًتننكلًالدولننةًيفًالننوطنًالعننريبًاملتمثننلًيفًًالدولننةًالايدراليننةًالعربيننةً سن ًع يننةًانًلكننونًالدولننة ًبننالصظرًالياننا
ًيقامًال رًًاألساسًانًهوًالظمآنًو.ًًاسٓنادًيفًاملصظمةًل دولًال اٌبًاسستقاللًوًاخلصوصياتًوًيضمنًحقوبًاألفرادًالايدرايلًمالصظا
ًوًالدستوررًل قانونًٔنضعًأنشبتا ًوًا كامًحي ً ًالايدراليةًل دولةًقانوينًهرمًاع  ًيعترًوًم زمًدستوررًاساسًالايدرايلًالصظامًع يه
ً ًوانًاملركنزًضنمنًاسٓنادينةًواألقنالي ًالدولنةًمسنتو ًع ن ًتنيوخًجم نوًحينددًو.ًًاملركنزرًالايدرايلًالقانونًخيرتبًانًتخصًألرًديكنًس

21ً.ًًهلاًالداخ يهًالقوانٌنًوًاخلاصًدستورهاًوًصالحياهتاًهلاًلكلًوسيةًاوًاق ي ًاوًدولةًضمنًاسٓنادً
ً
    -الوطن العربي :2
ًك منةًعنرب22ًًاملدلولًاسصبالحيًلك مةًالعربًًه ًسكانًاملصبقةًالواسعةًال ينًاعبوهناًاهان ًفصنارتًلعنر ًبنبالدًالعنربً.ًًً-1 و

مشتقةًمنًيعربًأرًفصيلًيفًالقولًوًا دي ً ًوًه ًمنًالساميونً ًًويفًع  ًاسنسابًالعربيةًمصسوبًافًيعربًبنًقحبانًوًمشتقةً
العريبًوًه ًمنًاليمنًوًاليتًلصقس ًافًقحبانيةًًا مًنيةًالسببيةًًويظارًاهن ًسكصواًاجلزيرةًالعربيةًًيفًالشمالًًمنًاهةًوًلك  ًبال سان

مثلًمنًارضًاليمنًوًعدنانيةًيفًجصوبًاليمنً.ًًيقولًاهلمداينً ًاحاطةًاسهنارًوًالبحارًهباًمنًمجيعًاقبارهاًواطرافااً ًفصارواًفيااًيفً
23بحرً.ًاجلزيرةًمنًجزرًال

ًًاسرضنيةًالكنرةًسنبلًمننًمتجنانوًمكناينًحينزًاوًمكانينةًوحندةًع ن ًيُب نلًجغنرايفًيًوًالوطنًالعنريبًًًمصنب لً 
ًعننًانانرادًوًٕنينزًأكسنبتهًبشنريةًوًطبيعينةًِنصنااصًيتمينز ًيض ًعددًمنًاألنظمةًالسياسنيةًايدارينةًالداخ ينةًلسنم ًدولًالنوطنًالعنريبًً

ًوًاملتوسطًاسبيضًالبحرًمشاسًوًاسط سيًاحمليطًترقاًًماايةًمسبحاتًوًًالرًيفًطوروسًجبالًمنًطبيعيةًُندودًودد ًًاجملاورةًاسقالي 
ًال غنةًيفًالندولًهن هًولشنرت ًمربنع ًكي نومرتًرًم يون14ًًأراضيهًمساحةًولب غ ًًًاألخر ًاسقالي ًعنًلاص هًوًبهًٓنيطًًالعريبًاخل يجًغريا

ًدرجنة2ًًعرضًداارٌبًوبٌنًغريصتش ًخطًغربًدرجة17ًًإفًغريصتشًخطًتربًدرجة60ًًطولًخبيًبٌنًف كياً ًوديتدًوالتاريخ ًوالثقافة

                                                           

18ً-ًً
ًمواضيعًوًاُناثًسياسية ًدًادمً:ًهبزادًع  ً.ً-19ً
 اسم ًاملتحدةًً-20
 لصورًالباح ًمنًخاللًالتاسًنًوًالتح يلًوًالتصبو ًيفًتكلًالدولةً.ً-21ً
  ًدارًالصاااو2009ًطقشوشً:ًومدًسايل25ًًلاريخًالعربًقبلًاسسالمًصًً-22ً
ًصاةًجزيرةًالعربً ًاهلمداينً:ًا سنًبنًامحدًًً-23ً
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ًدرجننة12ًًعننرضًدرجننةًعصنندًلقننعًالننيتًًالعربيننةًالقمننرًجننزرًًكمنناًلظنن ًدولننةًاسسننتوا  ًخننطًمشننالًدرجننة37.5ًًإفًاسسننتوا ًخننطًجصننوب
24ً.اسستوا ًخطًجصوب

العروبةًهيًالسمةًاملميزةًلسكانًالوطنًالعريبًًمص ًًاقدمًعصورًالتاريخً ًوًالعربًلاضةًساميةًمعصاهاًسكانًًً-لاريخًالوطنًالعريب:ً-2
الصحرا ًا ارةًوًيوجدًفيهًعموميةًاكثرًمنًاخلصوصنيةً.ًًحين ًانًال انرًمنرلبطًبالصنحرا ًًحين ًالسنعتًبالسناعًالصنحرا ًمصن ًالصشن ةً

عامًقبلًامليالد ًًوًبسبجًالبيبةًالباردةًوًقساوةًالصحرا ًانتقلًافًعدد8000ًًإلنسانًاسولًالعريبًال رًسكنًاليمنًقبلًواسستقرارًل
25ًًمنًاحزا ًالوطنًالعريبً.

ًانتاجنتًلنيتواًالكنر ًل ندولًاهليمصنةًوًالقنوةًعصاصنرًلشنكلًاهن ًً-املقوماتًًالببيعيةًوًالبشريةًاجلغرافينةًًيفًقنوةًالنوطنًالعنريب:ًًًً-3ً
الببيعننيًوًالبشننررًاسقتصننادرً وكننانًمنننًًًاجلانننجًيفًرببتانناًاجليبننوليتكوًوًوًالسياسننيةًاجلغرافينناًيفًالصظرينناتًمصانناًوًاملتعننددةًالصظريننات

ً.ًاخلامًاملواردًاستحواذًافًالتوسعًيفًاسراضيًمنًاجلًًاسْناهًوًاجليبوليتكوًًًالسياسيةًاجلغرافياًاسبابًًظاورًوًلبور
ًكوننهًمننًاكنرًمصناطلًالعنا.ًلعنرضًسكنرًاتنعاعًمشسنيً ًًً-املقوماتًالببيعيةًًاجلغرافيةًً:ًً-4 املوقعًًالا كيًًل وطنًالعريبًعصصرًقوة

ًقدًوًويتعترًالوطنًالعريبًمنًاه ًاملواقعًاسسرتاليجيةًحي ًيقعًيفًق جًالعا.ً ًوالتضاريوًاكسبهًميزهًدفاعيةًاثصا ًا مالتًالعسكريةً.
ًكاننتًموقعاهناًبسنبجًبريبانيناًًقنوةًيفًاجلغنرايفًاملوقنعًامهينةًافًًالريبانيٌنًالع ما ًمنًعددًوًماكصدرًارات ًمننًاسملنانًع ن ًعصنيةًحين 

الدولنةًًوالنيتًلركنزًالسياسنياتًًتنكلًيفًًينواثرًب ندًسر(ًًاسسنرتاليجيًاملوقنع)ًًاجلغرافينةًاملقومناتًوًب ل ًًنالحنرًامهينةًًع يااًالسيبرة
كماًيوجدًيفًالوطنًالعريبًًاه ًمصادرًًوخمزونًالباقةًالعامليةمصااًالصاطًوًالغازًيفًالسعودية ًاليمن ًالعنرابًًً.اخلارجيةًع  ًه اًاجلانجً

كمناًحيتنورًع ن ًعنددًًًمننًًً ًقبرً ًاجلزاارًوالسودان.ًًويشر ًع  ًمسبحاتًماايةًعامليةًوًمصاناًثناينًاكنرًخبنوطًمالحينةًيفًالعنا. 
قصاةًالسويوً ًهرمزً ًًميصا ًديبً ًوًميصا ًعدنً ًًاسسرتاليجيةًالعامليةًمثلًًمضيلًبابً ًاجلزرًوًاملواينًوًالقصواتًوًًاملضاالًًالبحريةً

26ًوًجزيرةًسقبر ًاليمصيةً ًحصيشًالكر ً ًجزيرةًميونًاليمصيةً.

ً
                                                           

24ً-ًwww.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcidً
  ًدارًالصاا1999ً ًالغريررً:ًابوًالعباسً 32ًًيةًالوطنًالعريبً ًدراسةًملعوقاتًًلكام هًاسق يميً ًصًجغرافً-25ً
ًمصدرًل باح ًً-26ً
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ًيعتر 27 .عإً٘-ًٙٔمنًالعمريةًالابةًًاهن ًاليونيسكوًرأرًحسجًالشباب  ً-لوطنًالعريبًً:املقوماتًالبشريةًاجلغرايفًيفًاً-5ً
ًع  ًل مساعدةًوً ًالتصميةًواه ًاملواردًالبشريةًيفًالوطنًالعريبًًعواملًجململًالرصيدًاسسرتاليجيً ًوركنًاساس ًمنًقوةًالدولةًًالشباب
اسعتبارًومصااًيفًلببيلًخمرجاتًًاجلغرافياًالسياسيةًوًاجليبوليتكوًيفًالتع ي ًالثانورًوًًبعٌنًمسامهاهت ًوأخ ًالشبابًٕنكٌنًضمان

ًاجلامعي.
 28-ٓنتًعصوانًاملالملًالديوغرافيةًل مصبقةًالعربيةًًبًاستصتاجًاسٌبً:2016ً ًاسسكوًًًالدوليةًالتقاريرًوًايحصااياتًبصا ًع  وً
م يون398ًاف1980ًًم يونًنسمةًعام173ًمرلاعةًيفًعددًالسكانً ًحي ًلضاعأًمنًتادتًدديوغرافيةًالوطنًالعريبًقازةًً-1

%ًمنًسكان60ً.ان2050ًً%ًمنًسكانًالعا.ًعام6,8ًًم يونًنسمةًًويشكل659ًً.وًيتوقعًانًيصلًاف2015ًًنسمةًعامً
ًالشبابًأوساطًبٌنًالسكاينًالصموً%ًمنًسكانًاسٓنادًاسوريب.ًوًمعدست30عام)ًتباب(ً ًمقارنةًب29ًالوطنًالعريبًه ًدونً

ً.ًوًنتااجًنسمهًم يونًًٓٓٗحنوًًالبالغًالسكانًامجايلًمنًٜٝ,ًٕٚنسبهًيشكلًالشبابًوًًٝ.ًٖ-2,9ًًًبٌنًماًوًلصلًمرلاعة
ًً-:ًالعريبًالوطنًمنًدولة17ًًمنًتبابًمعًالتح يلًوًاسستبيان

ًوًاألميهًنسبهًوهيًاسسبابًمنًلعددًالعريبًيفًالوطنًًالراهصةًحالتااًيفًالدديقراطيةًجناحًبإمكانيةًالشبابًيثلًسً-:الدديقراطيةًً–1ً
ًكماًانًاسرادةًالسياسيةًلغ جًع يًاسنضمةًوًالقوانٌنًسرًدولةً ًالصحيلًاملعىنًالدديقراطيةًمعىنًفا ًعدم ًالدديقراطيةًانًأفاد9ًًًٖٝ.
ً.ًًواثقٌنًغًنًاهن ًأفاد4ًٕٝ%ًافادًلنًلصجلً 37ً ًلصجلًسو 

السياسي ًاهليمصةًوًالصاوذًورا ًاملصاحلًًالعاملًانًالشبابًير ًً-:ًوالقتلًاسجرامًعصاباتًوًاملارقةًًاسرهابيةًًالتصظيماتًً-2
ًاجلًمنًوسي هًعنًعبارهًداعشًاستخدامًانًالشبابًوأفادً ًداعشًلصظي ًورا ًا قيقيًًع  ًاهلد ًًاسقتصاديةًل دولًالعظميًغ ج

ًاليتًالكر ًالعقبهًاعتروها2ًًٖٝوًبصسبةًًًً٘-2 ًًًالتصظي ًع  ًالقظا ًمنًالتمكنًعدمًٔنو 21ًًٝ.ًالب دانًلت  ًسياسيهًمصاحل
ً.ًالتصظي ًصدًع  ًقادرهًغًنًحكوماهت ًانًأفادًٝٚٗ ًًالعريبًالوطنًلواجه
ً.ًل صجاحًمتب عٌنًًٜٖٝنسبهً٘/ًٕالبباله  ًًمنًق قٌن61ًٝالشباب ًًبٌنًالببالةً-3ً
ًلقدمتًاملتحدةًوًالعربيةًايماراتًيفًوالعيشًالسارًياضلًالشبابًمعظ ًالتوايلًع  ًالرابعًل عام ًاخلارجيةًوًالداخ يةًاهلجرةً-4

ً.ًكصداًوًامريكاًع  ًايمارات
ً.ًالتوايلًع  ًالرابعًل عامًاسوفًيفًاملرلبةًًهيًالسعوديةًالساحةًيفًحضوراًاألكثرًالعربيةًالدولً-5
ًاسجتماعي.ًالتواصلًٕٝ٘اسنرتنت 40ًًًٝع ياا ًًحيص ونًال ينًاألخبارًلغبيًمعظ 5ًًًٓٝ-الت اازً:ًً-8
عصدًمتابعةًالصشراتًوًالتقاريرًاسحصاايةًوًمصااًاملرصدًالعريبًل رتبية ًولقاريرًاسم ًً-التع ي ًًالثانورًوًاجلامعيًيفًالوطنًالعريبً:ًً-6

ًً-مًًوجدًعدةًحقاالًمصاا:2016و2017 2012ًك ل  ًاملنٕنراتًلوزرا ًالرتبيةًالعربًعامًًًاملتحدةًوًاليص ًالدويلًو
م يونًعام54ًًلااوتًمنً ًعددًاسميٌنًيفًالوطنًالعريب2017ًًم يونًاميًوفلًدراسات750ًًعددًاسميٌنًيفًالعا.ًحوايلًً-1

م يون5,6ًًم.ًماًبٌن2024ًم يونًًاميًعام49ًافًًم.ًوًيتوقعًانًيصخاضًيصل2008ًم يونًًعام58ًًمً.ًولراحعًمن2015ًً
م.ًوانًنسبةًاسميةًبٌنًاسناثًلصلًاضعا ًال كور2014ً%ًمنًاسناثً.ًيتع مواًعام61ً.ًيتع مواً 11ًً-6طالًعريبًمنًعمرً

عامًافًانًٔنتاي40ًًفً%ًمنًامل تحقٌنًيفًالتع ي ًياربونًمنًاملدراس ًوًُناجةًا20-7%ًمنًامجايلًعددًاسميٌنً ًًونسبة60-80ً
ًاسميةً.ً

                                                           

ًاسم ًاملتحدةًً-27ً
ً ًالعا.ًالعريب ًجمتمعً 2017.بياناتًاغسبو2016ًاسسكو ً’ًاملالملًالدديوغرافيةًل مصبقةًالعربيةً-28ً
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وًموريانيآًًنتلًقبرًاملرلبةًاسوفًعربياًًيفًجودةًالتع ي ً ًاسماراتًاملرليةًالعاترةً ًالبحرينًمرلبةًثالثةًوًثالثٌن.ًبيصماًلعترًالصومالً-3
ًمنًالدولًالضعياةًيفًالوطنًالعريبً.ً

%ًيف100ً%يفًالعا. ًوًلقدرًبصسبةًعاليةًيفًالوطنًالعريبًًلرتاوحًبٌن95ًي ًالثانورًنسبةًاسنتقالًمنًالتع ي ًاسبتداايًافًالتع ً-4
ًكبًنةًخاللًالعقوداسخًنةًاسربعة87ًاسردنًوً %ًيفًاملغرب.وًًلقدرًاسحصا اتًانًاسلتحابًيفًالتع ي ًالثانورًيفًالوطنًالعريبًقازة

مًارلاعت2009ًاف1999ًً.وًخاللًالعشرًسصوات2009ًاف1970ًم يونًمنًعام30ًًماليٌنًطالجًًاف4ًًحي ًارلاعًمنً
حي ً¸3%.ًولشادًه هًالصسبةًٓنسنًم حوضًيفًاسكاد80ً(ًحي ًفاقتًالصسبةًاملعدلًالعاملي2ً%ًً)اسكاد87%ًاف70ًبصسبةً

29ً%.56يصماًاملعدلًالعاملي2011ً%ًبًعام84ًاستقرتًيفًحدودً
م يونًطالجً ًوًٓنتلًالسعوديةًاملركزًاسولًيفًًحي ًلقيي ًاجلامعاتًيف7ًًًًحوايلًيتوقعًعددًطالبًاجلامعاتًيفًالوطنًالعريبًً-4

عاملياً ًجامعةًامل  ًعبدًالعزيزًًوجامعةًسعود ًحسجًلقيي ًجامعةًتصغاار.ًوًلكنً.ًلتمكن169,160ًًالوطنًالعريبً ًًوبرليجً
ًعامليا.70ًًحي ًوص تًاسراايلًًافًمرلبةًالًجامعةًيفًالعا. 100ًًمجيعًاجلامعاتًالعربيةًانًلكونًمنًضمنًالً

ًمنًالكاا اتًيااجرونًافًاورباًوًامريكا15ً%ماصدسٌن 23ً%ًاطبا ً 50ًث  ًاهلجراتًمنًالكاا اتًمنًالب دانًالصاميةً ًً-5  %
ًكصداً ً يفًاخلارجً ًمصا ًالأًعا.ًاكاددييًمنًمصرًيعيشون86ً%ًمنًالبالبًالعربًيرسونًيفًاخلارجًوًسيعودون.ًحي ًان54ًو
ًكماًيضمون1883ًً %ًمنًاسطاالًالعربًباتقرونًافًاملبادرًاسساسية43ًو30ًرايوًجامعةًحولًالعا..24منًالتخصصاتًالصادرةً 

ًل تع ي ًبسبجًلردرًقدراتًاملع مٌن.ً
بانًودراسياتًوواضراتًميدانيةًوًماهيًاه ًًمشاكلًالتع ي ًًالثانورًوًاجلامعيًيفًالوطنًالعريب؟ًًبًًطرحًالسنالًوًاجرا ًاسيتً-6

120ًاكادديي ًباح ً ًعا.ًيفًآنادًاسكاددييٌنًالعربًمنًخمت أًالوطنًالعريبًًوع  130ًًع  ًمواقعًالتواصلًاسجتماعيًلعددً
اسسرتاجيةً ًوًاكاددييًوباح ًيفًمركزًالعروبةًل دراسات200ًًمدربًوًاستاذًوًدكتورًيفًموقعًالتواصلًصصاعًالتغيًنًوًع  ًاكثرًمنً

ًً-دكتورًوباح ًيفًآناداجلامعاتًالدوليةً ًوكانتًالصتاالًمتااولةًع  ًالصحوًالتايل:200ًع  ًعددً
ًبداايةًاسساليجًيفًًاملصاهجًوالتببيلًالصظررًوالت قٌنًاملستمرًوالقاعاتًالدراسةًًالغًنًمتصاسبةً.ً-1
%10ًااًاحمل يًع  ًالتع ي ًوًالبح ًالع ميًيفًالوطنًالعريبًًمقارنةًمعً%ًمنًناْن2نسبةًميزانيةًاملخصصةًضعياةًجداًولشكلًً-2

ًااًلقدمةًدولًالعا..ً
ًغيابًًاسرتاليجيةًلع يميةًموحدةًيفًالوطنًالعريبًل يبًطموحاتًالشبابًوًمعًمتغًناتًالعصر.ًً-3
ًالرقاية.ًضعأًاسهتمامًباملع مٌنًيفًٓنسٌنًوضعا ًاملادرًوًاملعيشي ًوسو ًاسدارةًًوًًً-4

ًمنًلصبثلًالعريبًالوطنًيفًلع يميةًواسرتاليجيةًواضحةًرويةًلشملًحديثةًعربيةًاسرتاليجيةًصياغةًًهيًا  ولًاه ًانًالباح ًً.ًوير 
ًًغرسًوًالتثقيأًوًالرتبيةًيفًاملدرسةًوًاجملتمعًوًاسسرةًك لًدورًًًاحمل يةًوًاخلارجيةًسياستهًيفًالعريبًالوطنًورويةًوًالشبابًمتب بات
 ًًال هصيةًواخلرااطًالوصأ ًًا ديثةًالتع ي ًطربًوالباع ًًالع ميًوالبح ًواملكتبتاتًالتع ميميةًباملصاهجًاسهتمامًوًالوطينًل وس ًمباد 
ًع  ًالتمارينًوًالعريبًالوطنًقضاياًهت ًُنوثًوًمواضيعًيفًالبالبًاترا ًو امليداينًالعمل ًالصاقدًالتاكًن ًالتح يلًوًالتخيل ًًاملصاقشة
ًاستثماره ًكوهن ًالثروةًوًًالدولةًمنسساتًجيجًاترا ًالشبابًيفًلعددًح ولًاجيادًيفًافكارًمااراتًوًلغ يةًلتبينًمشاريعًوًخبط
ً.ا قيقة

                                                           

  ًدًجنيجًعياد.2012ً.ًوًلقريرًاملرصدًالعريبًل رتبية2011ةًوًالثقافةًوًالع وم ًمعدًاليونيسكوًلالحصا ًاملوجزًالتع ي ًالعايلًلسصةاملصضمةًالعربيةل رتبيً-29ً
 _لقريرًمصضمةًاليونيسكوًوًالبص ًالدويل.2017ًًتباط 21ً¸التع ي ًيفًالعا.ًالعربيوًصورًقإنةًً-30ً
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  -المشكالت  واالستهداف السياسي الخارجي لافرافية الوطن العربي : -ثالثا :ً
ًاِسْسننتْنْاْد ًًْمصننب لًيف ًًًالشننيًمنننًالصيننلًلغننرضًًاملتابعننةًوًالرتصنندًهننوًاسسننتادا ً-_ًلعريننأًاسسننتادا ًًالسياسننيًاخلننارجي:ً 1

ِلْصنننننْيِدِهً.ًوًاملسنننننتاد ًهصننننناًهنننننيًجغرافينننننةًالنننننوطنًالعنننننريبًارضننننناًوانسننننناناً.ًوًيب نننننلًع ينننننةًيفًاسجن يزينننننةًًْهنننننْدفاً ً ًْجْعْ اننننناًْغنننننزْاسً ًالصَّنننننيَّادًُ
Targetting ًاهندا ًلتحقينلًدولنةًسرًاخلارجينةًالسياسنةًهتند ًحين ًاهلاد ًًمنًمضمونًالسياسةًاخلارجيةًماخوذًمنًالصمطً.ًو

ًالسياسنيًاسسنتادا ًهوًوًاجلانجًه اًع  ًنركزًدراستصاًوىفًًاملستادفةًالدولةًيفًالقرارًصصاعًقبلًمنًمسبقاًهلاًالتخبيطًًبًاسرتاليجية
 ًًاهلاد ًكونةًاحدًاه ًاملشكالتً.ًالصمطًيفًاملتمثلًوًالعريبًالوطنًجلغرافيةًاخلارجي

ًً-اتكالًاسستادا ًًالسياسيًاخلارجيًمتعددةًمصااً:ً-3
استادا ًاسرواحًالبشريةًمنًاسطاالًوًالصسا ًوًالشيوخًيفًالوطنًالعريبًًوًاليتًصصاتًجراا ًحربًضدًاسنسانيةًوًاليتًحددتًًً-1

ً.(3ً)ًرق ًاخلارطةً ًاليوم ًوًًبًاختيارًعيصاتًمصااًاليمنًوًالعربً.ًانبرح2001يفًالدراسةًًمنًعامً
استادا ًاخلارطةًالسياسيةًل وطنًالعريبًًيفًْنزاتااًولقسيمااًوًالصانوذًالسياسنيًاخلنارجيًوًاهليمصنةًع ن ًمصنادرًالباقنةًوًالقنرارًيفًً-2

ًالوطنًالعريب ًوًالتاثًنًًع  ًالبيبةً.ً
ً

3ًخارطةًرق 

ً
ًً-اسسبابً:ً-4
ًغيابًاسسرتاليجيةًالعربيةًوضعأًاسنضمةًوًالغسادًاملايلًوًاسدارر.ً-1
غيابًالعدالةًاسجتماعيةًالدوليةًوًلكالجًالقو ًالعضم ًع  ًاملصاحلًاسسرتاليجيةًوًالصاوذًيفًالوطنًالعريبًوًخ لًالتوازنًيفًماامًً-2

ًمصظمةًاسم ًاملتحدةً.
 ًالدراسةًوًالتح يلًع  ًاريعًدولًعربيةًوًاليتًلاثرتًبواسبةًاسستادا ًالسياسيًاخلارجيًجلغرافيةًالوطنًالعريبًًًًبًاجراً-الصتااجً:ًً-5

وٕنث ننننتًيفًعنننندمًاسننننتقرارًسياسننننيًيفًاملصبقننننةًوًانتاننننا ًالقننننوانٌنًالدوليننننةًاسنسننننانيةً ًًحنننندوثًجننننراا ًحننننربًوًغيننننابًاسنضننننمةًوًلوسننننعً
ًدةًالوطصبيةًوًلقسي ًالوطنًالعريبً.ًالتصضيماتًاسرهابيةًوًلاكك ًالوج
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  الاديد العالمي المطلب الرابع  النظام
ًاسرضيةًالكرةًان.ًالكونًساارًع  ًوالصاوذًًالدستوريةًالصالحياتًكافةًهلاًالعا.ًيفًلكتلًاوًنضامًاوًمنسسةًأرًلوجدًسً-مقدمةً:ًًً

ً.31ًًام ًاوًدولًيفًلتمثلًسياسيةًسكانية ًاقتصاديةً ًعسكريةً ًًوحداتًافًجغرافياًمقسمة
اسساسننية ًًحينن ًًاعرافاناًوًًومباداانناًوًقواعندهاًلشننملًوًالندولًبننٌنًا اكمننةًالرتليبناتًمنننًجمموعنةًهننوً-ً:الندويلًالصظننامًلعرينأً-1ًً

32ً.اسمنًوًالس  ًًالدويللاثرتًالدولًالصاميةً ًومصااًالوطنًالعريبًًبسبجًخروجًًاسنضمةًالعامليةًعنًمصاهجااًوًمباداااًيفًٓنقيلً
ً_:الدويلًالصظامًلبورًً-2ً
ًالعاملينننةًا نننربًبصااينننةًاملرح نننةًهننن هًوانتانننت1648ًًًسنننصةًوسنننتاالياًمعاهننندةًمننننًاملرح نننةًهننن هً لبننندأ1914ً–1648ًًاألوفًاملرح نننةً-1

ً.األوف
ً ًالثانيةًالعامليةًا ربًهنايةًوح ًاألوفًالعامليةًا ربًمنًاملرح ةًه هًولبدأ1945ًMulti-polarityً–1914ًًالثانيةًاملرح ةًً-2
ًامراطوريات.ًأربعًبزوالًاملرح ةًه هًٕنيزتًوقد
مًوالنننيتًوصننناتًب هنننناًمرح نننةً)ا نننرب1989ًنشننن تًمنننعًا نننربًالعاملينننةًالثانينننةًوامتننندتًحننن ًعنننام1989ًًً-1945املرح نننةًالثالثنننةًًً-3

لقنولٌنًكبًنلنٌنًمتصافسنتٌنًمهناًاسٓننادًالسنوفييتًًحي ًتادتBipolarityًالباردة(ًوالسمتًبالثصاايةًالقببيةً سنريعاً  هن هًاملرح نةًصنعوداً 
ًوالوسياتًاملتحدةًاألمريكية.

ًح ًاآلنً.1989ًًًاملرح ةًالرابعةًً-4ً
صْنُاْمناً.يفًالقناموسًْٓنناْلْأ:ً)فعنل(ًوًٓنناْلْأًيتحنالأً ًٓناُلا ناً ًفانوًُمتحناِلأًْٓنْناْلْأًالْارِيْقناِنً:ًلْنعًًًْ-التحالااتً:ً-3 اْهنْداًِفيْمناًبْنينْ

ًو33ً
وجبااًالانرقنا ًاملنعنصنينونًبناملنسناعندةًاملنتنبنادلنةًّنيعر ًا  أًيفًالقانونًالدويلًوالعالقاتًالدوليةًهوًعالقةًلعاقديةًبٌنًدولتٌنًأوًأكثرًيتعادً

اكثنرًًيانرتضًوجنودًًمصناحلًمتماث نةًوخنطًًاننةًْنمنعًبنٌنًدولتنٌنًاوًً Alliance or Collationًكمناًلعنر 34ًفننيًحنالننةًا نربً.
التجمعنناتًيفًًأنننواعًوًهصننا 35ًيرمننزًافًاغننراضًسياسننيةًوًعسننكريةًبالدرجننةًاسوف.ًوًاسننرتاليجياًمعيصنناً ًوًيكننونًالتكتننلًبدايننةًل تحننالأ

ايق يميةًاجلغرافيةًالصغًنةًاملتقاربةًًاتًاسٓنادوًك ل ًًوالتكتالتًيفًالعا.ًومصااًالعسكربةًوًاسقتصاديةً ًالسياسيةً ًال غويةًوًالشام ة.ً
ًك يً.ًوهيًْنمعاتًمتعددةًاألغراضًواألهدا ًًولصتشرًيفًالكثًنًمنًقاراتًالعا.ً ً. ًوٕنتدًع  ًقارةًأوًأكثرً ًبشكلًجزايًأو

وًًمعيصةًوأم ًتعوبًيناسقتصاديةًوًالسياسيةًًًالعالقاتًوبصا ًاملشرت ًاسجتماعيًالتعاونًًً-الكر :ًالتجمعاتًوغاياتًأهدا ً-8
اخلارجيةًولعترًمنًاحدًاه ًعواملًالقوةًسرًدولةًيفًاجيادًٓنالااتًوقتًالس  ًوًًاألخبارًمنًاجلماعيةًا مايةًسبلًعنًالبح 
ً.ًا رب

                                                           

ًاسم ًاملتحدةًً-31ً
2015ًً.ًيوليو6ًاط ًالعرىبًًاملركزًالدديقًرً-32ً
ًالصظامًالعامليًاجلديدً

ًحسٌنًخ أًموس ً-إعدادًالباح ًواحمل لًالسياسي
ًقاموسًمعج ًال غاتًً-33ً
2015ًً.ًيوليو6ًاملركزًالدديقراط ًالعرىبًًً-34ً
ًالصظامًالعامليًاجلديدً

ًحسٌنًخ أًموس ً-إعدادًالباح ًواحمل لًالسياسي
  ًتكرر:ًومدًعزيزًعا.ًاملعرفةً ًالكويت8ً-7اسحال ًوًالتك تالتًيفًالسياسةًالعامليةً ًصًً-35ً
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ً
 السياسة الخارجية و التخطيط االستراتياي  -المطلب الرابع  :

ًًً-:ًالسياسةًلعريأًً-1 ًصحتااًوًالتجريجًأثبتًاليتًالقواعدًوًاملبادئًلعينًالرااسة ًًوهيًجمموعةًك مةًسياسةًمشتقةًمنًالسوسًوً
ًكماًعرفتًالسياسيةًع  ًتكلًعدةًاْناهات ًع  36ًً.الرااسةًأوًا ك ًهوًاألمرًوًيص حهًّناًالصاسًأمورًمنًب مرًالقيامًسياسةًك مة
ًمنًاملتاحةًالرناجميةًالبداالًمنًجمموعةًبٌنًمنًالدوليةًل وحدةًالرهيونًاملمث ونًخيتارهًال رًالع ينًالعملًبرامجًًوًب هناًبرنامجًجمموعةًأهنا
ومنًاملااومًاجلغرايفًٕنثلًلااعلًبشررًوًعالقاتًهلاًلاثًنًع  ًالبيبةًاحمليبةًوًهي37ًً.ًاخلارجيًاحمليطًيفًوددةًأهدا ًٓنقيلًاجل

ًاملكانً.ً
القنننرار ًًوهنننيًالتصنننرفاتًالسننن بويةًالنننيتًلتخننن هاًا كومننناتًاوًل تنننزمًبأناذهننناً ًامننناًًعصنننانًسننن و ًأهنننناً:ًًاخلارجينننةًالسياسنننةًلعرينننأًً-2

ًالنيتًاملتمينزةًالرهينةًالسن وكياتًعرفنتًاهنناًًكمنا38ل محافضنةًع ن ًاجلواننجًاملرغوبنةًيفًالبيبنةًالدولينةًاوًلتغنًنرًجواننجًغنًنًاملرغنوبًفيانا.ً
الدولينةًلعنر ًًًامناًًالعالقنات39ًًً.اخلارجينةًالدولنةًس و ًيفًالت ثًنًهباًيقصدًواليتًديث وهن ًمنًأوًا كومةًيفًالرهيونًالقرارًصانعواًيتبعاا

ًالسياسننةًلصاينن ًأداةًفاننيًاامنناًالدب وماسننية40اهننناًذل نن ًالع نن ًمنننًالع ننومًالسياسننيةًالنن رًياننت ًبالشننبونًاخلارجيننةًوًالعالقنناتًبننٌنًالنندولً.ً
41ًاخلارجية.

وًيعنر ًيفًنظرينةً, Change and Manintenanceلدرسًه هًالصضريةًاس وبًمتمثلًيفًًً-نضرياتًالسياسةًاخلارجيةً :ً-7
اهندا 42ًًًالس عتٌنًُنك ًانًأرًدولةًلسع ًدااماًمننًخناللًًسن و ًيفًسياسنتااًاخلارجينةًافًلغينًنًوضنعًمناًًوا اناظًع ن ًوضنعًمنا.ً

لسساسننياتًاخلارجيننةًوًعامننلًاملوقننعًاجلغننرايفًيفًهنن اًالتح يننلًولوقعنناتًحننولًالسياسنناتًاملسننتقب يةً.ًالصظريننةًمسنناعدلصاًيفًٓن يننلًقننراراتًا
حينن ًًبًعننرضًافرتاضنناتًلالجابننةًعنننًل نن ًاسسننب ةًوًمصانناًملنناذاًلقننومًعننددًمنننًالسياسنناتًاخلارحيننةًباسننتادا ًجغرافيننةًالننوطنًالعننريبً ً

ًافًالوقتًا اضر.2011ًنجًالعسكررًوًجراا ًا ربًيفًالوطنًالعريبًمنًعامًعسكرياً ًسياسياًوًاقتصادياً.ًوًسو ًنركزًع  ًاجلا
ًبشنكلًاملننثرةًواحملندداتًالعواملًملخت أًًالدقيقةًوالدراسةًالاا ًاخلارجيةًالسياسةًصصعًيتب جً-صياغةًالقرارًالسياسيًاخلارجيًً:ً-7

ًالرهيةًاألجازةًمنًجمموعةًالقرارًصصعًعم يةًولتوف43ًيفًصياغةًالقرارً.السياسةًومصااًاجلغرافياًوذل  ًًه هًصصعًيفًمباترًغًنًأوًمباتر
44ًً.والتصاي يةًالتشريعيةًالس بتانًمقدمتااًيفً ل ٌبًالرهيةًوغًن

                                                           

 pptالسياسة.20ع  %20/لعريأ%www.kau.edu.sa/Files/0001753/Subjects 2ًمدخلًافًع  ًالسياسةً ًصً-36ً
37ً-ًhttp://democraticac.de/?p=41719ً

38 ً-ً James N. Rosenau, “Comparing Foreign Policies : Why, What, how“, in: James Rosenau  
“Comparing Foreign Policies: theories, finding, methods”. New York, SAGE Publications, 1974, p 

 
democraticac.deًستًاجلزاارًًالسياسةًاخلارجيةً)دراسةًيفًاملااهي ً(ًومد:عريبً ًستاذًبقس ًالع ومًالسياسيةً املركزًاجلامعيًٕنصراًًًًً-39ً

 
ًالقاموسًاسجن يزرً.ًً-40
14ًًمرجعًسابلً ًصًً-41ً
ًك يةًاسنظمةًوًالع ومًالسياسية31ًنظريةًالسياسةًاخلارجية ًصًً-42ً ًك ياتونًمورجانً   جامعةًامل  ًسعودًالرياض.ً–.ًج ٌنًباملر ًو
ًك يةًا ربًالبحريةًصًصياغةًالقرارًالسياسيًوًاسمنًالقوميًيفًالوسياتًاملتحدً-43ً  2009 5ًًةًاسمريكيةً 
ًك يةًا ربًالبحريةًاسمريكيةًوًًً-44ً 2010ًصياغةًالقرارًيفًاملوسسةًاسمركيةً ًًمراجع
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.كمننناًان45ًًاخلننارجيً ًًالرهننني ًًاسختيننناررًوًالواحننندرًوًالنننصمطًاهلننناد ًًومصاننناًًالنننصمطًً-امننناطًًوًلوجاننناتًالسياسنننةًاخلارجينننةً:ً-8
اهلناد ًيتمثننلًًيفًهند ًالسياسنةًاخلارجيننةًسرًدولنةًلتحقينلًاهنندا ًاسنرتاليجيةًًبًالتخبنيطًهلنناًمسنبقاًمننًقبننلًصنصاعًالقننرارًيفًًالنصمطً

اد ًالدولةًاملستادفةًًوىفًدراستصاًنركزًع  ًه اًاجلانجًوًهوًاسستادا ًالسياسيًاخلارجيًجلغرافيةًالوطنًالعريبًوًاملتمثلًيفًالصمطًاهل
اهنناتًل سياسننةًاخلارجيننةًلكننلًدولننةًًومهنناًاسْننناةًاسق يمننيًوًاسْننناةًالنندويلًوًاسْننناةًيفًلغيننًنًاسعالقنناتًالدوليننةًوًاسْنننناةً ًوهصننا ًًاْن
ًالتداخ ي.ً

ًجماهلنناًحنننوًاخلارجيننةًسياسننتااًلوجننهًدولًفاصننا .ًاجلغننرايفًجملاهلنناًوفقنناًل دولننةًاخلارجيننةًالسياسننةًلوجننةً ًمنننًخاللننةًًاسْننناةًايق يمننيًً-1
إق يماناًومصاناًلوجنةًًاهلصندًًيفًوبيباناًاسق يمنيًوًالرازينلًيفًامريكناًاسليصينةًًوًلركيناًًعننًالبعيندةًل قضناياًاهتمنامًأرًلعبنيًوسًايق يمي

ً.ًًًوايرانًيفًالشربًاسوسطًوًالوطنًالعريبًوًاسماراتًوًالسعوديةًوقبرًايضاًًيفًالوطنًالعريبً
ًع ن ًموزعنةًالندولًهن هً فاهتمامناتًإق يماناًخنارجًدوليةًوحداتًالدولةًاسرتاليجيتااًوًسياستااًاخلارجيةًًحنو ًلوجةًًالعامليًالتوجهً-2

ًسياستااًلوجهً فايًالثانيةًالعامليةًا ربًهنايةًمص ًخاصةًاألمريكيةًاملتحدةًالتوجه الوسياتًه اًًذاتًالدولًأمث ةًومنًً.العا.ًدولًت 
العنامليًًاهليمصنهًًوًًالتوجنهًهن اًيصناحجً.وارويناًواسياًوإفريقياًاألوسطًالشربًيفًنشبةً فسياستااًالعا.ًمنًعدةًمصاطلًاخلارجيةًيفًاْناه

وهوًجوهرًالدراسةًيفًاسستادا ًالسياسيًاخلارجيًجلغرافيةًالوطنًالعريبً ًحي ًنوضلًاثارًل  ًالسياسناتًوًلوزيعناًاملكناينً ًًالصاوذً
ًلدخ ي.ًًوالالًالتدخ يًالتوجهًالراهصةًوًالدوليةًعالقاتالًوًايضاًًاسْناهًيفًلغيًن

دولنننةًومصاننناًًًألرًاخلارجينننةًالسياسنننةًولب نننورًلوجينننهًيفًأخنننرًأوًبشنننكلًلننننثرًالنننيتًاملتعنننددةًهنننيًاالعوامنننلً-اخلارجينننة:ًالسياسنننةًوننندداتً-9
ًالسياسننية واحملدداتًاجملتمعية احملنندداتًالشخصننية واحملدداتًالبشننرية واحملدداتًاجلغرافية احملنندداتًاحملنندداتًمنننًالداخ يننةًيفًكننالًاحملننددات
46ً.العسكرية

بانففا اتخففاا اففرارات رسففمية فففي تنفيففا اهففداف ااتيففا ية   اجتما يففة    التخطففيط  يعففرف -: االسففتراتياي  تعريففل التخطففيط  - 11
مسفتويات افلفل ففي المسفتقبل ففي الومفا  و الوصفو  الف  و وبيئية من اجل تفيير االوضاع السائدة او تعديلها في بلد مفن البلفدا  

يوجفد ثالثفة مسفتويات للتخطفيط و هفي التخطفيط المحلفي و و  47المكا  المحفد ين بمفا يتناسفب مفع المفوار  الطبيعيفة و البشفرية  
.ًوًطوي ننننةًاسجنننلًل مصضننننمةًلتحقيننننلًاألهنننندا ًاملخببننننةًًوسنننني ةًلتشنننكيلًاسهنننندا هننننيًًاسسننننرتاليجيةًامننناً  االاليمففففي واالسففففتراتياي 

ًالظرو ًمواجاةًيفًالعسكريةًالقيادةًفنًلعينًأصبحتًح ًدسسهتاًولبورتًالعسكريةًا ياةًيفًأصالًاستخدمتًك مةًاسسرتاليجيةًهي
ًاألجننلًقصننًنةًاخلبننطًمنننًجمموعننةًعنننًعبننارةًوالتكتينن .هلنناًاملصاسننبةًالرايسننةًالوسنناالًواختيننارًفيانناًاملخت اننةًاسحتمنناستًوحسننابًالصننعبة
ًًفاسسرتاليجية48.ل تصاي ًاملث يًالبريقةًّنثابةًيعدًال رًالتكتي ًهوًاسسرتاليجياتًلببيلًوفنًمعاًْنميعااًعصدًاسرتاليجيةًلعترًاليتًاملتتابعة
 49.ًًمتكام ةًتام ةًبصورةًاينساينًالصشاطًميادينًمنًميداناًلتصاولًوًاسفعالًاليتًًواملبادئًاألفكارًجمموعةًهي

                                                           

ًا غرافياًالسياسيةً ًرياضً:ًومدًً-45ً
http://democraticac.de/?p=41719ًمرجعًسايلً ًاملركزًالديوقراطيًالوطنً ًً-46ً
  ًيسر:ًومد12ًًًمرحعًسايلً ًصً-47ً
2007ًالعم ياتًاملشرتكةًا ديثةً ًالصظًنيةًوًالتببيلً ًفيقوً:ًميالنً ًالوسياتًاملتحدةًاسمركية ًً-48ً
ًمرجعًسايلً ًميب نًفيقوًً-49ً
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ايدارييننةً ًهصالنن ًمنناًًالسياسننيةًالتوجيايننةًوًاسسننرتاليجيةًالعقالنيننة ًاسسننرتاليجيةًاسسننرتاليجيةًً-اسسننرتاليجيات:ًأنننواعًوًخصننااصًً-6
50ً.يعر ًاسرتاليجيةًالتحولًالسياسيةًوًالتصميةًالشام ة

مسننتقب يًلصشنناطًاسعمننالً ًوًمنناًيصبغننيًانًلكننونًع يننةً ًوهننيًمااننومًًلصننورًسْننناهالرؤيننةًهننيًًً-اسسننرتاليجيةً:وًاسهنندا ًًالرويننةًً-5
اسهدا ًاسسرتاليجيةًًهيًجمموعةًمنًاسهدا ًاملشتقةًمنًاهلد ًالعامًل خبة ًوًاليتًًاماارتادرًملاًسو ًيوولًاليةًالتصضي ًمستقبال.

ًً.غالباًماًلكونًماص ةًوًوددةًبزمنًمعٌنًوًهيًّنحتواهآًنقلًاهلد ًالعامً
سنوا ً¸التع مينةًانًالتخبيطًالرتبورًاسسرتاليجيًعبنارةًعننًجانودًمشنرتكةًلارينلًالعمنلًيفًاملنسسنةًًً-التخبيطًالرتبورًاسسرتاليجيً-7

ًلتحسٌنًعم ينةًأنناذًالقنرارًافًٓنقينلًالروينةًًواملامنة ًويسنتخدمًفينهًالتاكنًنًاسسنرتاليجيًلتح ينلًمجينعًالعوامنلًاملننثرةًاكادديٌنًوًباحثٌنً
خارجينناًوًداخ يننا ًوًيصننتجًعصننةًرويننةًواسننعةًاسفننلًجلميننعًاسحتمنناستًوًالبننداالًاملسننتقب يةًوًلرليننجًاسولوينناتًاحملققننةًلألهنندا ًبتصننرفاتً

ومقارنتااًمعًالدولًاسخر ًًوهوًماًهند ًاليةًيفًالتع ي ًالثانورًوًاجلنامعيًمننًخناللًلببينلًاجلغنرًافيناًالسياسنيةًوًعم يةًديكنًقياسااً
ًًً-يبوليتكوًًع  ًفا ًاسٌب:اجل
ً.رويةًمستقب يةًمرغوبةًًوالسعيًافًٓنقيقااًًداداعع  ًمجيعًاجلوانجًيفًا ياة.منًاجلًفا ًالقو ًاخلارجيةًوًل ثًنهاًً-1
ًاعدادًاهدا ًوًخبطًديكصااًنقلًالصظامًالتع يميًمنًالواقعًا ايلًافًالواقعًاملصشودً.ً-2
التخبننيطًاسسننرتاليجيًيتضننمنًاسجابننةًعنننًاسننب ةً.ًمنننًحننننًوًمنناذاًنرينندًوًافًحننننًًكننوناملعنندةًمسننبقاً لصاينندًاألهنندا ًوًاخلبننطًً-3

ًذاهبونًوًملاذا ًوم ًذل  ً؟ًً
  تيور خطة استراتياية شاملة للوطن العربي -11

بعنضًاسسنرتاليجياتًالصاجحنةًلعم يناتًمنًخاللًقرا ةًالوضعًالراهنًل حالةًاليتًوص تًاليااًحيناةًوًامننًاملنواطنًالعنريبً ًوًمقارننةًمنعً
ًًعنندمًاسسننتقرارًالسياسننيً ًمصانناًالتخبننيطًيفًضننلًً ًوالتخبننيطًاسسننرتاليجيًالشنناملًل نندولًيفًضننلًالظننرو ًاملشنناهبةًيفًالننوطنًالعننريب

افينناًالسياسننيةًوًورويننةًاسننرتاليجيةًحديثننةًل ننوطنًالعننريبً ًوًذل نن ًمنننًخنناللًاسننتخدامًوًلببيننلًاجلغًرًواعنندادًًالدراسننةًيفًلصننورًتخ صنن
51ًاجليبوليتكوًيفًالوطنًالعريبًك داةًووسي ةًوًنواةًيفًسبيلًبصا ًوًٓنقيلًولصاي ًاسسرتاليجيةً.ً

  -القيم االساسية : -1
ً.ًالعربيةًوًالوحدةًًاسعتزازًباهلويةًوًالثقافةًالعربيةًوًًالتمس ًبالقوميةً-1
املساوةًوًالتعايشًالس ميًًيفًالوطنًالعريبًسواسيةًمثلًباقيًتعوبًالعا.ًًيفًهن اًالكنون ًًوًاسحقينةًيفًالعنيشًالكنرميًواسمننًوًً-2ً

ًاملستقرًوًًامتال ًخمت أًوساالًًًالتكصولوجياًا ديثةًوًاملتبورةًووساالًالدفاعًعنًالصاوًبش ًانواعااً.ً
 -الرسالة :

املبالبةًبتعزيزًالوحدةًبًيفًالوطنًالعريبًًالشبابًًوح  ًًتميةًًالببيعيةًل موقعًًاجلغرايفًوًارادةًالشعوبًالعربيةًًوًرغبةاسستاادةًمنًًا ً
لصميةًاسرتاليجيةًًتام ةًًيفًاطارًالوطنًالعريبًالكبًنً ًلقومًع  ًاملشاركةًًًياغةًوًٓنقيلالعربيةًًوًالتغيًنًالتصمورًًالشاملًًوًاملتضمنًص

ياغةًعقنندًًدسننتورًعننريبًجدينندًلشننكلًالدولننةًالايدراليننةًالعربيننةًًذاتًالصظننامًالرملنناينًالدسننتوررًمنننًاجننلًلوحينندًالسياسننةًاخلارجيننةًوًيفًصنن
ًاسقتصادًالعريبًالايدرايلًوًاسسرتاليجيةًالعسكريةًالعربية.ًً

                                                           

 مقالًحولًاسسرتاليجيةً ًًد.ًومدًنصح ًابراهي ً-50ً
  100ًالتخبيطًاسسرتاليجيًالشاملًل دول.ًصًً-51ً
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نًمننوذجًيفًًتنكلًالدولنةًا ديثنةً ًًيشنار ًيفًاعبنا ًوزنًوًثقنلًسياسنيًوًاقتصنادرًًل نوطنًالعنريبًوًالن رًيكنًوً-اهلد ًالبعيندً:ً-5
ًصياغةًالقراراتًالدوليةًًوًيكونًعضوًيفًجم وًاسمنًالدويلً.ً

ً.ًلوضيلًكيايةًالدخولًافًالعقدًالثال ًمنًالتصميةًاسلايةً ًبصورةًمتوازنةً-الرؤيةً:ً-6
ً-وصأًحالةًالصجاح:ً-7
ًوًاجلزاارًوًالعرابًيفًانشا ًبصيةًٓنتيةًًمتميزةًًل بحوثًوالتبويرًواسبتكار.ًٕنكنًعددًمنًالدولًالعربيةًًومصااًًدولًاخل يجً-1

 البيئة الداخلية والخارجية
 نقاط القوة 

ًعدالةًالقضيةًوًا لًسبصا ًالوطنًالعريبًًالعيشًيفًحريةًوًعدالةًاجتماعيةًدوليةً.ًً-1
ًمقارنتااًمعًالدولًالعظميً.ًيفًالوطنًالعريبًًوًالبشريةًوًالببيعيةًاجلغرافيةًاملقوماتً-2
 ًوًًالصصاعيةًالدولًيفًخاصةًالبالدًًخارجًيفًاخلاصًوالقباعًاألفرادًاستثماراتًغزارةًجانجًإفًاخلارجًيفًيعملًكبًنًرأهالًوجودً-3

وًعصدًالتح يلًلعصاصرًالقوةًعاملياًًوهيًاملسناحةًً.مثلًاسماراتًوًقبرًوًغًنهاًًًاألجصبيةًوالبضااعًالعامليةًل شركاتًاحمل يًالسوبًاناتاح
ً(5-4وًالسكانًوًالدخلًالقوميًوًالقوةًالسكريةًيوضلًموقعًالوطنًالعريبًبٌنًالقو ًالعامليةً ًخريبةًتكلً)
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ً
 اللعل نقاط
ً.ًوًاليتًاثرتًيفًوصولصاًافًه اًالوضعًًالراهنًالوقتًيفًا ديثةًالعربيةًاسسرتاليجيةًغيابًًً-1
ًعنننًاحمل يننةًاملصتجنناتًعجننزً-3ً.ًفينندرايلًل نندولًيفًالننوطنًالعننريبًًبرملنناينًدسننتوررًوجننودًنظننامًًعنندمًوًالقننوانٌنًوًاألنظمننةًًضننعأًً-2

ً.ًًالعريبًالصصاعيًًاسنتاجًوًالتوطنًيفًاسهتمامًعدمًوًاملستوردةًالبضااعًأمامًاملصافسة
ًاحمل ي.ًواينتاجًبالتصصيعًمقارنةًاسستًنادًيفًكر ًأرباحاً ًواألفرادًاخلاصةًالشركاتًٓنقيلً-4
ً

 الفرص
ًيفًمتننوازنًالغننًنًاملتحنندةًاألمنن ًدورًًو ًًالت سننيوًعصنندًاليانناًاسننتصدًالننيتًبننالقوانٌنًالتزامننهًعنندمًوًاجلدينندًالعننامليًالصظننامًمصننداقيةًعنندمًً-1

ً.ًًًالعريبًالوطنًيفًح ولًاجيادًًيفًخاصةًيفًٓنقيلًاسمنًوًالس  ًاسجتماعيًوًًماامااًلصاي 
ً.ًًحديثةًعامليةًٓنالااتًلبصا ًالسعوًوًالعريبًل وطنًاسسرتاليجيًاملوقعً-2
ًل وقننودًجدينندةًلبننداالًالعننا.ًالتق يديننةًوحاجننةًالصننصاعيةًالنندولًلتتخبنن ًاألسننوابًولوسننعًع يننهًالب ننجًوزيننادةًل ننصاطًاملتواصنن ةًا اجننةً-3

ً.ًل باقةًمتجددةًمصادرًولقصيات
ً.ًالعا.ًًيفًالسياسيةًالتجاذباتًً-4
ًصننياغةًيفًل مشنناركةًقويننةًلريننادةًًالياننودرًوًاملسننيحيًوًايسننالميًأيديولوجيالننهًّنخت ننأًًالعننريبًًالننوطنًًيفًاسرادةًلنند ًالشننبابًً-5ً

ً.ًالدويلًاسمنًجم وًافًاسنضمامًوًالعامليًالقرار
 التهديدات

امليننناهًوًًوًاسراضنننيًيفًالبحرينننةًاخلارجينننةًًاألسننناطيلًوًالقواعننندًوًالعسنننكريةًالتحالاننناتًلواجننندًوًاسق يمينننةًوًاخلارجينننةًالسياسنننياتًًً-1
ًالعريب.ًالوطنًيفًاسجوا ً

العننرب ًًالقننادةًبعننضًبرحيننلًاوامننرًاصنندارًافًالسننارا ًبعننضًوصننولًوًالعربيننةًالنندولًمنننًعننددًيفًالداخ يننةًالشننبونًيفًالسننارا ًلنندخلًً-2
ًًوضعأًاملصظومةًالدولية.
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ًاسبتكارً.ًوأمهيةًاملعرفةًإفًالس بيةًالصظرةً-3
ً.ًاخلاصةًيفًالوطنًالعريبًنظراًلغيابًاسسرتاليجيةًالعربيةًًواملنسساتًالعامةًاملنسساتًبٌنًاملصاحلًلعارضً-4
ً
 االستراتياي الشامل في الوطن العربي  هيكل و تطبيق التخطيط 

 المعطيات
ستاادةًمننًًالسن بياتًوًايجيابيناتًلعنددًمننًاخلبنطًاسسنرتاليجيةًالشنام ةًًًيفًبعنضًًالندولًيفًاسًًقاعدةًمنًاسسرتاليجيةًاخلبةًلصب ل

خمت نننأًالظنننرو ًوًمصاننناًًالتخبنننيطًاسسنننرتاليجيًالشننناملًيفًالدولنننةً ًوًالتخبنننيطًاسسنننرتاليجيًل بانننراتًاسقتصننناديةًوًْنننناربًالصمنننورًيفً
تغًناتًالسياسيةً ًْناربًعم ياتًالتخبيطًاسسرتاليجيًل دولًًيفًالدولًذاتًالتخبيطًاسسرتاليجيًوًالتخبيطًاسسرتاليجيًيفًضلًامل

مكمنننًًاسوضنناعًالسياسننيةًاملشنناهبةًل ننوطنًالعننريبًمثننلًماليزينناًوًاملانينناًوًاسننبانياًوًاهلصنندً ًعننددًمنننًًًالتحالانناتًاسق يميننةًوًالعربيننةًوًايننن
سرتاليجيًالسياسيًيفًالوطنًالعريبً.ًوًالقيامًبوضعًهيكلًلعم ةًلببيلًالتخبيطًاخل لًًل   ًالدولًيفًالوطنًالعريبًوًالقيامًبالتحولًاس

52ًًاسسرتاليجيًيفًالوطنًالعريبً.ً
التحننولًيفًانشننا ًنظننامًعننريبًًبرملنناينًدسننتوررًياننت ًلوحينندًالسياسننةًاخلارجيننةًوًبصننا ًنظننامًاقتصننادرًعننريبًحننرًومتحننررًمنننًالصظرينناتًً-1

ًالراهاليةًواسترتاكيةً.
 ًاملوانئًوًالسك ًا ديديةًوًرببااًبٌنًاجزا ًالوطنًالعريبً.منًالشربًافًالغربًومنًالشمالًًالباقةًًالتحتيةًاستكمالًانشا ًالبصية2ًً

ًاملاهرةًمنًالشباب.ًالعام ةًاسٓناداتًاسقتصاديةًوٕنصميةًالقو ًًبصا ًبرامجًيفًوًالتوسعًافًاجلصوب
ًاملصتجة.ًاسقتصادياتًقباعاتًيفًوالتوسعًصويعلوطٌنًالصصاعةًالعربيةًوًالتًًً-3ً
ًًاخلاص.ًبالقباعًواسهتمامًاخلاصةًاملنسساتًلشجيعً-4ً
ًٓنقيلًًاسسرتاليجيةًالعربيةًالعسكريةًيفًٓندي ًًاسسبولًالبحررًا ريبًالعريبًاسولً.ًًً-5
ًاسسرتاليجياتًًً
عددًمنًالدولًيفًالوطنًالعريبًوًمصااًاملم كةًًوًدولًاخل يجًًًحققتااًاليتًزاتايجناًع  ًالس بياتًوًًبصا اً ًاسسرتاليجياتًلصمي ًًبًً

ً_:ي يًّناًل قيامًوأساليجًومااراتًمواردًمنًالوطنًالعريبًًًقدراتًولوظيأً ًاجلاريةًالتصميةًجاودًولعزيزًوًالعرابًوًمصرًوًاجلزاارًوً
ً.الارصًاغتصامًلعوبًاليتًالضعأًنقاطًالارصوًوًمعاجلةًاغتصامًمنًل تمكنًالقوةًنقاطًلعببةً-1
ً.واحدًآنًيفًالضعأًنقاطًمعًالتاديداتًاجتماعًالتاديداتًوًْنصجًمعًايجيايبًل تعاملًالقوةًنقاطًدع ً-2

ًً-الصتااجًًمنًالدراسةًً:
حروبًوًصراعاتًوًقتلًولشريدًل ماليٌنًًمنًاسطاالًوًالصسا ً ًوكبارًالسنًوًالشبابًيفًالوطنًالعريبًًومصااًسورياًوًاليمنًوًًً-1

ًالعربًوًليبا.وًارلكابًجراا ًحربًوالاةًل قوانٌنًالدوليةًوًاسنسانيةًمنًقبلًالدولًاملايمصةً.ً
ًاةًمصااًلقسي ًالسودانًوًالسعيًافًلقسي ًالعرابًًوًاملغربًوًاليمنًوًليبياً.ًلقسي ًالوطنًالعريبًافًدويالتًهشةًوضعيً-2
ًالصاوذًوًاهليمصةًوالسيبرةًع  ًالثرواتًوانشا ًالقواعدًالعسكريةًيفًاملياهًوًاسراضيًالعربيةً.ًً-3

                                                           

 .2010التخبيطًاسسرتاليجيًل دول ًدًمركزًالدراساتًاسسرتاليجيةً ًجامعةًامل  ًعبدًالعزيزً ًاسصدارًالتاسعًوًالعشرونً ًً-52ً
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وطنًالعننريبًيفًمجننودًؤًن ننأًوكننبلًوصننولًالتقصيننةًلعميننلًالتارقننةًوًالبااايننةًبننٌنًاجملتمعنناتًالعربيننةًوًلغ يننةًاسفكننارًاملتبرفننةًوابقننا ًالننً-4
ًا ديثةًًوًاملعرفةًبٌنًاوساطًالشبابًيفًًالوطنًالعريب.ًً

قتلًولشريدًتعجًف سبٌنًواحتاللًارضةًًمنًقبلًا ركةًالصايونيةًوًاملدعومةًًلوجيستياًوًسياسياًوًعسكرياًبشكلًع ينًمنًقبنلًً-5
ً.ًًالوسياتًاملتحدةًاسمريكيةًوًبريبانيا

 
 التوصيات

ًكتابًًاسهتمامًيفًقباعًالشبابًوطباعةًوًنشرًوًإدراجًً-1 يفًالوطنًًواجليوبوليتكوًالسياسيةًاجلغرافياًالكتابًال رًالاةًالباح ًوهو
ًًالعريب.

ًوًفيمناًخينصًالتع ني ًالرتبنورًاسسنرتاليجيًمننًًالعنريبًالع منيًالبحن ًوأهندا ًومسنارًرؤينةًلوحيندًأجنلًمننًيفًالباحثٌنًجاودًلوحيد-2
ًًا ديثةً ًوًالتوعيةًب مهيةًا ااظًع  ًاسمنًالقوميًالعريب.ًًًالعربيةًاسسرتاليجيةًٓنقيلًأجل
رؤيةًوًيقرتحًالباح ًع  ًًاملكتجًالتصا رًوًًاجمل وًالع ميًيفًآنادًاسكاددييٌنًالعريبًلشكيلًجلصةًوًدراسةًه اًالبح ًوًاخلروجًبً-4

ًلصورًيفًاملسامهةًيفًصياغةًاسسرتاليجيةًالعربيةًا ديثةًوًارساهلاًافًامٌنًعامًجامعةًالدولًالعربية.ً
ٓندي ًاملصاهجًوًوساالًالتع ي ًا ديثةًوًاسهتمامًّنتب بتاتًالكادرًالتع يمني ًواجينادًقاعناتًوًمصناخًلع يمنيًبعتمندًع ن ًاملصاقشنةًوًً-5

مشنناكلًوًلببيننلًالعمننلًامليننداينًمنننًاجننلًلعزيننرزًالقوميننةًالعربيننةًوًالننوس ًالننوطينًمنننًاجننلًٓنقيننلًا  نن ًالعننريبًبننٌنًا ننوارًوًاجيننادًح ننولًل 
ًالشباب.ًًً

ً
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