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يعد السكان من العوامل التقليدية املهمة 
 املؤثرة يف العالقات الدولية



 :وله أمهية كبرية من ناحيتني أساسيتني
  

 

 الناحية العسكرية

 الناحية االقتصادية



 :الناحية العسكرية
 عبر التاريخ كانت الدول تعتز بضخامة حجم سكانها ألنه المصدر الرئيس

 لقوتها

 يعتقد في علم العالقات الدولية أن العدد الكبير من السكان ضروري لتكوين

 :قوة عسكرية فعالة لعدة أسباب

 ال توجد قوة عسكرية مؤثرة إقليمياً بدون عدد كبير من السكان1.

 العديد الكبير من السكان يبقى يقاتل ويستطيع الصمود في عدة حروب2.

إن القوات المسلحة الحديثة تحتاج إلى عدد كبير من السكان للتصنيع 3.

 واإلمدادات في حالة الحروب الطويلة

 إن العدد الكبير من السكان يصعب احتالله والسيطرة عليه4.

 

 



 مالحظة مهمة؛
 يجب أن يتناسب الجانب الكمي مع

الجانب النوعي للسكان من أجل 

الحديث عن تأثير إيجابي للسكان 

 على القوة العسكرية للدولة



 أمثلة؛
 لقد وجدت ألمانيا النازية أن احتالل أوربا مسألة صعبة جداً وعانت من

 (إقليم كثيف بالسكان)خالل توسعها من نقص حاد في األيدي العاملة 

 استطاعت ألمانيا االنتصار على روسيا في الحرب العالمية األولى، ولكن لم
تتمكن من تكرار ذلك فيما بعد بسبب بالرغم من أنها حارب على أبواب 

الذي ( الكمي)إلى جانب ( نوعي)موسكو وستالينغراد، بسبب حدوث تغيير 
الجانب )القوات الروسية، مما أدى إلى تفوق القوات الروسية  بهتتمتع 

 (النوعي والكمي

قد ال تمتلك دولة بعدد سكان ضخم قوة عسكرية كافية كالهند بعد االستقالل 

 وال تعد القوة العسكرية الضخمة بالضرورة مصدراً للقوة إذا كانت ترفض
عقيدة قتالية وإرادة لدى القيادة السياسية )االلتزام بالحرب، بمعنى وجود 

 مثل إيطاليا الفاشية خالل الثالثينيات تحت حكم ستالين( للقتال

 

 

 

 



 الناحية االقتصادية
 العدد الكبير من السكان يمكن أن يساعد في إنجاز التنمية االقتصادية في

 الدولة

 بدون عدد كبير ال يمكن الحصول على أعداد من الكفاءات اإلنسانية

 الضرورية المتخصصة

وبدون اقتصاد قوي فإن الدولة لن تمارس تأثيرا سياسيا كافيا لمدة طويلة 

يعتمد حجم الناتج القومي على عدة عوامل منها حجم القوة العاملة 

إن إنتاج كميات كبيرة من السلع والخدمات يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة 



 ويرتبط العامل االقتصادي بدوره بالقوة العسكرية
إذ يساهم في جعل الدولة غنية، 

وبالتالي تكون قوية ومؤثرة في 

 محيطها اإلقليمي 



 مالحظات مهمة
 من الضروري تحديد نسبة السكان المنتجين لبقية

السكان في الدولة الواحدة، لماله من أهمية كبيرة 

 من الناحيتين العسكرية واالقتصادية 

 فضال عن مستوى الثقافة الذي يعد من أهم

المحددات المؤثرة على مهارات وقدرات السكان 

 من الناحيتين الكمية والنوعية



حتتاج عملية دراسة تأثري السكان حتديد بعض املواضيع 
 املهمة

 التماسك والتجانس الداخلي للسكان

 الهجرات الخارجية 

 نمو السكان 



 التماسك الداخلي
تثير مسألة تعدد الجماعات العرقية مشاكل كثير في الدولة 

 قد تؤدي االختالفات العرقية والتمييز الحكومي بين أفراد الشعب إلى تهديد
 وحدة الدولة

 تشعر بعض الجماعات التي تقوم على أساس الساللة بأن هناك خصائص
 تجمعها وبالتالي تميز نفسها عن غيرها

 وعند وجود جماعات عديدة تقوم على أساس الساللة في دول مختلفة فإن
 ذلك قد يؤدي إلى صراعات دولية

وبدون شك ال توجد دولة تحتوي على ساللة واحدة فقط، فالتعدد هو األساس 

 وأخيراً تساعد السياسات الحكومية في تهيئة األجواء لتقوية التماسك الداخلي
 للشعوب أو إضعافه

 

 

 

 

 

 

 



 اهلجرات اخلارجية
 شهد التاريخ حدوث حركات للجامعات البشرية عبر الحدود وبدرجات

 متفاوتة

 بعد تطور العالقات الدولية بدأت الدول تضع ضوابط لحركة الجماعات

 البشرية عبر الحدود السياسية

 الظروف االقتصادية، ) كـهناك العديد من األسباب وراء الهجرات الخارجية

 ...(العنف، االضطهاد، البطالة

 تعمل الحكومات إما على تقييد عمليات الهجرة أو تشجيعها حسب الظروف

 االقتصادية والعسكرية لكل دولة على حدة



 منو السكان
 لقد شهد العالم تطورا هائال في معدل النمو السكاني بسبب ارتفاع نسبة

 الوالدات مقابل انخفاض معدل الوفيات

 السكان  بسببأنتأتي المشكلة المتعلقة بالموضوع وفقا لبعض المتخصصين
يتزايدون بمعدل أسرع من زيادة الغذاء والموارد األولية التي يعد أغلبها 

 غير قابل للتجدد

 فضال عن عدم التناسب في توزيع السكان بالنسبة للموارد المتاحة في بعض
 الدول

 وبالتالي تعد مسألة إقامة التوازن بين حجم السكان والموارد المتوفرة ومعدل
النمو السكاني إلى حجم االقتصاد المخصص لتلبية الحاجات األساسية 

للسكان مسألة مهمة جداً من ألج تالفي اآلثار السلبية الناجمة عن الخلل في 
 هذه المعادلة



وتبعا لما تقدم؛ يبقى عامل السكان من العوامل 

المهمة المؤثرة في قوة الدولة، والتي تؤثر بشكل 

كبير على سياساتها الداخلية والخارجية، وأثرها 

 بالتالي على العالقات الدولية بشكل عام



 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


