
O país 

O Reino da Espanha está situado na Europa Meridional, na 
Península Ibérica. Faz fronteira com Portugal, França, An-
dorra, Gibraltar e Marrocos um dos Protetorados Franceses 
ao norte da África sendo esta uma região, Er-Rif, de focos 
tensão entre tribos locais e espanhóis desde 1920. Sua ex-
tensão territorial é 504.030 km² e seu território principal é 
delimitado a sul e a leste pelo mar Mediterrâneo, com exce-
ção a uma pequena fronteira com o território britânico ul-
tramarino de Gibraltar, ao norte pela França, Andorra e 
pelo golfo da Biscaia e ao noroeste e oeste pelo oceano 
Atlântico e por Portugal. O país apresenta como língua ofi-
cial o Espanhol e utiliza como moeda a peseta. Desde a 
Constituição de 1876, o novo modelo de Estado apresenta 
um poder legislativo dividido em duas câmaras: Congresso 
dos Deputados e um Senado nomeado pelo rei, em que o 
tal monarca conservava boa parte das funções de Chefe de 
Estado. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Reino da Es-
panha permaneceu neutro durante todo o conflito. Com o 
fim da guerra, uma onda de desemprego assola o reino, 
razão pela qual aumentou o descontentamento do povo em 
relação ao governo de Afonso XIII, resultando em uma ins-
tabilidade no país. 

 

O país e a Liga das Nações 

O Reino da Espanha é um membro não permanente do 
Conselho, principal órgão político e decisório, integrante da 
Liga das Nações. Dentro da organização o país se opõe ao 
princípio da rotatividade entre os membros não permanen-
tes do Conselho. Desde o princípio da Liga das Nações, o 
Reino da Espanha posicionou-se em prol de uma demanda 
por um lugar permanente no cômite, especialmente por ser 
o país pioneiro, culturalmente, em relação a língua espa-
nhola. Porém, o Brasil havia declarado o mesmo interesse 
que o Reino da Espanha, fazendo com que a ambição do 
reino fosse indeferida. 

 

Relações com  os envolvidos na disputa territorial 

A Espanha declarou-se neutra durante a Primeira Guerra 
Mundial, entretanto o país teve focos de tensões em 1918 
com a Alemanha devido a  perdas de navios espanhóis por 
ataques de submarinos alemães  somados as grandes pres-
sões dos países pertencentes a Tríplice Entente. Apesar 
disso ambos os países por meio de acordos de compensa-
ção evitaram um crescimento de um conflito.  Atualmente 
as relações diplomáticas entre os países são baixas. 

Em relação a Polônia, tem-se que a aproximação diplomáti-
ca entre estes inicia-se em 1919 e, portanto, ainda estão em 
estágios iniciais. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rif

