
جامعة الجیاللي بونعامة خمیس ملیانة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم العلوم السیاسیة

محاضرات حول الجغرافیا السیاسیة
موجھة لطلبة السنة الثانیة علوم سیاسیة جذع مشترك

إعداد وتحریر: 

د. شكاكطة عبد الكریم

السنة الجامعیة 2016/2015





1

تعترب اجلغرافيا السياسية من الفروع األكادميية املهمة يف حقل العلوم السياسية والعالقات الدولية، وحىت 
ذا املقياس، وكذا لتمكينه من التحليل،  يتسىن للطالب اكتساب رصيد معريف حول أهم املواضيع ذي صلة 

السيما النزاعات –يف العالقات الدولية التفسري والتنبؤ بالصورة املستقبلية لألحداث والسلوكات والظواهر
، ارتأينا وضع هذه املطبوعة بني أيدي طلبتنا الكرام، كي يسهل عليهم فهم وإدراك القضايا الراهنة، يف - واحلروب

إطار جيوبولتيك احلراك السياسي واالقتصادي لألحداث.

لفلسفية والفكرية لنشأة اجلغرافيا السياسية  لقد كان لزاما علينا ولوج هذا املوضوع بالتطرق بداية إىل اخللفية ا
ا يف خم تمعات ولدى املدارس بإختالف تكعلم، وتطبيقا ا، مع تبيان الفرق بني اجلغرافيا السياسية لف ا مشار

واجليوبولتيكا من خالل الفصل األول.

ضمن حمتويات الفصل مث نتطرق إىل موضوعات اجلغرافيا السياسية، وحدود الدراسة هلذا الفرع األكادميي
ا  الثاين. لندرس يف الفصل الثالث واألخري من هذه املطبوعة، املدارس الفكرية اجليوبولتيكية وأهم مرتكزا

أمريكية (أنغلوساكسونية)، أو فرنسية. - الفلسفية، سواء أملانية كانت، أو بريطانية
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.الجغرافيا السياسية مفاهيم وتطبيقات: الفصل األول

:مفهوم الجغرافيا السياسية: أوال

اية القرن  19إن اجلغرافيا السياسية قبل أن تكون علم، عرفت استخدام واسع منذ قرون خلت، ليتم يف 
اليت ترتبط باجلغرافيا السياسية كعلم وحقل معريف ،وضع القواعد املعرفية واملناهج واملوضوعات20وبداية القرن 

ضمن الدراسات السياسية.

ولقد اهتم العديد من املفكرين اإلسرتاتيجيني مبوضوع اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيك، ذلك ألن 
مفادها أن هناك -ولو بصفة افرتاضية- اإلسرتاتيجية تناقش فكرة جوهرية يقوم ويرتكز عليها الفكر اجليوبولتيكي 

عالقة بني قوة الدولة وجغرافيتها.

؛يف تلك احملددات الطبيعية والبشرية، اليت تؤثر على قوة الدولة إجيابا وسلباتتمثل أساساجغرافية الدولةإن 
هذه املكونات هي املكان أو الرقعة اجلغرافية اليت تشغلها الدولة، واليت تتضمن طبيعة املوارد اليت متتلكها الدولة برًا 

تتواجد فيه، وموقعها اإلسرتاتيجي أو ضيق حجم أو مساحة اإلقليم الذي اتساعأو حبرًا ونوعيتها، وكذا مدى 
ار وحبار، وهل يساعد ويالئم على القيام مبختلف النشاطات اقتصادية كانت أو  فيما إذا كان يطل على أ

وعدد السكان داخل هذه الدولة. فهذه املكونات تعد عامال مهما يف ،اخلثقافية ...و عسكرية، فالحية، سياسية
جتماعية للدولة، ووضع وتنفيذ خططها األمنية والعسكرية والتنموية.رسم معامل احلياة السياسية واال

ومكونات اجلغرافيا اليت ذكرناها ترتابط فيما بينها ترابطا تكامليا، فاختالف هذه املكونات أو أحدها 
قت الذي ينعكس سلبا أو إجيابا بنتائجه النهائية على قوة الدولة. فال ميكننا مثال احلديث عن دولة قوية، يف الو 

تعاين فيه من نقص يف مواردها الطبيعية، أو أن موقعها اجلغرايف غري منفتح على منافذ حبرية، أو ال يسمح هلا 
بتصميم خطط عسكرية للدفاع ومواجهة أي هجوم ضد قوى جماورة هلا.

ا غري واٍف الستثماره يف متابعة وإجناز خمتلف النشاطات واملشاريع،  أو يشكل كما قد يكون عدد سكا
بضخامته عبئا ثقيال أمام نقص املوارد، من زاوية أخرى فإن مسامهة اجلغرافيا يف بناء قوة الدولة، تكون أحيانا 
ا تبقى أقل قدرة يف ميدان الفعل  مسألة نسبية، إذ هناك عديد من الدول متلك مكونات اجلغرافيا بأنواعها، إال أ

ة بصفة مطلقة، مادام لأن العامل اجلغرايف ال يسهم يف رسم قوة الدو اخلارجي املؤثر على غريها من الدول، مبعىن
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فيما بينها، وختلف واحد منها يؤثر على قوة الدولة، فالعالقة بني هذه املكونات إذن ةاجلغرافيا مرتابطمكوناتأن 
.اجليوبولتيكسوقوة الدولة هي ما يسمى بـ: 

: تعين السياسة، واجلمع Politics: تعين األرض و Géoوكلمة جيوبولتيك لفظ مركب مكون من: 
بينهما يعطينا مصطلح سياسة األرض واملقصود هو؛ دراسة الواقع األرضي بكل مكوناته، وما قد يفرزه من 

متغريات تؤدي إىل انكماش يف سياسة الدولة أو توسعها وتطورها.

سنرى فهي كما يقول نورمان باوندز فاجلغرافيا السياسية ختتلف يف أهدافها عن اجليوبولتيك، كما 
Norman Pounds1حقل أو علم يهتم بدراسة الدولة.

ا هي ذلك احليز اجلغرايف الذي تتفاعل فيه ،فاألقاليم وحجم املساحة واملوارد الطبيعية للدولة وكذا سكا
هو موضوع اجلغرافيا السياسية.و سياسات الدولة داخليا وخارجيا 

اجلغرافيا السياسية هي عبارة عن الوصف والتحليل ملنطقة « بريسي وألكساندر فيقوالن: ويعرفها الدكتور 
ا من الكيانات السياسية ا مبثيال .2»أو مساحة من األرض فيها تنظيم سياسي أو وحدة سياسية وعالقا

وموقعها فالباحث حسب هذا التعريف يف اجلغرافيا السياسية، يدرس حدود األقاليم السياسية، صفتها 
ا ومواردها الطبيعية والبشرية، وسياسات مراكز القرار فيها وإنعكاسها على بقية األقاليم وسواء كان جمال  وسلطا

الدراسة داخل الدولة أو على املستوى الدويل.

ا أبعد توضيح مفهوم اجلغرافيا السياسية سنتطرق إمجاال إىل نش ة اجلغرافيا السياسية كعلم وتطور تطبيقا
تمعات البشرية واألزمنة، مث نوضح الفروقات اجلوهرية بني اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيك كما يلي: اعرب ا

.11، ص 1977. الكويت، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع، جغرافيا العالقات السياسيةد. عبد املنعم عبد الوهاب: -1
.31، ص املرجع نفسه-2
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:نشأة وتطور تطبيقات الجغرافيا السياسية: ثانيا

تمع البشري كان موضوع تناول ودراسة على يد مفكرين من شعوٍب  يف احلقيقة إن تأثري اجلغرافيا على ا
قبل أن تصاغ مبادئ اجليوبولتيكس وختضع للدراسة العلمية التحليلية.قدمية، 

فقد كتب املؤرخ اليوناين هريودوت أن كورش ملك الفرس كان يهتم كثريا بتأثري العالقة بني املناخ وطبيعة 
األرض على الروح القتالية جلنوده واندفاعهم يف املعارك واحلروب، كما كتب أرسطو* كيف تتأثر السياسة

باجلغرافيا، وكيف تأثر سياسة املدن أو الدول بالعوامل اجلغرافية والطبيعية، مشريا إىل مدينيت أثينا البحرية وإسربطا، 
ا العسكرية السيما البحرية، وهذا حلماية سفنها التجارية والدفاع  ا وقوا تم بتعظيم قدرا حيث كانت األوىل 

لك التجارة البحرية ألثينا، فكانت تلجأ إىل البحث عن أحالف ضد أي هجوم، يف حني إسربطا مل تكن هلا ت
عسكرية خوفا من قوة أثينا، وحتالفت مع قادة جزيرة ميلوس فاجلغرافيا الطبيعية رمست السياسات األمنية ومالمح 

قوة كل مدينة.

إىل خلدون عن مظاهر امليل لدى سكان أواسط إفريقياابنوعند العرب ضمن علماء االجتماع، كتب 
اللعب واملرح، يف ظل ظروف املناخ السائدة هناك، كما وضع قوانني توضح كيف تنشأ الدولة وتنمو وتتطور مث 

وما يرتتب ة الدم اليت جتمع بني أفراد القبيلة، وتشد بعضهم ببعضطتضمحل بعد ذلك، وذلك على أساس راب
عن ذلك عندما تضعف هذه الصلة.

تمعات والدول من االستفادة من اجلغرافيام مل يتمكن قادة15وميكن القول أنه قبل القرن  للقيام ،ا
العلمية الكبرية يف االكتشافاتملواجهة خمتلف املشكالت، لكن السياسات املالئمةواختيارمبختلف مهامهم 

السياسة على اعتماداألراضي بعد ذلك على أسس جغرافية، إال أن اقتسامالقرن اخلامس عشر، كانت وراء 
اية القرن العوامل اليت تشملها اجلغرافيا احلديثة، مل  م، حيث توفرت أدوات القياس الصحيحة 17يبدأ إال يف 

.1والدقيقة اليت أمكن بواسطتها حتديد املواقع، وحساب املسافات واالرتفاع من سطح البحر ورسم احلدود

قبل امليالد.322وتويف يف 384* ولد أرسطو يف 
.16، ص 1988، [د،م،ن]، األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، 1طترمجة أمحد عبد الكرمي)،. (اجلغرافية السياسية واجلغرافية اإلسرتاتيجيةبيري سيلريييه: -1
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.1واجلغرافيا بإستخدامه فكرة "احلدود الطبيعية"ويعد الكاردينال رشيليو* أول من ربط بني السياسة

)، يف كتابه روح القوانني عن تأثري اجلغرافيا 1755- 1689ي (فرنسوعند الغرب دائما كتب مونتسكيو ال
على التباين السياسي والسلوك البشري، حيث أكد أن اجلغرافيا واملناخ تلعبان دورًا كبريًا يف حتديد التطور السياسي 

للدولة.

وترجع الكتابات نشأة اجلغرافيا السياسية ضمن فروع اجلغرافية البشرية، لبداية القرن العشرين إذ يعترب 
) املؤسس احلقيقي هلذا العلم، حيث ظهرت آراؤه يف كتابه "اجلغرافيا 1904- 1844اجلغرايف األملاين راتزال (

.18972السياسية" سنة 

كة السياسية ر العالقة القائمة بني العوامل اجلغرافية وطبيعة احللقد أخذ املفكرون األملان الريادة لدراسة
إذ كان يعترب ظروف السطح واملناخ مؤثر مباشر على احلركات البشرية ؛يرت واحدا منهمر للدولة، فكان كارل 

وتاريخ الشعوب.

أول من )، 1922-1864وقبيل احلرب العاملية األوىل، يعد العامل السويدي السياسي رودولف كيلن (
أطلق تسمية "اجلغرافيا السياسية"، مث شاع استخدام املصطلح أثناء احلرب العاملية الثانية، بعد أن طوره عدد من 

)، والذي 1945-1869الباحثني واملفكرين، كان أبرزهم اجلنرال واملفكر السياسي األملاين كارل هاوس هوفر (
ا السياسية على أفكا ره، وإن كان قد انتحر يف النهاية احتجاجا على سوء استغالل بنت أملانية النازية تطلعا

.3آرائه

لقد شكلت هذه األفكار مدخال أساسيا للعاملني يف حقل اجلغرافيا السياسية وأصبحت فيما بعد مقدمة 
ال احليوي. فالدولة هي كائن حي يتحرك حنو جماالت حيوية تعد ضرورية لبقائه واستمراره، ولو نظرية لفكرة ا

تطلب ذلك الصراع واحلرب.

، مث رئيسا 1622، وكارديناال يف 1616صبح سكرتريا للدولة للشؤون احلربية يف أ، و 1642وتويف يف 1558* ولد الكاردينال رشيليو يف باريس سنة 
PALAISللوزراء، ومن إجنازاته بناء جامعة الصربون، والقصر امللكي  ROYAL،— 17، ص السابق> أنظر: بيري سيلريييه، املرجع.

.17ص ،املرجع نفسه-1
.11، ص 2007األردن، اليازوري للنشر والتوزيع، . اجلغرافيا السياسية املعاصرة: د. نعيم الظاهر-2
.327، ص 1991لنشر والتوزيع، دمشق، طالس للدراسات وا،1جزء ،1ط. اإلسرتاتيجية السياسية العسكرية: مصطفى طالسد. -3
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:والجيوبولتيكاالجغرافيا السياسيةالفروقات بين: لثاثا

جتهاد املفكر األملاين رودلف كيلن، الذي ظهر على إثر إإن الفرق بني اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيكا،
ا التطبيق وضع مصطلح اجليوبولتيكا ليفرق هذا الفكر عن اجلغرافيا السياسية. حيث عرف  اجليوبولتيكا على أ

غرافيا إن اجل« العملي للجغرافيا السياسية يف حتليل القوة القومية، كما عرفها األملاين كارل هاوس هوفر فقال 
ال من وجهة نظر الدولة ال، بينما اجليوبولتيكس تبحث يف ا .1»السياسية تبحث يف الدولة من وجهة نظر ا

الباحث يف اجلغرافيا السياسية، ينطلق من الواقع ملعرفة الدولة وسياستها. وأثر طبيعة من هذا املنطلق فإن 
اجلغرافية يف نوعية تلك السياسات اجتماعية، اقتصادية، ثقافية... اخل، أخذا بعني االعتبار حجم املساحة اليت 

م الدينية.تتواجد عليها الدولة، وموقعها ومواردها وتعداد السكان فيها، وثقافتهم وعادا م وانتماءا

لكن املفكر اجليوبولتيكي فهو ينطلق بداية من دراسة طبيعة مكونات اجلغرافية، لريسم بعد ذلك للقادة 
وصناع القرار يف الدولة، الطرق واإلسرتاتيجية املثلى لتعديل النقائص املوجودة يف تلك املكونات كالتوسع للبحث 

..اخل. عن موارد طبيعية أو مساحات شاغرة.

فينبغي التوضيح أن الفكر اجليوبولتيكي يرتكز على نزعة وخلفية، تستهدف حتقيق مصاحل سياسية قومية 
ال احليوي). ولذلك حياول بعض الباحثني تبين تعديالت على الفكر اجليوبولتيكي، كي  عدوانية للدول (فكرة ا

الشأن بالنسبة لعلم اجلغرافيا السياسية.يستعيد ثقة استخدامه كعلم موضوعي الطرح، عرب الزمن كما هو

ومن خالل أبعاد الدراسة للعلمني ميكن أن نفرق بني اجلغرافية السياسية، اليت تتضمن دراستها ثالثة أبعاد 
يف الدولة هي:

البعد األول وفيه تعترب األرض عنصر ثابت يتمثل يف املوقع، املساحة، الشكل، التضاريس واملناخ -
ان.والنبات واحليو 

البعد الثاين ويتمثل يف اإلنسان وهو أكثر سرعة يف التغيري ويشمل املذاهب السياسية اليت حتكم -
عالقات الدولة خارجيا وداخليا.

.15-14ص ص ، املرجع السابقد. نعيم الظاهر: -1
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البعد الثالث ويتمثل يف البعد الزمين وذلك ألن دراسة العالقة بني البعدين السابقني البد أن تكون يف -
.  1الفرتة زمنية معينة كاملاضي أو احلاضر مث

ا مفهوم ساكن بل متحرك، كما  أما اجليوبولتيكا فهي ال تنظر يف البعد األول للدراسة إىل الدولة على أ
تدرس العالقات اخلارجية والداخلية بني األرض والسكان من وجهة نظر قومية وذاتية، وتركز على مخس مطالب 

للدولة وهي:

ال احليوي والفكرة اإلقليمية والصراع بني كل من القوى البحرية، الربية واحلدود  االكتفاء الذايت وا
دف حتقيق اإلكتفاء الذايت حسب اجليوبولتيكا تتوسع على حساب الدول السياسية. فالدولة إذا  إقتضى األمر و

اورة أو األخرى، وتعمل لتحقيق ذلك  ا العسا كرية، وفق ما تسمح به جغرافيتها سواء حبرًا أو على تعظيم قدرا
برًا.

:2وإمجاال يف هذا املقام جيب تبيان الفرق بني علم اجلغرافيا السياسية وعلم اجليوبولتيكا على النحو اآليت

حتلل اجلغرافيا السياسية الدولة أخذا بعني اإلعتبار البيئة الطبيعية، االقتصادية والبشرية حتليال .1
تبني أثر ذلك على األحداث السياسية وقرارات صناع القرار للدولة، يف حني تنظر موضوعيا، ل

ال الدولة اجلغرايف، من وجهة ن السياسة اخلارجية حتت ر الدولة، ومطالبها يف جمال ظاجليوبولتيكا 
تأثري النزعة الذاتية الوطنية.

ملسائل القومية والعالقات الدولية اجلغرافيا السياسية حتدد الطريق الصحيح الذي ميكن من تقييم ا.2
ا  تقييما موضوعيا، ينشد السلم بتحديد املسلك السياسي السليم. أما اجليوبولتيكا يف صور
العنيفة اليت كتب عنها كارل هاوس هوفر، فتؤدي إىل احلرب استنادا إىل أن الدولة كائن حي جيب 

ال احليوي). أن ينمو على حساب اآلخرين (فكرة ا
اجلغرافيا السياسية مكونات اجلغرافيا للدولة حاليا ويف ضوء املاضي، أما اجليوبولتيكا تدرس.3

فتحاول رسم سياسة الدولة يف املستقبل استناًدا إىل املعلومات اليت تتحصل عليها من اجلغرايف 
السياسي.

.11، ص املرجع السابقد. نعيم الظاهر: -1
.17، ص نفسهاملرجع -2
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بولتيكي ترسم اخلريطة يف اجلغرافيا السياسية توضح احلقائق العلمية فقط، بينما يف الفكر اجليو .4
مليئة باألخطاء العلمية، حمرضة على العنف واحلرب خلدمة املصاحل القومية للدولة، كما فعلت 

قبل وأثناء احلرب العاملية الثانية، باستخدام خرائط للدعاية.أملانيا العسكرية

وجون أنيو Gearoid O’tuathailويف هذا اإلطار يرى بعض الباحثني كأمثال جياروا أوتياتيل 
Jhon Agnew أن هناك فرق بني اجليوبولتيك النظري أي: اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيك ،1992عام

الغرب ضد الشرق أو اخلري ضد التطبيقي املوجه لرسم وتربير إسرتاتيجيات احلكومات، كتلك اليت تعتمد لوضع
تخدم ألجل السيطرة، وهو ما يستدعي التفرقة بني فاجليوبولتيك يوظف بيداغوجيا وعلميا، ولكن أيضا يس.الشر

.1املصطلحني، اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيكا من وجهة نظر إبستمولوجية

اية القرن  وبداية القرن 19وكل من اجلغرافيا السياسية واجليوبولتيك عبارة عن فروع علمية، طورت يف 
Michelمايكل فوشري العامل، وهو ما أشار إليه يف أوربا، كمعارف وأدوات لسيطرة دول غربية يف20

foucher عندما حتدث عن اجليوبولتيكيني األملان والربيطانيني، فبالنسبة له فإن العلمني مها توليفة عملية إلدارة ،
.Yves Lacoste2احلرب وتسيري احلكم، وهو ما ذهب إليه يفس الكوست 

1.

1 -Stéphane Rosière : Géographie politique et Géopolitique 2eme édition, Paris, Ellipses Edition
Marketing S.A, 2007,pp 12-13.
2 -IBID, p 12.
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موضوعات علم الجغرافيا السياسية ومجاالته: الفصل الثاني

اجلغرافيا السياسية كعلم يدرس احملددات أو العناصر السياسية املكونة للفضاء األرضي، وهذه العناصر 
مث نتطرق إىل ،أساًسا هي: األقاليم، اخلطوط السياسية وكذا األقطاب السياسية وهو ما سنوضحه يف هذا الفصل

مناذج عن دراسات اجلغرافيا السياسية كجغرافية االنتخابات وجغرافية املوارد املائية كما يلي:  

:موضوعات الجغرافيا السياسية: أوال

I.اإلقليم السياسي يتضمن نوعني خمتلفني من األقاليم هي األقاليم اإلدارية من جهة :األقاليم السياسية
االجتماعية والثقافية من جهة أخرى، واليت تعد مسار من التفاعل والتعقيد كثريا ما والفضاءات

يتخطى حدود الدولة الوطنية.

اإلدارية هي باألساس الدولة أو الدول كعنصر أساسي، ولكن ليست وحدها يف التكوين فاألقاليم 
حتت قومية للدولة، يف إطار جيوبولتيك السياسي للفضاء األرضي، فهناك منافسة متزايدة من قبل فاعلني فوق أو

العالقات الدولية يف العامل املعاصر.

ا  فعلى مستوى أقل من الدولة جند التقسيمات اإلدارية (كالواليات يف اجلزائر مثال)، وكذا الكيانات اليت 
و ما يسمى شخصيات سياسية متفاوتة ومتنوعة، أما املستوى فوق قومي فهو يتمثل يف املنظمات الدولية أ

، سواء كانت ذات بعد عاملي أو إقليمي، واليت تضاعفت خالل النصف )OIGباملنظمات ما بني احلكومات (
، بسبب تطور التكنولوجيا ووسائل النقل واالتصال.20الثاين من القرن 

الثقافية وهذه الفواعل متثل هرم سلمي جديد يف فضاء السياسة العاملية، أما بالنسبة للفضاءات االجتماعية
العابرة حلدود الدول، فهي ال تتطابق مع الفضاء السياسي أو اإلداري الوطين للدولة، فهذه الفضاءات تتميز 

ا، وهي متثل بذلك ظواهر اجتماعية وأهداف ثقافية .1بالتجانس النسيب لسكا

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 31.
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الدولة هي العنصر األساسي يف تشكيل احليز أو النسيج السياسي للفضاء العاملي، وهي  :الدولة.أ
جزء من األرض وجمموعة من البشر إنتظمت كوحدة هلا إجتاه «كما يقول األملاين فريدريك راتزل: 

.1»وشعور خاص وفلسفة أو فكرة واضحة حمددة

خالل هذا التعريف يتبني أن الرقعة اجلغرافية أو األرض ركن لقيام الدولة، ناهيك عن السكان فمن
ا  والسلطة احلاكمة بفلسفة معينة. والدولة قد تكون هلا مساحة جغرافية كبرية أو صغرية، وكل ذلك له عالقة بقو

باحث فالكنربغ يف كتابه عناصر د الجنأو ضعفها بصفة غري مطلقة، ويف تقسيم الدول على أساس املساحة، 
2)، قد قسم دول العامل إىل األحجام اآلتية:Eléments of political Géographyاجلغرافيا السياسية (

Giant Statesالدول العمالقة (أكثر من مليون ميل مربع). .1
Large States.الدول الكربى (بني نصف مليون ومليون ميل مربع).2
Medium Statesالدول متوسطة احلجم (بني مائة ألف ونصف مليون ميل مربع). .3
Small Statesأالف ومائة ألف ميل مربع). 10الدول الصغرية احلجم (بني .4
Microstates or Tinystatesأالف ميل مربع).10الدول الصغرية جدا (أقل من .5

ى اخلرائط، لكن فكرة وجود الدول كحقيقة على هذه وتعترب الدول البيان السياسي األكثر تقدميا ورمسا عل
حدود الدولة الطبيعية وهي غري جمسَّدة فأحيانا يبني الواقع .ليست صحيحة يف الواقعو اخلرائط غري قابلة للجدل

باخلروج ولذلك تطالب عديد الدول.مع ذلك على اخلرائط، فالعالقة بني احلقيقة والتقدمي للخرائط جد معقدة
أو القيام بتسوية قانونية حلدودها، فبعض الدول ال توجد إال يف الواقع أو من الناحية - Facto-إىل امليدان 

ا ترسم خرائط خالية من من قبل اجلميع، وبالتايل فالدول اليت ال تعرتف باالعرتاف، لكنها ال حتض القانونية
حدود هذه الدول.

ا دولتني 20مها؛ الصني الشعبية وعاصمتها بيكني والصني الوطنية تايوان، فنجد فقط فمثال الصني اليت 
ا بعض الدول العربية دولة تعرتف بتايوان، وبعضها تعرتف  بواحدة وال تعرتف باألخرى، فإسرائيل مثال ال تعرتف 

ا اليت تعرتف يف الوقت نفسه بفلسطني، وبعض الدول تعرتف بنفسها لوحدها، كقربص  الشمالية اليت مت وهي ذا

.51ص ، املرجع السابقد. عبد املنعم عبد الوهاب، -1
.20-19ص ص ، املرجع نفسه-2
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ا إال من 1983بسط السيادة عليها من قبل مجهورية تركيا سنة  ، ومت تعمريها بالسكان األتراك لكن غري معرتف 
.1تركيا فقط

حكومة وإدارة وجيش وعلم، ولكن غري معرتف و إىل أن بعض الدول هلا إقليم، عاصمةةكما جتدر اإلشار 
، كما أن 1991من طرف أي كان، ومثال ذلك الصومال الربيطانية سابقا واليت انفصلت عن الصومال يف ا

ا دوليا ولديها مقعد يف األمم املتحدة كعضو مالحظ، لكنها ال توجد يف الواقع على  هناك دول معرتف 
ضو يف منظمة اليونسكو وكذا جامعة اخلرائط، مثل فلسطني واجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية، فاألوىل ع

الدول العربية، والثانية عضو يف منظمة الوحدة اإلفريقية لكن ال جند هلما أثر يف الواقع بالنسبة للخرائط.

فهل حيتكم إذن اجلغرايف إىل التسوية القانونية لتوظيف الدول يف اخلرائط؟، أم إىل البناء اإلقليمي واحلدود 
يف امليدان؟!

، حني حددت النسيج 2002قة منظمة األمم املتحدة قدمت اإلجابة عن هذا السؤال يف سبتمرب يف احلقي
وكذا مونتنيغرو ،ONUدولة، وإذا أضفنا الفاتيكان وفلسطني كعضو مالحظ يف 191الدويل العاملي بعضوية 

.2كم إليه اجلغرايفدولة كعدد حيت195، مع تايوان يصبح العدد 2006ماي 21(اجلبل األسود)، املستقلة يف 

ونقصد به الصفات املعتمدة لتحديد إقليم :La morphométrie territoriale: مقياس إقليم الدولة
الدولة، إما من حيث املساحة أو من حيث الشكل.

دولة تتقاسم مساحة العامل بصفة متفاوتة، ما يقدم لنا نسيج سياسي 195فبالنسبة ملساحة الدول جند .1
جمهرية.وجغرايف دويل غري متكافئ، إذ جند دول كبرية املساحة وأخرى صغرية بل أحيانا 

دولة تتجاوز مساحتها هذا 39، وفقط جند 2كلم699500ويف العموم فإن متوسط مساحة الدول هو 
.3املتوسط

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 31.
2 -IBID, page 33.
3 -IBIDEM , Op.cit, p 35.
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، باعتباره أكرب دولة طوال 1991لدول الكبرية، وبالرغم من تفكك اإلحتاد السوفيايت يف لفمثال بالنسبة 
مليون  17.07، فإن دولة روسيا الفيدرالية تبقى أكرب دولة يف العامل حاليا بـ 2مليون كلم20بـ 20القرن ةفرت 

.2كلم

 كلم مربع، والو.م.إ 9.60، مث الصني بـ2كلم9.97كندا بـ؛ جند  2مليون كلم5إىل 10ما بني أما
، ويف جمموع هذه الدول مع روسيا متثل 2كلم07.7وأسرتاليا بـ 2كلم8.51كلم مربع، الربازيل بـ9.36بـ

، وجند الدول ذات املساحة املتوسطية عددها 2مليون كلم62.2من مساحة العامل أي: ما يعادل 3%
.1كلم مربع000.500ألف إىل 50ني ، مبساحة ترتاوح ب76

 ألف  43، كسلوفاكيا والدامنارك بـ 2ألف كلم50مبساحة أقل من 68وبالنسبة للدول الصغرية عددها
...اخل.2ألف كلم11.4وقطر بـ 2ألف كلم10.4، لبنان بـ 2ألف كلم21، إسرائيل 2كلم

678البحرين و 2كلم751، مثل الدومنيك 2كلم1000يف حني هناك دول جمهرية مساحتها أقل من 
كلم مربع، 298مالديف و 2كلم316، مالطا 2كلم453والسيشل بـ 2كلم6.20، سينغافورة بـ 2كلم

كلم مربع 2موناكو بـ ،كلم مربع21(اجلزيرة) بـ Nouruونورو 2كلم181ومارشال (جزر) بـ 
. 2كلم مربع0.44والفاتيكان بـ 

: احلديث عن شكل أقاليم الدول طور من قبل فردريك راتزل، ورمبا أصبح تقسيما من حيث الشكل.2
والنقل احلديثة اليت االتصالقاصرا بسبب التحوالت اليت يعيشها العامل اليوم يف التكنولوجيا ووسائل 

سة، أصبح ممكن معها تغيري شكل الدول، وإمجاال هناك أربعة أشكال للدولة هي الدول املدجمة واملتجان
زَّأ، وميكن توضيحها كما يلي: 3الدول ذات الشكل الزائد أو اإلضايف، الشكل املمدد وكذا الشكل ا

 الدول المدمجة والمتجانسة الشكلLa forme Compacte: هي الدول البسيطة
واملنسجمة واليت ميكن استغالل مساحة أكرب من أراضيها بسهولة تامة وبأقل التكاليف، سواء من حيث 
النقل كربط احلدود بعضها ببعض أو باملركز، أو من حيث االستغالل ملساحات أقاليمها كفرنسا، بولونيا، 

أنغوال...اخل.

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 36.
2 -IBID, page 36.
3 -Ibidem, page 36.
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 الدول ذات شكل زائد أو إضافيappendiculaireLa forme:دول عرفت دمج هي
إضافة أراضي وأقاليم إلقليم مركز الدولة، حىت يسهل الربط بينها وبني هذه األقاليم، وهي الفكرة اليت 

ال احليوي". ا اجليوبولتيكيون األملان يف إطار جتسيد فكرة "ا جاء 

Tyrolسبة ألقاليم تريول النمساوية وممكن تكون هذه اإلضافة بالزيادة أو بالنقصان كما هو األمر بالن
autrichien بني النمسا وإيطاليا، 1918، اليت أدجمت برتاجع حنو األرض املركزية للنمسا، بعد أن قسمت يف

.01، أنظر إىل اخلارطة رقم Innsbruckبعاصمتها إينزبروك احتفظتحيث 

تبين موقع تيرول النمساوية 01خارطة رقم 

. 02/01/2016, 11h15Biw=النمساوية+تريول&https://www.google.dz/search?q:source
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املستشار اليت مسيت من طرف La Bande de Caprivien Namibieكما جند كربيفي النمبية 
ا أرض تنحدر بني أنغوالLeon Von Capriviاألملاين ليون فون كربيفي  وتسوانا، زامبيا وإىل حد ما وب، أ

جنوب إفريقيا، أنظر باجتاهي وكوندو، اليت تقطع األراضي النامبية حنو الشرق ز زميبابوي، وتشتهر بنهريها الزمبي
.02اخلارطة رقم 

كبريفي النمبيةتبين موقع  02خارطة رقم 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caprivi_(r%C3%A9gion.02/01/2016,11h50.(source:

الدول ذات الشكل الممدد:La forme étirée:خطوط العرض  باجتاهدول اليت متدد الو هي
خطوط الطول كالشيلي، إيطاليا، النرويج يف أوربا، البنني، باجتاهمتدد كالنيبال و غامبيا، أو الدول اليت

الطوغو أو مالوي يف إفريقيا و الالووس يف آسيا.
الدول ذات الشكل المجزأLes Territoires morcelés ا أقاليم : هي الدول اليت 

د فيها أو منيز فيها جزء أو إقليم جنحيث املساحة، لكن يف العموم باعدة وأحيانا متقاربة من جمزئة و مت
حتيطها دول أخرى، ال تكون تابعة هلذه املعزولة واليت رئيسي ملحق بأقاليم جمزَّئة ومتباعدة، وهذه األقاليم 
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اليت تعد أكرب الدول احمليطة، وإمنا تابعة لسيادة الدولة املالكة أو الرئيسة. ومثال ذلك: جزر آالسكا
ا األمريكيةمن األراضي %16.2بنسبة 2كلم1518000األقاليم عزلة يف العامل مبساحة  ، ولكن 

.األمريكينيمن السكان %0.2فقط 
، (أنظر Soltanat ou Darussalam Brunieجند سلطنة بروين اندونيسياوار جبويف آسيا 

على الشرق من منطقة Daerah)، حيث تتشكل من منطقتني جمزَّئتني، األوىل هي ديراح 03اخلارطة رقم 
كلم 5770من مساحة سلطنة بروين %22.6كلم مربع، أي: 1304مبساحة Temburongتومبورونغ  

يقع يف الدولة الفيدرالية ، الذي limbangاألكرب من السلطنة مبمر لونبونغ اجلزءمربع، واليت عزلت عن 
.1املاليزية

تبين موقع سلطنة بروني مابين اندونيسيا وماليزيا 03خارطة رقم 

.02/01/2016,12h20.www.worldatlas. com/webimage/countrys/asia/bn.htm: http://Source

ائي، فهناك من يعتمد معايري وجتدر اإلشارة إىل أن مقياس الدولة حسب  املساحة أو الشكل غري مطلق و
واستهالكلذلك عنصري إمجايل اإلنتاج احمللي SJostedرى لقياس إقليم وقوة الدولة، حيث حدد جوستد خأ

االقتصاد، فقد وضع عوامل أخرى لقياس قوة وإقليم الدولة وهي: Germanأما الباحث جريمان.الطاقة

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, pp 36-39.



جماالتهاجلغرافيا السياسية و موضوعات علم الفصل الثاين

16

شمل املوارد الزراعية واملعدنية والصناعية واملواد اخلام، وكذا املساحة من جهة أخرى والسكان والقوة القومي الذي ي
.1العسكرية

:tatiqueséLes territoires infra et supraق قوميةو األقاليم تحت وف.ب
إن الدولة ليست هي العنصر الوحيد الذي يشكل النسيج الدويل العاملي، فاجلغرافيا السياسية 
تم بدراسة مستويات جديدة للسلطة تنافس الدولة، وهي املناطق أو  واجليوبولتيكا املعاصرة 

.الدوائر كعنصر أو مستوى أقل من الدولة، وكذا املنظمات الدولية احلكومية عرب أو فوق قومية
فهي تتشكل من العناصر نفسها اليت تشكل الدولة، : بالنسبة لألقاليم تحت قومية (أقل من الدولة).1

ا إىل الدولة منذ بدأت تقوم بعملية تنظيم شؤون جماهلا  لكنها تتميز بطابعها اإلداري وهي تعود يف نشأ
ا. الداخلي الذي تبسط عليها سياد

احلجم أو الدور، فمثال على أساس احلجم جند اإلقليم من الدرجة وهذه األقاليم قد تنشأ على أساس 
مث ، مث الوالية مث البلدية، ويف فرنسا جند املناطق أو النواحياألوىل يتمثل يف الوزارة مثلما هو موجود يف اجلزائر

، السياحة، ، كما جند األقاليم داخل الدولة تقسم على أساس الدور، كوزارة الصناعةاملقاطعات مث البلديات
2التعليم العايل والبحث العلمي، الدفاع، اخلارجية...اخل.

هذه األقاليم متثل :Les territoires supraétatiquesبالنسبة لألقاليم فوق القومية.2
مكون جديد للفضاء السياسي العاملي بالنسبة لدارس خصوصية العام املعاصر وهي منظمات دولية، و 

د عددها يزيد جنو توقعها الدول، اتفاقيات) بناًءا على OIGوتنشأ هذه املنظمات (اجلغرافيا السياسية، 
منها ذات بعد عاملي كمنظمة األمم 80منظمة ذات بعد إقليمي و 230منظمة منها 300عن 

املتحدة والفيفا...اخل.

جغرايف أو أساس ارتباط علىشكل من دولوللتمييز بينهما يستخدم معيار التمثيل، حبيث أن األوىل تت
األوبك أو جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة اإلفريقية أو أو اقتصادي...اخل، كمنظمة دول ديين أو لغوي

.211-210ص ص ، املرجع السابقنعيم الظاهر:د. -1
2 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 40.
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، أما املنظمات احلكومية الدولية فهي جتمع معظم دول العامل، وتلعب )04رقم رطةامنظمة سيداو (أنظر إىل اخل
.1ملتحدة، اليونسكو...اخليف مسار العوملة، كاألمم ادور هام

الجغرافي للمنظمات الدولية اإلقليمية والعالميةعتبين التوزي04خارطة رقم 

إقليمأيففي :Les aires Socioculturellesالفضاءات اإلجتماعية الثقافية .ج
الدميغرايف) النمو ،احلركية،الكثافة،ميثلون صفات عددية (العدديسكنون و األفرادجند جمموعة من 

) فكلمة فضاء اجتماعي ثقايف مستوى املعيشة،الثقافة،الدين،ميزات نوعية (اللغةأووصفات 
واحد شعب داخل حدود دولة إقليما قد جند يف ذوهل.تعين خصيصا امليزات النوعية للشعوب

ليمإقعدة شعوب داخل األخريحدود اجتماعية وثقافية تعطينا يف هبينتفرقولكن واحدة .
.واحد

اليوم صبحتألكنها ،منا اهتم فقط بالدولةإو ا راتزل يف كتاباتههليإمل يشر ن هذه الفضاءاتأىل إري شون
صدام ـ"يف ما يسمى ب1997ون سنة تة صامويل هنتغبخاصة بعد طرح مقار ،بولتيكمن صميم موضوعات اجليو 

.Choc des civilisations"احلضارات

من خالل 1997عام Cnafouة هو كنافو الفضاءات االجتماعية الثقافية هلذهول من تبىن دراسأو 
تم يف حني جند معظم اجلغرافيني و الد،دميغرافيةةبمقار  ات العددية هلذه ال بالصفإراسات البشرية منذ سنني ال 

ا  ،قد جندها يف شكل مهين كالنقابات واحتادات العماله الفضاءاتذوه2سهلأكثر استخدام و أالفضاءات أل
وقد ...اخل،بوذيو مسيحي،واحد كمسلميف شكل ديين من خالل وجود معتقدوقد جندها اخل. الفالحني ...

...اخل.و رأمسايلأشيوعي،جندها يف شكل أيديولوجي كاشرتاكي

،سبوكيلتواصل االجتماعي كالفالن من فضاءات يوجد اآلعالمي مثل ماإوحىت يف شكل فكري 
...اخل.التويرت

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 67.
2 - IBID, p 76.



جماالتهاجلغرافيا السياسية و موضوعات علم الفصل الثاين

18

II.دارية داخل قاليم اإلو حدود األأقاليم الدول أاحلدود هي اخلطوط اليت ترسم : الحدود السياسية
مثل ،قبائل يف الدولة الواحدة ألغراض سياسيةحىت تلك اليت متيز بني وأ،الدولة الواحدة

ل بينا من قأما ر كلح احلدود استخدم يف خضم احلروب  ومصط،الفضاءات االجتماعية الثقافية
ن.ملااأل

وقد .سيادة الدولا تنقص من أأي:ولتيكا بعة نوعا ما مع اجليو يو احلدود قد تكون دولية وهي تعين القط
ة بالفضاءات االجتماعية و خاصأقليمي ات البعد اإلذو خاصة باملنظمات احلكومية أدارية داخل الدول إتكون 

.ثقافيةال

حلدود اليت تفصل هي ا: Les frontières internationales: الحدود الدولية.أ
وهي ختتلف ،رضية وهي موجودة لدى كل الدولأه احلدود قد تكون ذوه،كثرأو أبني دولتني 

ه احلدود قد تكون عبارة عن خطوط متاس بني ذن هأكما ،موقعهامساحتها و و من حيث طبيعتها 
،ر بنسبة معينةوقد تكون موجودة بالنسبة للدول اليت تطل على البح،الواحدةعدة دول والدولة 

ا اتفاقية مونتغباي لقانون البحار سنة ذقليم حبري والإفتكون لديها  ميل 12ـب1982ي حدد
ه احلدود جوية وفقا ملا حددته اتفاقية شيكاغو لتنظيم املالحة ذن تكون هأكما ميكن ،حبري
.البحر لغاية السماء املفتوحرض و وهي خطوط عمودية مقارنة باأل،اجلوية

كوضع العلم ،سلوكيات معينةقيمة يف التمثيل من خالل رموز و ه احلدود تعطي للدولةذن كل هأويالحظ
التحديد لصفة الدولة يف جوازات ،و لوحات الرتقيم على السياراتأملصقات ،القنصلياتيف السفارات و 

ل بظم مؤخرا من قنو من خالل استفتاء كالذي وهذه احلدود قد ترسم سلميا بناءا على اتفاقية، أ.اخلالسفر...
ثناء النزاعات و احلروب.أكما قد ترسم عسكريا ،بريطانيا يف ايرلندا الشمالية

النوع ذايف ه:الثقافيةقليمية والفضاءات االجتماعية و دارية وحدود المنظمات اإلالحدود اإل.ب
احلدود قليمية و جية بالنسبة للمنظمات الدولية اإلاحلدود اخلار و ،داريةو اإلأد احلدود الداخلية جن

الثقافية.االجتماعية
وقد تسمى ،قليم الدولةإداريا واليت تقسم كل إكيلها شهي احلدود اليت يتم ت:بالنسبة للحدود االدارية.1

ا ...اخل،و نواحيأمقاطعات  ولتيكية بتكون مصدر لرهانات ومشاكل جيو قد حيانا أوهي مهمة أل



جماالتهاجلغرافيا السياسية و موضوعات علم الفصل الثاين

19

حيث قد ،قوم بهتي ذسرتاتيجي املتنوع الاإلرىل الدو إمهيتها ترجع أن إويف العموم ف،ساسية للدولأ
ا مهمة أكما،املستوى احمللي:يأو البلديات أستوى النواحي متكفل بانشغاالت املواطنني على ت

ا على البقاء و التحمل مثلها .مثل احلدود الدوليةلقدر

:اإلداريةنواع من احلدود أوجند ثالثة 

ا لتسقاليم بتشريعات ين حتتفظ األأو الفدرالية أدارية يف الدول الكونفدرالية احلدود اإل ري يخاصة 
ا املالية و  الدستورية فهي تكون تابعة عدا القضايا العسكرية و ما،االجتماعيةدارية و اإل،االقتصاديةشؤو
.إ.م.ن بالنسبة للوأكما هو الش،للسلطة املركزية

 و طول أن تفصلها سلسلة جبلية أات الوضع اخلاص وعادة ما تنشأ خللل جغرايف كذاحلدود
ا مع التبعية للمركز،...اخل،املسافة مثل الواليات املنتدبة اليت فتكون لديها سلطة يف تسيري شؤو

.دارةطن من اإلاف تقريب املو دالية عني صاحل و كتحدثت يف اجلنوب اجلزائري مؤخرا  اس
خرىالقا انفصال جغرايف مع احلدود األطإدارية اليت تنشا يف الدول املركزية ولكن ال تعين احلدود اإل،

دف التحنشاؤها يعود لدور األإمنا إو  كالعواصم مثل (شؤون الدولة كم يف تسيري قطاب السياسية 
تكون الواليات تابعة هلا ولكن ليست قطيعة جغرافية).ية مثال عاصمة اجلزائر ال

ات ذللمنظمات الدولية ارجيةي تلك احلدود اخله: (OIG)قليمية حدود المنظمات الدولية اإل.2
نقاط التماس اليت تربط الدول ساس جغرايف من خاللأا على هيتم حتديدعادة ماو ،قليميالبعد اإل

ساس أعلى أ وقد تنش،...ورويبحتاد األاإلو كجامعة الدول العربية،عضاء يف املنظمةعضاء من غري األاأل
ومنظمة التعاون والتنمية وبكن تكون اقتصادية كمنظمة األأك،عضاء املنظمةأاملصلحة اليت جتمع 

.عد جغرايف ألعضائها لكنها متقاربة من حيث املصاحلاالحظ تبنحيث ،OCDEاالقتصادية 
سس اقتصادية أقاليم على نفصاالت بني األإو أنقطاعات إة عن هي عبار :والثقافيةالحدود االجتماعية .3

فتطرح ،اخلمهندسني ...)،و حىت مهنيا (الفالحنيأن يكون فضاء متفوق جتاريا واقتصاديا أك،ثنيةاو أ
اخل....الدينو العادات،و يكون فيه اختالف يف اللغةأمسالة االنفصال 
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III.قاليم أليت تلعب دورا يف التحكم وبناء ايقصد بالقطب السياسي العواصم:قطاب السياسيةاأل
حبيث قد جند عواصم ،ن كلمة القطب السياسي تعين ظواهر متعددةأكما ،الدول السياسية

،اقتصادي،دور سياسياففي الواقع قد يكون هل،مغايرة لتلك اليت تكون مصدر قرارات مركزية
.رمزيةو ،روحية،قطاب ثقافيةأكون تكما قد ،يا يف الدولةو تكون عبارة عن مؤسسات علأ

و الرمزي أ،ي تلعبهذلك من حيث الدور الوظيفي الذات بعد معقد مثلها مثل احلدود و ذفاألقطاب 
قاليم قطاب من رحم قيام األاألذههشأن تنأوميكن ،سرتاتيجية كرهانات كربى للدوللقيمتها التمثيلية واإل

فمثال قيام ،قاليم سياسيةأاء شنإي مينحنا فيما بعد فرصة ذلقطاب هو ااألهذهنشاء إن أو أ،السياسية للدول
نس اء العاصمة بيو شنإدى أيف حني ،بولونيا بالنسبة للعاصمة فرصوفياذاوك،دولة اسبانيا ولد لنا العاصمة مدريد

.1رجنتنيدولة األملقياأيرس 

،املدينة اليت جتمع مراكز القرار السياسي للدولة سواء احلكومةي هالعاصمة نظريا :وال العواصمأ.أ
ولكن ،دارة شؤون الدولإحبيث هلا دور حمدد يف ،دارية العلياا هيئتها اإلذو وزارات وكأجمالس 

ويف بعض الدول  ،العواصم قد جتد واحدة مركزية يف دولو ،ثقايفعلمي و ،يضا وزن اقتصاديأ
...اخلمريكيةوالواليا ت األ،تقلة على الفيدرالية مثل الكانتوناتجند عواصم مس،كالفيدرالية

منها يف الدول الفيدرالية اليت تنافسها عواصم فضلأوالعاصمة يف الدول املركزية واملوحدة تظهر بشكل 
ا الفيدرالية ،مستقلةملنطقة و أي مصدر السلطات العمومية للدولة هن العاصمة أكما،المركزية يف اختصاصا

ريعية مثل الربملان شتو ،و القصر امللكيأ،ية مثل رئاسة اجلمهوريةيذوهي تتميز بتمركز السلطات السياسية كالتنف
.(la chacellerie)دارية القضائية يف فرنساات اإلئو اهليأو قضائية مثل جملس الدولة أ

زمات السياسية ثناء األأحيانا يكون مؤقت خاصة أئي و ان حتديد العاصمة قد يكون أىل إرة شاوينبغي اإل
ا للظروف اليت هليماقأري شؤون يىل جانب العاصمة املركزية اليت تعجز عن تسإااء عاصمة مؤقتشنإفيتم ،منيةواأل

ا ىل جزيرة فيشي  بربيطانيا ألسباب إومن بورد1940دارة العاصمة سنة إكقرار احلكومة الفرنسية بنقل ،ذكر
.2منيةأدارية و إ

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 173.
2 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 174-175.
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.قاليمشؤون األحىت تتمكن من تسيري،يتم اختيار مساحة العواصم يف املدن الكربى للدولاوعادة م

قطاب السياسية العواصم ليست فقط تلك األ:خرىرار األقو مراكز الأالعواصم السياسية .ب
قطاب ثقافية  أاوأ،كرب املنظمات الدوليةأامدن ،عواصم اقتصاديةهي ضايأمنا إو ،الناشطة

تمع بكاملهوتؤثر على ،يضا دورا سياسيأكبرية تلعب  .حياة ا
تلك ل الدولة غريخقطاب املتواجدة يف منطقة عمرانية داي تلك األهالعواصم االقتصادية.1

ن الدول عادة ما تضع إفنظرا ألمهيتهاو ،و السياسيةأدارية اليت توجد فيها العواصم اإل
ا عاصمة سياسية فيدرالية و مريكيا ت املتحدة األفالوال،عواصم مزدوجة رى منافسة أخية 

د العاصمة السويسرية جنويف سويسرا ...نطنشي العاصمة االقتصادية نيويورك مقابل واههلا 
وجند يف ايطاليا العاصمة ،و املسماة جبنيفأخير و ز بورن تنافس العاصمة االقتصادية 

ا هزيليا تنافسيويف الربازيل بر ،االقتصادية ميالنوا العاصمة هالسياسية روما تنافس
اخل....ساوباولو

يضا عواصم هلا دور اسرتاتيجي أهي عواصم املنظمات الدولية العواصم الدينية والثقافية و .2
قدس مثال اليت كمدينة ال،ثقايف،ات طابع ديينذوقد تكون ،مثلها مثل العواصم السياسية

و مكة املكرمة اليت تعترب أ،املسيحيةو سالم اليهوديةاإل:يهثقافات جتمع عدة ديانات و 
اايطالييف و مدينة الفاتكان اليت تعد عاصمة دينية أ،اصمة احلج بالنسبة لكل املسلمنيع

مرجعية زهر يف القاهرة كعاصمة دينية و و مسجد األأ،خاصة بالعامل املسيحي الكاثوليكي
قطاب فهي تلك األ،مقر املنظمات الدوليةالعواصم ما أ.يف العاملالسنيني ملعظم املسلمني 
و الندوات أة ثناء االجتماعات الرمسيأيف تنظيم شؤون املنظمات الدولية اليت تلعب دورا 

نا بالنسبة و العاصمة فيأ،مم املتحدةلعاصمة نيويورك بالنسبة ملبىن األكااخل،  ...ميةلالع
اخل..ورويب..ر االحتاد األبروكسل بالنسبة ملقو العاصمةأوبك ملنظمة األ

:نماذج عن الدراسات الجيوبولتيكية:ثانيا

للجيوبولتيكا، حيث راح اجلغرافيون السياسيون فيما بعد يطورون من املوضوعات ظهرت منظورات جديدة
اليت تدرسها اجليوبولتيكا، من خالل إجراء البحوث يف جغرافيا املوضوعات التقليدية يف العالقات الدولية.
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فقد ركز مثال الباحث نيجمان على دراسة اجلغرافيا الديناميكية للحرب الباردة، يف حني درس غرنت وأنو 
Grant et Agnew جغرافيا التجارة، ودرس أيضا غرنت ونيجمان 1966سنةNijman 1979يف ،

.1جيوبولتيكا املساعدات اخلارجية 1994سنة Holdarمع هولدر 

هولة يف منطقة القطب اجلنويب (أنتاركتيكا) 1997سنة Doddsكما وفرت دراسة دودز  ، للقارة ا
إستبصارات جديدة يف أقدم قضايا اجليوبولتيكا عهدا، يف حني دجمت بعض موضوعات اإلقتصاد السياسي يف 

السياسيلالقتصادبوضعها علم جديد 1996اجليوبولتيكا، وخباصة موضوع اهليمنة من طرف أنو وتايلور سنة 
الدويل، كما جند فريق من الباحثني وقد طور "جيوبولتيكا نقدية" تستخدم التفسريات "ما بعد البنيوية" 

.2للممارسات اجليوبولتيكية، ناهيك عن فرع اجليوبولتيكا اجلغرافية

سنناقش مضمون منوذجني منها مها جغرافيا االنتخابات وجغرافيا املوارد والدراسات،وضمن هذه الفروع 
ئية.املا

ليب البحث لديها نظرا للتعقيد ساأفت اجلغرافية السياسية تطور يف مناهج و لقد عر : االنتخاباتجغرافية.أ
ظهرت دقا بعد احلرب العاملية الثانية ولالسيم،الظواهر السياسيةي بات يشوب العالقات الدولية و ذال

ا ذمن العاملي وكالسالم واأل،كجغرافية الصراع الدويل،فروع جديدة يف دراسة اجلغرافية السياسية املعاصرة
سا ر اعلى يد الباحث الفرنسي سيجفريد د20نشأت يف العقد الثاين من القرن جغرافية االنتخابات اليت 

.3بني خرائط التوزيعاتوقارن بينها و ،لفرنسية على اخلرائط اجلغرافيةألول مرة نتائج االنتخابات ا

لهيوحتليل تصويتهم ومتث،الناخبنيسلوك يفثرهاأاملؤثرات  اجلغرافية  و و تدرس جغرافية االنتخابات العوامل و 
.4لك النتائج اليت حتددها مراكز القوىقليمي لتإلاإلظهار التباين اجلغرايف و ،خرائط مكانية على 

نظمة لليربالية ارتبطت بظهور األ،ات الناخبنيية املرتبطة بدراسة االنتخابات وسلوكاجلغرافية السياسو 
مهية اجلغرافية أولكن خيتلف الباحثني يف مدى ،املشاركة للناخبنيتيح الفرصة يف التمثيل النيايب و الدميقراطية اليت ت

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 173.
2 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 174-175.

جغرافية اإلنتخابات ، نقال عن: عبد اجلليل عبد الفتاح:1: حماضرات لدى كلية الرتبية جامعة كربالء، صجغرافية االنتخاباتد. رياض اجلميلي: -3
.2ص، 2002أطروحة دكتوراه كلية اآلداب، جامعة بغداد، يف اليمن

.7، ص 2000، 46عن: فؤاد محة خورشيد: جغرافية االنتخابات يف اهلند، جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية، العدد ، نقال2املرجع نفسه، ص -4
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ا تدرس جغرافية التصويتطراأا تزيد يف الفجوة بني املركز و أفالبعض يرى ،االنتخابية ثري جغرافية تأو ،فه أل
يديولوجي يف توحيد إن جغرافية االنتخابات هلا دور أر خيف حني يرى البعض اآل،ا جغرافية التمثيلذالتصويت وك

1ىل الساحات الدستورية .إبنقل الصراعات بأمان ،احلفاظ على بقائهقاليم املركز و أ

ها بتونس،مسارهاو مصدرها،علم يدرس مكان تواجد املياههي فرع و :جغرافية الموارد المائية.ب
و أ،اراملناطق سواء من األتلفات اليت ميكن احلصول عليا يف خمكميلاستشراف الصور املستقبلية لو 

اخل.والبحار...،و البحرياتأ،مطاراأل

صبح ضمن امللفات والقضايا أو ،ساسي للحياةأمن كونه عنصر يتأهتمام بدراسة اجلغرافيني للماء ياالو 
م يتال ىل إيؤدي يسمى بالعجز املائي أو الفقر املائي، والذي كثريا ما ما يف إطار نسانية مجعاء اإلتطرح للنقاش و

.ولتيكيةبات رهانات جيو ذصراعات ونزاعات

خاصة الوكاالت التابعة ،ا الفرع من اجلغرافيا السياسية هو اهتمام املنظمات الدوليةذمهية هأوما يزيد من 
حيث 1994ومؤمتر ريودي جانريو عام ،1992ما تأكد يف مؤمتر دوبلن سنة هوو ،لألمم املتحدة مبلف املاء

معرضة كلها ،النظم االيكولوجيةمن الغذائي والتنمية الصناعية و واألهنسان ورفاهن صحة اإلأىل إشارة متت اإل
املياه يف الطبيعة توجد و .2راضي بفعالية تزيد عما كانت عليه يف املاضيارد املائية واألدارة املو إمل تتم للخطر ما

).يف شكل جليد(كل صلب شو على أ،احمليطاتار والبحار و األكار وسائل  على شكل خب

1455ـبا كمية من املياه تقدرهتوجد في،مليون كلم مربع510مجاالإرضية وتبلغ مساحة الكرة األ
.3ارج اليابسةخ:يأم مكعب موجودة يف مساحة البحار واحمليطات لك7013ا همن،مليون كلم مكعب

.40، ص2003، 2، جاجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصربيرت تايلور وكولن فانت: -1
.9، ص 1999، عمان، دار صفان للنشر والتوزيع، 1، طجغرافية املوارد املائيةحامد اخلطيب: وحسن أبو مسورود-2
.10، ص املرجع السابقحامد اخلطيب: وحسن أبو مسورود-3
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المدارس الفكرية الجيوبولتيكية: الفصل الثالث

لقد كان لألملان الفضل يف وضع أسس اجلغرافيا السياسية يف صورة اجليوبولتيكا، فكان من بني هؤالء أبو 
بتوسيع رقعة الدولة عن ) الذي نادى1804- 1724اجلغرافيا السياسية احلديثة ومؤسسها هنريك فون تريسك (
يف تطوير هذا املوضوع: فكان يرى أن القارات اأسهمو طريق الفتح العسكري، ويعترب كارل ريرت واحدا من الذين 

.1وهو الكرة األرضية احليةأعضاء رئيسية لكائن حي عظيم أال 

ال احليوي تتطور لدى الباحثني األملان، خصوصا بعد  انيا على فرنسا عام أملانتصارلقد أخذت فكرة ا
.2، وظهورها كدولة منافسة لربيطانيا يف جمال الصناعة والتجارة1870

ا بني الدول، يو  مث تبعه  عد األملاين فردريك راتزل أول من درس وعاجل املكان واملوقع، معاجلة منسقة ووازن 
يف لتأيتماهان من املدرسة األمريكية، وكذا ألفرد كيلن وهاوس هوفر، ورد عليهم من املدرسة الربيطانية ماكيندر 

لتطوير الفكر اجليوبولتيكي املدرسة الفرنسية، هلذا سنتطرق للمرتكزات الفكرية هلذه املدارس االجتهاداتآخر 
على النحو اآليت: 

: المدرسة األلمانية: (القوة البرية):أوال

، وكان 1ا يف أملانيا بعد احلرب.ع.لقد أصبحت اجلغرافيا السياسية من أهم املوضوعات وأكثرها شيوع
زمت يف احل صلح (فرساي)،  ةرب، اضطرت لتوقيع معاهداحلافز الرئيس لذلك هو احلرب نفسها، فأملانيا بعدما ا

األملان، للبحث يف كانت مهينة بالنسبة إليها، فدفعت هذه اهلزمية برجال الدولة واملفكرين والقادة العسكريني
جمدهم القومي، ومنح أملانيا تربيرًا جزئيا للتوسع على حساب الدول الستعادةوضع آليات أسباب تلك اهلزمية، ب

ال احليوي"، اليت ت ثا عن املساحات احليوية الشاغرة، قوم على استخدام القوة الربية حبالحًقا يف إطار فكرة "ا
اجليوبولتيكي"، هندس له يف البداية "الفكر ام جديد أطلق عليهجديدة أصبحت فيما بعد أسس قيفوضعوا قوانني 

كما يلي:مثلما نوضحهراتزل مث كيلن وهاوس هوفر

.55-54ص ص ، 2006، األردن، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، 1، طاإلسرتاتيجيةاملدخل إىل دراسةأ.د عبد القادر حممد فهمي: -1
.55املرجع نفسه، ص -2
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يعترب فريدريك راتزل أول من درس أمهية العامل اجلغرايف وأثره : )1904-1844فردريك راتزل: (.أ
ة ، متأثرا بالظروف السياسي1870على قوة الدولة، وقد قدم أفكاره بعد إمتام الوحدة األملانية سنة 

.1والتيارات الفكرية اليت سادت يف أوربا آنذاك

ى راتزل دراسته اجلامعية  البوليتيكنيكية يف كازلسروة، حيث تلقى الدروس يف اجليولوجيا، الباليونتولوجيا، أ
ر إيرنست غيكل، الذي كان أول من والزوولوجيا*، وأكمل دراسته يف هايد لربج أين تتلمذ على يد الربوفسو 

اليت خاضتها فرنسا ضد بروسيا وعدد من الدول 1870وشارك يف حرب .مصطلح "علم البيئة"ستخدم ا
األملانية، حفاظا على هيمنتها يف منطقة أوربا، فقد تطوع راتزل يف هذه احلرب أين نال وسام الصليب احلديدي 

.2على شجاعته

ينه متكامل، فهو جغرايف تكون فاجليوبولتيك كمنهج وضع من قبل فريدريك راتزل، وساعده يف ذلك تكو 
) وأليكسوندر هومبولد 1882- 1809والعلوم الطبيعية، وكان متأثرا بأحباث داروين (يف الصيدلة 

Alixandare Hambolt)1769 -1859 حيث كان مهتم بالعالقة بني الفضاء الطبيعي ،(
تمعات، وطور من األفكار حول اجلغرافيا البشرية يف كتاب من جزئني ن ، إذ 1891مث 1882شر ما بني وا

أسست لعلم اجلغرافيا السياسية، إذ درس 1897يعد أول دراسة جغرافية بشرية، مث نشر بعد ذلك ورقة حبثية يف 
.3فيها تأثري املساحة يف الدولة

لقد تأثر راتزل بنظرية النشوة واالرتقاء، وآمن بأن الدولة كائن حي ينمو على حساب الكائنات األخرى 
ا كائنات مرتبطة 1897طريق القوة، ففي كتابه: "اجلغرافية السياسية" سنة ل عنالدو  ، عرف راتزل الدول على أ

باألرض، وقد كان مهتما بأال تأخذ مقولته املضمون اللفظي فقط "وهذا ما حدث فيما بعد".

.61، ص املرجع السابق:أ. د عبد القادر حممد فهمي-1
* الباليونتولوجيا: علم احلفريات القدمية، الزوولوجيا: علم احليوان.

، ص ]د.ت.ن[، ]د.م.ن[. (ترمجة: عماد حامت)، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، مستقبل روسيا اجليوبولتيكيأسس اجليوبولتيكاألكسندر دوغني:-2
71 .

3 -Stéphane Rosière, Op.cit, p .13
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مثل الكائنات احلية متر خالل العملية التطورية، فإما أن تنمو أو تتحلل وتتالشى، حيث ال فالدولة
تستطيع البقاء ساكنة لطبيعتها. كما نبه راتزل إىل اآلثار احلتمية لألوضاع اجلغرافية يف تشكيل خصائص وسلوك 

تمعات البشرية من خالل إظهار أن السياسة جتري على مقتضى حتميات جغرا .1فية كاملوقع واملناخ والتضاريسا

أي: عام 1896لقد وضع راتزل ما أطلق عليه "قوانني النمو املساحي للدول"، يف ورقة حبثية نشرت يف 
: 2قبل نشر كتابه الشهري "اجلغرافيا السياسية"، وأوضح راتزل سبعة أسس لكي تنمو الدولة بصورة سليمة وهي

ا .1 اتنمو مساحة الدولة بنمو حضار : تنمو مساحة الدولة مع منو نفوذها احلضاري وثقافة سكا
رافية من فسي أو العقائدي بني الوحدات اجلغأو لغتها. فالرتابط النامن خالل انتشار ديانته

ا  املمكن أن يكتمل برتابط سياسي، ومن مث فإن املناطق املتامخة حلدود دولة يتحدث سكا
جغرافيا سهال يف املستقبل للدولة اجلار، امتداداأن ميثلوا بلغتها ويعتنقون ديانتها، من السهل

لوماسية.رغبت يف التوسع بطرق عسكرية أو دبوذلك إذا ما 
لى املوارد وحماولة ع: فزيادة عدد السكان تعين زيادة الضغط منو الدول يكون الحقا لنمو السكان.2

اورة أو السفر لرحالت جتارية، وهو ما خيلق  نوعا من إجياد خم رج عن طريق اهلجرة إىل املناطق ا
والتفاهم عن طريق التجارة، أو بوجود األلفة بني سكان اإلقليمني فتزداد أواصر هذه العالقة 

ار والبحريات والبحار أو عدم وجود عوائق اتصالوسائل  طبيعية تسهل التقارب مثل: األ
ة تفصل سكان اإلقليمني. طبيعي

: تزداد هيمنة الدولة ذات القوة الكبرية تتسع الدولة عن طريق ضم وحدات أصغر أو دجمها.3
وتأثريها على ما جياورها من وحدات سياسية اصغر، ومن مث تظهر صورة واضحة للتبعية من 

ة، للدخول الوحدات الصغرية هلذه القوة، وتظهر رغبة شديدة من سكان هذه الوحدات الصغري 
اورة يف شكل تكتالت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. مع الدول الكربى ا

: فالدولة كلما كرب عدد السكان فيها كلما  احلدود هي اإلطار اخلارجي للدولة وتتسع بنمو الدولة.4
فإن احلدود أو اإلطار اخلارجي للدولة يتغري بتغريافق مع حجمها. ومن مث كانت هلا حدود ال تتو 

احلجم.

، ص 1973، بريوت، دار النهضة العربية، مدخل إىل العالقات الدولية: د.حممد طه بدوي: نقال عن، 35، ص املرجع السابقد. نعيم الظاهر، -1
84.

.63، ص املرجع السابقأ.د عبد القادر حممد فهمي، -2
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احتالل بو : فهي تسعى للتوسع والنمالدولة يف منوها تسعى دائما لضم املناطق ذات القيمة.5
ار، املمرات املناطق ذات القيمة اال قتصادية أو املوقع اإلسرتاتيجي كـ: السهول، األودية، األ

البحرية...اخل.
ار النمو والوحدة تنتقل من : فأفكإن التوسع األرضي للدولة البدائية يأيت مبثريات من اخلارج.6

الدول الكربى إىل الوحدات السياسية الصغرية ذات اجلذور الثورية، أو اليت تربز فيها شخصية 
اورة وضمها وبداية التوسع وازدياد النفوذ  قيادية، فتبدأ هذه الوحدة يف قيادة الوحدات ا

املساحي. 
: فعملية التوسع مستمرة وهي تقود لدولتنتشر عدوى الضم واتساع املساحة بصورة سريعة بني ا.7

لتوسع آخر يف إطار التصارع بني الدول إلثبات الذات، وقد عدل راتزل من هذا القانون فقال 
مشريا إىل استغالل املساحات الكبرية ستكون أهم .إن األرض ال تتسع إال لدولة كبرية واحدة

، وكان 20، على أن تتحكم الدول الكبرية املساحة يف تاريخ العامل يف القرن 20ظاهرة يف القرن 
.1يقصد روسيا يف أوراسيا والو.م.إ يف أمريكا الشمالية

الل خمن قبل الربيطانيني واألمريكيني ة انتقادا كبريا، خاصة ملانيكر راتزل واجلغرافية السياسية األلقد انتقد ف
سنوات احلرب وذلك لسببني: السبب األول ألنه أملاين، والثاين ألنه استخدم لفظ "قانون" يف تفسريه لنموذج 

فهذه القوانني حسبهم ليست ضرورة ملزمة، كما ال ميكن مقارنة الدول بالكائنات احلية، .النمو املساحي للدولة
م. مادام ال توجد عالقة تطابقية بينهما، بل توجد عالقة تبادلية بني األفراد واألرض اليت حيصلون منها على قو

.18، ص املرجع السابقد. نعيم الظاهر، -1
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:)KjellenlfoRud)1864-1922رودولف كيلن .ب

ميالد أحد أهم الدارسني لنظرية الدولة ككائن حي واألفكار األخرى املرتبطة شهدت الفرتة ما بعد راتزل
باجلغرافيا السياسية، أال وهو العامل السويدي اجلغرايف رودولف كيلن، فقد نظر للجيوبولتيك بعد انتقاده اجلغرافيا

اد تكرار هذا ، والذي خصصه للحديث عن حدود السويد، وأعYmerالسياسية يف مقال نشر مبجلة ييمر
.19171اللفظ (اجليوبولتيك) يف كتابه الدولة مظهر من مظاهر احلياة سنة 

لقد تأثر كيلن أستاذ التاريخ والنظم احلكومية يف جامعة جوتنربج بالسويد، بأفكار راتزل يف موضوع املقاربة 
ج راتزل2العضوية بني الدولة والكائن احلي ومل ير أن الدولة كائن حي فقط، بل يعتربها كائن عاقل ، فكيلن اتبع 

فالدولة يف توسعها وسعيها للوصول إىل السلطة ال تتبع القوانني العضوية البسيطة فقط .له قدرة أخالقية وذهنية
يف التمدد املساحي، بل توظف ما لديها من تقنيات حضارية للوصول إىل األهداف املرجوة، فهو صاحب 

.3القوة أهم من القانون وأن الضرورة ال تعرف القانون"الفلسفة: "

لقد اهتم كيلن مثل راتزل بدراسة العملية اليت من خالهلا تتحول قطعة من األرض من منطقة جغرافية 
ا يف البقاء واحلفاظ على الذات مث االنتشار والتوسع، ،بسيطة إىل مناطق حضارية وسياسية لكل منها غريز

:4اىلاملرتبطة بالدولةفيما يعرف بنظرية الدولة، حيث قسم الدراساتثه وطورهاوواصل كيلن أحبا

: أي دراسة البيئة الطبيعية اجلغرافية وأثرها على الدولة.اجليوبولتيك.1
: دراسة السكان والدولة.Demopolitikالدميوغرافيا السياسية: .2
للدولة.: دراسة املوارد االقتصادية Dekopolitikاالقتصاد السياسي: .3
: دراسة الرتكيب االجتماعي للدولة.Sociopolitikعلم االجتماع السياسي: .4
).: دراسة حكومة الدولة (النظام السياسيKnatopolitikاحلكومة السياسية: .5

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, P 14.
.65، ص املرجع السابقأ.د عبد القادر حممد فهمي، -2
.18، ص املرجع السابقد. نعيم الظاهر، -3
.65، ص املرجع السابقأ.د عبد القادر حممد فهمي، -4
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مرباطوريات البحرية سوف تنتقل إىل اإللقد اعتقد وتنبأ كيلن يف الغالب حتت تأثري أفكار ماكيندر أن قوة 
ا إىل البحر مرة أخرى، كما توقع ميالد أملانيا اإلمرباطوريات املوجودة على الرب، واليت بدورها سوف تنتقل قو

باعتبارها دولة عمالقة يف أوربا وإفريقيا وغرب آسيا.

:)Haus Hofer)6918-1946كارل هاوس هوفر: ج.   

يف ميونيخ يف أسرة أستاذ جامعي، وعمل ضابطا يف اجليش األملاين أزيد من عشرين ولد كارل هاوسهوفر
عمل يف اليابان بصفته امللحق العسكري األملاين، ونتيجة لضعف صحته ختلى 1910-1908عام، وبني سنيت 

دراسة له إىل أملانيا وحصل على درجة "الدكتوراه" من جامعة ميونيخ يف1911عن منصبه العسكري، فعاد سنة 
.1نيخون" حول جيوبولتيك الياباني، وكان بذلك أول كتاب يصدره "دايدلليابان وجيوبولتيك إقليم احمليط اهلا

لقد تعرف هاوسهوفر على هتلر فور الزج به يف السجن إثر مترده الذي مل ينجح، وذلك بواسطة تلميذ 
كتاب هتلر "ماين كامبف"*، وذلك يف هاوسهوفر "رودلف هيس"، ويقال أن هاوسهوفر ساهم بأفكاره يف

.2املواضيع اليت تستخدم فيها املفاهيم اجليوبولتيكية

اية  احلرب العاملية يعد هاوسهوفر من املفكرين األملان الذين سامهوا يف قيام اجليوبولتيك كمنهج، فبعد 
، أين فرق بني اجلغرافيا1923يف تفاقية فارساي، ومن هنا أطلق جملة اجليوبولتيك نشرت ااألوىل رفض نظام 

زام أملانيا خاصة مع أفكار راتزل يف بداية مشواره السلطة حيث درس توزيع .السياسية اليت كانت حسبه وراء ا
يتم ممارسة هذه السلطة من ااحلكومية على مساحات القارات والشروط (األرض، املناخ، املوارد) اليت من خالهل

.3دم ألجل نشاط سياسي يف جمال طبيعي من جهة أخرىجهة، واجليوبولتيكا الذي يق

لقد كان هاوسهوفر يعتقد أن احلياة للدول الكربى أما الدول الصغرى فمصريها الزوال، وأن العامل حسبه 
الو.م.إ يف الغرب واليابان يف الشرق وأملانيا يف أوربا وإفريقيا، فكان جيمع الدراسات مصريه لثالث حكومات، 

ا هلتلر.اجلغرافية  ويقدم تفسريا

.111، ص املرجع السابق، ألكسندر دوغني-1
*"ماين كامبف" عبارة أملانية تعين "كفاحي".

.121، ص املرجع السابق، ألكسندر دوغني-2
3 -Stéphane Rosière, Op.cit, P 14.
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مل يبتعد هاوسهوفر عن أفكار راتزل وكيلن، فالدولة حسبه كالكائن احلي ويف مقدمة الوظائف البيولوجية 
ذه اخلاصية الوظيفية تنمو وتتوسع حنو مناطق جديدة غنية مبواردها  هلذا األخري هي وظيفة النمو، فالدولة 

ا املعدنية، واليت ميكن .1الدولةقوة تسخريها يف األخري لبناء وزيادة الطبيعية وثروا

إن هاوس هوفر مثله مثل راتزل كان وطين، موافق على فكرة مجع األملان يف حكومة واحدة لتعظيم قدرات 
أملانيا، وذلك بوجوب حتالف أملانيا مع اإلحتاد السوفيايت، اليابان، الصني، واهلند إلضعاف القوة البحرية 

.2الربيطانية

رضني غزو هتلر لإلحتاد السوفيايت، باعتبارها دول آنذاك متثل سدس القد كان هاوس هوفر من األملان املع
ا تدافع بعمق، ناهيك عن مساحة العامل، وبالتايل مع مرور الزمن سوف تقدم املساحة مقابل ربح الوقت أي أ

فرفض غزو روسيا عام االعتباربعني وفرفشل الغزو الفرنسي لروسيا حتت قيادة نابليون، وهو ما أخذه هاوسه
19413.

إن مناقشة النظرية العضوية اليت قامت عليها أفكار اجليوبولتيكيني األملان قبل و بعد احلرب العاملية الثانية، 
لنظرية الدولة ككائن حي، فتم إقرار مبدأ أن الدولة ليست كائنا واعيا ذو سلوك تدعمت بنقد املفهوم الضمين

ا ال ميكن أن تكون هلا سياسة إال «يف ذات املوضوع يقول: Poundsهادف، فكتب باوندز  إن الدولة بذا
من خالل القرارات بتطبيقها بواسطة صانعي القرارات، وال تستطيع الدولة أن تنمو أو متوت أو تولد أو تتدهور إال

.»اليت ميليها صناع القرار فيها

ا على ذلك ليست مؤهلة للمنافسة  وإذا كانت الدولة ليست كائنا يتشابه مع الكائنات احلية العضوية، فإ
على املساحة أو املوارد، وهي الصفة أو ميزة الكائنات احلية الطبيعية.

درات أملانيا العسكرية الربية، على أساس فكرة النمو فاملدرسة األملانية بررت توسعات هتلر وتعظيم ق
ال احليوي هو حتمية التوسع، ولو كان ذلك بالقوة وضد الدول  الواجب للدول كما للكائن احلي، وأن ا

األخرى.

.65، ص املرجع السابقأ.د عبد القادر حممد فهمي، -1
2 -Stéphane Rosière, Op.cit, P 14.

.71، صاملرجع السابقهمي، أ.د عبد القادر حممد ف-3
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ثانيا: المدرسة األنغلوساكسونية: (القوة البحرية):

كمنهج هو مبادرة أملانية خالصة، فبني احلربني العامليتني نشأت قد خنطئ إذا قلنا أن تشكيل اجليوبولتيك
، وازدهرت بعد احلرب العاملية الثانية أين عرفت حتول إيديولوجي ساكسونية للجيوبولتيك- مدرسة كبرية أنغلو

اإلسرتاتيجية تأثري، حتت kinderMacأمريكي بإسهامات ألفريد ماهان، وكذا الربيطاين هالفورد ماكيندر 
رسم أكرب النظريات العاملية املطورة يف الفرتات الطويلة.العسكرية والتاريخ والعالقات الدولية، وحبث 

هو أمريال أمريكي طور من مفاهيم القوة :)Alfred Mahan)1840-1914ألفريد ماهان .1
منذ العصور القدمية كقوى قارية، وقد أثر عمله يف قراءات ونظرة الباحثني من بهالبحرية اليت تعترب حس

.1السيما الربيطاين هالفورد ماكيندر20العامل األمريكي والربيطاين يف القرن 

، ليصبح بعد ذلك ضابطا يف 1859يف األكادميية البحرية األمريكية اليت خترج منها يف تكوينهماهانلقى ت
ورت يف رودايلندا األمريكية، فرئيسا هلا بريكية كأمريال، مث حماضرا يف كلية احلرب البحرية يف مدينة نيو البحرية األم

:2هتمام بالقوة البحرية، حيث له ثالث كتب هيلفكر اجليوبولتيكي القائم على االمواصال تطوير ا

.1890واملنشورة عام 1783- 1660ني تأثري القوة البحرية يف التاريخ ب*
.1892واملنشورة عام 1820- 1793تأثري القوة البحرية يف الثورة واإلمرباطورية الفرنسية *
.1812القوة البحرية يف عالقتها مع احلرب عام *

يف بناء نظريته حول القوة البحرية من دراسته بريطانيا، اليت وجد فيها النقيض التارخيي انطلق ماهان
إلمرباطوريات قامت على أساس القوة الربية، حيث اعتمدت جيوشها يف حركتها على طرق اليابسة فامتلكت 

ا يف البحر معتمد.مساحات واسعة ة على األساطيل لكن بريطانيا كقوة عظمى يف التاريخ احلديث بنت قو
البحرية القوية، مبا مل ميكن أية قوة أوربية أخرى منافستها يف سيادة البحر، كما أن إنفرادها يف البحر أبعدها عن 
االنقسامات السياسية اليت حدثت آنذاك بني القوى األساسية يف أوربا، مث إن بريطانيا اعتمدت حسبه إسرتاتيجية 

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, P 15.
.25، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-2
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Concentration ofتركيز القوة ( power حبشد أكرب قدر ممكن من السفن واألساطيل احلربية اليت ،(
.1تزيدها فرص النجاح، يف أية منازلة حبرية مع العدو ومواجهة حرب العصابات أو عمليات غزو جتارية

ويرى ماهان أن القوة العسكرية احلقيقية هي القوة البحرية اليت ميكن نقلها بالبحر إىل املكان املطلوب، يف 
ا أوربا بني هذا  االستعمار، دفعت الدول األوربية إىل 1830- 1760املقام يرى أن الثورة الصناعية اليت شهد

ا واحلصول على املواد اخلامة  السياسي وتكوين مستعمرات هلا فيما وراء البحار لتصريف الفائض من منتوجا
لضخمة لنقل السلع والركاب بني الشرق ساطيل التجارية اوعة ملصانعها، وهذه احلركة أدت إلنشاء األاملتن

.2والغرب

صناعة السفن اليت أصبحت تشتغل لقد أراد من تطور املالحة البحرية إحالل احلديد حمل اخلشب يف 
بالبخار بدل من الشراع، وهو ما دفع الدول األوربية إلنشاء األساطيل البحرية العسكرية حلراسة السفن التجارية 
من القراصنة والعدوان أي: أن البحار واحمليطات أصبحت كشرايني ضرورية تصل بني املستعمرات والدول األوربية 

السيطرة على بعض املواقع اإلسرتاتيجية على طول الطرق البحرية حلراسة هذه املستعمرة هلا، من خالل
املستعمرات.  

:3إن قيام قوة حبرية يف أية دولة يتطلب حسب ماهان ما يلي

املوقع البحري فيما إذا كانت تقع على حبر واحد أو على حبرين : ويقصد بهاملوقع اجلغرايف للدولة.أ
أو أكثر، مع أخذ بعني االعتبار صالحية هذه البحار املالحية وسهولة اتصاهلا ببعضها وبأعلى 

والنشاط البحري العسكري ألي قطر حبري يرتبط بنوع البحر الذي يطل عليه، فيما .احمليطات
لدان الواقعة على سواحل البحر البلطي تتأثر من الناحيتني التجارية إذا كان مفتوحا أو مغلقا فالب

والعسكرية إذا ما سيطرت دولة أجنبية على مداخل البحر. 

مما أدى إىل فرض نفوذها على البحر ،وما يدل على ذلك سيطرة القوات النازية األملانية على حبر الشمال
بح موقع السويد والدامنارك يعد من أفضل املواقع.لذا أص،البلطي وضياع سيادة بلدان هذا البحر

.76- 75، صاملرجع السابقهمي، أ.د عبد القادر حممد ف-1
.25-24، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-2
.26، ص السابقاملرجع عيم الظاهر، د. ن-3
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: بالنظر إىل طوهلا ونوعيتها املالئمة إلنشاء املوانئ، فكلما كانت السواحل طبيعة سواحل الدولة.ب
ا ومشجعة هلم لركوب البحر  متعرجة تكثر فيها اخللجان العميقة، أصبحت جاذبة لسكان ظهري

ولكن معظمها غري طويلةكانت اإلحتاد السوفيايت سابقا  واالتصال ببقية أحناء العامل. فسواحل 
صاحل للنشاط البحري بسبب رمال البحر، كما هو األمر بالنسبة للقطر اللييب،  فله ساحل حبري 

طويل لكنه رملي ال يشجع السكان على القيام بنشاط حبري.
فيما إذا كانت : هي تلك األراضي اليت تقع خلف خط الساحل للدولة،ساحلصفات ظهرية ال.ج

واسعة وتتمتع بثروات طبيعية وفرية تكفي لسد حاجات سكان الوحدة السياسية، فهي تصبح 
عامل جذب للسكان حنو الداخل بدل من التوجه جغرافيا حنو البحر، ومثال ذلك: فرنسا اليت 

ا كثرية ألن خريا،تطل على ثالثة حبار (املتوسط، األطلسي، وحبر الشمال) ولكنها ليست حبرية
بدل البحر، عكس إيطاليا واليونان اليت تفتقر جلبت السكان لالنشغال يف الرب كسبا للعيش

ما ما للبحر حبثا عن العيش.ظهري للموارد، فيذهب سكا
ا.د يرى أن املساحة الواسعة للدولة اليت تطل على أكثر من : فماهانمساحة الدولة وعدد سكا

حبر واحد، مع سواحل طويلة وصاحلة للمالحة زائد ثروات طبيعية وكثافة سكانية كقوة بشرية 
تساعد على بناء األساطيل البحرية وصيانتها، هي حمفزات رئيسية لبناء القوة البحرية.

فبناء أية قوة حبرية يتوقف على رغبة السكان وميلهم لركوب : دولةاخلصائص القومية لسكان ال.ه
البحر، وهذا شرط لقيام صرح جتارة حبرية تكفل جتميع الثروات الضرورية لبناء القوة البحرية.

أي: رغبة السلطة احلاكمة يف التوجه حنو البحر خللق قوة حبرية، وهذا من : توجه السلطة احلاكمة.و
ا سكان تلك  خالل توفري كافة الظروف الطبيعية إىل جانب اخلصائص االجتماعية اليت يتميز 

الدولة.

يف احلقيقة بنا ماهان نظريته انطالقا من اخلصائص اجلغرافية للو.م.إ، حيث جاءت مطابقة للمعايري اليت 
ا للتوسع عن طريق نشر قواعد عسكرية وضعها أساسا لبناء القوة البحرية، فأراد خدمة املصاحل األمريكية بدعو

بعيدا عن احلدود الوطنية للدولة، مشرتطا بناء عدة أساطيل كبرية حبرية ميكنها الدفاع القومي ضد أي خطر يوجه 
للقوة البحرية للو.م.إ.
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ا قاعدة عسكرية أمامية ميكنها أن تستخدم لصد أي فكان يرى ضرورة احتالل الو .م.إ جلزر هاواي أل
بقرار من الكونغرس، وبالتايل ضمنت مفتاح الدفاع 1898، فقامت بضمها عام اآلسيويةهجوم يأيت من القارة 

باألطلسي، فتح قناة بني األمريكيتني تصل احمليط اهلادي عن القطاع الشرقي للمحيط اهلادي، كما دعا إىل ضرورة 
وذلك يتم باهليمنة على البحر الكارييب يف القسم الشرقي من احمليط اهلادي، وقد حتقق فعال ما دعا إليه ماهان من 

.1قبل الرئيس "روزفلت" بالسيطرة على قناة بناما

إثر 1898عام ستوالء الو.م.إ على جزيرة بورتريكو؛ اومن مظاهر التوسع اإلقليمي ضمن أفكار ماهان
ا مع اسبانيا، وإجيار منطقة جوانتنامو جنوب شرق كوبا عام  اشرتت1917، ويف - سنة90ملدة –1903حر

واستولت على جزيرة نافاسا إىل اجلنوب من كوبا، كما استأجرت من مجهورية نيكاراكوا من الدامنارك جزر فريجن، 
كان اهلدف منها محاية موقع قناة بناما، كما استولت يف فجميع هذه املواقع.جزيريت كورون الكربى والصغرى

. 18672، واشرتت آالسكا من روسيا يف 1851عام Midwayنطاق احمليط اهلادي على ميدواي 

لقد انتقدت نظرية ماهان اليت تقوم بنشر القواعد العسكرية خارج احلدود اإلقليمية للو.م.إ، فنجد أوان 
"، أي: the Inland crossroads of Asia"يف مقال له بعنوان: Owen Lattimoreالتيمور

القواعد الوطنية عن الوطن، كلما أصبحت خطرا كحاجز حيول تداخل مفرتقات الطرق يف آسيا يقول: كلما بعد
.دون منو هيبة الو.م.إ إذ أن التطورات احلديثة يف أسلحة احلرب قد تضعف فائدة القواعد البعيدة

القواعد العسكرية األمريكية على مقربة من ساحل آسيا للتحكم باملصري احلقيقي للصني فمثال ينتقد
وروسيا عرب احمليط اهلادي، لكن ذلك ليس له واقعية جغرافية، فالتطورات السياسية والعسكرية اليت حدثت يف 

تنتشر حنو ك سوف السنوات األخرية أثبتت أن مصري القوتني السابقتني سوف يتطور يف وسط آسيا ومن هنا
.3ساحل احمليط اهلادي، مع إمكانية الذهاب واخلروج مشاال

وسياسة القوة، اإلسرتاتيجيةيف كتاب "اجلغرافيا السياسية" عن أثر املوقع على Weigertكما يشري 
مقارنا بني القواعد العسكرية املوجودة داخل احلدود الوطنية وخارجها، فيقول أن القواعد العسكرية األمريكية 

.29، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-1
.29صاملرجع نفسه،-2
.197- 196، ص املرجع السابق، عبد املنعم عبد الوهابد. -3
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والروسية يف القطب الشمايل تتميز باألفضلية، عكس الو.م.إ اليت تعمل على تنسيق نظام قواعدها يف آالسكا مع 
اقواعدها يف مشال كندا وجريالند، وهي منا .1طق ال ختضع لسياد

ا تتناالء من قبل الدول ااملقامة يف بالد أجنبية عرضة لإلخكما أن القواعد  ىف ليت توجد يف أراضيها، أل
ديدا من قبل دولة كربى أخرىو  ا ختشى  ا أو أ ، كما هو حال القواعد األمريكية يف غريالند التابعة سياد

ا يف إيسلندا، فإ )، 05رطة رقم ا(أنظر اخلSpitsbergenن إنشاء قواعد روسية يف جزر للدامنارك أو قاعد
ميكن أن يشكل خطرا على األخرية، كما أن سيادة األسطول السوفييت يف البحر البلطي له أثره من هذه الناحية 

.2على موقف الدامنارك إذا تأزم الوضع

التابعة للنرويج بقرب جزيرة غريالند األمريكيةتبين جزيرة  بيتسبرغن05خارطة رقم 

SOURCE : https://en.wikipedia.org/wiki/Spitsbergen#/media/File:Spitsbergen.png ,
25/12/2015, 19H50.

.197، ص املرجع السابق، عبد املنعم عبد الوهابد. -1
.197، ص نفسهاملرجع -2
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من مؤسسي اجليوبوولتيك يعد هالفورد ماكيندر :alford Mac KinderHهالفور ماكيندر .2
ى دراسته يف علم اجلغرافيايف منطقة أ ، إىل 1887، راح يدرس يف جامعة أكسفورد منذ وربا، فبعد أن أ

عضو جملس العلوم، وكان بني 1922-1910أن عني مديرا للمدرسة االقتصادية يف لندن، وصار بني 
.1املوفد الربيطاين إىل روسيا اجلنوبية1920- 1919

لقد كان ماكيندر دبلوماسيا بارعا حبكم دراسته الواسعة لعلوم احلياة، التاريخ والقانون والطوبوغرافيا 
واإلسرتاتيجية واجلغرافيا، فتأثر بأفكاره جيوبولتيكيني ككيلن وهاوس هوفر، بل وأثرت أفكاره يف اإلسرتاتيجية 

. فقد طور من مفاهيم جغرافية ذات بعد عاملي يف مقال اشتهر به بعنوان:1940األملانية عام 
"Géographique de l’histoire يف 1904" أي: احملور أو االرتكاز اجلفرايف للتاريخ، والذي نشر يف

لة اجلغرافية"، ففي وصفه احلركي للتاريخ يف العامل، ميَّز  ، World Islandماكيندر بني جزيرة العامل "ا
ا بالنسبة لربيطانيا اجتاه أوربا  املشكلة من إفريقيا وأوراسيا واليت تكون وضعية الو.م.إ وأمريكا عموما جتاهها هي ذا

"، Pivot continental(القرب ووجود اخلطر). فداخل جزيرة العامل يشري ماكيندر إىل نقطة ارتكاز قارية "
.2على جزيرة العاملاليت هي صعبة االخرتاق ومن يسيطر عليها يسيطر 

يف كتابه "املثل الدميقراطية واحلقيقة"، وكررها مرة أخرى عام 1919لقد أعاد ماكيندر طرح نظريته سنة 
ا أنه الحظ وجود ثالثة أرباع مساحة الكرة األرضية1943 يف خضم أحداث احلرب العاملية الثانية، ويف مضمو

مغطاة باملياه يف حني أن مساحة اليابسة ال تتجاوز ربع إمجايل مساحة الكرة األرضية، والحظ اتصال البحار 
Worldببعضها فأطلق عليها احمليط العاملي  Océan.كما أطلق على اليابسة اسم جزيرة العامل ،

الشمالية واجلنوبية من مساحة العامل واعترب أمريكا 1/16وحسب ماكيندر فإن جزيرة العامل تشغل 
من مساحة الكرة األرضية، وتتكون اجلزيرة العاملية من أفروأوراسيا 1/12وأسرتاليا مبثابة جزر حتيط باليابس تغطي 

من سكان العامل يقطنون هذه اجلزيرة،  أما اجلزر احمليطة 14/16يتوسطها البحر املتوسط، حيث أشار إىل أن 
من 1/16سكن اجلزر اخلارجية (أمريكا الشمالية والالتينية وأسرتاليا) حنو من سكان العامل، وي1/16فيسكنها 

.3سكان العام

.85، ص املرجع السابقألكسندر دوغني، -1
2 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 15.

.21، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-3
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وميكن توضيح ذلك حسابيا وبيانيا كما يلي: 

توزيع املاء بالنسبة لليابسة :

%100لدينا املساحة اإلمجالية هي 

(x)والنسبة املئوية هلا جمهولة ¾. مساحة املاء هي - 

X=	 ×100=	 × 	=75%

النسبة املئوية للماء يف العامل.

.(x)والنسبة املئوية جمهولة ¼. مساحة اليابسة هي - 

X= 	×100=	 	=25%

النسبة املئوية لليابسة يف العامل.

 العامل والناطق األخرى على اليابسة يف العاملتوزيع جزيرة:

من مساحة العامل.%25¼=لدينا مساحة اليابسة هي 

(x)من اليابسة والنسبة املئوية جمهولة مساحة جزيرة العامل هي - 

X= ( )/(	 ) ×100=( )×(	 ) ×100=( ) ×100=25%

.اليابسةمن مساحة¼ أي ما يعادلهي مساحة جزيرة العامل بالنسبة لليابسة %25إذن

)=xإذن  )×25%=( ) =6.25%

.عاملالنسبة املئوية جلزيرة العامل بالنسبة لل

میاه 75%

%25يابسة

والماء في العالمالنسب المئوية لليابسة ) 1(شكل

میاه 75%

أسترالياالمئوية ألمريكا الش الج،النسب ) 2(شكل

6.25%

8.33%
الیابسة



املدارس الفكرية اجليوبولتيكيةالفصل الثالث

38

(x)والنسبة املئوية هلذه املساحة جمهولة مساحة أمريكا الشمالية واجلنوبية وأسرتاليا - 

X= ( )/(	 ) ×100=( )×(	 )×100=( )×100=33.33%

من مساحة اليابسةأي ما يعادلهي مساحة هذه املنطقة بالنسبة لليابسة%33.33إذن 

X=	 	×25%=	 	=8.33%

.عاملالنسبة املئوية ألمريكا الشمالية واجلنوبية وأسرتاليا بالنسبة لل

من اليابسة هي تلك املناطق واجلزر احمليطة %10.42ونستنتج أن املساحة البيضاء املتبقية اليت متثل 
جبزيرة العامل واليت مل يوهلا ماكيندر أية أمهية جغرافية.

توزيع السكان على اليابسة يف العامل:

%100لدينا الكثافة السكانية إمجاال 

(x)ان والنسبة املئوية جمهولة من السكسكان جزيرة العامل - 

X=	 ×100=	 	=87.5%

النسبة املئوية لسكان جزيرة العامل.

	سكان اجلزر احمليطة -  (x)من سكان العامل والنسبة املئوية جمهولة 	

X=	 	×100=	 =6.25%
%6.25هي النسبة املئوية لسكان اجلزر احمليطة

%6.25من سكان أمريكا الشمالية واجلنوبية واسرتاليا املتبقية متثل معىن ذلك أن 

مساحة صغر فمن خالل هذه األرقام والبيانات تظهر أمهية جزيرة العامل اليت تتمثل يف أفروأوراسيا، فهي أ
، ويف جزيرة العامل%87.5ا أكرب كثافة سكانية يف العامل بنسبة لكن ، و %6.25من اليابسة يف العامل ب

6.25%
6.25%

لتوزيع السكان في العالمالنسب المئوية ): 3(شكل

87.5 سكان جزيرة %
العامل

6.25%
6.25%
سسسسسكان
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Pivotر منطقة ارتكاز دتتوسط حسب ماكين area مث اصطلح عليها فيما بعد قلب السويداء ،Heart
Land.

ر الفول ا غربا إىل شرق سيبرييا، ومن احمليط املتجمد الشمايل إىل هضاب إيران ڤمتتد السويداء من 
وأفغانستان يف اجلنوب، ويغلب طابع السهول على املناطق الشمالية والوسطى والغربية، وال يتخللها سوى جبال 

داء يف روسيا األورال مع انصراف مياه القلب داخليا صوب احمليط املتجمد الشمايل، وتتموقع غالبية منطقة السوي
وجزءا من غرب الصني ومنغوليا وأفغانستان وإيران عدا مناطقها الساحلية، وقد عدل ماكيندر من منطقة قلب 

ر األلب .1السويداء مضيفا مناطق جديدة، حيث مدها إىل شرق أوربا حىت 

ا بعمق داخلي، كما تعد أفضل منوذج ل ا وتكمن األمهية اجلغرافية هلا يف وجود السهول  لدفاع بعمق، أل
حماطة من الشمال مبسطح مائي متجمد أغلب األيام مما يشكل منطقة محاية هلا.

حيث تضم إفريقيا وجنوب الصحراء ،أشار ماكيندر أيضا إىل منطقة ارتكاز أخرى ومساها السويداء اجلنويب
ار النيجر وتعد الصحراء حصنا طبيعيا للفصل بني اجلنسني األبيض واألسود، وهي ذات تصريف داخلي إىل أ

وبو، وتتصل املنطقتان عرب الدول العربية اليت متتد من النيل غربا إىل الفرات بوالكونغو والزمبيزي واألورانج واللم
.2اخلطأ الذي وقع فيه ماكيندر، ألن بالد العرب متتد إىل أبعد من هذه احلدودهو شرقا، و 

ار تتصرف حنو البحار وبالنسبة ملاكيندر بعد قلب السويداء يأيت "اهلالل الداخلي"، الذي يتميز بأ
للمالحة، ويتكون من حواف السواحل واألراضي العربية الصحراوية يف الشرق األوسط واملناطق املومسية يف آسيا، 

ت ألول مرة على وهي منطقة حضارة ذات تطور أكثر حركية، ما يتفق والفرضية اليت تقول أن احلضارة ظهر 
ار أو البحار أي: "النظرية البوتامية". ضفاف األ

مبعىن أن التقاطع بني وينبغي اإلشارة إىل أن هذه النظرية هي نقطة تقاطع بني مجيع النظم اجليوبولتيكية،
.3املدارات املائية والربية ميثل أهم عوامل تطور تاريخ الشعوب والدول

.21، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-1
.22- 21ص ص،املرجع نفسه-2
.86، ص املرجع السابقألكسندر دوغني، -3
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مث يأيت اهلالل اخلارجي وهو أمريكا الشمالية، الالتينية وإفريقيا جنوب الصحراء وأسرتاليا، وليست هناك  
).06رطة رقم ادولة مهمة يف هذا اهلالل سوى الو.م.إ وبريطانيا واليابان (أنظر اخل

تبين الهالل الداخلي والخارجي المحيط بمنطقة السويداء.06خارطة رقم 

.87، ص المرجع السابقالكسندر دوغين، : المصدر

الضغط املستمر ملن يفماكيندر يرى أن مسرية التاريخ تبدأ من مركز جزيرة العامل وباجتاه األطراف جير 
إال أن الصقالبة، اهلون والالن... وغريهم املغولما جتسد بصورة واضحة يف غزوات يسمون بـ"قراصنة الرب". وهو 

حسب ماكيندر هلا طابع تسلطي، ال دميقراطي Heart Landرات يف عمق أعماق سبقوهم إىل ذلك، واحلضا
تمع الشبيه بإسربطا  أو روما القدمية، ومن اخلارج  "اهلالل اجلزري" يتحقق وال جتاري، وهو ما جتسد قدميا يف ا

ني الدفعات الربية ضغط ما يسمى بـ"قراصنة البحر" على جزيرة العامل، يف شكل محالت استعمارية توازن فيما ب
املنطلقة من احلدود الداخلية للجزيرة، وحضارة اهلالل اخلارجي تتميز بالطابع التجاري والدميقراطي، كما هو احلال 
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، فمنطقة اهلالل الداخلي بسبب ازدواجيتها يف املوقع اجلغرايف، وتعرضها الدائم 1يف العهود القدميةالدولة أثين
املتناقضة، أصبحت بؤرة التطوير األفضل للحضارة.للتأثريات الثقافية 

لقد ختوف  ماكيندر من تشكل دولة يف السويداء كإمرباطورية، فتصبح جزيرة العامل قاعدة مهمة برية وحبرية 
العامل كله، وكان يرى أن ذلك ممكن باحتاد روسيا مع أملانيا غزوًا أو اتفاقا، فهو حاول لفت اوجوية، خيضع هل

.2ومته إىل ظهور هذه القوة الربية، اليت ال تستطيع إجنلرتا كقوة حبرية مواجهتهاانتباه حك

قد انتهى، وأن السيادة ستكون للدول الربية، فاستخدام الطرق وهلذا يرى ماكيندر أن عهد الدول البحرية 
البحرية حسبه ال يتم إال من خالل إشراف القوة الربية.

حيث اعترب أن التهديد للسويداء يأيت من اإلحتاد السوفيايت سابقا عدل ماكيندر نظريته،1943يف عام 
وليس من أملانيا، كما أن املوقف السياسي للقوى العاملية ال يعتمد فقط على املوقع اجلغرايف للقلب وإمنا أيضا على 

م قوة برية يف ظالبناء الصناعي، فالسوفيات حسبه لو خرجوا من احلرب العاملية الثانية منتصرين، سيصبحون أع
.3العامل

فملخص نظريته هو أن من يتحكم يف شرق أوربا يتحكم يف قلب اجلزيرة العاملية.- 
من يتحكم يف القلب يتحكم يف اجلزيرة.- 
من يتحكم يف اجلزيرة يتحكم يف العامل.- 

ثبتت صحتها إىل حد ما، حيث مل تتمكن أملانيا من السيطرة على املنطقة فإن أفكار ماكيندروعموما 
ف، وأصبحت األراضي املمتدة من حبر البلطيق إىل بالد البلقان يف دائرة النفوذ احلاجزة بني اجلرمان والسال

ألحالفالسوفييت الذي يسيطر على منطقة السويداء، وأثرت آراء ماكيندر يف خطط بريطانيا وأمريكا، فكل ا
اهيطلسيداءا من حلف األتإب .4حماوالت لتطويق منطقة السويداء، والسيطرة على اهلالل الداخلي احمليط 

.88، ص املرجع السابقألكسندر دوغني، -1
.23، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-2
.23، ص نفسهاملرجع -3
.24، ص املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-4
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كوك حول صحة آراء لكن يف احلقيقة بعد احلرب العاملية الثانية ظهرت معطيات جديدة أثارت ش
مبرتكزات طبيعية وبشرية هرت قوى كبرية يف جنوب شرق آسيا، وكذا الصني كقوى حتظى ماكيندر، حيث ظ

علىوهيمنتهاتؤهلها أن تكون قوى عاملية يف منطقة اهلالل الداخلي، ناهيك عن تربع الو.م.إ على عرش العامل
يار اإلحتاد السوفييت وحلفائه.1989النظام الدويل منذ  ، أمام ا

تصال،الة يف تكنولوجيات اكما أن االنتقادات اليت واجهت ماكيندر ارتكزت حول إغفاله للتطورات التقني
النقل واألسلحة العسكرية، فمنعة احمليط املتجمد الشمايل مل تعد قائمة باكتشاف كاسحات اجلليد، والغواصات 

كما أن التطور العقائدي قد يغري كثريا من أبعاد .املتحركة حتته واألسلحة املتطورة والصواريخ واألسلحة النووية
يرى أن ماكيندر مل يوفق حني حدد سويداء األرض واهلاللني Mining، فمينينغ الصورة اليت رمسها ماكيندر

.1طبقا ملعيار املوقع بالنسبة لليابس واملاء، وكان أجدر له حتديدها على أساس املعيار احلضاري األكثر ثباتا

األوراسي" يف التاريخ Heartland"الـقام د. مايننغ تلميذ سبيكمان بنشر نص بعنوان: 1956ففي 
أن المقاييس الجيوبوليتكية يجب أن تهتم بالتوجه الوظيفي للسكان والدولة، وليس فقط العالقة الجغرافية «أكد فيه: 

.2»بحروالةالمنصرفة لألرض باليابس

الصني الثقايف إىل ثالث مناذج: أوال:-وعلى هذا األساس يقسم االفروأوراسيا وفقا لوضعها الوظيفي
الفيتنام الشمالية، بنغالداش، أفغانستان، أوربا الشرقية (مبا يف ذلك روسيا) ودول البلطيق، ثانيا: كوريا منغوليا، 

احملايدة جيوبولتيكيا آنذاك، ثالثا: أوربا الغربية، اليونان، تركيا، - اجلنوبية، بورما اهلند، العراق، سوريان يوغسالفيا
.3إيران، الباكستان، تايالند

ن ماكيندر مل يويل الو.م.إ أمهية إال بعد أن انتقده األمريكي سبيكمان نيكوالس كما نشري إىل أ
Nicholas Spykman)1893 -1943" حيث جاء مبفهوم جديد هو ،(Rim land لتحديد "

احمليط البحري لقلب جزيرة العامل،ففي احمليط الساحلي هلذه اجلزيرة جتري املنافسة بني القوة البحرية للو.م.إ والقوة

.23ص ، املرجع السابقعيم الظاهر، د. ن-1
asianruEinRim landeartland and: HeiningD.W M: نقال عن148، ص املرجع السابقألكسندر دوغني، -2

History in West Politics Quarterly. IX, 1956, PP 553-569.
.148، ص نفسهاملرجع-3
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Theالقارية لإلت.الس، وهذه األفكار طورت يف كتاب جغرافية السلم  Géography of  peace نشر
.1، واليت أثرت على القادة األمريكان فيما بعد خالل احلرب الباردة1944يف 

ثالثا: المدرسة الفرنسية:

، ومت إمهال اجلغرافيا السياسية فرنسا كانت قوة استعمارية كبرية، لكنها مل تطور من اجليوبولتيكةيف احلقيق
واجليوبولتيك ضمن املعرفة والدراسات اجلامعية، وذلك كرد فعل على خطابات راتزل وأفكاره اليت أسست لفرع 

IIجديد يف اجلغرافيا، ولكن أيضا كرد فعل ضد القادة األملان الذين تبنوا الفكر اجليوبولتيكي بعد احلرب .ع.
م الرمسية. خالل اجتماعا

ه التكوين يف اجلغرافيا داخل يكما أن هذا الرفض يرجع العتبارات فرنكوفرنسية، نظرا للبعد الذي يكتس
فرنسا، والناتج عن املدخل التارخيي وليس مدخل العلوم الطبيعية (النظرية العضوية خاصة) كما يف أملانيا.

ن اجلغرافيا كعلم، ومنهم لوسني فوبر الباحثني يف التاريخ كان هلم األثر يف إزالة هذه املفاهيم مإنمث 
Lucien Febvre)1878-1956 وهو مؤسس مشارك مع مارك بلوش ،(Marc Bloch طرحا

Le sol et non"،مسلمة جديدة مشهورة هي: "األرض وليس الدولة، هذا ما ينبغي أن يهم اجلغرافيا"
l’Etat, voila ce que doit retenir le géographeجلغرافيني الفرنسيني مرتاح "، فأصبح بال ا

)، الذي سارع يف إعادة Emmanuel de Martonne)1873 -1955دي مارتنخاصة مع إمانويل
.19182منذجة حدود أوربا الوسطى بعد 

دود ، وكان يصر على أن ال تأخذ احل1917فدي مارتن كان أمني جلنة الدراسات اجلغرافية يف فرنسا سنة 
ملبدأ احلق يف تقرير املصري، ولكن أيضا تكون من وجهة نظر مادية، أخًذا بعني فقط حقوق األقليات وفقا 

.3االعتبار للبىن التحتية لإلقليم، وهو ما يسميه "مبدأ االستدامة"

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 15.
2 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 15.

http://fr.wikipedia.org/-wiki/ emmanuelإمانويل دي مارتن جغرايف باحث يف علم البيئة، خمتص يف رسم احلدود، وارد يف: -3
de-martonne. 27/12/2015 13h :20.
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اجلغرافيون الفرنسيون يبعدون كل تصور سياسي عن مذهبهم وأفكارهم، ويستخدمون رؤية 1950فلغاية 
ال كحيز طبيعي يتو  م اجد فيه السكان شاملة عن ا بنمط وتقاليد تعايش وتفاعل معينة، وهو ما أسس له دراسا

اإلقليمية اجلغرافية.

فقليل من اجلغرافيني الفرنسيني الذين اتبعوا راتزل، وكان ذلك خارج أسوار اجلامعة الفرنسية، كأمثال: ألربت 
Camille) أو كاميل فايو Albert Demangeon)1872 -1940دومنجيون  Vallaux

الراتزلية بعنوان: "األرض اإلشكالية) الذين اتبعوا منهج اجلغرافيا السياسية يف كتاب حول 1870-1945(
)، نشر فايو  Jean Brunhes")1869 -1930. فمع جون برينيس"Le sol et l’étatوالدولة" "

.1حول اجليوبولتيكإذ يعد كمصدر هام، 1921جغرافية السلم واحلرب" سنة - كتاب "جغرافية التاريخ

Andréويف معهد الدراسات السياسية يف باريس جند أوندريه سيغ فريد  Siegfried)1875 -
) نشرا كتاب بعنوان "اجليوبولتيك" 1879 -1943(Jacques Ancel) إىل جانب جاك أونسل 1959

. 2، والذي أسس ألول مدرسة فرنسية جيوبولتيكية1936عام 

1 -Stéphane Rosière, Op.cit, p 16.
2 -IBID, page 16.
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خاتمة

باط متجانس إليه يف الفصل األول من هذه احملاضرات، يتأكد لنا أن هناك ارتنامن خالل ما تطرق
دات اجلغرافيا بني مكونات اجلغرافيا ، وذلك بصفة نسبية وليست مطلقة حيث أن توفر كامل حمد

ؤثر إجيابا أو قد ي- املوارد و املوقع، املساحة والسكان-الطبيعية للدولة، أو ختلف احد هذه العناصر
على تأثري الدولة يف بيئتها الداخلية أو اخلارجية.  سلبا 

لية (اسربطا وأثينا كما نقرأ تارخييا أن هناك قراءات جغرافية حول حتديد أسباب بعض الصراعات القب
لة ووالء السكان وفق كتابات أرسطو)، وكذا حتليل أسس قيام الدول بالنظر إىل العالقة بني قيام الدو 

لدم(كتابات ابن خلدون).على أساس رابطة ا

، أين 19اية القرن إن اللبنات األوىل لقيام اجلغرافيا السياسية كعلم وضعت من قبل األملان يف 
م بأفكار ريرت وداروين عن احلضارة العضوية، ومع أحداث احلربني ال عاملتني األوىل والثانية تأثرت كتابا

ال من وجهة نظر جانتقل هؤالء من احلديث عن اجلغرافيا السي غرافية، إىل الطرح اسة، اليت تنظر إىل ا
اجليوبولتيكي يف تصور شروط تطور قوة الدول، وذلك من وجهة نظر الدولة.

ذه األفكار، فجاءت إسهامات فكرية جيوبولت يكية تعطي أمهية لقد تأثرت مدارس أخرى يف أوروبا 
ريطانيا، و سبيكمان ية، وذلك من خالل كتابات ماكيندر يف بإسرتاجتية للقوة البحرية بدل من القوة الرب 

سية رغم وألفريد ماهان يف الواليات املتحدة األمريكية، مث أفكار جاك أنسل ضمن املدرسة الفرن
ال.       االجتهادات احملتشمة هلذه األخرية يف ا
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