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Abstract:  

 This article aims at defining this new science of geopolitics, which is 

supposed, because of the compositional printer, to call a number of 

sciences to confirm through this that it is a science that is not 

compared to the singular sciences, but rather to the systems of 

sciences. Geography and the spatial extent have the role that money 

and productive relations play in Marxism and liberalism, and to 
geography and place the founding lines of human existence end. 

With the spatial extent, which arose and its requirements were 

formed within a distinctive peculiarity, which is the geographical 

terrain of the place, and this is what is embodied in particular by the 

great manifestations of man such as countries, ethnicities, cultures 
and major civilizations. Geopolitics to ideology, its basic premises 

and subject matter It is based on references working on issues of a 

wide range such as strategic planning, and from its geopolitics. This 

new science is the science of power and for the sake of power, and 

those who studied it were those who participated in the rule of 

countries and nations. In the contemporary world, it represents a 
guide for a man of power that should be taken into account when 

making global decisions. Fateful, such as making alliances, 

distributing forces, waging wars, carrying out reforms or economic 

and political measures, and thus geopolitics is the science of 

governance. 

Key words: Geopolitics; Foundations; Distribution of Forces; International 

Relations; The System. 
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 يد: األسس وتوزي    ع القوىالنظام الجيوبوليتيكي الجد
 

 3 جمال بن مرار

ة مالح  4نصير
 

 الملخص
ض بسبب طابعة  يهدف هذا المقال بتعريف هذا العلم الجديد الجيوبولتيكا الذي يفتر

ي استدعاء عدد من العلوم ليؤكد من خالل ذلك عىل  كيب 
نه علم اليقارن بالعلوم إالتر

الية آدم سميث تطرحان مقولة وإذا كانت الماركس، المفردة بل بمنظومات العلوم ية وليت 
 
ً
ا  فمقولة الجيوبولتيكا هي التضاريس الجغرافية مصتر

ً
ا ذلك أن الجغرافيا ، االقتصاد مصتر

الية ي الماركسية والليت 
 
ي لهما الدور الذي تلعبه النقود والعالقات االنتاجية ف

، والمدى المكان 
يوإىل الجغرافيا والمكان تنتهي الخطوط المؤسسة للوج وب  هذا المفهوم تعرض ، ود البشر

ي تنظيم الحاض  
 
ي وفعاليتها الالمتناهية ف

ي مسألة تفستر الماض 
 
الجيوبولتيكا ثبوتيتها ف
ي الجيوبولتيكا هو ال ، وتصميم آفاق المستقبل

 
د  سنسانذلك أن العنرص األساسي ف

ّ
المحد

ي 
ة هي ا، بالمدى المكان  اطتيه ضمن خصوصية ممترّ 

لتضاريس الذي سنشأ وتكّونت اشتر
ى لل  كالدول   سنسانالجغرافية للمكان وهذا ما تجسده بصفة خاصة التجليات الكت 

ى بالمكان واألطروحة األوىل  سنسانفإن ارتباط ال ، واالثنيات والثقافات والحضارات الكت 
 عىل بعد معير  من ال ، للجيوبولتيكا 

ّ
ولهذا السبب لم سنسان، اليظهر بصفة ملموسة إال

ف عىل  ، فمنطلقاتها األساسيةكا إىل ايديولوجيا تتحول الجيوبولتي
ْ
وموضوعاتها َوق
ي  اتيج  ومنه ، المرجعيات العاملة عىل القضايا ذات المدى الواسع كالتخطيط االستر

الجيوبولتيكا هذا العلم الجديد هي علم السلطة ومن أجل السلطة وممن درسوه كانوا ممن 
ي حكم الدول واألمم

 
ي ال، شاركوا ف

 
ي فهي تمثل ف

عالم المعاض دليل رجل السلطة ينبغ 
ية كعقد التحالفات وتوزي    ع القوى  ي الحساب عند اتخاذ القرارات العالمية المصتر

 
وضعه ف

وبذلك ، وشن الحروب والقيام باالصالحات أو االجراءات االقتصادية والسياسية
 .الجيوبولتيكا علم الُحكم

 .القوى؛ العالقات الدولية؛ النظامالجيوبولتيك؛ األسس؛ توزي    ع : الكلمات المفتاحية

 : المقدمة
ي 
ي تبدل مستمر والصيغ االيديولوجية القديمة تختف 

 
ز تطورات جديدة تتطلب ردود ومناهج ، إن خريطة العالم ف وتت 

ي ظل التعقيد وتزايد المشاكل واألزمات 
 
ق الطرق ف ي الوقت الراهن عىل مفتر

 
جديدة ومما الشك فيه أن العالم ف

ي العالم ، الثقافية والحضارية، السياسية، االجتماعية، القتصاديةوالرصاعات ا
 
حيث تبحث قوى عالمية عن مكانة ف

ي ، الجديد 
 
ي السياق الثقاف

 
فالجيوبوليتيكا بالذات تسمح ، السياسي أكتر من فّعال-فإدخال المنهجية الجيوبولتيكية ف

ي السياسة الدوليةية وبسنسانبصياغة تلك المشاكل والتحديات أمام ال  وبصفة دقيقة
 
 التوصيف الدقيق للتيارات الفكرية ف

ي الوقت الراهن بالنسبة للنخب السياسية منها 
 
ى ف ورة الكت  الجيوبولتيكا هي تلك المنظومة العلمية ذات الرص 

ين عىل الر ، واالقتصادية واالجتماعية ي تتطابق بدقة مع متطلبات القرن الواحد والعشر
غم من فالجيوبولتيكا هي اللغة البر

 بالمكان الذي هو فيه 
ً
أنها تتطلب منهج ومبادئ االنطالقة األساسية ألن العالم الجيوبولتيكي ومواقفه محددة مسبقا

ي يناط بها أن تصوغ المهام العالمية ، والذي تتحدد فيه هويته
ي أن المدرسة الجيوبولتيكية البر

 وهذا يعب 
ً
 وسياسيا

ً
ثقافيا

ي مصطلحات جيوبولتيكية 
 
ي إطار الظروف للعالم ف

 
وأن ترسم المالمح الجديدة للنظام الجيوبولوتيكي وفق أسس معينة ف

 الجديدة لتوزي    ع القوى العالمية. 
 ومن هذا المنطلق وعىل ضوء ما تقدمنا به نطرح السؤال الرئيسي لالشكالية: 

ي األسس وتوزي    ع القوى؟
 
 كيف أثر النظام الجيوبولتيكي ف

 ئلة التالية: ومن هنا يتفرع عن هذا السؤال أس

 ماهي مفاهيم علم الجيوبولتيكا؟ -
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 ماهي أسس أفكار مؤسسي علم الجيوبوليتكا ؟ -

 للجابة عن الشكالية البحثية نطرح الفرضيات اآلتية: 

؛ - ي النظام الجيوبولتيكي
 
ت أسس توزي    ع القوى أدى إىل تغتر ف  كلما تغتر

ي تفستر الظاهر؛كلما اعتمدنا عىل أنماط خارجة عن سياق الوضع الراهن أدى إىل  -
 
 قصور النظرة ف

؛ - ي النظام الجيوبولتيكي
 
 كلما تزايد دور القوى العالمية أدى بتغتر توزي    ع القوى ف

ي محاولة فهم النظام الجيوبولتيكي الجديد  أهمية الدراسة: 
 
ِل إليه ف َوصُّ

َ
يتلخص الهدف األساسي الذي تصبو الدراسة ِلت

 توزي    ع القوى.  من خالل أفكار مؤسسي الجيوبولتيكا وفق أسس
 المحور األول: مفاهيم علم الجيوبوليتكا

ي يدرسها العلم
ي تحديد المادة األساسية البر

 
ي مبادئه ، إن تباين التعريف الجيوبولتيكا يعود إىل اختالف المفكرين ف

 
وف

ي تربط الجي، المنجية األساسية
وبولتيكا وينطلق هذا التفاوت من الظروف التاريخية مثلما ينطلق من العالقة البر

ي تتضمن عدد كبتر من ، بالسياسة العالمية
ي يهذه المنظومة البر كيب 

وبقضايا السلطة وااليديولوجيات السائدة والطابع التر
اتيجية، علم السكان، التاري    خ، المواد األخرى كالجغرافيا  تاري    خ ، الفنون العسكرية، علم البيئة، دراسة األديان، االستر

ها ولما لهذه العلوم سواء العسكرية والطبيعية ، علم السياسة، اععلة االجتم، االيديولودجيا  علم االقتصاد وغتر
ي حد ذاتها سنسانوال 

 
اليوجد معب  واحد للجيوبولتيكا ولكن ماهو التعريف الذي ، ية عدد كبتر من المدارس واالتجاهات ف

ي تفّش 
 المجتمع والتاري    خ عن طريق طرح نعطيه لهذا العلم الغامض الذي يفضل مقارنته مع منظومة من العلوم البر

 ثم تربط به كافة اآلفاق األخرى والمتعلقة بال 
ً
 أساسيا

ً
ي يصعب حرصها.  سنسانالمعيار األهم مبدأ

 والبر
 تعريف الجيوبولتيكا: 

ي الجيوبولتيك
 
ي لهما دور ف

 " فالجغرافية والمدى المكان 
ً
ا ا إن الجيوبولتيكا تقوم عىل مقولة "التضاريس الجغرافية مصتر

ات ة التنوع للحياة إىل عدة متغترّ فإن ، حيث تقوم الجيوبولتيكا عىل أساس التقريب والتبسيط واختصار المظاهر الكثتر
ي تنظيم الحاض  وتصميم 

 
ي وفعاليتها الالمتناهية ف

ي مسألة تفستر الماض 
 
الجيوبولتيكا تفرض بطريقة مؤثرة ثبوتيتها ف

 آفاق المستقبل. 
ي بصورة مسبقة سانسنتتناول الجيوبولتيكا ال 

اطيته ضمن خصوصيته ، الذي حدده المدى المكان  والذي سنشأ وتكونت اشتر
ي التجليات االجتماعية لل 

 
اطية تتمثل بصفة خاصة ف ة التضاريس الجغرافية والمكان؛لكن هذه االشتر ي  سنسانالممترّ 

 
ف

األوىل للجيوبولتيكا وفهمها وفق أساليب بالمكان هو الموضوع  سنسانالحضارات وارتباط ال ، الثقافات، االثنيات، الدول
ي الواسع أي التخطيط 

ي تعمل عىل القضايا ذات المدى المكان 
وموضوعات ومنطلقات ضمن المرجعيات االجتماعية البر

ي  اتيج  خصص للفئات االجتماعية ذات العالقة بالحقائق ذات الطابع المرتبط بالدول ، االستر
ُ
ولهذا فإن الجيوبولتيكا ت

 والشعوب. 
إذن الجيوبولتيكا هي علم الفئات السياسية العليا ويكشف تاريخها عن ، لجيوبولتيكا هي علم السلطة ومن أجل السلطةا

ية مثل عقد التحالفات وشن الحروب والقيام باالصالحات وتطبيق االجراءات  من شغلوا السلطة واتخذوا قرارات مصتر
 (.23ص، 2008، هارون)عىلي أحمد  السياسية واالقتصادية عىل مستوى واسع. 

ي النمطية التاريخية والحضارية
 
ي وف

 
ي التكوين الجغراف

 
وهذه الثنائية تعت  عنها ، الجيوبولتيكا هي إقرار الثنائية المنعكسة ف

ية والقوة البحرية ي تتخذ منذ البداية ، بالقوة الت 
ي إىل المواجهة بير  الحضارات المختلفة البر

وطابع هذه المواجهة يفض 
ومنه يمكن دراسة تاري    خ ، التبادل بير  قطبيها المكونير  لها عىل الرغم من ان المستوى يمكن أن يتغتر ، ء صفة العدا 

ية من خالل: المائية "السائلة"  واألرضية الصلبة " الثابتة". ، المجتمعات البشر
ية يثبوتية المكان ورسوخ توجهاته وخصائصه النوعية ي أما عىل المستوى الحضا، ترتبط القوة الت 

 
ري فيتجسد ذلك ف
 لحضارة تقوم 

ً
ية والشعوب والدول؛أما القوة البحرية فتمثل نمطا االستقرار والمحافظة عىل المعايتر والتجمعات البشر

ي ومن أولوياته التنقل )البحري التجاري( ، فهمو نمط ديناميكي سنشيط الحركة، عىل أسس مغايرة
يميل إىل التطور التقب 

ل مظاهره الثقافية الخارجية فالتبفر و ، وروح المبادرة الفردية
ّ
مثل هذا النمط الحضاري يتطور بحيوية وبسهولة يبد

 .
ً
 ثابتا

ي فإن القسم األكت  من التاري    خ ال 
ية فعنرص األرض يضغط سنسان  د للتوجهير  مع الهيمنة القوة الت 

ّ
 يجري ضمن ُبعد محد

ي مجموعها 
 
 بصفة جزئية عرضيةأما قوة الماء أو البحر فالي، عىل منظومة الحضارات ف

ّ
ز إال والثنائية حبر لحظة ، ت 

ي المكان )ساحل البحر 
 
دو ف

ّ
دة تبفر من الناحية الجغرافية محد

ّ
ي مختلف ، مصب األنهار(، محد

 
وتتطور المواجهة ف

ي صيغ مختلفة. 
 
 مناطق الكرة األرضية بمستويات متفاوتة من النشاط وف
 تديج

ً
ي تتعاظم مقاييسها أكتر والتاري    خ السياسي لشوب األرض يستعرض نموا

 للصيغ السياسية البر
ً
وهكذا تظهر الدول ، يا

ي التاري    خ ال 
 
ي ف

ي عىل المستوى الجيوبولتيكي ازدياد عامل المدى المكان 
اطوريات وهذه العملية تعب  ي واالمت 

 فطابع سنسان 
يركز عليها والقوة البحرية الوحدات السياسية يعت  عن تلك الثنائية المتمثلة بقوة اليابسة حسب خارطة ماكيندر الذي 
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 بأنها المناطق الساحلية لليابسة األوراسية ومجال البحر األبيض المتوسط
ً
ي تعّرف بشكل أكتر وضوحا

وهكذا ، البر
 (45ص، 2019، تكتسب خارطة العالم الخاصية الجيوبولتيكية: )محمد رياض

ي للتاري    خ( للمحور الجغراHeartlandالمناطق ضمن القارية تصبح قاعدة ثابتة ) .1
 
الذي يحتفظ بثبوتية ، ف

 الخاصية اليابسة الحضارية. 
ي أو القاري أي منطقة الحافة ) .2 ي المتسارع تظهر مالمحRimlandالهالل الخارج 

 
 ( وتمثل مجال التطور الثقاف

 البحرية عىل الرغم من أنها تتساوى مع الكتر من التوجهات اليابسة. 

ي أو الجزر ويمثل "المجاهل  .3  المواصالت البحرية. الهالل الخارج 
ّ
ي ال تفلح معها إال

 األرضية" البر

ي مرحلة تحول 
 
ي ف

برز التناسب الجيوبولتيكي بير  البحر واليابسة عند بداية العرص الميالدي واكتسبت معناها النهان 
ي القرن السابع والتاسع عشر 

 
ى ف ى ا، بريطانيا إىل دولة بحرية كت  لذي بدأ وقد أدى عرص االكتشافات الجغرافية الكت 

ي إىل تشكل عالمي مستقل مقطوع عن األوراسيا وسوحلها 
نهاية القرن الخامس عشر إىل تحول القوة البحرية النهان 

ي 
ي العالم االنجلوساكسون 

 
 ايديولوجية وسياسية. ، ومتمركزة بصفة كلية ف

ً
 واكتسبت الثنائية الجيوبولتيكية منذ ذلك صيغا

 قصوى من خالل الواليات المتحدة حق 1991وخالل الحرب الباردة إىل غاية 
ً
قت الثنائية الجيوبولتيكية أحجاما

ية ي القوة الت 
 
ي المتمثل ف

ي القوة البحرية واالتحاد السوفيبر
 
وهما نمطان كونيان من الحضارة والثقافة ، األمريكية المتمثلة ف

ي ارتسامات جيوبولتيكية وتوزي    ع كافة المناطق وفق
 
ي مواجهة البحر.  وما وراء االيديولوجيا تمثلت ف

 
 قانون الت  ف

اىلي الديمقراطي الذي يصبح  ية وبذلك هيمنة النظام الليت  ي بصفة نهائية حضارة القوة الت 
فإن انتصار القوة البحرية يلغ 

ي التاري    خ الجيوبولتيكي من الهيمنة الكاملة 
 
ية وهو استكمال طبيغي لتيار وحيد ككلل ف

النظام األوحد لتنظيم الحياة البشر
ي الوقت الراهن. للي

 
 ابسة )القوى التقليدية( إىل الهيمنة الكاملة للبحر )القوة األمريكية( وهو مايحدث ف

: يعتمد منهج البحث الجيوبولتيكي بكامله عىل تطبيق مبادئ الثنائية الجيوبولتيكية العالمية  منهج البحث الجيوبولتيكي
ه.  وعند تحليل أيّ ، لليابسة والبحر عىل خصائص أكتر محلية  موقف يبفر األنموذج العالمي دون غتر

" وهي rimlandبعد استخالص مبدأي اليابسة والبحر األساسيير  يصبح المبدأ األساسي التاىلي هو منطقة الحافة " 
ي تمثل المجال المركب من اليابسة والبحر 

ي صلب البحث الجيوبولتيكي البر
 
وهي المنطقة ، المقولة األساسية المكنونة ف

ي المنطقة الساحلية من تطور فّعال ديناميكي المعقدة ال 
 
ي الصفة ، حتوائها وتأثرها بالبيئة البحرية ف

أما الكتلة اليابسة تضف 
ها الخاص بها  البناءة ومنه تتحول المنطقة الحافة إىل جزيرة تؤثر بحجم كبتر عىل اليابسة والبحر وهي تستقل بمصتر

ي اليمكن أن ت
 حسم خارج الثنائية الجيوبولتيكية األساسية. وبإرادتها التاريخية الخاصة والبر

ي اليابسة وخارجها سنسانوانطالقا من هذه الخاصية مايتطابق مع انتشار الحضارة ال 
 
ية حيث روح المحافظة تهيمن ف

 .  الفوض 
كيب يؤدي إىل التعريف الجيوبولتيكي ، حزام، ( هي منطقة حدوديةrimlandإن مناطق الحافة ) يط ومثل هذا التر شر

ي فإن " ، حدود لل " يفهم فيها كواقع rimlandوبما أن الجيوبولتيكا تجمع بير  كليتا النظريتير  إىل المدى البحري والت 
إن الشاطء البحري الصالح ، خاص كحدود مع األخذ بعير  االعتبار أن حجمه النوعي يتحدد بنوعية الحافز المهيمن

ي الهند والصير  خطوط ذات أحجام من النوع
 
وللثقافات ذات الصلة توجه بري واتساع الريط ، األصغر  للمالحة ف

ي أوروبا بخاصة المناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط ، الساحىلي يميل إىل الصفر حيث هي نهاية لليابسة
 
أما ف

ي الحالتير  يتناول الحدود 
 
ي أعماق اليابسة ويتخذ حجمها أوسع مدى لكن الحديث ف

 
فالحدود العريضة تتوغل ف

ي مفهوم الحدود ، بولتيكيةالجيو 
 
 للظروف وتحليل المشاكل المرتبطة بالحدود؛وف

ً
ة تبعا وبناء عليه هذه الصفة متغتر

 (Florian Louis, 2018, P56الجيوبولتيكية يمكن أن تدخل دول بكاملها. )
ي وكذ اتيج  ا تداخله مع علم إن مالئمة الجيوبولتيكا لتحليل التاري    خ السياسي وتاري    خ الدبلوماسية والتخطيط االستر

اتيجية العسكرية والدبلوماسية ويرتبط كذلك مع االقتصاد حبر أن بعض علماء  االجتماع وعلم السياسة واالستر
ي الوقت الراهن 

 
؛وف ي بعض آفاق المنهج الجيوبولتيكي

 
وري ف الجيوبولتيك يرون أن العودة إىل الوقائع االقتصادية أمر ض 

كي ب وخلق نظم جديدة شديدة االتساع بير  العلومونماذج متعددة السياقات تكتشف ميل جميع أشكال العلوم نحو التر
ي ميدان الدراسات النظرية

 
فمساعدة التحليل الجيوبولتيكي يمكن التوصل وبسهولة إىل فهم ، الجيوبولتيكا أهميتها ف

ي للدول والشعوب. 
 أحقاب كاملة من التطور التاريج 

 
: أسس أفكار مؤسسي علم ي

 
 الجيوبوليتكا المحور الثان

i. ( يعتت  أب الجيوبولتيك فقد كتب عن "الجغرافيا السياسية"1904-1844فريدريك راتسل :) ، فقد كتب دراسة عام
ي سنة ، " Politische Geographicبعنوان: " 1897

ي سنة  1876فف 
 
" وف ي الصير 

 
ناقش راتسل أطروحته حول "الهجرة ف

وبوجغرافيا" 1882 ي صاغ فيها أفكاره األساسية: العالقة بير  تطور الشعوب  صدرت دراسة بعنوان: "األنتر
والبر
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ي والسياسي للشعوب، والديموغرافيا وبير  المعطيات الجغرافية
 
ي عىل التكوين الثقاف

 أن كتابه ، وتأثتر التضاريس المكان 
ّ
إال

 األهم هو: "الجغرافيا السياسية". 
بة أو األرض هي المعىط ال ي دراسته أن التر

 
مؤسس الذي تدور حوله مصالح الشعوب وحركة التاري    خ يبيرّ  راتسل ف

 ّ ، فالدولة تتكون من األرض والُبعد المساحة ومن وعي الشعب لهما ، ويستخلص عىل أساس التطور أن الدولة كائن جي
ي السياسة

 
ي والوعي لقومي لهذا المعىط ويعت  عنه ف

 
ي الدولة المعىط الجغراف

 
لة ويرى راتسل أن الدو ، وعىل هذا ينعكس ف

ة لألمة ي تجمع بصفة عضوية بير  الكميات المتغترّ
 ,Olivier Zajec, 2018الديمغرافية واألتنوثقافية. )، الجغرافية، هي البر

P77.) 

، شبيهة بنمو الكائنات الحية، ومن هذه النظرة العضوية للدولة يرى راتسل أن تطور الدولة عىل انه عملية طبيعية حية
ي ع

 
فهذا المدى ينتقل من الصفة المادية الكمية إىل صفة هي ، " نفسهraumالقته بالمدى "ونظرة راتسل هذه تنعكس ف

" والطاقة  raumsinnومن هنا ينبثق مصطلحان حسب راتسل وهما: المعب  الفضاء " ، "Lebensraumمجال الحيوي "
ة لصيقة بالنظم lebensenergieالحيوية "  الجغرافية وتحدد الشكل  "وهما مصطلحان متقاربان ويعنيان خاصية ممتر 

ي تاري    خ الشعوب والدول. 
 
 السياسي لهذه النظم ف

ي ستتطور 
ي تلك الصيغة البر

 
عد المبادئ المؤسسة للجيوبولتيكا ف

ُ
ي ، هذه الطروحات ت

 
حيث أن العالقة بالدولة كجهاز ف

بة تمثل الفكرة األساسية والمحورية بالنسبة لمنهج الجيوبول ي التر
 
ّ متجذر ف تيكا وب  هذا المعب  يعتت  هذا الفضاء جي

 راتسيل الوريث لمدرسة السوسيولوجية العضوية األلمانية. 
ي عمليتان طبيعيتان مرتبطان بدورتها الحياة 

إنطالقا من الدولة كائن جي يولد وينمو ويموت فإن توسعها وتقلصها المكان 
ي المجال" ، الداخلية

 
ي كتابه "حول قوانير  تطور الدولة ف

: حدد راتسي 1901فف   ل سبعة قوانير  للتوسع وهي
 لتطور ثقافتها.  .1

ً
 امتداد الدول يتسع وفقا

ي ميادين االيديولوجيا  .2
 
افق مع مظاهر أخرى لتطورها ف ي يتر

ي المدى المكان 
 
النشاط ، االنتاج، توسع الدولة ف

 التجاري. 

لها للوحدات السياسيىة الثانوية.  .3
ّ
 تتوسع الدولة من خالل ابتالعا وتمث

  أطراف الدولة. الحدود هي جهاز عىل .4

ي  .5
ي المدى المكان 

 
تحاول االستيالء عىل مناطق أكتر أهمية لتطورها كاالنهار ، عندما تقوم الدولة بتحقيق توسعها ف

 المناطق الغنية. 

ي من الخارج .6
ي أقل منها. ، الباعث عىل التوسع يأنر

 إذ تقوم الدولة بالتوسع عىل حساب األراض 

 (Olivier Zajec,2018, p79فعها لزيادة المساحة.)الميل العام نحو المم األضعف الذي يد .7

رات للقناعات القومية وايقاظ االحساس بالمدى لدى القادة األلمان.  .8  إن راتسيل بهذا الطرح بشجع ويعىطي مت 

: "خرائط مدن الشمال األمريكي 
ي درسها وقد كّرس لها كتابير 

فقد تأثر راتسيل بعد تعرفة عىل أمريكا الشمالية البر
فقد خلص أن االحساس بالمدى متطور ، 1880-1878و"الواليات المتحدة األمريكية الشمالية"  1874سنة  وحضارت"

ي -لدى االمريكيير  من خالل غزو المناطق الخالية بينما استفادوا من السياسة ومنه تحقيق ، الجغرافية للتاري    خ األورون 
ى، ماعجز عنه العالم القديم ي  فقد الحظ راتسيل أن الدول الكت 

 
 بالميل إىل التوسع الجغراف

ً
تعيش خالل تطورها إحساسا

ي حدوده القصوى
 
 وباستخدام التجربة األمريكية كان راتسيل قد تنبأ لها بالمصتر الدولة العظم القارية. ، ف

ي كتابه "البحر 
 
ورة قيام كل دولة Armand Colin,2018, p80) 1900مصدر قوة الشعوب" ، أشار راتسيل ف ( إىل ض 

ا ، بتطوير قواتها البحرية الحربيةعظم  وعليه يجب عىل الدول ، اسبانيا وهولندا ، وما حققته بعض الدول منها: انجلتر
اب من وضع الدولة العظم العالمية ط لالقتر ية العظم أن تحققه بتطوير األسطول ألنه شر ويستنتج راتسيل أن ، الت 

، حقق بصيغة نهائية مركزية لدى الجيوبولتيكيير  أمثال: ماهانوهو مايت، البحر والدولة العالمية العظم متالزمان
ورية لجميع الدراسات الجيوبولتيكية. ، هاوسهوفر ، ماكندر   شميدت وبذلك تعتت  أعمال راتسيل هي القاعدة الرص 

ii. (  ير  أّول من استخدم مصطلح 1922-1864رودولف تشيلير
ّ
( وفريدريك ناومن: يعتت  السويدي رودولف تشيل

ي المكان". )"الجيوبو 
 
ي متجسد ف

 
: "إنها علم الدولة كجسم جغراف ( Armand Colin,2018, p81لتيكا" وعّرفها بمايىلي

 : ح تشيلير  أرب  ع مصطلحات جديدة تكون األجزاء المكّونة للعلم السياسي وهي
 وباالضافة إىل الجيوبولتيكا اقتر

  .االيكوبولتيكا: هي دراسة الدولة كقوة اقتصادية 

  :هي دراسة الدوافع الديناميكية. الديموبولتيكا 

  .السوسيوبولتيكا: هي دراسة الجانب االجتماعي للدولة 

 ي عالقاتهمامع قضايا الحقوق والعوامل االجتماعية
 
-الكراتوبوليتكا: هي دراسة صيغ الحكم والسلطة ف

 (Pascal Boniface,2011,p82االقتصادية. )

ي طورها تشيلير  بصورة متوازن
 مصطلح الجيوبولتيكا. فإن جميع المواد البر

ّ
اف واسع إال  ه مع الجيوبولتيكا لم تحقق اعتر
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ي دراسته األساسية "الدولة كصيغة للحياة" 
 
( المسلمات راتسيل Pascal Boniface,2011,p82) 1916طّور تشيلير  ف

ي أوروبا 
 
د ف

ّ
ي المحد

ي ، بتطبيقها عىل الوضع التاريج 
ي  منها الدولة القارية بتطبيقها عىل ألمانيا البر ي السياق األورون 

 
تمثل ف

وقد فّش تشيلير  الحرب العالمية األوىل عىل انها ضاع جيوبولتيكي ، ذلك المدى الذي يملك الديناميكية المحورية
 توسع ألمانيا الديناميكي 

ي الديناميكية  -دول المحور-طبيغي سنشب بير 
 
وبير  من واجهها من دول أوروبية واالختالف ف

 التوزي    ع األساسي للقوة. الجيوبولتيكية للنمو 
ً
د مسبقا

ّ
ا حد ي والتنازىلي بالنسبة لفرسنسا وانجلتر

 التصاعدي األلمان 
 المبدأ الجيوبولتيكي الذي أقره راتسيل: مصالح ألمانيا تساوي مصالح أوروبا وتناقض مع مصالح أوربا 

 تشيلير 
ّ
وقد رسخ

ية ي األوسط نحو بناء الدولة القارية ذات ألن الدولة األلمانية فتية وتحر ، الغربية الفرسنسية واالنجلتر  ي مجالها األورون 
 
كها ف

 . ي يسيطر عليها الدولتير  الهرمتير 
ي البر

 البعد العالمي عىل حساب األراض 
ي ، كان يؤكد تشيلير  عىل تقريب السياسة السويدية واأللمانية

 التكامىلي المستقل للمدى األلمان 
فإن تصوراته عن المعب 

 م
ً
 ناما

ً
( وجهة 83ص8) Mitteleuropa "1915ع نظرية أوروبا الوسىط لفريدريك ناومن من خالل كتابه: " تتطابق تطابقا

 
ً
 سياسيا واقتصاديا متكامال

ً
نظره حول كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وأوروبا الوسىط لتتوحد وتكل مجاال

ي منافسة تلك التشكيالت الجيوبولتيكية. 
 
 لتحقيق النجاح ف

ي  سنستنتج أن
 
 بل مفهوم جيوبولتيكي يعىطي األهمية لوحدة المصتر الجغراف

ً
المفهوم الذي قدمه "ناومن" ليس قوميا

وع "ناومن" هو التكامل بير  ألمانا والنمسا ودول المجاورة ثم ضم فرسنسا عىل المدى البعيد. ، الللوحدة االثنية  وكان مشر
iii. (كان أّول أعمال "ماكيندر"1947-1861هيلفورد ماكيندر :)  "ي للتاري    خ

 
وأهمها هو تقريره حول:" المحور الجغراف

ه عام 86ص9) ي "المجلة الجغرافية" وفيه عرض أساس رؤيته للتاري    خ والجغرافيا.  1904( الذي سنشر
 
 ف

حيث يعتت  القارة ، يؤكد "ماكيندر" عىل أن الوضع الجيوبولتيكي األفضل لكل دولة هو الوضع المتوسط المركزي
ي مركزها قلب العالم وهو تجمع الكتل القارية لألوراسيا األوراسية هي مركز ا

 
ي ، لعالم ويقع ف

 
وهذا هو رأس الجش الجغراف

 األكتر مالئمة للسيادة عىل العالم بأشه. 

ي السياق األعّم ضمن حدود الجزيرة العالمية "
 
" ويدخل World Islandفإن قلب العالم هو المنطقة األكتر أهمية ف

ي الجزيرة
 
 العالمية: آسيا وإفريقيا وأوروبا.  "ماكيندر" ف

ي الوسط بالذات يقوم المحور ، وعىل هذا يقوم "ماكيندر" بتدري    ج المدى العالمي عت  نظام الدوائر المتحدة المركز 
 
وف

ي للتاري    خ أو المنطقة المحورية "
 
 مع روسيا وذلك Pivot Areaالجغراف

ً
" وهذا المفهوم الجيوبولتيكي متطابق جغرافيا

ي بعدها الهالل الداخىلي " Heartlandمحوري يسم "أرض القلبالواقع ال
" وهو Inneror Marginal Crescent"ويأنر

ي القارة األورسية والهالل الداخىلي يمثل حسب "ماكيندر" منطقة حضارة ذات تطور أكتر كثافة
 
يىلي ، مجاالت الحافة ف

ي " خارجية بصفة كلية من الناحية الجغرافية والثقافية " وهذه المنطقة Outer or Insular Crescentذلك الهالل الخارج 
  World Island." (Sophie Chautard,2006, p100)بالنسبة للكتلة القارية للجزيرة العالمية "

ي ، سنستنتج أن الحضارات ظهرت عىل ضفاف األنهار والبحار 
 
 ف
ً
 أساسيا

ً
ي يمثل عامال ي والت 

ألن التقاطع بير  المدى المان 
 تاري    خ الشعوب. 

ي السياسة العالمية بأشها 
 
ي للتاري    خ ف

 
اتيجية للمحور الجغراف وقدم قانون ، وقد أكد "ماكيندر" عىل األفضلية االستر

قية ومن يسيطر عىل قلب العالم يسيطر عىل الجزيرة  ي الصيغة التالية: "إن من يسيطرة عىل أوروبا الشر
 
الجيوبولتيك ف

 يطر عىل العالم. العالمية ومن يسيطر عىل الجزرة العالمية يس
انطالقا من ذلك يرى "ماكيندر" أن المهمة الجيوبولتيكية االنجلوساكسونية هي الحيلولة دون تشكل االتحاد 

ي للتاري    خ
 
اتيجيالقاري حول المحور الجغراف ي السيطرة عىل ، االستر

 
ي تتمثل ف اتيجية قوى الهالل الخارج  وعليه فإن استر

 (Sophie Chautard,2006, p89) ضارة الجزيرة. المدى الحافة ووضعها تحت سيطرة الح
ي الحدودية لألرواسيا يسمخ 

ي توسعها إىل األراض 
 
وإن االخالل بتوازن القوى لصالح الدولة المحورية )روسيا(والمتمثل ف

اطورية العالمية.   باستخدام الموارد القارية من أجل بناء أسطول بحري والوصول إىل االمت 
عّزز الجيوبولتيكا االنجلوساكسونية خاصة جيوبولتيكا الواليات المتحدة األمريكية وحلف نالحظ أن "ماكيندر" قد 

( وهكذا كانت عداوة  ي
ي الروسي األلمان  اتيج  األطلسي بالتوجه نحو دون إمكانية بناء المعسكر األوراسي )الحلف االستر

 
ً
ين طابعا ي القرن العشر

 
.  الغرب الثابتة لروسيا ف  جيوبولتيكي

iv. ي التاري    خ1814-1840ان )ألفريد ماه
 
و"تأثتر القوة البحرية ، 1890" سنة 1783-1660(: سنشر كتابه "القوى البحرية ف

اطورية  ي الحاض  والمستقبل"، "1812-1793عىل الثورة الفرسنسي واالمت 
 
"مشكلة آسيا ، "اهتمام أمريكا بالقوة البحرية ف

ها عىل السياسة الدولية" تها بالحرب" فقد كرست جميه كتبه لموضوع واحد هو القوة و"القوة البحرية وعالقا، وتأثتر
 Sea Power. (Pascal Boniface, 2021, p125)البحرية 

وط األفضل لقامة ، يرى "ماهان" أن التجارة هي األداة األوىل للسياسة وأما الجانب العسكري يقترص عىل تأمير  الشر
:  وهو يرى الدورة االقتصادية، حضارة التجارة العالمية ي نقاط ثالث وهي

 
 ف
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  .االنتاج: تبادل السلع والخدمات عت  الطرق المائية 
  .ي تحقق هذا التبادل

 المالحة: البر

  . ي تحقق تداول السلع عىل المستوى العالمي
 المستعمرات: البر

 :  ويرى "ماهان" أن تحليل موقف الدولة ووضعها الجيوبولتيكي يجب أن يتم عىل أساس مايىلي

ي للدو  .1
 
ي اتفتاحها عىل البحار وامكانية االتصاالت البحرية مع الدول األخرى ومدى امتداد الموقع الجغراف

 
لة: يتمثل ف

اتيجية.  ية والقدرة عىل بسط السيطرة عىل المناطق االستر  حدودها الت 
اتيجية الدفاعية.  .2 ء الذي يرتبط بازدهار التجارة االستر يائية للدولة: أي شواطء البحرية والموان   الهيئة الفتر 

3.  . : وهي تعادل امتداد الخط الساحىلي ي
 امتداد مساحة األراض 

ي للسكان: وله أهمية بقدرة الدولة عىل بناء السفن وخدمتها.  .4
 العدد االحصان 

: قدرة الشعب عىل العمل بالتجارة .5  إذ القوة البحرية تعتمد التجارة السلمية. ، الطابع القومي

ية نحو إسنشاء القوة البحرية. الطابع السياسي للدارة: وبه يرتبط إعادة توجيه أ .6  فضل المصادر الطبيعية والبشر
(Pascal Boniface, 2021, p144) 

 من القوة البحرية ومصالحها 
ً
حيث يستمد ذلك من ، يتبيرّ  من هذا أن "ماهان" يقيم نظريته الجيوبولتيكية منطلقا
 . ي القرن السابع عشر والتاسع عشر

 
ا ف  أنموذج قرطاج ومن انجلتر

القدرة البحرية يعتمد عىل حرية التجارة البحرية واألسطول البحري العسكري دوره تأمير  وضمان تحقيق وأن مفهوم 
 من الحضارة. ، التجارة

ً
 خاصا

ً
عد القوة البحرية نوعا

ُ
 وبذلك ت

ير  مبدأ الالتدخل المتبادل ب 1823( الذي أعلن عام 1831-1758وكان "ماهان" من انصار مقولة الرئيس األمريكي مونرو )
ي بجوارها ،  أمريكا أوروبا  ان 

 ، كما ربط تنامي قوة الواليات المتحدة األمريكية بتوسعها التر
ً
ا وكان يرى "ماهان" أن ألمريكا مصتر

ي تحقيق السيطرة العالمية. 
 
ي لقارة األمريكية ثم ف اتيج  ي التكامل االستر

 
ي مرحلته األوىل ف

 
 ويتجسد ف

ً
 بحريا

ك أثرها عىل مناطق العالم فقد تنبأ "ماهان" ألمريكا بأن تصبح ي كتابه "اهتمام ، دولة بحرية قيادية تتر
 
وقد أكد "ماهان" ف

 :  (135ص، 2006، )ألكسندر دوفاي أمريكا بالقوة البحرية"متطلبات لكي تصبح دولة عالمية وهي
  .التعاون بفعالية مع الدول البحرية خاصة بريطانيا 
 ي وجه الطموحات البحرية األل

 
 مانية. إقامة العراقيل ف

  .ي المحيط الهادي ومقاومته
 
ي ف

 المراقبة اليقظة للتوسع اليابان 

  .كة مع األوروبيير  ضد شعوب آسيا
 تنسيق العمليات المشتر

ي العالقات االقتصادية
 
ي المشاركة واالضطالع بدور قيادي ف

 
، ورأى "ماهان" مصتر الواليات المتحدة األمريكية ف

اتيجية وااليديولوجية.   االستر

ي دول األوراسيا القارية بالدرجة األوىل روسيا توصل "ما
 
هان" إىل نتيجة متعلقة بالخطر عىل الحضارة البحرية المتمثلة ف

ي آسيا الصغرى وحبر  وكان الرصاع مع روسيا مع الكتلة القارية متواصلة، والصير  وبالدرجة الثانية ألمانيا  الممتدة من غرن 
ق ي الشر

 
ي ف

اتيجية المستديمة. يمثل بالنسب، خط الطول اليابان   ة للقوة البحرية المهمة االستر
ي المعادية من البحر وعت  

ي حصار األراض 
 
وقد نقل "ماهان" إىل المستوى العالمي مبدأ "األناكوندا" ويتجسد هذا المبدأ ف

ي للعدو  اتيج  اف االستر درتها عىل ألن "ماهان" يرى أن قوة الدولة يتحدد بق، الخطوط الساحلية وهو مايؤدي إىل االستت  
ي معسكر العدو 

 
اتيجية هي دون بناء تلك القوة ف وعليه فإن مهمة ، إقامة القوة البحرية وبذلك تصبح المهمة االستر

ي البنود الستة المذكورة سابقا 
 
ي تلك البنود. ، المواجهة التاريخية ألمريكا هي تعزيز مواقعها ف

 
 وإضعاف العدو ف

ي ال
 
اتيجية ف  أنهاظهرت بقدر كبتر خالل الحرب الباردة ، حرب العالمية األوىل والثانيةسنستنتج أن تطبيق هذه االستر

ّ
إال

ي أخذ علماء 
عندما اتخذت المواجهة بير  الواليات المتحدة األمريكية تلك األحجام العالمية عىل المستوى العالمي والبر

 من نهاية القرن التاسع عشر 
ً
ي بدءا

 . الجيوبولتيكا يعتمدونها عىل المستوى الدوالنر
ي 
اتيجية حلف الشمال االطلسي الموجه نحو وقف االتحاد السوفيبر ومن الناحية العملية كانت الخطة األساسية الستر

 وتمثل التطوير المباشر للمنطلقات األساسية "ماهان" والذي يمكن تسميته المهندس لمجموع األطلسية المعاضة 
v. ( يعتت  مؤسس المدرسة 1918-1845فيدال دي البالسنش :)ي كتابه "لوحة جغرافية فرسنسا" ، الجغرافية الفرسنسية

فف 
ة بالنسبة لعلماء الجيوبولتيكا األلمان.  1903سنة 

بة ذات األهمية الممتر ّ
 يتوجه نحو نظرية التر

 بالمبادرة؛ويتنقد "راتسيل" من ناحية سنسانيرى "البالسنش" أن ال 
 أنه فوق ذلك ممتر ّ

ّ
 إال
ً
 مهما

ً
 جغرافيا

ً
 ُيعد بدوره عامال

ي وهو مادفع "دي فيدال دي البالسنش" إىل طرح نظرية الجيوبولتيكية خاصة هي "الممكن 
تعظيمه للعامل المكان 

Possible وللتاري    خ السياسي " ،) ي
ي )تاريج 

( وآفاق زمان  ي
 
ي )جغراف

 من هذه النظرية هناك آفاق مكان 
ً
وينعكس ، انطالقا

ي ال 
 
ي ف

ي الوسط المحيط والتاريج 
 
ي ف

 
، نفسه )الذي يعتت  صاحب المبادرة(. )فتجي محمد أبو عيانة نسنساالعامل الجغراف

 (55ص، 1984
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ً
ي عامال

وقد رأى "فيدال دي البالسنش" أن خطأ الجغرافيير  السياسيير  األلمان يعود إىل كونهم يرجعون العامل األرض 
ي التاري    خ السياسي للدول

 
 ف
ً
: الحرية ، حاسما وعامل التاريخية؛أما ، يةسنسانال وب  هذا ُينتقص برأي "دي البالسنش" من عاملير 

 
ً
 حقيقيا

ً
 سياسيا

ً
فّعل لتكون عامال

ُ
ي عىل أنه "أحتمال" أو "إمكانية" يمكن أن ت

 
ي الجغراف

ح النظر إىل الوضع المكان  هو يقتر
ي بال 

ي ذلك المكان. )بيتر تيلور  سنسانويمكن أن الُيفّعل وهذا مايرتبط إىل حدود بعيدة بالعامل الذانر
 
، 2004، الموجود ف

 (201ص
ي أثناء النظر إىل التاري    خ السياسي للدول وتوافق مع االشكالية العرقية 

ر
ي أو العرف

ي هذه الحالة دور العامل الثب 
 
وقد تنام ف

ي 
ينيات من القرن الماض  ة العشر ي فتر

 
ي ألمانيا ف

 
واعتمدت "نظرية الممكن" من طرف غالبية المدارس الجيوبولتيكية ، ف

 لجغرافية. عىل أنها تصحيح للحتمة ا
ة ي تلك الفتر

 
ي كانت الخصم األول لفرسنسا ف

 أللمانيا البر
ً
 خاصا

ً
وكان يرى أن ألمانيا هي ، كرس "فيدال دي البالسنش" اهتماما

ي يتعرض توسعها الجيوبولتيكي بشكل مقصود لحصار الدول األوروبية المتطورة
فإذا  ، الدولة الوروبية الوحيدة القوية البر

ا وفرسنسا م ي عدة مناطق وكان بمقدور الواليات المتحدة األمريكية أن تتحرك بحرية نحو الجنوب كان النجلتر
 
ستعمرات ف

ي ذلك أكت  تهديد ، فإن ألمانيا محصورة من كل االتجاهات، وإذا كان لدى روسيا آسيا ، والشمال
 
ويرى "دي البالسنش" ف

وري العمل بكل الوسائل من أجل إضعاف ت ي أوروبا ورأى من الرص 
 
. للسلم ف  طورها الخطتر

vi. ( دة  1943-1893نيكوالس سبيكمان
ّ
ي السياسة الدولية المحد

 
(: كان ينظر إىل الجيوبولتيكا عىل أنها األداة األكتر أهمية ف

ي تؤثر 
اتيجية البر وقد وجه نقد للمدرسة الجيوبولتيكية األلمانية ، كمنهج تحليىلي ونظام للنعادالت يسمح باستنباط االستر

ي كتابه "جغرافية ا
 
لعالم"والذي عد فيه التصورات المتعلقة ب  "الحدود العادلة والحدود الظالمة هراء ميتافزيقيا". ف
(Florian Louis, 2020, p105) 

ي تتمكن 
 والبر

ً
ا ي تقديم المعادلة الجيوبولتيكية األشد تأثتر

 
دة ف

ّ
كان من سمات "سبيكمان" المدخل النفغي والرغبة المحد

اغماتية تتحدد بنية الواليات المتحدة األمريكية  بها من التوصل وبأشع الطرق إىل تحقيق السيطرة العالمية وب  هذه الت 
 .
ً
 دراساته جميعا

 وكانت فكرة "سبيكمان"، يقدم "سبيكمان" صياغة لمخطط جيوبولتيكي أساسي يختلف عن أنموذج "ماكيندر"
ي تقييم األهمية الجي

 
وبولتيكية لقلب العالم بل تناولت المخطط األساسية تقوم عىل أساس أن "ماكيندر" قد بالغ ف

ي األوىلي 
ي لهالل الداخىلي قد تكّون من تلقاء نفسه وليس بتأثتر من اليابسة، التاريج 

 
ى "سبيكمان" أن التاري    خ الجغراف ، فتر

 يتلفر جميع النبضات الحضارية من المناطق الشاطئية
ً
 محتمال

ً
 مدى مكانيا

ّ
فة والحا، ومن وجهة نظر سبيكمان ليس إال

ي رأيه مفتاح السيطرة العالمية. 
 
 وليس قلب العالم هو ف

ي " " يسيطر عىل األوراسية ومن يسيطر عىل األوراسيا يقبض rimlandيرى "سبيكمان" أن من يسيطر عىل الهالل الخارج 
 (Florian Louis, 2020, p106عىل مصتر العالم بيديه. )

اتيجية األمريك ي كتابه "االستر
 
ي السياسة العالمية" و "جغرافية العالم" عشر معايتر تقدير القوة يقدم "سبيكمان" ف

 
ية ف

 :  ((Florian Louis, 2020, p106الجيوبولتيكية عىل أساسها وهي

  .سطح األرض 

  .طبيعة الحدود 

  .عدد السكان 

  .وات الطبيعية  توفر أو انعدام التر

  . ي
 التطور االقتصادي والتقب 

  .القوة المالية 

  . ي
 التجاسنس االثب 

  مستوى .  التكامل االجتماعي

  .  االستقرار السياسي

  .الروح الوطنية 

ي بطريقة آلية يتعير  عىل 
 يعب 

ً
 أن اجماىلي تقييم االمكانات الجيوبولتيكية للدولة وفق لهذه المعايتر ليس مرتفعا

فإذا تبيرّ 
اتيجية  ي من أجل الحصول عىل الحماية الجيوبولتيكية االستر اتيج  ي حلف استر

 
 العالمية. هذه الدولة الدخول ف

 Midland Oceanطرح "سبيكمان" مفهوم "المحيط المتوسط
ي أساس هذا التصور الجيوبولتيكي يكمن التشابه ممتر ّ

 
" وف

ي العصور القديمة
 
ق األوسط وافريقيا الشمالية ف ي تاري    خ أوروبا والشر

 
وبير  المحيط ، بير  البحر األبيض المتوسط ف

ي التار 
 
 ي    خ المعاض. األطلسي بالنسبة للحضارة الغربية ف
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ي منطقة الحافة "
 
" أساسا لألرض التاريخية للحضارة حيث منطقة البحر األبيض المتوسط rimlandيرى "سبيكمان" ف

 لهذا األنموذج 
ً
 بواسطة الطريق البحرية وتشبيها

ّ
ت فيها وكان الوصول إليها إال ي انتشر

القديمة أنموذج الثقافة البر
ي الوقت الراهن وعىل 

 
ي األمريكية واألوروبية المتوسىطي يحدث ف

ي تبدو ضفبر
مساحة عالمية أوسع للمحيط األطلسي والبر

ي واالقتصادي. 
ي المفهومي التقب 

 
 ف
ً
 (Amaël Cattaruzza,2019, p175) منطقة حضارة أكتر تطورا

 داخليا "
ً
 بحرا

ً
 بل موحدا

ً
 فاصال

ً
تحدد ت "وعىل هذاmare internumواليكون المحيط المتوسط من هذا المنظور عامال

 ، عند "سبيكمان" بقعة جيوبولتيكية يمكن تسميتها "بالقارة األطلسية"
ً
ي وسطها شبيها

 
ينبسط المحيط األطلسي ف

ي  ي غرن  ة وسط منطقة برية وهذه القارة النظرية األطلسي الجديدة مرتبطة بوحدة ثقافة ذات مصدر أورون  ، ببحتر
الية . وب، الرأسمالية والديمقراطية-وبأيديولوجية الليت  ي

ي والتقب 
 وحدة المصتر السياسي االثب 

ي هذه القارة األطلسية
 
 "سبيكمان" دور العامل العقىلي ف

ي ألمريكا الشمالية ، كما يبيرّ 
ر
ف ألن أوروبا الغربية والساحل الشر

ي وآلية قوتها هي الواليات المتحدة األمريكية ومج، هما العقل المدبر لهذه األشة األطلسية الجديدة معها ومركزها العصب 
ي والصناعي  ي تصبح مصالحها الجيوبولتيكية ، التجاري والحرن 

ي للواليات المتحدة البر وأما أوروبا هي الملحق التفكتر
ي الوحيد والرئيس بالنسبة لدول الغرب.  اتيج   (Amaël Cattaruzza,2019, p177) وخطها االستر

تحجيم استقاللية الدول ، مة حلف شماىلي األطلسي إقا، لقد كان "سبيكمان" سباقا إىل بناء العمليات السياسية العظم
ي عالم مابعد الحرب والسيطرة العالمية للواليات المتحدة األمريكية. 

 
 األوروبية ف

ي العالم كله
 
ورة السيطرة عىل المناطق ، التفستر الجيوبولتيكي لمكانة األمريكية كقوة بحرية ف بقدر ماكان ذلك األساس ض 

ي بير  القوى القارية والبحرية. ، الصير  ، الهند ، البلدان العربية، با أورو ، الشاطئية لألوراسيا 
 بنّية تحقيق النرص النهان 

ي الذي rimlandفقد كان "سبيكمان"يرى أن السيطرة الكاملة عىل "
" من طرف الدول البحرية سيؤدي إىل النرص النهان 

ي ستكون تحت السيطرة.  الرجعة
ية البر  فيه عىل القوى الت 

اتيجية لل "يمكننا أن ن " وبأهمية المحيط المتوسط قد rimlandقول بأن أطروحات "سبيكمان" المتعلقة باألولوية االستر
ومن ناحية أخرى فإن بعض آراء "سبيكمان" تم اعتمادها من طرف علماء الجيوبولتيكيا األوروبيير  الذين ، أثبتها التاري    خ

ي العاىلي للمناطق الساحلي اتيج  ي تقييمه االستر
 
ي تجدد مصتر رأوا ف

ة إمكانية الخروج بأوربا إىل مصاف تلك الدول البر
 العالم؛ويعتت  "سبيكمان" أب الطلسية والملهم الفكر للناتو. 

vii. ( كرس كتبه للجيوبولتيك إقليم المحيط الهاديء وكان أّول كتبه مكرس لجيوبولتيك 1946-1869كارل هاوسهوفر :)
 اليابان. 

ية ألمانيا أمام مشكلة تحقيق الذات من الناحية الجيوبولتيكية  لقد وضعت الثنائية العالمية للقوة البحرية والقوة الت 
إىل تعزيز القوة السياسية للدولة األلمانية وهو ماكان ، وتطلع أنصار الفكرة القومية الذي كان "هاوسهوفر" ينتمي إليهم

 أن 
ّ
؛إال ي والتوسع الجيوبولتيكي

 
ي التطور الصناعي والنهوض الثقاف

ي وسط أوروبا وال  "يعب 
 
" Mittellageوجود ألمانيا ف

ا وفرسنسا وثم الواليات المتحدة األمريكية(.  ي جعلها العدو الطبيغي للدول الغربية البحرية )انجلتر
 
ي والثقاف

 Patrice) المكان 

Gourdin,2019, p100) 

ي مثل هذا الوضع أن تقيم تحالف مع دول الهالل ا
 
ي  لم يكن من السهل عىل ألمانيا ف

ا وفرسنسا البر ي خاصة مع انجلتر لخارج 
وعليه كان مستقبل ألمانيا القومية العظم يخوض مواجهة ، كانت لهما مطالب تاريخية ذات طابع يتعلق باألرض

ي الذي يتمادى بالقوة البحرية. 
 جيوبولتيكية مع الغرب وبخاصة مع العالم االنجلوساكسون 

ورة إقامة طوكيو" وكان الرد عىل ذلك -موسكو-حلف قاري أو محور: "برلير   وتتلخص عقيدة "كارل هاوسهوفر" برص 
ي مقالة: "الحلف القاري": يستحيل خنق األوراسيا )األلمان والروس( يحاوالن 

 
الحلف وقد كتب "كارل هاوسهوفر" ف

ي حرب القرم أو سنة 
 
 ف
ً
وراسية. : إنها بدهية السياسة األ1914بكل وسيلة تجنب الرصاع الداخىلي الذي وجد له شبيها

(Mathieu Duchâtel,2019,p115) 
ة للسياسة االنجلوساكسونية عندما  ىلي الذي قال: ستدق الساعة األختر ي تلك المقالة باألمريكي "هومتر

 
وقد استشهد ف

ق  ي مقاالته ومتبه واتخذ هذا الخط اسم "التوجه نحو الشر
 
يتحد األلمان والروس واليابانيون.وقد رددها "هاوسهوفر" ف

Ostorientientierung ي للتقاليد األوراسية " إذ أنه تناول تحقيق الذات األلمانية وشعبها وحضارتها عىل انها امتداد غرن 
 اآلسيوية. 

 
ً
ي السالفية بل يتناول جهودا

ي احتالل األراض 
ق لم تكن تعب  كة تقوم بها دولتان  إن فكرة االنفتاح عىل الشر حضارية مشتر

 وأن تعيدا بناء المدى القاري للجزيرة العالمية بحيث  عليهما ، قاريتان: روسيا وألمانيا 
ً
 أوراسيا جديدا

ً
أن تقيما نظاما

 من تحت نفوذ القوة البحرية
ً
ي من قبل "هاوسهوفر"  Lebensraumوقد تم التخطيط لتوسيع ال ، تخرجانه كليا

األلمان 
ي اآلسيوي

ي الروسية بل عىل حساب استثمار األراض 
ة الواسعة غتر مأهولة بالسكان وإعادة العىل حساب استعمار األراض 
قية.  ي أوروبا الشر

 تنظيم أراض 
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ورة إقامة الحلف القاري مع موسكو قد اصطدم بتوجهات عديدة  ي إىل ض 
إن منطق "هاوسهوفر" الجيوبولتيكي يفض 

ي 
عد من خصائص الوعي القومي األلمان 

ُ
النظرة كانت ترى هذه ، وهو حول النظرة العرقية إىل التاري    خ، ذات طبيعة مغايرة ت

ي وليس الخاصية الجغرافية أو الجيوبولتيكية؛وعىل هذا ينظر إىل الشعوب 
ر
أن العامل األهم هو التقارب العرف

 وُحول السالفيون أي الشعوب األوراسية 
ً
االنجلوساكسونية عىل أنهم الحلفاء الطبيعيون لأللمان ألنها أقرب إليهم إثنيا

؛إضافة إىل ال ي للشيوعية. إىل أعداء عنرصيير   عداء االيديولوج 
 لجيوبولتيكا "هاوسهوفر" فاسمه 

ء الممتر ّ ي
ام السياسي ليست السر ي أمالها االلتر 

سنستخلص أن مثل هذه الخطوات البر
ي أللمانيا والمعتمد عىل الحلف األوراسي القوة 

ر
ف ي تصوراته المتعلقة ب  المصتر الشر

 
ي أكمل صورها ف

 
وأفكاره تجسدت ف

 والطويل األمد. 
viii.  ي مجموعها لتفستر عوامل ، (: ترتبط أفكاره بالتصورات الجيوبولتيكية1985-1888) ل شميدتكار

 
وقد كرست ف

ها عىل الحضارة والتاري    خ السياسي   Mathieu ومن أعماله "األرض والبحر".)، الجيوبولتيك وتأثتر

Duchâtel,2019,p118) 

" فقد أثرت نظرياته ، و"التيولوجيا السياسية" ، عىل االيديولوجية النازية وتضمن كل النتاج الفكري "مفهوم السياسي
اكية.   ويالحظ فيها الواقعية السياسية والروح القومية االشتر

ي تعارض Velhsrechteكانت منظومة "شميدت" الفكرية تعتمد عىل الفكرة المؤسسة وهي "حقوق الشعب
" البر

الية سنسانالحقوق ال  ي الحفاظ  حسب "شميدت" أن لكل، حسب النظرية اللبتر
 
ي االستقالل السياسي وف

 
شعب الحق ف

 التاريخية والسياسية. ، عىل الهوية الروحية
ي 
فليس الدولة فقط بل ومجموع الواقع االجتماعي ، يقر "شميدت" العالقة األولية بير  الثقافة السياسية والمدى المكان 
 . ي
 والحقوق بصفة خاصة تنساب من التنظيم النوعي للمدى المكان 

 Nomosاستنبط "شميدت" تصور " من هنا  
ً
 ماخوذا

ً
ي أمرا

 ، " الذي يعب 
ً
ي ، مهّيأ ، مكّونا

ما بمعب  المدى المكان 
ّ
وهذا ، منظ
 ."  المصطلح قريب من مفهوم "التضاريس" لدى "راتسيل" و"بؤر التطور لدى "سافيتسكي

ي تقيم العالقات المتNomosويبيرّ  "شميدت" أن "
بادلة ضمن المجموعة اال " هو تلك الصيغة لتنظيم الوجود والبر

ي إقامة النظم Nomosو "، جتماعية
 
ي خاص لعوامل ذاتية وموضوعية تتجىل بصفة عضوية ف " تعبتر عن اجتماع سنسيج 

ي تفاعلها مع الوسط المحيط. سنسانوتتجىل الخصائص الطبيعية والثقافية للمجموعة ال ، السياسية والحقوقية
 
 ية ف

ي كتابه "نوموس األ
 
ي أو عىل Earth Nomosرضويعرض "شميدت" ف

ي أثرت بها خصوصية هذا المدى المكان 
" الصورة البر

ي سنشأت فيه
ابه ، الحضارات والدول البر ي اقتر

 
 أن أهم نتيجية يصل إليها تحليل "نوموس األرض" حسب "شميدت" ف

ّ
إال

وهذا ماانته به ، البحر  إىل حدود بعيدة من مفهوم المواجهة العالمية التاريخية والحضارية بير  حضارات الت  وحضارات
 (145ص، 2016، إىل صياغة منهجية جيوبولتيكية خاصة لتفستر التاري    خ السياسي للعالم. )ألكنسدر دوفاي

ي عام 
 
ق والغرب  1942وف أصدر "شميدت" عمله األهم "األرض والبحر"باالضافة إىل نص بعنوان: "التوتر الكونيبير  الشر

. والمواجهة بير  الت  والبحر" الذي يُ  ي العلم الجيوبولتيكي
 
 عد الوثيقة األهم ف

م ، إن المواجهة بير  الت  والبحر حسب "شميدت" هو مواجهة بير  حضارتير  مختلفتير  متعاديتير  
ّ
 أن "شميدت" يقد

ّ
إال

 يرتبط بالنظم الحقوقية واألخالقية األساسية. 
ً
 فلسفيا

ً
ا ية تفستر  لعناضها األساسية هما: القوة البحرية والقوة الت 

 
ً
 اجتماعيا

ً
ي تتخذ لدى "شميدت" تعريفا ي للهالل الخارج 

، وهكذا فإن المواجهة الجيوبولتيكية للعالم االنجلوساكسون 
؛ف "

ً
ية مع لبحرية تكتسب ، "البحر هو واقع معاد للمجتمع التقليديNomosسياسيا والمواجهة الجيوبولتيكية للدول الت 

 
ً
. ، معب  تاريخيا

ً
 ايديولوجيا وفلسفيا

" حيث ينظر هذا التصور إىل Grossraumميدت" إىل صياغة النظرية الجيوبولتيكية وهي "المجال الكبتر توصل "ش
ي للدولة 

ي األوسع مدى.وعىل هذا فإن مراحل التوسع المكان 
عملية تطور الدولة عىل أنها الطموح إىل حيازة الحجم المكان 

 ية نحو الشمولية. سنسانتتطابق مع مراحل تحّرك الروح ال 
 ويب

ً
ي واالقتصادي للدولة يؤدي بمطالبتها بتضخيم سياستها كّما ونوعا

ورة ، يرّ  "شميدت" أن التطور التقب  وليس بالرص 
"يمكن أن يكون وفق قوانير  أخرى منها عىل أساس اتخاذ عدة دول أو شعوب صيغة ، االستعمار  فإقرار "المجال الكبتر

 دينية أو ثقافية موحدة. 
" األرض يجب أن يؤدي إىل ظهور الدولة القارة ومراحلها تمر من المدن عت  الدول Nomosويرى "شميدت" أن تطور "

ورة تاريخية وجيوبولتيكية. ، األقاليم ي ض  "الت  ية القارة ذات ال "المجال الكبتر  Mathieuوظهور الدولة الت 

Duchâtel,2019, p123)) 
ي النص سنة 

 
ي حقوق ال 1940وف

 
"بعنوان: "المدى والمدى الكبتر ف  شعوب" حدد "شميدت" "المجال الكبتر

ي بقوله:"ميدان التخطيط والتنظيم والنشاط ال 
ي التوجه الفعال والكبتر للتطور المقبل"، سنسان 

 
يشتر ، والمتجذر ف

ي الحياة. 
 
" وهو تطبيق مبدأ "مونرو" األمريكي ف  "شميدت" إىل مثال التحقيق االرادي "للمجال الكبتر
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 " يخرج عن حدود الدولة إنها الصيغة الجديدة لالتحاد مافوق القومي القائم عىل أساس فإن التصور "المجال الكبتر
ي  اتيج  " حسب "شميدت" يقوم عىل أساس التعددية ، العامل االستر ؛فإن "المجال الكبتر ي الجيوبولتيكي وااليديولوج 

 المرك
ّ
 منها إال

ّ
ي التحد

اتيجية والوالء الشامل للمرجعية الثقافية واالثنية وعىل االستقاللية الذاتية الواسعة البر زية االستر
" الجديد التتعلق بالقيمة العلمية والبالكفاءة ، العليا  باالضافة إىل ذلك كان "شميدت" يؤكد عىل أن إقامة "المجال الكبتر

ي الذي يولد الحافز إىل 
ي أو االثب 

إن كل ، التكاملالثقافية وال التطور االقتصادي للجزئيات الكّونة والحبر بالمركز المكان 
ورة التاريخية لمثل هذه الخطوة الجيوبولتيكية.  ي تغي الرص 

ء يرتبط باالرادة السياسية وحدها والبر ي
 سر

 عىل الخط الرئيسي للسياسة التكاملية المعرصة. 
ً
 سنستنتج أن "شميدت" كان متقدما

 
 النتائج: من خالل دراستنا توصلنا إىل النتائج التالية: 

 ي تطمح إىل تحليل رغم تنوع وجهات ال
 أننا نتعامل مع صيغة واحدة للعالم وهي الصيغة الجيوبولتيكية البر

ّ
نظر إال

العمليات التاريخية والعالقات بير  الشعوب والدول من خالل عدة مقاربات: الجغرافية والسياسية وااليديولوجية 
كيب.  ي تطمح إىل التر

ها البر  واالقتصادية وغتر

  كة أن  الذي يمكن، بير  علماء الجيوبولتيكا هي التأكيد الثنائية التاريخية بير  اليابسة والبحر الصيغة المنهجية المشتر
 يكون القانون األساسي للجيوبولتيكا. 

  تحديد عالم الجيوبولتيكي موقفه عىل خارطة العالم دفع إىل تطور ونمو علم الجيوبوليتك عىل أيدي ممثىلي الدول
ي تطمح أن تصبح قوة عالم

ى البر  ية أو دوأل فوق العظم وأن تحقق السيادة القومية. الكت 

  ى: روسيا ي ، أوربا ، الرصاع الجيوبولتيكي بير  القوى الكت 
 
الواليات المتحدة االمريكية والقوى الصاعدة المتمثلة ف

ازيل، الهند ، الصير    جنوب افريقيا. ، الت 

 
 التوصيات: من خالل الدراسة توصلنا إىل التوصيات التالية: 

  أطر مؤسساتية تعاونية وتقوية دور المجتمع العالمي والفواعل غتر الرسمية وبلورة آليات فّعالة عىل يجب بناء
 .  المستوى العالمي

  .ي والحضاري
 
 يجب طرح نظام جيوبولتيكي جديد وفق أسس التنوع الثقاف

  .ية جمعاء ي توجهها البشر
ي لرهانات والتحديات البر

ورة وجود وعي وإدراك حقيفر  ض 

 ورة اسنشاء امج وفق منظور جيوبولتيكي جديد.  ض   مراكز األبحاث والفكر مهمتها األساسية تقديم الرؤى والت 

 
 الخاتمة: 

ي ذاتها تناقضات مختلفة: 
 
ي وقتنا الراهن تتضمن ف

 
ق والغرب واضحة ف خلصت الدراسة إىل أن المواجهة بير  الشر

وهذه ، الة بير  األسس الثقافية المؤسسةاالختالفات النوعية بير  النخب الحاكمة واستح، المصالح االقتصادية
ي كافة ، التناقضات تتنام وتدعم بعضها البعض

 
 أن االرتباط بير  التوترات االقتصادية والسوسيولوجية تتجىل ف

ّ
إال

ي الحروب من التاري    خ ال 
وري تدّبر ذلك المكنون ، سنسان  وتتمثل خصوصية التناقض المعاض صار عالميا ولهذا من الرص 

ي و 
وتمثلت المسألة المؤسسة للعناض:األرض ، الجيوبولوتيكي الذي تقوم عىل أساسه هذه المواجهة المتوترةالتاريج 

 والبحر. 
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