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 تق��� وت�ص�� ل���اس: ال�غ�ا��ا ال��اس�ة

  

ال�فه�م وم�االت ال��� یه�� مق�ر و��نامج ال���اس ب�ع��� ال�ال� ���ض�ع ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م� ح�� 

، و��ا ت�ض�ح أس� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وع�اص� الق�ة ال��ث�ة في ق�ة ال�ولة ف�ها وم�اه�ها، ��ا یه�ف إلى ش�ح

أه��ة ال�ع� ال�����ل����ي ���ا ی�عل� ���اسات ال�ولة ال�اخل�ة وال�ارج�ة، ��ا ی�رس ال�����ل���� وال����ات 

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، ح�� �ع�ض م�ض�ع ال��ود ال��اس�ة ون�أتها وت��رها وأن�ا�ها ال�����ل�����ة ال�ي و�ف� 

ال���ة وال����ة، �ال���ق إلى أه� ال����ات ال�����ل�����ة ال��أث�ة �أس� ومق�مات ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، م� خالل 

ا��ا ال��اس�ة ض�ورة مل�ة ل�� دارسي ن���ات: ال��ال ال����، الق�ة ال���ة، الق�ة ال����ة، ول�ل� تع� دراسة ال�غ� 

ت��� العل�م ال��اس�ة والعالقات ال�ول�ة، بل وح�ى ل�اقي ال����ات األخ�� �ال�ار�خ واإلق��اد واإلدارة 

والعل�م الع����ة واألم��ة، ن��ا ل��اخل عل� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة مع �اقي ال����ات، ل��نها إس��اع� أن تف�� 

�ات ح��ة ال�ار�خ، وم� ث�ة فإنها ت�ه� في ته��ة القاع�ة ال�عل�مات�ة ال��ل��ة ل�انع الق�ار ب�قة أغل� �ل�ات وج�ئ

  ال��اسي.

  و�����ة ل��حلة ما �ع� اإلن�هاء م� ه�ا ال��نامج س�ف ���ن ال�ال� قادرا على أن: 

�� م��ل�ي ال�غ�ا��ة �ع�ف ال�فا��� وال���ل�ات ال�اصة �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل����، وال�ف��� ب – 1

ال��اس�ة وال�����ل����، وال�ي ل�ال�ا اخ�ل� األم� ف�ها ل�� ال�اح��� ول�ل� �ان ل�اما ال���ق إلى �ل م��لح 

  على ح�ة م� تع��� ون��ة ع� ت��ره �عل� ون�أته، وأه� مف���ه وم����ه.

  ق�ة أو ضعف ال�ولة. ��لل ���ل عل�ي ال�اه�ة ال�غ�ا��ة (ال�����ة وال����ة) وأث�ها على – 2

  ی��� ب�� إم�الك ال�ولة لل��غ��ات ال�����ة وال��غ��ات ال����ة وتأث��ها على ق�تها أو ضعفها. – 3

  ���� ال��ل�ل ال�ل�� ل�اه�ة تأث�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على م�انة ال�ولة. – 4

  ی�ق� تف��� أس�اب ال��اه� ال�غ�ا��ة وأ�عادها ال��اس�ة.  – 5

إن م� م���ات م���ع م�اض�ات ه�ا ال���اس أنها ت��ع �ل ما ���اجه ال�ال� في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة س�اء 

في م�حلة الل��ان� أو ال��احل ال��ق�مة في ال�اس�� وح�ى في ال����راه، إنها م�جع مه� ل�ل م���� في 

���ة ال�ل�ة ���ا ی�عل� �عل� ال�غ�ا��ة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، وعل�ه ن�عى م� خالل ه�ا ال��ه�د ال���ي ت���� م

ال��اس�ة وعل� ال�����ل����، وز�ادة إث�اء ال�عل�مات وال�فا��� وال���ق إلى م��لف ال����ات ���ل أك�� ت�ا��ا 

وت�ل�ال م� ح�� ال�عل�مات ��ل م�ض���ة، بلغة سل��ة خال�ة م� ال��اكة اللغ��ة، وال�ي ق� عان�� م�ها ��اح�ة 

، ون�أل الله �ل�ة في فه� ال���اس ���ل أح��أن ��اع� ال ةآمل��ا�ة ال�عل�مات م� م��لف ال��اجع، أث�اء ج�ع و 

  ال��ف�� وال��اد.

  ، ال��ائ�3، أس�اذة م�اض�ة "أ"، جامعة ال��ائ� د. ش��فة �الع
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  ال�غ�ا��ا ال��اس�ة: ال��أة وال�فه�م: ل���ر األولا

  :وال�����ل���� ال�غ�ا��ا ال��اس�ةن�أة وت��ر  - 1

ن�أة �ل م� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل���� لل���� م� ال����� وع�م ال�ل� ب�� م� ال��ور� مع�فة 

ال�فه�م��، أ� مفه�م ال�غ�ا��ة ال��اس�ة ومفه�م ال�����ل����، وال�ق�ف على الف�وقات ب�� اإلث��� وم� ث� ال���� 

  س��� ت�ض��ه في اآلتي: ال�ع�ف على ت��ر ال�����ل����، وه� ما م�

  :)Political Geography( ن�أة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة - 1

ال��ا� ال���� في ال���ة �أوسع ه�ه األخ��ة ت�رس أی� ، أح� أف�ع ال�غ�ا��ا ال����ة ال�غ�ا��ة ال��اس�ةتع��� 

وس�اسي و�ق��اد� م�االته، ف�ل إن�ان ه� ع�� في ج�اعة و���ع ل��ام س�اسي مع�� وله ن�ا� إج��اعي 

ت��ل ال�غ�ا��ا اإلج��ا��ة وال�غ�ا��ة ال��اس�ة  )Human Geography( مع��، وم� ث�ة �ان� ال�غ�ا��ة ال����ة

وال�غ�ا��ة اإلق��اد�ة، فال�غ�ا��ة ال��اس�ة هي ج�ء م� ال�غ�ا��ا ال����ة أ� أنها ج�ء م� �ل، ت���ل على دراسة 

ح األرض وما ت���ل عل�ه ه�ه ال�ح�ات م� شع�ب وج�اعات، �على س ال�ح�ات واألقال�� ال��اس�ة ���اه�

و���قف إم��اد ه�ه األقال�� و���ع�ها على ت�ای� ال��اه� ال��اس�ة ال�ي ت��د العال� �أن ت��ف �اإلس�ق�ار ال���ي 

رت�ا�ها وا� خالل دراسة ال��اه� ال��اس�ة في م�ان ما م� العال� وفي م�ان آخ� مغای� ��ه تغ��ات س��عة، وم

���� لل�غ�افي أن ��لل و�علل ال��ق  ؛�ال��اه� على س�ح األرض األخ�� وال����ات ال�ائ�ة وأن�ا� اإلس�ق�ار

  .1إلى أن�ا� أو ن�� س�اس�ة م��لفة ال���لفة ال�ي ن�� بها اإلن�ان األرض

��ال��ج�ع إلى �ه�ر ف��ة أول دولة ی���� �أن ه�اك عالقة م�اش�ة ب�� ال��ا� ال��اسي وال���ي لإلن�ان م� 

��ه� وم�� وق� م���  أالجهة والع�امل ال�غ�ا��ة ال��اع�ة أو ال��اوئة له م� جهة أخ��، وق� ی��و م� الغ��� 

س�اسة ال�ولة و�دارتها ����قة فاعلة، إذ أن تأس�� � و�����م ال��اه� ال�غ�ا��ة ألغ�اض عل� م��� یه�� و���ِّ 

ال�ولة وت���� ال���ع��ات و��اء الق�ة ال����ة واإلع�اد لل��ب وال�فا� على ال�ل� �ع��� �له على الع�امل ال�غ�ا��ة 

  .2كال��ال وال��قع واألرض وال��اخ وال��ارد وغ��ها م� الع�امل

الق�ن ال�اسع ع�� �ان� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ت��ل حقال مع���ا ��� م��لف ف�وع ال�غ�ا��ا ال�����ة  ��ىف

وال����ة (ت�ار��، م�اخ، ن�ات، س�ان، إق��اد) في عالقاتها مع ال��� ال��اس�ة ومع ال�ولة أو ال�ول، ف�غ� أن 

                                                           

)، ص. 2014ع�نان وأف�ار لل�راسات وال��� ودار صف�ات لل�راسات وال���، ، (�غ�اد/ دم��: دار وم���ة م�اد� ال�����ل����ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

19 – 20.  

  .20ص. ، نف� ال��جع – 2
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��� وفالسف�ه� وح�ى ع�� األن�ار في أورو�ا، إال س���ت م�� اإلغ�ها �ع�د إلى ت�ار�خ ق���ة، فق� ان�أتها أو تار�

أنها �ان� ��عال�ات أ� معال�ات ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، ول� ت�� ت��ع م�ه�ا واض�ا وجل�ا ��ا ول� ��� لها ��ائ� 

م��دة، بل �ان� ت�� أو ت��ل خل��ا ل�ا ی�اه ال��لف�� م� أث� أو آثار للع�اص� أو الع�امل ال�غ�ا��ة على 

  .3أو على ال�ول ون��ها ال��اس�ةال��اسة 

ن�� ال��رخ ال��ناني �ان� ه�اك إرهاصات لعل� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة في ع��ر ما ق�ل ال��الد، ح�� لق� 

الق��� "ه��ودوت" ی��� أن "س�اسة ال�ولة تع��� على جغ�اف��ها"، وق� إع��� أن ح�اة ال������ هي ره��ة م�اه 

"م�� ��ة ال��ل"، في مع�ض دراس�ه ل�أث�� ال�غ�ا��ا في ح�اة ال�ول، وه� ال��  ال��ل، فق� قال ��ارته ال�ه��ة

أشار إلى أن مل� الف�س "ك�رش" ق� رف� ��ادة ش��ه لل����ة على م��� م� األراضي ال�����ة خ�فا م� تأث�� 

ق� ت�اول ق.م)  347 – 429"أفال��ن" (ن�� ��ا ، 4ح�ارة ال��اخ على نف�س رجاله ودفعه� ن�� ال�عف وال��اجع

في ��ا�ه "ال��ه�ر�ة" �ع� ال��ض�عات ال�ي ت�ت�� �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، إذ �ان ی�� أن ال��ی�ة ال�ولة هي ال��ل 

" ال��اس� لل��ان، ��ا أشار إلى ن�أة ال�ولة وأن وح�تها ت��ق� م� خالل س�انها وت��عه�، ��ا �ع� "أرس��

)Aristotle( )383 – 322 ف ال��ناني أق�م م� ��� ع� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م� خالل ��ا�ه ال�ه�� ق.م) الف�ل��

"ال��اسة" ال�� ع�ض ��ه ن��ذجا م�ال�ا ع� ال��ی�ة، وأوضح ف�ها ع����� أساس��� ه�ا ال��ان و���عة ال���قة 

ن ال�ولة ی��غي أن ق�ة ال��ی�ة، ��ا أشار إلى أ ��نها م� أه� الع�اص� ال�ي ت��د ال�ي ت�ج� في ال��ی�ة (ال�ولة)

ت��ن في ح�ا�ة ق��ة ض� الغ�و ال�ارجي، ��ا ه� ال�ال �ال���ة ألث��ا ال�ي �ان� تقع في ح�ا�ة ال��ال ال����ة 

بها م� �ل جان�، و��ل� األف�ار ال�اصة ب�ور ال��ان وال��وف ال�����ة في إضفاء ق�ة أو ضعف ال�ولة ال�ي 

م�ال ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ال�عاص�ة، و��ا م� خالل دراسة ال��� األم�ل  ق�مها، وال�ي أص��� م� أه� ال�فا��� في

، ف�� وجهة ن�� "أرس��" �ع��� ع�م ال��ان� ال�غ�افي لل�ولة �ق�د 5لل��ان وم�احة ال�ولة وعالق�ها �ق�ة ال�ولة

ق�ار ��ا ی�ع�ع وح�ة لع�م ال��ان� ب�� س�انها، وه�ا �ق�د لع�م ال��ان� ب�� س�انها، وه� ما ی�د� لع�م وج�د اس�

  .6ال�ولة
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ق� ق�م وجهة ن��ه م� خالل رؤ��ه لل�ول ����ة  ق.م) Strabon( )63 - 24" ("اس��اب�ن ال�وماني ك�ا ن�� 

��ا��ر�ة ال�ومان�ة، في ��ا�ه "ال�غ�ا��ا" إلى أن ال���مة ال�����ة الق��ة م� خالل حاك� ق�� ���� ال��� أ� اإلم

م�ده�ة، وم� رأ�ه أن اإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة وال�ي م���ها إ��ال�ا ذات ال��قع ال���از وال��اخ أن ���� إم��ا��ر�ة 

، وم� ث�ة وح�� رأ�ه فإن ال�ولة إذا �ان� ����ة 1ال�الئ� وال��ارد ال��ع�دة تع� م�انا �����ا مالئ�ا ل��ام دولة ق��ة

ة ف�ها حاك� ف�د ح�ى ی���ى له�ه ال���مة أداء فإنها ت��ن في حاجة إلى ح��مة م����ة ق��ة، ی��لى ال�ل�

، وم� ث�ة فق� ب�� "اس��اب�ن" أن م�قع ال�ول األف�ل واألن�� ه� ال��ان ال�� ���ن 2و��ف�ها على ال�جه األك�ل

���ه ال��اخ مع��ل وال��ارد ال�����ة ال���ف�ة، وق� أشار أ��ا إلى أن الق�� العال��ة ت���� في األقال�� القار�ة 

ل����ة ول�� في اله�ام� ال����ة، وأن أورو�ا هي م��� ه�ه الق�� إذ ی�اها األك�� مالئ�ة لل��� واإلزدهار ال����، ا

ك�ا �ع� "اس��اب�ن" أول م� أشار إلى العال� ذ� األه��ة وال�� ح�ده �إم��اٍد م� ج�ل �ارق (أع��ة ه�قل) إلى 

(أی�نا) إلى س���الن�ا (س��ام��ن)، أما "ه��ق�ا�" فق� أوضح أن خل�ج ال��غال (خل�ج ال���� ال��قي) وم� إی�ل��ا 

  .3اآلس�او��� أقل ح�ا لل��ب م� األورو���� وق� ر�� ذل� ����عة ال��اخ

م��لف العل�م وال�عارف وم�ها ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، إذ ت�جع ال��ا�ات  ساه� الف�� الع��ي واإلسالمي فيوق� 

األولى له�ا الف�ع م� ال�غ�ا��ا إلى الق�ن ال�ام� ع��، ح�� �ع� العالمة الع��ي "ع�� ال�ح�ان ب� خل�ون" 

ل� وذ، 4م)، ال�ائ� األول في م�ال ال��ا�ة ���ض�عات ال�غ�ا��ا ال��اس�ة1406 –م 1332ه/ 808 –ه 732(

��ا�ه "ال����أ وال��� في أح�ال م� ذه� م� أخ�ار الع�ب والع�� وال����" وال�ع�وف بـ "مق�مة اب� م� خالل 

، 6م� خالل ��امه ب�مج ال�غ�ا��ا ����� ����ه ت�ف�� ب�انات م� شأنها ت���� عل�ه ال�ار��ي ال��ی�؛ 5خل�ون"

وال��اس�ة م���ثا ع� م�ل س�ان وس� إف����ا ال�فاعل ب�� ال�غ�ا��ا "اب� خل�ون" في مق�م�ه ح�� ش�ح ، 6ال��ی�

إلى ال��ح وال�عة ن���ة ��وف ال��اخ ال�ائ�ة ه�اك، وق� س��� ��ه ����ا م� العل�اء في ت��قه إلى أه��ة العامل 

، ��ا أورد ��ه تفاص�ل ع� ال�ولة 7ال�غ�افي للعاص�ة أو م��� ال�ولة، م��قفا ع�� دور العاص�ة في ال�ل� وال��ب

، ��ا ت��ق إلى ق�ة ال�ولة و�ت�اعها في ال���ق�ل، ث� ب�� ��� أن تع�اد ا وأع�ارها و��قة ال���ال�ولة ون��ئه
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ال��ائل وت�ع�ها و���تها م��� أن ���قان ��ام ال�ولة، و��� أن ال��ل إلى ال��ف واإلنف�اد �ال�ل�ة هي م� ���عة 

ال���ك ال�ئ�� ل��ا�ات "اب� خل�ون" في ال�ل�، وهي ت�د� إلى ه�م ال�ل�ة، ح�� ��ه� ال��ل�ل ال���س�اسي 

   .1م�ال ال��اسة وال�ولة وه�ا ت��ح أصالة ال��ارة الع���ة واإلسالم�ة في ه�ا ال��ال م� ال����

ه�� ب�راسة �ن ال�ا�ع ع�� تق���ا ���� ج�اح ق� ا فق� �ه� في ب���ان�ا في م���ف الق ،أما العال� الغ��ي

ه�امه �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م� ال��ائ� ل���هي إلى إ وال�� ب�أ  )Sir William Petty( "ال�غ�ا��ا وه� "ال��� ول�� ب��ي

: 1م أن�أ خ���ة مقاس 1660 – 1654ال�غ�ا��ا ال��اس�ة واإلق��اد ال��اسي، ففي  ال���ات ما ب�� عامي 

�� ب��ي" أه��ة األرض م أدرك "ال��� ول1672إلی�ل��ا، وفي ��ا�ه "ال����ح ال��اسي إلی�ل��ا" في عام  10.000

ت�سع في دراس�ه للعالقة ب�� ال�ول  "Treatise on Irelandب آخ� ع� إی�ل��ا �ع��ان "اوال��ان في ال�ولة، وفي ��

و���اتها ال�غ�ا��ة فأوضح ��ه ن���ات في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م�ل م�ا�� ال�ف�ذ ال�ولي، وش�ل ال�ولة ال�غ�افي 

وال��احة ال��ال�ة لل�ولة ح�ى ت���� م� ال����ة على ج��ع أ��افها، وال��قع ال�غ�افي لل�ولة، و��افة ال��ان 

، ��ا ت�اول العالقة ب�� ال��ر 2أث� ذل� في ت�ج�ه ن�ا�ه� اإلق��اد� وال��ن ال�ئ���ة والع�اص�وم�اك� ت��عه� و 

ال����ان�ا و��� أورو�ا و��� م��ل�اتها، وال��ق ال����ة العال��ة و�ل�ه ی�جع الف�ل في إب�از أه� صف��� جغ�اف���� 

  .3م�قع ال�ولة وم�اح�ها لل�ولة، وه�ا

وخالل ال��ة ال�ا�قة على ال��رة الف�ن��ة، ح�� �ه� و�ش�ه� في  ي ه�ا ال��السهامات فوق� اس���ت اال

، وق� أولى ��ه أه��ة 1748) في ��ا�ه "روح ال��ائع" ال�ادر عام 1755 – 1684( "ه�ا ال��ال "شارل م�ن�����

� م�اخ وت�ار�� وتع�اد ك���ة ل�عال�ة العالقة ب�� الق�ان�� وال��� الق�ائ�ة م� جهة وال�غ�ا��ة ��ا ت��ل عل�ه م

ع���"م�ن�����" أن ال�غ�ا��ا وخ��صا ال��اخ ���د ال���ر ال��اسي لل�ولة، ح�� ا ، 4لل��ان م� جهة أخ�� 

ودرس تأث�� ال�غ�ا��ا في ال��ای� ال��اسي وال�ل�ك ال���� في مع�ض ��ا�ه "روح الق�ان��/ ال��ائع"، إذ ش�ح ��ه 

ي ت�م�ها ال��ار، و��� م�ل أهل ال��ر ن�� ال���ة وق�رته� في ال�فا� على تقال��ه� ���� ال��ا�ة ال�����ة ال�

صلة الق�ان�� في ال�ولة �ال��اخ وال���ة ال�����ة والعادات اإلج��ا��ة وغ��ها، ووضع ن��ذجا عال��ا لل�غ�ا��ا 

ب�ع�نا ع� خ� اإلس��اء، ��ا اع��� الف�ل��ف ت�داد �ل�ا اال��اس�ة ال�� أك� ��ق��اه أن ال���ق�ا��ة وال���ة 

أن ال�غ�ا��ا تع��� م�ث� رئ��ي في أح�اث ال�ار�خ، وأن ال���عة تع�ي ال��اسة غا�اتها األل�اني "إ��ان��ل �ان�" �
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���رة عف��ة وتق�د ال��� ال���� ن�� ال��سع على األرض ون�� إن��ار ال�قافة، ومه� ب�ل� مع غ��ه لل�غ�ا��ا 

  .1ال��اس�ة ال��ی�ة

ال�� أك� أ��ا على العالقة ب�� )، J.R. Turgot( )1727 – 1781" (وق� جاء �ع�ه "جان رو��� ت�رغ�

ال�غ�ا��ا وال��اسة واإلق��اد �أسل�ب ���� إع��اره ال��م م�ق�ما ���ل ع�لي على "م�ن�����" ال�اب� له في ه�ا 

ه��امه� للق�ا�ا ال�ي ة الع�����ن ولق�ون ع�ی�ة ی�ل�ن ا ال��ال، وم� ث�ة فق� �قي العل�اء ورجال ال��اسة والقاد

ال�ادة ال�غ�ا��ة ال��اس�ة، ومع ذل� ن�� أنه لغا�ة ال���ات األخ��ة م� الق�ن ال�اسع ع��، ل� ت��  ���� أن ت��ل

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ق� �ه�ت �عل� ��ا ه� مع�وف ال��م، أ� أن ال�راسات األولى ال�ع��ة ع� �ا�ع ال�غ�ا��ا 

ع�� و�ع�ها في أوائل الق�ن الع���،  سعال�اال��اس�ة على ال�ع�� القار� والعال�ي ق� �ه�ت في ت�ع���ات الق�ن 

إذ �ه�ت ال��اد� واآلراء ال�ي تع�� ع� ن��ة واسعة وشاملة م� ق�ل العل�اء وال�ي مه�ت أو ساع�ت �ع� ذل� في 

م�ان�ة ر�� ال�ول تق�م عل�ها، ��ا ساع�ت أ��ا في إ إم�ان�ة ت�ل�ل ��ان ال�ولة في ص�رة األرض ال�ي ت�ج� أو

���ها ت���� عال�ي واسع، و�س��ادا إلى ذل� ت��� ه�الء العل�اء وال������ م�  �ات س�اس�ةب�ع�ها أ� ��ح

إس���اف ال���ق�ل في ه�ا ال��ض�ع و��ا س���ن عل�ه سل�ك ال�ول، وال���� ب����� اإلس��ات���ة ال�غ�ا��ة على 

  .2ن�� ال�ولة وت��رها أو �فاحها م� أجل ال�قاء

�ة تع�ي ف��ة واض�ة ع� �فاءة األمة في ذاتها ث� ع� عالقاتها �غ��ها م� األم�، إن دراسة ال�غ�ا��ة ال��اس

وم� أجل ه�ه ال���فة ل�ادة ال�غ�ا��ة ال��اس�ة ��� أن ���ن م��ان دراس�ها العال� �له والف�� اإلن�اني ��ل، 

��ا ال��اس�ة، فالعالقة ال��ان�ة ف��ل� ت��ن العالقة ال��ان�ة والق�ة ال��اس�ة ه�ا أولى وأه� اإلع��ارات في ال�غ�ا

  .3ت��ع للق�اع� ال�غ�ا��ة العامة أل� إقل��، والق�ة ال��اس�ة ت��ع في أغل�ها ل�فاءة ال��ان الع�ل�ة والف���ة

)، وال�� �ان Karl Ritter( )1779 – 1859" (وخالل الق�ن ال�اسع ع�� ب�ز في ه�ا ال��ال "كارل ر���

أس�اذا لل�غ�ا��ا ��امعة ب�ل�� وق� إه�� ب�راسة أث� ال���ة على ال�قافات وال��ارات، م����ا آراءه م� تل� ال�ي 

) م��لة في ن���ة ال���ر في ذل� ال�ق�، فأخ�ج ن���ة ل���ر Darwin( )1809 – 1882" (وضعها "دارو��

فهي ت�ل� وت��ج ث� ت��ت وتف�ى في ال�ها�ة، و��ا ذ�� "دارو��" في ال�قافات وال��ارات م�ل ال��ات وال���ان، 

ن����ه ع� ق�ان�� اإلخ��ار ال���عي وال�قاء لألصلح، فإن "ر���" �ان ی�� أن ع�اص� الق�ة في ال��ارة ض�ور�ة 
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�ارع غ��ها ل�قائها ب�� ال��ارات ال��اف�ة لها، وأن ال��ارة أو ال�قا��ة ل�ي ت��� وت�قى ح�ة فال ب� م� أن ت

  .1م� أجل إس���ارها و�ال�الي عل�ها أن تق�ي على ال��ارات ال���فة ال��اف�ة لها

ت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن ال���ر األساسي وال�ه� واألك�� وض�حا وتأث��ا في م��ان ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ه� و 

�ا��ا في جامعة "ل����ج" األل�ان�ة، إذ �ع� أس�اذ ال�غ )F.Ratzel" (دراسات عال� ال�غ�ا��ا األل�اني "ف���ی��� رات�ل

أول ��اب م�ه�ي في ال�غ�ا��ا ال��ی�ة، إذ إع��� "رات�ل"  1897ك�ا�ه "ال�غ�ا��ا ال��اس�ة" ال�� ص�ر عام 

ا ال ی���ء م� م��ان ال��� ال�غ�افي، و��ا أن "رات�ل" ت�اول الع�ی� م� األف�ار ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ج�ء

ان ال�غ�ا��ا ال��اس�ة و�ن�� ت����ه على ف��ة ال��ال ال����، وت���ه ال�ولة �ال�ائ� وال��ض�عات في م��

��ا شه�ت ب�ا�ة الق�ن الع���� ما �ع� ، 2الع���؛ ف����اول أف�اره ���ل مف�ل في م��ر خاص ب�ل� الحقا

"رات�ل" أح� أه� ال�ف���� ل����ة ال�ولة ��ائ� حي واألف�ار األخ�� ال��ت��ة �ال�غا��ا ال��اس�ة، وه� العال� 

م) ال�� �ان أس�اذا في جامعة "ج�ت��ج"، ح�� Rudolf Kjellen ()1864 – 1922" (ال����� "رودولف ��ل��

�ا �أف�ار "رات�ل" في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال��علقة ب�راسة ال��اسة العال��ة و���عة ال���مات، �ل��" تأث�ا ���كتأث� "

وق� إه�� "ك�ل��" م�ل "رات�ل" ب�راسة الع�ل�ة ال�ي م� خاللها ت���ل ق�عة م� األرض م� م��قة جغ�ا��ة ����ة 

ل�قاء وال�فا� على ال�ات، ث� اإلن��ار إلى م�ا�� ح�ار�ة وس�اس�ة، ل�ل م�ها ش����ها ال����ة وغ���ته في ا

ت��� إقام�ه بها �ال��اس� م��قة ما في األرض ��فة م����ة واوال��سع، إذ ی�� "ك�ل��" إذا ما ت��� اإلن�ان في 

  .3وال�عا�� وال�الء واإلن��اء س��د� إلى والدة أمة ع� ���� ما أ�ل� عل�ه "الغ���ة ال�غ�ا��ة"

الق�ن الع���� فق� ر��ت ��ه على دراسة ال�ح�ات ال��اس�ة و�اقاتها وق�راتها أما في ال��ع األول م� 

) ال�� ب�أ دراس�ه �ال�ار�خ Whittlesey ()1890 – 1956" (وعالقاتها ب�ع�ها ال�ع�، وم�� إه�� ب�ل� "وت�لي

م، وم� ث� وجه إه��امه �ع� 1925في وضع ��اب ع� ال�غ�ا��ة اإلق��اد�ة عام  )S. Jones" (ج�ن�ث� شارك مع "

، )The Earth and The State" (ذل� إلى ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، إذ ألف ��اب �ع� م� أب�ز أع�اله ع� "األرض وال�ولة

ب�راسة إخ�الف ال��اه�  ته�� ك�ا أسه� في وضع إ�ار ن��� لل�غ�ا��ا ال��اس�ة، وه� ی�� أن ال�غ�ا��ا ال��اس�ة

ول� �ق��� اإله��ام �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على ال�فه�م األل�اني، إذ �ه� إت�اه ح�ی� ، 4ال��اس�ة م� م�ان إلى آخ�

ت�ح ذل� في ��ا�ات ال�غ�اف��� في ب���ان�ا وال�ال�ات ال�ف��ل�ة لل���الت ال��اس�ة وا ت��� على ال�راسات

                                                           

  .26، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب م�س�� وماج� ص�ام سال�،  - 1

  .23، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 2

  .29، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب م�س�� وماج� ص�ام سال�،  - 3

  .29، ص. نف� ال��جع – 4
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م� أب�ز ال�غ�اف��� ال�� ساع� م) Buwman ()1978 – 1950" (، و�ان "ب�مان1920ال����ة األم����ة عام 

عام  )The New World" (في رس� ال��ود ال��اس�ة في القارة األورو��ة، ح�� ن�� ��ا�ا له �ع��ان "العال� ال��ی�

ع� "ب�مان" رائ�ا لل�غ�اف��� األم������ ح�� ، ح�� �1وال�� ش�ح ��ه أس� ال���الت ال��اس�ة ال�غ�ا��ة 1921

س��اع أن ) ��لة ع���� عاما، فق� ا1935 – 1915ع�ل م�ی�ا لل����ة ال�غ�ا��ة األم����ة خالل الف��ة ما ب�� (

���� ال�غ�ا��ا ت���قا م���ا على ال���الت ال��اس�ة واإلق��اد�ة في ال��ب وال�ل�، وذل� م� خالل ��ا�ه 

، فألول م�ة في تار�خ ال�راسات ال�غ�ا��ة ال�� �ع� أه� ما �ه� في م��ان ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �""العال� ال��ی

إس��اع أح� ال�غ�اف��� أن ���ع في ��اب واح�، ال��اكل ال��اس�ة في م��لف جهات العال�، وأن ی�رسها دراسة 

اب ب�أ إسهام األم������ في معال�ة ت�ل�ل�ة ت��ل �ال��ام العال�ي ول�� دراسات ف�د�ة، وم�� �ه�ر ه�ا ال��

  .2م�ض�عات ال�غ�ا��ا ال��اس�ة

ل��د� دورا مه�ا في ت��ر ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ال��ی�ة، فق� ) R.Hartshorn" (ر���ارد هارت�ه�رن "ث� جاء 

ال��اس�ة هي ألف ��اب �ع��ان "ال���رات ال��ی�ة في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة"، ح�� أع��� في ب�ا�ة عه�ه أن ال�غ�ا��ة 

دراسة ال�ح�ات ال��اس�ة أ� دراسة العالقات ب�� ال��ا� ال��اسي لإلن�ان وم�س�اته وت����اته م� ناح�ة، و��� 

ال��وف ال�����ة لألرض م� ناح�ة أخ��، فق� �ه�ت �ع� األف�ار ال��ی�ة ال�ي إج�ه�ت في تف��� مفه�م 

ال�� غ�� في تع��� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ) Douglas Jaxkons" (ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، وم�ه جاء "دو�الس جاك��ن 

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة هي العل� ال�� یه�� ب�راسة ال��اه� ال��اس�ة في أ�عادها ال��اح�ة،  �أن؛ 1964ع��ما قال س�ة 

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة  ؛م� ح�� أن تع��فا آخ� 1965في "واش���" س�ة  "األكاد���ة الق�م�ة للعل�م"وق� ق�م� �ع�ه 

، ��ا �ان� ه�اك "العل� ال�� یه�� ب�راسة ال�فاعل ال�� ی�ج� ب�� ال��احات ال�غ�ا��ة والع�ل�ات ال��اس�ة"هي 

أع�ال و�ج�هادات ت�� مفه�م ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م� خالل ما ق�مه �ل م� "روج� �اس��� س�ن" و"ج�ل�ان 

ت ال��اح�ة أو األرض�ة وعلى ال�فاعل ب�� ال��احات و��� ال��� ، ب�����ه� على ال��اءا1970م��ي" في س�ة 

  .3والع�ل�ات ال��اس�ة ال���لفة أو ��ع�ى أدق وأ��� ال��ل�ل ال��احي لل��اه� ال��اس�ة

  

  

                                                           

  .23، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1
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  :)Geopolitik( ن�أة ال�����ل���� – 2 

�ع�د م�ض�ع ال�����ل���� م� ال�اح�ة ال�ار���ة إلى نها�ة الق�ن ال�اسع ع��، ع��ما أرسى العال� األل�اني 

)، ح�� أشار إلى اآلثار ال����ة لألوضاع ال�غ�ا��ة في ت���ل F.Ratzel ()1844 – 1904" ("ف���ی��� رات�ل

سل�ك ال����عات ال����ة، وم� ث� اإلشارة إلى عل� ج�ی� ت�ت�� عل�ه ال��اسة، ح�� أراد أن �ع�ي لعل� ال��اسة 

  .1أساسا جغ�ا��ا ف�ان ب�ل� عل� ال�����ل����

، وال�� م)Rudolf Kjellen ()1864 – 1922" (���ل�العال� ال����� "رودولف س���م ه�ا ال���لح ث� ا

�ع� ال�ع�یالت على الف��ة ال�ي تق�ل �أن "ال�ولة ك�ا أدخل  ،2ج�ع ��ه ب�� ال��اسة وال�ع��ات ال�غ�ا��ة معا

كائ� حي" م�أث�ا ب�ل� بـ "رات�ل"، ح�� رأ� "ك�ل��" أن ال�ولة ل��� �ائ�ا ح�ا وح��، بل هي أ��ا �ائ�ا ذا شع�ر 

م�دوج �ق�رات ف���ة وأخال��ة ع���ة، وت��ل األرض ال�ي ���� عل�ها ه�ا ال�ائ� �ال���، وت��ن العاص�ة القل� 

ل�ئ��� وت��ل ال��ق واألنهار الـ�ردة وال��ای��، وم�ا�� ال�ع�ی� واإلن�اج ال�راعي هي ���ا�ة األ��اف، وه� به�ا وا

���ن ق� خ�ا خ��ة في ال�ف��� جعل�ه ی�ف�ق على "رات�ل"، و�ن �ان ی�ف� معه في اله�ف ال�هائي ال�� ت�عى 

   . �3ع�نها في ال���انق��ة یهابها ال���ع و�الال�ولة ل����قه وه� أن ال�ولة 

" ا"ال�����ل���� س���م م��لح) أول م� اRudolf Kjellen" (�ل���"رودولف  �ع� العال� ال�����و��ل� 

)Geopolitik(  وال�ي ع�فها �أنها ال���ة ال�����ة لل�ولة، و�ن أه� ما تع�ى �ه ه� الق�ة، وق� رأ� أن ال�غ�ا��ا

ال��اس�ة ��� أن ت��� ل��مة ال�ولة، وذل� ه� الغ�ض األس�ى لل�راسة، و��ل� ت���ل ال�غ�ا��ا ال��اس�ة 

خ "ك�ل��" ال���أ ال�� أق�ه "رات�ل����4لها إلى ج����ل����ا " القائل: "م�الح أل�ان�ا = م�الح أورو�ا" ، ح�� رسَّ

� هصة ف�ن�ا و�ن�ل��ا، وق� ن�� إلى أن أل�ان�ا دولة ف��ة واألل�ان ا�ا الغ���ة و��و وال�ي ت��اق� مع م�الح أور 

ي تع�د إلى "ف. �وس واألل�ان وال�الشع� ف�ي، م��لقا م� الف��ة ال��علقة بـ "ال�ع��� الف����" وال�ي �ق�� به�ا 

س��ه� �ه "ك�ل��" أك�� م� م�ة، وعلى األل�ان "الف��ان" أن ی�����ا �إلهام "م� ال��ال األورو�ي دس���ف��ي" ال�� ا

األوس�" ن�� ب�اء ال�ولة القار�ة ذات ال�ع� ال��ني، وذل� على ح�اب األراضي ال�ي ����� عل�ها "ال���ان 

ال�غ� م� ��ن "ك�ل��" س����ا، إال أنه ی��� على تق���  اله�مان" وال�ي �ق�� به�ا الف�ن���ن واإلن�ل��، فعلى

                                                           

، (ب��وت/ ال�وحة: ال�ار الع���ة للعل�م ناش�ون وم��� ال����ة م�انة الع�اق في اإلس��ات���ة األم����ة ت�اه ال�ل�ج: دراسة م��ق�ل�ةم��� وائل ال���ي،  - 1

  .69)، ص. 2013لل�راسات، 

  .70 – 69، ص ص. نف� ال��جع - 2

  .22 – 21، ص ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 3

  .22ص. ، نف� ال��جع - 4
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لي ال���قل لل��� األل�اني، ت��اب� ت�اما م، ح�� �ان� ت��راته ع� ال�ع�ى ال��اال��اسة ال�����ة م� األل�ان�ة

ال�ي  ")F. Naumann ()1860 – 1919" ("ف���ر�� ناوم� ألل�انيلـ )Mitteleuropa" (مع "ن���ة أورو�ا ال�س�ى

وال�ي ق�م ف�ها ت����ا ی��اب� مع ن���ة  1915عام  )Mitteleuropa" (ق�مها في ��ا�ه "ن���ة أورو�ا ال�س�ى

"ك�ل��"، ح�� �ان� وجهة ن��ه أنه على ال�ال�ات ال����ة األم����ة وروس�ا وشع�ب أورو�ا ال�س�ى أن ت��ح� 

في م�اف�ة تل� ال����الت ال�����ل�����ة ال����ة إق��اد�ا م��امال ل��ق�� ال��اح  –وت��ل م�اال س�اس�ا 

  .1كإن�ل��ا وم��ع��اتها، وم� ال���عي أن ���ن م��ر ه�ا ال��ال ه� األل�ان

�ان "ك�ل��" ق� ح�ي �ف�ل ال��� في إس���ام مفه�م ال�����ل����ا وال�ي ع�فها �أنها ال���ة ال�����ة  و�ذا

لل�ولة، فإن ه�ا ال�فه�م ق� ت��ر �ع� ذل� ع�� األل�ان �ع� ال��ب العال��ة األولى، ح�� ساد م��أ "ال�ولة �ائ� 

م�س� ال�����ل���� األل�ان�ة، إذ ب�أ ح�اته ) K. Houshofer( )1869 – 1946" (وسه�ف�اهحي"، و�ع� "كارل 

ودرس ال���� ع� ال��ق األق�ى وال���� الهاد�،  1908ضا��ا في ال��� األل�اني، ث� ذه� إلى ال�ا�ان س�ة 

، وق� أسه� 1911ث� ت�لى ت�ر�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة والعل�م الع����ة في أل�ان�ا �ع� ح��له على ال����راه س�ة 

م�ا جعله ی���أ م�انة ����ة ه� معاص�وه ي تأس�� "معه� م��ن�خ لل�����ل����ا وح�لة ال��اسة"، ف 1924في س�ة 

ح�� ساه�� أف�ار "هاوسه�ف�" في ، 2في عه� "أودولف ه�ل�" في ال��اة ال��اس�ة واإلق��اد�ة وال�قا��ة األل�ان�ة

�صا وأن ه�ا العال� األل�اني ق� إت�ل ���ادة م��� م� دراسة ع�امل ق�ة ال�ولة و�رت�ا� ذل� �ال��قع ال�غ�افي، خ�

و��ل� ت�سع� ال�����ل����ا ، 3، وان�غل ����ق�ل ال�ا�خ األل�اني ودوره في العال�1923ال���ة ال�از�ة م�� س�ة 

����ا" لب�أس��ه لل�عه� ال�اب� ال��� و��ا إلص�اره م�لة "ال�����  1924كعل� ت���قي على ی� "هاوسه�ف�" م�� س�ة 

و��ل� فق� ��ر ال�غ�اف��ن  ،19314، م�ا جعل ال��اسة الق�م�ة اإلش��اك�ة األل�ان�ة ت�ت�� عل�ها م�� عام ال�ه��ة

ت�� زعامة "أودولف ه�ل�" وال����� إلس��ات���ة ال��ب  األل�اني األل�ان عل� ال�����ل���� ل��مة ال��ب ال�از� 

ش���از ����ا ال�از�ة رد فعل ع��� م� االال��س��ة ل�ه��ة ال�أ� العام لإلعالن لل��ب، وله�ا فق� أثارت ال�����ل

��اسة العال�ي بل وفي أل�ان�ا نف�ها، فق� إل��م �ع� ال�غ�اف��� األل�ان جان� ال��اد ول� �������ا إلى ه�ه ال
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ال�� ع�� ع� ذل� �ق�له: "إن ال�غ�اف��� األل�ان ق� حاول�ا أن  )Roncagli" (الع�وان�ة و�ان م� ب��ه� "رون�اجلي

  .�1ِّعة ت����مها ال���مة األل�ان�ة في ت�ف�� خ��ها لل����ة على العال�"���عل�ا م� ال�غ�ا��ا أداة 

ال�� �ان ،  )Halford John Mackinder( )1861 – 1947" (هارف�رد ج�ن ماك��ر" أع�الك�ا �ه�ت 

أشه�  ، إذ ع��2ع�ل أس�اذا لل�غ�ا��ا في جامعة ل��ن وه� أح� م�س�ي ال��رسة اإلن�ل���ة في ال�غ�ا��ا

وال�ي  - ج����ل����ي ب���اني ��هادة "هاوسه�ف�" ال�� إع��� ن����ه أع�� ال����ات ال�غ�ا��ة العال��ة ج��عا

ش�ه� "ماك��ر" ��قامه ال���ع في عال� ال��اسة اإلن�ل���ة وال�� ت�ك تأث��ه الع��� وق� أُ  –س�ف ی�� ت�اولها الحقا 

على ت�جهاتها ال�ول�ة، و���نه ف�ال ع� ذل� صاح� ال���� األج�أ واألك�� ث�ر�ة في م���ات ال�أو�ل 

  .3ال��اسي ل�ار�خ العال�

)، Alfred T. Mahan ()1840  - 1914" (� ماهانل األم���ي "ألف�د ثایاألدم��ا أ��اوق� تأث� 

ع��� ال��ة أو ال����ة العال��ة، ح�� ا �ال�����ل����ا في أورو�ا ح�� ��� ع� الق�ة ال����ة وعالقة ذل� �ال��ادة الع

وم���� ال�����ل���� في أن ال��قع ال�غ�افي لل�ال�ات ال����ة األم����ة ه� م�قع م���، وق� ع� أه� أسات�ة 

" Yale" م�ی� معه� "ی�ل ����� ال���ث�� "ن���الس س����انال�ال�ات ال����ة األم����ة، إضافة إلى العل�اء األم� 

وال�� درس العالقات ب�� م�قع ال�ول وس�اس�ها ال�ارج�ة، ووج� أن ال���قة ال��اس�ة ت���د �الع�امل ال�غ�ا��ة، 

  .4ي ت��ع�لها ال�ول ال���� إلرساء ال�ل� ال�وليوأن الق�ة هي ال�س�لة ال�

ق� أ�ل� عل�ها ال�����ل����  1945وما ���� اإلشارة له ه�ا في ه�ا ال��د أن ال����ل���� إلى غا�ة عام 

ال�����ة، ��نها م�أث�ة �أف�ار ال�����ل���� األل�ان�ة وق� س��� �ال�����ة ب�اء على اإلع�قاد ال�� ی�� أن الع�امل 

م� ال��قع، ال��احة، ال��ل، ال��ار��، ال��اخ،... إلخ ال�ي ت��� في �لها ال�ول ال���اف�ة وال�ي  ����ةال�

، وال�ي 1990ح�ى نها�ة ال��ب ال�اردة عام  1945م�� م� عام اأمل� عل�ها سل��ها ال��اسي، أما الع�� ال�� 

س�ال�ة أو اإلش��اك�ة أف�ل ل����� أم� ال�  لى ��ل إی�ی�ل�ج�ة م��ارعة على أساس أ�إت� تق��� العال� ف�ها 

   . 5وق� أ�ل� عل�ها م�حلة ال�����ل���� اإلی�ی�ل�ج�ة ،ال��ون ال��اس�ة واإلج��ا��ة لل��اة
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    :مفه�م ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وعالق�ها �ال�����ل���� - 2

  :)Political Geography( مفه�م ال�غ�ا��ا ال��اس�ة – 1

�� ه�ه األه��ة تل� ال��غ��ات اإلقل���ة و��  أح� ف�وع ال�غ�ا��ا ال����ة وأك��ها أه��ة، ال��اس�ةتع� ال�غ�ا��ا 

وال�ول�ة ال���ارعة في �افة أن�اء العال�، ن��ا لل�ور ال���� ال�� ی�د�ه عامل ال��ان في ح�اة ال�ول ال�عاص�ة 

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة في �ل ما ی�عل� �ال�ح�ات  ت���، ح�� 1وت��ی� ق�تها وفي م�ار العالقات ال�ول�ة ب�جه عام

ال��اس�ة م� ح�� ت����ها وت��رها في ض�ء مع��ات األرض م� م�قع وم�احة وح�ود وت�ار�� وش�ل عام 

وس�ان، وهي ت���ك مع عل� ال��اسة في دراسة ال�ولة أو ال�ح�ة ال��اس�ة، خ��صا وأن ال�ولة هي م��ر عل� 

� ع��ما �ان ه�ا العل� م��د أف�ار س�اس�ة عامة، وص�ال إلى تار���ا ال�عاص�، ح�� عال ال��اسة م�� ال�ار�خ الق��

شأن ال�ولة في ح�اة ال����عات اإلن�ان�ة وت��رها، و��ا على ال����� ال�ولي وال�� ��� �افة ال�ول وال�ح�ات 

ق� غ�ا��ا ال����ة وعل� ال��اسة، و ال��اس�ة ال���نة لها، و��ل� ت��ل ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م��انا م����ا ب�� ال�

ن�قل� م� أف�ار وم�اد� عامة إلى ق�اع� و��اه� عل��ة، وما ت�ال ال���رات وال��غ��ات إزدادت أه���ها �عل� �ع�ما ا

  .2ال�ول�ة ال�عاص�ة دل�ال على فاعل�ة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وأه���ها العل��ة داخل ال�امعات وال�عاه� العل�ا

لق� �ان� ه�اك ع�ة تع��فات لعل� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، وال�ي ق�مها العل�اء وال�ف���� وال�ه���� بها، م�اه��� 

  ب�ل� في دراسة وت���� عل� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، و���ا یلي ���� تق��� أه� ال�ع��فات ال�ق�مة، وال�ي م� ب��ها:  

س�ة �أنها: "ت���� ال��اد� ال�غ�ا��ا على م��الت : �ع�ف ال�غ�ا��ا ال��ا)Cressey" (تع��� "ك���ي

ال��اسة ال�اخل�ة وال�ارج�ة، وهي ب�ل� ت��� في ال�قائ� ال��علقة �ال��قع وال��ود ال��اس�ة وال��احة وم�� 

  ال��اس� أو ال��ان� ال�اخلي لل�ولة".

في ت��ی� األس�اب  : �ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �أنها: "العل� ال�� ��اع�)Buwman" ("ب�مانتع��� 

  ال�غ�ا��ة ال��ث�ة في ال�ل�ك اإلن�اني لإلن�ان".

 )World political patterns( في ��ا�هال�غ�ا��ا ال��اس�ة أ��ا  )L.M.Alexander" (ل����رأل. م. "و�ع�ف 

����نة �أنها: "دراسة األقال�� ال��اس�ة ال�ي ی�ق�� إل�ها س�ح األرض ��اه�ة م� ��اه� س��ها، وأن ���عة و 

خ�الفات لل��اه� ال��اس�ة ال��ج�دة في العال�، ��ا ی�� أن ال�غ�ا��ا ه�ه األقال�� ال��اس�ة م�ه�ن �االوم�� 
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��مة ذاتها أو ب�ق��� ال��ائف ب�� ال�ل�ات ال��ف���ة والق�ائ�ة وال������ة، أو �ال��اس�ة ال ته�� ���ل وت���� ال

     .1د��ات�ر�ة"ما إذا �ان� ال���مة د��ق�ا��ة أو 

 )Political Geography( في ��ا�ه: �ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة )Norman Pounds" (تع��� "ن�رم� ب�ن�ز

وال��ارد  �أنها: "العل� ال�� یه�� �ال�ولة أو اإلقل�� ال���� ت����ا س�اس�ا م� ح�� ال���فة؛ 1963ال�ادر عام 

س�قالل ها خ�� ما ت��� إل�ه م� رفا��ة واوال��احة وع�امل وأس�اب ت����ها، وأن ال�ولة ت�عى ل��ف� ل�ع�

 .2وح��ة"

: "دراسة العالقة ب�� األرض ا: �ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �أنه)R.Hartshorn" (ر���ارد هارت�ه�رن تع��� "

ج��ا��ة في ��ان م� ح�� ق�راته� ودوافعه� االوال�ولة في ص�رة ال في ص�رة ال��قع وال��احة وال��ارد اإلق��اد�ة

، ��ا �ع�فها أ��ا �أنها: 3ض�ء ت�ای� ��اه� س�ح األرض ودراسة العالقة ب�� ال�ول في ض�ء الع�امل ال�غ�ا��ة"

� ن���اتها في "العل� ال�� یه�� ب�راسة ال��ا�ه أو اإلخ�الف ب�� ال����ة ال��اس�ة لل�ولة واإلقل�� ال��اسي و��

ال�ول واألقال�� ال��اس�ة األخ�� في العال�، ول�ي نف�� اإلخ�الفات اإلقل���ة في ص�رة ال�المح ال��اس�ة ال ب� م� 

دراسة عالقاتها ال���ا��ة مع ج��ع اإلخ�الفات اإلقل���ة األخ�� ال���لة بها، س�اء أكان� ذات أصل ���عي أم 

 .4ح��� أم ثقافي"

 Politics and( : �ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة في ��ا�ه)W. A. Douglas .Jackson" (جاك��ن غالس دو تع��� "

Geography Relationships(  ق�له: "هي دراسة ال��اه� ال��اس�ة في إ�ارها ال��اني م�  1964ال�ادر عام�

خالل ت�ل�لها لل��ود وم�اكلها لل�����ات ال�غ�ا��ة ال�ات�ة ع� ت���� ال�ل�ة ال���م�ة أو ال�ج�د ال��اسي 

في ح�� یه�ل�ن  �أن مع�� ال�ارس�� ی���ون على الع�امل ال�غ�ا��ة 1958لل�ولة"، وق� ذ�� "جاك��ن" في عام 

  .5العامل ال���� 

: �ع�فان ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �أنها: "ذل� العل� )Julian .M" (ج�ل�ان" و )Kasperson. R" (تع��� "كاس��س�ن 

ال�� ی��اول دراسة رقعة ال�ولة، وال�فاعل ب��ها و��� ال��� ال��اس�ة، ��ا ی���ان على العالقات ال�ول�ة وال���الت 

  �ه العالقات ال�ارج�ة لها.جاد�ة وال��ان�ة داخل ال�ولة، وأث� ذل� في ت� ال��اس�ة واإلق��
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�ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، �ق�له: "إنها ت�ل�ل العالقات ب�� ال�ول وت����ها  :)Moodie. A. E" (تع��� "م�د�

  .1ال�اخلي وف� ��وف ب���ها، ��ا انها ت��اول دراسة الق�� وال��� ال��اس�ة"

: �ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �ق�له �أنها: "جغ�ا��ة ال�ح�ات )Van Valkenberg" (فال����جفان تع��� "

ال��اس�ة ال�ي ت���ل على دراسة �ل وح�ة ذات ��ان س�اسي خاص ی��� ���ائ� مع��ة في اإلن�اج واإلس�هالك 

وأم�ه، ��ا ت�رس أ��ا ال�ق�مات اء العال� خوفي الق�رة على تل��ة إح��اجات س�انه وال��اه�ة في ال�ق� نف�ه في ر 

ال���لفة ال�ي ی��قف عل�ها تق�م ال�ح�ة ال��اس�ة وق�تها، وتف�� العالقات القائ�ة ب��ها و��� غ��ها على أساس 

  .2جغ�افي"

و ال�ح�ات ال��اس�ة، ومه��ها دراسة �ل دولة م� أوه�اك م� ع�ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �أنها: "جغ�ا��ة ال�ول 

�ح�ة قائ�ة ب�اتها، لها ��انها ال��اسي ال�اص ولها صفاتها ال����ة، ولها أه���ها م� ح�� مق�رتها دول العال� �

على ال��اه�ة في ال��اف�ة على األم� وال�ل� العال�ي، ��ا أنها ت��اول ال�ق�مات ال���لفة ال�ي ی��قف عل�ها 

  .3"األخ�� على أساس جغ�افينه�ض ال�ولة وتق�مها، وتف�� العالقات القائ�ة ب��ها و��� ال�ول 

ن�القا م� ال�عار�� ال�اب� فق� ق�م "ح�ام ال�ی� جاد ال�ب" في ��ا�ه "ال�غ�ا��ا ال��اس�ة" ال�ادر و�ج�اال وا

، تع��فا خاصا �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وذل� إن�القا م� س�ده م���عة م� ال�عار��، م� خالل ق�له: 2008عام 

ال��اس�ة ألنها ف�ع م� ف�وع ال�غ�ا��ا ال����ة، ی��اول دراسة ال�ولة أو اإلقل�� ال��اسي "���� أن نع�ف ال�غ�ا��ا 

 .4وال��ود ال��اس�ة له�ه ال�ول أو األقال�� وما ی�ت�� بها م� ��اه� س�اس�ة وذل� في إ�ار م�اني"

�ائ�ها ال�����ة العل� ال�� ی��اول �ال��ل�ل ع�اص� ق�ة ال�ولة وخ ؛هيال�غ�ا��ا ال��اس�ة وعل�ه فإن 

وال����ة وم��التها ال�اخل�ة وال�ارج�ة، ث� ت��د نقا� الق�ة وال�عف ال�ام�ة في وج�دها ال��اسي، ث� تق��� ال�زن 

  .5ال�����ل����ي لل�ولة على ال�����ات ال��ل�ة واإلقل���ة وال�ول�ة

  :)Geopolitik( مفه�م ال�����ل���� – 2

راف� ال���ر العل�ي وال�ع�في ل�قل العالقات ال�ول�ة ب�وز الع�ی� م� العل�م واأل�� ال�ع���ة ال�ف��ة لق� 

��ها �فلألح�اث ال�ول�ة س�اء في ش�لها ال��ازعي أو ال�عاوني، وال�ع�وف أن ل�ل �اه�ة س�اس�ة في ال���عة قان�ن 

                                                           

  .27، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 1

  .28، ص. نف� ال��جع - 2

  .29، ص. نف� ال��جع - 3

  .29، ص. نف� ال��جع - 4

  .148، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 5
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ساه� �ع� مف��� و�اح�ي الق�ن ال�اسع ع�� ق� ذل� فان�القا م� و ومه�ة ال�اح� ه� ال��� ع� ه�ا القان�ن، 

ساه� في تف��� األوضاع ال�ول�ة وف� قان�ن "األرض" أو "ال�غ�ا��ا"  ،في م�الد عل� ج�ی� في حقل العالقات ال�ول�ة

س� ، وال�� ع�ف �ا���اه��ه في رس� وص�اغة ال��جهات ال�ارج�ة لل�ول ،س�اء م� ال�اح�ة ال����ة أو ال������ة

   . )Geopolitik" (�ل����"ال����

وضاع �ق�م ج�ه� وأساس ال�����ل���� أو ال�����ل����ا على ت�ل�ل العالقات ال��اس�ة ال�ول�ة على ض�ء األ

األوضاع ال�غ�ا��ة ال�ي ت�غ�� ب�غ�� األوضاع  وال����� ال�غ�افي، فاآلراء ال�����ل�����ة ت��لف مع إخ�الف

، و�ع� م�ض�ع 1ال����ل�ج�ة ال�ي ت�اف� ح�اة اإلن�ان، وما ی���� على ذل� م� مفا��� وق�� ج�ی�ة ل�ات األرض

ال�����ل���� م� ب�� ال��ض�عات ال�ي شغل بها الف�� اإلس��ات��ي، ذل� أن اإلس��ات���ة ���غة في ال�ف��� 

�ل، ت�اق� أه� م�ت�� ت�ه� عل�ه ال����ة ال�����ل�����ة، وال�� ���ح ���غة إف��اض�ة مفادها أن في الع وأسل�ب

ث�ة عالقة ب�� ال�ولة وجغ�اف��ها، فالعامل ال�غ�افي ��ه� إسهاما ق��ة في ب�اء ال�ولة وز�ادة أس�اب ق�تها وم�ادر 

  .����2ه�ه الق�ة، م�ا س��ع�� على ���قة تف���ها وت����ها اإلس��ات�

إن ال�����ل���� ����لح أو �ل�ة ��فه�مها األل�اني ال�ولة وال��اس�ة تع�ي (س�اسة األرض) أو ال��ة 

) ��ع�ى األرض Geoوهي م��نة م� مق�ع�� ( )Geopolitik( األرض�ة، ف�ل�ة "ج����ل����" �اللغة األل�ان�ة هي

لل�����ل����، فال�ع�ى العل�ي لها ه� "ال��اسة ، و�لى جان� ه�ا ال�ع�ى ال��في ) وتع�ي ال��اسةpolitikو(

  .3ال�غ�ا��ة" أو ��ا ت��ى "س�اسة ال��ان"

، إنه العل� ال�� و���� تع��� ال�����ل���� ح�� أت�اع "رات�ل" �أنه عل� دراسة العالقة ب�� األرض وال��اسة

ال�غ�ا��ة م� ال��قع ال�غ�افي ی�ضح ��� تق�م ال��اسة على مق��ى ح���ات جغ�ا��ة، أ� ��� أن الع�امل 

  . 4وال��ار�� وال��اخ لها دور ح��ي في ت���ل س�اسة ال�ول

ال����ة ال�ي ت��� في ق�ة ال�ولة �ال���ة  ه �أنهع��فات لل�����ل���� وم�ها أنها تع��� �ولق� جاءت الع�ی� م� ال

العل� ال�� ی��� في ال����ات لألرض، أو هي ن���ة ال���رات ال��اس�ة م� ح�� عالق�ها �األرض، أو ه� 

                                                           

  .32، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

  .70، ص. م�جع ساب�م��� وائل ال���ي،  - 2

  .33، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 3

  .69، ص. م�جع ساب�م��� وائل ال���ي،  - 4



ـــــ | شر�فة كالعد.  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ افية السياسيةـ  مطبوعة محاضرات جامعية �� مقياس: ا��غر
 

17 
 

ال��اس�ة لل��ال األرضي وت��رنها، أو هي األساس الع�لي ال�� �ق�م عل�ه الع�ل ال��اسي لل�ولة و�فاحها ال���� 

   .1م� أجل ح��لها على م�الها ال���� 

" أول م� إس���م م��لح "ال�����ل����ا )Rudolf Kjellen" (�ل���رودولف ی�هان العال� ال����� "�ع� و 

)Geopolitik(ى �ه ال�ولة ه� الق�ة" وأشار إلى أن ح�اة ، فق� ع�فها �أنها: "ال���ة ال�����ة لل�ولة، و�ن أه� ما تع�

ال�ولة تع��� على ال����ة وال�قافة واإلق��اد وال��� وق�ة ال�ل�ان، ح�� رأ� أن ال�غ�ا��ا ی��غي أن ت��� ل��مة 

"ك�ل��" ، وق� ع�ف 2ولة وذل� ه� الغ�ض األس�ى لل�راسة، و��ل� ت���ل ال�غ�ا��ا في م��لها إلى ج����ل����اال�

، وع�فها أ��ا �ق�له أنها: "ن���ة ال�ولة �3أنها: "عل� ال�ولة ���� جغ�افي م���� في ال��ان"أ��ا ال�����ل����ا 

فإن دراس�ها ت��ل ال����� ال��اسي لل�غ�ا��ا أو ال����� ك�ائ� جغ�افي أو �اه�ة ت�غل ح��ا م� األرض" وعل�ه 

  .4ال�غ�افي لل��اسة

" �الق�ل ��Realities and world powerع�ف ال�����ل���� في ��ا�ه " )John E. Kieffer" (أما "ج�ن ��ف�

ال�ل�ك ال�ولي ال�� ال�����ل���� أو ال�����ل����� ت���ن م� ع�ة أش�اء ول��ها في األساس ��ارة ع� ن���ة أن: 

  .5تع��� ��ه ال�ولة األم ال���قة األساس�ة، ل�ا فهي أساس لل��اسة ال�ارج�ة أو ق� ت��ن ال��اسة ال�ارج�ة ذاتها

فهي  ،ع�ى �ال�ولة ��ائ� حيا: "تُ م�س� ال�����ل���� األل�ان�ة "هاوسه�ف�" فق� ع�ف ال����ل���� �أنه أما

���ها ���الها وت�اول حل ج��ع ال���الت ال�اصة ���الها األرضي" في ال�ولة م� ح�� عالق�ها ب� ت���

فال�����ل���� إذن "ُتع�ى ب�راسة ال��ال� ال��ان�ة لل�ولة، ب���ا تف�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ��وف م�الها األرضي 

أن ت��ن ال�عي أما ع� أه��ة ال�����ل���� فهي ح�� "هاوسه�ف�": "إن ال�����ل���� س���ن أو ی��غي ، 6ال�الي"

عل� ال�����ل���� ���ا�ة العل� ال��ی� لل�ولة ال�� ����� إلى ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ، ح�� إع��� �أن 7ال�غ�افي لل�ولة"

  . ب�ل أم�ر أخ�� 
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�أنها: "عل�  1928األل�ان�ة عام ")Geopolitika" (وق� ورد تع��� لل�����ل���� في م�لة "ال�����ل����ا

وال س��ا على ال�غ�ا��ا  عالقات األرض �الع�ل�ات ال��اس�ة، وأن م�ض�عها �ق�م على قاع�ة جغ�ا��ة ع���ة

  .1ال�ي هي عل� ال�ائ�ات ال��اس�ة في م�انها و����ها" ال��اس�ة

م��ن�خ ه� �لف ال�عار�� ال�ي ص�رت ع� "معوت�ه� الف��ة األساس�ة لل�����ل����ا األل�ان�ة واض�ة في م�

 ، وأه� ه�ه ال�ع��فات هي:)The Geopolitical Institute Munich" (لل�����ل����ا

  ال�����ل���� هي ال����ة ال�ي ت��� في ق�ة ال�ولة �ال���ة لألرض. - 1

  العل� ال�� ی��� في ال����ات ال��اس�ة ل��ال األرض وت����ها.ال�����ل���� هي  - 2

العل�ي ال�� �ق�م على ف� الع�ل ال��اسي لل�ولة في �فاحها ال���� م� أجل  ال�����ل���� هي األساس – 3

  .2ح��لها على م�الها ال���� 

ال�����ل���� هي العل� ال�� ی��� في درجة إع��اد األح�اث ال��اس�ة على األرض، وهي قائ�ة على  – 4

األس� العامة لل�غ�ا��ا ال��اس�ة ال�ي ت��� في ال�����ات ال��اس�ة لل��ال األرضي، و�ل م� العامل�� ال��اني 

� ال��ام �أ� ع�ل س�اسي وال�ي ���� أن وال�ماني، وهي ته�ف إلى ت�ه�� ال�ولة �األسل�ة ال�ي ت��ع�� بها ع�

  .3ت���ش� بها في ت�ج�ه ح�اتها ال��اس�ة، ففي ه�ه ال�الة ت��ح ال���� ال�غ�افي لل�ولة

األل�ان�ة تع��� ال�����ل���� �أنها "العل� ال�� ی��� في ) Zeitscrift Fur Geipolitik(م�لة ك�ا جاء في 

، وهي قائ�ة على األس� العامة لعل� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ال�ي ت��� درجة إع��اد األح�اث ال��اس�ة على األرض

�ه�� ال�ولة في ال�����ات ال��اس�ة لل��ال األرضي و�ل م� العامل�� ال��اني وال�ماني، وهي ته�ف إلى ت

ل�الة �األسل�ة ال�ي ت��ع�� بها ع�� ال��ام �ع�ل س�اسي، وال�ي ���� أن ت���ش� في ت�ج�ه ح�اتها ال��اس�ة، وا

، و���ح م� ه�ا ال�ع��� م�� تأـ�� م��ر� ال��لة األل�ان�ة 4ه�ه ��� أن ت��ح ال���� ال�غ�افي لل�ولة"

  ��".ل����ا �آراء �ل م� "رات�ل" و"ك�لب�ع��فه� لل����� 

األل�ان�ة لل�����ل���� تق�م على الف��ة ال�اصة �ال��ال األرضي �إع��اره ال��ال ال����  إن وجهة ال���

لل�ولة على أنها �ائ� حي، وق� قال ذل� "هاوسه�ف�" م� خالل ق�له: "ل�� م��د ال��فة ه� ال�� جعل�ا ُنَ��ِّ� 

، فه�ا ال�ق�ع �ع�ي ����ا و���ل� ����ا، فه� ی��� ال��اسة �ال���ة )Geo( به�ا ال�ق�ع ال�غ�� )politik( لف�ة
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��فاء ال�ي ق� ت�قع زع�اءنا ال��اس��� في ح�ائل ال�ولة ���ة وال��ارات الو���رها م� ال���� م� ال����ات ال�ُ 

على  ، فال�����ل����ا ت��� م�� ت�قف �ل تق�م س�اسيإلى األرض ال�ل�ة ال��ال�ة ال�ي ال �ائل م�ها، و�ع�د به�

عامل ال���ة"، و���ح م� ذل� أن ال��رسة األل�ان�ة لل�����ل���� ت�د� إلى  –ذل� العامل ال�اب� ال�� ال ی�غ�� 

، فال�����ل���� ب�أث�� األث� األل�اني تق��ن ����ا �ال��ب وال��سع اإلس�ع�ار�، أما ال�فه�م األوسع ت��ب ال��ب

���ن ال�أك�� �له على ال��ه� لل�����ل����ا ��ق�م على ال�راسة ال�غ�ا��ة لل�ولة م� ح�� س�اس�ها ال�ارج�ة، وه�ا 

  .1ال�غ�افي للعالقات ال�ارج�ة

��ض�عات ت��ر اإلشارة في ه�ا ال��د أن اآلراء ال�����ل�����ة في أل�ان�ا ق� ت����ت ح�ل ع�د م� ال

" � ال�� الع�� ) و"Lebensraum" (ال��ال ال���� ) و"Organic State" (ال�ولة الع���ةال��اس�ة م� ب��ها ف��ة "

)Organic Frontier2ن��اش) القابل لل���د واال.  

في ��ابه�ا  )J. Ezel Percy" ("ج. إت�ل ب��سي) وRussell H. Veldfield" (ك�ا أشار "رسل ه. ��فل�

  "ال�����ل����ا" إلى أن ال�����ل����ا ته�� ��ا یلي:

  ال����ة ال�ي ت��� في ق�ة ال�ولة �ال���ة لألرض. .1

  ال��اس�ة لل��ال األرضي.ت��� في ال����ات  .2

 .3ف� الع�ل ال��اسي لل���ل على م�الها ال����  .3

س���ام ال�غ�ا��ا ق� أوردت ال�����ل����ا �أنها: "اف )Encyclopedia Britannica( أما دائ�ة ال�عارف ال����ان�ة

���ت على الق�� م� ق�ل ح��مات ال�ول ال�ي ت�ارس س�اسة ال�ف�ذ"، و�ه�ا ال�ع�ى ت��ن ال�����ل����ا ق� إق

، و���لف ت��ی� ال�����ل���� م� م�لف الع��ى ذات الق�رة ال��اس�ة على إن�اء س��تها دون غ��ها م� ال�ول

یلي ن�رد أه�  و���ا، 4آلخ� ول�� أ�ا �ان فه� ��اف� دوما على اإلشارة ول� ض��ا إلى ن�اع ال�ول على األرض

 مفه�م ال�����ل����: ال�ع��فات ال�ي ع�ف�

ق�له أن: "ال�����ل���� م� خالل  ال�����ل���� )Nicholas John Spykman" (ن���الس ج�ن س����ان�ع�ف "

قل���ة ال�ي ه ���ل م��قل م�اصفات ال��ا�� اإلهي دراسة ال����� ال�اص ���اسة أم��ة ل�� ��ق�ورها أن ت�اج

و���� �أن: "ال�قل ال�اص ال�� تع�ل ��ه ال�����ل���� ه� حقل ال��اسة  ،ت���� ف�ها ال��ت�ات واألزمات"
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ال�ارج�ة لل�ولة، وذل� ع�� ��ق ت�ل�ل�ة خاصة �ال�ولة ����ها إس���ام ال�ع��ات ال�غ�ا��ة �� أجل تق��� سل�ك 

  . 1س�اسي ���ح لل�ولة �أن ت�ق� أه�افا م��وعة"

: "دراسة ال�ولة ���احة �أنها 1935ع�ف ال�����ل���� س�ة : )R.Hartshorn" (ر���ارد هارت�ه�رن تع��� "

ح�� رأ�  1954" ال��� في تع��فه ه�ا عام هارت�ه�رن " م�غ��ة �ال���ة لغ��ها م� ال��احات ال�����ة"، وق� أعاد

ال���لفة، و��� أن ال�����ل���� هي: "العل� ال�� یه�� ب�راسة ال��اثل أو ال��ای� في ال����ة ال��اس�ة لل��احات 

  .2ال��� إل�ها على أنها أج�اء م��ا��ة في �ل م���، أق�ب ما ���ن إلى ت�اثالت وت�ای�ات عامة

ع�ف� وال�ي  ":واش���"في  )National Academy of Sciences" (تع��� "األكاد���ة الق�م�ة للعل�م

ی�ج� ب�� ال��احات ال�غ�ا��ة والع�ل�ة  �أنه: "العل� ال�� یه�� ب�راسة ال�فاعل ال�� 1965ال�����ل���� عام 

  . 3ال��اس�ة"

تع��� "أل����ر دوغ��": لق� ع�ف ال�����ل���� م� خالل ��ا�ه "أس� ال�����ل����ا: م��ق�ل روس�ا 

"ال�����ل����ا، وجهة ن�� ال�ل�ة، هي عل� ال�ل�ة وم� أجل  م� خالل ق�له: 2004ال�����ل����ي" ال�ادر عام 

��ق�ار إق��اب اإلن�ان م� الق�ة اإلج��ا��ة ت��أ ال�����ل����ا، ف���ف له مع�اها وج�واها ب���ا هي ال�ل�ة وفق�، 

ال ت����م ق�ل ذل� إال ع��� م��د"، و���� "ال�����ل����ا هي عل� الف�ات ال��اس�ة العل�ا (الفاعلة م�ها 

في ح��  ا��ون إس���اء أول�� ال�ی� شار�� وال��یلة)، و���ف تار��ها ���له ع� أ� م� شغل�ا �أم�رها، �ان�ا و 

أنف�ه� ل�ل� ال�ور"، و���� أنها في العال� ال�عاص� "ت��ل ال�ل�� ل�جل ال�ل�ة،  ال�ول واألم� أو م�� �ع�ون 

ع��ار ع�� إت�اذ الق�ارات ال���� (ال�����ة) م�ل إنها ��اب ال�ل�ة ال�� �ق�م ��ه مل�� ل�ا ��� وضعه في اإل

ش� ال��ب، ال��ام �إصالحات، ال�������و��ا ال�ّ�اءة لل����ع، ت���� اإلج�اءات اإلق��اد�ة  عق� ال��الفات،

، ��ا ی�� أ��ا "دوغ��" ال�����ل����ا �أنها: "ُتع�ى ���اع األق��اء 4وال��اس�ة على م���� واسع وما إلى ذل�"

ة ن�� ال�ل�ة ال�����ة في ه�ا ال��اع، على ال��ة األرض�ة"، و���� �أن ال�����ل���� في ه�ه ال�الة ت��ل وجه

  . 5وهي سل�ة ق�ة ع��ى ت�عى إلى اإلن��ار على الق�ة الع��ى ال��اف�ة لها
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"ال�غ�ا��ا ���ل���� م� خالل ��ا�ه �) لل�/ -  Yves Lacoste( )1929" (تع��� الف�ن�ي "إ�� الك�س�

 ؛�أنهاح�� �ع�فها ، 2006ال�ادر عام  )Géopolitique de la Méditerranée" (ال��اس�ة لل��� األب�� ال���س�

"تف�� �ل ما ی�عل� �عالقات ال��اف� على ��� ال�ل�ة أو ال�ف�ذ على م�ا�� جغ�ا��ة أو على م� ���� ف�ها م� 

ال��ان، وت��اوح ه�ه العالقات ب�� ت�اف� سل�ي وص�اع ع��� ب�� الق�� ال��اس�ة �أش�اها ال���لفة أ� ل�� ب�� 

فق�، بل ص�اع داخل دولة واح�ة ب�� ج�اعة س�اس�ة أو م���عات م�ل�ة تع�ل في ال�فاء إلى ح� ما؛ غا�ة  ال�ول

ه�ا ال��اف� وضع ال�� أو ال����ة على م�احات م� األراضي ق� ���� ح��ها أو ق� ���� ح�ى ال ت��اوز رقعة 

  .1ل����ة على األرض وس�انها"��ا �ع�فها أ��ا �أنها "دراسة ال��اع على ال�ل�ة م� أجل ا ،صغ��ة"

ال�����ل���� �أنها: "ال�ل�ك ال�ولي لل�ولة م� خالل ال��اد�  : �ع�ف)Johne Kiefer" (� "ج�ن ��ف��ع� ت

م�قعها ال��اسي"، و��� أن تأث�� ال�ولة في الل��ة ال��اس�ة ال�ول�ة تع��� ���ة على  ال��اس�ة لل�ولة على أساس

ق�رة ال�ولة ال��ا��ة وم�� ق�رتها في ال��ق العال��ة، إذ ت�اول ال�ول ال��ا��ة ت�س�ع م�الها ال���� إق��اد�ا، 

ال�����ل�����ة ب����� س�اس�ها ذات  ف��اسة ال�ال�ات ال����ة األم����ة م�� نها�ة ال��ب ال�اردة تع�� ال���ة

إق��اعها �أنها ال�ولة ال�ي ت���ع على ال��ادة العال��ة دون م�ازع،  �1990ع� عام الق�� ال�اح�، ح�� ب�أ ع�ل�ا 

 – 1991وخ�� م�ال على ذل� ��امها �أع�ال ع����ة ض� الع�اق في ح�ب عامي  ،ف��الها ال���� العال� �أس�ه

  .2وم� ث� تق���ها إلى دو�الت صغ��ة 1999عام  و��غ�ال��ا في 2003

" ال�����ل���� �أنه: "العل� ال�� ی�رس حالة ال�ولة في ال���ق�ل وت�ج�ه مق�راتها إب�ا��� أح�� سع��ك�ا ع�ف "

  .3االس��ات���ة (ال�����ة، ال����ة، ال��ار�ة والع����ة) ل��ق�� ذل� �ام�الك فل�فة الق�ة و�ن�اج روح األمة"

لل�ولة ف��� وال ت�رس  س�� ع�ضه م� تعار��؛ أن ال�����ل���� ال ت�رس ال�ق�مات ال�غ�ا��ة م�او���ح 

العالقة ب�� األرض وال�ولة ��ا هي، بل ت�رس ه�ه العالقة ��ا ��� أن ت��ن م� وجهة ن�� ق�م�ة م�ل�ة، 

ت��� فل�فة الق�ة وت����م ال�ار�خ الق�مي وت�رس ال��اسة العال��ة ��ا ت��لها وجهة ال��� ه�ه وفي س��ل خ�م�ها، و 

  .4والعال�ي ل��مة ه�ه األغ�اض وت�س� ال��� اإلس��ات���ة ال�ي ت�د� إلى ت���قها
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وتأس��ا ل�ا س�� م� تع��فات مق�مة ل�ل م� عل�ي ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل����، ن����ج أن ال�غ�ا��ا 

ال�����ل����، أ� أن ال�����ل���� ه� أح� ف�وع ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، وه�ا ال��اس�ة هي األصل ال�� تف�ع� م�ه 

  �ع��� ���ض�ح ل�ل م� ال ی�ال ��ل� ب�� ال���ل��� وه�ی� العل��� ال�� ان��� أح�ه�ا ع� األخ�.

ي، س��ات��م��لح ال��� و م��لح ال�����ل���� ���� اإلشارة ه�ا إلى ذل� االخ�الف في الفه� ال�اقع ب�� و 

ال�غ�ا��ة على س�اسة ال�ولة ال�ارج�ة، فإن م��لح  إذا �ان ال�����ل����ي �ع�ى ب�راسة أث� ال�ع��اتف

ال���س��ات��ي �ع�ى ب�راسة ال��قع اإلس��ات��ي لل�ولة أو ال���قة اإلقل���ة، وم�� تأث�� ه�ا ال��قع في العالقات 

ال���ة ال�����ة ���ة ال��ل�ل، وفه� ال��ائل ال��اس�ة  ال�ل��ة ب�� ال�ول، ل�ل� فإن ال���س��ات���ة تع�ى ب�راسة

واإلق��اد�ة ذات اإلع��ارات ال�ول�ة، وت���� ه�ه ال�راسة م�قع ال�ولة أو اإلقل�� وت��ی� م���ه اإلس��ات��ي س�اء 

�عة ب����ة في ال��ب أو ال�ل�، فاإلخ�الف ب�� ال����ة ال�����ل�����ة وال����ة ال���س��ات���ة ه� إخ�الف ذو ��

  .1و����ة ل�ل م� (ال�ولة) و(اإلقل��)

ي ال����ة ال�����ل�����ة، وع��ما ن�رس ال��قع فف�� ال�اح�ة ال�����ة، ت��ل ال�ولة وح�ة ال��ل�ل األساس�ة 

ال�غ�افي أو ال��� ال�غ�افي في ه�ه ال����ة فإن�ا في ال�اقع ن�رس م�قع ال�ولة ب�اته وعلى وجه ال���ی�، في ح�� 

���ل اإلقل�� م��ر ال��اء الف��� لل����ة ال���س��ات���ة، أما م� ال�اح�ة ال�����ة فإن ال����ة ال�����ل�����ة 

ت�رس ح��ة ال�ولة في إقل��ها ���� تأث�ها ��ه، في ح�� ن�� ال����ة ال���س��ات���ة ت��ل� م� ال��ائ� 

��ه،  لعال��ة، ول�� �ال��ورة أن ت��ن ه�ه الق�� م��اج�ةاإلس��ات���ة لإلقل�� وأث�ها في ت���ات وس�اسات الق�� ا

فاإلخ�الف ال���في ی���ل �اآلل�ة ال�ي تق�م بها ال�ولة، وتل� ال�ي ���لع بها اإلقل��، و���ارة أخ�� ت��� ال����ة 

، العال��ة ال�����ل�����ة على و��فة ال�ولة ��ح�ة م����ة ���� م� قابل��ها ال�ات�ة في إن�القها ن�� ال����ة

م��لعة أقال�� وم�االت ح���ة ت���� ���ائ�ها اإلس��ات���ة، ب���ا ت��� ال����ة ال���س��ات���ة على و��فة 

اإلقل�� ���� م�ا�اه وخ�ائ�ه اإلس��ات���ة، وأث� ذل� على ح��ة الق�� في ال����ة عل�ه إلت�ام س���تها 

  .2العال��ة

  ���� إ��ازها في ال�قا� ال�ال�ة:أما ع� أه��ة ال��ل�ل ال�����ل����ي �

��اع� ال��ل�ل ال�����ل����ي القادة ال��اس��� والع������ على إت�اذ ق�اراته� ��أن إق�ام الق�ة أو ال��اجع  – 1

  ع�ها.
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ال��ل�ل ال�����ل����ي ��اع� على إم�ان�ة تق�ی� ال��ا�� ال�ي ���� أن ت��ن ساخ�ة و���ث ف�ها ت�ادم  – 2

  الق�� ال�ول�ة.ال��الح ب�� 

  ن���ة لل��ل�ل ال�����ل����ي ت�ضع ال��� وتع� ال�راسات ل��ق�� اإلس��ات���ة الق�م�ة العل�ا لل�ول. – 3

وفعال��ها في ت���� وت���� آفاق  يال�����ل���� �ف�ض ����قة م�ث�ة ث��ت�ة في م�ألة تف��� ال�اض – 4

  ال���ق�ل.

ال�����ل���� في عال��ا ال�عاص� ���ل ال�ل�ل ال��ل� ل�جل ال��اسة، إنها ��اب ال�ل�ة ال�� �ق�م مل��ا  – 5

ل�ا ��� أخ�ه في اإلع��ار ع�� إت�اذ الق�ارات ال�����ة ال����، م�ل عق� ال��الفات وش� ال��ب وال��ام 

  �إصالحات س�اس�ة، وت���� إج�اءات إق��اد�ة على م���� واسع.

ال�����ل���� ه� العل� ال�� �ع�ى ب�راسة ال�اقع ال�غ�افي وت�ل�له أو اإل�ار ال��اني لل�ولة، وأث�ه في رس�  – 6

وت�ف�� س�اس�ها ال�ارج�ة وص�ال إلى ت�ق�� أه�اف إس��ات����ها العل�ا، أو ه� العل� ال�� ی��� في العالقة ب�� 

   ��ود بها قادة ال�ول وساس�ها.یا��ة إلى ذخ��ة عل��ة ال��اسة وال�قعة األرض�ة به�ف ت���ل ال�عل�مات ال�غ� 

 ،اإلع��ار ع��إن لل��ل�ل ال�����ل����ي أه��ة ���� ت��لى في أن على القادة ال��اس��� والع������ األخ� � – 7

ال��اس�ة م���� ال�احة  ال�ع��ات ال�غ�ا��ة ل�ل�انه� ع�� إت�اذه� للق�ارات ال�����ة ال�ي ت�عل� ب�وله� على

  .1ال�ول�ة

���ن ه�اك خل� ب�� ال و�ج�اال ���� ت��ان م�اه� اإلخ�الف ب�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل����، ح�ى 

  ال�فه�م�� في ال�قا� ال�ال�ة:

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ��ان ال�ولة ��ا ه� في ال�اقع، ب���ا أن ال�����ل����ا ت�رس خ�ة ل�ا ��� أن ت��ن ت�رس  -  1

  ال�ولة.عل�ه 

تق��� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على رس� ص�رة ال�ولة في ال�اضي وال�اض�، ب���ا أن ال�����ل����ا ت�س� حالة  - 2

  ال�ولة في ال���ق�ل.

 .)Dynamic( ، ب���ا ال�����ل���� م���رة م����ةStaticإن ال�غ�ا��ا ال��اس�ة أم�ل إلى أن ت��ن ثاب�ة  - 3

هي م�آة لل�ولة تع�� ص�رتها ال�����ة، ب���ا ال�����ل���� ت�عل ال�غ�ا��ا في خ�مة أن ال�غ�ا��ا ال��اس�ة  - 4

  ال�ولة.
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تق�م دراسة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على أساس م�ض�عي، ب���ا أن ال�����ل����ا ت�رس العالقة ب�� األرض  -  5

  وال�ولة، ��ا ت�رس ال��اسات العال��ة م� وجهة ن�� ق�م�ة م�ل�ة ومغ�ضة. 

ت�رس ال�غ�ا��ا ال��اس�ة مق�مات الق�ة م���دة غ�� م�أث�ة ب�وافع مع��ة، ب���ا ال�����ل���� تع��� فل�فة الق�ة  - 6

    وت�س� ال��� اإلس��ات���ة ال�ي ت�ق� ال����ة.

  .1تع��ف ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �ال��ود القائ�ة لل�ول، ب���ا ال�����ل���� ال تع��ف ���ود ثاب�ة - 7

ت�غل ال�غ�ا��ا ال��اس�ة نف�ها �ال�اقع وال�قائ�، في ح�� ت��س ال�����ل���� أه�افها لل���ق�ل، وق� وم� ث� 

لها  ب�ا واض�ا أنه إذا �ان ال�غ�اف��ن ال��اس��ن وص�اع الق�ار في دولة ما ی���ون إلى ال�ولة ��ح�ة اس�ات���ة

ع ع�م االع��اء على ح�ود ال�ول األخ�� ال��اورة في ح�ود جغ�ا��ة قان�ن�ة مع��ف بها دول�ا تل��م بها وت���ها م

اإلقل��، فإن ال�����ل������� �ع�ونها �ائ�ا ع���ا في ح��ة م���رة وف� "ال��ال ال����" ی��� و����د و��غ�� على 

��ات���ة، دوافع م�ه��ة أو ام���ال�ة أو ب�اغ�ات�ة أو ق�م�ة ل�ع��� ال�ولة وم�ان�ها لل�ص�ل إلى ت�ق�� األه�اف االس

ات جغ�ا��ة ُت�ه� في ق�ة ال�ولة وتع��� ال�فاع  وت�ش�� ال�ولة "الق�ة" إقل���ا ودول�ا أو على أقل تق�ی� ت���� م��َّ

ع�ها م��ق�ال، ����� ال���ة ال�����ل�����ة ل��اع الق�ار ت��ل� اإلم��ا��ر�ات والق�� ال���� في وق� م� 

وال��وب ب�� ال�ول واإلم��ا��ر�ات سا�قا، و����ها تف���  األوقات، و����ها أ��ا ان�لع� ال��اعات

م�ا ی�د� إلى تف��ها في ال�ها�ة، وم� ث� تع��  اإلم��ا��ر�ات وال�ول االت�اد�ة، وال�ي ت�لفاها أم�ال ����ة لل��ل�ح

ال��ال  –" بـ: ال��ود ال�فافة ع�� ال�ؤوف م��فى الغ���ي" و"م��� ب� صق� ال�ل�يم� "ال�����ل���� ح�� �ل 

  )).01(أن�� ال��ل رق� ( .2ال���ات ال�غ�ا��ة –ال���د ال�ارجي  –ال���� 
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  .35، ص. م�جع ساب�م��� ب� صق� ال�ل�ي وع�� ال�ؤوف م��فى الغ���ي، ال���: 

وتق�م ال�����ل���� أ��ا مف��ا ج�ه�ا في ال��اعات وال��اعات ال�ائ�ة م�لع الق�ن ال�اح� والع���� به�ف 

ال�ال�ات ال��سع وال���د ال�غ�افي وال����ة على ال��ارد، وه� ال�ور ال�� ی�د�ه �ع� ال�ول في ال�ق� ال�اه� �

ال����ة األم����ة، روس�ا، ف�ن�ا، وغ��ها م� ال�ول، و���� ت��ی� ثالثة م�ادر رئ���ة لل��اع اإلقل��ي أو ال�ولي 

  :1وفقا لل�����ل���� وهي

  ال��اع م� أجل ال����ة على ال��ا�� ال�غ�ا��ة. – 1

  ال��اع م� أجل ال����ة على ال��ارد. – 2

 ال��اع م� أجل اله���ة اإلی�ی�ل�ج�ة وال��ه��ة. – 3

  :عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �العل�م األخ��  - 3

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على ال��ا� ال��اسي لإلن�ان في إ�ار ب���ه ال�����ة وتفاعله معها، ول�ل� فهي  ت���

، ��ع�ها 3ت��قي م�ها مادتها العل��ة ، وال�ي2تع��� في ال���� م� ال�عل�مات على غ��ها م� العل�م ذات ال�لة

  جغ�ا��ة وأخ�� غ�� جغ�ا��ة، وفي مایلي ن�رد عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ب�اقي العل�م األخ�� ال�ي ت��ا�� معها:

  عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �ف�وع ال�غ�ا��ا: – 1

ال���� أ��ا مه�ة ج�ا لفه� ح��قة تع��� األوضاع ال�����ة ال�ي ت��اولها أف�ع ال�غ�ا��ا ال�����ة وال��ان 

، ف�غ� إنف�ال ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �ف�ع م��قل م� ف�وع ال�غ�ا��ة، له 4ال�ولة أو وح�ة س�اس�ة أخ�� في العال�
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  .30، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 3

  .30، ص. نف� ال��جع - 4

 ا��دود الشفافة

افية ات ا��غر  المصدَّ

 ا��ال ا��يوي 

 ا�تمامات ا��يو�ولي�يك التمدد ا��ار��
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إال أنها على صلة �ال�غ�ا��ا ��فة عامة وال�غ�ا��ا اإلق��اد�ة واإلقل���ة ��فة خاصة،  ش����ه ال�ي ت���ه

�ت�� إرت�ا�ا وث�قا �ال�غ�ا��ا اإلق��اد�ة، ح�� أنها ��ال م�احل ت��رها األولى ن�� م� فال�غ�ا��ا ال��اس�ة ت

خالل ال�غ�ا��ا اإلق��اد�ة، ألن دراسة ال��وف اإلق��اد�ة لل�ولة داخل ح�ودها ال��اس�ة، تع� م� ال�ق�مات 

عالق�ها �ال�ول األخ��، ب���ا األساس�ة ل��امها، ��ا أنها ت�د� دورا ����ا في رس� ح�ودها ال��اس�ة وت��ی� 

، وه�ا ما ت��اج ال�غ�ا��ا ال�ار���ة ته�� ب�راسة ال��وف وأن�ا� العالقات ال��اس�ة ال�ي �ان� سائ�ة في ال�اضي

إل�ه ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ل��� ال�اضي �ال�اض�، إذ ال ���� دراسة العالقات ال�اخل�ة وال�ارج�ة لل�ول دون ال�ج�ع 

ه�ا جاءت أه��ة ال�غ�ا��ة ال�ار���ة �ال���ة لل�غ�ا��ا ال��اس�ة، ألن ال�ول تع� ��اه� س�اس�ة  إلى ال�اضي، وم�

م� ص�ع اإلن�ان، ول�ل� فهي ع�ضة لل�غ���، وه�ا ال�غ��� م�ض�ع ال�غ�ا��ا ال�ار���ة، وال ���� لل�غ�افي أن 

ال�غ�ا��ا ال�ار���ة، ألن ع��� ال�م� ی��اهل ه�ا ال�غ���، بل أن فه� ال����ة ال��اس�ة غ�� م��� دون فه� 

أساسي �ال���ة لل�غ�ا��ة ��فة عامة، ��ا �ع� أساس�ا في عالقات ال�ع�ب ب�ع�ها ال�ع� و�ال���ات ال�ي ن��� 

ف�ها، و�ال�الي فإن له أث�ه على ال�ولة وعلى عالقاتها ال�ارج�ة، ألن ال�ولة ت�غ�� ب�غ�� س�انها وتغ�� عالقاتها 

، وتغ�� ن�� إس�غاللها ل��اردها اإلق��اد�ة، ون��ها ال��اس�ة، ل�ل� ت��ح � ح�ودها ال��اس�ةب���اتها وتغ�

ال�غ�ا��ا ال�ار���ة ذات أه��ة �ال���ة لل�غ�ا��ا ال��اس�ة، أما ال�غ�ا��ا اإلقل���ة فهي ت�رس اإلقل�� ال�غ�افي م� 

سة ه�ه ال��ان� في داخل ال��ود ال��اس�ة لل�ولة، ل�ل� ج�ان�ه ال�����ة وال����ة، ��ا تق�م ال�غ�ا��ة ال��اس�ة ب�را

   .1فإنها تق�م �ع� ال�عل�مات ال�ي ت��اج إل�ها ال�غ�ا��ا ال��اس�ة في ���� م� األح�ان

   عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �عل� ال��اس�ة: – 2

وم� ث�ة فهي على صلة س���ت ال�غ�ا��ا ال��اس�ة إس�ها م� ال�غ�ا��ا ونع�ها وصف�ها م� ال��اسة، لق� ا

وث�قة �العل�م ال��اس�ة، ح�� ته�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ب�راسة ال�فاعل ب�� ال�اه�ة ال��اس�ة و��� الع�امل ال�غ�ا��ة 

عل� ال��اسة في ال����ات ال�ي ت��ى عل�ها ال��اسات ال�اخل�ة وال�ارج�ة لل�ولة، وهي ت�غ�� ���� و  ،2في م�ان ما

م� وق� آلخ�، وق� ���ث ه�ا ال�غ�� ���ل مفاجئ ���� ال��رات أو اإلنقال�ات ال�ي ی�غ�� ����ها ن�ام ال��� في 

� ال��اسة ی�رس ال��اه� �ع� األح�ان �ع�� الع�اص� وال��وف ال�����ة م� س�ح وم�اخ، و�ذا �ان عل

ال��اس�ة لإلن�ان وال����عات، فإن ال�غ�ا��ا ال��اس�ة تف�� جان�ا م� ه�ه ال��اه� في ض�ء ال��ث�ات ال�غ�ا��ة، 

ك�ا ته�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ب�راسة ال�����ات ال��اس�ة، ف��اء ه�ه ال��اسة في ال�ولة لها دور ���� ج�ا في ت���� 

                                                           

  .43 – 42، ص ص. م�جع ساب�م��� ع�ب م�س�� وماج� ص�ام سال�،  - 1

  .43، ص. نف� ال��جع - 2



ـــــ | شر�فة كالعد.  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ افية السياسيةـ  مطبوعة محاضرات جامعية �� مقياس: ا��غر
 

27 
 

، إذ تق�م ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ال���� ل�راسي العل�م ال��اس�ة ف��ال ع�� دراسة 1لعالقات ال��اس�ةاألن�ا� ال�غ�ا��ة ل

ش�ل ال���مة الف��رال�ة، وال�ي ال ���� فه� ه�ا ال��ل على ح��ق�ه واألس�اب ال�غ�ا��ة ال�ي دفع� إل�ه، إال إذا ت� 

ي وال���� ف�ها وه�ا ما تق�مه ال�غ�ا��ا، ف����ا ت��� فه� و�س��عاب م�احة ال�ول، وم�� اإلخ�الف وال��ای� ال���ع

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على دراسة الق�ة والعالقات ال��ان�ة لل�ولة، ال ب� أن ت�ضح ال�غ�ا��ا ال��اس�ة األس�اب ال��ان�ة 

ألس�اب وال��ائج للع�ل�ة ال��اس�ة، و��ل� ال��ائج واآلثار ال��ان�ة للع�ل�ة ال��اس�ة، و�ذا ل� ت��ز في ال�راسة ا

  .2ال��ان�ة فإن ال��ض�ع ال ���ح له عالة �ال�غ���ا ال��اس�ة

   عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �عل� ال�ار�خ: – 3

، ف���� م� عل�اء ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ی����ن �ع��� عل� ال�ار�خ م� العل�م ذات العالقة �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة

وث�قة �ه، فال�ار�خ یه�� ب�راسة األح�اث والعالقات ب�� ال�ول في س�اق أصال إلى عل� ال�ار�خ، أو على صلة 

�� إه��ام ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على دراسة ال��ائ� ال��اس�ة لل���ة في ال�ق� تت�ا�عها في ال�اضي، ب���ا ی� 

ال�اض�، ح�� أن دراسة ه�ه ال��ائ� ��ع� فه�ا دون مع�فة ال�اضي، ففي ض�ء مع�فة ال�اضي وفه� 

  .�3اض� ���� وضع ت��ر لل���ق�ل في ه�ا اإل�ار، ل�ل� ���ح ما �ق�مه ال�ار�خ لل�غ�ا��ا ال��اس�ة مه�ا ج�اال

  عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �عل� العالقات ال�ول�ة: – 4

ن��ا ألن ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ت�رس العالقات ال�اخل�ة وال�ارج�ة، ل�ا فال�لة وث�قة ب�� العالقات ال�ول�ة 

وال�غ�ا��ا ال��اس�ة، ح�� ت�خل العالقات ال�ول�ة وال����ات العال��ة واإلقل���ة ���ض�عات في دراسة ال�غ�ا��ا 

ال��اس�ة، وال ���� �أ� حال م� األح�ال تف��� عالقة دولة �أخ�� دون ال�ج�ع إلى األح�ال ال�غ�ا��ة ل�ل م�ه�ا، 

سي لل�ول ���ا ی�عل� �عالقاتها ب�ع�ها، ب���ا ال�غ�ا��ا ال��اس�ة فعل� العالقات ال�ول�ة یه�� ب�راسة ال�ل�ك ال��ا

ف���� على دراسة األس�اب ال�غ�ا��ا ال�ف��ة لعالقات ال�ول ب�ع�ها واآلثار ال�غ�ا��ة ال���ت�ة على سل�ك ال�ول 

في ه�ا ال��د ب��ان ، ح�� �ف�� عل� العالقات ال�ول�ة 4في عالقاتها و��ل� ال��ای� ال��اني في العالقات ب�� ال�ول

الق�ان�� واإلتفا��ات ال�ول�ة ال�ي ت��� العالقات ب�� ال�ول ���ل ال�عاه�ات ال�اصة �إس���ام ق��ات ال�الحة 
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ال�ول�ة، وال��ائ� ال�ول�ة، وأس� ت��ی� ال��اه اإلقل���ة، والق�ان�� ال�ول�ة ال����ة لل�الحة ال����ة وال���ة، وم�ارد 

  .1وت��� فه� �ل دولة ل�ق�قهاود ال�ول�ة، وهي �لها ت�اع� في حل ال���الت ال�ول�ة ال��وة في م�ا�� ال��

  عالقة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة �عل� ال����غ�ا��ا: – 5

غ�ا��ا أو ال��ان، م� زاو�ة دراسة س�ان ال�ولة وح���ه� على � ت�ت�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ب�راسة عل� ال���

وال�عل�مات، ول�ل� ی��غي لفه� أوضاع ال�ولة وم��التها اإلل�ام ��ل ما ���  األرض، ل�ع�فة ال���� م� ال�قائ�

س�ان ال�ولة م� ح�� اإلح�اءات ال����ة (ال��ال��، ال���ات، ال�واج، ال�الق) ون�� ال��ان وال����� الع��� 

�اس�ة م� زاو�ة دراسة ، وم� ث� فإن عل� ال���غ�ا��ا ی�ت�� �ال�غ�ا��ا ال�2وال��عي له�، ف�ال ع� م�ض�ع اله��ة

 .3س�ان ال�ولة وح���ه� على األرض

  م�اهج ال��� في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة - 4

ه�اك الع�ی� م� م�اهج ال��� في ال�غ�ا��ة ال��اس�ة وال�����ل����، وت��لف أح�انا ت���فات وتق���ات  

ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ���ل أك�� تف��ال ف�� �ذا أردنا ال��� في م�اهج و ه�ه ال��اهج ب�� الع��م�ة وال���ی�، 

 ���ارد"ر  ال��ور� ال�ع�ف على ال��اخل وال��اهج األر�عة لل�غ�ا��ة ال��اس�ة وال�����ل���� ال�ي وضعها

، وذل� �لي وال��هج ال�ار��ي وال��هج ال��رف�ل�جي وال��هج ال���في�، وهي ال��هج ال��لR.Hartshorn"4 هارت�ه�رن 

  كال�الي:

   :)The Analysis Approachأو "م�هج ت�ل�ل الق�ة" ( ال��هج ال��ل�لي – 1

�ع� مفه�م الق�ة م� ال��اض�ع األساس�ة ال�ي ت�خل في إخ��اصات عل�م ع�ی�ة، �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة 

ت ن�� والعل�م ال��اس�ة وعل� العالقات ال�ول�ة والعل�م الع����ة، ح�� ت����م ��ارة الق�ة ���غ م�ع�د ت�عا ل�جها

ال�اح���، وع��ما ��لق�ن لف� الق�ة ���ادف لقابل�ة ال�ولة، ألنه� �ع�ق�ون أن م��لح ق�ة ال�ولة عام وم���ع، فق� 

نق�� �ق�ة ال�ولة تف�قها الع����، أو ق� ت�رك ه�ه ال��ارة ��ع�ى أوسع ل���ل أم�ر غ�� ع����ة �ال�بل�ماس�ة 

م��� "ث�� وال����ة واإلم�ان�ة والقابل�ة، وع��ما فإن الق�ة ت�ألف ح�� م�ال، وعل�ه فإن ��ارة الق�ة ق� تع�ي: ال�أ
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م� ع�اص� رئ���ة هي: الق�ة ال�غ�ا��ة والق�ة اإلق��اد�ة والق�ة الع����ة والق�ة ال����ة والق�ة  أزه� سع�� ال��اك"

  .1ال�ف��ة

�ق�م ال��هج ال��ل�لي على ت�ل�ل الق�� ال�اصة �ال�ول ودراس�ها، أ� ت�ل�ل وح�ات الق�� ال��اس�ة و 

مع �ع�ها، و��� أص�اب ه�ا ال��هج أن الق�� داخل ال�ولة ت���ن م� ال�غ�ا��ة واإلق��اد وال��اسة وعالق�ها 

وال�ي ت�ث� في ال�ولة م� ح�� الق�ب وال����ع وال���، ��ا ی�ون أن ال�غ�ا��ا ت��ل ال��قع وال��� وال��ل 

واإلت�ال �ال����ع ال�ولي أو اإلنع�ال ع�ه، إلى جان� ال���ة ودرجة خ����ها ون��ة ال�الح م�ها لل�راعة وتأث�� 

  .2ح��ا�ي م�ها لل���ق�لا وال��ارد ال�����ة ال��ث�ة واالال��اخ في ذل� أ��

�ا��ة، ف���ع�لي ه�ا ال��هج ی���ون إلى ال�غ�ا��ا �أح� و�ف�ل ه�ا ال��هج غ�� ال���غل�� �ال�راسات ال�غ

الع�امل ال�ي ت�ه� في ت��ی� ال��ان ال��اسي لل�ولة، وه�الء ی�ون أن ق�ة ال�ولة ت�جع إلى خ��ة ع�امل هي: 

  .3العامل ال�غ�افي، العامل الع����، العامل اإلق��اد�، والعامل ال��اسي

ت�ا� �ال��اه� ر اس�ة ���� الع�اص� ال�غ�ا��ة �االال���امل في ال�غ�ا��ا ال��ن ال��هج ال�غ�افي وم� ث� فإ

���� الع�اص� ال�غ�ا��ة ال��ث�ة في ق�ة ال�ولة وق��ها إلى ) S. Cohen" (ك�ه��س.فق� قام "ال��اس�ة ال�ارزة، 

  :�5اآلتي، هي جغ�ا��ة م��املة 4خ��ة ع�اص�

: وت�خل ف�ها ع�اص� جغ�ا��ة م��املة مع �ع�ها وعلى رأسها: أش�ال ال��ح، لل�ولة ال���ة ال�����ة .1

  إلخ.ال��اخ، ال���ة، ال��ات ال���عي، ال��ار� ال�ائ�ة وال����ات ... 

، ث� وسائل اإلت�ال ال���لفة ال�ي تق�م ال���ة واإلن�قال: وت���� إت�اه ح��ة ال�قل لل��ائع واألش�اص .2

  �� أقال�� ال�ولة.ب�قل االف�ار، واإلت�ال ب

تل� ال��اد ال�ام وال�لع ال���عة ون�ف ال���عة: وت���� ال��اد وال�لع ال����ة فعال إلى جان�  .3

ال��تق� ح�وثها أو إن�اجها م��ق�ال (ال��ف ع� ال�عادن، األ��اث ال�را��ة وال��ا��ة، ال��سع وال����� 

  اإلق��اد� عامة).
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إلى جان� م���ات ال�ع� (م� ح�� ح��ه� وخ�ائ�ه�) ملة غ�ا��ة شا� ال��ان: م� خالل دراسة د�� .4

   وال����ة اإلی�ی�ل�ج�ة.

الفعل�ة ول�� فق� األش�اء  ال����� ال��اسي: و����� دراسة ن�� وأش�ال اإلدارة وأه�اف ال��� وُمُ�ِله .5

  ال����ة والعالقات ال��اس�ة ال�اخل�ة وال�ارج�ة.

وه�ا س��� ت�ل�ل �ل ع��� م� ه�ه الع�اص� وف� ال��هج ال���س�اسي ال�� ��عى إل�هار ال�اسة 

ال��اس�ة ال��ان�ة، ف�ج�د أو ت�ف� ه�ه ال�عل�مات ال�غ�ا��ة ل�ل ع��� م� الع�اص� �ع�ي م�ش� على سه�لة 

ة ال��اس�ة ال��ان�ة، إذ تع� أم�ا و ال�ع��ة ت���� في أم� إن�قاء ال�ادة ذات ال�اسأال��هج، إال أن ع�م ال�ه�لة 

ل�� �ال���� على ال�غ�اف��� م�ا ��عل ه�اك ت�اخل ب�� ال�غ�ا��ا اإلقل���ة وال�غ�ا��ا ال��اس�ة، وعل�ه ت��ن مه�ة 

ال�غ�افي ال��اسي وف� ال��هج ال��ل�لي ل�� ع�ض مق�مات �ل ع��� م� ع�اص� ق�ة ال�ولة بل إن واج�ه 

م� تل� الع�اص�، و���ا ��ه� ��ه م� وزن في معادلة الق�ة لل�ولة و��قا لإل�ار ال��اس ال���ي ل�ل ع��� 

ال���� ال��اح ل��اس ق�ة ال�ول، و�ه�ا األسل�ب ت��ل ال��اخل ب�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�غ�ا��ة اإلقل���ة، وح�ى 

   .1ال ت���ل ال�غ�ا��ا ال��اس�ة إلى ما ���ه ال�غ�ا��ا اإلقل���ة

ل��ل�لي م�هج مقارن م��� ب��اح في دراسة ال�ولة ال�اح�ة، و���� أن ���� في دراسة م���عة إن ال��هج ا

ل�ع�فة ت���ها ودی�ام����ها، وم� ال������ ت���ل األرقام ال��لقة إلى ن���ة  م� ال�ول في اإل�ار اإلقل��ي

اإل�ار ال�ولي، وأن ما �ع�ي لل�ولة  ل��ه�ل ال�قارنة ال�ي ت��ف ال���� ال���ي لل�ولة أو ال�ول م�ل ال�راسة في

  صف�ها ال����ة لها ع� غ��ها م� ال�ول ع�� م���� ال���ر ال��ی�ي ی���ل في:

م�اه��ها ال����ة في ال��اعة وال��مات أ� في ت���ل ال�خل ال���ي �ال����� ال�� �ع�� ت�ای� ن��ة  .1

  ال��� ال��ی�ي.

ل���ود�ة ال��احة ال�ي ��غل�نها، ب���ا س�ان ال��� ش�ة ال��امل وال��ا�� الق�مي ب�� س�ان ال��ن  .2

ی��ع��ون على م�احات واسعة، و��ل� س��هل لل��ن ال��� اإلدار� ال����� وال�عل�� وال��مات ال���ة 

  واإلج��ا��ة ال���لفة وت���� ال�أ� العام أس�ع م�ا ل�� س�ان ال���.
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اسي وال��رات ال��اس�ة ال�اخل�ة، إذ ی�ج� إزاء ذل� ال�ور ال�� ی�د�ه س�ان ال��ن �ال���ة لإلس�ق�ار ال�� .3

رأ�ان م��اق�ان األول ی�� في أن ل��ان ال��ن ال�ور الفاعل في ال���ات ال��اس�ة ال��د�ة إلى تغ��� 

  .1أسال�� ال���، في ح�� رأ� ثان ف�ه� م�ت�� اإلس�ق�ار ال��اسي

ال�� ت�� دراس�ه على أنه ج����ل���� أك�� م�ه س�� ن����ج أن ال��هج ال��ل�لي ی�ضح جل�ا ال��ض�ع  وم�ا .4

  جغ�ا��ا س�اس�ة.

  :)Historical Approach( ال��هج ال�ار��ي – 2

یه�� ال��هج ال�ار��ي �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م� أجل فه� أع�� ل���الت ال�اضي، وت���� خل��ة ت�ل�ل�ة 

األ��اف، ومع�فة األسال��  ال�ولة م� القل� إلىل���الت ال�اض�، أ� ی��اول ال��هج ال�ار��ي ال��� في ن�� 

ع���تها في ج�ب أو ض� األقال�� ح�ى وصل� إلى ال��ود ال�ي هي عل�ها اآلن، ف���ث ال�راسة في ض�ء ال�ي ا 

ال��وف ال�����ة وال��ار�ة لل���قة إلى جان� عالقات األرض �ال�ولة ال�ام�ة ��ور �ع� الع�ائ� ال�����ة 

عات، األنهار، ال����ات، ال�افات واإلن��ارات،... إلخ)، في ح�ا�ة ال�ولة ال�ام�ة م��ود �����ة (ال��ال، ال����ق

ی��قف ع��ها ال��� أو ی���اها إلى ح�ود أخ��، وم� العالقات األخ�� ب�� األرض وال�ولة هي م�� سه�لة 

  .2ل�اقي أراضي ال�ولة اإلت�ال م� القل� إلى األ��اف، أ� تأث�� م�اك� ال�ولة أو عاص��ها �ال���ة

فال��هج ال�ار��ي مع�ى �إ��اد ش�ل م� ال��اب� ب�� �ل م� صف�ة ال���� ال���عي وال���� لإلقل�� م� 

���ات ال�ار�خ وما آل� إل�ه في إ��اد ما جهة وال��اه� ال��اس�ة م� جهة أخ��، ل����� م� ال�ق�ف على ح��قة مُ 

دراسات ال����ة ال�غ�ا��ة، فإن �ان ال��هج ال�ار��ي یلقي ال��ء على ���� أن ی�ج�، وه�ا اإلت�اه �قع ض�� 

، إال أن ���ة مع�� ال�راسات في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ت�ت�� ب�ف��� أح�اث ال�اضي؛ س�� ال�ار�خ ال��اسي لل�ولة

�اجعه في ته أو فه� (أ� ال��هج ال�ار��ي) �ق�د إلى رس� ع�ة خ�ائ� ت��� ح��ة اإلن�ان على اإلقل�� س�اء ب�ق�م

ن �����عها أ�ل�ا تار���ا لل�ح�ة ال��اس�ة ال �روسة خالل �ض�ء األه�اف وال�سائل ال�ي ��عها و�����مها لُ�َ��ِّ

ُم�د زم��ة م�عا��ة، وم� ال���عي أن ت��ن ال�ثائ� ال�ار���ة هي ال�ادة ال�ئ���ة له�ا ال��هج، فل�ا �ان ن�� ال�ثائ� 

ال�ول�ة، فإن إم�ان�ة ال���ل عل�ها ال �ع� أم�ا سهال، وعل�ه ��عل إع��اد ال��� في مق�� �ال�عل��ات واألع�اف 

ال�غ�ا��ة ال��اس�ة ال�عاص�ة على ال��هج ال�ار��ي أم�ا ص��ا أو م�ع�را، لع�م ت�ف� ال�عل�مات وال�ع��ات ح�ل 
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�احل م��لفة م� دراسة أ� وح�ة ل���ع م ا و��َّاءً ، ورغ� ذل� ��ل ال��هج ال�ار��ي مه�1ال��ض�ع ال��اد دراس�ه

  .2س�اس�ة أو إقل�� س�اسي

  :)Morphological Approach( ال��هج ال��رف�ل�جي – 3

؛ وه� عل� ال���ل )Morphology( مع�فة ما ال�ق��د �ال��رف�ل�جي ق�ل �ل شيء م� ال��ور� 

إه��امه ���ل ال�ولة م� ح�� ال��� ال��رف�ل�ج�ا أ� دراسة في ب��ة شيء أو ش�له، فال��هج ال��رف�ل�جي ی���� 

أو القال� أو ال����� أو ال��اء، ف���ا ی�عل� �ال��� فإنه ���� �ال��ت��ات وال�����ات ال��أت�ة ع� اإلرت�ا� 

ال��اسي ال�اخلي لل�ولة ���ا ب�� وح�اتها وأقال��ها و��ل� اإلرت�ا� ال��اسي ال�ارجي ���ا ب��ها و��� ال���الت 

قل���ة، و��ل� مع ال��الفات العال��ة، أما ال����� أو ال��اء ����� �ال��اه� ال��ان�ة ال�ي ت���ك ال��اس�ة واإل

ق��اد�ة داخل ال�ولة والعاص�ة وم��نات ال�ولة وح�ودها �اس�ة ���اك� ال�قل ال��ان�ة واالف�ها ال�ح�ات ال�

ل��ود، و�اإلم�ان دراسة وت�ل�ل الع�اص� ال�ي ال��اس�ة، وخ�� ال����ة القائ�ة ف�ها وم�اكل ال��ان واإلق��اد وا

  .3ت� ذ��ها �ال���ة لل�ولة ال�اح�ة على أساس مقارن�ها ب�� ال�ول ال���ل�ة ��ل�

فإذا أردنا إع�اء م�ال ���� ��ه ال��هج ال��رف�ل�جي ��راسة س�اس�ة ل�ولة ه� ن�� وش�ل دولة إ��ال�ا، 

األب�� ال���س� ق� جعلها ت���ي إلى حلف ال��ال األ�ل�ي ��س�لة ف��قعها ���ه ج���ة ���لة ت��� داخل ال��� 

م� وسائل ال�فاع ال����ك، وت�ت� على ذل� ب�وز مه�ة وأه��ة إ��ال�ا ع��ما ُعّ�ت �أساس أو ر���ة ألسا��ل 

ال في ال��� األب�� ال���س�، وق� س�ََّ� إن��اب ف�ن�ا م� ال��ادة الع����ة ل�لف ال�� حلف ال��ال األ�ل�ي

األ�ل�ي في س����ات الق�ن الع����، ضعف في الق�� ال����ة في ال��� األب�� ال���س� وزاد م� أ��اء إ��ال�ا 

في داخل ال�لف، و  ال����ة، وقابل ذل� أص�ح األس��ل اإل��الي ���ى ب���� ���� م� ال�ع� والع�اد وال��ر��

ة ال��ود ال�ول�ة وم��التها ع�� إع��اد ال����� في ه�ا ال��د ���� اإلشارة إلى أن في ه�ا ال��هج ���� دراس

   .4ال��هج ال��رف�ل�جي لل�غ�ا��ا ال��اس�ة

  :)Functional Approach( ال��هج ال���في – 4

ی��اول ال��هج ال���في دراسة ال�ولة م� ح�� عالقاتها ال�اخل�ة وال�ارج�ة، و��� ���� لل�ولة ال�قاء س�اء 

م� ال�اح�ة ال�اخل�ة أو ���ء م��امل في ال����ع ال�ولي، وما أث� الع�امل والق�� غ�� ال��اس�ة �ال��اخ وال��ال 
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لل�ولة، وما أث� ال��اه� ال��اس�ة في الع�امل غ��  أو الق�م�ات وال��اعات ال��ع�دة في األن��ة ال��اس�ة

ال��اس�ة �أن�ا� اإلس�ق�ار و�س���ام ال��ارد ون�� ش��ات ال�قل وغ��ها، وم� ال�اح�ة ال�ارج�ة هل ه�ه ال�ح�ة 

 س�قالل��ها أو ت���ة ه�ه��وف ال�ارج�ة ال�ي ح�لها، وم�� اال��اس�ة أو تل�، قادرة على ال�قاء وال��� في �ل ال

  .1ال�ولة وم��التها اإلقل���ة مع ال�ولة ال��اورة

فال��هج ال���في ی�رس و��فة م��قة أو إقل�� ما ��ح�ة س�اس�ة، وت���ن �ل وح�ة س�اس�ة أو إقل�� م� ع�ة 

وه�ه ال�ح�ات ال�غ��ة �ف��ض أن ت��ن وث�قة اإلرت�ا� �ال�ولة، وذل� ل�ي تق�م وح�ات أصغ� م�ها وخاضعة لها، 

ب��ائفها ���ل عقالني ی�ضح إرت�ا�ها �أق�امها في وح�ة س�اس�ة واض�ة ال�عال� وم��اسقة في �ل ال�ولة 

ال��احي، أ� أن ال��هج ال���في ی��� على دراسة م�اقع الق�� ال�����ة في ال�ولة وال�ي ���� أن ت�د� إلى تق���ها 

� غ�� ال��اس�ة م� �����ة و����ة في أوجه وذل� �ال���ة لل��احة وال��ان، وز�ادة في ال��ض�ح ب�ان أث� الق� 

ج��اعي في ال�ولة، أ� أن ه ال��ا� االق��اد� واالجال��ا� ال��اسي، و��ل� أث� الق�� ال��اس�ة نف�ها في أو 

ال��هج ال���في ی�رس ع��� ال�����ة أك�� م� ال���ر وال����� ���� ی���� ال�اح� في ال��ض�ع م� ت��ی� 

في ض�ء ه�ف مع�� ی���ل في األسل�ب ال�� ت�ارس �ه ال�ولة  �اه� ال�ه�ة في ال�ولةأوجه ال��ا�� ب�� ال�

  .2و��ف�ها ل��ق�� أغ�اضها ال���وعة

ارج�ة لل�ولة ال����لة في العالقات ال��ان�ة، م� دراسة ال��ود �ك�ا ی�رس ال��هج ال���في ��ل� ال�����ة ال

أوضاعها وعالقاتها ال��ار�ة  اد�ة م� خالل دراسة ال�ولة م� ح��وم��التها وأن�اعها وو�ائفها، والعالقات اإلق��

ن��اءاتها ی�ضح العالقات ال��اس�ة لل�ولة واق��اد� في ال�ان� اإلن�اجي وال��مي، و��ل� واالك�فاء ال�اتي اال

ل��ة الَ����ة العاقل���ة، إلى جان� العالقات الَ����ة ال�ي ت�ضح اع��اراتها ع����ها في ال���الت ال�ول�ة واالو 

  .3ح�ة ال��اس�ة ال�ول�ة ال�فا��ة واله��م�ةال�ات�ة ع� ع�اص� ال��ان، وارت�ا�ات ال� 
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س�ها واإلشارة إل�ها، وت���لي م�اهج أخ�� في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل����، ال ب� م� درا ك�ا أن ه�اك

  �ا یلي:��

  : )Unified Field theory( لل��ال ال��ح� )S. Jones" (ج�ن�س. م�هج أو ن���ة " – 5

" وتق�م Unified Field theoryن���ة أ�ل� عل�ها "ن���ة ال��ال ال��ح�  )S. Jones" (ج�ن�س. "ق��ح لق� ا

ه�ه ال����ة على ت�ل�ل ال�ولة م� وجهة ن�� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة على ع�اص� م��دة م��ا��ة، وت���ل ه�ه 

��اول �ال م� ه�ه ، وس�ف ن1ال��اس�ة، الق�ار، ال���� ال��ال، وال���قة أو ال�قعة ال��اس�ةالع�اص� في/ الف��ة 

  :�2ا یلي�� الع�اص� على ح�ة

: ت��ل ف��ة إن�اء ال�ولة وت�ج�هها ال��اسي واإلی�ی�ل�جي، وق� ت��ج ه�ه )Political Idea( الف��ة ال��اس�ة .1

  لها ال��اح. الف��ة إلى ح�� ال�ج�د وال��ف�� وق� ال ����

ن ه�ا الق�ار ب�ل�ان�ا، أو : وه� م� الع�اص� ال��ور�ة ل��ف�� أ� ف��ة س�اس�ة، وق� ��� )Decision( الق�ار .2

  ت��ته ج�اعة س�اس�ة أو ح�ب س�اسي.ر��ا ا

  : وهي ت�ت�� في ت����ها أو تغ��ها أو تق���ها �الق�ارات ال��اس�ة.)Movement( ال���ة .3

� ال��ال ب�اء على ال���ة ال�ي ت��ر ع� دوافع س�اس�ة، و��د� نقل : ی�� ت��ی)Field( ال��ال .4

  ال��اع�ات الع����ة إلى ح���ة ه�ا ال��ال.

، و���اول شارة إل�ها: وهي م��لة تفاعل الع�اص� األر�عة ال�ي ت� اإل)Area( ال���قة أو ال�قعة ال��اس�ة .5

  �ا��ا ال��اس�ة، �ل م� وجهة ن��ه ال�اصة.ه�ه ال���قة �ال�راسة �ل م� رجال ال��اسة وال�اح� في ال�غ

، )S. Jones" (ج�ن�س. "تغ��� ���أ على أح� الع�اص� ال���ة ل����ة أ� وت��ر اإلشارة ه�ا إلى إلى أن 

ش�هها ��ل�لة ت���ن م� خ�� ق�  "ج�ن�س. "رت�ا�ه ال�ث�� بها، ح�ى أن الی�ث� في ���ة الع�اص� األخ�� 

  .3حلقات م��ا��ة وم��اخلة

  :)Behavioral Approach( ال��هج ال�ل��ي – 6

كان� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة لع�ة عق�د م� ال���� ته�� ب�راسة الع�اص� ال�ي ت���ن م�ها ال�ولة وق�ة ال�ولة، 

ووضع ن���ات ل���ر ال�ول ول��اتها، إال أنه ق� �ه�ت إت�اهات ح�ی�ة ل��ال ال�غ�ا��ا ال��اس�ة م�� س�ة 
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ل�ي ���� ج�ع ه�ه اإلت�اهات ال�غ�ا��ة وا �على ال�فاعل ب�� الع�ل�ات ال��اس�ة وال��ا�، وهي ت�ت�� 1964

  .1س� ال��هج ال�ل��يت�� ا

ت�اه �اه�ة س�اس�ة مع��ة في �ل ��وف م��دة وال��اعات سل�ك اإلن�ان ، ال��هج ال�ل��ي���اول و 

الق�ارات أو األف�ار ال��اس�ة أو اإلدراك ال��اني اإلن��ا�ات م�ال أو غ��ها م� ج�ان� الع�ل�ة ال��اس�ة، �إت�اذ ك

س���ها م� عل� ف��ة ال�أث�� واالس��ا�ة ال�ي اعلى ال��هج ال�ل��ي  �ت��ح�� ی ،���2ي وغ��هاال��اسي واإلن��اء ال

 اإلن�انسل�ك و  ،هي ال����ال�غ�ا��ة ه�ا ، فال���ة (م�ل ق�ع ال�ع�د اإلن��اب�ة وم�� ت�ققها م� ع�مه) ال�ف�

   .3س��اب�ه ی��� الق�ار ث� ��ل� سل��ا مع��ا���ل اإلس��ا�ة، وع�� ات�اهها 

     :)Regional Approach( ال��هج اإلقل��ي – 7

وه� ال��هج ال�� ی��اول دراسة ال�ح�ة ال��اس�ة (ال�ولة) أو اإلقل�� ال��اسي م� خالل ع�اص�ها ال�غ�ا��ة، 

، وذل� ��قا ألسل�ب ال��ل�ل ال���س�اسي 4وال��ود وال��اخ وال��ارد وال��انوال�ي ت��ل ال��قع وال��ل وال��احة 

ال�� ی��ز ال�فاعل ب�� ع�اص� األقال�� ال�����ة وال����ة في م�اولة ل�راسة ل�راسة وتف�� ال�اسة ال��اس�ة 

ي ت��ع، فال�غ�ا��ة ، فاألقال�� هي م�احة ت���ر ض��ها مالمح م����ة ���ع م� ال�ح�ة ف5ال��ان�ة ل�ل� الع�اص�

ال��اس�ة ��قا لل��هج اإلقل��ي ت�رس ال�ح�ات ال��اس�ة م�اش�ة م� وجهة ن��ها، أ� م� الع�اص� ال�ي ت���ل 

م�ها وت��نها �ال��� وال��ل وال��اخ وال��ارد وال��ان وغ��ها، و��ل� س�ف ی�ف� لل�اح� ال���� م� ال�قائ� ال�ي 

���قا  وصفا إقل���ا، فعلى ال�غ�افي ال��اسي ال�� ی��� ه�ا ال��هج ت���ه م� وصف ه�ه ال�ح�ات ال��اس�ة

خ��ار م� ال�راسة اإلقل���ة ما ی�ش�ه ���ل واضح ومف�� ���� ی���� م� ت�ل�ل ال��انات لل��� أن �ع�ل على ا

  .6وال�عل�مات ���ل  ����ه م� فه� ال���لة ق�� ال�راسة

و��� أص�اب وم���و ال��هج اإلقل��ي أن ال��ء ب�راسة ال�ح�ات ال��اس�ة، س���� في ال�ها�ة م� ال�ص�ل 

إلى ق�اع� وأه�اف له�ا العل� ث� ت��� �ع� ذل� في ال�راسات اإلقل���ة، إلى جان� ��ن ال��هج اإلقل��ي ه� ال��اهج 

رس� ص�رة األرض ��نها إقل��ا م��امي األ��اف م�ا  ال�ي ت���ب إه��ام ال�غ�اف��� ألنه ��ق� له� ���حاته� في

                                                           

  .50، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 1

  .50، ص. نف� ال��جع - 2

  .54، ص. م�جع ساب�م��� أزه� سع�� ال��اك،  - 3

  .32، ص م�جع ساب�� جاد ال�ب، یح�ام ال� - 4

  .44، ص. م�جع ساب�م��� أزه� سع�� ال��اك،  - 5

  .74 73ص ص.  ،م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 6



ـــــ | شر�فة كالعد.  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ افية السياسيةـ  مطبوعة محاضرات جامعية �� مقياس: ا��غر
 

36 
 

��عله� (أ� ال�غ�اف���) وس� تف��الت ����ة في مع�فة ال���عة وال�غ�ا��ا لل�ح�ة ال��اس�ة م��ر ال�راسة، م�ا 

ی��ك ال�� الفاصل ب�� ما ه� جغ�ا��ة إقل���ة وجغ�ا��ة س�اس�ة ت�عا له�ا ال��هج غ�� واضح، إلى جان� إع�اء 

  .�1 ال�ا�ع ال��اسي على تار�خ ال�ولة وت�ل�ل ح�ودها ل����ها ع� ال�غ�ا��ا اإلقل���ةال�ع

ی��ح م� ما س�� ذ��ه أن ال��اهج ال�ي ت��� في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل���� م�ع�دة، ول�ل م�هج 

أو �قع اإلخ��ار على م�ا�اه ح�� �قع إخ��ار �ع� ال�اح��� ل��هج مع�� و�ع��اد �ع�ه� اآلخ� على م�هج آخ�، 

ع��اد على ال��ئ�ة ال�ي ی��� عل�ها �ل م�ه�، ف��� أن ه�ا ال��هج م�هج م� ق�له�، وذل� راجع على االأك�� م� 

���مه أك�� م� اآلخ� في ال�ص�ل إلى غای�ه، ففي ال���لة ال�هائ�ة ن�� أن ه�ه ال��اهج في م���عها ت��م 

ل نف� ال����� العام ال�� ��� في ال��� وال��ل�ل في ال�غ�ا��ا اله�ف ذاته لل�اح� في ه�ا ال��ال، وت��

نعاش ال�راسات ال���ة ال��ی�ة أد� إلى ت���� وا ، وال ش� أنه م� خالل ت���� األسال��2ال��اس�ة وال�����ل����

" العامليس���ام "ال��ل�ل لعالقات ال��ه�لة، وم�ال ذل� اال�غ�ا��ة، �اس���امها ال��اس ال��اضي لل��ف ع� ا

)Factor analysis(  لل��ف ع� أن�ا� ال��اع وت��الت ال�ول في ال��ت��ات ال�ول�ة وم�� اإلن��ام ب�� م���عات

، وم� ث�ة ف�ه�ا تع�دت نل� ال��اهج فإنها تل�قي ح�ل ع��� أساسي ه� ال��ان، فال��ان ه� 3ال�ول ال���لفة

�� م���ك ول�� ع���ا جام�ا، ألنه ی�ت�� ����ة اإلن�ان الع��� ال�اس� في ال�غ�ا��ا وال��اسة معا، ل��ه ع�

  .4ال�����ة دائ�ا

 ال��ث�ة في ق�ة ال�ولة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وع�اص� الق�ةومق�مات أس� ل���ر ال�اني: ا

تق��� األس� ال�غ�ا��ة ال��ث�ة وال���دة لل����� ال��اسي لل�ولة إلى م���ع��� هي: األس�  ����

في �ل ع���  ، ث� األس� وال�ق�مات ال����ة، وم� ال��یهي أن ت��لف ال�ول ف�هاال�غ�ا��ة ال�����ةوال�ق�مات 

  �ا یلي دراسة له�ه األس� وال�ق�مات:م� ه�ه الع�اص�، و��

  :ال�ق�مات ال�غ�ا��ة ال�����ة لل�ولة - 1

، ح�� ن�� أن أول ال�عل�مات ال�ي ت�ث� في ق�ة ال�ولة وم�ان�ها ال��اس�ةوهي م���عة ال�ق�مات ال�����ة 

ال�ي ی��� ال�اح� مع�ف�ها ع� أ� دولة، هي ال��قع أو ال��احة وال��ل أ��ا، و�ل�ا �ان� ه�ال� معل�مات ع� 
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یلي  و���ا، 1ال��ح وال��اخ وال��ات �ل�ا أص��� ال��رة ال��ل��ة لل�ع�ف ع� ه�ه ال�ولة أو تل� أك�� وض�حا

ال�ق�مات، ل�ي ت�اح م� خاللها الق�رة على الفه� ال��ل� ل�ور �ل واح�ة م� ه�ه س��� ش�ح �ل واح�ة م� تل� 

  ال�ق�مات في ص�اغة وم�ان�ة ودع� ال�ج�د ال�اد� لل�ح�ة ال��اس�ة:

تع� دراسة ال��قع ال�غ�افي لل�ولة م� األول��ات في مع�فة ال�ق�مات ال�ي ت��ع  ال��قع ال�غ�افي: – 1

، وم� ث� ���ن لل��قع ال�غ�افي وزن وتق�ی� معا ���ا ی�عل� ب�ج�د �ح�ة ال��اس�ةال��ائ� ال�ي ت�أث� بها ال

ال�ح�ة ال��اس�ة وال�ور ال�� ت�ه� �ه �ال���ة ل��انها ال�اتي م� ناح�ة و�ال���ة لل�ح�ات ال��اس�ة األخ�� م� 

�ة وهي: ال��قع الفل�ي أ� ناح�ة أخ��، ول�ع�فة �ل ما ی�عل� ���قع ال�ولة ال ب� م� مع�ف�ه ���ق وأش�ال أساس

أ�  ةت��ی� م�قع ال�ولة �ال���ة ل���� ال��ل ودوائ� الع�ض، وم�قع ال�ولة �ال���ة لل��احات ال�ائ�ة و��ل ال�ا��

، و��ا ال��قع ال��قع ال���� وال��قع القار� ال�اخلي، وم�قع ال�ولة �ال���ة لل�ول ال��اورة أو ال��اددة

  .2اإلس��ات��ي

�ق�� �ال��قع الفل�ي ه� ال��قع �ال���ة ل���� ال��ل ودوائ� الع�ض، ومع�وف أن ال��ة  الفل�ي:ال��قع  – أ

) 90(درجة في ن�ف ال��ة األرض�ة ال��الي و )90(درجة دائ�ة ع�ض، م�ها  180األرض�ة ت���ن أو تق�� إلى 

خ� اإلس��اء م���ف ال��ة  ) ال�ي ت��ل0درجة األخ�� في ن�ف ال��ة األرض�ة ال����ي، وتع� دائ�ة الع�ض (

) 23.5األرض�ة، وه�اك دوائ� ع�ض م��دة ت��ز في األه��ة الف����غ�ا��ة لل��ة األرض�ة م�ها دوائ� ع�ض (

) درجة 66.5ائ�ة ع�ض (درجة ش�اال م���لة في م�ار ال���ان، وت�ا��ها في ال���ب م���لة في م�ار ال���، ود

) درجة ش�اال 90ل�ة وت�ا��ها ج���ا ال�ائ�ة الق���ة ال�����ة، أما دائ�تا ع�ض (ش�اال م���لة �ال�ائ�ة الق���ة ال��ا

) درجة ج���ا ����الن الق���� ال��الي وال����ي، وت���ل أه��ة ه�ا ال�ق��� في ال�ع�ف على تأث��ات ال��قع 90و(

وال�ول ون�ا�ها اإلق��اد�  في األوضاع ال��اخ�ة ق�ل �ل شيء وانع�اسات ذل� على ال�غ�ا��ة ال����ة لإلقال��

    ووضعها ال��اسي وم���ها ال�ولي.

أما خ� ال��ل األساسي ���� على خ� أو م�ص� "غ�����" في ب���ان�ا، و����ه ال��اب�ة صف� أ��ا، 

) درجة ش�قا أو غ��ا، وه� األساس ال�� 180و�قابل ه�ا ال�� م� ال�اح�ة األخ�� م� ال��ة األرض�ة خ� ��ل (
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خ� ال�ار�خ ال�ولي، إال أن ال�ع� ع� خ� ال��ل ه� أقل أه��ة �ال���ة لل�ولة م� �ع�ها م� خ�  تق�م عل�ه

  . 1اإلس��اء، ألن الع�امل ال�ي ت�ث� في ال��اخ تع��� على ال��قع م� خ� اإلس��اء

ت�غل ال��اه ما �قارب ثالثة أر�اع ال��ة األرض�ة، أما ال�ا��ة فال تغ�ي  ال��قع �ال���ة لل�اء وال�ا��ة: – ب

س�� ر�ع إج�الي م�احة ال��ة األرض�ة تق���ا، وعل�ه ت��ای� ال�ول في م�قعها ت�عا ل�ل� فه�اك ال�ول ال����ة 

وأه���ه، وعل�ه فإن وضع  وال�ول القار�ة، وت��ای� ال�ول ال����ة �ال���ة لع�د ال��ار ون���ة ال�احل وم�رف�ل�ج��ه

ال�ول �ال���ة لل�اء وال�ا��ة �ع�ي ال�ح�ة ال��اس�ة ش���ة خاصة، و��جه س�اس�ها ن�� إت�اهات مع��ة، ف���ن 

ه�اك وس�لة ل�ق�ی� درجة ال���ة أو ال����ة لل�ولة، وذل� ��ع�فة ن��ة ��ل ال��ود ال����ة إلى ال��ود ال���ة، وعلى 

  :�2ال�اليه�ا األساس تق�� ال�ول 

  دول ���ود ����ة ���ل تام �ال��ر ال����ان�ا و���ل��ا. .1

  دول تغل� على ح�ودها ال�فة ال����ة �ال��تغال و�س�ان�ا و���ال�ا وف�ن�ا وال���� وال��و�ج. .2

  دول تغل� على ح�ودها ال�فة ال���ة �ال��ائ� وال��دان ول���ا وأل�ان�ا. .3

  ومالي وال���ال.دول ح�ودها �لها ب��ة �ال��� وال���ا  .4

ل��قع ال�ولة آثار و�نع�اسات إ��اب�ة وسل��ة في ال�ق� ذاته على  م�قع ال�ولة �ال���ة ل�ول ال��ار: – ج

م�الح ال�ول ال���اورة، و�ع� عامال مه�ا  –ذل� ال��قع  –العالقات ب�� ال�ول ال���اورة، ففي وق� ال�ل� ���م 

في تق��ة العالقات وتع���ها، فال��ال على ذل� ال��حات واآلمال الع���ة ب��ق�� ال�ح�ة ال��اس�ة واإلق��اد�ة ت�جع 

في أح� م��راتها إلى ال��ار ال�غ�افي ب�� ال�ول الع���ة و�ش��اكها في ح�ود س�اس�ة ت��� م� ال���� األ�ل�ي إلى 

م�ال آخ� فق� ن��� العالقات  �ل�ج الع��ي وم� ساحل ال��� األب�� ال���س� إلى قل� القارة اإلف����ة، وفيال

ب�� ���ا وال�ال�ات ال����ة األم����ة س�اس�ا واق��اد�ا وح�ار�ا ب�ج�د ال��ار وال��ود ال���لة ال�����ة ب��ه�ا، 

ب�� ال�ع�ب و��ل� اإلخ�ال� ال��ار� واللغ�� ال�اتج ع�  ف��� فال��ار إذن عامل م� ع�امل ال�فاه� واإلت�ال ال

  ذل� ال��ار وال�قارب ال�غ�افي في م�ا�� ال���م وال��ار.

�ال���ة لل�ولة ه� ع��ما ت�ا� ال�ولة ب�ول م�اورة ت��لف  ال�� ��لفه م�قع دول ال��ار أما األث� ال�ل�ي

�ا اإلخ�الف ق� ی�د� إلى تأزم العالقات ب��ها إذا ته��� ع�ها م� ال��احي اإلی�ی�ل�ج�ة والف���ة وال��اس�ة، فه

ال��وف، ل�ل� فإحا�ة ال�ول الع���ة ���ر�ا ول��ان واألردن وم�� ودول ال��اجهة وال�ول الع���ة األخ�� �ال�ج�د 
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إح��ال�ة  اإلس�ائ�لي �ع� أح� الع�امل ال�ل��ة س�اء في ال�ل� أو ال��ب، ��ا أن ���ة ع�د ال�ول ال��اورة ی��� م�

�ه�ر ال���الت ���ا ب��ه� في أ� وق�، ��ا ��ه� ال�أث�� ال�����ل����ي ل��قع دول ال��ار في العالقات ال�ول�ة 

إذا �ان ه�اك ت�ای� ب�� ال�ول م� ح�� الق�ة، فإذا ت�اوزت دول�ان إح�اه�ا األخ�� م� ح�� الق�ة، ف�ا �ع�ي 

ارج�ة ت�ف� مع خت�اع س�اسة ��� ال�ولة ال���فة إلى ت��ي أو ا�خ��ع ال�ولة ال���فة ل�أث�� ال�ولة الق��ة ف

أو أك��،  س�اسة جارتها الق��ة أو ت��ح ع�ضة أل��اع تل� ال�ولة، و�ذا وقع� دولة ض��فة ب�� دول��� ق�����

�ها ق� فه�ا ی��ئ وضعا ج����ل�����ا ج�ی�ا ی���ل في مفه�م ال�ولة ال�اج�ة أو العازلة، وأ� م�اولة لل����ة عل

  .1تف�ل ���� مقاومة ال�ولة األخ��، ف��قى م�ای�ة وم��قلة ل�ع��� و��ف�ها

إلى جان� أه��ة ال��اقع الفل��ة وال��قع �ال���ة لل�ا��ة وال�اء، و��ا ال��قع �ال���ة ل�ول  ال��قع اإلس��ات��ي: –د 

أو تغ��  ��ة تل� األه��ة �إخ�الفأهت��لف ال��ار ه�اك أه��ة أخ�� لل��قع وهي األه��ة اإلس��ات���ة، و 

ال��وف، فال�ول أو أج�اء ال�ول ق� ت��ن لها أه��ة إس��ات���ة في ع�� م� الع��ر أو وق� م� األوقات، فعلى 

س��ل ال��ال ت���� في ��ق ال��اصالت العال��ة أو ی�� إت�اذ ق�اع� م� م�اهها وأراض�ها ل�� الع�و أو ال��ام 

 ، وت�ه� األه��ة اإلس��ات���ة في ال��اقع اإلس��ات���ة�ه ح��ة ال��ارة وق� ال�ل�به��م وق� ال��ب أو ت�ج

كال��ائ� وال���ات ال�ائ�ة العال��ة وأح�انا ال��ر، ول�ل م�ها أه���ها ال�اصة بها، ون���ة له�ه األه��ة ���ن 

مع�ى ال��قع اإلس��ات��ي أو ال��قي �ال�ع�ى الع���� ال���د أو ال��� وه� ال��قع ال�� ی��ت� عل�ه ال����ة 

ل� �ع� ال��قع اإلس��ات��ي ي اإلق��اد�ة وال��اس�ة، و��و��� ال��ا�ة ض� الع�و، ��ا ت��� أه���ه إلى ال��اح

  .2رت�از في ق�ة ال�ولةنق�ة ا

ال�ف�قة ب�� ال�ول ال�ي ت�ل على ال��� ���هة واح�ة، وتل� ال�ي ت�ل �أك�� م� ج�هة، ف�ل�ا  ك�ا ����

تع�دت ال��هات ال����ة، �ل�ا زادت الف�ص ال����ة ال�ان�ة، و�ن زادت في ال�ق� نف�ه م��ول�ات ال�ولة ل��ا�ة 

  ه�ه ال��هات ال��ع�دة، و�ق�� ال�ع�، ال�ول م� ح�� ج�هاتها إلى:

وه�ه ال�اه�ة واض�ة في ال�ول ال�احل�ة في القارات القل�لة ال�عار�ج وأش�اه  ذات ج�هة ����ة واح�ة: دول – 1

ال�ي ت��ل ن�� ثل�ي أم���ا ال�����ة، ل��� م� ال���  ال��ر م�ل إف����ا وأم���ا ال�����ة، ف��ى ال��از�ل نف�ها

ة ال�ل�ان وال�عار�ج وأش�اه ال��ر �أورو�ا، فال ن�� ف�ها ���� تع�� األن�ی� على ال���� الهاد�، أما القارات ال���� 
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دول لها ج�هة واح�ة، إال ال�ول ال�غ��ة م�ل بل���ا، ه�ل��ا، رومان�ا، أل�ان�ا، ب�ل��ا و�لغار�ا، وال�ولة ذات ال��هة 

  ���.ال����ة ال�اح�ة في الغال� هي دولة ب��ة أصال، و�ع� م�اوالت إس��اع� أن ت�� لها م�ف�ا على ال

وه�ا ال��ع ���� تق���ه إلى ع�د م� األن�اع ح�� ن�ع ال��قع ال�� ت��له، فهي تقع  ال�ول ذات ال��ه���: – 2

ع�� م�ا�� ب�ازخ أو ��ع�ى آخ� ح�� ����ق ال�ا�� م�ل ال�����، وج�ه�ر�ات أم���ا ال�س�ى �اس���اء 

ة ل���عة ال�الد ال�الفادور، و�قع ال�ع� اآلخ� ع�� إل�قاء م����� مائ��� ب�ع�ه�ا م�ل م�� وال�غ�ب، أو ن���

ال��ه ج�ر�ة، وال�� ��� مالح��ه في ه�ا ال��د أن مع�� أش�اه ال��ر تقع في أوراس�ا، وهي م� ال��ق إلى 

  الغ�ب: س�ام، ال�الی�، اله��، بالد الع�ب، ال��نان، إ��ال�ا، و�س�ان�ا.

�ات ال����ة األم����ة، ���ا، ه�ه تأتي ن���ة ��� م�احة ال�ولة م�ل ال�ال ال�ول ذات ال�الث ج�هات ����ة: – 3

  .1ف�ن�ا وت���ا

ت����ه م�احة مع��ة م� �ل دولة أو وح�ة س�اس�ة ح�ى ت�ه� في إ�ار وج�د ماد�  ت��أ وت��� ال��احة: – 2

األرض، ف�ل� ال��ع ی����� ح�ل م�قع م��د ���ا�ة ال���ة أو ال��اة ال�ي ت�أصل ف�ها ال���ة في إ��اد ال�ح�ة 

و���ا ی�عل� �ال���ة ال��اس�ة لل�ولة فإنها ت�أث� �ال��احة ال�ي ت�غلها وال ���� ت��ر ع��ة أو ق�ة دولة ال��اس�ة، 

�ع��ا ع� ��� م�اح�ها، إال أن ال�ان� ال�ع��� ق� �غ�� ه�ه ال�عادلة ذل� ألن ال�ول ال�غ��ة ال��احة ت�ع� دائ�ا 

�ث� ف�ها وفي ق�تها، ول�� ما ���� ال�أك�� عل�ه ه�ا أنه ل�� �أنها مق��ة ���اح�ها ال��قة م�ا ی�ج� ع��ا نف��ا ف�

، فق� ���ن ج�ء م� ال��احة قل�ل ال��ارد م�ا ال ی�ف� الف�صة كل دولة ����ة ال��احة هي دولة ع��ى أو م�ق�مة

ة غ�اءه واإلم�انات ال�ا��ة إلعالة ال��ان �فق� ال���ة أو وع�رة ال��ار�� أو ال�فاف أو ��افة غا�اته أو ��اف

ال�ل���، ول�� ه�ا ال �ع�ي أنه ی���� على �ل ال�االت أو هي حالة عامة، وذل� أنه وم� ناح�ة ثان�ة عادة ما 

���ن ه�اك عالقة م�اش�ة ب�� ال��احة وال��وات ال�����ة م� ح�� ال�ف�ة وال���ع، فال�ول ذات ال��احات ال�اسعة 

م���عة أك�� م� إح��ال�ة ت��ع ه�ه الع�اص� في ال�ول ذات  ���� أن ت��ن ال��اخات وال�عادن وال���ة ف�ها

  .2ال��احات ال�غ��ة
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  ): أك�� س�ع دول وأصغ�ها م� ح�� ال��احة في العال�01ج�ول رق� (
  

  ال��احة �ال��ل  أصغ� س�ع دول  ال��احة �األلف م�ل   أك�� س�عة دول

  175  أن�ورا  6592  روس�ا اإلت�اد�ة

  122  مال�ا  3879  ال���

  115  ج�ر ال�ال���  3864  ك��ا

  61  ل��������  3615  ال�ال�ات ال����ة األم����ة

  24  سان مار���  3287  ال��از�ل

  59  م�ناك�  2971  أس��ال�ا

  17  الفات��ان  1180  اله��

  

  .29، ص. م�جع ساب� م��� ع�� الغ�ي سع�د�، ال���ر:

و���ج ع� إخ�الفها ت��ع ���� في أش�ال دول  م� م�قعها وم�اح�ها وح�ودها، ی��ج ش�ل ال�ولة ال��ل: – 3

العال�، فل�ل دولة ش�لها ال�اص وال����، ح�� �ع� ت�اس� و�ت�ال أج�اء ال�ولة أو �ه�رها ���لة واح�ة م� 

، وم� ال�اح�ة ال����ة ال���ة �ع��� 1م���اتها، ف�ل�ا �ان� مل���ة �ل�ا ق��ت أ��ال ال��ود �ال���ة لل��احة

، ��ا تع��� ال�ولة غ�� م�ال�ة ال��ل ح�� م�ال�ا، وخاصة إذا �ان� عاص��ها ت��ل م��� ه�ه ال�ائ�ةال��ل ال�ائ�� 

  .2ت�ه� ف�ها أج�اء م�ف�لة ع� ال��لة ال�ئ���ة

ال�غ�ا��ة �ال��احة وال��ار�� وال��قع، ����ج ع� ذل� م�ا�ا وصفات وعل�ه ی�ت�� ش�ل ال�ولة �ال��ات 

وق�راتها، إذ ی�ث� ال��ل في ت�اس� ال�ولة س�اس�ا و�ق��اد�ا و��اع� ��ل� في ال���ات ت�ث� في ق�ة ال�ولة 

اإلنف�ال�ة وع�م اإلس�ق�ار ال��اسي وع�م ال�ص�ل إلى اإلن�ماج اإلق��اد� ل�ع��ة ال��� ب�� أج�اء ال�ولة 

في ال�فاع وال����ة  ال�اح�ة ���� ال��ل ال�� ت��� �ه، ف��ل� ���ن ال��ل م� الع�اص� األساس�ة ال�ه�ة

ال��اس�ة، ف����ا ما ���ن ل��ل ال�ولة أث�ه في ت�ج�ه س�اس�ها ال�ارج�ة ألن ال�ولة إما ت��ن م��م�ة وم��اس�ة 

��اد ��لي، ف�� م�ا�ا اإلن�ماج ق�� ال��ود �ال���ة ل��لة أو ل�امل ال��احة، ��ا ماألج�اء، و�ما ت��ن ذات إ
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، ف�� ال���عي ال����ة أو لل�فاع الع���� الع����ة س�اء لل��اف�ة على اإلدارة  ی�ث� ش�ل ال��ود في إس��ات����ها

  .1أن ت��ن ال�ولة ال�����ة ال��ل أف�ل م�انة م� ال�ولة ال�����ة أو ال�ولة ال���أة 

، ال��انلل��وف ال��اخ�ة أل� دولة لها عالقة ����ة في ت�ج�ه ال��ا� ال���� واالق��اد واس�ق�ار إن  ال��اخ: – 4

في الق�رة ال��اس�ة على ال�فاعل مع ال����ع ال�ولي،  ، و�ال�اليوت�ز�ع م�اك� ال�قل والق�رة على ال���ة وال��ا�

�ع�دة ت��از ال�ع� م�ها ��نها مالئ�ة ل����ة اإلن�ان ورغ��ه في إقامة ال�راعة مو���زع العال� إلى أقال�� م�اخ�ة 

قع عامة في الع�وض ال�ع��لة ال�اف�ة وال�ع��لة ال�اردة، ب���ا ت�ج� أقال�� أخ�� وال��اعة ���ل ج��، وه�ه األقال�� ت

ال ت��ع على إقامة أن��ة ����ة على اإل�الق ���� ال���� أو ش�ة ال��ارة أو ش�ة ال��ودة، وم�ال ذل� األقال�� 

��ا ، ���2ة ال�ولة وأه���ها ال��اس�ةئ�ة وأقال�� ذات ال��اخ القار�، ول�ل� ی�د� ال��اخ دورا هاما في ت��ی� ااإلس�� 

أح� ال��ت��ات ال�����ل�����ة لل�ولة م� خالل ارت�ا�ه ���ة ال��ان وم�� ن�ا�ه� في ال��ب وال�ل�، ون�ع  �ع�

  .3غ�اءه� وم�ارده� وت�ز�عاته� و�س�ق�اره� وس��ه�

إن ألش�ال ال��ح ال�ي ت���� بها أرض ال�ولة وال�ي ت�ّ�ن ال��اه� ال��ار���ة �ال�السل ال��ل�ة  ال��ح: – 5

واله�اب وال�ه�ل، وال�ي ت��ن ب�رجات م�فاوتة وم� دولة ألخ��، ��ع� ال�ول �غل� عل�ها ال�ا�ع ال��لي ���ل 

ل وله�ا ���ى �إه��ام ال�غ�اف��ن دور ���� في تق�ی� ق�ة ال�و س����ا وأخ�� ال�ا�ع ال�هلي ���ل ه�ل��ا، 

فال�ول ال�ي ت���ع ��ه�ل واسعة  ال��اس��ن ل�ا له م� دور في تق�مها وال س��ا إذا �ان� غ��ة �ال��ارد اإلق��اد�ة،

ت��ن سهلة اإلس�غالل اإلق��اد� أك�� م� ال�ول ذات ال�ا�ع ال��لي ال����س أو ال���او�، فإن��ار الع��ان 

في ال�ه�ل األورو��ة، وفي ال�هل ال�س��ي في الع�اق ه� ال�ال ��ن أسهل في ال�ه�ل ��ا واس���ان ال��ان �

وال��ل في م�� وغ��ها، ��ا ت�ه� أه��ة ال��ال م� ال�اح�ة ال�ول�ة وال س��ا أن ت��ن ال��ود ال�����ة ب�� 

ت خاصة ���ا ی�عل� ��ا أن ه�اك دوال �غل� على س��ها ال���اء ح�� ���ل ه�ا ال��ع ت���ا، 4ال�ول���

  �ال�راعة وال��ق، ����� ب�ل� أن ت�ث� ���ل سل�ي على ال�ق�مات ال�غ�ا��ة لل�ولة.

ت��زع �ق�� بها ال��ارد ال�����ة وال�عادن والق�� ال����ة واألرض وما ت���ه م� عائ�، و  ال��ارد ال�����ة: – 6

ال��ارد ال�����ة على س�ح األرض و��قاته ال���ل�ج�ة، ���ل م��ای�، وذل� ح�� ال���أ ال���ل�جي ل��ار�� 

ه�ه ال���قة أو تل� م� العال�، فاإلخ�الف ���قات ال���ر وت����ها ی�د� إلى إخ�الف ال�امات ال�ع�ن�ة 
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لها دور ���� في م���� ال���ر اإلق��اد� لل�ولة،  ال��ج�دة في ال�����ات ال����ة، فال��ارد ال�����ة ال��احة

ه�ه ال��ارد ن�� م�ارد ال�اقة وال�ق�د وال�عادن، �اإلضافة إلى ال��اص�ل الغ�ائ�ة وال�را��ة، ��ا ت��لف  وم� ب��

وم�اعي، ك��ة ال��ارد ال�����ة س�اء أكان� م�اد مع�ن�ة خام، أم ث�وات ح��ان�ة أم ����ة، أم ث�وة ن�ات�ة م� غا�ات 

  .1وح�� م�احة ال�ولة، ف�ل�ا �ان� ال�ولة ذات رقعة س�اس�ة واسعة، �ان ه�اك ت�ای� في ال��ارد ال�����ة

م�الك ال�ولة له�ه ال��ارد ال�����ة س���ت� عل�ه ق�ة إق��اد�ة تع�ز م� ق�ة ال�ولة، ��ج�د ال�ف� في اإن 

ال��اد ت�قى في عالقاتها ج��ة و���اب�ة مع ال�ول ال����ة  ���ة ��عل ال�ول ال��ا��ة ال�ي ت��اج إلى تل�عال�ول ال

، وعل�ه ت��ل ال��ارد ال�����ة ع���ا م� ع�اص� ق�ة ال�ولة، ت��� 2لل�ف� ل�ي ال ی�ق�ع ع�ها ه�ا ال��رد ال���� 

�الك ال�ولة ماأه���ها م� خالل إس���ار تل� ال��ارد ال�����ة �إس���ام ال��ارد في تع��� الق�ة الع����ة، ��ا أن 

س�غالل ع�ائ�ها في ال�ق�م �ز م� ق�تها، و�ال�الي ال ب� م� اله�ه ال��ارد ال�����ة س���ت� عل�ه ق�ة إق��اد�ة تع

 وال��� اإلق��اد�.

   ال�ق�مات ال�غ�ا��ة ال����ة لل�ولة - 2

تع��� ال�ق�مات ال�غ�ا��ة ال����ة ذات إت�ال م�اش� ووث�� �الع��� ال���� في ال�ولة، فل�ال ه�ه ال�ق�مات 

یلي س��� ش�ح  و���ال�ا �ان لل��اه� وال�ق�مات ال�����ة أ� ���ة في ق�ة و���ة ال�ولة، وم���ها ووزنها ال�ولي، 

رة على الفه� ال��ل� ل�ور �ل واح�ة م� ه�ه ال�ق�مات في ، ل�ي ت�اح م� خاللها الق�3كل واح�ة م� تل� ال�ق�مات

  ص�اغة وم�ان�ة ودع� ال�ج�د ال�اد� لل�ح�ة ال��اس�ة:

و�ق�� ب�راسة ال��ان د���غ�ا��ا؛ دراسة ن�� ال��ان وعالق�ه �ال��ال�� وال���ات، واله��ة ال�ارج�ة  ال��ان: – 1

، أ� ات�اهات ال��ان م��لة في ال��� ��ق��، وه�ا ال��ادة ال�����ة ال���ر�ةأو وال�اخل�ة، م� ال�اح�ة ال�ی�ام���ة 

واله��ة، �اإلضافة إلى �ع� الع�اص� ال���لة �ال���، ��ق��� ال��ان إلى ذ��ر و�ناث، ون��ة ال��اب وم��س� 

ال�غ�ا��ة األع�ار ال���لة �ال���، ��ق��� ال��ان إلى ذ��ر و�ناث، ون��ة م��س� األع�ل وه��ا، أما ال�راسة 

��ق�� بها دراسة ال��ز�ع، وم� ال�راس��� ی�� ال��وج �ف��ة ع� م��الت ال��ان ال�ي ت�جع إلى ع�امل ع�ی�ة 
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س�عانة بها في س�اسي، وه�ه الع�اص� ال ب� م� االج��اعي، ة م�ها ما ه� ح���، وم�ها ما ه� اق��اد�، ام��ا��

  .  1دراسة ال�غ�ا��ا ال��اس�ة

إلى ال��ان على أنه� ال�����ن وال���هل��ن ال�اك��ن وال����م�ن م� ال�ع�  ��اس�ةت��� ال�غ�ا��ة ال

و�ائفها ال�اخل�ة وال�ارج�ة، و��ع��� آخ� فإن ال�غ�ا��ا  م� خالل –ال�ولة  –وال���مة في ت���� ال�ح�ة ال��اس�ة 

وت����ا د���غ�ا��ا وح�ار�ا في إدارة ال��اس�ة ت�اول ت���� تأث�� اإلع��ارات ال��ان�ة لل��ان ح��ا وت��را ون��ا 

، فال�غ�ا��ا ال��اس�ة ت�رس ال�ح�ة ال��اس�ة وت����ها ��ا ����ها م� أداء دورها ال���في في ال����ة ال��اس�ة

م�ا��ي ال�ولة د���غ�ا��ا و�ث��غ�ا��ا، فال��ألة األولى تع�� ع� ح���ة ال�ولة في ال�اخل في اإلن�اج واإلس�هالك 

، و���� ت���� ال�ول ح�� 2أما ال��ألة ال�ان�ة ف�ع�� ع� حالة ق�ة ال�ولة وح����ها في ال��ال ال�ولي واإلدارة،

  ح�� ال��ان �ال�الي:

  دولة ع�القة: وهي ال�ول ال�ي ی��� ع�د س�انها على مل�ار ن��ة، وهي �ل م� ال��� واله��. - 1

مل��ن ن��ة م�ل ال�ال�ات ال����ة  200 – 300دولة ض��ة ج�ا: وهي ال�ول ال�ي ی��اوح س�انها ب��  -  2

 األم����ة وأن�ون���ا وروس�ا.

 مل��ن ن��ة، م�ل ال��از�ل و�اك��ان وال�ا�ان و��غالداش. 100 – 200دول ض��ة: ی��اوح ع�د س�انها ب��  - 3

 مل��ن ن��ة، م�ل أمان�ا وال����� وم�� وت���ا و�ی�ان. 50 – 100دول ����ة ج�ا: ی��اوح ع�د س�انها ب��  - 4

ك�ر�ا ال�����ة والع�اق و�س�ان�ا وال��ائ�  مل��ن ن��ة، م�ل 25 – 50دول ����ة: ی��اوح ع�د ال��ان ف�ها  -  5

 وال�غ�ب.

مل��ن ن��ة، م�ل ال�ع�د�ة و��ر�ا ال��ال�ة وه�ل��ا  10 – 25دول م��س�ة: ی��واح ع�د س�انها ب��  -  6

 و�ل���ا.

 .مل��ن ن��ة، م�ل األردن و�لغار�ا وال��تغال وت�ن� 5 – 10دول صغ��ة: ی��اوح ع�د س�انها ما ب��  - 7

 مل��ن ن��ة، م�ل م�ر��ان�ا واإلمارات ول��ان. 1 – 5دول صغ��ة ج�ا: ی��اوح ع�د س�انهاما ب��  - 8

 ق�م�ة: وهي ال�ول ال�ي �قل ع�د س�انها ع� مل��ن ن��ة، م�ل ال����� ومال�ا و�سل��ا.دول  - 9
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هي دول صغ��ة ال��احة، وفي ن��ة، و  100.000دول ق�م�ة ج�ا: وهي ال�ي �قل ع�د س�انها ع�  - 10

  .1مع��ها ج�ر تقع في ال����ات

أو الف�ة اإلج��ا��ة ع���ا م� ع�اص� ال�ولة، و�ه�ا ال�ع�ى  تع� ال��اعة ال����ة ،ن�القا ل�ا س�� ذ��هوا

��ه ال�ولة وال�ح�ات ال��اس�ة، فال��اعة ال����ة هي ال�س� اإلج��اعي ال��  رفهي تع��� ال�س� ال�� ت��� 

ت�ارس ��ه سل�ة ال�ولةـ فال دولة م� دون س�ان، ون��� ه�ا أنه ه�اك ج�ل ح�ل أه��ة ح�� ال��ان في ق�ة 

ة، ف����ا �ع�ق� �ع� األكاد����� أن ح�� ال��ان ال���� ���ل م��ر ق�ة لل�ولة، ی�� ف��� آخ� الع�� م� ال�ول

ذل�، فال��� ال���� لل��ان ���ل ع��ا عل�ها، وال���قة أن ه�اك دوال ����ة إس�فادت م� ق�تها ال����ة ل�ع� ق�تها 

وفي ال�قابل ه�اك دول ل�یها ح�� ���� م� ال��ان وهي ��ل ال�ا�ان، �اإلج�ال�ة وم�قعها في العالقات ال�ول�ة 

  .2فق��ة وعاج�ة ع� ال����ة م�ل م�� و�ع� ال�ول اإلف����ة

ت��ل اللغة ع���ا مه�ا في ت���� ال�ولة، ألنها ال�س�لة ال�ي �����ع أف�اد ال�ولة ب�اس��ها ال�فاه�  اللغة: – 2

، فإذا �ان� ال�ولة ت���ث بلغة واح�ة آدابه�و وال��اصل مع �ع�ه�، و�ها ی�����ن م� اإلع�اب ع� م�له� وثقاف�ه� 

ع�ي وال�س�ي، فالعال� الع��ي ی���ث اللغة الع���ة، �� في ال�عامل ال�أص�ح ه�اك ن�ع م� ال�آلف ب�� ال��ان، و�ُ 

ول�ا إخ�ف� ال��اج� ب�� ال��ان وأص�ح م� ال�ه�لة ال�عامل ب��ه� ج��عا في أ� وق� وفي أ� م�ان، أما ال�ول 

 ال�ي ت�ع�د ف�ها اللغات ف���ن ل�یها مع�قات ل�� ال��ان وُ��ِج� ن�ع م� الع�لة ب��ه� رغ� م����ه� في ب��ة واح�ة،

لغة رئ���ة ���ا ع�ا الله�ات، وت��ه ال��� في ذل� اله��، ب���ا ن�� دوال  15ن�� أن في اله��  فعلى س��ل ال��ال

تع�� بلغ�ها ��ا في ال�ا�ان وأل�ان�ا، وفي ���ا ن�� ال��ان ی���ث�ن لغ��� ف��ه� م� ی���ث الف�ن��ة وآخ�ون 

للغات أ��ا ولها أك�� م� لغة رس��ة، س����ا و�ل���ا فه�اك ی���ث�ن اإلن�ل���ة، وم� ال�ول ال�ي ت�ع�د ف�ها ا

�� م� لغة رس��ة  في س����ا وهي األل�ان�ة والف�ن��ة واإل��ال�ة، وج��ع ه�ه اللغات م��او�ة في ال�ق�ق و�لها كأ

  .3م��ع�لة في ال��ل�ان
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و�ق�� بها ال�ع�ب أو األج�اس ال�ي ت�ج� داخل إ�ار ال�ح�ة ال��اس�ة والق�م�ة، ول��  ال�����ة اإلث��غ�ا��ة: – 3

لها عالقة ����ة �ال��� أو ال�اللة ألنه ال ت�ج� ساللة ن��ة ت�اما، بل ن�� ال���� م� الق�م�ات وال�ع�ب ت�� 

  .1سالالت ذات أص�ل م��لفة ��ا في ف�ن�ا على س��ل ال��ال

على ال�غ� م� أه��ة عامل ال�ی� �عامل مه� في ب�اء ال����ع إال أنه في ال����عات ال��ق�مة ل��  ال�ی�: – 4

عامال حاس�ا في ت���� الق�م�ة، بل ر��ا �ان� اللغة أع�� أث�ا في ال�ف��� ب�� ال�ع�ب وت���� الق�م�ات م� 

�ها ر�ا� وث�� و��ه�ه للعال� مق�ة لها شأنها، ال�ی�، و�ع��� ال��ان� ال�ی�ي ل��ان ال�ولة ما ���ع ش�اتها و��ح� ب�

  .2ال�ولة ال��ل�ة م� الع��وأ��ا على واإلسالم خ�� دل�ل في أث�ه على الع�ب، 

م��نات ال����ع، و�����ع أن ی�ع� قاع�ة  وال ی�ال لل�ی� دور مه� في ح�اة ال�ول وس�اساتها، ألنه �ع� أح�

ال�ول ب��انة واح�ة ��ا ه� ال�ال في ���� م� ال�ول اإلسالم�ة  ال��اء ال��اسي لل�ولة، ح�� ت���� ���� م�

   . �3ة وال��ذ�ةس�ة واله��و �وال���

�ع� العامل اإلق��اد� م� الع�امل ال�ه�ة في ت��ی� ق�رة ال�ولة ال��اس�ة  ق��اد�ة:االم�انات واالال��ارد  – 5

إس���ارها لل��ارد وال�سائل اإلق��اد�ة في سع�ها ل��ق�� أه�افها في م��لف ال��االت،  والع����ة م� خالل

الق�رة اإلق��اد�ة لل�ولة ���رة  فاإلق��اد ال��اعي ال����ر �ع� األساس لل�ولة الق�م�ة، إذ ت���� بل وح�ى تقاس

 ���اق��اد�ة وت���ل االم�انات االف�د م� ال�اتج ال���ي، عامة ���� ال�اتج ال���ي وع�اص�ه، و��ل� ن��� ال

  یلي:

إذا �ان م� ال�ع� أن ن�او� ع�ل�ا ب�� ال�ات��� ال�راعي وال��اعي ����ار تأث��ه�ا  م�انات ال�را��ة:اال –أ 

ال���ي على م��ل الق�رة االق��اد�ة ال�ات�ة لل�ولة، إال أن لل�اتج ال�راعي أه���ه ال�ي ال ت���، و���و ه�ا أك�� ما 

) أو م�� اع��ادها على Self - Sufficiencyوض�حا ع��ما ن�اول أن ن��� م���� اإلك�فاء ال�اتي لل�ولة (���ن 

) في م�ال سع�ها إلى ت�ف�� االح��اجات الغ�ائ�ة ال��ور�ة ل�ع�ها، فع�م �فا�ة ه�ا ال�اتج Dependencyال�ارج (

  .4والق�ارات ال��لفة ال�راعي ���� أن ��ع ال�ولة أمام الع�ی� م� ال��ارات ال���ة

إن م��د ام�الك ال�ولة لل��ارد ال�����ة ولغ��ها م� ال�امات ال�ع�ن�ة اإلس��ات���ة، ق�  م�انات ال��ا��ة:اال -ب 

ی�قى تأث��ه م��ودا للغا�ة ما ل� ����ها ت���ل تل� ال��ارد واالم�انات إلى ناتج ص�اعي، وم� ث� ���� الق�ل �أن 
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ل ام�الك ال�ولة ل��ارد  �����ة �ا��ة �اإلضافة إلى ت�ف� تق��ة م���رة وف� إن�اجي م�ق�م، ه� ال�� ����ه أن ��ّ�ِ

  . 1ه�ا ال���ن الهام م� م��نات ق�تها االق��اد�ة إلى ق�ة س�اس�ة م�ث�ة وفعالة على ال����� ال�ولي

�ل ق�ة ال�ولة ال����ة وفي إن ال���ر العل�ي وال�ق�ي مه� في ت��ی� م���� وم��ق م�انات ال����ل�ج�ة:اال –ج 

م��ل العالقات ال�ول�ة، ح�� أسه� ال���ر العل�ي وال�ق�ي ���ل م�اش� في اس���اف واس�غالل ال���عة، فال��اب� 

، 2في ال��لح ما ب�� ال�ول �ع��� على تق��ة م�ق�مة، وفي ال�ق� ال�اض� أص��� ال����ل�ج�ا ت�ث� في �ل شيء

��ل�جي �الفعل ق�ة أخ�� إلى ق�ة ال�ولة وم��ها م� ال�ق�م، وه�ا ال�ف�ق العل�ي فق� أضاف ال�ف�ق العل�ي وال��

وال����ل�جي نف�ه ی�د� أ��ا إلى م�اع�ة ال��ان على ح�� اس���ام ال��ارد ال�����ة واالق��اد�ة، وت��ر 

ك دوال ����ة ل�یها اإلشارة إلى أن اس���ام ال��ارد وت�ج�هها ال�جهة ال����ة م�ألة ل��� �األم� اله��، فه�ا

رص�� ���� م� ال��ارد ال�����ة ول��� ل�یها اإلم�انات العل��ة وال الف��ة وال ال�ال�ة ال�ي ت���ها م� اس���ام تل� 

ال��ارد، ون��ا ل�ق� ال�ع�فة وال����ل�ج�ا، اض��ت ه�ه ال�ول إلى اإلع��اد على الق�� ال�ارج�ة الس���ارها، ��ا 

وات ال�ع�ن�ة وال�اق��ة في ال�ول اإلف����ة ال�ي ت����جها ش��ات أج���ة ن��ا ألن تل� ال�ول ه� ال�ال �ال���ة لل�� 

  .3كان� ت�� اإلس�ع�ار ل�ق� ���ل وال�� أد� بها إلى ال��لف ع� ر�� ال����ة وال�ق�م ���� نق� ال����ل�ج�ا

��أم� م� أن ت��ن ��ا أن ال�ول ���ل عام ت�عى إلى أن ت��� ال��� ��الم و  عامل الق�ة الع����ة: – 6

ال��ا�� أو اله��م، فإنها ت�ت�� على ق�تها الع����ة وم���� أسل��ها ل��افع ع� نف�ها، إن الق�رات الع����ة 

ة لإلس���ام، لل�ول ت��ن على ن�ع�� إذ ت���ل في الق�رات ال��احة م� م�ارد وق�رات ع����ة م�ج�دة م��ع�

وق�رات �ام�ة ت���� الع�امل ال�ي ���� ت���لها إلى ق�ة ع����ة فاعلة م� خالل تع���ها لل��ب وال�����ة على 

الق�رات اإلق��اد�ة لل��ب، والق�رات إلدارة ال��ب ومع���ات ودوافع لل��ا����، أما �ال���ة لألسل�ة ال�ي ت��ل 

  .�4ة ال�قل���ة وأسل�ة غ�� تقل���ة ت���ل في أسل�ة ال�مار ال�املالق�ة الع����ة لل�ول فهي ت���� األسل

��� أح� ال��ش�ات األساس�ة للق�ة ال�ام�ة لل�ولة في زم� ال�ل�، وه� أه� م�ه� �ع�� و�ع� العامل الع�

ل��ائج ال��ت�ة الق�ة ال�����ة لل�ولة في زم� ال��ب، و�ن ال�ور ال�� تق�م �ه الق�ة الع����ة وال�هام ال���لة إل�ها وا

على أ� فعل تق�م �ه، جعلها أك�� وأض�� وسائل الق�ة �ال���ة لل�ولة، فف�ل الق�ة االق��اد�ة ل�ولة ما ق� ی�د� إلى 

الفق�، ب���ا ف�ل الق�ة الع����ة �ع�ي لها ال��ت، وت��ل الق�ة الع����ة ��فة رئ���ة الق�ات ال���ة وال���ة 
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� ال�قل���، و�فاءتها الق�ال�ة وم�اقع ان��ارها، وال��ادة الع����ة ف�ال ع� العالقات وال����ة وت�ل��ها ال�قل��� وغ�

ال�فا��ة ال�ي ت��� ال�ولة �ال�ول األخ��، ��ا �ع��� ال����ع الع���� ال�اع� ألس� اق��ادها ودفاعها على 

وما ت�ل�ها م�  �1ها الع����ةم����ات أخ��، فال�ول ت�عى إلى تع��� تأث��ها في ال��اسة ال�ول�ة �إ�هار م�ان

  أسل�ة ومع�ات ح���ة ت�ه� �ه الق�� األخ��. 

أ�عاد ال�ور ال�� ت�د�ه على م��ح ال��اة ال��اس�ة  تع� ق�ة ال�ولة �إج�اع اآلراء ح�� ال�او�ة في ت��ی�

ال�ول�ة، وت��ع ه�ه ال�ق�رات الق�م�ة ال�ي ت��ل�ها ال�ولة وال����لة ���� اإلم�انات ال��احة لل�ول وم���اها، وه� ما 

(ال�غ�ا��ا)  �ع�� ع�ه في أدب�ات العالقات ال�ول�ة �ع�اص� ق�ة ال�ولة، فالق�ة ت���� ع�اص� م�ها ما ی�ت�� �ال��ان

وح�� ما ت� ذ��ه م� أس� ، 2ق��اد وال��اسة وال�ضع الع����)ه� م� ص�ع اإلن�ان وتق��اته (اال وم�ها ما

وت��ل ���ج�ها ق�ة ال�ولة وأخ�� م�غ��ة، ومق�مات وع�اص� ق�ة ال�ولة، ن����ج أن ه�اك ع�امل تع� م��ق�ة وثاب�ة 

س�اسات ال�ول على إخ�الفها، ل�ل� فعلى ال�ول إس���ار تل� الع�امل  وأه���ها ال�����ل�����ة ل�ا لها م� آثار في

وم�ان�ها على ال����� ال���ي واإلقل��ي  �ال��ل ال�� ���م ال�ولة و��ق� م�ال�ها، و�ع�ز م� خاللها ق�ة ال�ولة

  وال�ولي.

�� إب�از ذل� م� ولق� اخ�لف ال�ارس�ن وال�اح��ن في حقل العالقات ال�ول�ة في ت��ی� ع�اص� الق�ة، و��

  خالل �ع� ال��اذج ال�ي سع� ل�راسة ع�اص� ق�ة ال�ولة، وذل� على ال��� ال�الي: 

معای�ر في ��اب�ه "اإلس��ات���ة األم����ة في ال��اسة  10لق� ذه� "ن���الس س����ان" إلى ت��ی�ها في 

  :3العال��ة" و"جغ�ا��ة ال�الم"، وهي

  س�ح األرض. – 1

  ���عة ال��ود. – 2

  ع�د ال��ان. – 3

  ت�ف� أو إنع�ام ال��وات ال�����ة. – 4

  ال���ر اإلق��اد� وال�ق�ي. – 5

  الق�ة ال�ال�ة. – 6

  ال��ان� اإلث�ي. – 7

                                                           

  .228، ص. م�جع ساب�أح�� م�عان ن��،  - 1

  .67، ص. م�جع ساب�م��� وائل ال���ي،  - 2

  .48 – 47، ص ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 3
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  م���� ال��امل اإلج��اعي. – 8

  اإلس�ق�ار ال��اسي. – 9

  ال�وح ال����ة. – 10

فإنه ق� ق�م أ��ا ن��ذجا الح��اب ق�ة ال�ولة، ح�� �ع�ف ق�ة ال�ولة  )Ray S. Cline" (أما "را� �الی�

اإلج�ال�ة على أنها: "خل�� م� ع�امل الق�ة وال�عف اإلس��ات��ي والع���� واإلق��اد� وال��اسي، وهي تع�� 

ا ال�����ة اه��اما �الق�ة الع����ة لل�ولة، �اإلضافة إلى ال�أث�� ال�غ�افي م�ل ح�� ال�ولة وم�قعها، وح�وده

وم�ادر الق�ة األخ�� ��ع�اد ال��ان، وت�اف� م�ادر ال�امات، وال��اء االق��اد� وال���ر الف�ي، واخ�ال� 

األج�اس وال��اس� االج��اعي، واس�ق�ار ال�فا��� ال��اس�ة و�فاءة ع�ل�ة ات�اذ الق�ار، وأخ��ا ال����س ال�� �ع�� 

  .1ع�ه �ال�وح الق�م�ة"

في ال�ق��� فإن ال���� م� دول العال� ت��ج م� دائ�ة ال�ول ذات ال�أث��، ل���ن دوال تا�عة  ووفقا له�ا األسل�ب

أو هام��ة، وت��اج إلى ب�اء ت�الفات �ي ���ح لها وزن ح��قي على م���� العال�، فاالع��اد على ال��لة ال����ة 

دائ�ة ال�أث��، إال أن واقع ال�ال ���� إلى  �اع��ارها ع���ا أساس�ا في ال�ق��� ���ج ال���� م� ال�ول ال�غ��ة م�

وج�د ع�امل أخ�� تقلل م� الف��ة ب�� ال�ول على أساس ال��لة ال����ة، �أن ت�ف�ق دولة صغ��ة في ال��ال 

ن��ذجه ألول م�ة  "كالی�"ق�م وق�   ،2الع���� م� ح�� ن�ع��ه، أو أن ت�ف�ق دولة أخ�� في ال��ال االق��اد�

  :3م�ض�ا ص�غ�ه على ال��� ال�الي 1975عام  ُن�� في " ال��ower AssessmentWorld Pه "في ��ا�

(اإلس��ات���ة  xالق�ة ال����سة لل�ولة = ال��لة ال����ة (ال��ان + ال��احة) + الق�رة االق��اد�ة + الق�رة الع����ة 

 الق�م�ة + اإلرادة ال����ة).

Pp = (C + E + M) x (S + W). 

C = perceived power. 

E = critical mass = population + territory. 

M = economic capability. 

S = strategic purpose. 

W = will to pursue national strategy. 

 الح��اب ق�ة ال�ولة اإلج�ال�ة )Ray S. Cline" ("را� �الی�ن��ذج 

                                                           

، (مه�� م��فى م��را)، (إس����ل: م��� رؤ�ة لل����ة إس�ائ�ل في عق�ها ال�ام�: أ�عاد الق�ة وح�ودها"م�خل ن��� لق�ة ال�ولة"، في: بالل ال����ي،  - 1

  .41ص. )، 2020ال��اس�ة، 

  .42 – 41، ص ص. نف� ال��جع - 2

3 – Miroslaw Sulek, "Measurement of national power: A powermetric model", Przegląd Geopolityczny, 32, (2020), p. 41. 
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ی�� �أنها ت��ل �ل  ����ةع�اص� الق�ة الي وصف ف )Hans J. Morgenthau" (ون�� أ��ا "هان� م�رغان��

خاصة ( � ق�رة ال��ا��ة واالس�ع�اد الع��� وال��اد ال�ام) وال ال�غ�ا��ا وال��ارد ال�����ة (وخاصة الغ�اءم�: 

وال��ان (خاصة ال��ز�ع واالت�اهات)، وال����ة ال����ة  ،الق�ات ال��ل�ة) و���ة ون���ة ةال����ل�ج�ا وال��اد

  . 1ون���ة ال�بل�ماس�ة وال���مة

أه� الع�اص� ��ا�ه "العالقات ال�ول�ة: دراسة في األص�ل وال����ات" في  أما "إس�اع�ل ص��� مقل�" فق� ح�د

  :2وهي س�عة ع�اص�في ال�ي ت�خل في ت���� وم��نات ق�ة ال�ولة وع�اص�ها األساس�ة، وال�ي أج�لها 

  اإلع��ارات ال�غ�ا��ة م� ح�� ال��احة وال��قع وال��ار��. – 1

  اإلم�انات وال��ارد ال�اد�ة وال�����ة ال�ي ت�خل في ح�زة ال�ولة. – 2

  ال��ان. – 3

  م���� ال��� اإلق��اد� ودرجة ال���ر الف�ي وال����ل�جي. - 4

  درجة اإلس�ع�اد الع����. – 5

  �فاءة األجه�ة ال�بل�ماس�ة وال�عائ�ة.��ل� �فاءة ال��س�ات ال��اس�ة و  – 6

  ال�وح ال�ع���ة. – 7

لق� أشار إلى أنه ی��ج� مع�فة �ع� ال�الح�ات الهامة وال�اصة ����نات الق�ة الق�م�ة لل�ولة، وال�ي و 

  :3أوردها في ثالث مالح�ات وهي

���عة ماد�ة في األساس م�ا ق� ��عل م� ال��ع�ر أن �ع� ع�اص� الق�ة الق�م�ة لل�ولة ل��� لها  .1

  ت�ل�لها، وتق���ها على ن�� م�ض�عي سل��.

أن ال�ق��� ال���ي ل�ل ع��� م� ع�اص� الق�ة الق�م�ة لل�ولة ع�ل�ة ص��ة للغا�ة، وأصع� م�ه تق���  .2

  ال����ة ال�ي ���ث بها ال�فاعل ب�� الع�اص� �لها.

  ، مه�ا �ان� أه���ه ال�الغة.راجعة إلى ع��� واح� فق� م� ه�ه الع�اص�أنه ال ���� أن ت��ن ق�ة ال�ولة  .3

                                                           

1 – Ashley J. Tellis and Janice Bially, et al, Measuring national power in the postindustrial age, (California: Published by 

RAND, 2000), p. 26. 

  .173)، ص. 1987، 5، (ال����: م���رات ذات ال�السل، �. العالقات ال��اس�ة ال�ول�ة: دراسة في األص�ل وال����اتإس�اع�ل ص��� مقل�،  - 2

  .173، ص. ال��جعنف�  - 3
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ی��� "ب�ل �����" على العامل اإلق��اد� والع���� في ��ام الق�� ال���� و�ض��اللها، وعل�ه في ح�� 

لق�ة ���� م�ف�دة، وت�ه�رها و���  هار اإلق��اد�فإنه ی�� أن ه�اك صلة واض�ة على ال��� ال�ع�� ب�� اإلزد

  . 1ن��ها و�ض��اللها �ق�ة ع����ة هامة

  :2أما "ول�� ع�� ال�ي" فه� ی�� أن ع�اص� الق�ة ت��د ثالثة أ�عاد وهي

... ، وت��ل: ع�د س�انها، م�اح�ها، ق�تها اإلق��اد�ة والعل��ة، وق�راتها الع����ة الق�رات ال�اد�ة لل�ولة: – 1

  إلخ.

، م���� وعي وت���ل ه�ه الق�رات في درجة ال��اس� وال��ان� اإلج��اعي الق�رات ال�ع���ة لل����ع: – 2

ج الف���، رضا ال����ع ع� ال����ع، ال�وح ال�ع���ة لل����ع، ن�� ال�قافة أو اإلی�ی�ل�ج�ا ال�ائ�ة، اإلن�ا

  .. إلخ.ال�ل�ة.

ل�ش� ال��اسي في ����ة ت���� ال��غ��ات ال�اد�ة أو ال�ع���ة و�ع�ي ا ف� إدارة ال��غ��ات ال�اد�ة وال�ع���ة: – 3

ال��احة ل��ق�� إما أك�� ق�ر م� ال��اس� أو أقل ق�ر م� ال��ائ�، س�اء ع�� ال�فاوضات أو ب�اء ال��الفات أو 

      إس���ام م�غ��ات الق�ة ال��اش�ة أو غ��ها.

"الق�ة  ، األول ���� ما أس�اهق�ة ال�ولةن�ع�� م� م��نات وع�اص�  )Joseph Nye" (وق� م�� "ج�ز�� نا�

ق��اد�ة، أما ال��ع ال�اني فه� ما أص�ح �ع�ف الق�ة ال�قل���ة الع����ة واالوت��ل ع�امل  )Hard Power" (القاس�ة

   .3وت���� ال��ان� ال�قا��ة م� ��� وعادات وأع�اف واله��ة والق�رة ال�بل�ماس�ة )Soft Power" (بـ "الق�ة ال�اع�ة

وت��ر اإلشارة أ��ا إلى أن رم�ز ال��رسة ال�اق��ة ال��ی�ة ق� ت��ق�ا أ��ا أل�عاد الق�ة ���ل "ك���� وال��" 

)Kenneth N. Waltz) "و"ج�ن م��شا��� (John J. Mearsheimer،ا األخ�� الق�ة (أ� ق�ة ح�� �ع�ف ه� ) وآخ�ون

"، أما "ك���� اسال�ولة) �أنها: "ق�رات ماد�ة م��دة ت�ل�ها ال�ولة وت��ل أص�ال مل��سة ت��د ق�راتها الع����ة �األس

وال��" ��ع�فها م� خالل ال����� على الق�رات ال���لة: في ح�� ال��ان واإلقل��، وت�اف� ال��ارد والق�رة اإلق��اد�ة 

  .�4ة، واس�ق�ار ال��ام ال��اسي و�فاءتهوالق�ة الع��� 

                                                           

  .51 - 50، ص ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 1

  .14)، ص. 2010، (ال��ائ�: م��� ال�راسات ال������ة واإلس���اف، 2020إی�ان: م��ق�ل ال��انة اإلقل���ة عام ول�� ع�� ال�ي،  - 2

  .80، ص. م�جع ساب�خال� م�سى ال����،  - 3

  .27)، ص. 2019، (اإلس���ر�ة: م��� ال�رسات اإلس��ات���ة، وت�ل�ل ال��اسة ال�ارج�ةمفه�م الق�ة ال�اع�ة علي جالل مع�ض،  - 4
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م� خالل ��ا�ه أما "أح�� داود أوغل�" فق� ح�د ع�اص� ثقل ال�ولة وق�تها ال����ة في م�ال العالقات ال�ول�ة 

  :1ات وهيدفي أر�ع م��"الع�� اإلس��ات��ي: م�قع ت���ا ودورها في ال�احة ال�ول�ة" 

الع�اص� ال�ي ال ���� إلرادة ال�ولة أن تغ��ها على ال��ی�� ال���س� هي ت���ن م� و  ال�ع��ات ال�اب�ة: – 1

، إال أنه ����عة ال�ال ال �ع�ي ت���ل في ال�غ�ا��ا وال�ار�خ وع�د ال��ان وال�قافةوال�ع�� ض�� ال�قای�� ال��ج�دة، و 

غ�� �ف�ح ال��ال أمام تغ�� أن ثقل ه�ه الع�اص� ثاب� ال ی�غ�� في معادلة الق�ة لل�ولة، بل إن ال�ضع ال�ولي ال��

  ال�قل ال��عي للع�اص� ال�اب�ة ال����رة ال��ج�دة ض�� ت�ازنات الق�� أل�ة دولة.

، وهي تع�� م�� ق�رة وهي الع�اص� ال�ي ���� تفع�لها في ال��� الق��� وال���س� ال��غ��ة:ال�ع��ات  – 2

والق�رة  ة،ال����ل�ج�ب���ها ال����ة س���ام الق�� ال�ام�ة ف�ها، وت���ل في ال��ارد اإلق��اد�ة لل�ولة، ال�ولة على ا

� في ب�اء ال��اسة وال��اك� الع���� ل�یها، و��د� إس���ام ه�ه الع�اص� ال��غ��ة ���ل م��� وم�� الع����ة

و�ال�قابل فإن ال�ول ال�ي ال ت����ع إعادة ب�اء تل�  زد�اد ثقل ال�ولة في ت�ازنات الق�� ال�ول�ة،ال�ارج�ة إلى ا

  الع�اص� ���ل م��� وفعال، ت�اب ��عف في ق�تها ال��ث�ة على عالقاتها ال�ول�ة.

إن ال�ه��ة اإلس��ات���ة ل����ع ما هي ن�اج ل�عي م���ك �ال��اك�  س��ات���ة واله��ة ال�قا��ة:الال�ه��ة ا – 3

ال��� ال�قا��ة وال�ف��ة وال�ی��ة واإلج��ا��ة، وال�� ی�ع�� في م�احة جغ�ا��ة م��دة،  ال�ار��ي، ال�� ���� ب�اخله

  ن�اج ل��� ال�ؤ�ة ال�ي ت��د وضع ه�ا ال����ع �ال���ة للعال� ��ل.ك�ا أنها 

ونق�� �ه ال�هارات ال�ي ��� أن ت��ف� في ال��ادة ال��اس�ة به�ف  ال����� اإلس��ات��ي واإلرادة ال��اس�ة: – 4

ت�ق�� ال��� ال�هائي، على أن ذل� ال ی��ق� دون إرادة س�اس�ة ت��� ج��ع ال���ات ال������ة، وت��ع ج��ع 

ولة ال�ح�ات الع����ة وال�بل�ماس�ة ���ل م���� وم��اغ� مع �ع�ها ال�ع� ت�� ��ادة ما����و واح�، فعلى ال�

  أن ت���ك وف� ج�ول زم�ي في عالقاتها ال�ول�ة وف� ق�رتها على ال��ادرة في أث�اء ال��ادثات ال�ول�ة.

لق� ع�ف مفه�م الق�ة في العالقات ال�ول�ة ت��را ����ا، ���ازاة م��لف ال���الت وال���رات ال�ي شه�ها العال� 

الع�امل الع����ة وال�غ�ا��ة وال����ة، ث� االق��اد�ة في ح�� ال�اح� "إدر�� ل����ي"، ��ع�ما �ل �ق��� على 

م�حلة الحقة، ان�اف� إل�ه ع�امل أخ�� أك�� ح���ة وأك�� أه��ة م� ق��ل اع��اد ال�قان�ة وال����ل�ج�ا ال��ی�ة 

ه� م��� أز ، أما ال�اح� "2واك��اب ال�عل�مات، وال���ر ال�بل�ماسي ال�ولي، و��ا فاعل�ة ال��س�ات ال��اس�ة

                                                           

، (ت�ج�ة: م��� جاب� ثل�ي و�ارق ع�� ال�ل�ل)، (ب��وت/ ال�وحة: ال�ر الع���ة الع�� اإلس��ات��ي: م�قع ت���ا ودورها في ال�احة ال�ول�ةأح�� داود أوغل�،  -  1

  .55 – 35)، ص ص. 2011، 2اسات، �. لل�ر للعل�م ناش�ون وم��� ال����ة 

  .119ص. )، 2017، (ج��ل�ة 461، ع. م�لة ال���ق�ل الع��يإدر�� ل����ي، "ال��� وت��الت ال��ام ال�ولي ال�اه�"،  - 2
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" فإنه ی�� �أن ق�ة ال�ولة هي م��ج م� الق�ة اإلس��ات���ة والق�ة الع����ة والق�ة اإلق��اد�ة وال��اس�ة، سع�� ال��اك

وتع� الع�اص� ال�ال�ة م��نات أساس�ة وت�خل في ح�اب الق�ة ال�املة وهي: ���عة ال��ود، م�احة وم�قع ال�ولة، 

�ولة لل��ب، م�ادر ال�امات واله��ل االق��اد�، م�� ال�ق�م ال�ق�ي، الق�ة ال����ة والق�ة الع����ة و�ع�اد ال

 .1ال��ان� ال��اني، الق�ة ال�ال�ة، ال��ا�� اإلج��اعي، اإلس�ق�ار ال��اسي، أسل�ب ص�ع الق�ار، ال�وح ال����ة

  : ن���ات ال�����ل���� ال��أث�ة �أس� ومق�مات ال�غ�ا��ا ال��اس�ةال���ر ال�ال�

م� ال����ات ال�ي ته�� ب�راسة تأث�� ال���ة ال�����ة والع�امل ال�غ�ا��ة  ال��ارس ال�����ل�����ةن���ات تع� 

على ال��ائ� وال��اه� وال���رات ال��اس�ة لل�ع�ب وال�ول، وم� ال���عي أن ���ن تفاعل العامل ال�غ�افي مع 

ف�ع�دت ن���ات ال�����ل���� ل�ف����، العامل ال��اسي في ح�اة ال����عات ال����ة م�ض�ع دراسة العل�اء وا

ال��أث�ة �األس� وال�ق�مات ال�اصة �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، وت��رت ع�� ف��ات زم��ة م��لفة ح�� ت��ر اإلشارة ه�ا 

إلى أن تل� ال����ات وه�الء ال������ لها ق� اتفق�ا على م��أ الق�ة وال����ة، إال أنه� ق� إخ�لف�ا في ت��ی� ن�ع��ها، 

وفي ما یلي ن�رد تل� ال����ات وأه� مف���ها  � أد� ت��ر تل� ال����ات إلى إه��ام ال��اس��� ���ل�التها،وق

  وم����ها وم�ت��اتها:

  :ن���ة ال��ال ال����  - 1

م، و�ه�ر أل�ان�ا 1870إن ف��ة ال��ال ق� ب�أت ب�ادرها في ال�ه�ر �ع� إن��ار أل�ان�ا على ف�ن�ا س�ة 

م�اف�ة ل����ان�ا في ال��اعة وال��ارة، و�ع� أن تع�ف أ��ا األل�ان على م��ل�ات الق�� ال�ول�ة الق���ة كق�ة قار�ة 

  یلي أه� م� ��� ع� ال��ال ال����: و���ا ،2على أساس جغ�افي

  :ال��ال ال���� �ه�ر ن���ة و  )F.Ratzel ()1844  - 1904" ("ف���ی��� رات�ل – 1

، ��ا أنها إن�القا م� أن ال�ولة هي �ال�ائ� ال�ي ��Geopoliticsفه�م ال�����ل����  ت�ت�� ه�ه ال����ة

األل�اني ت��اشى مع ف��ة ال����ة لل��اه� ال�غ�ا��ة ال�ي ت��ل خ�ائ� وسل�ك ال����عات ال����ة، و�ان 

فق� أراد  ���لها العل�ي،) ه� ال�� أس� ه�ه الف��ة أو ال����ة F.Ratzel( )1844 – 1904" ("ف���ی��� رات�ل

�ع�� أساسا جغ�ا��ا ل�ل م� عل�ي ال��اسة والعالقات ال�ول�ة، إذ أب�زوا زخ�ا ق��ا ل���أ  "رات�ل" وم� أی�ه أن�اك أن

  .3ال��سع اإلقل��ي ���ورة ع���ة لل��ان ال��اسي

                                                           

  . 46، ص. م�جع ساب�م��� أزه� سع�� ال��اك،  - 1

  .206، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 2

  .110، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 3
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أه��ة ال�قعة أو ال��� وم� ه�ا ال���ل� ب�أ ال�غ�اف��ن وال��اس��ن ی���ون في دراس�ه� وأف�اره� على 

ق��اد�ة، فق� ذ�� ه�ا ال��� ال�غ�افي ق�ة س�اس�ة واسعة  اع���و ا ال�غ�افي ال�� ت�غله ال�ولة �ال���ة لع�د س�انها و 

"رات�ل" أن ال��ال ال���� لل�ولة ��ف� ال��اة لها، وق� أص��� ه�ه الف��ة عق��ة أل�ان�ا ال�از�ة ���ا �ع� وذل� �ع� 

ق�ان�� ال��عة ال�ي وضعها "رات�ل" ل��� األراضي لل�ولة، وال�ي ب�رتها ال�از�ة في ت�ق�� أه�افها إع��ادها على ال

ال��س��ة ل�� أقال�� ج�ی�ة، ���� ���ل ال��ال ب�اته ق�ة س�اس�ة، إذ أن في إع�قاده� ق� إرت�� �أف�ل�ة شع� 

  .1على ح�اب ح�ارة وشع� آخ�

ع��� على دراسة م�انة ق� ا لق�م�ة واإلس�ع�ار�ة، ح�� أن �ل ع�له لق� تأث� "رات�ل" ���ل ���� �ال����ة ا

ت�ارل� لـ " 2ودور أل�ان�ا في ب���ها األورو��ة والعال��ة، ��ا جاءت �ل م�لفاته م�أث�ة �ال����ات ال���ر�ة وال���ل�ج�ة

قائ�ة على ن���ة ال���ر ال���ل�جي وال�قاء لألصلح، واألصلح ه�ا ه� األق�� وال) Charles Darwin" (دارو��

واألق�ر على ال���د، وال�ي تف�ي إلى ال��ل� م� األف�اد غ�� الالئق�� والالكف�ئ��، م�ا ��اع� على إ��اد 

�ة على ی� ج��ا�ال�قاء، وال�ي أخ�ت ت���قاتها االأج�اس وم���عات أرقى، وم� ث� ال�قاء ل�� ه� أح� في 

، ح�� �ان ه�ا األخ�� أول م� )Herbert Spencer" (الف�ل��ف وعال� اإلج��اع اإلن�ل��� "ه���ت س����

إس��ل� ال��ائج اإلج��ا��ة ل����ة ال���ر على ال��� ال�الئ� لل��اخ الف��� ال�ائ� آناذاك، وع��ه أن ال���ر 

ص�ار ال�اتج ع� ، فال����ع ع��ه ال ی���ن �اال���� تفادیهااإلج��اعي ه� ت��ر تلقائي ی�� ����قة غ�� وا��ة وال 

تار���ة وحال�ة وم��ق�ل�ة، بل إنه ن�� ح��ي ���عي شأنه في ذل�  ،ال��و� وأع�ال ال�عي واإلل��ام ب�ؤ�ة إج��ا��ة

� الفاعلة شأن ال�ائ� ال�ي، أو ���ارة أخ��، أن ال����ع ی��أ و���� و����ر و��قى �ف�ل ال�فاعل ال���ان��ي للق� 

                                                           

  .111، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 1

  .48، ص. م�جع ساب�ع�� الع��� ج�اد،  - 2

في  1809 ��ف��  ��12ا في في إن�ل ): عال� تار�خ ���عي وج��ل�جي ب���اني ول�Charles Robert Darwin )1809 – 1882* ت�ارل� رو��ت دارو�� 

، وال�ه ه� ال����ر رو��ت وارنج دارو��، ��ا �ان ج�ه "ارازم�س دارو��" عال�ا وم�لفا ب�وره، 1882أف��ل  19ش�و س��ر� لعائلة إن�ل���ة عل��ة وت�في في

�ر م� أسالف م����ة، وقام �اق��اح ن���ة ت���� أن اك��� دارو�� شه�ته ���س� ل����ة ال���ر وال�ي ت�� على أن �ل ال�ائ�ات ال��ة على م� ال�مان ت��

االخ��ار ال��اعي  ه�ه األن�ا� ال��ف�عة م� ع�ل�ة ال���ر نات�ة لع�ل�ة وصفها �االن�قاء (اإلن��اب) ال���عي، و��ل� ال��اع م� أجل ال�قاء له نف� تأث��

ح�اء قام دارو�� ب�راسة ال���ل في ال�ائ�ات ال��ة ع� ���� ال�ف�ات و�ّ�ر ن����ه ال��اه� في ال��اث� االن�قائي لل�ائ�ات ال��ة، وم� خالل مالح�اته لأل

، ومع إدار�ه ل�ّدة الفعل ال�ي ���� أن ت��ثها ه�ه ال����ة، ل� ��ّ�ح دارو�� ب�����ه في ال��ا�ة إال إلى أص�قائه 1838ال�ه��ة في اإلن��اب ال���عي عام 

بلغ دارو�� أن ه�ال� رجل آخ�، وه�  �1858 نف�ه لإلجا�ة على االع��اضات ال�ي �ان ی��قعها على ن����ه، وفي عام ال�ق���� في ح�� تا�ع أ��اثه ل��ّ� 

  "ألف��� رسل وول��"، �ع�ل على ن���ة م�ابهة ل�����ه م�ا أج�� دارو�� على ن�� ن�ائج ���ه.
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لل��اف� ب�� األف�اد تفاعل األف�اد ال���اف���، و�ال�الي فإن ال����ع ی��� و����ر �ف�ل ال���لة ال�هائ�ة  أو ل�قل

  .1في إ�ار ب���ه� اإلج��ا��ة ح�� ال م�ان إال ل�� ه� األصلح واألج�ر

ال�اصة �ال��ال ال���� الق�م�ة  �هوم� خالل تأث�ه �أف�ار "دارو��" ر�� "رات�ل" ���ل ���� في إ�ار ن���

، ��ا قام ب��� خ���ة إلف����ا على ال�غ�ا��ا ال�����ة للقارات األخ�� وخ�ائ� ال��ان في ج��ع أن�اء العال�

، و���و 2م، ال�� ت� ��ه تقاس� القارة اإلف����ة ب�� الق�� اإلس�ع�ار�ة األورو��ة1885ت�ام�ا مع "م�ت�� ب�ل��" س�ة 

    أنه ق� رأ� ��ه إج�اف في ح� أل�ان�ا و�س���اءها ع� ت�س�ع ف�اءها ال�غ�افي.

في ذل� على م��أ "ر���" في ال��ارات مع���ا في ��ا�اته ب��� ال�ول ��فة خاصة،  ق� اه�� "رات�ل"و 

الع���ة، ول�ل� فق� أسه� في وصف ال�ولة الع���ة ��ائ� حي قائ� في م�ال م��د، وغ�� ف��ه ���ا�ات 

���" في ال��ارة "دارو��" ع� الق�ان�� ال���ل�ج�ة لإلن��اب ال���عي وف��ة ال�قاء لألصلح، وان�القا م� م��أ "ر 

وق�ان�� "دارو��" إس��اع "رات�ل" أن ���ر ال�ولة ��ائ� حي ���� في م�ال مع�� و��اضل في س��ل ت�س�ع ه�ا 

ال��ال ���ا �ع�ف بـ "ال��ال ال����"، فال�ولة الف��ة في ب��ة �����ة م�اس�ة ����ها أن ت�سع م� ح�ودها وأن 

  .3ت��ح وح�ة س�اس�ة ذات ق�ة ���� 

القل�  رات�ل" أن ال�ولة �ائ� ع���، ت��ن األرض ال�ي ���� عل�ها ال���، وت��ن العاص�ةو��� "

وال�ئ���، وت��ن ال��ق واألنهار األوردة وال��ای��، وم�ا�� ال�ع�ی� واإلن�اج ال�راعي وهي ���ا�ة األ��اف، وأن أه� 

وال�قافة واإلق��اد وال��� وق�ة ال�ل�ان، وق�  ما تع�ى �ه ال�ولة ه� الق�ة، ��ا أن ح�اة ال�ولة تع��� على ال����ة

� ل��مة ال�ولة، وذل� ه� الغ�ض األس�ى لل�راسة، و��ل� ت���ل ال�غ�ا��ا في  رأ� أن ال�غ�ا��ا ی��غي أن ت��َّ

م��لها إلى ال�����ل����ا، ف�غ� أن "رات�ل" ل� �����م م��لح "ال�����ل����" في أع�اله، إال أنه ���� إع��اره أب 

  ل�����ل���� في الع�� ال��ی�، وم� أه� م�لفاته ما یلي:ا

، وال�� ر�� ��ه األرض واإلن�ان في رؤ�ة 1882عام  )Antherpogéographie" (��اب: "األن����غ�ا��ا – 1

   م�ه��ة أدت إلى ت��ی� عل� ال�غ�ا��ا.

  .1897) عام Politische Géographie" (��اب: "ال�غ�ا��ا ال��اس�ة – 2

  .1900ال��� م��ر ق�ة ال�ع�ب" عام ��اب: " – 3

                                                           

، (ع�ان: دار ���ة األم����ة: دراسة في األف�ار والعقائ� ووسائل ال��اء اإلم��ا��ر� الف�� ال��اسي واإلس��ات��ي لل�ال�ات ال�ع�� القادر م��� فه�ي،  - 1

  .66 – 65)، ص ص. 2009ال��وق، 

  .48، ص. م�جع ساب�ع�� الع��� ج�اد،  - 2

  .57، ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 3
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  .1901ق�ان�� ت��ر ال�ولة في ال��ال" عام  ��اب: "ح�ل – 4

  .��1902اب: "األرض وال��اة" عام  – 5

��ل" وال�� �ع��� أول م� إس���م م��لح "عل� ال���ة"، و��ل� �ل�� على ی� ال��و����ر "إی�ن�� �وق� ت

، �1اه��امه ال�ع�� ع�ه ب�ض�ح ن�� عل� ال��اة واص��غ� على ال���ر�ة وال�ارو���ة، ب��� ال�ؤ�ة الف���ة لـ "رات�ل"

����غ�ا��ا" ع�ل "رات�ل" على إب�از ن، ففي ��ا�ه "األ1886وق� أص�ح أس�اذا لل�غ�ا��ا في ال�عه� ال�ق�ي ���ن�خ عام 

ت�ار�� ال��ان على ال����� ال�قافي  العالقات ب�� ت��ر ال�ع�ب وال���غ�ا��ا و��� ال�ع��ات ال�غ�ا��ة، وتأث��

  . 2وال��اسي لل�ع�ب

ال�� ض��ه أس� و  ،1897وال�� �ع� أه� ��ا�اته ال�ادر عام  و��� "رات�ل" في ��ا�ه "ال�غ�ا��ا ال��اس�ة"

وق�اع� ال�غ�ا��ا ال��اس�ة، أن "ال�ولة �ائ� حي" وأنها ت���ن م� ال��ح واألرض وم� ال�ع� ال��احي وم� وعي 

وق� أ�ه� "رات�ل" في ه�ا ال��اب ن�ع�ه ، 3ال�ع� له�ا، وأن ال�ولة �إع��ارها "كائ� حي" فهي: ت�ل� وت��� وت��ت

ال����ة في ال�غ�ا��ة إذ حاول إ��اد العالقة ب�� األرض وال�ولة، و��أ ی�رس أث� ال���ة في ال�ولة وس�اس�ها، أو أث� 

غ�� وه� العامل ال����، أ� أنه ر�� ��ل� على ال�ان� األن����ل�جي العامل ال�اب� وه� عامل ال���ة �العامل ال��

ف�ان إص�الحه ل��لح "ال�غ�ا��ا ال��اس�ة األن����ل�ج�ة" وه� م���لح م��� م� ف�وع ثالثة هي ال�غ�ا��ا 

والعال� واألن����ل�ج�ا وال��اسة، وق� ر�� "رات�ل" في ب�اء ووضع أف�اره ال����رة على دراسة اإلن�ان وال�ولة 

ك�ح�ات ع���ة، إذ �ان� رؤ��ه لل�ولة ت���� ���ن ال�ولة �ائ� ع��� ���ل ح�ِّ� أو م�احة ی��� ف�ها و��قل� 

ث� ���ت، ��ا أنه ل� ی��� إلى ال�ولة ��اقع ماد� ت�اما أو ماد� وح�� و�ن�ا هي ت��ل ع��� ی���ل �فعل 

ال�ول  ل�ولة أوضح "رات�ل" في دراس�ه أه� أس� جغ�ا��ةالق�� ال�وح�ة وال�ع���ة، وفي ال�ان� ال�غ�افي ال��� ل

ال��اس�ة وه�ا؛ ال��قع وال��احة، و��أ ب�راسة م�ان ال�ولة على ال����ة وال��ال ال�� ی���ك ��ه اإلن�ان في 

وال��  )Politische Géographie" (، فق� ��� في م�لفه "ال�غ�ا��ا ال��اس�ة4ال�ولة وال��� ال�� ���د ه�ا ال��ال

ول في ج��ع م�احل ن��ها �����ات ت�اف� على العالقة ال��ور�ة مع ��ق�ل: "تع��� ال ؛1897ت� ن��ه عام 

األرض، وله�ا ال��� ��� أن ت�رس م� وجهة ن�� جغ�ا��ة، إن ال�ول ت��� ��ا ه� م�ضح في عل� اإلث��غ�ا��ا 

�ها م�ه، و�ال�الي فإنها ت��و و�أنها ت���الت م��دة وال�ار�خ، م�ت��ة على ال��ان ال�� ت���ي إل�ه وم��له�ة �اق
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م�ان�ا، ���ل ت����ها م��ل ال��اه� ال�ي تق�م ال�غ�ا��ا ب�صفها و��اسها وت����ها ومقارن�ها ����قة عل��ة، 

 –إن صح ال�ع���  –وه��ا فهي ت���ل في ج�ء م� سل�لة ال��اه� ال��س��ة م� أجل ال��اة، وال�ي ت��ل ب�ورها 

  .�1"ال�م

س�عة ق�ان�� لل��سع، وه� ما  1901ال�� ن�� عام وق� ح�د في ��ا�ه "ح�ل ق�ان�� ت��ر ال�ولة في ال��ال" 

شار إلى أجل� له ال�ق� ألنه ألف "ال�ل�ل ال��ش� لإلم���ال���، ون���ة ل�راس�ه وتع�فه على أم���ا ال��ال�ة، فق� 

جعله ی�� أن ال�ول ال���� تّ�اقة إلى ال��سع ال�غ�افي في اإلح�اس �ال��� ال����ر ل�� األم������، وه�ا ما 

ح�وده الق���، وال�� ی�لغ ت�ر���ا م���� ال��ة األرض�ة، وأن على ال�ولة الع��ة أن ته�� ب����� ق�اتها ال����ة 

��� ال����ة، ذل� أن ت��ر األس��ل ه� ال��� الالزم لإلق��اب م� وضع "ال�ولة الع��ة العال��ة" وعل�ه فال

" ، ولق� ات�� "رات�ل" �ال�ع�ر الق�مي و"الف��ة ال�ان��مان�ةو"ال�ولة الع��ى العال��ة" ش��ان م�الزمان ع� "رات�ل"

)Pangermanisme(2.  

" م�ن�ووم� ث�ة �ان "رات�ل" م� ال��م��� �أن ال�ولة ��� ت��ع أو تهل�، و�ان م� ال����ی� لـ "م��أ 

)Monroe Doctrine ( ال��ة األرض�ة، على أنه ن��ذج ���� أن ت����  الغ��ي م� ��فالال�� تق�م عل�ه س�اسة

�ه أل�ان�ا في م�الها ال�غ�افي ل�ف�ض س���تها على أورو�ا و�ف����ا، و��ا أن ال�ولة �ائ� حي ح��ه، وم� ث�ة دعا 

ع�ق� �أن ال�ولة ��� ا ق�ة ع��ى، و إلى ال��سع اإلقل��ي وخل� م�ال ح��� لل�ولة، ل���ف� �ه وت��� ب��ه ل���ح 

، إذ أن ال���� في ال��اد األول�ة وال��اعات ال���لفة م� أه� األم�ر ال��ان�ة لق�ة أن ت��ع س�اسة اإلك�فاء ال�اتي

�ل��" واألل�اني ات ال�����ل�����ة، فال����� "كوتع��� أع�ال "رات�ل" و��وحاته قاع�ة ل���ع ال�راس، 3ال�ولة

ف��ال دو البالش" واإلن�ل��� "ماك��ر" واألم���ي "ماهان" واألوراس�ان "ساف����ي" ""هاوسه�ف�" والف�ن�ي 

  .4تعال��ه� وم�ه أخ�وا أف�اره� اق� أقام� وغ��ه� و"ع�م�ل��ف"، 

                                                           

  .48، ص. م�جع ساب�ع�� الع��� ج�اد،  - 1

  .59، ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 2

 م��أ م�ن�و"Monroe Doctrine 1823د�����  2" في رسالة سّل�ها لل��نغ�س األم���ي في 1831- 1758": ب�ان أعل�ه ال�ئ�� األم���ي "ج��� م�ن�و ،

، و���� م��أ وق� ناد� م��أ م�ن�و ���ان اس�قالل �ل دول ن�ف ال��ة األرض�ة الغ��ي ض� ال��خل األورو�ي �غ�ض اض�هاده�، أو ال��خل في تق��� م���ه�

ا�ا م��ع��ات أل� ُقى أورو��ة في ال���ق�ل، والق�� م� ه�ا ال��ان ه� أن ال�ال�ات ال����ة م�ن�و أ��ا إلى أن األورو���� األم������ ال���ز اع��اره� رع

  األم����ة ل� ت��ح ب����� م��ع��ات ج�ی�ة في األم������، �اإلضافة إلى ع�م ال��اح لل���ع��ات ال�ي �ان� قائ�ة �ال��سع في ح�ودها.

  .112، ص. ب�م�جع سام��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 3

  .59، ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 4
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� ال���� �ى ال��سِّ و�الع�دة إلى ف��ة ال�ول ��ائ�ات ح�ة: ی��� "رات�ل" في دراس�ه ه�ه أن ال���ة هي ال�ع

م��دة م��قا �ال���ة واألرض، وتلي ذل� ن���ة ����ل�ها  وح��ة ال�ار�خال�� ت�ور ح�له م�الح ال�ع�ب، 

"رات�ل" على أساس ال���ر، وهي أن "ال�ولة �ائ� حي" إال أنه �ائ� "م���ر في ال���ة"، فال�ولة ت���ن م� ال��ح 

األرضي وم� ال�ع� ال��احي وم� وعي ال�ع� له�ا، وعلى ه�ا ی�ع�� في ال�ولة ال�ع�ى ال�غ�افي ال��ض�عي 

و��� "رات�ل" أن ال�ولة "ال�����ة" هي عي ال�اتي الق�مي له�ا ال�ع�ى، وال�� ی�� ال�ع��� ع�ه في ال��اسة، وال� 

   ح�� �ق�ل: ،1ثقا��ة –ال�ي ت��ع ��فة ع���ة ب�� ال���ات ال��غ��ة لألمة، ال�غ�ا��ة م�ها وال���غ�ا��ة واإلث�� 

ئ�ات ع���ة ت�اف� �فعل ال��ورة على عالقاتها "ی��� إلى ال�ول خالل �ل م�احل ت��رها على أنها �ا

�ه� اإلث��غ�ا��ا وال�ار�خ، فإن تب���ة أرضها، وله�ا ��� أن ت�رس م� وجهة ال��� ال�غ�ا��ة، وعلى ن�� ما 

، ال�ول ت���ر على قاع�ة ت�فاعل معها وت��اوب بها أك�� فأك�� وت���ل� م�ها ���ات م� ال�اقة أك�� فأك��

وله�ا فإن ال�ول ت��و ��اه� م�ان�ة ی�جهها و����ها ه�ا ال��ان، و��� أن تق�م ال�غ�ا��ا ب�صفها ومقارن�ها 

و��اسها، وت�خل ال�ول في سل�لة ��اه� ت��ر ال��اة ل�غ�و ال�روة العل�ا له�ه ال��اه�". (مق��ف م� ��اب 

  .)1897ال�غ�ا��ا ال��اس�ة 

  ن�� "رات�ل": ال�ولة م� وجهة )02( ش�ل رق�
  

  
  

  .213)، ص. 2019، (القاه�ة: دار ال���، ال�����ل����ا: عل� ه��سة ال��اسة ال�ارج�ة لل�ولم��� ع�� ال�الم،  ال���ر:
  

على أنه ع�ل�ة �����ة ح�ة،  ی��ح ��الء أن "رات�ل" �فه� ال���ر ال�احف لل�ولةوم� ه�ه ال���ة "الع���ة" 

نف�ه، فه�ا ال���  )Raumش��هة ب��� ال�ائ�ات ال��ة، ون��ة "رات�ل" "الع���ة" ت�ع�� أ��ا في عالق�ه �ال��� (
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ن�عا م�  )Lebensraum" (ی��قل م� ال�فة ال�اد�ة ال���ة إلى صفة أخ�� إذ �غ�و "وس�ا ح���ا" أ� "م�اال ح���ا

" ي"، وم� ه�ا ی���� م��ل�ان مه�ان آخ�ان ح�� "رات�ل" ه�ا "ال�ع�ى ال��و� "ال�س� ال�غ�افي ال���ل�ج

)Raumsinn (و"ال�اقة ال��ات�ة) "Lebensenergie( وه�ان ال���ل�ان م�قار�ان و�ع��ان خاص�ة م���ة ل��قة ،

  .1قا ال���ل ال��اسي له�ه ال��� في تار�خ ال�ع�ب وال�ول��ال��� ال�غ�ا��ة وت��د م�

فإن الفعل ال�����ل����ي على األرض �ق�م على مفه�م�� ه�ا: مفه�م "ال��ود ال���ل�ج�ة" (ال�ائ� عل�ه و 

ال�ي)، وهي ح�ود م����ة تع��� على إح��اجات ال�ولة، فإن ن�� ال�ولة زادت إح��اجاتها وت�ای�ت م�اح�ها على 

و ت�� ال�صا�ة أو ت�� اإلن��اب، وق� ح�اب ال�ول األخ��، وه�ا تع�ف ال�ول ال�اقعة ت��ها �ال�ول ال���لة أ

س���ل ه�ا ال�فه�م ��فه�م آخ� وه� مفه�م "ال��ود ال�فافة"، إذ ت��� ف��ة ال��ود ف�ها إلى ح�� تقف م�الح أُ 

ال�ولة ال�ائ� ال�ي، ف�ف�ض س�اس�ها على ال�ول األخ�� ع� ���� ال��ه�� (���ل م�اش�)، أو ال��غ�� (���ل 

�ولة ش�ل�ا �املة ال��ادة، و�ال�الي ن���ف م�ا س�� ذ��ه أن ت��د ال�ولة ال���ل�ج�ة ق� إت�� غ�� م�اش�) مع �قاء ال

فع��ما �ان� أل�ان�ا ��اجة لل��اد ال�ام واألس�اق، ق�م "رات�ل" ش�ل��، إما ت��د م�اش� ���� الق�ب ال�غ�افي، 

�ة على مق�رات ال�ول األخ�� ال�اد�ة ن����ه ل���ن في خ�مة ال��اسة األل�ان�ة م� أجل ف�ض اله���ة وال���

، وه� ما ���� إس��فافه في ع�ل�ات اإلن�ال وال��سع 2وال�ع���ة، أو ت��د غ�� م�اش� ع��ما ت��ن ال�ولة �ع��ة ع�ها

  األل�اني في أقال�� أخ�� ت�ع� ع�ها أث�اء ال��ب العال��ة ال�ان�ة.

�ا في تل� ال��غة ال�ي س����ر ���ج�ها �ع� س��ات ال��س�ة لل�����ل��� �ه�ه ال��وحات ج��عا تع� ال��اد

ل�� أت�اع "رات�ل"، وعالوة على ذل� فإن العالقة �ال�ولة �ـ "جهاز م�و� حي م���ر في ال���ة"، وت��ل الف��ة 

األساس�ة وال���ر �ال���ة ل��هج ال�����ل����ا، وه�ه ال���ة م�جهة ن�� ال�راسة ال�����ة ل�ل م���ع ال��اه� 

ال��� ع�ا إذا �ان� تع�د إلى ال�س� ال���� أم غ�� ال����، فال��ال ��ع��� م��د لل���عة ولل�س� غ� �

"، إنه م�ال ���� ��ه، و���ة ال�ادة هي ال�ي ت��د أح�ام األت��س��� إل�ه ���� حي م��اصل لـ "، یُ ال����

   .3ل����ع م�رسة ال��س��ل�ج�ا "الع���ة" األل�ان�ةال��اج الغ�ي للف��ن، و�ه�ا ال�ع�ى ���ن "رات�ل" ال�ر�� ال��اش� 

  وت���ل ال��رة ال�ي رأ� "رات�ل" م� خاللها العالقة ال���ادلة ب�� األت��س وال��ان، فه� ی�� ح�� ق�له:

ه� "ت���ل ال�ولة م�ل �ائ� حي م�ت�� ���ء م��د م� س�ح األرض وت���ر س�اتها ��قا ل��ات ال�ع� وال���ة، أما ال��ات األ

العالقة مع ���ة خالئ� ال��ح  فهي األ�عاد وم�ان ال���ضع وال��ود، تلي ذل� أن�ا� ال���ة م�افة إلى ن���ة ال��ات وال��، وأخ��ا
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ن إذ أأه�لة وال�ي ال ت��ل لل�هلة األولى أه��ة س�اس�ة خاصة، �األرضي، و�ال�رجة األولى مع ال��ار ال��اخ�ة واألراضي غ�� ال

ن ال�الد (ج��اع ه�ه ا ) ول�� ع��ما ی��اول ال�الم (بالدنا) ��اف إلى ذل� �ل ما قام اإلن�ان das Landال��ات �افة ���ِّ

�إب�اعه و�ل ما ی�ت�� �األرض م� ذ���ات، وه��ا فإن ال�فه�م ال�� ه� في ص�رته األولى، جغ�افي ص�ف ی���ل إلى عالقة 

  .روح�ة عا���ة ب�� س�ان ال�الد وتار��ه�

ت����� ح�اة ال�ع� ف�ق ت��ة ثاب�ة، بل ألن ه�ه العالقة ال���ادلة ت�ق�� ���رة  وال�ولة جهاز حي ل�� فق� ألنها

اد غ�� ال�أه�لة، غ�� القادرة على إ�عام م��ادلة ل�غ�و ش��ا ما م��ح�ا ال ���� ت��ره ��ع�ل ع� واح� م� م��ن�ه اإلث���، واألمَ 

أما األراضي ال�أه�لة فهي على الع�� م� ذل�، ت�اع� على ت���� ال�ولة، و��اصة إذا �ان� ه�ه ال�ولة هي أرض تار���ة م�اح، 

اآلماد م�ّ�قة ���ود �����ة، وع��ما ��� ال�ع� �أنه على أرضه ���رة �����ة فإنه �ق�م و��فة م����ة �إعادة إن�اج نف� 

   )1897(مق��ف م� ��اب ال�غ�ا��ا ال��اس�ة  ال��ات ال�ي ت���� م� ال���ة وت��ن ه�ه ال��ات م�ق�نة ��ه".

ال�فه�م ال����� قي أع�ال "رات�ل" ح�� ��� أن ) Lebensraum(لق� م�ل م��لح "ال��احة ال����ة" 

ال��اع ب�� ال�ول ���� في ال����ة على م�ارد "ال��احة ال����ة م� أجل ال���"، ��ال���ة له ل��� ال��ود ش��ا 

���، إذ �ق�ل: "ن�� ال ن�� في ال���عة خ�ائ� ل��ود ب�� ال�ول، إن ال��ود ال��س�مة على قارا بل هي قابلة لل�غ

ر ���ا �ع� ال����ة ال��س��ة �� ه� ما جعله �، و 1ال��ائ� ل��� إال ف��ة م��دة، ب���ا ���ل ال��ال ال��ود� ال�اقع"

  اإلقل���ة اإلس�ع�ار�ة.

إن أه� األف�ار واآلراء ال�����ل�����ة ال�ي جاء بها "رات�ل"، هي أن ال�ولة وال�ي هي إت�اد ال�ع� واألرض، 

ن�� في عام ح�� تع� أو ت��ه ال�ائ� الع��� ال�� ��غل ح��ا أو م�اال مع��ا و�نها ت��� ��ل �ائ� حي، 

��ع قان�نا ب�ل� ه� ، و 2ال��� األرضي لل�ول" ع��انه "ق�ان�� )Petermanns Mitteilungen( مقاال في م�لة 1896

إف��ض� اإلن��اف ع� ف��ة "ح�انة ال��ود"،  ،ی�� "رات�ل" �أن ال��� إلى ال�ولة على أنها جهاز حيلل��سع، إذ 

فال�ولة �ال�ائ� ال�ي ت�ل� وت��� وت��ت، وعلى ه�ا فإن ت�سعها وتقل�ها ال��اني ع�ل��ان ���ع��ان م�ت���ان 

ح�د  ،"ح�ل ق�ان�� ت��ر ال�ولة في ال��ال"�ع��ان  1901، ففي ��ا�ه ال�ادر عام 3ب�ورتها ال��ات�ة ال�اخل�ة

  :4ق�ان�� لل��سع، وال�ي ت��ها ال��ب ال�از� في ما �ع�، وهيس�عة "رات�ل" 

م��اد ال�ولة ی��ع وفقا ل���ر ثقاف�ها، ف�ل�ا ان��� ال��ان ومعه� ثقاف�ه� ال�اصة، زادت رقعة األرض ا – 1

  ال��ی�ة ال�ي ی����ون ف�ها في م�احة ال�ولة.
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لى رقع�ها وذل� �إضافة أقال�� صغ�� إ ،إن ن�� ال�ولة ��ل م����ا ح�ى ت�ل إلى م�حلة ال�� أو اإلن�ماج – 2

م��اج األرض ��� عل�ها م� ال��ان إذا ما أر�� إت�ام ع�ل�ة ض� و�س��عاب ال��ا�� األصل�ة، و��� أن ی�� ا

  ال��ی�ة.

� م�� ض�انة سالمة ال�ولة ف���، بل ال��ود ال تع�ّ  ف لها، وأنأن ح�ود أ�ة دولة هي الع�� ال�ي ال�غلِّ  – 3

  إنها تعّ�� أ��ا م�� ن��ها.

أو م�ا�� أن ال�ولة في ن��ها ت�عى إلى إم��اص األقل�� ذات ال���ة ال��اس�ة، وه�ه ق� ت��ن سه�ال وأنهارا  – 4

  وم�ا�� غ��ة ب��واتها ال�ع�ن�ة أو ذات أه��ة في إن�اج الغ�اء.ساحل�ة 

ن�� ال�ولة ع�ل�ة ل���لف م�اه� ن�� س�انها وان��اره�، إذ أن ذل� ��� أن ی�� ق�ل أن ت��أ ال�ولة في إن  – 5

  ال��سع.

إن ال�افع األول لل��سع في األراضي، �أتي لل�ول ال��ائ�ة م� ال�ارج، وأن ال�ول ال���� ذات ال�قافة ت��ل  – 6

  �د ال��ان ن�� ال�ع�ر �ال�اجة إلى ال��سع.أف�ارها إلى ال��اعات ال��ائ�ة ال�ي ت�فعها ز�ادة ع

ت�اه العام لل��سع ی��قل م� دولة ألخ��، ث� ی��ای� و���� ل���� �ع� ذل� أن ���� األرض ال�غ�� إن اال – 7

ال ی��ع إال ل�ولة ع���ة واح�ة، ذل� أن ال�ول ال���� ت��ل إلى ال��سع ال�غ�افي في ح�وده الق���، وال�� ی�لغ 

    �� ال��ة األرض�ة.ت�ر���ا م��

ن وجهة ن�� "رات�ل" في ال�ولة هي أنها �ائ�ا ح�ا ت�فعه ال�اجة أو ال��ورة لل��� ع� وم� ذل� ی��ح أ

م��أ ال��ال ال���� إن ���� ال���ل على األع�اء ال�� َتُع�ُزُه ح�ى ل� دفعه ه�ا إلى إس���ام الق�ة، وعلى ه�ا ف

هاوسه�ف�" وال�� ��قه "أودولف ه�ل�" م�ت�� ���ل وث�� �ف��ة أن "ال�ولة �ائ� حي"، وهي  رلال�� ناد� �ه "كا

ل" ��ا س�� ذ��ه، أ� أن ه�ه الق�ان�� ق� ف�ل� أو أوج�ت ل��� م��ل�ات ف��ة ال��سع األل�اني �ع� � أه� آراء "رات

�ة في ال�ل� األخ�� م� الق�ن ال�اسع ع�� ( )، وق� جاء القان�ن ال�ا�ع و���ل 1870أن �ه�ت أل�ان�ا ��ولة م�حَّ

خاص ل�ف�ح آفاقا غ�� م��ودة أمام تل� األ��اع األل�ان�ة، وق� أوضح "رات�ل" مع�اه �ق�له "ی�ج� على ه�ا ال���� 

ق� وضح الف��ة واألسل�ب لل����ل���� األل�ان�ة ال�غ�� م�ان �اف ل�ولة ع���ة واح�ة فق�"، و�ه�ا ���ن "رات�ل" 

�ال�وح ال�ي ب�ها ف�ها، وهي روح ال����ة اإلس�ع�ار�ة وت���� الق�ة العال��ة، فه�ه الق�ان�� إذن هي ال�ي إح�ف�� 

  .1ل��� ش��ا ال �ق�ل ال�قاش وال��ل أو أنها أم�ا ��اس�ا أو ثاب�ا
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في ��ا�ه "ال�غ�ا��ة ال��اس�ة" على أن م�احة ال�ولة هي م��اس ق�تها ال��اس�ة، فه� ی��  لق� ر�� "رات�ل"

أنه على ال��ان في ال�ولة أن ی�سع�ا م� ه�ه ال��احة �إس���ار، ��ع�ى أن ال��ال األرضي و��ا رآه "رات�ل" ���ل 

لة ما ه� إال ن���ة ل�عف إدراكها أله��ة رت�ا�ا ب�ل� أك� أن إن��ا� ال�و ال��اس�ة ذات ال���ة الع���ة، وا الق�ة

 Zone ofس��عاب (ما ه� إال م��قة م�غ��ة قابلة لالم��اص أو االال��ال، ��ا ی�� �أن ال�� ال�ولي 

Assimilation وله�ا فإن ال��ود قابلة لل���ك أ� دی�ام���ة، وهي تع�� الق�ة ال��س��ة لل�ولة، و�ذا عاق� ال��ود ،(

د� ذل� إلى ال��ب، وم� ال�عل�م أن ال��ال ال���� ع�� ال�از��� م�ت�� به�ه ال����ة أ� "ن���ة ن�� ال�ولة فق� ی� 

�اك آراء "رات�ل" وال�ي ت��� رد ام أل�ان�ا ودوائ�ها الع����ة آن"، فق� ت��ى ح�ال�ولة الع���ة وال��ود ال�ی�ام���ة

، وال�� �ان ی�� في أن اإلم��ا��ر�ة األل�ان�ة ما فعل حاد ض� سل�ة القائ� "���ارك" ودوره في ال��اسة ال�ارج�ة

هي إال ت���ة رس��ة إلت�اد ��� م��لف ال�و�الت األل�ان�ة ال�غ��ة في وح�ة س�اس�ة ت�� زعامة ب�وس�ا، وعل�ه 

ال �ع�ي ت���ح خ�أ مع�� أو ح�ى �ل� ض� مقا�عة مع��ة بل  )Lebensraum" (فإن م��لح "ال��ال ال���� 

��ل �ل�ات م��لفة ال ح�� لها م� أجل ال���ل على م�االت م��لفة ال ح�� لها أ��ا، أ� م� ال���� أن �

  .1ح�� اله�ف ال�� ت�س�ه ال�ولة ل�ف�ها وت�عى إلى ت���قه

ال��ال أو ال��ال ال���� ع�� "رات�ل" ی���� إذن دراسة م�احة ال�ولة وم�� ت�سعها، و�م��اد ف�راسة 

ش��ل� ه�ه ال�راسة على ال���ات ال����ة في انف�ذها ال�قافي واإلق��اد� وال��اسي وح�ود ه�ا ال�ف�ذ، ��ا وق� 

قات ال��ان�ة لل�ولة وذل� م� خالل ن�اء ال���ع��ات ودراسة العالم�ل اله��ات ال�ل��ة والغ�وات و� ال�ار�خ

ال����� أو ال��س�ع، فق� ت��� ح�ود ال�ول ت�� ضغ� ال�ولة ال�ي ت�غي ال��سع، ف���� س�ان ال��ود 

وت��غه� ���غ�ها الق�م�ة، و��ل� ی��ع م�ال ق�م�ة على ح�اب ق�م�ة أخ��، ولعل "رات�ل" ب�ل� �ان �ع�� تع���ا 

ل�ان ع� ال��ال ال���� ألل�ان�ا ال�ي ت��ع ح�ودها ش�قا �إت�اه ب�ل��ا وش�اال صادقا ع�ا �ان ���ر في ص�ور األ

ت�اه ال�ن�ارك وغ��ا ع�� ال�ای� وج���ا ات�اه ب�����ا، ل�ي ت��� �ع� ال�الف أو ال�ن�ار���� أو الف�ن���� أو 

ف��ة ال��ال ال���� �ان �ع�ي ال���� وت�خله� في ح�ود ال�ا�خ األل�اني ال����، فه�ا ال��سع أو ال�فع�ل الع�لي ل

ت ق�ة س�اس�ة ب�اتها، وم� ل��انها وُع�َّ  ةع�� "رات�ل" واألل�ان؛ ال�أك�� على م�احة ال�قعة ال�ي ت�غلها ال�ولة �ال���

ن�لق� ال�����ات ل��اسات ال��سع اإلقل��ي م� ح�� أن تل� ال��اسات ما هي إال ت���� لقان�ن ���عي، ذل� فق� ا

��اع قائ�ا وحاض�ا م� أجل ال�قاء ن على ال��ِّ� ال��اني ال�� ی��� ��ه ��عل ال�افع ف�ه� إلى الو�ن ضغ� ال��ا
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وذل� على أساس أن "ال��ال ال���� ��ف� ال��اة"، وم� ث�ة فإنه ع� ه�ا ال�فه�م ال�����ل����ي وال�افع لل��اع 

، وهي األف�ار ال�ي تق�م )Grossraum" (��ىو"ال��ا�� الع )Lebensraum" (الق�مي ت�ل�رت أف�ار "ال��ال ال���� 

على ال���� القائل �أن ت�سع ال�ولة ح� تف�ضه الق�ان�� ال�ي ت���� في ع�ل�ة ال���ر ال���ل�جي وال�اد� ل���لف 

  . 1ال�ائ�ات ال��ة على األرض

لل�ولة، فال��قع ه��امات "رات�ل" على ال��احة وح��، إذ اه�� ��ل� ب�راسة ال��قع ال�غ�افي ول� تق��� ا 

ال�غ�افي ی��� اإلقل�� ب��ا� ���عي مع ج��انه، ح�� ���� "رات�ل" إلى أن أه��ة ال��قع ال�غ�افي ل��� ثاب�ة دائ�ا 

ب�� م�اقع ت���  بل إن ال��قع ال�غ�افي ت�غ�� أه���ه م� خالل ال��احل ال�ار���ة، ن���ة إلخ�الف م��� ال�ولة

ل�قل ال��اس�ة وال�قا��ة أو في ت��ر س�ل ال��اصالت العال��ة، وه�ا ت�� ال�غ�ا��ة ال��ان والعال� أو ب�� م�اك� ا

ال��اس�ة م�انها ��ف��ة لل�ار�خ، ��ع�ى أن العالقة ب�� ال�ولة ��ائ� حي وال���عة ال�ي تق�م عل�ها هي عالقة 

� لها، إذ ت��ل تل� األراضي ت�اخل وت�ا��، ألن ال�ولة ال ���� أن ت��ن دون أراض�ها ال�ي ت��� األساس ال�اد

لها ما ���له ال��� لل�ائ� اإلن�اني، ل�ل� ال ���� دراسة ال�ولة وفه� ماه��ها دون دراسة أراض�ها، وال���نات 

  .2ال�����ة ل�ل� األراضي

على إخ�الفها مع ال���ات ال�ي ت��� ف�ها ��عل تل� ال�ع�ب في ال��ان  و�ع� "رات�ل" �أن تعامل ال�ع�ب

واألمة ��� ��ه وعلى م�� ال��احة ال�ي ��غلها ذل� ال��ان؛ ت�عامل مع ���عة ه�ا ال��ان وت�فاعل معه، تال�� 

ال��ة ت����� ال���ة ال����ة بها ��ل مق�ماتها في س��ل ت�ق�� ع���ها و�س���ار وج�دها، وم� أجل ذل� ت��ازع 

م�االت ح�اة ووج�د، أ� م�االت ح���ة  األم� وت��اف� مع غ��ها م� األم� األخ�� على ال��احات ��ف�ها

ض�ور�ة لها ول�ول�ها م� أجل ال���ر واإلرتقاء وال��سع، وه�ا ی��ح تأث�� "ال�ارو���ة" على ف�� "رات�ل" و�س���ام 

م�ه�ها في مقار��ه لإلج��اع اإلن�اني ال��اسي، ��ا إس���ل "رات�ل" فل�فة "س����" اإلج��ا��ة ال�ي ت�� �أن 

نف� ما ��ه�ه  � ع��� م���ر، أ� أن أج�اءه ال�ي ت���ل م� ف�ات م��لفة ت�ه� في تعاملها معاال����ع �ائ

ال��� الع��� ال�الزم لل�ائ� ال�ي، وم� ث�ة فإن "رات�ل" ی��ه ه�ا ب�ات اإلت�اه وعلى ال����� ال��اسي ی�� أن 

�نة وذل� األساس، ف���ن ال�ولة ال�ولة �ائ� حي، فهي ت�عامل مع م���ها وفي ب���ها على أساس ه�ه ال���
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كال��� ال�ي، ول�ا �ان األش�اص ی��ای��ن ع� �ع�ه� ب��ل�ج�ا، فال�ول إذن "أش�اص" ی��ای��ن ���ا ب��ه� 

  .1ب��ای� أع�اقه� وسالل�ه�

و��ا أن ه�ه ال�ول �ائ�ات ح�ة ت���� ب�رجات م��ای�ة ع� إم�ان�ة ال���ر س�اء ب�اتها أو في عالق�ها مع 

ال���عي ف��ف ی��ج ع� ذل� أن ت��أ ن�ه� ���حات ال�ولة لإلس��الء على م�احات جغ�ا��ة إضا��ة م�  م���ها

أجل تأم�� ح�اتها وت�سعها، األم� ال�� ��عل "ال�ارو���ة اإلج��ا��ة" ت���ل ه�ا في ف�� "رات�ل" إلى "دارو���ة 

م��ر�� أو ق���� ه�ا: ال�اللة أو الع�ق ����ن �ه فإن ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ل�� "رات�ل" ت���� في لس�اس�ة"، وع

إج��اعي لل�ولة م� جهة، وال���ة ����ن ���عي لها م� جهة أخ��، و�ال�الي �ان� ه�ه ال�ف���ات ذات ال��غة 

ال���ل�ج�ة أل��ار ن�� ال�ولة ��ائ� حي ی�فاعل في م�ال ���عي، وه� األساس ال�� ب��� عل�ه ���ا �ع� العق��ة 

  .2ل�ان�ا ال�از�ة، و�ان� ��ل� وراء إن�الع ال��ب العال��ة ال�ان�ةال��س��ة أل

وم�ا ت�ك أث�ه في نف� "رات�ل" و�لى ح�ود مل��سة، تع�فه على أم���ا ال��ال�ة ال�ي درسها ج��ا، و��س لها 

ل��ال�ة" ال�ال�ات ال����ة األم����ة او" 1874ك�اب�� "خ�ائ� م�ن ال��ال األم���ي وح�اراته" ال�� �ان عام 

)، وق� أشار إلى أن اإلح�اس �ال��� م���ر ل�� األم������ ح�ى أ�ع� ال��ود ألنه� �ان�ا ق� 1880 – 1878(

ال�غ�ا��ة" لل�ار�خ األورو�ي،  –ُوِضع�ا أمام مه�ة غ�و اآلماد ال�ال�ة، ب���ا �ان� وراء �ه�ره� ال����ة "ال��اس�ة 

و��اء على ذل� أن�� األم�����ن ����قة وا��ة ال��ئ ال�� �ان العال� الق��� ق� ت�صل إل�ه ���سه �ال��رج، وه��ا 

نل�قي ل�� "رات�ل" �ال��غ األولى ل�ق�ل�ه ال�����ل�����ة "ال�ولة العال��ة"، وق� الح� أن ال�ول ال���� ت��� خالل 

سا �ال��ل إلى ال��سع ال�غ�افي في ح�وده الق���، وال�� ی�لغ ت�ر���ا م���� ال��ة األرض�ة، و��اء ت��رها إح�ا

على ذل� �ان على ال���ر ال�غ�افي أن ��ل عاجال أم آجال إلى ��ره القاراتي، و�اس���ام ه�ا ال���أ ال������ 

�ة م��قا على أل�ان�ا �ان "رات�ل" ق� ت��أ ����� م� ال����ة األم����ة لل��ح� ال��اسي واإلس��ات��ي لآلماد القار 

  .3ال�ولة الع��ى القار�ة

ك�ا أنه �ان س�اقا إلى م�ض�ع آخ� م� م�ض�عات ال�����ل����ا، ففي ��ا�ه "ال��� م��ر ق�ة ال�ع�ب" 

�ع�  ، أشار إلى ض�ورة أن تق�م �ل دولة ع��ى ب����� ق�اتها ال����ة ال����ة، وما حقق�ه1900ال�ادر عام 

�����ان�ا، إس�ان�ا، ه�ل��ا، وما إلى ذل� ����قة عف��ة؛ ��� على ال�ول ال���ة الع��ى أن ت�ققه ال�ع�ب وال�ول 
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ب�ع�ها، ف���ر األس��رل ه� ال��� الالزم لإلق��اب م� وضع 'ال�ولة الع��ى العال��ة"، فال��� و"ال�ولة الع��ى 

� أن ه�ا ال��ض�ع س����� ل�� ال�����ل������� ال��أخ��� (ماهان، العال��ة" م�الزمان ل�� "رات�ل" على ال�غ� م

  .1ماك��ر، هاوسه�ف�، وش���ت ���ل خاص) ص�غ�ه ال�هائ�ة وم�����ه

إن أه� ما ق�مه "رات�ل" م� ع�ل إس�فادت م�ه و�س����ته ال�ول، والس��ا تل� ال�ول ال�ي ل�یها ���حات في 

ج�ها ب�� ال��احات القار�ة ال����ة لل�ول (م�احة ال�ولة) و��� الق�ة ال��اس�ة ال��سع؛ ه� ال�لة أو العالقة ال�ي أو 

���� أن ت�ه� وت��ز م� خالل ح�� لل�ولة، ففي رأ�ه إن ال���ح ال���� (ال��ان) أو األرض ه� �اقة س�اس�ة 

ق�ة ����ة داخل إ�ار م� �س���امها، وق� �ان "رات�ل" م�أث�ا ���ة في ذل� ���ال ن�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة ا

    .2"ال��ان" ال����

  :3یلي �ا�ق�م عل�ه ف�� "رات�ل" ی���ل �� إن ما وعل�ه

  ال�ولة �ائ� ع���، ون�� ال�ولة م�ت�� �ال��ان وال��قع وال��ود، وال��اسة هي الع�� ال�ارجي لل�ولة. – 1

  القار�ة س�ف�ز على الق�� ال����.، والق�� القار�ة والق�� ال��اس�ة �� ه�اك روا�� ب�� الق – 2

   ی�ع� "رات�ل" ال�ولة القار�ة (أل�ان�ا) ال�ي ت��ل ال�ی�ام�ة ال���ر�ة وعل�ها أن ت��� دول أورو�ا ح�لها. – 3

في ن����ه لل��ال ال���� ق� أع�ى أه��ة ����ة لل��ود ال��اس�ة، وم� ث�ة ت�د�  "رات�ل"م�ا تق�م ن�� أن 

ال��احة أو ال�قعة ال����ة لل��ارد ال��ج�دة دورا مه�ا في ب�اء الق�ة ال��اس�ة لل�ول، وق� ت��ى أف�ار "رات�ل" �ل م� 

ال�� جعل ال��ب ال�از� األل�اني  ني "كارل هاوسه�ف�" ال�� ��رها إلى ال��لاال����� "ك�ل��" وال�ف�� األل�

�ع��قها و���قها في ب�اء ال�ا�خ أ�ام "أودولف ه�ل�"، وم� ه�ا ال���ل� ن�� أنها ن���ة ج����ل�����ة جاءت ل��مة 

م�الح ول��ق�� أ��اع على ح�اب ال�ول األخ�� و���ل ع����، إذ أن "هاوسه�ف�" �ع� إ��انه و�ع��اقه آلراء 

اصة �ال��ال ال����، ق� أص�ح ���ا �ع� ال��س� ل�عه� "م��نخ لل�����ل�����"، ح�� �ان "رات�ل" و"ك�ل��" ال�

فق� ق�م� أف�ار "رات�ل" ون���اته ال��وحات ال�ي إن�لق� ، 4م� �ال�ه "رودولف ���" ال�� �ان ص��قا لـ "ه�ل�"

فة "ال�ائ� ال�ي" على ال�ولة أع�ى م�ها ال�ق�الت واألف�ار وال��ل�الت ال�����ل�����ة الالحقة، ��ا أن إضفاءه ص
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����� وح��، بل ال�عامل معها ب�وح م� العا�فة، وق� �لل�����ل���ي األل�اني إم�ان�ة معال�ة ش�ون ال�ولة ال 

  .1ت��ل� ه�ه ال��عة في ال��ا�ات ال�����ل�����ة في م�حلة ما �ع� ال��ب العال��ة األولى

"رات�ل" في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة إال أن ه�اك سل��ات ومآخ� على ت�ل�له على ال�غ� م� عل��ة وأه��ة أف�ار 

  :2ل��� ال�ولة وف� الق�ان�� ال�ي وضعها، وهي �اآلتي

ت�ل� رؤ�ة "رات�ل" في ال��� إلى أنه في العال� ال ی�ج� م�ال جغ�افي �في ب��� دول ت��ع بال إنق�اع، و�ن�ا  -  1

� عل�ها ق�ان�� ال��� ال��عة، ول�� ال�آخ� على تل� ال�ؤ�ة ی��ح م� ه�ال� ح�� واح� ل�ولة واح�ة ع��ى ت�� 

تار�خ العالقات ال�ول�ة ال�� ل� �ق�م ل�ا ن��ذجا له�ه ال�ولة، بل �ان� ه�ال� دائ�ا حاالت ت�ازن في ت�سع ال�ول 

  ی��قف ع��ها ش�ل ون�� و�ت�اه ذل� ال��سع لع�د م� ال�ول ول�� ل�ولة واح�ة.

أن ال��اسة ال�ول�ة وال����ع ال�ولي ال ی�هل وح�ات صغ��ة ال �اقة لها على ص� إت�اع ال���ة  رأ� "رات�ل" - 2

في ال��� ع�� ال�ول ال��س��ة، فإن م��� ال�ول ال�غ��ة ه� ال�� أو اإلب�الع م� ق�ل ال�ول ال����ة، إال أن 

ح �ه�ر ووج�د و�س���ار دول أو ���ة الع�ل�ة ال������ة على ال�ع�� ال�ولي في ن��ء وت��ر ال�ول ت�ض�ال

  وح�ات س�اس�ة صغ��ة ال���.

إن ر�� "رات�ل" ل��� ال�ولة "ال�ائ� ال�ي" ���ألة الق�ة ���ح �أن ال��� ه� م��ع الق�ة، والق�ة وس�لة لل���، إال  - 3

ل��سع إلى م�احات أن ر�� ال��� �الق�ة به�ا ال��ل ال �ع�ي ال�ع�ى ال�ق�� للق�ة اإلضا��ة ال�اصلة ج�اء ال��� �ا

شاسعة ج�ی�ة م�اخ�ة، ف��ازة ال�ولة على م�احات واسعة ل��� �ال����ة ت���ها هام� للق�ة إذا ل� ت�� ل�یها ق�ل 

أن ت��سع، ��ا أن فه� الق�ة به�ا ال��� ی�د� إلى ح��ل ن�ع م� ال��اخل في ال�ع�ى ب�� الق�ة م� ناح�ة وال�أث�� 

  وال�ف�ذ م� ناح�ة أخ��.

إن ف��ة ن�� ال�ولة ع�� "رات�ل" على وف� م��ل�� الق�ان�� ال��عة ����عي أن ت��ح ال�ولة، دولة ع����ة  - 4

تأخ� ال�فة الع����ة، في ح�� أن إع�اءها ه�ه ال�فة الع����ة ال ���ن �ال��ورة م� ال�فات ال��ت��ة أ� أن 

��ق�� األم� ال���ي، و�ع��� ذل� على ال�هج أو أو ال��أصلة �ال�ولة، إن�ا هي وس�لة تل�أ إل�ها أو ت����مها ل

  األسل�ب ال�� تع���ه ال�ولة.

إن ت��ی� "رات�ل" على ال��ان وال��قع جعله �ع�ي ال�ق�مات ال�ع���ة لل�ع� أ� الع�اص� اإلراد�ة غ��  - 5

    � أو ال�ق�مات.ال�����ة أه��ة ثان��ة في م�هاجه ال��ل�لي، في ال�ق� ال�� ال ���� إه�ال تأث�� ه�ه الع�اص
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إن ت�ل�ل وم�اق�ة أف�ار "رات�ل" وت���� ال�آخ� وال�ل��ات عل�ها ال �ع�ي تف���ها ���ل �امل، ف�ع ال�غ��ات 

ال�ي ��ه�ها ال��ام ال�ولي، ن�� أن ال��سع ال ی�ال �اه�ة في العالقات ال�ول�ة، م�ا ��عل أص�اب الق�ار ی���ون 

جة ال�ولة إلى ال��� ل����� ال��سع، وت��ل س�اسة اإلح�الل وال��سع في �ع� ال�ول ح��ا ع�ة م� ب��ها حا

اإلس�ائ�لي في األراضي الفل�����ة م�ش�ا فعل�ا ت�ه� ��ه ج�ان� ع�ة لف��ة ال��� وال��سع ال�ي ع�ضها "رات�ل"، إذ 

اعي وال��اسي ال �ق�� ت�ع� إس�ائ�ل أن ت�سعها ه� حاجة ت�ل�ها عل�ها ال���ة األم��ة لها، ف��� أن ب�اءها اإلج��

على ال�قاء دون تأم�� ال��و� ال�غ�ا��ة ال��ور�ة م� ح�� ال�قعة وال��ارد، إضافة إلى ��ن ال��ان ال�ه��ني ق� 

  .1أقام ن�امه على ال��عة الع����ة وال��س��ة

أن أل�ان�ا  ال��فة، و�ن�ا �ع�د إلى ��لإن �ه�ر األف�ار ال���ل�ج�ة لفه� ن�� ال�ولة في أل�ان�ا ل�� م� ق

ق�ة ال�وح الع����ة ف�ها، ولق� بلغ� ه�ه اإلت�اهات ذروتها �ع� كان� ال�قعة ال�الئ�ة له�ه األف�ار، وذل� ل�ج�د 

ال��ب العال��ة األولى، ع��ما رأت أل�ان�ا أنها م� ناح�ة ق� ح�م� م� ت�ق�� ن��ها، وم� ناح�ة أخ�� أنه ق� 

في م�ت�ة دن�ا مقارنة ب����ان�ا وف�ن�ا، و�لى جان� إس�فادة �ع� ال�ول ف�ض عل�ها صلح ق� ف�َّق وح�تها وجعلها 

وال س��ا أل�ان�ا م� أف�ار "رات�ل" وت���قها ل�ل� األف�ار، ���� الق�ل أن أف�ار "رات�ل" ق� ح�ل� ��ل� أ�عادا 

�� ال��ان وال��قع م� م��ق�ل�ة ���د ت��ر الق�ة ال��اس�ة لل�ولة ال����ة، ف�ال�ا أن "رات�ل" ��� في العالقة ب

جهة، و��� ق�ة ال�ول م� جهة ثان�ة، ��ال����ة س���ن إه��امه �ال��ان� ال�����ة في تل� العالقة ول�� ال�أك�� 

على وصفها وت��ی� ش�لها فق�، و�الفعل إس���ف "رات�ل" م��� ال�ول األورو��ة ال�ي ال ت���ع ���ا�ا ال�احة 

��اس�ة ال��ن�ة س���ن ل�ول ذات م�احات ����ة في القارات �ال�ال�ات ال����ة ال�اسعة، ورأ� أن م�اك� الق�ة ال

األم����ة وروس�ا، وم� ث�ة فإن تأك�� "رات�ل" �ان على ال��قع أو ال��ان ال���عي لل�ولة ذات ال�أك�� ال�� أع�ى 

ال��رسة األحاد�ة ال�ف��� لل�ولة، ، و��ضح ���ل جلي �أنه م� دعاة معه ال�ق�مات ال�ع���ة لل�ع� ال��ت�ة ال�ان��ة

و��ل� ���� أن تع� أف�ار "رات�ل" في ال�غ�ا��ا ال��اس�ة األساس أو ال���� العل�ي والع�لي ال�� قام� أو وج�ت 

  .2على أساسه ال�����ل���� وت��رت ���ا �ع�

  م) وف��ة ال��ال ال����:Karl Houshofer( )1869 – 1946" (سه�ف�و كارل ها" – 2

ق� ��س ح�اته إلن�عاث ال�ولة األل�ان�ة ب�اس�ة ال�غ�ا��ة، ف )K. Houshofer" ("كارل هاوسه�ف�أما �ال���ة 

" في ال�ولة ح�ل "ال�ائ� الع���" وال�ي أخ�ها ه�ا Rudolf Kjellenح�� أخ� ع� ن���ة ال����� "رودولف ��ل�� 
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ماهان" وغ��ه� ألف�د " و"ارف�رد ماك��ر"، و"ف��ال ال�االش"هاألخ�� ب�وره ع� "رات�ل"، ��ا ق� تأث� أ��ا �أع�ال 

  .���1ا ����ه ع� ال�����ل����ا

���ر "هاوسه�ف�" ی��ادر إلى ال�ه� م�اش�ة مفه�م أو م��لح �فع��ما ی��� إس� الل�اء ال���ال وال

ال�از��� على إم�انات ال�����ل���� أو ال�����ل�����، إذ �ان� ���ه وم���راته ق� ف��� ع��ن ال�ع�اء 

، ولق� إل��� في ب�ا�ة ش�ا�ه ���مة ج�� "�افار�ا" ث� 2ال�����ل����، فأخ�وا بها وح�ل�ا أف�ارها إلى ال�ع� األل�اني

وق�لها �ان� ق� أوف�ته ه��ة أر�ان ال��ب األل�ان�ة إلى ، 1909درس �ع� ذل� في أكاد���ة ال��ب ح�ى س�ة 

، ف�ان� تل� الف�صة أمامه ل�راسة أح�ال ال�ا�ان وأح�ال و���رب لل��ف��ة ����3 ���اق� ع 1908س�ة  يال�ا�ان ف

ق�م ل�امعة  �1911ال���� الهاد�، ح�� ق�م دراسة ع� ذل�، وفي س�ة  س�انها، وال�ق�ف على ال��ون ال���لة

ة األولى وت�قى في م��ن�خ رسالة ع� ال�ا�ان ف��ل بها على شهادة ال����راه م�ها، ��ا إش��ك في ال��ب العال��

ت� تع���ه  1919ال��� إلى أن وصل إلى رت�ة ب�اء (ج��ال)، و�ع� إن�هاء ال��ب العال��ة األولى وت��ی�ا في س�ة 

أس�اذا لل�غ�ا��ا والعل�م الع����ة في جامعة م��ن�خ، وق� ��� أف�اره ال�����ل�����ة في ع�د م� ال��� وال����رات 

، وق� أس� �ع� ذل� معه� م��ن�خ لل�����ل�����، وال�� 1920األس�اذ�ة س�ة وال�قاالت ح�ى وصل إلى لق� 

كان� غای�ه ه� ال��� في ن�أة عل� ال�����ل����� وأس�ه، إذ دفعه إه��امه �ال�����ل���� إلى ال��ء �إص�ار م�لة 

إضافة إلى تأل�فه لع�د م� ، )Zeitse Chreft für Geopolitik" (دور�ة جغ�ا��ة �ع��ان "دفات� م� أجل ال�����ل����ا

ال��� وهي: "في أس� ال�����ل����ا" و"ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال�����ل����ا" و"ج����ل����ا ال���� الهاد�" ال�ادر 

، م�أث�ا ب�ل� �آراء وأف�ار �ل ال�ی� س�ق�ه في 1927و"ال��ود في معان�ها ال�غ�ا��ة" ال�ادر س�ة  1924س�ة 

لعامة وال س��ا آراء "رات�ل" و"ك�ل��" و"ماك��ر" و"ماهان"، و���� الق�ل في ه�ا ال��د ك�ا�ات ال��اسة األرض�ة ا

، أن ال�ع�ة إلى ال��سع األل�اني وال��اع وال��ب ال�املة هي أخ�� ما إش��ل� عل�ه فل�فة "هاوسه�ف�" ال��اس�ة

اله���، في ح�� ت��� إب�ه وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أنه ق� ت��� في م�اكل ال���� الهاد� وال���� 

  .4"أول�����" في م�اكل ال���� األ�ل�ي

ول� ��� "هاوسه�ف�" �ق�م أف�اره وآراءه ال�����ل�����ة م� خالل ���ه وم�لفاته وم�ال إخ��اصه األكاد��ي 

�ة، وه�ا ن��� إلى ح�ب ال�ع� الل���الي ذ� ال��عة الق�م�ة األل�ان�� أ��ا على ال�ع�� ال��اسي، إذ افق�، بل ن
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م� ، 1إرت�� �عالقة وصلة ش���ة م���ة مع أح� �1919ع�ي أنه ل� ی���� إلى ال��ب ال�از�، ول��ه م�� عام 

فعلى ی�ه  ،ال�� �ان ص�ی� ح���ا لـ "ه�ل�"و  )R.Hess" ("رودولف ��� أال وه� أح� م�اع��ه في ال��بو �ال�ه 

، و�قال أن ه�ه ال�قابلة وما دار ف�ها 1923عام  ن�رز��ج"ت�� مقابلة "هاوسه�ف�" لـ "ه�ل�" في س��ه في قلعة "ال

م� نقاش ق� أوح� لـ "ه�ل�" �الف�ل ال�ا�ع م� ��ا�ه "كفاحي" ال�� ح�د ��ه أه�اف ال��اسة ال�ارج�ة لل��ب 

، 1922ال�از�، ��ا قابل "هاوسه�ف�" �ع� ال��ب العال��ة األولى "ك�ل��" وتعاون معه ح�ى وفاة "ك�ل��" س�ة 

م� دون إن��ا�ه  –، ورائ� ال�����ل����ا األول، إذ ب�أت إت�االته ���ادة ال��ب ال�از� 2وأص�ح ال�ر�� العقلي له

 �ع أف�ارت�سح�� سعى "هاوسه�ف�" إلى ، 3وان�غل ����ق�ل ال�ا�خ األل�اني ودوره في العال� - إلى ال��ب 

أس��ه لل�عه� ال�اب� ال��� و��ا إلص�اره م�لة تم� خالل  �1924عل� ت���قي م�� س�ة  وجعله ال�����ل����ا

  .19314"ال�����ل����ا" ال�ه��ة، م�ا جعل ال��اسة الق�م�ة اإلش��اك�ة األل�ان�ة ت�ت�� عل�ها م�� عام 

) ق� ساه�� في إعادة 1918 – 1914وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن ه���ة أل�ان�ا في ال��ب العال��ة األولى (

قال�� أك�� على ال��� ���ا ��� ن���ة "رات�ل" ال�ي ت��س ع��ة أل�ان�ا ال�از�ة، وال�عي إلى اإلس��الء على أ

س��ادا إلى ن���ة "رات�ل" ��ر "هاوسه�ف�" مفا��� ت�عل� �ال��احة ال����ة على الع��م، فه�ا ح�اب دول أخ��، وا

ال�ي ت���� في ت��ئة بل�ه  1919س���� "معاه�ة ف��سا�" س�ة عال��ة األولى، وال�� اش ال��ب الال���ال ال�� عا

م�انة ودورا حاس�ا على  –م�ة أخ��  –أل�ان�ا، �ان ی�� أنه م� ال��ور� ت�اوز ن���ة "رات�ل" �إع�اء أل�ان�ا 

�لة "ال�����ل����ا" ال�ه��ة، �إص�اره ون�� م 1924، ��ا قام س�ة صع�� ال�احة األورو��ة وفي ج��ع أن�اء العال�

ل��ض مع��ة حاس�ة في س��ل  �اٍت في وضع غ�� مُ  –م��ئ�ا  –وق� ��� �ق�ل: "لق� جعل ال��� ال��ماني نف�ه 

ال���ل على ال��احة ال����ة م� أجل ال��ف� وال���"، ��ا أشار إلى أن واح�ة م� أس�اب ه���ة أل�ان�ا ���� 

ل�ؤ�ة ج����ل�����ة عال��ة م� خالل خل�  ل�ؤ�ة القار�ة ال��قة، وع�م ت����هافي ع�م ق�رة قادتها على ت�اوز ا

  .5ت�الف مع روس�ا وال�ا�ان ح�ى ی�����ا م� م�اجهة ال�ول األن�ل�ساك��ن�ة

"الق�ة ع� ال�����ل����ا، وله سل�لة دراسات وم�لفات �ان أه�ها ��اب  َ� �َ هاوسه�ف�" أك�� م� �َ و�ع� "

، وال�� ب�� ��ه أن ال��ال ال�غ�افي ه� ال�� ی���� في تار�خ 1935ال�ادر س�ة ) Macht Und Erde" (والعال�
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ن�القا م� ف��ة معه� م��نخ ت����ا له�ا ال��سع ا ت�� ت��� وت��سع تهل� وت��ث�، ح�� اال���، وأن ال�ولة ال�ي ال

   .1ت ال�����ة وم���ا م� ال��احاتضغ� ال��ان و��اف�ه�، ألن ه�ه ال��ادة ال��ان�ة ت��ل� م���ا م� ال��وا

إذ �ان "هاسه�ف�" �ع�ق� أن ال��ادة على ال��ال ��� أن تأتي ع� ���� الع�امل ال�غ�ا��ة وال����ة، ح�� 

مل��نا، ی��زع�ن على  85كان ی�� �أن م��لة أل�ان�ا ت��� في ع�د س�انها ال���� ال�� وصل في عه� "ه�ل�" 

في ح�� أن ال�ول األورو��ة األخ�� ت���� على م�احات أك�� وع�د  ،2ك� 600.000م�احة جغ�ا��ة ق�رها 

م��اولة ع�� القادة  )Space vital" (س�انها أقل م� ال�ع� األل�اني، وم� ث�ة أص��� ف��ة "ال��ال ال���� 

  . 2األل�ان، و�ات� حال م�ت��ا لل���لة األل�ان�ة و���قا ن�� ال�ق�م والق�ة

إلى أن ت�لغ ال��احة ال�ي ت�ضي  و"رات�ل" �ان "هاوسه�ف�" ی�� أن "ال�ول ت�ل ت���وت�عا ل�هج "ك�ل��" 

إح��اجاتها، و�لى أن ت���ل على ال��احة ال����ة أو ���ارة أخ��؛ على ف�اء جغ�افي مغل� م� خالل ح�ود 

ه�ا ال��� ف�� ال���عي �����ة أو إص��ا��ة، ���ِّ� م���عة س�ان�ة م� ال��� وال�قاء على ق�� ال��اة ب�اخله، ول

 .3أن ت��ن ال��ود غ�� ثاب�ة وأن ت���ر وفقا ل�ی�ام���ة و��حات ال�ع�ب و�ح��اجاته� ل��س�ع ف�ائه�"

ق��ن� ��ا�ات وج�ه� أف�ار "هاوسه�ف�" م� خالل معه� م��ن�خ لل�����ل����، وال�ي ت��ل� في ثالثة لق� ا

  :4اإلس��ات���ة العامة، وهي بها م�اد� أساس�ة ح�د

  "ال�ولة الع�القة أو ال����" ال�ي دعا إل�ه "ف���ی��� رات�ل".م��أ  – 1

  ر إل�ه "هالف�رد ماك��ر" و��ره في ��ا�اته.ام��أ "ال����ة العال��ة" ال�� أش – 2

إقل���ة قار�ة ذات إك�فاء م��أ "إزدواج�ة القارات" واح�ة في ال��ال وواح�ة في ال���ب، و���نان معا ��لة  – 3

ذاتي، ���� تق�م ال��ال�ة ال���عات وت��ن ال�����ة هي م�الها ال���� في إن�اج ال��ارد وال�امات، و��ل� في 

  ع�ل�ة ال�����.

و�ال�الي فق� تفاعل� ال��اد� ال�الثة األساس�ة معا ف��ن� ال���� الع���ة ألف�ار "هاوسه�ف�"، ��ع�ى أنه 

ت�ل" األل�اني و"ك�ل��" ال����� و"ماهان" األم���ي و"ماك��ر" اإلن�ل���، ل�ي ����ل� م�ها ق� ج�ع آراء "را

، ف��� "هاوسه�ف�" �5ها لل��اب األل�ان ون��ها في األوسا� ذات العالقةلَّ فل�فة جغ�ا��ة س�اس�ة أل�ان�ة خاصة عَ 
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�ون ال�ول�ة، وت�فف م� ع��ب ال����� تع��� ال�����ل���ا ن���ة ت�هل لل�اسة "رس� ت�ه�ات إلدارة م�لى لل�

وح�� ال�ع�ب"، فإذا ما ت�ح�ت أل�ان�ا س�ف ت��ح "م��ر ال��ازن ما ب�� القارات ال�� العقالني في إدارة األم�ر 

س����ع ح�له الق�� ال����"، ح�� ق�� "هاوسه�ف�" العال� إلى أر�ع م�ا�� نف�ذ، م�أث�ة �أف�ار عاب�ة لل��ود وال�ي 

  .1ال�ح�ة ال�غ�ا��ة والع���ة وال�قا��ة ل����عة س�ان�ة مع��ة ت����ر ح�ل

 ��ر "هاوسه�ف�" ن�ام األقال�� ال���� ��س�لة لل����ة العال��ة، وال�ي ت���ن م� "إزدواج�ة القارات"�� م��أ ف

  :2أر�ع م�ا�� نف�ذ، هي

زعامة ال�ال�ات ال����ة : وت�� �ال م� دول األم�������، ت�� "Panaméricanisme" أم���ا ال����  .1

  األم����ة.

: وت�� �ل أورو�ا ع�ا اإلت�اد ال����اتي و�ل إف����ا و�ل العال� الع��ي "Pangermanisme" أورو إف����ا .2

  وت���ا، وذل� ت�� ال���مة ال�����ة ألل�ان�ا و���ال�ا.

��ا ت�� إلی�ان  –���ا س�� –: وت�� مع�� اإلت�اد ال����اتي ع�� ال��ق "Eurasianisme" روس�ا ال����  .3

  ، وال�ي ت���� عل�ها روس�ا وت�� زعام�ها. وأفغان��ان واله�� �لها

: وت�� ال�ا�ان وش�ق اإلت�اد ال����اتي وال��� وج��ب ش�ق آس�ا "Panasianisme" آس�ا ال����ة ال����  .4

 .3و��رما وأن�ون���ا وأس��ال�ا، ومع�� عال� ال���� الهاد� ت�� زعامة ال�ا�ان

ما ی�عل� �أف�ار وآراء "هاوسه�ف�"، ی��ح م�ها تأث�ه ���ل ���� �ف��ة ال��ال ال�غ�افي، فال��ال و��ا  ففي

�ق�ل "هاوسه�ف�": "ی���� في تار�خ ال����ة"، وق� س�قه في ذل� "رات�ل" ال�� قال: "إن ت�ه�ر �ل دولة ه� ن���ة 

� أن �ل دولة ��� أن ت��ع أو تهل�، ف����� ل��ه�ر وضعف ف��ة ال��ال األرضي ع��ها"، فـ "هاوسه�ف�" ی� 

مع�اه زوال ال�ح�ات ال�غ��ة، ح�� وج�ت ف��ة  )Super State" (ذل� ی�ل ض���ا على أن ��ام "ال�ولة ال���ة

"ال��ال" ق��ال ل�� ال�����ل������� األل�ان، أ� أن "ال�ولة هي �ائ� حي" وال�ي عال�ها �ل م� "رات�ل" و"ك�ل��" 

وال�ي �ان� م� األف�ار ال�ي ��حها "هاوسه�ف�" وال�� وج� في ال��ال األرضي (ال����) ال�� ی�الئ� مع ال��قع 

افي، وال�� ال غ�ى ع�ه ل��اة ال�ع� األل�اني وتق�مه، ح�� جاءت ف��ته ع� ضغ� ال��ان وت�اتفه�، ل���� ال�غ� 

م� ال�ع�ق�ی� �أن ح�ى ال�ا�ان ق� زاد س�انها ع� م�ها معه� م��ن�خ وس�لة لل�عا�ة، ألن "هاوسه�ف�" نف�ه ل� ��� 
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ادة على ال��ال ��� أن تأتي ع� ���� ال��ث�ات ال�� ال�� ی�ف� وم�اردها ال�����ة، ول��ه �ان ی�� أن ال��

  .1ال�غ�ا��ة أو ال�الل�ة

وه�اك ف��ة أخ�� �ان� م��وحة ومق��لة، بل وم���ة ل�� عل�اء ال�����ل����� وهي، م�ض�ع "اإلك�فاء 

�ة الق��� إذ �ال��ا ���ة �أن ت��ح أل�ان�ا وح�ة ت�� حاجاتها ب�ف�ها، نا���� ب�ل� إلى األه�) Autarky" (ال�اتي

قای�� �ل�الح ال���� اإلق��اد� في �ل ت�سع س�اسي، ولق� ��ح م� خالل معه� م��ن�خ قائ�ة مع��ة م� ال

ال�����ل�����ة أو م�اه� ال�غ� داخل أ�ة دولة م� ال�ول، وم�ها العاص�ة إذ �ع� دل�ال على درجة إس�ق�ار ال�الة 

إلى م�س�� �ان  جم� م�ی�ة ���س��  ��1917رة ال�ل����ة س�ة ال�اخل�ة لل�الد، فان�قال العاص�ة ال�وس�ة �ع� ال

وص���ا ���� ما لل��ی�ة األخ��ة (م�س��) م� م��ة على ال��ی�ة األولى (���س��ج) في حالة غ�و ع�ال م�فقا 

خارجي، ��ا وضع "هاوسه�ف�" م��ار ج����ل����ي آخ� وضح ��ه ف��ة أخ�� م� أف�اره، وه� "درجة ت��ع 

، ح�� ی�� أن إن�قال ال��ان إلى ال��ن �قلل م� درجة ت���ه� في ال���ة )Urbanisation" (ال��نال��ان في 

و�قلل م� ن��ة ال��ال�� م�ا ���� م��الت ع����ة لل�ولة أث�اء ال��ب، ل�ل� �ان� ال�عا�ة األل�ان�ة ال�از�ة ت��ع 

ت���د في أر�عة ع�اص� وهي: ع�د وف�� م� األمهات على ���ة ال��ال��، ف��� رأ�ه أن مق�مات ال�ولة الق��ة 

  .2ت�اد تام ب�� دم س�انها وت���ها، ث� ت�ازن عادل ب�� س�ان ال��ن واألر�اف�ان، ون��ة عال�ة م� ال��ال��، واال�

وفي ف��ة أخ�� ی�� "هاوسه�ف�" �أن ال�ول ذات ال��احات أو ال�قعات ال�غ��ة هي م�ا�� ���� أن �ع��� 

س��ه� بها هي ت�اع� على ال�فاع، فاألولى ال�ي اأما ال�ول ذات ال��احة أو ال�قعة ال����ة فهي عل�ها في اله��م، 

  . 3ه�ل��ا، وال�ان�ة ال�ي إس��ه� بها هي روس�ا

" ف�" ت���� تعال�� "رات�ل" ال�� إع��� "أن ال��ال ق�ة س�اس�ة"، ف�� خالل ��ا�ه "الق�ة والعال�لق� أراد "هاوسه� 

)Macht Und Erde(  4ی�� أن 1935ال�ادر س�ة:  

  ال��ال ال�غ�افي ه� ال�� ی���� في تار�خ ال���. .1

  ق�� ال�� هي ال�ي تق�ر م��� الق�ال ألنها ت���� على األرض. .2

  دعى إلى اإله��ام �ق�ة ����ة ����ة، أما سالح ال�� فه� ق�ة م��لة لل���. .3

  إلى شا�ئ ال���.ال��اع ب�� ق�� ال�� وال��� س�ف ی�ق�ر ب�ص�ل الق�ة ال���ة  .4
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لق� وضع� ال��ائ�ة ال��ن�ة لـ 'الق�ة ه�ف�" ت���� في ثالثة م�ض�عات هي؛ وعل�ه فإن أف�ار وآراء "هاوس

ال���ة" و"الق�ة ال����ة" أل�ان�ا أمام م��لة ت�ق�� ال�ات م� ال�اح�ة ال�����ل�����ة، إذ ت�لع أن�ار الف��ة الق�م�ة، 

صف�فه� دون ش�، إلى تع��� الق�ة ال��اس�ة لل�ولة األل�ان�ة وه� ماكان �ع�ي وال�ي �ان "هاوسه�ف�" ی���ي إلى 

م�ان�ا وثقا��ا م��  ال���ر ال��اعي وال�ه�ض ال�قافي وال��سع ال�����ل����ي، إال أن ت��ضع أل�ان�ا في وس� أورو�ا

ل�ال�ات ال����ة ���ا �ع�)، فل� الع��ر ال�س�ى جعلها الع�و ال���عي لل�ول الغ���ة ال����ة (ف�ن�ا و�ن�ل��ا ث� ا

��� م� ال�هل على أل�ان�ا في م�ل ه�ا ال�ضع أن تع�ل على إقامة ت�الف ق�� مع دول "الهالل ال�ارجي" خاصة 

ت�اه أل�ان�ا ذات �ا�ع ی�عل� �األرض، وعل�ه فق� �ان م��ق�ل أل�ان�ا ن إلن�ل��ا وف�ن�ا م�ال� تار���ة اوأنه �ا

�اجهة ج����ل�����ة مع الغ�ب، و��اصة مع العال� األن�ل�ساك��ني ال�� �ان ی��اهى الق�م�ة الع��ى ���ض م

وعلى ه�ا ال��ل�ل تع��� عق��ة "هاوسه�ف�" ال�����ل�����ة وأت�اعه في معه� ، a PowerSe"1مع الق�ة ال����ة "

�����"،  –م�س��  –م��نخ، ح�� ت�ل�� ه�ه العق��ة ���ورة إقامة "حلف قار�" وال����ل في م��ر "ب�ل�� 

ح�� �ان في ذل� ال�د ال�افي وال��ضي على إس��ات���ة ال�ع��� ال��اد ال�� �ان ی��� أن أك�� خ�� ی�ه�ده 

مادام ش��اها  –"�����ل خ�� األوراس�ا  ، ح�� ��� "هاوسه�ف�" في مقاله له أنه:2ه� إقامة ه�ا "ال�لف األوراسي"

في ح�ب الق�م س�ة  ��اوالن ��ل وس�لة ت��� ال��اع ال�اخلي ال�� وج� ش��هاً  –ال����ان (األل�ان وال�وس) 

  .3: إنها ب�یه�ة ال��اسة األوراس�ة"1914

س��ه� في تل� ال�قالة �األم���ي "ه�م��لي" ال�� قال: "س��ق ال�اعة األخ��ة لل��اسة األن�ل�ساك��ن�ة وق� ا

مقاالته و���ه، وات��  ردد "هاوسه�ف�" ���ر م��لفة ه�ه الف��ة في�ان��ن"، ح�� ع��ما ی��� األل�ان وال�وس وال�ا

" أ� "ال��جه ن�� ال��ق"، م��اوال في أف�اره على أن ت�ق�� ال�ات األل�ان�ة Ostorientierungس� "ه�ا ال�� ا

وشع�ها وح�ارتها على أنها إم��اد غ��ي لل�قال�� األوراس�ة اآلس�او�ة، وت��ر اإلشارة ه�ا  �أن ف��ة "اإلنف�اح على 

�اول جه�دا ح�ار�ة م����ة ال��ق" ل� ت�� على اإل�الق تع�ي "إح�الل األراضي ال�ال��ة"، ح�� �ان ال��ی� ی�

تق�م بها دول�ان قار��ان ه�ا روس�ا وأل�ان�ا، وعل�ه�ا ح�� "هاوسه�ف�" أن ����ا "ن�اما أوراس�ا ج�ی�ا"، وأن تع��ا 

 - 1904وهي ال����ة ال�ي جاء بها "ماك��ر" س�ة  - )World Island" (ـ "ال����ة العال��ةلالقار� ب�اء ال��� 

" األل�اني م� Lebensraumت�� نف�ذ "الق�ة ال����ة"، وق� ت� ال����� ال�اسع ل��س�ع الـ " ت��جانه �ل�ا م� ����
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ق�ل "هاوسه�ف�" ال على ح�اب إس�ع�ار األراضي ال�وس�ة بل على ح�اب إس���ار األراضي اآلس�او�ة ال���ام�ة 

  .1األ��اف وغ�� ال�أه�لة �ال��ان و�عادة ت���� أراضي أورو�ا ال����ة

"ماك��ر" ل���اس� مع ال���س��ات���ة  �رهاقام "هاوسه�ف�" ب�ع�یل ال����ة ال�����ل�����ة ال���ة ال�ي � لق�

األل�ان�ة خالل ال��ب العال��ة ال�ان�ة، و��ل� ع�ل على وضع ف��ة ال��سع ال�از� على أرض م��وعة م� خالل 

ات���ة وال������ة لل�����ل���� األل�ان�ة ق�ل ال��ب ، ��ا قام ب���ی� األه�اف اإلس�� )Lebensraum" ("ن���ة ال��ال

وعلى  �ال��لة ال���ة ال�����ة ألوراس�ا، – أ��ا ماك��ر م� ق�ل ��ا ن�َّه –العال��ة ال�ان�ة، ��ا أك� ون�َّه "هاوسه�ف�" 

ال���ة ال�����ة، �� ح�ال ب���ان�ا، ح�� ��� أوال اح��اء ال��لة س��ات���ة ذات إت�اهض�ورة اع��اد أل�ان�ا ال

ح�الل ال��ق األوس� م� أجل ق�ع ال���� ال���� ع� ب���ان�ا، وت�ق�� إتفا��ة على ال����� القار� مع وا

� ن���ة ال��ب م� خالل ت�جهه إلى ح��ة أن "ه�ل�" ق� أخ�أ خ�ًأ ج��س��ات���ا ع��ما غ�َّ �ال��� وال�ا�ان، و��� 

س��ات���ة "هاوسه�ف�" ال�ي ت��� على ض�ورة إح�ام ال����ة على ي سه�ب روس�ا ال��تفعة وت�لى ع� اب��ة ف

" ال��ق ال����ة ال����ة �ال��لة ال���ة ال�����ة و�ال��ق األوس�، �ال�غ� م� إع��اض القائ�ی� الع������ "ر��ر

)Reader( و"رومل) "Rowmel(2.  

أو ثالثة  الع����ة تق�م على ثالث أدواتأن الق�ة �ی�� "هاوسه�ف�" لل�����ل���� الع����ة  وم� ال�اح�ة

هي: ال��� واألس��ل وسالح ال���ان، أما ع� ال��� ��ق�ل: "ال ی�ال ال��اة ه� ال�ی� �ق�رون و  ع�اص� م� الق�ة

م��� الق�ال، ألنه� ه� ال�ی� ����ل�ن على ال��ال األرضي"، و�ق�ل في الق�ة ال����ة: "إن زحف أ�ة دولة م� 

��� أن ی��� إل�ه على أنه خ��ة م� ال���ات ال��اس�ة ال�اس�ة في تار�خ العال�"، ول�ا �ان� ال�ول ن�� ال��� 

وال�اقع  ،3ال��ادة ال����ة ض�ور�ة ل��اح الع�ل�ات ال����ة ال�اسعة؛ فق� أص��� أح� أساس�ات الق�ة الع����ة لل�ول

إذ ل�� لها س�� جهة ض�قة ت�ل على ��� أن ال�ضع ال�غ�افي ألل�ان�ا ال ���ح لها �إن�اء ق�ة ����ة ����ة 

ال��ال وتف�ق� إلى ال��ا�ة ال�����ة ال�ي ت��ل�ها الق�اع� ال����ة، ل�ل� ل�أت إلى سالح الغ�اصات ل�هاج�ة ق�افل 

أما ال�الح ال��� فق� �ان في رأ� "هاوسه�ف�" أنه ��ارة ع� م��لة لل��� واألس��ل فق�،  ،4ال����� ل����ان�ا

ز "هاوسه�ف�" في ��ا�اته الف�ق ب�� ال��ود القار�ة وال��ود ال����ة لل�ولة، فاألولى ت�� م� ن��ها، أما ه�ا وق� أب� 
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�ال�ع� األل�اني أال �قع في  اَب ، وعلى ه�ا األساس أهَ �1لف ال��ار وال��احل�ال�ان�ة ف�ف�ح ال���� أمامها إلى م

  .2خ�أ اإلق��اع ���نه دولة أرض�ة ���� 

�ف�" أن ال��اع إس��� ���ال ب�� ق�� ال�� وال��� معا في م��ل األح�ال، ف�ان رأ�ه وق� ذ�� "هاوسه

ال�����ل����ي مع زمالئه في معه� م��نخ؛ أن نها�ة ال��اع س�ف تق�ر ب�ص�ل الق�ة ال���ة إلى شا�ئ ال���، وأن 

ال����، ف���قة ق�اة ال���� ب�ون الق�اع� ال����ة ال���ودة ب�أت تفق� أه���ها اإلس��ات���ة ل��ل م�لها الق�اع� 

���ة ح���ة إذا ل� ت��ع �ل م� م�� وفل���� ل�ولة واح�ة، وج���ة س�غاف�رة م��ودة األه��ة في ش�ه ج���ة 

  .3ال�الی� إذا ما ���� ����قة ج��ب ش�ق آس�ا �لها

رئ����� لل��اسة " ت��را عام ل���ق�ل ال�ا�خ في العال�، ��ا ح�دت ه�ف�� أف�ار "هاوسه�ف� ق�م�لق� 

  :4األل�ان�ة وه�ا

ف ی�عل� أساسا �اإلت�اد ال����اتي، �"، وه�ا الهHeartland / قل� األرض"الهارتالن�ت�ح�� الق�� ال��اس�ة لـ  - 1

أما ال����ة على وس� أورو�ا وال���ل على م��ع��ات في إف����ا فق� إح�ل� م���ا ثان��ا في ال��اسة األل�ان�ة، 

ال���قع أن ی�د� ال��اع على "الهارتالن�" إلى ال��ب، وأن ���ن إخ��ار الق�ة ال���ة ال�ي ی�� ف�ها و�ان م� 

  "هاوسه�ف�" وم� خالل ال��اة أنه� �ق�رون م��� ال�ع��ة ب�ضع أی�یه� على ال��ال أ� على "الهارتالن�".

ساك��ن�ة، ح�� أدرك ب�ل� أه��ة الق�ة ت���� الق�ة ال����ة ال�ي ت�او� ال�ا�خ وعلى األخ� ال�ول اإلن�ل�  – 2

س���ت خالل ال�ار�خ ال���ل، وأن نها�ة ه�ا ال��اع ق� اال����ة، والح� أن ال��اع ب�� الق�ة ال����ة وال���ة م�ألة 

في ال�ها�ة س���قف على �ل�ا  ی�ق�ر ب�ص�ل الق�ة ال���ة إلى ال���، ��ا أوضح �أن إم�ان�ة ال��ادة على العال�

  ال���ة وال����ة ت�ع�ها الق�ة ال���ة.الق�ت�� 
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  )Lebensraum" (: ت�ل�ل ت�ض��ي وم��� ل���ر ن���ة "ال��ال ال���� )03( ال��ل رق�
  

  " "دارو��

  ت��ر األن�اع ی�� م� خالل ع�ل�ة اإلن�قاء ال���عي ال�� ی�د� إلى إن��ار األق�� على األض�ف
  

  

  

  ""ف���ی��� رات�ل

  لل�ع�ب ال�ی�ام���ة ی�ل� "ال�اجة إلى ف�اء"، األم� ال�� ���ن على ح�اب األض�فال�غ� ال��اني 
  

  
  

  ""كارل هاوسه�ف�

" ل���� ال����ة على "الف�اء ح���/ Mitteleuropaس�ى "�ا ت�س�ع �����ها على أورو�ا ال� ��� على أل�ان

  ال��ال ال����" ال��ور� ل�فا��ة شع�ها
  

  

إلى أن ف��ة ال��ال ال���� ق� إرت��� �ال��سع اإلقل��ي، وه�ا ما ��ق�ه ال���ة وعل�ه ت��ر اإلشارة ه�ا 

  .1ال�ه��ن�ة �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة داخل األراضي الع���ة، ول�� مع ع����ة أش� م� الع����ة ال�از�ة

  ال���ةالق�ة ن���ة  - 2

  )Halford John Mackinder( )1861 – 1947" (هارف�رد ج�ن ماك��ر" لـ ن���ة قل� األرض: – 1

أشه� ج����ل����ي ب���اني ��هادة ، )Halford John Mackinder" (هارف�رد ج�ن ماك��ر" ال��� �ع�

ة اإلس�ع�ار م"هاوسه�ف�" ال�� إع��� ن����ه أع�� ال����ات ال�غ�ا��ة العال��ة ج��عا، وال�ي حاول ف�ها خ�

ال����اني في ن����ه ال�غ�ا��ة وال�فاع ع� م�الح اإلم��ا��ر�ة ال����ان�ة في أورو�ا والعام، وتع��� ن���ة "قل� 

، 2الق�� العال��ةص�اع " ال�ي صاغها إح�� ال����ات األك�� شه�ة في م�ال Heartland /العال�" أو "الهارتالن�

، وال�ي )The Geographical pivot of History" (اإلرت�از ال�غ�افي لل�ار�خوذل� م� خالل مقالة له �ع��ان "م��ر 

  .19043في ل��ن عام ال����ان�ة إلى ال����ة ال�غ�ا��ة ال�ل��ة مها ق�
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في ال��لة ال�غ�ا��ة،  1904و"قل� األرض" ال�ي ن��ها عام أ "ال����ة العال��ة" �هن����ع��� "ماك��ر" في 

ت�عل  ةإلى العال� ��ل في ض�ء وح�ة األرض، وأن ���ل العال� �له ب���ة س�اس�ة واح� س��اع أن ی���م� ا لأو 

�ح ���ل ج�ی� في ال�ق� أول م� ت�ل� ع� ف��ة �����ة العال� ال�ي ت�ب�ل� م�ه ن�اما س�اس�ا م��امال، ��ع� 

�ال���ة اإلقل���ة  ان� ذل�س��اع أن ��ع ال�غ�ا��ا في خ�مة ال��اسة واإلس��ات���ة، ��ا إه�� إلى جال�اض�، وا

ال�ي م�ََّلها ب�ق��� العال� على ثالثة أقال�� إس��ات���ة ���� هي: قل� األرض، الهالل ال�اخلي، والهالل ال�ارجي، 

  .1م���ا ال��قع �ال���ة ألرض القل� أساسا له�ا ال�ق���

��لة �ا��ة ض��ة م��لة ات�اال ب��ا لق� وضع "ماك��ر" ت��را لقارات العال� الق��� أورو�ا وآس�ا و�ف����ا 

ن ثل�ي م�احة ال�ا��ة World Islandكامال أ�ل� عل�ها إس� "ال����ة العال��ة" ( ) والح� أن ه�ه ال����ة العال��ة ُت��ِّ

ن ال�ل� ال�اقي، وت��� �ال����ة العال��ة ال���قة ال���لة في أم���ا ال��ال� ة كل�ا، و�ن ال��ل ال�ا��ة األخ�� ُت��ِّ

م� م�احة العال�، و��� "ماك��ر" أن  1/12وأم���ا الالت���ة وأس��ال�ا، و�ع���ها ج�را ت��� �ال�ا��ة تغ�ي ن�� 

ثالثة أر�اع م�احة ال��ة األرض�ة مغ�اة �ال��اه في ح�� أن م�احة ال�ا��ة ال ت��اوز ر�ع إج�الي م�احة العال�، 

الثة للعال� الق��� إت�اال ب��ا م��امال، الح� أ��ا إت�ال ال��ار وم�ل�ا ی�� في ال��لة ال�ا��ة ب�� القارات ال�

)، و���� إلى أن ال����ة العال��ة م� أف�وأوراس�ا وال�ي World oceanب�ع�ها فأ�ل� عل�ها إس� "ال���� العال�ي" (

 ��1/16ها م� س�ان العال�، أما ال��ر ال����ة األخ�� ��� 14/16ی��رس�ها ال��� األب�� ال���س� �ق��ها 

 1/16م� س�ان العال�، و���� ه�ه ال��ر ال�ارج�ة ال�ي ذ��ناها أم���ا ال��ال�ة وأم���ا ال�����ة وأس��ال�ا ن�� 

، و������ ل�ا ورد ذ��ه ه� أن "ماك��ر" ق� وج� أن ال�اء ��غل ثالثة أر�اع م�احة ال��ة 2م� س�ان ال��ة األرض�ة

ح�ها فق�، ��ا وج� أن قارات العال� الق��� ال�الث (آس�ا و�ف����ا وأورو�ا) األرض�ة، ب���ا ت�غل ال�ا��ة ر�ع م�ا

، ب���ا ال ���� %90ت�غل ثل�ي م�احة ال�ا��، ث� الح� أن ه�ه القارات ال�الث ����ها م� س�ان العال� ن�� 

  .3م� س�ان العال� %10القارات األخ�� س�� 

) اس� "م��قة اإلرت�از" ��World Islandة العال��ة" (لق� أ�ل� "ماك��ر" على ال���قة ال�س�ى م� "ال�� 

)Pivot Area /وق� ع�لها ���ا �ع� وأضافها إلى م��قة "قل� العال� ،(Heartland وق� ح�د "ماك��ر" إم��ادات ه�ه ،"

نه�  "، وال�ي ع�ها مف�اح "ال����ة العال��ة" �أنها ت��� م�Heartlandال���قة ال��افة إلى م��قة "قل� العال�/ 
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الف�لغا في الغ�ب إلى ش�ق س�����ا، وم� ال���� ال����� ال��الي إلى ه�اب إی�ان وأفغان��ان و�ل�ج��ان في 

ال���ب، و��� "ماك��ر" �أن أرض "قل� العال�" ت���� �أنها م��قة سهلة ����ة االت�اع، وتقع مع�� م��قة "قل� 

ن��ان و�ی�ان، ع�ا ال��ا�� ال�احل�ة في األخ��ت��، وت��� العال�" في روس�ا وج�ء م� غ�ب ال��� وم�غ�ل�ا وأفغا

�ال���قة م� ال���ب وال��ال صع��ات ت�ار���ة أو م�اخ�ة وت��للها ج�ال األورال، و�غل� عل�ها �ا�ع ال�ه�ل 

في ال��ا�� ال��ال�ة و��ل� ال�س�ى والغ���ة، فه�ا ال�هل ال�اسع ی��ف �ال����� ال�اخلي، أما ال����� 

جي له�ا ال�هل فه� �إت�اه ال���قة ال�����ة ال��ال�ة، و����ل ذل� �إن��ار ثالث م� أك�� أنهار العال� وهي ال�ار 

) ن�� ال��ال مارة م� خالل س�����ا إلى ال�احل، فه�ا اإلقل�� Obi) و"أو�ى" (Yenisei) و"ی��ا�" (Lena"ل��ا" (

وم�ا ی��� م�اع�ه ض� ه��م الق�ة ال����ة ه� ت��� س�احله إذن ���ن �ع��ا ع� خ��� ال�الحة ال����ة وال�ه��ة، 

ال��ال�ة ��ال ال��ة تق���ا �إس���اء م�ة ق���ة خالل ال���، ف��ا ی��� م� ح�ا�ة ه�ا ال���ر ه� م�قعه 

ال�غ�افي ال����� �ال���ة ل�وس�ا والق�� ال�ا�� م� ال��ة األرض�ة، ف�ال ع� سعة م�اح�ه و�حا��ه �ال��اج� 

�ة واله�اب وال��ار� م� ال��ق وال���ب، ول��ه مف��ح م� ال�هة الغ���ة، وق� أك� "ماك��ر" على سه�لة ال��ل

ال���ة في ه�ا ال�هل ال����� ال�اسع وت�قع �أن إن��ار ال��� ال��ی��ة عل�ه في ال���ق�ل وف�ح أج�اءه �ال��ق 

�اف وال��سع في �افة ال�هات، وم� مقای�� ق�ته ال���ة س���� م� إم�ان�ة ال���ة ��ه و��داد ضغ�ه �إت�اه األ�

ح�� ما ی�� "ماك��ر" ه� أنه مغ�ى ���ائ� اإلس��� و�ع� م��� ال��اعات ال�ع��ة ال����لة، و�ان تار���ا 

م��لقا لله��ات ال�ي ش��ها تل� ال��اعات ض� ال��ا�� ال��اورة، وتأث�� ذل� أ� تل� الغارات واله��ات في 

م��قة ال��ق األوس� وج��ب ش�ق آس�ا وفي أورو�ا ب���ا ل� ���ل ال�ار�خ �أن ل�ل� ال���ر أو  ال�ار�خ ق� �ان في

  . 1اإلقل�� غ�وات في ال�ارج ��ع�ي ل�وس�ا م��ة ال�فاع �الع�� م� ��� ال�ق� خالل ع�ل�ة ال��اجع

ال�ي ت�ت�� أو ت��� لق� ت��ق "ماك��ر" في ت�ض�ح ن����ه إلى ما ���� ����قة القل�، فأ�ل� على ال���قة 

أو ت��ل م�اش�ة �أرض القل� (أ� األراضي ال�احل�ة) اس� "م��قة الهالل ال�اخلي"، وأ�ل� "ف��ج���" على 

الهالل ال�اخلي إس� "م��قة اإلرت�ام" وت��از م��قة الهالل ال�اخلي �أن أنهارها ت���ف ن�� ال��ار ال�ال�ة 

�قة الع���ة وال���او�ة في ال��ق األوس� وال��ا�� م�س��ة في لل�الحة وت���ن م� ال��ا�� ال�احل�ة وال��

، ث� �أتي �ع�ها ال�لقة ال�ارج�ة وال�ي أ�ل� عل�ها إس� "م��قة الهالل ال�ارجي"، وت���ن م� أم���ا ال��ال�ة 2آس�ا

                                                           

1 - Halford John Mackinder, "The Geographical pivot of History", The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4 (April 1904), 

pp. 428 – 430. 
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لهالل ال�ارجي وأم���ا الالت���ة و�ف����ا ج��ب ال���اء وأس��ال�ا، ول��� ه�اك دولة ت���� اإلشارة في ن�اق ا

س���نا��ة إلى م���ر�ا، ���� الهالل ال�اخلي م� ال�ول االو ، 1س�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة و����ان�ا وال�ا�ان

وم� خ�ائ�ه أن أنهاره ت��هي ع�� ال����ات، و�ن دوله ���� ال�ص�ل إل�ها م� ال���، أما الهالل ال�ارجي 

ى أن الهالل ال�اخلي ال�� �أخ� ش�ل الق�س األرضي ال�� ���ق م��قة ف�ف�له ال��ار ع� الهالل ال�اخلي، ��ع�

القل� األرضي (قل� العال�) ی���ن م� س�احل أورو�ا وص��اء ش�ه ج���ة الع�ب، وال��ق األوس� وس�احل ج��ب 

�ا��ة ش�قي آس�ا واله�� والق�� األك�� م� ال���، و���س� ب�� ال��� وال��، و��� "ماك��ر" �أن العالقة ال�غ

واإلرت�ا� ال�غ�افي ب�� القل� والهالل ال�اخلي، وال����ل في إس���ار ضغ� ال���ر األرضي على الهالل وس�احله، 

س���� م� سه�لة ال���ة، أما الهالل ال�ارجي أو ما أص�لح "ماك��ر" على ت����ه بـ "الهالل ال��ر�"، ف����ن م� 

ل�احل�ة ال�غ��ة وال��ر ال����ة م�ل ال��ر ال����ان�ة وال�ا�ان�ة، دول تع��� في ق�تها على ال��� وت��ل ال��ر ا

  .2ك�ا ���ل قارتي أم���ا ال��ال�ة وال�����ة

اآلس���) ال��  –" ه� ال��ال األوراسي (األورو�ي Heartland"ماك��ر" أن "قل� العال�" أو "الهارتالن�/  ی�� 

م� ��� ال�ل��� وال��� األس�د غ��ا إلى نه� ال����ي ش�ق  ه� ��ارة ع� سه�ل داخل�ة م���ة �����ا، وال�ي ت���

س�����ا م�� ال���� ال����� ال��الي ح�ى ج�ال اله�اال�ا ج���ا، ح�� ی���ع ه�ا ال�هل �إم�انات هائلة م� 

ب���ا ال��ارد ال�����ة، وأنه ال ���� مهاج�ة ال�ولة ال�ي ت�غله إال م� جهة الغ�ب (��� ال�ل��� وال��� األس�د)، 

" ���ا�ة أرض�ة وذل� م� خالل سالسل ج�ل�ة وص�ار� Heartlandت���ع م��قة "قل� العال�" أو "الهارتالن�/ 

" ت��� �ه "ج���ة Heartlandج���ا وال���� ال����� ش�اال، و��� "ماك��ر" أن م��قة "قل� العال�" أو "الهارتالن�/ 

م��� م� غ�ب أورو�ا م�ورا �ال��� األب�� ال���س�  )، وهي هالل داخلي أو هام�World Islandالعال�" (

و�ف����ا وص�ال إلى ج��ب ش�ق آس�ا وال���، وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن "ج���ة العال� هي آس�ا وأورو�ا و�ف����ا، 

ق� إع��� ، وعل�ه ف3وأن ج���ة العال� م�ا�ة �الهالل ال�ارجي، وه� ���ل القارة األم����ة وأس��ال�ا أ� العال� ال��ی�

)، World Island"ماك��ر" أن قارات العال� الق��� ال�الث هي قارة واح�ة ض��ة مع��ا ع�ها �اس� "ج���ة العال�" (

و��� "ماك��ر" أنه م� �����ع أن ����� على ه�ه ال����ة فإنه ������ع أن ���د العال�، وأن أ�ة ق�ة ����ة ل� 

س���ن م����ة على ه�ام� ال����ة العال��ة ��ا في ذل� الق�اع� ال����ة  تقف في وجه الق�ة ال���ة ���� أن األخ��ة
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م�ل ج�ل �ارق وع�ن و��م�ا� وس�غاف�رة، ه�ا م� جهة وم� جهة أخ�� فإن الق�ة ال���ة ��ا ت��ل� م� إم�انات 

ل����ة ����ة وم�ارد �����ة س���ن في م��� أق�� ����ها م� غ�و أ�ة قارة أخ�� أو ج���ة خارج�ة وف�ض ا

�ان ����ة 1عل�ها ، وه�ه األم�ر �لها ت��ث إذا ات��ت أل�ان�ا وروس�ا ال����رت��، وخلق�ا وح�ة "ج���ة العال�"، ف��ّمِ

للق�� القار�ة، ون��ا لع��ة م�اردها فإنه ���� أن ت��ئ ق�ة ����ة ت���� على العال�، ل�ل� فه� ی�ع� إلى ع�م 

  .2تالن�"ال��اح ب��ح�� م��قة القل� أ� "الهار 

وم� ث�ة ی��� "ماك��ر" �أن م��ر ال��اسات ال�ول�ة هي م��ق�ي أورو�ا ال����ة وأراضي س�����ا، م���ا إلى 

أن أوراس�ا ال�ي ��ع� وص�ل ال�ف� إل�ها �ان� مف��حة في الق��� ل���ل الف�سان م� ��ائل ال�حل، وهي ال��م 

ال���قة ت��ل تق���ا ال��ء األساسي م� اإلم��ا��ر�ة  ت�اد أن ت��ن مغ�اة ����ة م� ال��� ال��ی��ة، وه�ه

ال�وس�ة ال�����ة ال�ا�قة، ح�� ت��ل م�قعا إس��ات���ا هاما وغ��ة ���ارد وث�وات ال ت��ى، و���� �ال���قة 

هالل داخلي ��� دوال تقع على ال��ود م�ل أل�ان�ا وت���ا واله�� وال���، وهالل خارجي ��� دوال م�ل ب���ان�ا 

  :3خل� "ماك���ر" إلى ر�ائ� ن����ه ال�الث و�لى الق�ل �أنها تع�يو��ل� فق�   �ف����ا ج��ب إف����ا وال�ا�ان،و 

 .(القل�) إن م� ����� على أورو�ا ال����ة ����� على ال���قة ال�ئ���ة  

 .وم� ����� على ال���قة ال�ئ���ة ی���� في أوراس�ا  

 .وم� ی���� في أوراس�ا ی���� في العال�    

وعلى ه�ا فق� أص��� ال��ا�� ال�اج�ة ب�� ال��مان (األل�ان) وال�الف ال����ة م� إس��ن�ا إلى بلغار�ا في 

وق� أب�� ، 4رأ� "ماك��ر" مف�اح ال����ة العال��ة، وهي ب�ل� م�ا�� مف��حة ل�ل م� ال�ف�ذی� األل�اني وال�وسي

"ماك��ر" م�اوفه م� ت�ای� ق�ة أل�ان�ا واإلت�اد ال����اتي في ما �ع�، إذ أن �ال ال�ول��� ر��ا ت��نان قادرت�� على 

)، وت���ان ق�� ����ة م�ث�ة ته�د ب���ان�ا، Heartlandال���� في ال���قة ال�ئ���ة (قل� العال�/ أو الهارتالن� 

لق�ة ال���ة أول��ة فإنه ل� �غفل دور الق�ة ال����ة بل وأك� على ذل�، وأشار إلى وه�ا �ع�ي أن "ماك��ر" و�ن أع�ى ا

أن م��قة أوراس�ا و�ن �ان� م��قة ب��ة فإنها ق� ت��ح ق�ة ����ة على ال�غ� م� أن الق�ة ال����ة ال ت����ع غ�و 

أن ال��اسات ال�ول�ة في الق�ن ال���� ال��� له�ه ال���قة، ولعل ه�ه ال����ة ق� إس���ت إلى إع�قاد "ماك��ر" 

                                                           

  .208، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 1

 لل�راسات وال��ث��،، ال���� اإلس��ار� 2019، د����� 19، دراسات وتقار��، ع. ال�����ل����: م�� م���ف الق�ن ال�اسع ع�� ح�ى اآلنم��� �ي،  - 2

  .13ص.  ال��اض، ال�ع�د�ة،

، (ت�ج�ة: ول�� ع�� ال�ي)، (ال����/ ب��وت: م���ة ش��ة �ا��ة لل��� ال����ات ال���ار�ة في العالقات ال�ول�ةج��� دورتي ورو��ت �ال��غ�اف،  -  3

  .48 – 47)، ص ص. 1985وال��ج�ة وال��ز�ع، و ال��س�ة ال�ام��ة لل�راسات وال��� وال��ز�ع "م��"، د����� 

  .172، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 4
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أن  "ماك���ر"في ذل� ت�قع ، و 1الع���� هي ص�اع أل�اني روسي لل����ة على ه�ه ال���قة وال��ا�� ال��اذ�ة لها

على وجه و ����ة الق�� ال����ة وال س��ا ب���ان�ا الع��ى ق� ت��ن م�ضع ش� م� خالل ع�دة الق�� ال���ة، 

، ال�قابلة لل���قة ال�اسعة ال�ي بها ال����ات وال��ار (قل� العال�) ة ال���ر�ة"تل� ال�ي ت��ل "ال���ق ال���ص

أ� في اع�قاده أن م� ی���� في أورو�ا ال����ة، س�ف ی���� م� ، 2ال�اخل�ة في أوراس�ا و��ل� الق�� ال��الي

اته ال����ة م� م�اوالت اله���ة على قل� األرض، على اف��اض أنها ال��ا�ة ال�ئ���ة له، ولعله اس���� اف��اض

"نابل��ن ب�ناب�ت" ال����ة على أورو�ا في ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع��، ث� م�اولة "ه�ل�" في الق�ن الع����، ث� 

ال��اف� ال��ی� ب�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة واإلت�اد ال����اتي م� أجل ال����ة على أورو�ا خالل ال��ب 

�اف� ال��ی� ب�� روس�ا وال�ال�ات ال����ة األم����ة ح�ل ال����ة على أورو�ا وال���� ال�اردة، والزال إلى ال��م ال�

  . 3ال���� بها

   1904 لعام قل� العال� ح�� ماك��رن���ة  ):01( خ���ة رق�

   
  

  ال���ر:  

*Halford John Mackinder, "The Geographical pivot of History", The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4 (April 1904), p. 

435. 
  

                                                           

  .48، ص. م�جع ساب�ج��� دورتي ورو��ت �ال��غ�اف،  - 1

2 - Flavier Bardet, "Un « pivot » inamovible ? Genèse(s) et usages du Heartland de Halford J. Mackinder", Outre-Terre, 

2016/3 (N° 48), p. 359. 
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م، وذل� أث�اء إنعقاد م�ت�� ال�لح في 1919إال أن "ماك��ر" قام �إدخال �ع� ال�ع�یالت على ن����ه عام 

ت��ر اإلشارة ه�ا إلى أنه ق� شارك في اإلع�اد  -"ف��سا�" �الق�ب م� �ار�� �ع� نها�ة ال��ب العال��ة األولى

" ن�� الغ�ب ل���ل �ل م� أورو�ا Heartlandما م� ح�ود "قل� العال�" أو "الهارتالن�/ وذل� ع�� -ل��ت�� ف��سا� 

" م�ا�� ال��� Heartlandال����ة ��ا ت���ه م� م�ارد إق��اد�ة وس�ان، ��ا أدمج في "قل� العال�" أو "الهارتالن�/ 

�ع��ان "ال��ل ال���ق�ا��ة وال�اقع" ، وق� ألف ��ا�ا ض��ه ه�ه ال�ع�یالت 1وأعالي األنهار ال����ة واله���ة

)Democratie Ideals and Reality وخ� في ��ا�ه ما یلي: "ما ال�� س���ث لق�� ال��� ���ا ل� قام� القارة ،(

 .2ال�ي ال تقه�؟" الع���ة �ال��ح� س�اس�ا ذات ی�م، ل���ح أساس األرمادا

لهارتالن�" ن�� الغ�ب، ل���ل ق��ا م� إس���ی�اوه في ه�ا ال�ع�یل م� "ماك��ر" ح�ود ن�اق "قل� العال�/ ا

و����ق م� ش�ه ج���ة ج�تالن�، و���� ع�� وس� أورو�ا على إم��اد ج�ال دال�اش�ا وع�� م��� ال�ردن�ل ومع�� 

آس�ا ال�غ��، أ� أنه أضاف �ل أورو�ا ال����ة ��ا ت���ه م� م�ارد إق��اد�ة وس�ان، و��ل� أدمج في قل� 

م��قة ، ��ا ش�� "ماك��ر" قل� آخ� و 3ال��� وأعالي األنهار ال����ة واله���ة في م�غ�ل�ا وال���العال� م�ا�� 

، وس�اها "القل� ال����ي" وت���ن م� إف����ا 4إرت�از أخ�� ول� أنها أقل أه��ة م� م��قة القل� واإلرت�از األساس�ة

ال�� �ف�ل ال����� األب�� واألس�د، ح�� ج��ب ال���اء ال����، وهي ��ارة ع� ذل� ال�� ال���عي ال���ع 

ت��� م�اه ه�ا القل� م� اله�اب ال�اخل�ة إلى �ل م� ال���� وال��نغ� وال�م���� واألورانج والل�����، إذ ت�لح 

األج�اء العل�ا له�ه األنهار �لها لل�الحة إلى م�افات ���لة ت�لغ م�ات األم�ال، وتقل صالح�ة ه�ه األنهار �الق�ب 

اتها ���� وج�د ال�الالت، ��ا أن ث�ة وجه آخ� لل��ه ب�� م��ق�ي القل� ال��ال�ة وال�����ة، ذل� أن م� م��

كال م�ها ی�ج� �ه غا�ات وح�ائ� ����ة، و���ل القل�ان ال��الي وال����ي �ع�ه�ا ب�ع� ع� ���� ج�� بالد 

لى ما وراء الف�ات ش�قا، وهي م�افة ت�لغ الع�ب، وح�� "ماك��ر" ف�الد الع�ب هي تل� ال�ي ت��� م� ال��ل غ��ا إ

م�ل، وت��از ه�ه ال���قة  1800م�ل، و��ا م� سف�ح ج�ال ��روس ش�اال إلى خل�ج ع�ن، أ� ما ی�لغ  800

ب�ج�د ثالث ��ق مائ�ة ف�ها، وهي نه� ال��ل وال��� األح�� ث� نه� الف�ات وال�ل�ج الع��ي، ��ا إع��� أن بالد 

                                                           

  . 69ص. ، ساب�م�جع م��� رز��،  - 1

) األرماداArmadaئ�ات ود�ا�ات ت���ك ب����� م���ك، أ� ال��� ال���� ا): �ل�ة إس�ان�ة وتع�ي أس��ل أو ع�ارة ����ة، ��ا تع�ي ت��عا ����ا ل��اخ� و�

  ال���� الع�د والع�ة.
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، إال أن رؤ�ة "ماك��ر" إلم��اد ال�ول الع���ة ما 1ا ب��ا ب�� القل� ال��الي والقل� ال����يالع�ب نف�ها ت��ن ���ق

ب�� نه� ال��ل غ��ا و�لى نه� الف�ات ش�قا ه� خ�أ فادح وقع ��ه "ماك��ر"، ألن ال�الد الع���ة ت��� إلى أ�ع� م� 

  .2ه�ه ال��ود

  1919 ال�ع�لة عام قل� العال� ح�� ماك��رن���ة  ):02( خ���ة رق�
  

  

  http://www.almerja.com/reading.php?idm=35683ال���ر:  

  

" عام Heartland /وفاته �أر�ع س��ات أعاد "ماك��ر" ص�اغة أف�اره ع� ن���ة "قل� العال�" أو "الهارتالن� وق�ل

مقال ن��ه �ع��ان "ال���� ال����ی� وغ�و العال�" في م�لة ال��ون ال�ارج�ة في ع�دها م، وذل� في 1943

 - ، ح�� إق��ع م� "قل� العال� 3م، ح�� إت��� أراءه ��ه �ال�اق��ة ع� ذ� ق�ل1943ال�اص ��ه� ج�ان 

األراضي ال����ات�ة " أراضي س�����ا ال����ة ال����ة وراء نه� ال����ي، وأ�ل� على تل� Heartlandالهارتالن� 

" على إس� نه� "ل��ا" و�ال�الي أخ�ج ه�ه األرض م� الهارتالن� إلى الهالل ال�اخلي، Lenalandالقل�لة ال��ان إس� "

إلى أقال�� في العال� لها أه��ة م��ق�ل�ة س�ف ت��ن ذات أه��ة إس��ات���ة في  1943ك�ا أشار "ماك��ر" عام 

  .4ل�� األ�ل�ي ال��اليم�اجهة "الهارتالن�" وم�ها اإلق
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م� م�احة ال��ة األرض�ة تغ��ها م�اه ال��ار،  9/12وج� أ��ا "ماك��ر" أن  1943وم� خالله تع�یله لعام 

م� م�اح�ها، ��ا الح� وح�ة ال��ار و�ت�الها ب�ع�ها ال�ع� م�ا ی��ر أن  3/12وأن ال�ا��ة ال ت�غلها س�� 

ب�ال م� تع�د أس�ائها: األ�ل��ي والهاد�  )World Ocean" (العال�ين�ل� عل�ها ج��عا إس�ا واح�ا ه� "ال���� 

���� العال�ي غ���ة على واله��� وال����� ال��الي وال����� ال����ي، وق� ت��و "ج���ة العال�" ال�ي ���� بها ال

�قة ت��ح إذا ن�� ع��ار أنها قارات وم���ات، ول�� ه�ه ال��ل�ق�� �ال��ز�عات ال�غ�ا��ة على ا ع��ادو اآذان م� ا 

ت���نا أن أورو�ا ما هي إال ش�ه ج���ة آلس�ا ال �ف�لها ع�ها س�� ج�ال األورال، وم�لها في ذل� م�ل اله�� ال�ي 

  .1ت��ن هي األخ�� ش�ه ج���ة صغ��ة آلس�ا، تف�لها ج�ال اله��اال�ا ع� ���ة القارة

ت��ل في  م�ل، وهي 3800ال���س� ل��افة  أما إف����ا ف��اجه أورو�ا وت�ل عل�ها ���احل ال��� األب��

ت�اال �امال ع� ���� ب�زخ ال����، و�ت�اال غ�� �امل ع� ���� م��� �اب ال���ب ال�ق� نف�ه �قارة آس�ا ا

ع�� ال��خل ال����ي لل��� األح��، وال �ف�ل ب��ه�ا س�� م��� ج�ل �ارق ال�� ���ل ال��خل الغ��ي لل��� 

��، ��ا أن  36 – �12 ج��ب إس�ان�ا وش�ال ال�غ�ب و���اوح إت�اعه ما ب�� األب�� ال���س�، و�ف�ل ب�

" أ� ال��� األب�� ال���س�؛ إس� مالئ� له�ا ال���، ألنه م��لح م��� م� ��ارة Mediterraneanإص�الح "

  .2الت���ة مع�اها ال��� ال�� ی��س� ال�ا��، وال�ا�� ه�ا ه� أورو�ا وآس�ا و�ف����ا

عَ� ��ه إلى أن ال�ه�ی� لـ "قل� العال�" أو  1943أن ال�ع�یل ال�� وضعه "ماك��ر" عام و���� مالح�ة 

ت�اد ال����اتي ول�� م� أل�ان�ا، وأك� أن ال��قف ال��اسي للق�� العال��ة ال " �أتي م� االHeartland /"الهارتالن�

��ا إس���ث م��لح ال��ض (األوس�) �ع��� فق� على ال��قع ال�غ�افي للقل� و�ن�ا على ال��اء ال��اعي أ��ا، 

ش�ال األ�ل�ي ب�� غ�ب أورو�ا وش�ق ال�ال�ات ال����ة األم����ة، وأك� �أنه ل� خ�ج ال����ات م������ م� 

ال��ب العال��ة ال�ان�ة س�����ن أع�� أو أك�� ق�ة ب��ة في العال�، وه�ا ال ب� م� اإلشارة إلى أن "ماك��ر" عام 

" م� م��د اإلع��اد على ال��قع Heartland /�����ل�����ة لـ "قل� العال�" أو "الهارتالن�ق� نقل أه��ة ال 1943

واإلرت�ا� �األراضي وسه�لة ال���ة للق�� القار�ة، إلى اإلع��اد على ال��ان والع��ان وال��ارد وال���� ال�ل��ة 

�ات ال����ة األم����ة، إال أنه في آراءه ل� �ع� أه��ة ����ة لل�ال 1904لل���ة، ��ا أنه م� ال�الح� أنه في عام 

ولعل م� ال�ف�� أن ن��� إلى أن "ماك��ر" ق� ت��ف م� ن��ء دولة في ، 3ق� أع�اها أه��ة واض�ة 1943عام 

                                                           

  .212، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 1

  .213 – 212، ص ص. نف� ال��جع - 2

  .174، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 3
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القل� ف����� م� ت���� إم��ا��ر�ة عال��ة و��ل� ت��ح "ج���ة العال�" قاع�ة ب��ة و����ة وج��ة مه�ة، ی�ی� لها 

ع�ق� ت مع روس�ا اتفاقا أم غ�وا، ��ا ا ال�الء، و�ان ی�� أنه م� ال���� ذل� ل� أن أل�ان�ا إت��العال� �أس�ه �

"ماك��ر" أن سالح ال�� ل�الح الق�ة ال���ة أه��ة أك�� م� الق�ة ال����ة، وأك� على أن اس���ام ال��ق ال����ة ال 

ال�ول ال����ة ق� ان�هى وأن تار�خ العال� ل�� إال  ی�� إال م� خالل إش�اف الق�ة ال���ة، وق� أك� أ��ا على أن عه�

  .1ص�اعا ب�� الق�� ال���ة والق�� ال����ة وأن ال��ادة س���ن لل�ول ال���ة

) �ان م� ال�ع� ف�ها على أ� ش�� مه�ا أوتي 1945 – 1939ففي س��ات ال��ب العال��ة ال�ان�ة (

ه�ه ال��ب أو ح�ى م��د ال��قعات الع��م�ة؛ ��ل م� ذ�اء وق�رة على ال���� ��ا س�ف ت��هي إل�ه أح�اث 

"ماك��ر" أنه إذا خ�ج� روس�ا م� ه�ه ال��ب م����ة على أل�ان�ا، فإن روس�ا س���ح أك�� دولة ب��ة في 

  . 2األرض، ح�� أنها س���ن ال�ولة ذات ال��قع االس��ات��ي األف�ل ألن قل� األرض ه� أق�� ح�� في العال�

�ول ال�ي ت����ع أن ت�ع ی�ها على قل� العال� س���ن هي ال�ولة الع��ى في العال�، ی�� "ماك��ر" أن ال

  :3و��جع ذل� لألس�اب ال�ال�ة

  أن ه�ه ال�ول س���ن في م�أ� ع� أ� ه��م إال م� ناح�ة الغ�ب. - 1

ت���ع ه�ه ال�ولة �أمان �اف ی��ح لها إس�غالل م�اردها و�م�اناتها، وت��ح دولة م�ق�مة في م�االت ال�راعة  - 2

  وال�ع�ی� وال��اعة، وم� ث� ت��ح ق�ة إق��اد�ة ���� ال ت����ع أ� دولة م�اف��ها.

ت، وم� ث� ت����ع أن س�����ع ه�ه ال�ولة أن ت��ي ق�ة ع����ة ع��ى ت��ح لها ال�حف في �ل اإلت�اها - 3

ت��سع في م�الها إلى أق�ى ح�، ففي أورو�ا ت��سع غ��ا وج���ا، وفي آس�ا ش�قا وج��ب ش�ق، ث� إلى ���ة 

  ال����ة ال����، وأما ���ة العال� ف����ن أم�ه سهال. 
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  1943عام ال�ع�لة ل "ماك��ر": ن���ة )03( خ���ة رق�
  

  

   /https://www.hindawi.org/books/81426250/1.4ال���ر:  
  

ل� ت��ى ن���ة "ماك��ر" �الق��ل في و��ه، و�ن�ا نال� شه�ة ����ة في أل�ان�ا ال�از�ة، وتلقف�ها م�رسة 

ال�����ل���� في م��نخ ب�ئاسة ال���ال "كارل ه�اسه�ف�"، ال�� إع��� مقالة "ال���ر ال�غ�افي لل�ار�خ" أع�� 

أع�� م� ه�ه ال�ف�ات القل�لة ��ائعة ج����ل�����ة،  ال����ات ال�غ�ا��ة العال��ة ج��عا، وأك� أنه ل� ی� ق� ش��ا

س���اتي في نها�ة ثالث���ات الق�ن الع����، م� خالل ال�أث��  –وه� ما جعل "هاوسه�ف�" ی�ع� إلى ت�الف أل�اني 

، به�ف ال�ص�ل إلى وضع ال�� 1" ال�� أله� "أودولف ه�ل�" ب�وره �ال���� م�هاR.Hessعلى تل���ه "رودولف ��� 

لى أرض قل� العال� ال�اقع ب�� آس�ا وأورو�ا، وه� ما ���� إلى ال��انة ال�ي �ان� ت���ع بها ن���ة "ماك��ر" ع

  .2اإلس��ات���ة في ص�اع الق�� العال�ي

  :3ن�قادات ع�ی�ة م�هاار "ماك��ر" إال أنها تع�ض� إلى اوعلى ال�غ� م� أه��ة وتأث�� ن���ة وأف�

 والهالل�� ال�اخلي وال�ارجي ال ��لح إن ال��قع ال�غ�افي ال�� إس���مه "ماك��ر" في ت��ی� قل� األرض – 1

عي ��ف�ده له�ا الغ�ض، وأن األف�ل م�ه ه� إس���ام ال���ار ال��ار� ال����ل في درجة ال���ر ال��ا

                                                           

  . 74، ص. م�جع ساب�م��� رز��،  - 1

  .175، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 2

  .176 – 175ص ص.  ،نف� ال��جع - 3
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احة "قل� األرض/ الهارتالن�" ق��اد�، وعلى ال�غ� م� ��� م�وال����ل�جي وم���� ال�ق�م االج��اعي واال

وض�امة م�ارده فإن ق�را ����ا م�ه ال ���ة ح�ار�ة له إال م� ح�� ال��وة ال�ع�ن�ة والع�� اإلس��ات��ي، وق� عل� 

  "قل� األرض/ الهارتالن�". "ماك��ر" إه��اما ����ا على ال��� ال��ی��ة في ت���� م��قة

م��قة "قل� األرض/ الهارتالن�" للغ�و وسل�ه م�اع�ه  ال���ر ال�اصل في الق�ة ال���ة ع�ل على ��ف – 2

وح�ای�ه ال�����ة وع�قه اإلس��ات��ي، ��ا جعل ح�وده ال��ال�ة وال�����ة ق���ة ال��ال، ��ا أن ال���رات 

ح�� م�اها وس�ع�ها وق�ة ت�م��ها ودقة  ال����ل�ج�ة في م�ال األسل�ة ال��و�ة وال��ار�خ العاب�ة للقارات، م�

ت�ج�هها وت���ها للع��ات ل��ل إلى غای�ها م� دون ال�اجة إلى تقابل الق�ات الع����ة؛ �ل ذل� أضعف م� ���ة 

  أرض القل� اإلس��ات��ي وم�اع�ها وح�ای�ها ال�فا��ة.

ع������ ه�ا ج���ة م��از�ة األضالع � �ن�قاده لـ "ماك��ر" ی�� "ف��ج��" أن ال�ا��ة ��ارة ع� ج���تافي  – 3

ت��ل العال� الق��� وج���ة أخ�� ��ارة ع� األم������� و�ل�اه�ا تقعان في م��� ع��� أو ����، و��ق�� م��از� 

  ال���اء أك�� م�ا �ف�له�ا ال���.األضالع ه�ا على ق���� تف�له�ا 

  ��ا أن ال���ر العقائ�� ق� �غ�� ����ا م� أ�عاد ال��رة ال�ي رس�ها "ماك��ر".  – 4

ن�قادات، ن�� ه�اك إع��افا ص���ا م� جان� واضعي اإلس��ات���ات إال أنه وعلى ال�غ� م� �ل تل� اال

أل�ان�ا م� ال����ة  ال��ی�ة في ال�ول الغ���ة واأل�ل��ة، إذ ی�ون �أن "ماك��ر" �ان على ح� في آراءه إذ ل� ت����

على األراضي ال�اج�ة ب�� ال��مان وال�الف، وأص��� ه�ه األراضي م� ال�ل��� إلى ال�لقان �لها في دائ�ة ال�ف�ذ 

 ألراضي، �ع� إن�قاده� له �أن "قل�ل��� ه�ه ا ال����اتي، ال�� �ان م�هال ���� م�قعه في "قل� العال�/ الهارتالن�"

 -  م�هال ل��� العال� تأه�ال تاما، ��ا أن آراء "ماك��ر" ق� أث�ت في ال��� األن�ل�العال�/ الهارتالن�" ل�� 

الت م���ة م� حلف ش�ال األ�ل�ي إلى حلف ج��ب ش�ق آس�ا ما هي إال م�او  أم����ة، ف�ل األحالف إب��اء

�ع� ال��ب العال��ة  ة ه�ا إلى أنهار " وال����ة على الهالل ال���� بها، وت��ر اإلشل����� م��قة "قل� العال�

وص�ة  ال�ان�ة ب�زت على ال��ح أح�اثا ج�ی�ة في دول العال� أثارت ال���ك ح�ل آراء "ماك��ر" ���ل عام

ت���قها في الع�� ال�الي، وم�ها ما ت�ه�ه م��قة ال�ل�ج الع��ي وال��ق األوس� ���ل عام م� أح�اث، وما 

����ة األم����ة في الف���ام، و�ه�ر ق�ة ال��� ذات ال��ت��ات شه�ته م�ا�� ج��ب ش�ق آس�ا وه���ة ال�ال�ات ال

  . 1ال�����ة وال����ة ال�ي ت�هلها ل���ن ق�ة عال��ة م�ث�ة في م��قة الهالل ال�اخلي
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  )Nicholas John Spykman" )1893 – 1943"ن���الس ج�ن س����ان لـ ن���ة إ�ار األرض:  - 2

ال���ة في ال�����ل���� م� ال��یهي ال�ع��ج على أف�ار "ن���الس ج�ن ع�� ال��ی� وال��� في ن���ة الق�ة 

) اله�ل��� ال��ل�، األكاد��ي األم���ي وأس�اذ العالقات Nicholas John Spykman ()1893 – 1943" (س����ان

��ل� ص���ا " األم����ة، وق� �ان Yaleة وال�� شغل م��� م�ی� معه� العالقات ال�ول�ة في جامعة "ی�ل ال�ول�

� للعق��ة مه��ا �ال��ق األوس� وآس�ا، ��ا �ان ی�رس عل� ال��اسة في جامعة �ال�ف�رن�ا، وه� مع�وف �أنه الُ���ِّ 

" ب�جه خاص، وال�ي سع� ال�ال�ات ال����ة Containment" أو "Endiguementح��اء "األم����ة ال�اصة �اال

ل�� قائ�ا ب�اته إال  �ن �ان ال��رج في ف�� "س����ان" في عق��ةاألم����ة ل����قها في م�حلة ال��ب ال�اردة، و 

، ��ا �ع� "س����ان" أح� ال�واد األوائل لل����ة ال�اق��ة وأح� م���� العالقات ال�ول�ة، وال�� ر�� في أ��اثه ج�ئ�ا

تف��� العالقات ال�ول�ة  على العالقة ب�� ال�غ�ا��ا وال��اسة ال�ول�ة، وااله��ام �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ��قل ح��� في

  .1و��ق تفاعل األ��اف ال�ول�ة ض�� ال��ام ال�ولي

و�ع� "س����ان" أ��ا م� رواد ال��رسة األم����ة ال��ی�ة في ال�����ل����ا، و��ه فق� ع�ف ال�����ل����ا أو 

ل�ا فإنه ی�� �أن دراسة ال�����ل���� �أنها "وضع س�اسة ال�المة واألم� لل�ولة على أساسا الع�امل ال�غ�ا��ة"، 

ال��قع ال�غ�افي لل�ولة �ع��� ذا جان� ���� م� األه��ة لفه� س�اس�ها ال�ارج�ة، وال�الم في رأ�ه ال ���ن م�ع�ا 

إال �الق�ة ل�ا ب�أ�ه ال ت����ع وضع أس�ه س�� ال�ول ال����، وق� �ان "س����ان" م�ر�ا لعامل ال�م� في 

���ل����ي ی��قف على م�قعها ال�غ�افي ال�اب�، وعلى عالقة ه�ا ال��قع ���اك� ال�����ل����، ف���� ال�ولة ال�

  . 2ال�قل في ال��اسة العال��ة، ول�ا �ان� م�اك� ال�قل ه�ه في تغ�� فإن ���ة ال��قع ال�غ�افي لل�ولة أ��ا في تغ��

� األرض/ الهارتالن�"، وذل� م� ��ح "س����ان" أف�اره وال س��ا تع�یله أو إن�قاده لف��ة "ماك��ر" ح�ل "قل لق�

ال�� ��ع �ع� وفاته ���ة ق���ة ج�ا وت��ی�ا في عام  )The Geography of Peace" (خالل ��ا�ه "جغ�ا��ة ال�ل�

ه�� "س����ان" �الق�ة ودورها في العالقات ال�ول�ة و�أه��ة ال��ل�ل ال�����ل����ي في ت���ل م�هاج ا وق� ، 1944

ح�ل� ال��ارة في ال��ون ال�ول�ة، ل�ا اال�ي، في وق� �ان� ��ه ال��ب العال��ة ال�ان�ة ق� ��ه� ل��ادة ال�ل� الع

رأ� "س����ان" �أنه ال ���� ت�ق�� ال�الم أو ال�ل� إال �إقامة ض�ان أم� ج�اعي ب�� ال�ول، وق� ی���ل �إقامة 

ال��  خالل ت���ل ن�ع م� ال����� ال�وليم���ة دول�ة ���ن لها ال�أث�� ال�افي ل���� مه��ها أو ق� ���ن ذل� م� 

أن �ه�ر ی�د� إلى ت�ازن الق��، ول��ه في ال�ق� ذاته ق� وجه إن�قادات لع��ة األم� آناذاك، ف��� "س����ان" 
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م��لة األم� تع�د إلى ع�م ال��اواة في ت�ز�ع الق�ة الع����ة ب�� ال�ول ال�ي ت��� في م���عة دول�ة ول�� م� 

، و�ن ع�م وج�د سل�ة دول�ة عل�ا ی��ح لل�ول ال���ة في عالقاتها ال�ارج�ة، وه�ا ه� أح� أس�اب دون ح��مة دول�ة

ال��اع ب�� ال�ول لل�ص�ل إلى الق�ة، وم� أجل ال�ص�ل إلى ت�ق�� ال�الم العال�ي ی�� "س����ان" �أن ه�اك ثالثة 

  :��1ائ� ل�ل� وهي

  عها ل��ق�� أم�ها الق�مي.ال���قة الف�د�ة و���ج�ها ت��ل �ل دولة ما في وس .1

  ���قة ال�عاون ال��ائ�ة م� خالل اإلت�ادات أو على أساس تق��� ال��اع�ات. .2

  ���قة األم� ال��اعي القائ� على أساس ال���ول�ة ال��ا��ة. .3

 -و���ا ی�عل� �آراء "س����ان" وأ� ن�ع م� الق�ة ی���ها و�ف�لها و��ع� إل�ها، ن��ه ی�ف� مع "ألف�د ماهان" 

في إس��ات����ه ال�ي تق�م على م�اه�ة ومعارضة تف�ق  –�� س����ق إلى أف�اره في ن���ة الق�ة ال����ة الحقا وال

أو س�ادة "قل� األرض/ الهارتالن�"، ول��ه ال �ع�ي أنه �ف�ل أو ی�ع� إلى الق�ة ال����ة، إذ أنه ل� ی�ف� مع "ماهان" 

�اره و�ع�� �أف�ار وآراء "ماك��ر" ��ل شيء ما ع�ا ال��ائج في س�ادة الق�ة ال����ة بل �قي م�أث�ا في �ل أف

��ع� أن درس "س����ان" ��ل اه��ام أع�ال "ماك��ر" تق�م ���اغ�ه ل���� ج���ل����ي أساسي ���لف ، 2ال��اس�ة

األه��ة قل�ال ع� أن��ذج "ماك��ر"، و�ان� ف��ة "س����ان" األساس�ة تق�م على أن "ماك��ر" ق� �الغ في تق��� 

، ف�ان "س����ان" ی�� أن ال�ار�خ ال�غ�افي لـ "اإل�ار Heartland /قل� العال�/ أو الهارتالن�ـ "ال�����ل�����ة ل

ل ال�ا��ة" ح�� ما رأ� "ماك��ر"، وفي رأ� Rimlandالقار�/  ن م� تلقاء نف�ه، ول�� ب�أث�� "ُرحَّ " ق� ت��َّ

  .3هي مف�اح ال����ة العال��ة "Rimland"س����ان" ف���قة "اإل�ار القار�/ 

ه�ا �ع�ي أن "س����ان" ق� درس وتف�� ب�قة آراء "ماك��ر" ف�أ� أن "قل� العال�/ الهارتالن�" ح�� رأ� 

وق�ل "ماك��ر" أو ال�� ح�ده؛ ���ل إقل�� جغ�افي ال ی���ع �أ� صفات تأهله له�ه ال��ادة أو ال���� ال���� ال�� 

وح�� رأ� "س����ان" قل�ا م��ا ال ی��� �ال��اة، و��ل م� ال��ال على م�اه وضعه ��ه "ماك��ر"، فق� �ان 

م����ة و�قع ج�ء ���� م�ه في ال���قة الق���ة، ث� م��قة الغا�ات ال������ة، ��ا ی���ن ج�ء ���� آخ� م�ه م� 

، وما ه� م�ج�د ص�ار� حارة ج�داء، ��ا أن درجات ال��ارة ��ه م��ف�ة وم� ث� ت��ن م�ارده ال�را��ة ض��لة

م� م�ارد م����ة أو معادن �ال��ی�؛ م����ة في روس�ا األورو��ة ول�� س�����ا وأن ه�ه األخ��ة هي م��قة ت�ل�ل 
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س�اني، و��ل� إع�ق� أن م��� اإلت�اد ال����اتي في وق� ما س��عف ن���ا إذا ما تق�م� �ل م� اله�� وال��� 

"قل� األرض/ الهارتالن�"، ف�� ه�ا ت��ح ال���قة ال�ي إرت�� عل�ها إلك��ا�ه�ا �ال��ان ول��اورته�ا ل���قة 

ه�� �ه أ�ل� عل�ه "حافة ا "س����ان" وهي على الع�� م� ت���� "ماك��ر"، فق� أوضح "س����ان" أن ال��اق ال�� 

  .Rimland"1األرض/ ال���الن� 

/ أو إ�ار ال�افة)، وال�� ��� م� وجهة ن��ه أك���ة Rimlandاق��ح "س����ان" ف��ة "اإل�ار القار�" (لق� 

وآس�ا ال�غ�� وال����ة الع���ة و�ی�ان وأفغان��ان  –ماع�ا روس�ا  –س�ان العال� فه� ���ل �ل م� قارة أورو�ا 

وج��ب ش�ق آس�ا وج�ء ���� م� ال��� و��ر�ا وش�ق س�����ا، ح�� ی��صل "س����ان" �ع� ه�ا ال���ی� ال�غ�افي 

  :   3ق��اح ال�عادلة ال�ال�ةإلى ا �2قة األك�� ح���ة في العال�لل��

  ��ع أن ����� على م��قة أوراس�ا.���" Rimlandاإل�ار القار�/ "أن م� ی���� في  .1

  م� ����� على أوراس�ا ����� على العال� ��ل و���� م��� العال� ب���ه.أن و  .2

، س�اء تعل� األم� Rimlandوه�ا �ع�ي أن ال�فاعالت األك�� ح���ة ��� أن ت��ل م��قة اإل�ار القار�/ 

وفي ه�ا اإل�ار ، 4في ب�اء األحالف الع����ة أو ن�� ح�ام م� الق�اع� أو ال��� ع� أص�قاء في ه�ه ال���قة

م� م��قة القل� أو قل� األرض في ن���ة  �ع�ق� "س����ان" أن حافة أوراس�ا ر��ا ت��ن أك�� أه��ة إس��ات���ا

"ماك��ر"، وذل� إذا أم�� إقامة م�اك� ص�ا��ة ونقا� إت�ال ح�ل ب�ها، ولعل ه�ا ال�ف��� ���ل ال�ل��ة ال�ي قام� 

  .5عل�ها ن���ة "اإلح��اء" ال�ي ��حها "ج�رج ���ان" عق� ال��ب العال��ة ال�ان�ة ل����� اإلت�اد ال����اتي

ال�� إه�� �ه "س����ان"، ق� وج� أنه أك��  " أو األوراسيRimlandإن ن�اق ن���ة "حافة األرض/ ال���الن� 

" وع�ى بها تل� ال��ا�� ال�احل�ة Rimlandأه��ة م� "قل� األرض/ الهارتالن�"، وق� ح�د "حافة األرض/ ال���الن� 

وال��ار ال�ارج�ة ال�ي ع�� ع�ها "ماك��ر" �الهالل  ال���ة وال����ة ال�ي ت��س� ب�� "قل� األرض/ الهارتالن�"

وآس�ا ال�غ�� وش�ه ال����ة الع���ة  –�إس���اء روس�ا  -ال�اخلي أو الهام�ي، وت�� ���ل خاص أورو�ا القار�ة 

والع�اق و�ی�ان وأفغان��ان واله�� وج��ب ش�ق آس�ا وال��� و��ر�ا وش�ق س�����ا، وق� ع� "س����ان" �ل ال��ا�� 

) ب�� ق�ة Crush Zonesن�ماج (ال��ام أو ا"؛ "م�ا�� إص��ام" أو Rimlandل�ي ت��ها "حافة األرض/ ال���الن� ا
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ب�� الق�ت�� في زم� ال�ل�، وق� تع�ض� دول  )Buffer Zonesال�� وق�ة ال��� في زم� ال��ب، و"م�ا�� عازلة" (

ال���ة م��لة في روس�ا ولع�وان الق�� ال����ة م��لة " في ال�اضي لع�وان الق�� Rimland"حافة األرض/ ال���الن� 

في ب���ان�ا وال�ا�ان، وله�ا فإن على دول ه�ا ال��اق ال��� وال���� أن تع�ل على ح�ا�ة نف�ها على ال��ه��� 

  .1ال���ة وال����ة

ی�جع في رأ�ه " أو ال�افات أو األ��اف Rimlandإن ت���� "س����ان" على م��قة "حافة األرض/ ال���الن� 

  :2إلى أه���ها ال����لة في

  أن ال��اق أو اإل�ار أو ال���الن� ال��ادمي أو العازل ��� ع�د ����ا م� س�ان العال�. .1

  ���از اإل�ار أو ال���الن� ���ارده ال�را��ة وال�ع��ة وال�ع�ن�ة الغ��ة وال����عة. .2

ا�� القار� وال��ار ال�اخل�ة، وعل�ه فإنه ی���ع ����ة ���از اإل�ار أو ال���الن� �أنه �ع� م��قة إل�قاء ب�� ال� .3

  ال��ق ال���ة وال��ق ال����ة ال�اخل�ة ال�ي ت�القى مع �ع�ها.

���ع ال���الن� ب�� الق�اع� ال���ة ال�اب�ة على األرض والق�اع� ال���ة العائ�ة أو ال�����ة في ال��ار  .4

  ال�اخل�ة.

�ارجي" فق� أ�ل� عل�ه "س����ان" �ا وأس��ال�ا والعال� ال��ی� أو "الهالل الأما �ال���ة ل����ان�ا وال�ا�ان و�ف���

، ق�اها ال��اس�ة س� الق�� ال�ارج�ة، ورأ� أن أث� إف����ا س���ن م��ودا ن���ة لل��وف ال��اخ�ة، م�ا ��عفا

������� للق�ة ال��اس�ة، ت�ت�� وفي نف� ال�ق� ر�� "س����ان" على أه��ة م�قع ال��ر ال����ان�ة وال��ر ال�ا�ان�ة 

أو ت��ل �أوراس�ا م� الغ�ب وال��ق على ال��الي، وأوضح أن ت���ع ال��� واله�� س�ه�د سالمة "قل� األرض/ 

الهارتالن�" في ال���ق�ل، و�ال���ة ل���ة ال��ا�� ال�ي ت��ل الق�ة ال�ارج�ة فق� وج� "س����ان" في أس��ال�ا م�ا�� 

م� ح�ى �ال���ة إلف����ا، أما ال�ال�ات ال���ة األم����ة فهي م���رة ب�� أ��اف أوراس�ا م� عازلة �ع��ة ونف� األ

الغ�ب وال��ق وت�ف�ق أوراس�ا على أم���ا ال��ال�ة في ال��احة ��ا أنها ت�� ع��ة أم�ال س�انها، و�ف�ل ال���� 

رؤ��ه لل��قف ال�ولي ق�� "س����ان" العال� وفي ، 3األ�ل�ي وال���� الهاد� ه�ا العال� ال��ی� ع� العال� الق���

على ق���� ه�ا الق�� ال��قي و��� �ل م� قارة أوراس�ا و�ف����ا وأس��ال�ا، والق�� الغ��ي ال�� ی���ن م� 

األم������� ال��ال�ة وال�����ة، و�قارن "س����ان" ب�� الق���� ف�ه� له أن الق�� ال��قي ���ق األم������� م� 
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، وأن م�اح�ه م�ت�� ون�ف �ق�ر م�احة الق�� الغ��ي، ��ا أنه م� ح�� ال��ان واإلت�اع وال��لح�� ال��قع 

  .1أك�� ��ق�ار ع��ة أضعاف في ذل� ال�ق�

  لـ "س����ان" األرض �ارإ: ن���ة )04( خ���ة رق�
  

  

  /https://www.hindawi.org/books/81426250/1.4ال���ر: 
  

لق� �ان "س����ان" ���ى م� س���ة أل�ان�ا على القارة األورو��ة، وم� ث� على م��قة "قل� األرض/ 

الهارتالن�" األوراسي أو األوروآس��� و�ع�ها ال����ة على العال�، ف�ان ��عى لعق� ت�الف ب�� ال�ال�ات ال����ة 

��ع أل�ان�ا م� ت�ف�� م���ها العال�ي، ول��ه في ل األم����ة و����ان�ا �ق�ة ����ة، واإلت�اد ال����اتي �ق�ة ب��ة

" مف�اح ال��اسة العال��ة، وفي مع�ض تأك��ه على Rimlandم��قة "حافة األرض/ ال���الن�  ال�ق� نف�ه رأ� في

ي ال�ل� إل�ه ال�ال�ات ال����ة األم����ة ف أن اله�ف ال�ئ��ي ال�� ��� أن ت��لع "س����ان"ال�ور األم���ي رأ� 

ت�اد ب�� م�اك� الق�ة في العال� الق��� ���ن م�جها ض�ها، ف�اد� ت�عا ل�ل� �إقامة ��ب، ه� م�ع ح�وث أ� اوال

ت�الف ب�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة واإلت�اد ال����اتي و����ان�ا لل�فا� على ال�الم في العال�، ف��أ� "س����ان" 

  .����2 أن ی�ج� ن�ع م� اإلس�ق�ار في العال�أن ه��ا تعاون إلى جان� ت�ازن الق�� في أوراس�ا 

ف�ع �ه�ر ال�ال�ات ال����ة األم����ة �ق�ة ���� والس��ا في نها�ة الق�ن ال�اسع ع��، أج�� "س����ان" ن�عا 

ال��� ال�� �ان ال��اع عل�ه تار���ا في وق� ل� ت�� ال�ال�ات  –م� اإلسقا� ال�ار��ي لل��� األب�� ال���س� 

 Midland" (على ال���� األ�ل�ي، ف��ح مفه�ما ج�ی�ا ه� "ال���� األ�ل�ي –ال����ة األم����ة ق� رأت ال��ر 
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Ocean( ع�ى أن دور ال���� األ�ل�ي في العال� أض�ى �ع� أن دخل� القارة األم����ة في س�اق ال�ار�خ�� ،

ل���� ال�� شه�ته القارات الق���ة ��اثل م� ح�� م�قعه اإلس��ات��ي، ما �ان عل�ه ال��� األب�� ال���س� في ا

ال�ار�خ الق��� ألورو�ا وغ�ب آس�ا و�ف����ا ال��ال�ة، وه�ا ی��� "س����ان" ال���ى ال�� ت���� ��ه ال�ال�ات ال����ة 

ب��الف ال�ال�ات ال����ة األم����ة مع دول أورو�ا الغ���ة األم����ة على العال� ح�� رأ�ه، وم� ث�ة ی�صي 

إلى أن ال��ارة األم����ة ال��ی�ة ��ا ی�� "س����ان" هي  ال��ا��ة لل���� األ�ل�ي وخاصة ب���ان�ا، �ال���

� إم��اد لل��ارة األورو��ة الغ���ة، ف�� وجهة ن��ه أن ال���� األ�ل�ي ��ف�ه ال�ي �ع��ه إ�اها وهي "ال���

�ا ال عامال فاصال ب�� القارات ��ا ی��و في ال�اه�، و����ل ه�ا ال���� األ�ل�ي في �حِ ال���س�" ���ح عامال مُ 

وما  ،ت��ر "س����ان" إلى ن�ع م� ��� داخلي شأنه في ذل� شأن ال��� األب�� ال���س� في ال�ار�خ الق���

في إشارة إلى ال�ؤ�ة األس��ر�ة  ض�ة هي قارة "األ�ل����"ارة إف��اب�� القارت�� ���ل ق �عه ه�ا "ال��� األ�ل�ي"��

ال�ي شغل� األق�م�� وت��ث ع�ها أفال��ن، وهي رؤ�ة ت�عل� �قارة غارت في ال��اه ت�عى "األ�ل����" غ��ها 

ها أ� ال���� األ�ل�ي، ف�� م���ر "س����ان" ه�ه القارة اإلف��اض�ة ال�ي ت�ألف م� �ال���� ال�� ���ل إس

وم���ها الع��ي، وق�تها ت���ل في ال�ال�ات ال����ة  ال��ال�ة وأورو�ا الغ���ة هي رأس العائلة األ�ل��ة أم���ا

األم����ة، و��ل� ی�� "س����ان" �أن ال��الح األم����ة م� ال��ورات اإلس��ات���ة ألورو�ا الغ���ة، وه�ا ��ل 

أ� حلف ال��ال  –�ان س�اق ��ه، وال�� إت�ح دوره إلى ال����� ل�لف ال��ال األ�ل�ي ال�� ��حه "س����ان" و 

�ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة، ذل� ال�لف ال�� ش�ل األساس أو األداة ال��س��ة ال������ة الع����ة  –األ�ل�ي 

لل�ع��� الغ��ي، إلى جان� إقامة ت�الفات ع����ة أخ�� م� ق�ل ال�ال�ات ال����ة األم����ة، فإلى جان� حلف 

ع��ي وال��ق األوس�، وحلف ج��ب ش�ق ال��ال األ�ل�ي أ��� حلف �غ�اد في ال���قة ال���او�ة م� العال� ال

آس�ا في م��قة ال��اح ال��س��ة م� آس�ا، ف�ل ه�ه األحالف ال�الثة جاءت م��افقة مع ن���ة اإل�ار أو الق�اعات 

األساس لألرض ال����ة أو اإل�ار، و���� إع��ار ه�ا ال���� األولي في ع�ل�ات اإلح��اء، هي ج��س�اس�ة 

 1946م� "ج�رج ���ان" في عام  لج�ة به�ف إح��اء ال�����ة، وه�ا ی��� و��� �ی�ی�ل� وضع� في خ�مة اإل

على ت���� خاص�ة أه��ة األرض ال����ة في م�اجهة  1947وال�ئ�� األم���ي ال�اب� "هار� ت�ومان" في عام 

   .1ال�����ة ق�ل �ل شيء
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د�ة ال�ي عق�تها ال�ال�ات ال����ة ول� �ق��� األم� على األحالف فق�، و�ن�ا ��ل� على ال�عاه�ات اإلنف�ا

األم����ة مع دول ع�ی�ة في م�ا�� ال��ق األق�ى، �ال�عاه�ة مع ال�ا�ان ومعاه�ة ف�م�زا، وج���تي مات�� 

و�ذا ن��نا إلى ال��اقع ال�غ�ا��ة  - سا�قا  –�ة مع ف���ام ال�����ة هو����� وال�عاه�ة مع ��ر�ا ال�����ة و��ل� ال�عا

في ه�ه األحالف الع����ة وال�عاه�ات اإلنف�اد�ة ی��ح أنها ت��اشى مع ال��ا�� ال�ي ح�دها لل�ول األع�اء 

، ودعا ف�ها إلى إ��اد ق�ة ع����ة ����ة ت���� Rimland"س����ان" في ن���ة اإل�ار أو األ��اف/ ال���الن� 

��قا ع����ا م��اس�ا، ف���  �ب�عل�ها ال�ال�ات ال����ة األم����ة وت���� على م�ا�� الهالل ال�ارجي، وت

تل� الق�ة وس���ت على تل� ال��ا�� ت��ن ق� أح��� س���تها على ال���قة ال�����ة  "س����ان" إذا ما وج�ت

لقل�، وق� أوض�� م�حلة ما �ع� ال��ب ال�اردة تأث�� "س����ان" وأف�اره في إس��ات���ة ال�ال�ات ال����ة األم����ة ل

وال س��ا ت�ز�ع الق�اع� الع����ة األم����ة م� خالل ال��ب ال�اردة على حافات وأ��اف القارات، وهي ت�ضح ����ة 

�ل�ي وم�اص�ة القارة األوراس�ة، و��ا ت�س�ع حلف ال��ال إع�اء أه��ة إس��ات���ة لل���� ال���س� أ� األ

  .1ل�الح ق�� ال��� "Rimlandاإل�ار/ ال���الن� "األ�ل�ي ن�� ال��ق، وه� ما �ع�ي ت�س�ع م�احة م��قة 

وت��ر اإلشارة ه�ا إلى أن ال��اسة األم����ة تع�� إلى ت���� أف�ار "س����ان"، فال�الة ال��ال�ة ال�ي ی�اها 

هي القارة ال��ا��ة لل��� إشارة م�ه إلى أه��ة م�قع ال���، ���ا أن ال��� ت���� في معارضة  ح��ه

األم� ال�� جعل ال�ال�ات ال����ة األم����ة ت�جع  –خاصة ف��ة الق��عة ال����ات�ة ال����ة  –اإلن�فاعات ال�وس�ة 

وهي ال��اسة ال��ی�ة ول��� تل� ال�اصة إلى م��� ج��س�اسي، ف�ق�م ب�فع ال��� إلضعاف اإلت�اد ال����اتي 

�اإلح��اء في آس�ا ال�ي س�ل� في ف�� "س����ان"، و��ل� ت��� اإلس��ات���ة األم����ة األرض ال����ة أو 

اإل�ار ال���ي إلى األرض ال�����ة ال�ا�ان�ة ���اولة ألخ� قل� األرض ال����ات�ة أو ال�وس�ة م� ال�لف مع ع�م 

  .�2فاعات ال�وس�ة ن�� ال��ار ال�اف�ةت�اهل م�اوالت اإلن

إقامة م�اك� ص�ا��ة ونقا� م� خالل ال��� ح�ل  س��ات����� آخ��� �ف��ة "س����ان"مف���� والق� تأث� 

و�ال�الي س���قل الق�ة ال�����ة إلى ال�ول ال����ة (ال�ي ت��ح ب�ورها الق�ة ، اإل�ار القار�  إت�ال ح�ل ب�

أوسع) وه� ما ی�د� إلى ح�وث ت��الت ج�ه��ة في م��� الق�ة ال��اس�ة واإلق��اد�ة، ال�����ة في ن�ام دولي 

إلى ص�اغة م���عة م� ال�ع���ات في ��ا�ه "دراسة  )Arnold J. Toynbee" (وه�ه الف��ة ق� قادت "أرل�ن� ت����ي

 1930"، ح�� الح� "أرل�ن� ت����ي" ع��ما ��� ع� ال���� ال���� ألورو�ا عام A Stydy of Historyلل�ار�خ 
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وه�ه ال�ول ، 2" "ت�اجع ال�ول األورو��ة أمام دول العال� ال�ارجي ه� ال�اص�ة األك�� وض�حا ما �ع� ال��ب؛ 1أن

أك��ها ق�ة وت�قع �ه�ر ة األم����ح�� "أرل�ن� ت����ي" ذات ح�� هائل مقارنة �أورو�ا، ف�ان� ال�ال�ات ال����ة 

ع�القة آخ��� ذات ی�ما أ��ا م� م�ل اإلت�اد ال����اتي وال��از�ل و���ا وال��� واله��، وق� علل ه�ا ال���ر 

ب�ج�د قان�ن شامل ی���ل في: م�ل م��� الق�ة إلى ال���ل م� م��� ال��ام ال�ولي (�ق�� دول أورو�ا) إلى أ��افه، 

� األن��ة ال�ول�ة (وق� أس�اها ال��ارات) ت��ل إلى ال��اغ� في ال��� و�لى وق� الح� أن الق�� في م�اك

  . 3خ��عها في نها�ة ال��اف ل����ة الق�� ال���� على أ��اف ال���

  :ةال����الق�ة ن���ة  - 3

ال����ة تع�ي ع�� م��هل ال��ی� ع� الق�ة ال����ة ال ب� م� ال����� ب�� الق�ة ال����ة والق�رة ال����ة، فالق�ة 

الق�ة ال�قاتلة وال��ل�ة �األسل�ة ال����ة ال�ئ���ة ال�ي ��ق�ورها إن�از الع�ل�ات ال���قلة أو ال�����ة ال�ي ت�اه� 

بها أص�اف أخ�� م� الق�ات ال��ل�ة �الق�ات ال���ة وال�فاع ال��� والق�ات ال���ة، أما الق�رة ف�ع�ي الق�ات 

لق� أدت و ، �4 ال��ار�ة وت�ه�التها ال����ة �ال��انئ ال����ة وم��آتها األخ�� ال����ة م�افًا إل�ها ج��ع ال�ف

إلى تغ��� ال���اس اإلس��ات��ي للعال�، و�لى إت�اع أ�عاده ال����ة، و�لى تغ��ات  –خاصة  –اإلك��افات ال�غ�ا��ة 

واسعة ال��اق في أه��ة ال��اقع ال�غ�ا��ة، و�ه� في ه�ه الف��ة ��ا �ع�ف ����س��ات���ة "الق�ة ال����ة" ��ل 

ب�� ال�ا��ة وال�اء، و�ال��ز�ع ال��ی� وض�ح، وارت��� ه�ه اإلس��ات���ة �األ�عاد ال��ی�ة للعال�، و�العالقات ال��ی�ة 

أله��ة ال��اقع ال�غ�ا��ة، و�ن�لق� ه�ه الق�� ال����ة (ال��تغال، إس�ان�ا، ه�ل��ا، ب���ان�ا، ف�ن�ا وغ��ها) ل����� 

  .5على العال��� الق��� وال��ی� معا -تق���ا  -

)"، وه� �Alfred T. Mahan )1840  - 1914 ماهان "ألف�د ثایأح� أن�ار ن���ة الق�ة ال����ة األدم��ال 

�س�ا ل����ة قائ� ���� أم���ي األصل �ان� أع�اله العل��ة �ارزة في ال����� الس��ات���ة ال��ب ال����ة، ومُ 

، ح�� �ه� �ل ذل� م� خالل ال��� ال�ي ألفها ح�ل 6نهائهاة ال����ة في ��� م��جات ال��ب واأول��ة الق� 

  م�ها:االس��ات���ة ال����ة وال�ي 

                                                           

، (ت�ج�ة: ع�� سع�� األی��ي)، (ب��وت: دار ال��اب الع��ي وم�س�ة م��� ب� راش� آل م���م، �ةال��ب وال�غ��� في ال��اسة العال�رو��ت غ�ل��،  - 1

  .223)، ص. 2009

2 - Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs, (London: Oxford University Press, 1931), p. 131. 

  . 224ص. ، م�جع ساب�رو��ت غ�ل��،  - 3

  .119، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 4

  .214، ص. م�جع ساب�ح�ام ال�ی� جاد ال�ب،  - 5

  .249، ص. م�جع ساب�عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 6
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 The Influance of Sea Power, Upon History" (1783 - ��1660ا�ه: "تأث�� الق�ة ال����ة على ال�ار�خ  – 1

، و���� الق�ل �أن ه�ا ال��اب ه� ال�� ح�ل شه�ته في ال�س� االس��ات��ي 1890) ال�� ن�� عام 1783 - 1660

، ن��ا ل��ن الق�ة ال����ة ق� أح�ث� تأث��ا فعاال في وال����ات ال����ة، ف��عان ما غ�� تار�خ ال��ب في ال���

  .1م��� ال�ع�ب

 The Influance of Sea Power upon theو��اب: "تأث�� الق�ة ال����ة على ال��رة الف�ن��ة واإلم��ا��ر�ة" ( – 2

French Revoution and Empire الق�ة ال����ة ، وال�� ر�� ��ه على دراسة وت�ل�ل دور 1892) ال�� ن�� عام

 .2في ت��ر وت�س�ع اإلم��ا��ر�ة الف�ن��ة ال�اب�ل��ن�ة

ور�� ��ه على دراسة القادة الع������  1897) وال�� ن�� عام The Life of Nelsonو��اب: "ح�اة نل��ن" ( – 3

  ال����ان��� ال��ار، ��ع�ى أنه ��اب م�عل� �ال��اج� للقادة الع������ وس��ه� ال�ات�ة.

 Navel Administration and Warfare someاب: "اإلدارة ال����ة وال��ب: �ع� ال��اد� العامة" (و�� – 4

General Principles وت�اول ��ه على وجه ال���ص مف�دات ال��ل�ل في ن���ة الق�ة  1918)، ال�� ن�� عام

  ال����ة.

 The Interest of American in Seaل" (و��اب: "اإله��ام األم���ي �الق�ة ال����ة: في ال�اض� وال���ق� – 5

Power, Present and Future ال�� ت�اول ��ه األ��وحات األم����ة اإلس��ات���ة ح�ل دور الق�ة ال����ة في ،(

  .3ح�ا�ة األم� الق�مي األم���ي

  .19124و��اب: "الق�ة ال����ة وعالق�ها �ال��ب" في عام  – 6

، ال�� حاول 1918) في عام Lessons of The War With Spainان�ا" (و��اب: "دروس م� ال��ب مع إس� – 6

��ه ب�ان أه��ة الق�ة ال����ة في ح�� ال��ب وت�ق�� األه�اف األساس�ة، وذل� م� خالل ال��ب ال�ي خاض�ها 

  .5ال�ال�ات ال����ة األم����ة مع اإلم��ا��ر�ة اإلس�ان�ة في أم���ا الالت���ة

األم����ة والعال��ة م��ه�ا في وساه� ��ل� في الع�ی� م� ال�قاالت في م��لف ال��ف وال��الت ال�ور�ة 

ب�اء ن���ة الق�ة ال����ة وم��را ل�ورها في ال��وب ب�� ال�ول، وفي نف� ال�ق� دأب م� خالل ه�ه األع�ال 

                                                           

  .371)، ص. 2010م��� اإلمارات لل�راسات وال���ث االس��ات���ة، ، (أب� ��ي: ال��ب ع� �ع�: دور ال����ل�ج�ا في ال��بب��� س����،  - 1

  .14)، ص. 2004، (ع�ان: دار أسامة لل��� وال��ز�ع، ن���ات ال����ة االس��ات���ة وص�اع ال��ارات��اس غالي ال��ی�ي،  - 2

  .249 ، ص.م�جع ساب�عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 3

  .314)، ص. 1997، (القاه�ة: دار الف�� الع��ي، أس� ال�غ�ا��ا ال��اس�ةعلي أح�� هارون،  - 4

  .14، ص. م�جع ساب���اس ال��ی�ي،  - 5
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و��ل� أثارت أف�ار "ألف�د ماهان" ، ��1ةس��ات���ة ال��ر�خ ال���� وم��نات االالعل��ة على ش�ح وتف��� ال�ا

ون���اته وم�ادئه االه��ام في ن�� األسا��ل ال����� في العق�ی� ال�ی� س�قا ال��ب العال��ة األولى في أورو�ا 

وأم���ا على وجه ال���ص، األم� ال�� جعله �ع� م� أه� ال������ ل����ة الق�ة ال����ة في حقل ال�راسات 

ح�� ��ادل �أن ال����ة �ان� هي ال���ل في ت��ی� ما إذا �ان� ال�ولة ع���ة أو غ�� ، 2ت���ةالع����ة واالس��ا

  . 3ذل�، وس�عان ما أص��� أف�اره لل��ب عق��ة ال����ة األم����ة

في أح� أع�اله األخ�� م� خالل ��ا�ه "ق�ا�ا آس�ا و�نع�اساتها على ال��اسات  "ماهان لق� �ادر "ألف�د

إلى ال�فاع ع� ف��ة مفادها "أن اله���ة العال��ة للق�ة ال����ة ���� ال�فا� عل�ها ب���  1900ر عام ال�ول�ة" ال�اد

ال����ة على م���عة نقا� إرت�از ح�ل قارة آس�ا"، وت�ل�� األه�اف اإلس��ات���ة له�ه الف��ة في إم�ان�ة ����ة 

، وه�ا ���� م��ر ن���ة اإلح��اء ال���قة أث�اء ال��ب الق�ة ال����ة �غل� ال���ات وال��اف� ال����ة للق�� القار�ة

 )Halford John Mackinder" (رس��ات��ي ال����اني "هارف�رد ج�ن ماك��ق�م ال�ف�� اال ال��اقال�اردة، وفي نف� 

ف��ته القائلة �أن ��لة أوراس�ا القار�ة هي قل� العال� وأن الق�ة ال�ي ت���� على ه�ه ال��لة (سا�قا  1904عام 

أل�ان�ا، حال�ا روس�ا) ته�د الق�� ال����ة (سا�قا ب���ان�ا، حال�ا ال�ال�ات ال����ة األم����ة) ال�ي ت�اق� ال����ة 

  .4ة) أ� ال��ة األرض�World Islandالعال��ة (

ال ش� في أن ال��� ال�ئ��ي وراء ب�وز دور الق�ة ال����ة في العالقات ال�ول�ة ه� اإلك��افات ال��ی�ة 

للعال� ال��ی� في الق�ن ال�ام� ع��، وما قام� �ه م� دور في نقل ال��ائع والع�ال وال���ش وال��ن وال��وة م� 

ل�ي أدت في نها�ة ال��اف إلى �ه�ر إم��ا��ر�ات ج�ی�ة ك��افات ال��ی�ة االعال� ال��ی�، �اإلضافة إلى اال و�لى

م�ل اإلم��ا��ر�ة ال����ان�ة وال��تغال�ة واإلس�ان�ة، و��اء ن�ام ت�ار� عال�ي أساسه الق�ة ال����ة ال�ي �ان� ت��ل�ها 

ال�ول�ة ق��اد ال��اسي على ت���ة ه�ه ال��حلة م� تار�خ العالقات ه�ه اإلم��ا��ر�ات، وق� اص�لح عل�اء اإل

�ع�و م��لل� العالقات ال�ول�ة إلى ب���ان�ا ال�ور ال���� في إب�از  ا�ال��حلة "ال������ل�ة" أو "ال��ار�ة"، وغال�ا م

س��ات���ة للق�ة ال����ة، م� جهة؛ ���� ال���عة ال�غ�ا��ة ال��ر�ة إلقل��ها، وم� جهة ثان�ة؛ ���� األ�عاد اال

                                                           

  .250، ص. م�جع ساب�عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 1

  .14، ص. م�جع ساب���اس ال��ی�ي،  - 2

  .372 – 371، ص ص. م�جع ساب�ب��� س����،  - 3

، (ال��ائ�: م��� ال���ث وال�راسات في العالقات ال�ول�ة، سل�لة دراسات ال�غ�� واإلس���ار�ة في األه��ة اإلس��ات���ة ل���قة ال�ل�ج الع��يع�ار جفال،  - 4

  .60)، ص. 2008، 02دول�ة، رق� 
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��ه ع�� م��ع��اتها م�� م�لع الق�ن ال�اسع ع��، القائ� أساسا على فعال�ة الق�ة ن�ام اإلت�ال اإلم��ا��ر� ال�� ب

  .1ال����ة في ال�قل وال��ا��ة وال����ة في أعالي ال��ار وال���ات ال����ة ال����ة (م��� ج�ل �ارق م�ال)

نقلها �ال��� إلى ال��ان ح���ا ��� "ألف�د ماهان" ع� الق�ة ال����ة فإنه؛ �ع�ي الق�ة الع����ة ال�ي ���� 

ال��ل�ب دون أن �ع�ي م��د األس��ل ال����، وم� ث� فإن ال���� في ال��ار �ع�ي ل��ه ال���� في الق�اع� ال���ة 

وال�ي ت��از �ال��اقع اإلس��ات���ة ال�����ة في ال�قل ال���� والق�اع� ال����ة ال�ي ت���ها أش�ال ال��احل م� جهة 

) 1830 - 1760ة م� جهة أخ��، و��� أن ال��رة ال��ا��ة ال�ي شه�تها أورو�ا ب�� (وع�� خلف��ها األرض�

دفع� ال�ول األورو��ة إلى اإلس�ع�ار ال��اسي وت���� م��ع��ات لها ���ا وراء ال��ار ل����� فائ� إن�اجها م� 

ائ�ة ل��انها ال�ی� ت�ای�ت ال�لع ال����عة ولل���ل على ال��اد ال�ام ال����عة ل��انعها ول��ف�� ال��اد الغ�

أع�اده�، واس��عى ه�ا إن�اء األسا��ل ال��ار�ة ال���ة ل�قل ال��ارة وال��اب ب�� ال��ق والغ�ب، وت��ر ال�الحة 

ال����ة ن���ة إلحالل ال��ی� م�ل ال��� في ص�اعة ال�ف� والس���ام ال��ار في ت����ها ب�ال م� األش�عة، وق� 

  .2اء األسا��ل ال����ة ل��اسة ال�ف� ال��ار�ة م� الق�اص�ة والع�وانع�ل� دول أورو�ا إلى إن�

  "ماهانألف�د "الق�ة ال����ة لـ ن���ة : )05( خ���ة رق�
  

  

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map02.GIF_cvt.htmال���ر: 

                                                           

  .250، ص. م�جع ساب�ت��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة، عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ا - 1

  .120، ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 2
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لق� أك� "ماهان" أه��ة ال���ر ال���� في تار�خ ال�ول، ��ا أك� أن أه� عامل جغ�افي ی�ث� في ق�ة ال�ولة ال 

��ل س�احلها وفي ���عة ���� في ع�د ال��ل�م��ات ال���عة م� األراضي ال�ي ت��ل�ها ال�ولة، �ق�ر ما ���� 

و�ان� ب���ان�ا ال���ذج األساسي للق�� ال����ة، ح�� ��ن� إم��ا��ر�ة ب��ة واسعة تف�لها ع� ال��ار  ،�1ان�هام

على ما حقق�ه دون أن ت�ع ل�ف�ها وال أن ت�اف�  –م�� ال��ا�ة  -وال����ات، ول� ��� لها أن ت�ق� ذل� 

  :�2ا یليرها، ت�ل� في ع�اص�ها ��ك في إ�اس��ات���ة م���ة م���ة ت��� ا

  تف�ق ع�امل الق�ة ال����ة، و�م�ان ال����ة على ال�ا��ة م� ال���. .1

  ال��سع ال���� في م�ا�� العال��� الق��� وال��ی�. .2

  إح�ام ال����ة على ال��ق ال��صلة ب��ها و��� إم��ا��ر��ها. .3

  ال��ار ب�اس�ة أس��ل م�ف�ق ش�ی� الفاعل�ة.ال�أم�� الع���� لل��ا�� وال��ق معا، وال����ة على أعالي  .4

أص��� ال��ار وال����ات ش�ای�� ت�ل ب�� ال���ع��ات و��� ال�ول األورو��ة صاح�ة ال��ادة  م� ث�ةو 

عل�ها، وأخ�ت أه��ة ال��ق ال����ة ت��ای�، وه� ما جعل �ع� ال�ول األورو��ة ت�� ض�ورة ال����ة على �ع� 

لها ال�� ال��لى في ب���ان�ا ة على ��ل ال��ق ال����ة ل��اس�ها، ورأ� "ألف�د ماهان" أن س��ات���م�اقع األس�اق اال

كل ذل� ن��ا ل��قعها ال��ر� ال��ع�ل م�ا ��علها �ع��ة ال��ال على الق�� األورو��ة ال���لفة ال��ج�دة على ال�ا�� 

ال�الحة م� و�لى ش�ال أورو�ا، وق� أص�ح األورو�ي، و�ن م�قع ب���ان�ا ال�غ�افي ����ها م� ال����ة على خ��� 

لها أس��ال ح���ا ض��ا ی�ع�ر على ال�ول األورو��ة القار�ة أن ت��ئ م�له، وه�ا �ع�ي أنه �إم�انها ح�ار م�انئ 

القارة األورو��ة وق� ال��ورة وال�فاع ع� ال��ر ال����ان�ة، وفي ال�ق� ذاته ل� ��� ��ق�ور أ�ة دولة أورو��ة إع�اد 

ل�ل� أك� "ماهان" أن ب���ان�ا تع��� الق�ة األولى في العال� ، ����3 لل�فاع ع� أراض�ها ���� م�قعها ال��� ج�� 

ل�ا ت���ع �ه م� م�قع ����، وم� ق�اع� م����ة في العال� م�ا م��ها م� ال��اف�ة على تف�قها ال����، ورأ� أن 

ال�ال�ة ت�اد ت��ن ت��ه ال����ة و����ها أن ت�لف ب���ان�ا في وهي آم�ة في ح�ودها األم����ة ال�ال�ات ال����ة 

  .4ال����ة ال����ة العال��ة وت�ث إم��ا��ر��ها

ق�ة لر�� "ماهان" على أه��ة ال��قع ال���� ودوره في تار�خ ال�و�ة، ف�أ� أن العامل ال�غ�افي ال�ئ�� ا لق�

���عة أو �ال��ل�م��ات ال���عة، �ق�ر ما ه� في ��ل خ��� ال�ات�ة أل� دولة ل��� في م�اح�ها ال����ة �االم�ال ال
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س�احلها و���عة م�ان�ها، إذ أن ال�ع�ى ال�� ق��ه "ماهان" �الق�ة ال����ة ه� األس��ل ال���� مع الق�ة الع����ة 

�ة ال�ي ت���� �ي ال���� �الق�اع� ال��� عال�ي ����ه نقلها �ال��� إلى ال��ان ال��ل�ب، فه� ی�� أن ال���� �ال��ار �

�ال��اقع اإلس��ات���ة ال�����ة �ال�قل ال����، و��ل� الق�اع� ال����ة ال����ة �أش�ال ال��احل م� جهة وع�� 

ال�ل��ة األرض�ة م� جهة ثان�ة، ف��ل� ع��ما ���ل "ماهان" العال� �له ب���ته اإلس��ات���ة ���ح لل����ة ال����ة 

�، وق� إت��� ال����ة ال�غ�ا��ة ال�����ل�����ة ل��ه ألول م�ة في ��ا�ه أه��ة ����ة وذات �ا�ع جغ�افي أك�

م م� خالل ال����� على م��الت أورواس�ا، إذ ی��� "ماهان" أن أوراس�ا هي 1900"م��الت آس�ا" ال�� ن�� عام 

ة وال��ا�ة في وجه ال��ء األه� في العال� ال��الي، ل��ن روس�ا ت��ل م�قعا أرض�ا م����ا في آس�ا ����ها ال��اع

ال�هاج��� ول�رجة �����ل غ�وها، ل��ه في ال�ق� ذاته ی�� أن ه�ا ال��قع ال���ع ���ل س��ة أو سل��ة ����ة ت���ل 

في ��نه ��لة أرض�ة ح���ة، إذ ی�� "ماهان" أن القارات ال��ال�ة هي مف�اح ال����ة العال��ة وأن ق�اتي ال���� 

  .1ال� ال��ال، ح�� ال��افة في ال���ة ال��ار�ة و��ل� ال��اسة العال��ةو���ا ه�ا ال��ود ال�����ة لع

إن اآلراء وال����ات واإلع�قادات ال�ي ساقها "ماهان" ت��ل� م� ال��وف واألح�اث واألح�ال ال��اس�ة ال�ي 

ال��ر� اآلم�، عاشها وال�ي تأث� ف�ها، ح�� �ان� ب���ان�ا ح��ها في ق�ة ق�تها العال��ة إس��ادا إلى م�قعها 

ول��نها م�ت�� أو أساس ���� ذو ع�� أرضي ولها أك�� أس��ل ���� ح��ي وت�ار� عال�ي وق�اع� ح���ة 

��نها دولة شاسعة  ،��ِ��ا في ذل�مُ و �تِ��ا مه�ة، إلى جان� إع�قاده اآلخ� ب��وغ م�انة ال�ال�ات ال����ة األم����ة مُ 

وراس�ا أو أوروآس�او�ة، ولق� رأ� "ماهان" أنه ل�� ه�اك م� دولة في ص�رة ج���ة ض��ة آم�ة م� أح�اث وق�� أ

���� أن ت�اح� ب���ان�ا م� م�قعها ال�غ�افي ال���� وتف�قها في م�ال الق�� ال����ة غ�� ال�ال�ات ال����ة 

  . 2م�ان�ة ال�ف�ق في ال���تي إم�ان�ة ال�ف�ق في ال��� مع ااألم����ة، ألنها ت�ل� م�

إلى أن الق�ة ال����ة �ان� أساس ق�ة ال�ولة، و�ن ال�ولة ال�ي ت���� على أعالي ال��ار ��ا ���� "ماهان" و 

فعل� ب���ان�ا في ذل� ال�ق�، �إم�انها أن ت���� على العالقات ال�ول�ة، إال أن الق�رة على ت�ق�� ه�ه ال����ة 

لة وم�انئ م�اس�ة، ��ا ی�� "ماهان" تع��� على ق�ات ����ة ����ة وم�ل�ة ت�ل��ا ج��ا، وعلى وج�د ش�ا�ئ ���

أن ال���� في ال��� ض�ورة أول�ة وأساس�ة لل��ادة العال��ة، و�نه ما م� دولة ت����ع أن ت��ن ق�ة ب��ة ودولة أو 

                                                           

  .154 – 153، ص ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

  .154، ص. نف� ال��جع - 2



ـــــ | شر�فة كالعد.  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ افية السياسيةـ  مطبوعة محاضرات جامعية �� مقياس: ا��غر
 

101 
 

دولة ع��ى في آن واح� ألن م��الت ال�فاع ع� ال��ود ال���ة في ال�ول القار�ة ال���اف�ة م� شأنها أن ت��� 

  . �1 وت��ل دون س�ادتها على ال��اروت����ف ه�ه الق� 

وم� ث�ة ی��� "ألف�د ماهان" إلى أن ��ام ق�ة ����ة في أ�ة دولة ی��ل� ��ام وت�ف� �ع� الع�امل وال��و� 

  یلي: ���اوال�ي ح�دها 

  ال��قع ال�غ�افي لل�ولة:  – 1

على ����� أو أك��، ��ا و�ع�ي �ه م�قعها ال���� ���ا إذا �ان� تقع على ��� واح� (أحاد�ة ال��قع) أو 

ی�خ� ب��� اإلع��ار صالح�ة ه�ه ال��ار للفعال�ات ال�الح�ة وسه�لة ات�الها ب�ع�ها و�أعالي ال����ات، 

و����� على ال��قع ال����؛ أن ت���� ال�ولة م� ال����ة على ال��ق ال��ار�ة الهامة وال���� في م�اقع وق�اع� 

�� ق� یه�د ن�اقها اإلقل��ي، فال��ا� الع���� أل�ة دولة ����ة م�ال األس�اق ح�ى �����ع ال���� لع�و م��

ی�ت�� إرت�ا�ا وث�قا ب��ع ال��� ال�� تقع عل�ه ال�ولة ���ا إذا �ان مف��حا أم مغلقا، فال�ل�ان ال�اقعة على س�احل 

ل ه�ا ال���، وق� دل� ��� بل��� ت�أث� م� ال�اح���� ال��ار�ة والع����ة، إذا ما س���ت دولة أج���ة على م�اخ

�ات األل�ان�ة على ��� ال��ال م�ا أد� إلى ف�ض قأح�اث ال��ب العال��ة ال�ان�ة على ذل� ح���ا س���ت ال

نف�ذها على ��� ال�ل��� وض�اع س�ادة دول على ه�ا ال���، ل�ا أص�ح م�قع ال���� وال�ن�ارك �ع� أف�ل 

  .2ال��اقع

  ���عة س�احل ال�ولة:  – 2

ال�ان� ال ی�خ� ��ل ال��احل �ع�� االع��ار و�ن�ا م� ح�� م�ع��ه وصالح��ه إلن�اء ال��انئ، في ه�ا 

�ب ال��� ��ف�ل�ا �ان ال�احل م�ع�جا ت��� ��ه ال�ل�ان الع��قة، أص�ح جاذ�ا ل��ان �ه��ه وم��عا له� ل

لة ول�� مع��ها غ�� صالح ل��ا� واإلت�ال ب���ة أق�ار العال�، فاإلت�اد ال����اتي سا�قا م�ال ���ل� س�احل ���

����، و�ال���ة ل��احل ال��و�ج وال�ي ت��� ف�ها األود�ة الع��قة ال����ة ال����ة على م�افات ���لة إلى قل� 

ال�ولة، ق� ساع�ت صالح��ها لل�الحة واالف�قار إلى ال�ا��ة على ت��ر ن�ا� ���� واسع جل� لها م�ث�ات 

� "ألف�د ماهان" ���ة ال��انئ في س�احل ال�ولة م��ر ق�ة وغ�ى، وق� م�� ب�� ح�ار�ة م� م�ا�� �ع��ة، وق� ع

  :3ن�ع�� م�ه�ا
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ال�احل ال�� أدت ح��ات ال�فع في ق��ة األرض إلى �ه�ره، وه�ا ���ن عادة م�����ا خال�ا م� ال�عار�ج  .1

����� ودل�ا األساس�ة وم� رواس� ه�ة، وه�ا ال��ع م� ال�احل ال ��لح ل��ا� مالحي م�ل ساحل ال

  ال��ل.

ال�احل الها�� وال�� أدت ح��ات ت���ن�ة إلى ه���ه، وأب�ز ما ����ه ه� ���ة ال�ل�ان الع��قة، وه�اك  .2

 أص�اف م� ه�ه ال�ل�ان وهي �لها صال�ة لل��ا�ات ال�الح�ة وال تع�� ت��ر ح��ة ال�الحة.

  صفات �ه�� ال�احل: – 3

أراضي ال�ولة ال�ي تقع خلف خ� ال�احل، فإذا �ان� ه�ه األراضي ذات م�احة ����ة وت���ع  �ق�� بها

ب��وات �����ة وف��ة ت�في ل�� حاجة م���ع س�ان ال�ح�ة ال��اس�ة، فهي ت��ح عامل ج�ب لل��ان ن�� ال�اخل 

�ان م�قعها ����ا وت�ل على  و��ل� ���ن ال��جه ال�غ�افي لل�ولة داخل�ا ع�� ال�ا��ة ول�� ن�� ال��� ح�ى و�ن

س�احل ���لة، وم� أم�لة ذل� ف�ن�ا فهي تقع على ثالثة ��ار ال���س� واأل�ل�ي، وال��� ش�ال ول�� مع ذل� 

وذل� ألن خ��اتها ال�اخل�ة ق� ج�ب� ال��ان إلى اإلش�غال في ال�� وع�م  –وال ق�ة ����ة  –فهي ل��� دولة ����ة 

��ه�، وفي حالة فق� ال�ه�� �ال��ارد ن�عا ما فإنها تع�ل على ��د ال��ان وت�ج�هه� الل��ء إلى ال��� ���ا ل���

ن�� ال��� لل���ل على غ�ائه� و��� م����ه� ال��م�ة، وم� ه�ه ال�ول م�ال إ��ال�ا وال��نان أی� ت��د فعال�ات 

  .1ال�ولة ون�ا�ها م� ناح�ة ال��ان

  م�احة ال�ولة وع�د س�انها: – 4

ال��ف�ات ال�ئ���ة ل��اء الق�ة ال����ة سعة ال��احة و���ة ال��ان، إذ ی�� "ألف�د ماهان" أن له�ی� م� ب�� 

الع����� إم�ان�ة ت��ع ال��ارد ال�����ة داخل ال��احة ال����ة لل�ولة، و��ل� ق�رة الق�� ال����ة ال����لة �ع�د 

�رة الق�� ال����ة ال����لة �ع�د ال��ان في ب�اء األسا��ل ال��ان في ب�اء األسا��ل ال����ة ال����ة لل�ولة، و��ل� ق

ال����ة وفي اس�ع�الها وص�ان�ها، ��ا أن ال��احة ال����ة ووق�ع ال�ولة على أك�� م� ��� واح� ی��� م� اح��االت 

  .2ت�اج� ال��احل ال���لة وال�ال�ة لل�الحة
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  ال��ائ� الق�م�ة لل��ان: – 5

ی�اها "ألف�د ماهان" ض�ور�ة ل��اء أ�ة ق�ة ����ة هي مع�فة ر��ة ال��ان وم��له� إن ال��و� ال�ه�ة ال�ي 

ل���ب ال���، إذ أن ه�ا ال��� �ع� ح�� ال�او�ة في إقامة ص�ح ال��ارة ال����ة ال�ف�لة ب����ع ال��وات ال��ور�ة 

  .1ل��اء الق�ة ال����ة

  ت�جه ال�ل�ة ال�اك�ة: – 6

تع��� ر��ة ال�ل�ة ال�اك�ة في ال��جه ن�� ال��� ل�ل� ق�ة ����ة، وعلى ت�ف�� �افة ال��وف ال�����ة 

ودرجة مالئ��ها وتفاعل ذل� مع ال��ائ� االج��ا��ة ال�ي ���از بها س�ان تل� ال�ولة، وق� ان�ل� "ألف�د ماهان" 

ح�� جاءت م�ا�قة لل�عای�� ال�ي وضعها أساسا في ن����ه م� ال��ائ� ال�غ�ا��ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة 

ل��اء الق�ة ال����ة، و�أنه أراد خ�مة ال��الح األم����ة �ال�ع�ة إلى ال��سع خارج ح�ود ن�اقها اإلقل��ي، واش��� 

له�ا ال��سع ب�اء ق�ة ����ة م�لفة م� ع�ة أسا��ل ����ة ح�ى ���ن �إم�ان ال�ال�ات ال����ة األم����ة ض�ان 

ع الق�مي ض� أ� ح�ار ���� ی�جه ض�ها ��ف�ها ج���ة قار�ة، و�ان ی�� ض�ورة إح�الل ال�ال�ات ال����ة ال�فا

ج�ر "هاوا�" ألنها ت��ل قاع�ة ع����ة أمام�ة ����ها اس���امها ل�� أ� ه��م �أتي م� القارة األم����ة 

لهاد� �ال���� األ�ل�ي، ��ا نّ�ه أنه ال اآلس�او�ة ��ا أك� على ض�ورة ف�ح ق�اة ب�� األم������� ت�ل ال���� ا

اله���ة ال�امة على ال��� األم����ة ���� ال��اف�ة على سالمة ه�ه الق�اة دون أن ���ن لل�ال�ات ال����ة 

ال��ای��ي، وفي الق�� ال��قي م� ال���� الهاد�، وق� ت�ق� فعال ما ذه� إل�ه "ألف�د ماهان" م� ق�ل رئ�� ال�ال�ات 

م����ة "روزفل�"، وم� ال��اه� األخ�� لل��سع اإلقل��ي ال�� ناد� بها "ماهان" �ع� أن اس��ل� ال����ة األ

إث� ح��ها مع إس�ان�ا، و���ار م��قة "ج�ان�انام�"  1898ال�ال�ات ال����ة األم����ة على ج���ة "ب�رت�ر���" عام 

، )Virginج�ر "ف�ج��" (�ن�ارك ش��ت م� الا 1917عاما، وفي عام  90م ل��ة 1903ج��ب ش�ق ���ا عام 

واس��ل� على ج���ة "نافاسا" إلى ال���ب م� ���ا واس�أج�ت م� ج�ه�ر�ة ن��اراغ�ا ج���تي "ك�رن ال���� 

وال�غ��"، وعل�ه فإن ج��ع ه�ه ال��اقع �ان الغ�ض م�ها ح�ا�ة م�قع ق�اة "ب��ا"، أما في ما ��� ن�اق ال���� 

، وض�� إل�ها 1867واش��ت "أالس�ا" م� روس�ا عام  1851عام ) Midway" ("م��وا� الهاد� فق� اس��ل� على

  .�2ق�ار م� ال��نغ�س، و��ذل� ض� لها مف�اح ال�فاع ع� الق�اع ال��قي له�ا ال���� 1898ج�ر "هاوا�" عام 
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 فإنه ح�� "أل����رال���س�اسة العال��ة، ال�����ل���� أو وجهات ال��� في عل� على ال�غ� م� ت��ع و 

، ول�حة العال� ه�ه ت��ح ألن "الل�حة ال�����ل�����ة"���ها ت�عامل مع ل�حة واح�ة للعال� ���� أن دوغ��" س��� ال

ت�خل في ت�ل�ل الع�ل�ات ال�ار���ة والعالقات ما ب�� ال�ع�ب وما ب�� ال�ول ع�دا م� ال�قار�ات ال�أس���ة 

ق��اد�ة وما الى ذل�، وفي ه�ا ی���� ال�ا�ع ��غ�ا��ة واإلثواإل ی�ی�ل�ج�ة(ال�غ�ا��ة، وال��علقة �عل� ال��اسة، واإل

أما ال��غة ال��ه��ة األك�� ع��م�ة وال�����ة ب�� ج��ع عل�اء ، األساسي ل�افة ال����ات ال�����ل�����ة

ـهارتالن� ال ك�� ال��ائ�ة ال��ن�ة ال�ار���ة ب�� ال�ا��ة، ال��ل�رو��ات�ا، األرض، األوراس�ة،أال�����ل����ا فهي ت

"heartland"ق�ة ال����ة "ی�ی�ق�ا��ة"، م� جهة، و��� ال���، ال�االس����ات�ا، ال، "ال��ارة اإلsea power" العال� ،

وه�ا ما ���� ال���  ،خ�� م� ال�هة األ "World Island" ساك��ني، ال��ارة ال��ار�ة، الهالل ال�ارجي - ن�ل� األ

فعلى ال�غ� م�  ،وخارج ال��ل�� به�ه ال��ائ�ة تفق� ج��ع ال��ائج مع�اها، لل�����ل����ال�ه على أنه القان�ن األساسي إ

واح� م� م�س�ي العل� ال�����ل����ي ب�ضع ه�ه ال�قابلة م�ضع أ� ل� �ق�م  ،خ�الفات في ال�ؤ� ال�اصةكل اإل

  . 1ال��، وه� ما ��ارع في مع�اه قان�ن ال�اذب�ة ال��ني في الف���اء

ف�� ، هي ح���ة اس���امه� ال��اسيح�� "دوغ��" ات م�س�ي ال�����ل����ا �ال�اص�ة ال�ان�ة ل��� أما ع� 

فال ب�  ،ال�اح�ة العل��ة ال ن�� عال�ا ج����ل�����ا واح�ا ت� اس��عاده ع� ال��ار�ة في ال��اة ال��اس�ة ل�ول�ه

ق�اب ال�����ل�����ة، �اص على خار�ة األلى ���ثه العل��ة، م� أن ���د م�انه الإلل�����ل����ي وه� ی��ل� 

ه�ا ت�ت�� زاو�ة ال�ؤ�ة ال�ي س��لل م� خاللها �افة األح�اث العال��ة، وال ی�ج� عال�ا ج����ل�����ا ات�� �و 

واضح ع�� ���ل و����لى ه�ا  ،و ال�ار��يألقي �جهه�ا ال�َ ت�الالم�االة ن�� دول�ه أو ش��ه أو ل� ��ا��ه�ا 

، فال��لف�ن األن�ل�س���ن ����ون دون أ� إح�اس �ال��ج، و����قة م�ح�ة، وراء م��� و��� ق�اب ال����فةاأل

ن ن���اته� م� م�اقع ال����ی� لأل�ل��ة دون ت�ف�، � ع��ما ���غ "ال�االس���ات�ا"أو " sea powerـ "ن�ام ال

أو الق�� ال���ة، فه� " heartland"هارتالن� س��ا�ة في وفائه� ل��� الواألوراس��ن ال�وس على نف� ال����� م� اإل

  .2أ��ا ال ��ع�ن م�ضع ال�� األف�ل�ة ال�ل��ة وال�ار���ة لإلی�ی�ق�ا��ة ول�وس�ا

 - � تعق��ا �ال���ة للف�ن���� الل�ی� ل�یه� ال��ار ال���� ل��ق�� ذات��ه� ال�اصة، �و���و األم� أك

ع العال� األن�ل�ساك��ني، مع الق�� مألولى أن ی��ام��ا فعل�ه� في ال�الة ا –ال�االس���ات�ة أو ال��ل�رو��ات�ة 
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 ،ح��االن �ف�ضان م�اع� اس���ان ق�مي ال نها�ة لهامع ال��ل لألل�ان، واإل –ال����ة ال��ار�ة، وفي ال�ان�ة 

���ي ل�� � م� ال�اح�ة ال����ة ب�� عل�اء ال�����ل����ا الف�ن����، إال أن ال���ر ال�����ف� � ت�اهان م�وه�ان اإل

وألل�ان�ا م�قف م�دوج أ��ا، فإذا �ان تف���ها ، �ل����األك�� رس�خا ب��ه� ه� ال�� ق�م�ه م���عة األ

أوراس�ا، فإن ه�ا ال��جه م���م �عالقة معق�ة ن�� العال� ال�الفي، ن��  ال�����ل����ي م�جها في ع��مه ت�جها قار�اً 

��ا بلغ� م�اوالت أل�ان�ا ل��ازنة ���ل مل��س، ح�ا ����ا وق� بلغ ه�ا ال�ق���  ،آس�ا ون�� روس�ا ��فة خاصة

 - األوراس�ا – وضعها األورو�ي ال���س� مع وضعها األوراسي ال���س�، م��اهلة ب�ل� ال�ع�ى ال�ار��ي ل�وس�ا

جعلها ت��� في ال����� العال����� ل��ض ال��ب ل�� فق� ض� ال�ول ح�� "دوغ��" ع�اد أل�ان�ا ف

���� الق�ل أن القار�ة عل�ه و  ،تي)ات�اد ال����بل وح�ى ض� حل�فها ال���قي األوراسي (اإل ال�االس���ات�ة

(الالأوراس�ة) هي س�ة ال�����ل�����ة األل�ان�ة وه�ه ال�ض��ة تل�� ال�ار�خ األل�اني �أس�ه في معادلة ج����ل�����ة 

  .1وت��د م��قا ب��ة ال�عي الق�مي ذاتها

���ل� ���ل�ن "الهالل ال�����"، ال�ی�  "ماك���ر"، واإلن�ل��� "س����ان"و "ماهان"� �ألم����أما �ال���ة ل

���ل�ن فه� (وم�رس�ه)  "ف��ال د� البالشأما "و  ،ال�االس���ات�ة - ال�ا�ق�ن بل�ان األ�ل��ة س�إعل�ه� "دوغ��" 

ن�� القار�ة "األورو���ة"، ن�� الع�اء لأل�ل��ة، وم� ه�ا ی���� م�له�ا  "د�غ�ل"و "الفال"���ل ، ب���ا ف�ن�ا األ�ل��ة

�ع��� ن��ائه�ا ل�ع����� م�عادی��، ح�� إال���ادل ل�� األل�ان، وال�� �ق�ب ج����ل�����ا ب��ه�ا على ال�غ� م� 

وأخ��ا ، ال�عاد� للفاش�ة قائ� ال��� الف�ن�ي "د�غ�ل"ال��عاونة مع الع�و، ب���ا �ان  "���ي"رئ�� ح��مة  "الفال"

ك��اال ب�ع���ه� ع� إوغ��ه�ا) ���ع�ض�ن أك�� ص�ر القار�ة  "ت�و������ "، "ساف����ي"فإن األوراس��� ال�وس (

�ال���ة لل�� األم���ي األ�ل�ي (ال�االس���اتي) في ، و "ن�م�س" ال�ا��ة، ال��ل���ات�ة ـال��قف األك�� راد��ال�ة ل

���ق�ار ت���� م�ار�ع األم������ في إقامة "ال�ولة  ،م� ال�اح�ة الع�ل�ة دون أ� انق�اع ال�����ل����ا فق� ت��ر

ت�ق�� اآلفاق ال��ئ�ة ل�����ه� وزادوها تف��ال مع ت���� م�االتها وا زادفإن العل�اء األ�ل���ن ق�  ؛العال��ة"

��ة ت��ل م� ص�اغات عل��ة لع�د م� ال��ارس لق�ة ال����ة" وأ�عادها ال�����ل���ا"لـ واألن��ذج ال��س�  ،ال������ة

و�اإلضافة إلى ذل� فإن ت��ل ، األم����ة الع����ة وال�غ�ا��ة ل���ح ال��اسة ال�س��ة العال��ة لل�ال�ات ال����ة

جعل عل�اء  "ل�االس���ات�اـ "الى ال��حلة ال�هائ�ة لإ إلى دولة ف�ق الع��ى وخ�وجها األم����ة ال�ال�ات ال����ة

ت�ارك ��ه الق�تان األساس��ان، بل ق�ة واح�ة ال  ،����ل����ا األم������ ی��ارس�ن أن��ذجا ج����ل�����ا �الغ ال��ةال�
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و�ما  ،ال�����ل�����ة مع ال��ق  ةوق� ت� وضع ص�غ�ان ل���ر األح�اث، إما الف�ز ال�هائي للغ�ب في ال��ارز  ،فق�

�اس� س�ي ه�ا ال���وع ق� و  ،واح� و�قامة ال���مة العال��ة إت�اهال��ع ب�� ال�ع����� اإلی�ی�ل�ج��� في 

وق� ع�ف ، ت�اها خاصا في ال�����ل����ا ه� "ج����ل����ا الع�ل�ة"ااس��عى ه�ا ال��قف  إذ"ال��ن��ال��م"، 

 ، ل�� ال����ح بها ���رة عل��ة ألول م�ة ت�الق�ن الع���� ات�األم�����ن على ص�اغة ه�ه ال����ة م�� س�ع��

  .1ال�ان�ة خالل ح�ب ال�ل�جاألم����ة رئ�� ال�ال�ات ال����ة  األب" ج�رج ب�ش"م� ��ف  1991عام 

  ال���� ال�ا�ع: ن���ة الق�ة ال���ة

لق� �ان لل���ر ال����ل�جي و��وز ال�ائ�ة و�دخالها ��الح أث�اء ال��ب العال��ة األولى، األث� في ب�ا�ات 

األ�عاد األخ�� ال�ي ت�اف لق�ة ال�ول، وق� ب�ز ال�واد وال������ وال����ة عل�ه �أح�  ال��� االه��ام �ال��ال 

ال�ی� ع�ل�ا على ال�أك�� وال�ع�ة إلى ض�ورة ب�اء ق�ة ج��ة ل�ا لها م� األه��ة، ول���ا أن أغل�ه� ق� ع�ل�ا في ه�ا 

ال�ي اع���وا واف��اضاته�  وم���� ن���ة الق�ة ال���ة روادس��� ال���ق إلى  ال��ال وفي ال�الح ال���، و���ا یلي

  عل�ها:

   ):Giulion Douhet" ("ج�ل�� دوهات – 1

) م� عائلة إ��ال�ة ع����ة، ح�� ع�ل ��ا�� Giulion Douhet" )1869 – 1930ی���ر "ج�ل�� دوهات 

م�ف��ة م���ف في ال��� اإل��الي، وم� ب�� ال�هام ال�ي �لف بها؛ تع���ه �قائ� لل����ة اإل��ال�ة لل���ان األولى 

 ق�ل ال��ب العال��ة األولى، إضافة إلى م��له ن�� م�ا�ة ال�ع� وال�ع��� ع� آراءه اإلس��ات���ة، ��ا أنه صاح�

ش���ة ت���� ����له ن�� إعالن أف�اره وم�الفة م��ول�ه م�ا ع�ضه إلى م�اك�ة ع����ة خالل ال��ب العال��ة 

ق� ب��� ص�اب  )Caporetto" (األولى وس�� ���ج�ها ل��ة س�ة، إال أن م���ات ال��ب وخاصة مع��ة "كاب�ر���

إلى ال��� في إ��ال�ا رد اإلع��ار لـ  )Benito Mussolini" (رأ�ه ف��� ت��أته، وع��ما صع� "ب����� م�س�ل��ي

  .19212"دوهات" و�ان� آخ� و�ائفه في ال��� شغله ل���� م��ول ال��� عام 

ال��ی� ح�ل دور الق�ة  " إح�� حلقات ت��ر الف�� اإلس��ات��يGiulion Douhetو���ل "ج�ل�� دوهات 

ال���ة في ال��وب ال��ی�ة، وح�ل ن���ة أول��ة الق�ة ال���ة، ح�� ��ح �ع�ا ثال�ا (غ�� ال�ع� ال���� أو 

                                                           

  .م�جع ساب�أل����ر دوغ��، "ال�����ل����ا أداة لل��اسة الق�م�ة .. الق�� ال���ة مقابل الق�� ال����ة األن�ل�ساك��ن�ة"،  - 1

  .267، ص. جع ساب�م� عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 2

الفعل، إذ ����� إلى  *الف�� اإلس��ات��ي: أو ال�ف��� اإلس��ات��ي ه� ال�أمل ال�ع�في ال�� ی�ور ح�ل ���قة دراسة ال��ب، ح�� ی���� �أه�افه ال�ي ت��� على

  � �األح�اث و����ة ال�أث�� ف�ها.ال�أمل ال����قي ال��ت�
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، إذ ب�أ ال��ا�ة في الف�� اإلس��ات��ي م�� �ه�ر ال�ائ�ة 1األرضي) وه� ال�ع� ال��� لل���� �ال��ال األرضي

، وع��ما ان�لع� ال��ب العال��ة 1910ال��وب ال�املة وذل� في عام  كإح�� ال��غ��ات ال���قلة ال�اس�ة في

ان�� إلى ف�قة ال��اة ��ا�� في م��� غ�� مه�، إال أن ه�ا ال�ه��� ل� ی���ه ع�  1914األولى في عام 

��� ال��ا�ة و�ب�اء آراءه ح�ل ال��ب و��اء اإلس��ات���ات الع����ة، م�ا أد� �ه إلى م�اك�ة ع����ة ودخ�له ال

، وق� ق�ى ح�اته ����� إس��ات��ي م���� في ال����� ح�ل دور دور الق�ة ال���ة في ال��وب 1916عام 

ال��ی�ة، ح�� ت�� ت�ج�ة أف�اره وأع�اله العل��ة إلى الع�ی� م� اللغات م�ها اإلن�ل���ة، إذ �ان� له الع�ی� م� 

  : 2األع�ال العل��ة م�ها

  .1926ال�� ن�� عام  )Command of the Air" (��ا�ه "ال����ة على ال�� – 1

أص�ره في عام  )The Probable Aspects of the War of the Future" ("ال��ان� ال����لة ل��ب ال���ق�ل – 2

  وه� ��ارة ع� م�اجعة للع�ل ال�اب�. 1927

 Rivistaة "وال�ي ن��ت في م�ل )Recapitulation" (م���عة م� ال�قاالت ج�عها ت�� ع��ان "خالصة – 3

Aeronautica."  

وه� ��ارة ع� تف��� خ�الي لل��ب ال���ق�ل�ة ب�� أل�ان�ا وال��الف  )The War of 19" (��19اب "ح�ب  – 4

  الف�ن�ي ال�ل���ي.

ف��اضات �ا ��� اال، و��3ت" م�اه�ة فعالة في ص�اغة ن���ة وأسل�ب اس���ام الق�ة ال���ةلق� أسه� "دوها

تق�م على م���عة م� ح��ه س��ات���ة الع����ة ال��اغة ال����ة ح�ل اال، فإن "دوهاتالعامة لـ "ج�ل�� 

  :4اإلف��اضات هي �ال�الي

للق�ة ال���ة دور ه��مي أك�� م�ه دفاعي في ال��وب ال��ی�ة، وأداتها ال�ئ���ة هي الق�ف اإلس��ات��ي  – 1

  ل��اك� ثقل الع�و.

�ف��ض في �ل ال��وب ال��ی�ة أن ت��ن شاملة وأك�� دم��ة، وم� ث� ض�ورة ال��� في أدوات ���ها  – 2

  وال�قل�� م� آثارها ال�أساو�ة ال�اد�ة واإلن�ان�ة.

ال ت��� ال�ع���ات ال��ن�ة ال�ي تع�� الق�ات ال�����ة في ج�هات الق�ال ���ال، و�ن�ا هي غ�� م��ق�ة،  – 3

  مغ��ة ورخ�ة في نف� ال�ق� ل��الت الق�ف ال���.و�ال�الي هي أه�اف 

                                                           

  .86)، ص. 2015، 2، (ع�ان: دار م��الو� لل��� وال��ز�ع، �. دراسة اإلس��ات���ةال��خل إلى ع�� القادر م��� فه�ي،  - 1

  .268 – 267، ص ص. م�جع ساب�م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  عام� - 2

  .143)، ص. 2014، (ب��وت: العارف لل����عات، ال���س��ات���ةال���ح ال���ي الع����: ال��ا�ة ال�����ل�����ة وال�ها�ة ، م��� ع�� ال�اح� ال��ف� - 3

  .268، ص. م�جع ساب�عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 4
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  ت���� ال��وب ال���ة �ال�ا�ع ال�فاعي ���ل ثاب� مقابل ال���ة األساس�ة اله��م�ة للق�ة ال���ة. – 4

لق� �ان "دوهات" أول م� ف�� واه�� ���ح آراءه في الق�ة ال���ة وتف�قها، واله�ف ال�� �ان ی���ه ه� 

لة أم� إ��ال�ا وم��ل�ها �ق�ة أورو��ة وال�ي ال ت�قى إلى م�انة الق�� ال����، ��ا أدرك إ��ال�ا، إذ اس��ع� م�أ

ال�ق��ات ال�ي ��عها ال�اقع االق��اد� إل��ال�ا على س�اس�ها ودورها وسل��ها، ف�الح�ات "دوهات" ع� األوضاع 

إلى اع��اد ب�اء ق�ة ج��ة، وق� اس���ت ال��ل�ة وال�ول�ة إل��ال�ا �ع� ال��ب العال��ة األولى جعل�ه ی��ح قادتها 

  :1أ��وحة "دوهات" على ع�د م� اآلراء األساس�ة وهي

  إن ���عة إس��ات���ة الق�ة ال���ة ت��ل� األخ� ����أ ال����ة على ال��. – 1

  إن ال�ولة ال�ي ت����ع ق�اتها ت�ق�� ال����ة على ال�� ت��� ال��ب ل�ال�ها. – 2

"دوهات" ال تع�ي إن على ال����� على ال�� أن ���ع خ��ه م� ال��ل��؛ بل إن فال����ة في تق�ی� 

ام�الك ال����ة على ال�� �ع�ي أن ت��ن في ال�الة ال�ي تق�ر ف�ها ح�مان ال��� م� ال��ل��، في ح�� ت��ف� 

  :�2قابل�ة ال��ل�� ل�ف��، وق� عالج "دوهات" ه�ه ال��ألة م� خالل ع�د م� ال��اد� وهي

  ن ال���قة ال��لى ل����� الق�ات ال���ة لل��� هي ض��ه وه� في ق�اع�ه.إ – 1

  أن ت�ع ال�ولة �ل جه�ها م� أجل إل�اق خ�ائ� فادحة �الع�و.  – 2

  أن ���ن الغ�ض ت���� اله�ف �ل�ًا في ه��م واح�، وال ����عي ه��ما آخ� على اله�ف نف�ه. – 3

 1921ل�� تق�م عل�ه أف�ار "ج�ل�� دوهات" وال�ي ن��ت عام و��فة عامة ���� الق�ل أن اإلف��اض العام ا

ه� أن ال����ة على الف�اء ال��� س�ف ��عل �ل شيء ��ل�ه الع�و و����ع �ه �ام��از إس��ات��ي ع�ضة 

أن اله�ف ال�ئ��ي أمام ال���� اإلس��ات��ي ه� ت�م�� ق�ات الع�و  –م� م���ره  –لله��م، وه�ا �ق��ي ض���ا 

ء الع�اد أو ال���آت ال����ة ال�اب�ة والعائ�ة في ال��ار وال����ات، وال�� ب�اس��ه ی�� ف�ح الف�اء ال���ة س�ا

ال��� أمام الق�ات ال���ة ل�����ل اإلس��ات���ة ���ل �امل، ول�� �ال��ورة في �ل ال�االت أنه ال ب� م� ت�م�� 

ها و�عاق�ها ع� اإلن��ا� في ال�عارك أو دع� الق�ات ق�ات الع�و ال���ة، ق� ���ن في حاالت مع��ة اإلك�فاء ب�����

وفي ال��ب األم����ة  1967ال���ة، وم� األم�لة ال��ی�ة في ذل� ما ح�ث في ال��ب اإلس�ائ�ل�ة ال����ة عام 

، ففي ال�الة األولى ت� ت�م�� الق�ة ال���ة، وفي ال�الة ال�ان�ة ت� ت����ها، إذن م� م���ر 1991الع�ا��ة عام 

هات" فإنه ال ب� في ال��ب م� ال����ة على الف�اء ال��� للع�و ب�اس�ة مهاج�ة ق�اته أرض ج�، وم�انع "دو 

                                                           

  .186، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

  .187، ص. نف� ال��جع - 2
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ال�ائ�ات وال��ارات وم�اقع إخفاء ال�ائ�ات والع�اد ���حلة أولى ض�ور�ة �اع��ارها ش��ا أساس�ا ل��� ن�ائج 

على ال�� ���ث ال�أث�� ال�اس� على ال��ب وح��ها ���ل س��ع ومق���، ��ع�ى آخ� فإنه ب��ق�� ال����ة 

س��ات���ة ه� أنها س��عة وغ�� م�لفة ال�ان� ال��اب وال�غ�� في ه�ه االن���ة ال��ب وم��جاتها ال�هائ�ة، وعل�ه ف

اق��اد�ا و����ا وتع� �ال��� ال�اس� وال���ع، و�ال�الي تق�م على تقل�� أم� ال��ب ل�الح ال��ف ال��ف�ق ج��ا؛ 

ال���� في ق�ل اآلالف م� ال��� أو ال���� في اإل�ادة ال����ة، ففي اع�قاد "دوهات" أن ال�ولة ال�ي ك�ا تع� �ع�م 

ون ت�ف� تفق� ال����ة ال���ة وت�� نف�ها ع�ضة له��ات ج��ة م��اصلة م�جهة م�اش�ة إلى م�اك�ها ال����ة و��

� ت�ل� ق�ات ب��ة فعالة وضار�ة أو ال؛ فإن �ل ن�قامي الفعال، فإن ه�ه ال�ولة س�اء �انإم�ان�ة ال��ام �ال�د اال

إس��ات���اتها ال�فا��ة م�ها أو اله��م�ة هي في ح�� ال�لل ال�ام واإلس���اف ال��ر��ي، وم� ث� تف�ض عل�ها 

اله���ة ���ل تلقائي، و��اًء على ذل� فإن إس��ات���ة "دوهات" في ال��ب قائ�ة على إم�ان�ة ال����ة ال���ة على 

لع�و ال��� ال�ي س�ف ت�د� ب�ا إلى ت�قع ال��� ال�اس� عل�ه وال���ع وال���� إلى درجة ما في م��جات م�ال ا

ال��ب، على اع��ار أن ال�ضع س�ف ���ن ج� مأساو� ع��ما ت�هار ال����ة ال���ة وت��ح الق�ات ال��ل�ة 

ل��ه، وس�ف ت�هار ال�ع���ات  وال��ان ال��ن��ن م���ف�� ت�� الق�ف ال��� ال����� ب�ون ت�ف� رادع فعال

على �ل ال�����ات إلى ح�ها األدنى و���ث ال��وح إلى ال�ل�ان ال��اورة ج�اء الق�ف أو تع� الف�ضى ن���ة 

  .1النع�ام ش�و� ال��اة �ان��ار ال��قة وس���ة الع�ا�ات اإلج�ام�ة

أن �ه�ر ع�� ال���ان والف�اء �ان له دور ���� في  )A.Macleish" ("أ. ماكل�� وفي ه�ا ال��د �ع���

�ع��ان "ت�قع ال���"،  1942ت���ل مفا��� ج�ی�ة في جغ�ا��ة العالقات ال�ول�ة، ح�� �ان� له آراء ن��ت عام 

ح�� أشار ف�ها إلى ال�ور ال�� ��ق�ور ال�ائ�ات أن تغ�� �ه جغ�ا��ة العال�، وال�ور ال�� ت�د�ه الق�ة ال���ة في 

�از ال���، وس���تها على م��قة "الهارتالن�" وج���ة العال� وس�احل ج���ة العال� على ال��ار وال��ر ال�ع��ة إح

، إذ قال في ذل�: "ال �����ع م� �ع�ف مع�ى ال��ادة ال���ة أن ��� ��ا قام� �ه ال�ائ�ات خالل 2ع�� ال��ار

ه�اف ل� ���� ب�ال أح� إم�ان�ة ق�فها، ��ا أن ال��ب م� رحالت م����ة م� قارة إلى قارة"، أو م� ق�ف أل

ال�ائ�ة ح�� "أ. ماكل��" ق� جعل� اإلن�ان ی�� ألول م�ة في تار��ه ال���ل العال� ��يء واح� ��ة واح�ة لها 

خ�ائ� ال��ة، فق� ب�ت له األرض ��و�ة تل�قي ف�ها ج��ع االت�اهات ل�� لها م��� ألن �ل نق�ة عل�ها هي 

أرض َرُجل ال�� ذات ش�ل ��و� ح��قي یل�� ��و��ها ���رة ع�ل�ة ول��� م��د شيء ال����، ح�� أن 

                                                           

  .269، ص. م�جع ساب�عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 1

  .129 – 128، ص ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 2
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ن���، فال�ل�� وال��د وال��افات ال���لة ال تع�� رحالته، وم� ه�ا ی��ح �أن ال�ائ�ة ق� ع�ل� جغ�ا��ة عال��ا ل�ا 

ل���ة الع���ة الهائلة فهي ت����ع أن تغ�� تار��ه، أما أذا �ان ال ب� م� وق�ع ال��ب ف����ن ال�حالت ا

  .1لل�ائ�ات القاصفة ح�ل العال� ال ع��ه

أن اله��م ال��� ال���� وال��ادر على م�اك� ال�قل ال����ة  أما ع� ال�ل��ة ال����ة ألف�ار "دوهات"، فإنه

و للع�و، ���� أن ی�د� إلى ��� ال��� اإلن�اني ال���ع، في مقابل ذل� ���� للق�ات ال���ة أن ت���� الع�

ع����ا في مع��ة أك�� دم��ة، و�ع�ي �ال��� اإلن�اني ذل� ال��� ال�� ی���� �أنه أقل �لفة وم���ن ال��ائج 

وأك�� ح��ا وفعال�ة في ت���� ق�ات الع�و ع� اإلن��ا� في معارك ب��ة دم��ة ���لة غ�� مع�وفة ال��ائج، و���و 

ال��ی�ة في س�اق ال��ارب ال��ل�ة لإلن�ان�ة في ح�وب أن "دوهات" ق� صاغ ه�ه األف�ار ح�ل إس��ات���ة ال��ب 

الق�ن ال�اسع ع�� وح�وب ب�ا�ة الق�ن الع���� ال���ة، وال �ع�ي ه�ا أنه ال ت��ن ه�اك إصا�ات أو دماء في ح�ب 

لـ  ع�� ال�ف�ق ال���، ول��ها ت��ن أقل دم��ة �ال��� إلى ال��وب ال���ة ال�قل���ة وأقل �لفة وأق�� زم�ا �ال���ة

  .2"دوهات"

إن م� ال�روس ال�ي اس�قاها "دوهات" م� ال��ب العال��ة األولى، هي دور ال����ل�ج�ا ���غ�� حاس� في 

ال��وب القادمة، خاصة دور ال�ائ�ة ال�ي ب��� أنها ت����ع ت��ي ال���� م� ال��ود والع�ائ� ال�ي تع��ض 

� ف�ق ال��ادق وال��ال واألنهار ال�ي تع��ض ال���ش، الق�ات ال�احفة على األرض، إذ ت����ع ال�ائ�ات ال��ل�

وت�ف� إم�ان�ة ق�ف ال��اك� ال����ة ل�ولة الع�و م�ل ال��اعات ال�ئ���ة وال���ات ال�ي ت��ح لل�ولة �الع�ل، 

 ال����ة ب�اس�ة ال���ش وال���ن ال�ي تقع وراء خ��� الع�و، و���� ال��ونة العال�ة في ال��اورة ال�ي ت���ع بها

ال�ائ�ة، فق� أص�ح ل�یها ام��از ال�فاجأة ال������ة، وه�ا �ع�ي ب�وره أنها ال ���� أن ت��ن م���قة أو ی�� إ�قافها 

ك�ا ه� ال�أن مع الق�ات ال���ة، و��اًء على ذل� ناد� "دوهات" ��ل� ق�ة ج��ة م��قلة ت�ل� �ائ�ات لها و��فة 

م�ف�لة ع� س���ة ال��� أو ال����ة، ��ا ت��� أه��ة ال�ائ�ة  ق�ف األه�اف وال�فاع ال�اتي، وت��ن ه�ه الق�ة

أ��ا في تف��� "دوهات" اإلس��ات��ي في ال�أث�� ال�ع��� أو ال����ل�جي على ن�ائج ال��ب ال�هائ�ة، إذ �ع�ق� أن 

� ناد� للق�ف ال��� تأث��ات مع���ة �الغة على الع�و أك�� م� ال��م�� الف���قي ب�اس�ة الق�ات ال���ة، ل�ل

�اس���ام الق�ابل الغاز�ة وال�ارقة ض� ال��اك� ال��ان�ة ال���� للع�و، اع�قادا م�ه أن م�ل ه�ه اله��ات س�ف 

ت��� ال�ع� ال�� ��عل ال��ان ��ال��ن ح��م�ه� �إنهاء ال��ب، وم� ال�اح�ة الع�ل�ة ال ب� أن ت��� ع�ل�ات 
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ذل� م�احا إال ب�اس�ة ب�اء ق�ة ج��ة م��قلة ���ن لها  الق�ف أ� م�اوالت اش��اك ب�� دم�� ���ل، وال ���ن 

  .1دور أساسي ول�� ثان�� 

م��ل�ه ال�اص �ه في ال�ع��� ع� األه�اف ال����ة ال�ي ف�ان "، ال��اك� ال����ة"دوهات" �ف��ة "لق� اه�� و 

ال���ى بـ "ال��اك� ��� أن ت��ن م�ل اع��ار وع�ا�ة م� ق�ل ال������ اإلس��ات����� لل��الت الع����ة، وه� 

� ح���ة للع�و، ول�ل� فع��ما ��ل� ه�ا ال���لح فه�ا �ع�ي أن ه�اك أه�افا ح���ة وغ� )Vital Centers" (ال����ة

س��ات��ي ال��ي ت��ی� ال���� م�ها و��اء ال��ة عل�ها ���ل ت��ح واض�ة للع�اص� أو ال��ادات ��� على اال

ع ت��ر ال����ل�ج�ا ال�عق�ة ل�� سالح ال��، فإنه م� ال�هل ت���� ال�ي س�ف ت��ف على ع�ل�ة ت�ف��ها، وم

وتع�ي "ال��اك� ال����ة" ح�� "دوهات": ، الق�ف عل�ها وت�م��ها ���ل ی�د� إلى ت�ق�� أه�اف ال��لة ال��غ��ة

للع�� وفي تل� األه�اف ال�ي إن ه�ج�� س�ف ت�ل ال�قاومة ال�اد�ة وال�ع���ة للع�و، إنها تل� األه�اف القابلة 

نف� ال�ق� ال ت���ع ب�����ات أو خ��� دفا��ة ���� ���ع�ها، وتقع في م�االت خلف خ��� الع�و، وعلى ه�ا 

األساس ال ب� أن ت�ه� اإلس��ات���ة الع����ة إلى ما وراء حقل ال�ع��ة، أی� ت�ج� األه�اف ال�ي لها عالقة غ�� 

 أن إع�ابها �ع��� م�خلة حاس�ة وح���ة ل����ة ال��ب، وق� م�اش�ة �الع�ل الع���� و�����ة أرض ال�ع��ة، إال

  :2ع�د "دوهات" ه�ه ال��اك� ال����ة للع�و في م���عة م� الع�اص� هي �ال�الي

  ص�اعات الع�و ال�����ة وم�اك� اإلن�اج وال����� ال��ن�ة والع����ة. – 1

  م�اك� ال���عات ال��ان�ة ال����ة وخاصة ال���دة في ال��ن ال����، و�أتي على رأسها العاص�ة. – 2

خ��� اإلت�االت وال�قل، س�اء ما تعل� م�ها �اإلت�االت ال�ل��ة والالسل��ة واإلل���ون�ة أو ال��ق ال���عة  – 3

  ��ات ال�قل.ال�ا��ة ب�� ال��ن ال���� وال���ر وال��ارات وال��انئ ال����ة وم

  ال��ارد اله��رول���ة ال����لة أساسا في م��ات اإلن�اج ال�ه��ائي وحق�ل ال�ف� وال��ود ال���� وغ��ها. – 4

م��ات ال��� ال��ی��ة وخ���ها ال���لة وال���عة وم�ازن ال����� الغ�ائي ال��ور�ة للق�ات ال��ل�ة  – 5

  وال��ان ال��ن��� على ح� س�اء.

  �� الع����، ���ا ی�عل� �الع�اد ال���ي وال�خ��ة وم�ازن ال�ائ�ات وال�ع�ات ال�ق�لة.م�ا�� ال���  – 6

أ��وحة "دوهات" على اف��اض أن الق�ات ال���ة ت��ح إم�ان�ة ال����ة على ال��، وع�� ه�ه الف��ة لق� ر��ت 

رضي أو ال����، وه�ا ال�ع� أ� ف��ة ال����ة على ال�� ���ن "دوهات" ق� ��ح �ع�ا ثال�ا غ�� تقل��� �ال�ع� األ
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ال��ی� ه� ال�ع� ال��� أو ال��ال ال���، ح�� أن ��ادة ال�� ح��ه وال����ة عل�ه تأتي م� خالل أه� ال��اد� 

  :1واالف��اضات ال�ي اق��حها، وهي

فالق�ة ال���ة س��عل �اإلم�ان ل�� فق�  م��أ الق�رة على ال��ل م� الع�� اإلس��ات��ي للع�و وت�م�� أه�افه: – 1

ش� غارات الق�ف ال��� على أ� قا�ع م� أرض الع�و، ح�� ال تق�ف فق� أراضي الع�و و�ن�ا س����� م� 

ت���� دول�ه أ��ا، إذ س��جه ال���ة ال���ة ض� أه�اف مه�ة م�ل ال��اعات ال��ن�ة وال��س�ات ال��ار�ة 

  ش�ای�� وم�اك� ال��اصالت وم�اك� ال���عات ال��ان�ة. واالق��اد�ة وال���آت ال�ه�ة، وض�

و��� "دوهات" أن ال���قة إلضعاف الع�و ت��ن ب��م�� ق�اته ال���ة ق�ل أن ت��ح  م��أ ال���ة اإلس��ا��ة: – 2

له الف�صة ال�ا��ة ل�� ه��م، ح�� أن ال�فه�م ال���قي والعقالني �ف�ض أن ن��ع الع�و م� ال���ان أو ش� أ� 

  ة ج��ة على اإل�الق.ض��

وه�ا ال���أ ���ل و��ت�� �ال���أ ال�اب�، ف��مان الع�و م� اإلس�فادة م� سالحه ال��� ب��ج�ه  م��أ ال��مان: – 3

  ض��ة اس��ا��ة له، م� شأنه أن ی��� اح��ال االن��ار عل�ه، و�ال�الي ال�غل� عل�ه و��� إرادته ال��اس�ة.

ی�� "دوهات" أن ام�الك ال����ة وف�ضها  ها م� الع�و �ق�د إل�ه م��أ ال��مان:م��أ ام�الك ال����ة وان��اع – 4

على ال�� تع�ي م�ع الع�و م� ال���ان في ال�ق� ال�� ن��ف� ��ه ألنف��ا �الق�رة على ذل�، و���� �أن: ان��اع 

ال��حار والق��ل ��ل ما ی��� ال��ادة وف� ال��ادة ال���ة ال�عاد�ة �ع�ي ال���، و��الفه فإن اله���ة في ال�� تع�ي 

  الع�و ف�ضه عل��ا.

ی�� "دوهات" أنه ل�ي ی�� تأم�� ال�فاع ال�افي م� ال��ور� أن ت��ن ال�ولة  م��أ تأم�� ال�فا�ة ال�فا��ة: – 5

في وضع ���ح لها في حال ن��ب ال��ب أن ت���ع ال����ة ال�ول�ة، وعل�ه ی�� "دوهات" أن �ل ما ��� على 

ل�أم�� ال�فاع ع� نف�ها، ه� أن ت�ع ن�� ع���ها تأم�� ال�سائل األك�� �فاءة وفاعل�ة الن��اع ال�ولة فعله 

  ال����ة على ال�� في حالة ن��ب ال��ب.

أن ن�ائج "دوه��" ه�ه ال ت�ال ت�د� دورها في ال�ق� ال�اض�، في تق��� ن�ائج وت��ر اإلشارة ه�ا إلى 

أف�اره نق�ة إن�الق ص���ة وفاعلة ل��اغة ال����ات ال��ی�ة في ال��وب ال�ي ت��ضها ال�ول، إذ ت��ل 

، ال�ي ع��ت إلى ع�م ته��� أو ال�قل�ل م� األث� 2ال��وب ال���ة، ح�� ت��ل أف�اره األساس له�ه ال����ات
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الفاعل ل�الح ال�� في أع�ال ال��ق الع����، إذ �ان س�اقا في وضع م�ت��ات ف���ة ل��اغة ف�ض�ات ح�ل 

  .1الق�ة ال���ة ن���ة

   أل����ر د� سف�س�ي: – 2

) أح� رواد ن���ة الق�ة ال���ة، Alezander de Seversky( )1895 – 1968" (�ع��� "أل����ر د� سف�س�ي

، وه� 2إذ �ع�د له الف�ل في ص�اغة ن���ة ج�ی�ة في ال�����ل���� ت�عل م� الق�ة ال���ة م��ر اه��امها األول

ال��افع�� ع� ف��ة أول��ة الق�ة ال���ة في ح�� ال��ب وت�ق�� ال��� ال���ع، ِل�ا أص��� م� أصل روسي وم� 

عل�ه أدوات ال��ب ال���ة م� ت��ر ت���ل�جي وصل إلى م���� إب�اع ما أص�ح ���ى بـ "األسل�ة ال���ة"، ح�� 

�الئع الق�ة ال���ة ل�الده ال�ي  أن ال�اص�ة ال�ي ی���ع بها "سف�س�ي" ه� م�ار��ه في ال��ب العال��ة ال�ان�ة مع

حقق� ال��� على األل�ان ول� �ع� س��ات م� ال��ب، إال أنه ل��� أو آلخ� ت� إ�عاده ع� الق�ات ال���ة وع�� 

مل�قا ج��ا في ال�فارة ال����ات�ة في واش��� ق�ل أن ت��هي ال��ب، ور��ا �ان ذل� ه� ال�افع ال���قي وراء �ل�ه 

ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ث� الع�ل في وزارة ال�فاع األم����ة ����� اس��ات��ي في ال��ون الل��ء ال��اسي إلى 

  . 3ال�اصة �الق�ة ال���ة وم�االت اإلس��ات���ة الع����ة ��فة عامة

م�ان�ة ده: "�أن ال����ة على ال�� ت��ح اوت���� ن���ة الق�ة ال���ة ص�اغ�ها الف���ة ع��ه م� اف��اض مفا

ة لل����ة على األرض"، ه�ا اإلف��اض ورغ� ��ا��ه فق� غ�� ال���� م� مفا��� ال��ق الع���� وم�اور الق�ة عال�

ال�����ل�����ة واإلس��ات���ة، ذل� أن ال��ائ� اإلس��ات���ة لل��ال ال��� تعالج في ال�اقع م���نه 

، وم� أك�� أف�اره شه�ة 4ال��ال�� ال���� وال��� ال���س��ات��ي، مع���ا إ�َّاه م�اال ی���� على أه��ة فائ� ت��اوز 

وتأث��ا على الف�� اإلس��ات��ي األم���ي؛ ه� اق��احه إن�اء ق�ة ج��ة م���رة ت���ل�ج�ا لل����ة على أج�اء م��قة 

الق�� ال��الي، وهي ال��ال ال��الي لألم� الق�مي األم���ي، إذ ت��رت ه�ه الف��ة �ع� تع���ها �����ة في 

وب ال��ی�ة، وال�ي تق��ي �ال����ة ال���ة على ج�هات الق�ال م� أجل ح�� ال��ب في ف��ة ق���ة وت�ق�� ال�� 

ال��� على الع�و، ��ا أدت ف��ته إلى تأس�� ن�ام اإلن�ار ال���� وال�� ���� م� وال�ة أالس�ا األم����ة م�ورا 

ال����ة ال���ة على ه�ه ال���قة ال����ة لألم� ����ا إلى اس��ل��ا و����ان�ا وال��و�ج، وذل� م� أجل إح�ام 

                                                           

  .102، ص. م�جع ساب�ع�� القادر م��� فه�ي، ال��خل إلى دراسة اإلس��ات���ة،  - 1

 17ات، م��� إدراك لل�راسات واإلس��ارات، (، سل�لة أ��اث ودراسال�����ل���� ال�وس�ة ال��ی�ة وال�عاص�ة: ���ح ال����ة وح�ود ال�����جالل خ���،  - 2

  .9)، ص. 2018د����� 

  .263 – 262، ص ص. م�جع ساب�عام� م��اح، ن���ات ال��ل�ل اإلس��ات��ي واألم�ي للعالقات ال�ول�ة،  - 3

  .9، ص. م�جع ساب�جالل خ���،  - 4
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�اك ه� م�ا�عة ورص� �ف األساسي له�ه اإلس��ات���ة آناأل�ل�ي وقل� ال��ا� الع���� لل�لف األ�ل�ي، و�ان اله

ت���ات الق�ات ال����ة ال����ات�ة ع�� األ�ل�ي ��ا ف�ها الغ�اصات اإلس��ات���ة ت�� ال�اء، وم� أع�اله الف��ة 

ارت�� بها اس�ه في وس� ال�راسات وال���ث اإلس��ات���ة واألم��ة ��ا�ه ال�� ���ل ع��ان: "الق�ة ال���ة ال�ي 

ر�� ��ه على م��قة الق��  وال�ي، 19501ال�� ن�� عام  )Air Power: Key to Survival" (مف�اح ال�قاء

�ان ق� س�قه إلى  1944في عام ) G. Renner" (وت��ر اإلشارة في ه�ا ال��د إلى أن "ج�رج ر���ال��الي، 

ال����� على ه�ه ال���قة، ون�� آراءه في ��ا�ه "ال�ل� �ال�ار�ة" وال�ي مفادها؛ أن ال��ق ال���ة ق� ر��� ب�� 

"الهارتالن� األوروآس���ة" و"الهارتالن� ألم���ا ال��ال�ة" ع�� ال���قة الق���ة، ح�� ت��ف م��قة "الهارتالن�" ه�ه 

، 2م� إح�� الق�ت�� الق���ة، فال����ات ���ل�ن م��ر ته�ی� لـ "الهارتالن�" في أم���ا والع�� ص��ح�أنها مه�دة 

و���� "ج�رج ر���" أن "الهارتالن�" ال��ی� �إم�انه أن ���ن م��لقا لل����ة العال��ة ل����ه �الق�ب ال��اني م� 

ت��ن قاع�ة عال��ة ألنها ق���ة م� ال�ائ�ة الق���ة، ، و �3ع�ه ب�اس�ة ال���ان و�م�انات ال�قل ال���� وال��� أ��ا

، و���و أن أف�اره ق� 4و��ل� ت���ل ال���قة الق���ة ال��ال�ة إلى ب�رة ال���ة، وم� ث� ت��ح مف�اح ال�ف�ذ العال�ي

  تأث� بها "سف�س�ي" و��رها ���ا �ع�.

���� وخ��ته في ال��ب ت���ه واح��افه الع و����ص ال����ن ال���� ألف�ار "سف�س�ي"، �����

العال��ة ال�ان�ة، أدرك "سف�س�ي" ال�ور ال��ث� للق�ة ال��ی�ة في ح�وب ال���ق�ل وهي ق�ة ال�ائ�ة، وما ���� أن 

تق�م �ه في ت�ج�ه ال�عارك على ج�هات الق�ال س�اء على ال�ا��ة أو ف�ق ال�اء، ح�� أن لـ "سف�س�ي" اع��اراته 

قة الق�� ال��الي ل���ن م�اال لع�ل الق�ة، ���� ت��ی�ها في ثالثة ع�اص� رئ���ة اإلس��ات���ة ع�� اخ��اره م��

  :5هي �ال�الي

الع��� األول: وه� م�عل� �ال�غ�ا��ا ال�����ة وال����ل في أن ه�ه ال���قة تغ��ها م�افات مائ�ة ����ة م�  – 1

  جهة، ت�عل ��افة ال�الحة ال����ة ف�ها ص��ة وفي نف� ال�ق� ت�ف� مالذات ج��ة لل��في وال����ه م� جهة ثان�ة.
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ال���قة ت���� ���وف م�اخ�ة قاس�ة إذ أنها م��قة الع��� ال�اني: و��عل� ����عة ال��اخ، وه� أن ه�ه  – 2

جل���ة في مع�� أشه� ال��ة (ال�ا��ة م�ها وال�اء)، وال�ع� م�ها م��� ���ل دائ� ��ل ال��ة م�ا �ع�ق ح��ة 

  الق�ة ال����ة ��ه�لة ف�ها.

الق�� الع��ى ال�ئ���ة الع��� ال�ال�: وه� م�عل� �ال�غ�ا��ا ال��اس�ة وال����ل في ال�قارب ال�غ�افي ب��  – 3

  ال���اف�ة ح�ل ال����ة على ال��ام ال�ولي، وه�ا االت�اد ال����اتي وال�ال�ات ال����ة األم����ة.

على ه�ه ال�ع��ات اإلس��ات���ة، فإن ال��اسة ال��اس�ة إل�قاء ه�ه ال���قة آم�ة هي ب�اء ق�ة ج��ة  و��اءً 

ة �ال����ل�ج�ا الف�ائ�ة ال���قة في االس��عار وال�عق� وال�ص�، تع�ل على تغ��ة ه�ه ال���قة ال�اسعة م��ع��

ف��ل ه�ه ال�ه�ة ل��� م�احة للق�ة ال���ة و���ل أقل للق�ة ال����ة، ���� الع�ائ� ال��اخ�ة وال�غ�ا��ة ال�الفة 

ه�افه� اإلس��ات���ة آم�ة ال���، ����ل ه�ه االس��ات���ة ت�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة وحلفاؤها في أورو�ا الغ���ة أ 

وتع�ل �فعال�ة، وال����لة أساسا في �قاء خ��� ال��ارة واالت�ال ب�� ضف�ي األ�ل�ي مف��حة وم��فقة ���ل 

م����، وعل�ه فال���لة ال�ي أراد "سف�س�ي" ال�ص�ل إل�ها هي أول��ة الق�ة ال���ة في ال��� وال����ة وح�� 

��� ال������ للق�ة ال���ة والق�ة ال����ة، أما م� ناح�ة ال����� اإلس��ات��ي ال��اعات وال��وب ال���ق�ل�ة على ن

فق� رس� "سف�س�ي" خ���ة ��ن�ة للعال�، ووضع ف�ها دائ�ت�� صغ��ت�� ت��ل األول القل� ال��اعي لالت�اد 

ا رس� "سف�س�ي" ال����اتي وت��ل ال�ان�ة القل� ال��اعي لل�ال�ات ال����ة األم����ة، وفي م���� أعلى م�ه�

دائ�ت�� ����ت�� م��اخل��� ت��ل األولى م��قة س�ادة وس���ة الق�ة ال���ة لإلت�اد ال����اتي، وهي ال�ي ت�� 

م��قة أوراس�ا وش�ال إف����ا وم��قة ال��ق األوس� وش�ق وج��ب آس�ا وال�افة ال��ال�ة م� أس��ال�ا، ب���ا ت�� 

وس���ة الق�ة ال���ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة ال�ي ت��ل الق�� الغ��ي ألورو�ا  ال�ائ�ة ال����ة ال�ان�ة م��قة س�ادة

واألم������� ال��ال�ة وال�����ة وال���قة األ�ل��ة إلى ح�ود ال���� الهاد�، و��� ال�ائ�ت�� ال����ت�� ه�اك م��قة 

) Area of Decision" (الق�ار/ ال���� ت�اخل ب�� ال�ف�ذ ال����اتي واألم���ي أ�ل� عل�ها "سف�س�ي" إس� "م��قة

، وت���ل م��قة ال��اخل ����1 م��ر�ة ه�ه ال���قة وثقلها اإلس��ات��ي في ن�ام ت�ازن الق�� اإلس��ات��ي ال��ني

" في أوراس�ا وأورو�ا ال����ة وش�ال إف����ا وال��ق أو ال���� في م��قة "قل� األرض/ الهارتالن�أ� الق�ار 

ال��ا�� ت��اخل ف�ها ال��ادة ال���ة ل�ل م� الق�ت�� الُع�����، وم� وجهة ن�� "سف�س�ي" تع��� ، فه�ه 2األوس�
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، مع���ا م� وجهة ن��ه 1أه� ال��ا�� االس��ات���ة في العال�، فهي ت��ل م�ام� ال��� ومف�اح ال����ة على العال�

ال� ��ل و�ه��� على م��ان الق�� العال�ي، على أنه م� ����� على ه�ه ال���قة �����ع ال����ة وال���� في الع

، وق� خ�ج "سف�س�ي" به�ه 2وه�ا �ع�ي أن ه�ه ال���قة س��قى م�اال لل��اف� ال�اد ب�� الق�ت�� الع����� في العال�

  :3اآلراء

  م� ��ل� ال��ادة ال���ة ����� على م�ا�� ت�اخل ال�ف�ذ (م��قة الق�ار/ ال����). - 1

  الق�ار/ ال���� ����� على العال�.م� ی���� ����قة  - 2

م�ا�� ال��اخل ال��� في ن���ة "سف�س�ي" فق� ق�م على أساسها ت�ل�ال ل��ا��  ون��ا أله��ة خ��رة

  :4ال��اخل اإلس��ات���ة �اآلتي

تع� أخ�� ال��ا�� ال���اخلة وأك��ها ح�اس�ة ألنها ت��ل دائ�ة ع��ى ت��ح ف�ها  م��قة الق�� ال��الي: – 1

ال�ال�ات ال����ة األم����ة واإلت�اد ال����اتي في ذل� ال�ق� أش� إق��ا�ا إح�اه�ا م� األخ�� م� أ� م�ان آخ�، 

إال ع� ���� الق�ة ال���ة، وهي مالئ�ة للق�ات ال���ة م� �ائ�ات وص�ار�خ وال ���� أل� دولة أن ت���� عل�ها 

  فال�ولة ال�ي ت�ل� ال��ادة ال���ة ت����ع أن ت���� على م��قة الق�� ال��الي.

ت�لغ م�احة دول غ�ب أورو�ا ن�� مل��ن م�ل م��ع، فه� قل�ل الع�� اإلس��ات��ي وه�  غ�ب أورو�ا و�ف����ا: – 2

مل��ن م�ل  11.5 ورو�ا فعلى الع�� ت�لغ م�اح�هام��� �ال��ان، أما إف����ا ال�ي تقع إلى ال���ب م� غ�ب أ

س��ات��ي ���� وهي م��قة ذات ت�ای� س�اني، ����� الق�ل �أن قارة إف����ا هي مف�اح ال�فاع م��ع، وذات ع�� ا

ع� غ�ب أورو�ا خاصة وأنه ال �ف�لها س�� ال��� األب�� ال���س� ال�� �ق�م ���ا�ة حاج� أمام ت��ك الق�ات 

س��ات���ة واح�ة وم��ح ت����ي ع� غ�ب أورو�ا مع إف����ا م��قة اأمام الق�ات ال���ة، وم� أجل ه�ا � ال���ة ول��

ح�� ت���� الق�ات ال�فا��ة في الق�� ال��الي (أورو�ا) ب���ا ت���� الق�ات  "Eurafricaواح� ت�� اس� "أورو�ف����ا 

  لع�� اإلس��ات��ي.اله��م�ة في الق�� ال����ي (إف����ا) ال�� ی��اف� ��ه ا

 Landتع� ه�ه ال���قة ذات م�قع جغ�افي ف��� إذ ت��ل ج�� أرضي ( العال� الع��ي وال��ق األوس�: – 3

bridge ی��� ب�� آس�ا و�ف����ا وأورو�ا، و���� م� أه��ة ه�ا ال��قع ما ی���ع �ه م� ال��ارد ال�����ة وال��وة (
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اإلس��ات���ة �ع� العال� الع��ي مف�اح ال�فاع ع� إف����ا، ��ا أن إف����ا هي مف�اح اإلق��اد�ة ال�ف��ة، وم� ال�اح�ة 

  ال�فاع ع� أورو�ا، فالعال� الع��ي ه� القاس� ال����ك األه� واألك�� في ال�فاع ع� إف����ا وأورو�ا.

وتع� ال�ا�ان ت��ه غ�ب أورو�ا م� ح�� صغ� ال��احة واإلك��ا� �ال��ان،  آس�ا ال��ال�ة ال����ة: – 4

سا�قا  –ت�اد ال����اتي �ء م� العال�، وذل� لق��ها م� االوف�رم�زا و��ر�ا وأو���اوا م� أخ�� ال��ا�� في ه�ا ال�

  وال���. –

  لـ "سف�س�ي" 1949س�ة ال����� ال���اس��ات��ي ل����ة الق�ة ال���ة على العال� : )06( خ���ة رق�

  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/map04.GIF_cvt.htm: ال���ر
  

آس�ا  -ذات م�ق� ق��ي وضع ف�ها األم������ ج��ب الق�� وأورو��علها ����ة ه�ه ال "سف�س�ي"رس� لق� 

ه� ال�ق��� ال��عارف عل�ه: العال� الق���  "سف�س�ي"ف����ا في ش�ال الق��، وعلى ه�ا فإن أول تق��� اس���مه �و 

والعال� ال��ی�، وفي ه�ه ال����ة ی��ح أن ال��ادة ال���ة األم����ة ت���ل على �ل األم������، ب���ا م��قة 
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م��ق�ي وال�الح� أن  ،�1 �ق آس�ا وف����ا وج��ب ال���اء ال��� ت�ة تغ�ي ج��ب وج��ب شاال��ادة ال���ة ال����

ع�  ف����ا وال��ق األوس�، ف�الإال�ف�ذ ال��� ت�ال��ان وت��ادمان في م�ا�� أخ�� هي أورو�ا الغ���ة وش�ال 

رتالن� األورو ات�ة �غ�ي أم���ا ال��ال�ة، و�ال��ل تغ�ي الق�ة ال���ة األم����ة الهاأن نف�ذ الق�ة ال���ة ال����

أن م�ا�� ت�اخل الق�� ال���ة لل�ول��� هي م�ا�� ال��� في أ� مع��ة ب��ه�ا،  "سف�س�ي"ی�� ح�� آس���، 

  .2ی�� للق�ة ال���ة األث� ال�اس� في ��� ال����ة أو ال��ادة على العال� "سف�س�ي"وم� ث� فإن 

آلراء "ر���" ال�اب� ش�حها، ل��ها ت��لف  وعل�ه ���� الق�ل �أن آراء "سف�س�ي" ���� أن نع�ها اس���اال

ع�ها في ن������ هام��� رغ� ��نه�ا غ�� م���ت��، وأول ه�ه ال��ائج غ�� ال����ة ی��ع م� م�ق� ال����ة ال�ي 

اع���ها "سف�س�ي" في ���ه، فإن ال��ق� الق��ي ال�� اس���مه ق� أد� إلى إ�عاد إف����ا ع� أم���ا ال�����ة 

لها في ال���عة، وم� ث� فإن ه�ا اإلب�عاد ق� جعل �ال م� القارت�� في ح�زة الق�ة ال���ة لالت�اد  ���رة ال وج�د

ال����اتي وال�ال�ات ال����ة األم����ة على ال��الي، ب���ا في ال���قة ت�ع� إف����ا ع� ال�ال�ات ال����ة األم����ة 

ال�ان�ة ال�ي ت�صل إل�ها "سف�س�ي" م�ت��ة ����أ أن ال����ة  �ال�ق�ار ال�� ت�ع� �ه أم���ا ال�����ة ع�ها، وال����ة

ال���ة تق�د ف�را إلى ال��ادة العال��ة، فلق� ت��ق "سف�س�ي" إلى ال�ول��� ال����ت�� فق� مع �ع� اإلشارات ال���فة 

في ال��ف ����ة أو صغ��ة،  –إلى ق�� ب���ان�ا ال���ة، إال أن ذل� ���ل معه ب�ور نق�ه، ذل� أن أ� دولة 

����ها إذا ت��ع� ل�یها األس�اب ال�ي ت�عل م�ها ق�ة ع����ة ج��ة، و�ضافة  –ال��الي أو ال����ي م� األرض 

إلى أنه إذا ت��ن� ل�یها ال���ة األك��ة في ال��� وال����ة ال��اس�ة، أن ت��ل على ال��ادة العال��ة، ف��ال ���� 

�ق� ال��ادة، خاصة وأن�ا في ع�� ت��رت ��ه القاذفات ال���ة وال��ار�خ ألس��ال�ا أو ال��از�ل أو األرج���� أن ت

العاب�ة للقارات، إال أن ه�ه األف�ار العامة ق� ت�اس� إم�ان�ة ت�م�� ال�الح ال��� لل�ول��� ال��عادی��� معا، 

  .3فال��ألة ل��� م��د ه���ة واح�ة م�ه�ا �ي ت��ح األخ�� م����ة على أج�اء العال�

  

  

  

                                                           

  .81، ص. م�جع ساب�م��� ر�اض،  – 1

  .81، ص. نف� ال��جع – 2

  .82 – 81، ص ص. نف� ال��جع – 3
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: م��ق�ي ال�ف�ذ الق�ة ال���ة ال����ات�ة واألم����ة وم��قة ال�القي وال��ادم ح�� ن���ة )07( خ���ة رق�

  "سف�س�ي"

  

"، نقال ع� ال�ا�� ال�الي: ن���ة قل� االرض ب�� ال�غ�ا��ا والف�اء االل���وني (رؤ�ة م��ق�ل�ة)، "إب��ام ع�� ال�ه�ة العق�ي ال���ر:

https://bit.ly/389vw8W   

�ع��� "سف�س�ي" أن الق�ات ال���ة وال����ة ق� فق�ت أه���ها �ال���ة وح�� ه�ه ال����ة واس��ادا إلى أف�اره؛ 

ت��ي لها ق�ة ج��ة ، وق� أوصى "سف�س�ي" ال�ال�ات ال����ة األم����ة �أن 4لق�ة ال����ة ال�ي ت�ل�ها الق�ات ال���ة

إس��ات��ي �أخ� الع�اص� ال��ی�ة �ع�� اإلع��ار، ح�� ح�د "سف�س�ي" م�ا��  ، وال��ام �إح�اث تغ���5ضار�ة

األول��ة في خار�ة العال� م� ال�اح�ة اإلس��ات���ة وال������ة ال�ي تع��� على ال���س�اس�ة ال���ة ���یل ع� 

، وق� ع�ض خ��ته ���ار واق��ح إن�اء 6م� "ماك���ر" و"س����ان"خار�ة العال� ال�قل���ة ال�ي رس�ها �ل 

إس��ات���ة ج��ة أم����ة ج�ی�ة ت��اشى مع ت��ر ال�الح ال����ل�جي في م�ال ال���ان على ال�ال�ات ال����ة 

�اد سالح األم����ة، وق� ت��� و��ق� اق��احاته في ال����ة ال���ة على الق�� ال��الي وال���قة الق���ة وذل� �إ�

ج�� ���� ق�� ذ� ام��ازات م���رة، و��ل�  ب�اء خ� رادار ���� على ش�ل ق�س م���أ م� أالس�ا إلى ش�ال 

ك��ا، ف��ه ج���ة ل��ادو ف����ة ن��فا ون�الن� ف����ة غ���الن� ف����ة آ��ل��ا، وفعال فق� أن�أت ال�ال�ات ال����ة 

                                                           

  .132، ص. م�جع ساب�أح�� داود أوغل�،  - 4

  .193، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 5

  .132، ص. م�جع ساب�أح�� داود أوغل�،  - 6
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" أ� خ�� اإلن�ار ال����، �Distance Early Warning اخ��ار لـ ") وهD.E.Wاألم����ة ال�� ال�ادار� وأس��ه (

وال�� له قابل�ة ال�ع�فة وال��ق� ال���� ب����ات الق�ات ال���ة ال����ات�ة آناذاك ����لف أن�اعها ب�ق� قل�ل م� 

�ه ل� ی��اهل ب�ء ت���ها ح�ى �ع�ي اإلن�ار لل�ال�ات ال����ة األم����ة ض� أ� ه��م م�اغ� أو مفاجئ، وم� جان

س��ات����ه الع����ة أه��ة أس� تل� ال����ة خاصة في م�ال ال�د في ا -في ذل� ال�ق�  -ال����اتي  اإلت�اد

على ال���ك ال���عي ال�� مارس�ه ال�ال�ات ال����ة األم����ة في ال�� م� ت�سع ال���قة ال�����ة، و��ل� في 

حلف وارس� ��لف ع���� دفاعي ��د على  –أ� اإلت�اد ال����اتي  –م�ال ال�د على ن���ة األ��اف، فأوج� 

  .7ما �ق�م �ه ال�ع���� الغ��ي ت�اهه، وات�ع س�اسة ��� ال��ق الع���� وت���قه

و�لى جان� تق��� "سف�س�ي" ت�ص�ات و�رشادات؛ فق� ان�ق� ال��اسة األم����ة ال�اصة �إشغال ال��وب 

�أن دوال ����ة  1950ألوس�، وال���قة أن "سف�س�ي" ل� ��� ی��قع أنه �ع� عام اإلقل���ة ��ا في ف���ام وال��ق ا

س��ل إلى إم�انات ال��م�� ال�امل، خاصة �ع� ب�وز األسل�ة ال��و�ة على م��ح ال��ل�ح الع���� ودخ�لها 

ت ال�ائ�ات م�االت الق�� ال�الث ال���ة وال����ة وال���ة، ع� ���� ال��ار�خ ال����لة والقاذفات وحامال

والغ�اصات وغ��ها، ��ا أن سالح ال�� ال ���� ع�ه �ع�ا ثال�ا في م�ال الق�� ��قا ل�جهات ن�� �ع� 

ه� ال�ال في ال�فاع وال�ق�م  ال������ فه� ع��� ح�ا�ة وتغ��ة للق�ات ال���ة وال����ة في اله��م ��ا

  . 8ن��ابواال

اد� بها "سف�س�ي" ع�� اخ��اره م��قة الق�� ال��الي ل���ن س��ات���ة ال�ي نة االع��ارات االو�����ة أله��

"أل����ر دوغ��" على م�اال لع�ل الق�ة، وال�ي ح�دها في ثالثة ع�اص� رئ���ة ت� ذ��ها سا�قا، فق� ر�� ال�وسي 

 ى ح� م��� م� ال����ة�م� أجل ت�ق�� أق -وال�� �ق�� �ه الق�� ال��الي  –"ال�اب� ال�����ل����ي لل����" 

، ح�� ت��ح ال����ة على م��قة ال��ال ذات أه��ة دا��ا ال��ادة ال�وس�ة إلى إعادة اإله��ام بها اإلس��ات���ة

��� أو ال���، ح�� �ق�ل: "���ح ال�ان� األك�� أه��ة ه� ال����ة الع����ة �س�اء على ال����� ال��� أو ال

ال����ة)، وال��اصل ال�عل�ماتي، و��ا ال��ود  –�ة ال���ة وال��� –على ال�ا�ئ (الق�اع� ال����ة، وال����ة 

، و���� �أنه ی��غي إیالء أه��ة خاصة لل�أن الع���� ال�وسي ����قة ال��ال ال�وسي ال����� وم��قة �9ال�اقة"

�ال���ة ل�وس�ا وال��ام  س��ات���ة الع����ة ذات األه��ة ال�الغةالي، فال��ال ح��ه ه� ال���قة االالق�� ال��

                                                           

  .193، ص. م�جع ساب�ن�ار م��� ر��ع ال����،  - 1

  .131 – 130، ص ص. م�جع ساب�م��� ع�ب ال��س�� وماج� ص�ام سال�،  - 2

  .354 – 353، ص ص. م�جع ساب�س� ال�����ل���ا: م��ق�ل روس�ا ال�����ل����ي، أل����ر دوغ��، أ - 3
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م�ها، ح�� ��� أن ت��� ��ه ع�د ���� م� ق�اع� ال��ار�خ وق�اع� ال���ان اإلس��ات��ي، م���ا على أن ه� ألاأل

كل م� "م�رمان��" و"أرخان�ل��" القاع�تان ال�����ان ال��ج�دتان ه�اك ه� األه� �ال���ة ل�وس�ا، ف�ع�ى ال�ج�د 

لق�ات ال��ل�ة ال�وس�ة وم� ال�عي ال���عي ل�ف�ها الع���� في ش�ال روس�ا ی��ل� م� ال�ا�ع القار� ل��اء ا

مع���ا قار�ا ی�اجه ق�� ال��� "الق�ة ال����ة"، واأله��ة األساس�ة له�ه ال�قا� الع����ة ه� ح�ا�ة ال���قة ال�احل�ة 

ألم����ة ال��ال�ة م� اإلخ��اقات ال����ة وال���ة ال����لة وض�ان ت��ی� ال���ة ال�ر�ة، في حال ال��ورة للقارة ا

ع�� الق�� ال��الي، فهي أق�ب م�افة م� روس�ا ح�ى أراضي ال�ال�ات ال����ة األم����ة، وله�ا ال��� تع� ه�ه 

  .10ال���قة األف�ل ل����� ال�فاعات ض� ال��ار�خ (ال�ا��ة) األراضي

�ول الق���ة أض�ى الق�� ال��الي ذا أه��ة خاصة م� ال�اح�ة ال���س��ات���ة واإلق��اد�ة ل���ع ال لق�

، م�ا أد� إلى 11ال��اني (روس�ا، ال�ال�ات ال����ة األم����ة، ���ا، ال��و�ج، ال�ن�ارك، إ��ل��ا، ال���� وف�ل��ا)

م�اوالت لع���ة ال���قة في �ل ت��ف �ل م� روس�ا ودول ال�لف األ�ل�ي وع�د م� دول ش�ق آس�ا، م� 

س��ات���ة، وان�القا م�ا ت���ع�ه روس�ا م� ته�ی�ات ح االم� ن�اق ال��الاع��اد م��قة الق�� ال��الي ���ء 

ت�ع�ض لها م�ال�ها في الق�� ال��الي، قام� ب���ی� أسا��لها ال����ة العاملة في ال��ال به�ف ز�ادة إم�اناتها 

رة ه�ا ، وت��ر اإلشا12الق�ال�ة، ��ا ب�أت في إج�اء م�اورات وت�ر��ات ع����ة في ع�ة م�انئ في ال���قة ال��ال�ة

 ال��الحم� خالل ح�صها على  ،ال��الي الق�� م��قة في رئ��ي كالع� م�ان�ها ل��س�خ ال��� جه�دإلى 

  .13ذات ال��اق ال�اسع وال��اس�ة واالق��اد�ة االس��ات���ة �أه�افها صل�ها ح�� م� ال���قةه�ه  فيها ل ال�ئ���ة

  

  

  ال�ق�ر ــــــــ ــــــــ ان�هى ب�نامج م��اس ال�غ�ا��ا ال��اس�ة ح��

  

  

  

                                                           

  .360. ، صم�جع ساب�أل����ر دوغ��، أس� ال�����ل���ا: م��ق�ل روس�ا ال�����ل����ي،  - 10

  .104)، ص. 2011، (أك���� 186، ع. 46م. ، م�لة ال��اسة ال�ول�ةه�ام ����، "ال��اف� على ق�ة العال�: ص�اع الق�� ال���� على الق�� ال��الي"،  - 2

  .107، ص. م�جع ساب�ه�ام ����،  - 3

13 - "China’s Arctic Ambitions: A Conversation with Anne-Marie Brady", (24/03/2020), see the link:  

https://bit.ly/390Up60 
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