جغرافية سياسية  //المرحلة الرابعة  //قسم الجغرافية
النظريات الجيوبوليتكية

(ا.م.د .فيان احمد )

محاضرة ( )31

تهدف النظريات الجيوبوليتكية سواء القديم منهاا او الماارار الات اتبااا سياساة بنااء تاو لاتياة لاكياناات السياساية المانياة
باألمر  ،وان هله النظريات في تطبيقها تامل اما لخدمة المرالح االتتراادية و السياساية و الاساكرية و تققيقهاا و تاامين
استمراريتها او لاتقلير اقيانا من اقتمال تيام تو منافسة تته يأ لها المقومات لبناء توتها اللاتية و عندئل يبرر الات الوجاود
خطرا يهدد المرالح  ،او لاسببين ماا  ،والمهم في كل للك هو االرتباط الوثيق و االريل بين عام الجيوباوليتك

و باين

مفهوم سياسة بناء القو اللاتية لادول  ،الن مكانة الدولاة فاي ساام القاوى عاات المسارل الااالمي يرتكا اساساا عاات توتهاا
اللاتياة المامولية التاي تارتبط بكافااة الانارار ا االتترااد – الساكان -الظااواهر الجارافياة و السياساية و الاساكرية و كافااة
مكونات الدولة ) عاما بان هله الانارر ليست ثابتة بل متايره مانيا و مكانيا تباا لظروف القيا و ميا ان القاوى الدولياة
.ومن اهم التنظريات الجيوبوليتكية ا البرية )
 .3نظريةة المجةةال الحيةوا ( النوةةور و ا رت ةةار )  :رااق هااله النظرياة ا فردريااك راتا ال ) تارتبط هااله النظريااة
بالمفهوم الجيوبوليتكي اللي يؤمن بان الدولة هي كائن قي كماا انهاا تتمامات مار فكار القتمياة لاظاواهر الجارافياة
التااي تمااكل خرااائ

و ساااوك المجتماااات البماارية  ،فااالنمو قاجااة ماسااي لاكااائن القااي و الدولااة  ،وماان للااك باادا

الجارافيون السياسيون يؤكدون في دراساتهم و افكارهم عات اهمية الرتاة الجارافية و القي الجارافي اللي تمااي
الدولة بالنسبة لادد سكانها و اعتبروا ساة الدولة ا القي الجارافي واللي تمااي الدولاة تاو سياساية و اتتراادية و
تد اكد رات ال ان المجال الكبير لادولة يقفظ لها القيا و تد اربقت هله الفكر عقيد المانية النا ية .
وامن بان المساقة الكبير ضرورية لنمو الكائن القاي و يضافت الموتار رافات مميا

عاات المسااقة  ،اماا القادود

فهي جاد الكائن القي و هي عالمي النمو و التوسر او االضمقالل .و تد وضر رات ال توانين سباة رئيسة وهي
 تا داد رتاااة االرم بنمااو الثقافااة الخارااة بالدولااة فكامااا انتماار السااكان و قماااوا ماهاام طاااباهم الثقااافي فااان االراضاايالجديد التي يقتاها هؤالء ت يد من مساقة و رتاة الدولة .
 ان عماية نمو الدولة تكون عماية الققة ل ياد عدد سكانها و انتقالهم الت المناطق المجاور لدولتهم  ،فتكون عماية نموالسكان تبل التوسر المساقي لادولة .
 يستمر نمو الدولة قتت يرل لمرقاة الضم ا اي اضافة وقدات سياسية رارى اتل نمو قضاري منها ). تبدء عماية الضم من االج اء الساقاية و المجاري المائية المهمة و االتاليم الانية بالموارد . ان دافر الدولة لتوسر يأتي عات يد قضار ارتت من قضار الدولة االخرى . -ان الميل لتوسر و الضم ينتقل من السيطر عات الدولة االخرى ثم ت داد و تمتد ا اي ان التوسر يفتح المهية لتوسر )

 ان القدود هي الاضو القي المااف لدولة فهي تنمو و تتوسر او تنكمش تباا لقو الدولة و تبدء من خاللي .كمااا اكااد راتا ال ان الكوكا االرم ياااد كوكا راااير و ال يتساار اال لدولااة تويااة واقااد  ،وان تاااري الاااالم
ستتقكم بمريره الدول كبير المسااقة ا روسايا فاي اوارسايا ) ا الوالياات المتقاد فاي امريكاا المامالية ) .و يقاول ان
الدول الراير مريرها ال وال و ان الرراا سيدور بين الدول الاظمت و البقاء لألتوى و ان عماية النمو و التوسار
تدفر الدول الستخدام القو
 .2رودولف كيلن ( )3222 – 3681راق

الفاسفة القو ال تارف القانون ا القو اهم من القانون )

تنبأ بان دوال عظمت ستنمأ في اسيا و افريقيا و اوربا و تنبأ بان السياد ستنتقل من القوى البقرية الت القو البرية
التي ستقكم يوما البقار .ولي كتابان ا الدولة مظهر من مظااهر القياا  ،االسا

الال ماة لقياام نظاام سياساي ) و

يرتك الكتابان عات الخافية تمتد ارولها الت الفاسفة الاضوية  .و ياد كيان راق ا نظرية الدولاة )  .وتاد عاات
اهمية االس

التالية اا الجارافيا و الدولة – السكان و الدولة – التركي االجتماعي – الموارد االتترادية لادولة

– المنطقة القكومية ))
 .3هاوسهوفرو فكرة المجال الحيوا ( ) 3218 – 3682راق فكر المجال القيوي التاي طبقهاا ادولاف هتاار
وان هله النظرية متراة بنظرياة الدولاة كاائن قاي لراتا ال  .وتاد امان هاوساهوفر باان القياا لادولاة الكبيار اماا
الدولة الراير فمريرها ال وال و كان من مؤيدي لمبدأ مونرو في نرف الكره الاربي و كان ياتقاد باان الااالم
سيقكمي ثالثة دول عظمت ا الواليات المتقد االمريكية في الار

و اليابان في المرق و المانيا في اوربا )وتاد

امن بماار اليابان بالتوسر المجال القيوي و التوسر االتايمي و اختا ال الضااط الساكاني وامان باان الدولاة تنماو
وتتوسر و يج ان تتبر الدولة مبدأ االكتفاء اللاتي و ان الدولة يجا ان تكاون ماادالت النماو فيهاا عالياة و نظار
لاقدود بانها الاضو الماا ف لاكائن القي وهو تابل لاتاير بالنمو و التوسر او االضامقالل  .وتاد اكاد عاات اهمياة
الناقية الاساكرية ( ا سةوول البحةرا و الجةوا و ال ةوات البريةة ) واكاد عاات اهمياة المماا باعتباارهم هام مان
يرنر النرر بالماركاة ا لكاونهم يسايطرون عاات المجاال االرضاي  ،يتباهاا الساياد البقرياة التاي تكاون داعماي
لاقوات البرية عات ارم الماركة و هي ج ء مان اساسايات القاو الاساكرية اماا القاو الجوياة فينظار بكوناي تاو
مكماة لاجيش و االسطول  .ا وهو اول من بر الفرق بين القدود القارية و البقرية  ،فاألولت تقد من نموها اما
الثانية فانها تفتح الطريق امامها لابقار و السواقل ) .
 وياد هاوسهوفر مؤس-

ماهد ميون لاجيوبوليتكيا .

و تد اتفق مر راتا ال باان الدولاة كاائن قاي و ان فكار المجاال القياوي هاي مطابقاة لنظرياة راتا ال ا ان

الدولة بقاجة لاتوسر االتايمي و بقاء اال لادول الكبرى )
-

كما اكد عات االهمية االستراتيجية لموتر المقيط الهادئ باده مفتال السيطر الاالمية .

 و يرى ان المجال الجارافي هو اللي يتقكم بتاري البمر وان الدولة ال تنمو و تتوسار فمرايرها الا وال واالندثار بسب الضاط السكاني و كثافتهم التي تتطا ثروات طبياية لسد اقتياجاتهم .
-

كما امن بان السياد عات المجال يج ان تأتي عن طريق الاوامل الجارافية و البمرية .

 و يرى ان ممكاة المانيا تكمن في عدد سكانها البالغ ا 58مايون نسمة ) في مساقي تقدر 066الاف كام 2فايعهد هتار لللك رأت القياد االلمانية فكر المجال بأنها القل نقو التقدم و القو .
 -يرى ان القوى الاسكرية تقوم عات ثالثة اس

 :الجيش – االسطول – الطيران .

 ياارى ان القاادود القاريااة تقااد ماان توساار الدولااة و ان القاادود البقريااة تفااتح لهااا طريااق التوساار عاان طريااقالسيطر عات البقار .
 يرى ان الرراا بين توى البر و البقر استمر طويال و ينتهت بورول القوات البرية لابقر . -يرى ان تي مة تنا السوي

بدون تيمة قربية بدون توقد مرر مر فاسطين  .لللك نجد منطقة سيناء مماتااة

بسب وجود بام المطرفين و تاد مبة ج ير سيناء الرباط بين مرر و فاسطين .
 وج ير سناافور مقدود االهمية في مبة ج ير الماليو ال ما تيست بمنطقة جنو مرق اسيا كاها . ان فكر التوسر االتايمي طبقتي اسرائيل باد القر الاالمية الثانية داخل االراضي الاربية .1ماكيندر وقلب العالم () 3211- 3683

عااااادل ماكينااااادر نظريتاااااي مااااارتين ا  4061عااااارم النظرياااااة –  4040عااااادل النظرياااااة وفاااااي
 4013عدلها مره اخرى ) عات غرار االقدث القر الاالمية الثانية .
جاااء فااي مقالااة ا مقااور االرتكااا الجارافااي فااي التاااري ) الاالي تقااول الاات نظريااة ا فقااد نظاار
الت الاالم نظر كوكبية )
 -القظ ماكيندر ان ثالثة ارباا مسقة الكر االرضية ماطا بالميااه و مسااقة اليااب

ال تتجااو

ربر اجمالي مساقة الاالم .
 القظ اترال البقار باضها ببام فاطاق عايها تسمية ا مقيط الاالم ) . -كما اطاق عات الياب

القاديم ا ج يار الااالم ) و تماال ساد

مسااقة الااالم و اعتبار امريكاا

الممالية و الالتينية و استراليا بمثابة ج ر تقيط بج ير الاالم اسماها ا الهالل الخارجي ).
 اما المناطق القريبة من ج ير الاالم فقد اسماها ا الهالل الداخاي ) و تتمثل بمناطق افرو اسايا.

 و اسامت المنطقاة الوساطت مان ج يار الااالم بمنطقاة ا االرتكاا ) ثام عادل التسامية ا القاا )يمتد هلا القا من نهر الفولاا غربا الت المرق من سيبيريا و المنجمد المامالي ماماال الات الهضابة
االيرانية و افاانستان جنوبا .
-

ياا ا عااات المنطقااة الترااريف الااداخاي لألنهااار رااو المنجمااد الماامالي  ،كمااا ياا ا عايهااا

الطابر السهول في الممال و الوسط و الار و ال يتخااهاا ساوى جباال األورال و تقار غالبياة منطقاة
القا في روسيا و ج ءا من غر الرين و مناوليا و افاانستان و ايران باستثناء المناطق السااقاية
.
-

اضاف ماكيندر بتادياي الثاني مناطق جديد ال مد قدود القا الت مرق اوربا قتت نهار االلا

و تمتا منطقة القا بانها سهاية لات ترريف داخاي و اعتبارها منطقة دفاعية
-

كونها افضل نمولج لدفاا بامق و فيها قماية طبياية من الممال مما وفر لها القرانة .
اماره الت منطقة االرتكا اخرى سماها منطقة القا

الجنوبي و تضم افريقيا جنو الراقراء

و تااد الرااقراء قراانا طبياياا لافراال بااين الجنساين االباايم و االسااود  ،و انهاا لات ترااريف ماان
الهضبة الداخاية الت انهار النيجر و الكوناو و ال مبي ي و االورنج .
-

اطاق ماكيندر عاال االراضي الساقاية اسم الهالل الداخاي و اسمها فيرجيف ا منطقة االرتطاام

) تمتا هله المنطقة بان انهار تنررف نقو البقار الرالقة لامالقة و تتكون من المنااطق السااقاية
و االرم الاربية و الرقراوية في المرق االوسط و المناطق الموسمية في اسيا .
-

اما القاقة الخارجية فاطاق عايها الهالل الخارجي كما لكر تقديدها سابقا .

-

تخوف من نموء دولة في منطقة القا تتمكن من تكوين امبراطورية تيطر عاات ج يار الااالم

ا من الممكن ان تكون المانيا او روسيا )
-

و امار الت اهمية امتالك تو برية  ،وان السالل الجاوي ياماي لراالح القاو البرياة اكثار مان

السالل البقري قيث ان استخدام القو البقرية ال تتم اال عن طريق امتالك سالل بر
ملخص النظرية
 – 1من يتقكم بمرق اوربا سيتقكم بقا ج ير الاالم .
 – 2من يتقكم بقا الج ير سيتقكم بالج ير ا افروا اوراسيا )
 – 3من يتقكم بالج ير سيتقكم بالاالم .

وفي تاديل عام  1443اكد ماكندر
 /1ان التهديد لاقا يأتي من االتقاد السوفيتي و لي

مان المانياا و اكاد ان موتاف القاوى السياساي

لاقوى الاالمية ال ياتمد فقط عات الموتر القوم الجارافي لاقا و انما ايضا عات البناء الرناعي
 /2كمااا اسااتقدث مرااطاح القااوم االوسااط ماامال االطا ا

بااين غاار اوربااا و ماارق الواليااات

المتقد .
 /3اكد خروج االتقاد السوفيتي كقوى عظمت باد القر الاالمية الثانية .
 /4اكد عات اهمية القو البرية التي تقتاها الدولة القارية كبير المساقة

 - 5نظريةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةبايكمان و نظريةةةةةةةةةة ا وةةةةةةةةةراف Spykman
نيكااااااااوال

Theory

Rimland

سااااااااابايكمان كااااااااان اساااااااااتالا بجامااااااااااة يياااااااال  Yaleاألمريكياااااااااة وماااااااان أهااااااااام المتامقاااااااااين

والمفكااااااارين فاااااااي السياساااااااة الاالمياااااااة والمتخرراااااااين فاااااااي االساااااااتراتيجيات الدولياااااااة والجيوباااااااوليتك .
يااااااارى سااااااابايكمان أن ةمكانياااااااة السااااااايطر عاااااااات الج يااااااار الاالمياااااااة ومااااااان ثااااااام الااااااااالم هاااااااو أمااااااار
ماكاااااااو

عماااااااا جااااااااء فاااااااي نظرياااااااة القاااااااا لماكناااااااد ر ،قياااااااث أن سااااااابايكمان ياتقاااااااد أن مااااااان يقكااااااام

المناطق الساقاية التي تتمامت مر المواتر الجارافية لاهالل الخاارجي االالي جااء فاي نظرياة ماكنادر) هاو الالي
يتسطير السيطر عات الج ير الاالمية ومن ثم الاالم .لللك جاء بمقولتي التي تقر في النقاط التالية في دراسة تاام
بهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر الاالمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الثانياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة -:
"مااااااااان يقكااااااااام منطقاااااااااة األطاااااااااراف ا الهاااااااااالل الخاااااااااارجي) يسااااااااايطر عاااااااااات منااااااااااطق الظهيااااااااار ".
"ومااااااااان يسااااااااايطر عاااااااااات منطقاااااااااة الظهيااااااااار يقاااااااااد مااااااااان سااااااااايطر منطقاااااااااة القاااااااااا وتوسااااااااااها".
"وماااااااان اسااااااااتطاا القااااااااد ماااااااان توساااااااار منطقااااااااة القااااااااا اسااااااااتطاا أن يااااااااام السااااااااالم فااااااااي الاااااااااالم
أو يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقكم بأتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادار الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم".
أطااااااااااق سااااااااابا يكمان اسااااااااام الااااااااارم الناااااااااد  Rimlandعاااااااااات النطااااااااااق السااااااااااقاي ورأى أن البقاااااااااار
الهاممااااااااة التااااااااي تفراااااااال القااااااااار عاااااااان المقيطااااااااات والبقاااااااار المتوسااااااااط تمثاااااااال طريقااااااااا بقريااااااااا
داخايا يربط دول الرم الند بباضها .وتد قدد سبايكمان اإلطار االرضي ا )Rimlandعاات أناي يمامل :كال مان
أورباااااااااااااااااااا وعااااااااااااااااااادا روسااااااااااااااااااايا ،والج يااااااااااااااااااار الاربياااااااااااااااااااة بماااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااي للاااااااااااااااااااك
الااااااااراق ،وتركياااااااا وةياااااااران واألجااااااا اء السااااااااقاية ماااااااان الهناااااااد وجناااااااو مااااااارتي سااااااايا والرااااااااين

وكوريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارق ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايبيريا.
واعتباااااااااار الاااااااااارم النااااااااااد بمثابااااااااااة منطقااااااااااة برمائيةاأمايبيااااااااااة) قاااااااااااج

تفراااااااااال بااااااااااين القااااااااااوى

المتراااااااارعة :البرياااااااة مااااااان ناقياااااااة ،والبقرياااااااة مااااااان ناقياااااااة أخااااااارى .ولاااااااللك فااااااااات هااااااالا النطااااااااق
البرمااااااااائي القاااااااااج أن ياماااااااال لقمايااااااااة نفسااااااااي عااااااااات طااااااااول الجبهتااااااااين :البريااااااااة اتااااااااا األرم)
والبقريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة االهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل الخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارجي).
وفاااااااااي الماضاااااااااي قاربااااااااات دول الااااااااارم الناااااااااد ضاااااااااد القاااااااااوى البرياااااااااة وروسااااااااايا وكاااااااااللك ضاااااااااد
القريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اانكاتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا والياباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان).
واهاااااااااتم سااااااااابايكمان بهاااااااااله القاقاااااااااة الوساااااااااطت وأعطاهاااااااااا أهمياااااااااة أكبااااااااار مااااااااان تاااااااااا األرم،
ويرجااااااار لالاااااااك ةلااااااات أن هااااااالا النطااااااااق االرتطاااااااامي يضااااااام عاااااااددا ضاااااااخما مااااااان ساااااااكان الااااااااالم.
ويقتاااااااوي عاااااااات ماااااااوارد اتتراااااااادية وطبياياااااااة متنوعاااااااة عاااااااالو عاااااااات اساااااااتخدامي لطااااااارق بقرياااااااة
داخاية ،ولي مي ات كثير يتمتر بها.

