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ال�عاص�ة. وال�����ل���� ال�الس���ة ال�����ل���� ب�� القائ�ة االخ�الفات إ�هار في ال�قال ه�ا ه�ف              ی��ّ�ُل 1

عالٍ� ت���ل في ب�أت الع�ل�ة أّن إّال ال�ول، ل��ّ�ر ال��ّ�د األرضي اإلقل�� دوًما ال�����ل���� إع���ت                 لق�

ال���، له�ا ���ن. أن �ه ُ�ف��ض مّ�ا أه�ّ�ًة أقّل عال��ٍة"، "ق��ٍة في اإلقل�� ُ�ع��� ع�ی�ٍة. م��لفٍة ���ٍق                   م��ٍي

ع� أخ�� مّ�ًة �����ن ال�����ل���� �اح�� ب�أ ك�ا ال�غ�افي، العامل مع�ى ال�عاص�ون ال�����ل������ن               غّ�َ�

ف�اًءا ال��ال، س��ل (على ف�اًءا/م�اًنا �اع��اره واسٍع م���ٍر ض�� ال�����ل��� أ�ه�وا لق�              ال�����ل���.

م��ّ�لة) (جغ�افَ�ا ق�ٍم إدراِك ك��ّ�د أو ال��ال) س��ل على مفق�ٍد (ك��ٍ� ُم�َ�ّ�ًال ف�اًءا/م�اًنا أو                إف��اضً�ا)

هل ه�: ال�قال ه�ا في ی��ّلى الّ�� ال��ال أ�ً�ا. م�عّ�دٌة وثقافٌة س�اس�ٌة م��لفٌة، بل�اٌن عال�ٍي،                 ل��اٍم

ذل� ُ�ع��� أم العال��ة ال��اسة ل��� ج�ی�ًة عل��ًة مقار�ًة �اع��ارها ال�����ل���� َماِه�َة ُن�ّ�د أن                �إم�ان�ا

 م�ّ�د إن��اٍف ل��اِر ال�فاه�� ال�����ل�����ة ال�قل���ة؟

  

 ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

 ج����ل����، ال�����ل���� ال�ق��ة، الف�اء، ال���س��ات���ا، ال�غ�اف�ا ال��اس�ة، الق�ان�� ال�����ل����ة.

 
 

   ع��ان وم��ر ال�راسة األصلي:1
Agnieszka legucka,  Copernicus Journal of Political Studies, Issue 2 (4) 2013, 
Warsaw-Poland, PP: 05-10 . 
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ال�غ�اف�ا تأث�� ب�راسة یه�ُ� فإّنه العام، لل�فه�م ِوفًقا وَ���ًحا. ج�لً�ا م��لً�ا ال�����ل���� م��لح               ُ�ع���

ال��اني، الف�اء الس��ا ال�غ�اف�ة، الع�امل تفع�ل و��ا اإس���امها، الق�ة ت���ُ� �األخّ�، ال��اسة،              على

الّ�� ال��اق و��ا ال����ة األم��ة الق�ارات ف�ه ُت��ع الّ�� ال��اق إلى اإلن��اه َیلِف� فه� وال��افة،                 ال��قع

الق�ة وت���لة ال�ول�ة ال�قائ� ال�����ل���� "َتعِ�ُ� اآلراء: �ع� ح�� وال�ل�. ال��ب م�ائل ف�ه ر               ُتق�َّ

أخ��". جهة م� االق��اد�ة وال����ة ال����ل�ج�ا و��� جهة م� ال�غ�اف�ا ب�� ال�فاعل ع� ال���لّ�ة                العال��ة

الُ�ّ�اب، ������ ره��ة". ف�ضى "ال�����ل���� �أّن: (Carl Jean) ج�� ك�� كارل ال��� له�ا               رّ��ا

���ن وال م�ّ�دة، خارج�ة س�اس�ة ق�ا�ا ل�صف ال���لح ه�ا عادًة ال�ول�ة لل��اسة وال��ارس��               ال�اح���

 ذل� في ال�االت ال��اس�ة دوما. له�ا ال���، فإّنه م� ال��ی� مع�فة ال���قة الّ�ي ت�ّ�رت بها ال�����ل����.

ل���ّ�ر. وم��ع��اٍت أراضٍي ع� ال��� ���د كان� والّ�ي (أل�ان�ا)، ال��حّ�ة ب�وس�ا في ال���لح ه�ا                ُول�

،1897 س�ة (Friedrich Ratzel) رات�ل األل�اني ف���ر�� لل�غ�افي الف��ة ه�ه والدة في الف�ل               �ع�د

، (Spetial/Die Raum) ال��ال غ�ار على م��ل�ات وأ�ل� ال��اس�ة ال�غ�اف�ا ع� ك��             والّ��

وأ��ا ، (Living Space/Lebensraum) ال���� ال��ال ، (The Location/ Die Lage) ال��قع          

�اح��� ��ف م� ت��ّ�ها تّ� م��ل�ات وهي ، (Central Euroupe/ Mitteleuropa) ال�س�ى             أورو�ا

Rudolf) ش�ل�� ال����� رودولف ال��اس�ة عال� ُ�ع��� وال�ل�ة. ال��اس�ة �الق�ة عالقة له ف��ا               الحق��

جغ�افً�ا ك�اًنا �اع��ارها �ال�ولة یه�ُ� "علٌ� �أّنه: رأ� ح�� "ج����ل����"، م��لح اس���م م� أّول (Kjellén               

ُ�ع�ُّ أساس�ٍة، أص�اٍف خ��ة إلى قّ��ها ش�ل�� فق� ال�ولة، ل�فه�م دراس�ه وَعْ�َ� ما". ف�ائٍي حّ�ٍ� في                  و�اه�ًة

ع��ً�ا كائً�ا �اع��ارها ال�ولة إلى ن�� فق� وأم�اله، رات�ل ا �ف���ر�� ج�� م�أّثً�ا كان لق� أهّ�ها.                 ال�����ل���

أقال�ٍ� إلى ت��اُج دولٍة كّل فإّن رأ�ه- –ح�� ال��� له�ا ح��ا. كائً�ا شع�ها جان� إلى ال�ولة ُتع�ُّ                   م��ّ�ًرا.

اس��ات���ًة ق��ًة أو هاوسه�ف� )، "ُسل�ًة" (كارل س�اس�ًة" (رات�ل)، "ق�ًة ُت�ّ�ُل �اع��ارها إل�ها ُی���               ل����.

في األكاد��ي ال��� ض�� ُم�مً�ا عل�ً�ا حقًال كان ال�����ل���� حقل أّن م� و�ال�غ� لل�ل�. �ال���ة                 (ك�ه��)

فق�انه في ت�ّ�َ� ال�از�ة �أل�ان�ا الق�ّ� ارت�ا�ه فإّن األولى، العال��ة ال��ب �ع� وف�ن�ا ال����ة                ال�ال�ات

Karl Ernest) هاوسه�ف� إرن�� األل�اني كارل ال�����ل����ي ك�� ال��اف. نها�ة في             لل���اق�ة

س�ة في العال��ة". وال���ة ال��ال في ال��اس�ة �ال�ائ�ات ی�ّعلُ� علٌ� "ال�����ل���� �أّن: (Haushofer             

لل�����ل���� ال����� ال�هاز ���ا�ة صارت والّ�ي ال�����ل�����ة" ، أن�أ هاوسه�ف� "ال��لة ،1923           
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ف�قافٌة ثقاف�ها، م� تأتي األّمة قّ�ة فإّن ن��ه، في روس�ا. ضّ� ح�ٍب إلى ی�ع� ل� أّن هاوسه�ف� إّال                    األل�ان�ة،

ه�ه م�ل أثّ�ت رّ��ا �ال��ورة. الع����ة ال�سائل ع�� ل�� ل�� ت��ّسع، أن �إم�انها ال�فا�ة، ف�ه ��ا                  ق�ّ�ٌة

أورو�ا في ال����" "ال��ال ع� ال�از��� فَ�ْ�ُ� لل�از�ة، ال��سعّ�ة اإلس��ات���ات على ال�����ل�����ة              األف�ار

على �الالئ�ة ال���ع ألقى ال��ب، �ع� ال�ان�ة. العال��ة ال��ب ف��ل إشعاله� إلى أّد� وال��ق�ة،                ال�س�ى

�قف الّ�� ال��� ه�ا كان إی�ی�ل�ج�ًة. ُأسً�ا الع�ف م��ها خالل م� لل����"، الع�ان "إل�القها                ال�����ل����

ال��ب أث�اء ال�����ل���� ارت��� لق� ال���. ُم���لَة س�اس�ًة عق��ًة �اع��ارها ال�����ل���� رف�              وراء

 ال�اردة ��ْ�ءاِت ال��ّسع األل�اني. في اإلت�اد ال��ف�اتي م�ال، تّ� َحْ�ُ� كل�ة "ج����ل����" م� ال��اول.

العل��ة. ال�ق�ل م��لف ب�� و���ان�ها ب�ع��فها أ�ً�ا ول�� وح��، ب�ار��ها ال�����ل���� م�اكل ت�عّل�               ال

األرض�ة أ� (Geo/Terrain) ج�� اللغ��ة �ال�ا�قة ُتع�ف ما وعادًة لل�����ل���� واحٌ� تع��ٌ� ُی�ج�               ال

ال����ق��اد، ال���تار�خ، ال���س��ات���ا، ال�����ل����، ال��اس�ة، ال�غ�اف�ا ال��ال : س��ل على           وال��ار��، 2

�ع�د والّ�� وال�غ�اف�ا، ال��اس�ة للعل�م �ه" ال��غ�ب غ�� "ال�فل ���ا�ة لل�����ل���� ُی��ُ� ق�               ال���ثقافة.

في وال��ّسع. ال��ب �ال��اسة، ال��ی� الرت�ا�ها ال�����ل���� ال�غ�اف��ن َی��قُ� العل�م. ه�ه إلى              َم��أُه

ول��ا�عي له� �ال���ة ال�غ�اف�ا. على الالزم م� أك�� ل�����ها ال�����ل���� ال��اس��ن ال�اح��ن َیل�ُم               ال�قابل،

ال�غ�اف�ا و�أّن العال��ة، ال��اسة على وم�ّث�ًة مهّ�ًة ُتعّ� الّ�ي الع�امل م� الع�ی� ه�اك فإّن ال�ول�ة،                 العالقات

 ل��� س�� إح�اها، ول��� صاح�ة األه�ّ�ة األك��.

��ف م� ذل� �ُ�� تّ� ال��اس�ة. وال�غ�اف�ا ج����ل���� ُم��ل�ْي ب�� �االخ�الفات األّوُل ال��ُل               ی�عّلُ�

 ف���ر�ل رات�ل  س�ة 1897. في األدب�ات ال��عّلقة به�ا ال�قل، ه�اك ثالثُة مقار�اٍت له�ه ال��ألة:

ال�اح��� ب�� ُم���ك ه� ما (وه�ا ال��اس�ة ال�غ�اف�ا م� ج�ًءا �اع��ارها ال�����ل���� في ال�ف��ُ�                أ.

 ال����ان��� واألم������).

 ب. ال�ف��ُ� في ال�����ل���� بلع��ارها وال�غ�اف�ا ال��اس�ة م�ض�عْ�� م��لفِ�� ���ٍل كّلٍي.

 ج. ال�ف��ُ� ف�ه�ا مًعا على إع��ار ع�م وج�د إخ�الفاٍت ب�� ال��ض�عْ��.

مع له�، �ال���ة ال��اس�ة، ال�غ�اف�ا َت�عامُل األح�ال. أغل� في ال�ان�ة ال�قار�َة ال��ل��ی�ن ال�اح��ن               َی�قّ�ُل

أّنها ك�ا �ال�اضي ر��ها ت�َّ فق� ل�ل�، ال���عي. وال���� ال�غ�اف�ا على كال�ول- – ال��اس�ة ال��انات                 تأث��

2-  Political Geography, Geopolitics, Geostrategy, Geohistory, Geoeconomy, Geoculture.  
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ع� ت�اًما م��لفًة ع�ل�ًة ال�����ل���� َت�رُس ال��اني. ال�ّ�َ� ال��� أص�اُف بها ُ��ّ�ُل الّ�ي ال��ف�ة                أ�ه�ت

 ه�ه، فهي َته�ُ� �ال��ف�ِة الّ�ي ُت��ِّل بها ال�غ�اف�ا -م�ض�ع- ال��اسة وأ�ً�ا ت���� األخ��ة على ال���ق�ل.

��ف م� ال���ل�ات ه�ه اسُ���م� وق� وال���س��ات���ا، ال�����ل���� ب�� �ال�وا�� ال�ان�ة ال��ألة              َته�ُ�

ب�ا" ( ال�اصة ال�����ل���� �ع��ان: "فل��عل� له مقاٍل في (Frederich Shuman) ش�مان             ف���ی���

و�س�ه س�ل آخٌ� م�ّلٌف قام ال�اردة ال��ب أث�اء .1942 س�ة (Let us learn our geopolitics               

َحّ�د والّ�ي إس��ات����ْ��، ف�ع��ْ�� م��ق�ْ�� إلى العال� ب�ق��� (Saul Bernerd Cohen) ك�ه��              ب�نارد

ال��اسة ب�� لل�ف��� ن�اٌج هي "ال�����ل���� �أّن: ك�ه�� حاجج س�ل ال�����ل�����ة. األقال�� أساسه�ا               على

ال���اف��ْ�� الع�����ْ�� لل��ل�ْ�� م�آًة أساًسا ال���س��ات���ة األقال�� كان� لق� ال�غ�اف�ة". والع�امل             العال��ة

ال��اس�ة �الع�ل�ة ُمه�ً�ا كان ه�ا، ال�����ل���� م��لح فإّن ن��ه، وجهِة ح�� وارس�. وحلف               ال�ات�

س��ات ب�� ما ال���س��ات���ا حقِل نه�ُة َت�ه�رت األم��ة. �ال��ائل أ�ً�ا وُمه�ٌ�             وال���س��ات���ة،

كان ال�ول�ة العالقات حقل أّن ك�ا م�ه�رًة، ال�����ل���� ت�� ل� ال�ق�ة، ه�ه أث�اء وال�����ات،                ال������ات

ال���� ال�ق�قة �اع��ارها "ال���س��ات���ا" إلى ج�� أشار كارل ال���، له�ا األم��ة. ال��ائل على رّ��                ق�

ك�ج��ار ( عارض رومان الع����ة). (ال�����ل���� الع����ة ال��ائل على فق� ُت�ّ�ُ� والّ�ي             "لل�����ل����"،

  Roman Kuźniar)  ه�ا ال�أ� ورف� م��لح "ال�����ل����" ���ٍل عاٍم.
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 1. إح�اء ال�����ل����:

ال��ام رف� س�اس�ًة. وعق��ًة ِعلً�ا �اع��ارها ال�����ل���� ب�ه��� ال�ان�ة العال��ة ال��ب ت���ُة              َت�ّ���

أ�ً�ا. و�ذاللها ح�ِ�ها ال�����ل����، َم�ُ� تّ� لق� ال�����ل����، ح���ة ال�ان�ة العال��ة ال��ب �ع� ل�ا                ال�ولي

ك�ل�ْ�� ب�اء ع�� الُ��ارسة في إس���امها تّ� فق� لل�����ل����، العام ال��اهل م� ال�غ� وعلى ال�ق�، ذات                  في

ال��ل�لة ال��ف�ات�ة ال�ل�ات حاول� عل�ها ب�اًءا ب�����ف" ، ه�اك "عق��ُة كان� ال��ق، في نف�ذ.               ون�اقْي

ع� اإلس�قالة َت�ِ� ل� الغ�ب، في ال��ف�اتي. �االت�اد ال����ة ال�ول في لل��� م��لفٍة ُن�ٍ� إرساء                 دون

حق�ق و�ح��ام ال�ّ�ة األس�اق كال���ق�ا��ة، ُم����ٌة ِقَ�ٌ� ساع�ت فق� ا. ج�� واض�ًة ال�����ل����ي              ال�ف���

�ع� ما ال�ولي ال��ام في الحًقا اله���ة ثّ� ج����ل����ٍي، حلٍف ب�اء على وأورو�ا ال����ة ال�ال�ات                 اإلن�ان

 ال��ف�ات.

س��ات في ال��اسة. ورجال ال�اح��� ��ف م� ضع�ٍف ���ٍل لل�����ل���� اإلع��ار إعادُة ب�أت               لق�

خاللها م� صار والّ�ي م�لة "ه��ودوت" ، ن�� في (Yves Lacoste) الك�س� ب�أ إ��               ال��ع���ات،

األل�ان�ة ال�����ل�������� ال��رس��� ب�� القائ�ة الف�وقات الح� الك�س� ال�����ل����، ع� �����ن             ال��ّلف�ن

ت�ّ�رت ق� كان� ال�����ل�����ة ال���ل�ات �أّن و�ّدعى ع��، ال�اسع الق�ن في ُأص�له�ا ع��               والف�ن��ة

ال���س�اس�ة ( ق�ٍ� �ال����ات ���ٍل تأثّ�وا ح�� ال��اس�ة، ال�غ�اف�ة ال��ائل في األل�ان ال�غ�افِ���              ع��

ال�غ�افي الف�� ت�امى األن�اع ". "أصل دارو�� ك�اب ت�ارل� م� الُ���لهَ�ة (Biopolitical Theories            

به�ه ال��عّلقة ال��اسة رف� إلى أ�ً�ا أّد� ل�ّ�ه اإلی�ی�ل�ج�ة، ه�ه م� ُم��اً�ا الحًقا الف�ن��ة                لل��رسة

م�لة "ه��ودوت" أ�ه�ت لق� الف�ن��ة). ال��رسة ُتعّ�فها (م�ل�ا ال�����ل���� إلى وصل أن إلى               اإلی�ی�ل�ج�ا

مل��ٍ�. ���ٍل فّعاًال أمً�ا مًعا ال��اس�ة والع�امل ال�����ل����ي ال���� دمج ف�ها ���ن أن ����ُ الّ�ي                 ال��ف�ة

�ع�ُد شيٍء كّل ق�ل ل�� ر�غ� ، رونال� ن����ن، ر���ارد د�غ�ل، ��ف شارل م� ال�ان�ة ال���ُة                 تّ��

في "ال�����ل����" م��لح اس���ام في َشَ�َعا الّ�ْی� ب���ان��ي وز��غ��� ك����� م� ه��� ل�لٍّ               الف�ُل

الق�� ت�ازن على ال�فا� إلى ال�اجة ُم�ّ�ر�َ� ال�اردة، ال��ب في ال�ارج�ة لل��اسة أداًة �إع��اره                ِخ�ا�اِته�ا

ال�امعات إلى ال�بل�ماس�ة أروقة م� ال�����ل���� ان�قل� لق� ال����ة. وال�ال�ات ال��ف�اتي االت�اد              ب��

م���عٍة ��ه�ر لل�����ل���� ال��يء اإلع��ار َردُّ ارت�� لل�اح���. �ال���ة اإللهام ���ا�ة ُم�ّ�ًدا              وصارت
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Poststuctualism and) وال��ائ�ة ال�����ة �ع� ما غ�ار ال����ات على ال����ات م�             ج�ی�ٍة

�أّن َحاج�� فق� ال�ان�ة، أّما ال�ارج�ة، ال��اسة في اللغة َدوَر األولى َأب�زِت . (Constructivism             

لل���عة ال����ة ال��ائج م� ب�ًال واالج��اع�ة، ال�ار���ة الِ��ى هي ال�ول�ة العالقات في الُ�ه�ة               ال��ان�

للعالقات ال�قل���ة ال����ات ��ف م� كاله�ا تق��ُ� تّ� لق� العال��ة. لل��اسة األساس�ة الِ��ات أو                ال����ة

ال�الع� إم�ان�ة ����ص ال�اح��� ت���َه ال����ات ه�ه حاول� إْذ الل���ال�ة، ال�اقع�ة، غ�ار على               ال�ول�ة

�اع��ارها ال�اح���، نف� ع�� االس���ام في ال�غ�اف�ة والَ�ع�فُة ال�غ�اف�ا ب�أت واإلعالم. لل��اسِ���              الُلغ�ِ�

 أداًة لل�الع�.

على ال����ة الُ��تِ��ة ال�الس���ة ال�����ل���� اخ�ف� ال�����ل����، معَ�ى ال�ول�ة العالقات ت�ّ�ُر غّ�َ�              لق�

وال�َ��ات ال�غ�اف�ة الع�امل ب�� العالقة حّلل� والّ�ي (Geographical Determinism) ال�غ�اف�ة          

م� ال��افة ال���ان، م�ل: ع�امل ع� أساس�ٍة ملّ��اٍت رس� ُمهّ�ة ال����ة الع�ل�ة ت�ّ���               ال��اس�ة.

ال�����ل�����ة ال���ل�ات أك�� ر�ُ� ت�َّ لق� إلخ. ال��اني.. والف�اء ال��اخ األرضي، اإلقل�� ح��               ال���،

مع ال�ضُع تغّ�� ماك���ر ). هالف�رد م�اجهة في ماهان ( ألف��� ال��ّ�ة وال�ول ال����ة ال�ول ب�� ما                 �ال��اع

الع�امل كلُّ فق�ت �ع�ها ال��و�ة، األسل�ة �ه�ر مع خ��ًصا الع����ة، ال����ل�ج�ا على ��أ الّ��                ال��ّ�ر

إذْن أه�ّ��ها، أ�ً�ا األرضي �اإلقل�� الُ��عّلقة وتل� ال��ار�ة االق��اد�ة، ال���غ�اف�ة، ال�الس���ة،             ال��اس�ة

م�ار ت���ع في م�ها، الع����ة ال����ل�ج�ا فق� ول�� ال����ل�ج�ا، ت�ّ�ُر ساه� لق� مع�ى. أ�ُّ لها ���                  ل�

الع�امل هي ال�غ�اف�ة الع�امل كان� أه��ٍة. أّقَل عامالن َی��واِن واألرض ال��افة عامل جعل ���ٍل                الع�ل�ة

ال�����ل���� جّ�د ق� الع�ل�ة م�ار فإّن ال�اح���، م� الع�ی� ح�� ال�ول�ة. العالقات على أّث�ت الّ�ي                 ال�ح��ة

ق� "الع�ل�ة فإّن األم�، له�ا وفًقا لألم�. العاب� ال��ق تعاون وعلى أساًسا االق��اد حقل على اإلن��اه                  وألقى

 ق�ل� ال�����ل����".

األس�اذ س�ان��ل� َذَكَ� ال�����ل����. على م��لٌف تأث�ٌ� لها الع�ل�ة �أّن َی�وَن آخ��� �اح��� ُه�اك أّن                 إّال

ُمِهّ�ان ف�الُه�ا واح�ٍة"، لع�لٍة "وجهان ُهَ�ا والع�ل�ة ال�����ل���� �أّن مّ�ًة (Stanislaw Bielén) ب�ل��             

ال�اه�ة الع��ى الق�� ُتع�ُّ والّ�ي للق��، العال�ي �ال��ازن ال�����ل���� ُتع�ى ال�ول�ة. العالقات م�ار تف���                في

ع�ل�ة ون�ج ال�عاون ال���امي، ال���ادل اإلع��اد الع�ل�ُة ُتقّ�ِ� ح��، في أه�ّ�ًة. أك��ها ال����لة               أو

 اإلن�ماج. ُتقّلُل الع�ل�ة م� ال���اف��� ال�����ل������� ول�ّ�ها ال تق�ي عل�ه�.
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فق� ل�� ال�غ�افي للعامل ج�ی�ًة ن��ًة اك���� شيء، كّل ق�ل ���ها. م�ض�عات ال�����ل���� َوّسع�                لق�

ال�ف��� فإّن عاٍم، ���ٍل ال�اس. ف�ها ی��ّ�ُك الّ�ي ال��االت ل�لِّ أك�َ�- –و���ٍل أ�ً�ا ول�� األرضي،                 لإلقل��

ال�����ل���� كان� ق�ل، م� وال��� األرض اإلن�اُن َحَ�َ� ف����ا ال����ة، ال��ا�ات َی�عّقُ�              ال�����ل����ي

م�اف�َة ُت�ا�ع ال�����ل���� ب�أت ال��ّ�ة، ال����ل�ج�ا اإلن�ان ه�ا إك��� ح���ا ل��، ال�اد�ة، ُال�غ�اف�ة               ُت�لِّل

َ�ع�ُل ال�اه�، ال�ق� في . ( Alexander de Seversky سف��س�ي/ د� ال���ة (أك���ر             الق��

في وحّ�ى ال�� في ال���، في ال���ان، أرض على ال�ق�: ذات في ع�ی�ٍة وم�االٍت أصع�ٍة على                  اإلن�ان

ال����نات��ي ( وه� ال��ال اإلن�ان ِلَ���ة –ن��ً�ا- ج�یٌ� م�اٌل أ�ً�ا َ�َهَ� ال�ارجي.             الف�اء

م��لِف�� العِ��� ب�� القائ� �ال��اع أ�ً�ا تع��ف أن ال�����ل���� �إم�ان ال���، له�ا ، (Cyberspace             

ال�ل��سة غ�� ال�ق�قة ت�ل�ل في ال�����ل���� ب�أت أ�ً�ا-. ل�راس�ها –ك��اٍل االف��اضي" "العال� في               (ق��)

ال��ا�ات ���عة ال��ی�ة ال����ل�ج�ا غّ��ت فق� ال�اح���، ل�ف� وِوفقا أ�ً�ا. ال����نات��ي) ال��ال              (أْ�

 ال����ة، له�ا ال��� س�ف َت�قى ال�����ل���� ذاُت أه��ٍة ال��م.

ر�ّ�ت ال���. لع�ل�ة أه�اًفا �إع��اره� الُ��ار��� ن�اق ز�ادُة وه� أ�ً�ا، ال�����ل���� في ج�یٌ� ع��ٌ�                َثّ�َة

أل�ان�ا الع��ى، ب���ان�ا غ�ار: على ك��� ق�� على ال�اضي في ال�الس���ة ال�����ل�����ة              ال���ل�ات

وجهة وح�� ال��ال س��ل على العال�؟ س���� م� ال�الي: ال��ال ع� أج��ًة أع�� ك�ا ال����ة،                 وال�ال�ات

على ����� س�ف أورو�ا ش�ق �ُ���َ "ف�� القار�ة، روس�ا ه� ال��اب ���ن س�ف ماك���ر ،                 ن�� هالف�رد

ف��ف العال� ج���ة �َ���َ وم� العال�، ج���ة على ����� ف��ف األرض قل� �ُ���َ وم� األرض،                 قل�

األرض ( حافة على �����ُ "م� �أّن واثًقا س����ان كان ن���الس ذل�، مقابل في العال�". على �����                

هي ال���الن� العال�". م�ائ� على �����ُ ف��ف أوراس�ا �ُ���َ وم� أوراس�ا، �ُ���َ ف��ف ، (Rimland              

عال��ًة ن��ًة لل�����ل���� صار فق� أخ��، �ع�ارٍة الهام��ة. ال��� وق�� الهارتالن� ب�� ما وس��ٌة                م��قٌة

لل��اعات لل��اف�، وال��لّ�ة اإلقل���ة �ال�����ات أ�ً�ا تع��ُف ال��ی�ة ال�����ل���� ب�أت ال�ول�ة.             للع�ل�ات

 ولل��الح أ��ا.

��ا ال���لِف��، الالع��� ب�� العالقات َفهَ� ُت�اول الُ�عاص�ة ال�����ل���� �أّن الق�ل �إم�ان�ا ل�ل�،               إخ��اًرا

أس�اًءا ال�اح��ن َم�َح ُم�ّ�دٍة. م�االٍت/أماكَ�/م�احاٍت في ی��اف��ن الّ�ی� الُ�والت��� غ�� الالع���             ف�ه�
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ال�����ل���� ج��)، (ن�� ال���ج����ل���� ال��ی�ة، ال�����ل���� غ�ار: على ال��ی�ة ، لل�����ل����            ع�ی�ًة 3

 ال��یلة وج����ل���� ما �ع� ال��اثة، ل�� على الع��م، فإّن ال�����ل���� ال��ی�ة:

 

 أ.  ُت�ّ�ُ� على ال��ان، والّ�� ُ�ع�ف ���نه أوسَع م� ال�غ�اف�ا ال�ادّ�ة (الف�اء اإلف��اضي، الف�اء ال�ارجي).

غ�ار على ال����، الق�� فق� ول�� ال�ول�ة، العالقات في الالعِ��� م��لف اإلع��ار �ع�ِ� َتأخُ�                ب.

في ُم����ًة ال�����ل���� َت�َ� ولْ� وال�ی��ة، اإلث��ة األقلّ�ات اإلرهاب���، ال���م�ة، غ�� الُ����ات              األع�اق،

 اإله��ام �ال�ولة وح��.

اإلقل��ي ال����ْ��� على ول�� وال��ل�ل، لل�ف��� العال�ي ال����� على ُت��ِّ� ال�����ل���� َت�� لْ�               ج.

 وال��ّلي أ�ً�ا.

 

  

3-  Modern Geopolitics, Neo-geopolitics (Neo Geo), Alternative Geopolitics and Postmodern 
Geopolitics. 
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 2. ال�����ل���� ال�ق��ة:

أواخ� م�� الغ�ب في ال�ّ�ار ه�ا ت�ّ�َر نق��ًة. مقار�ًة ال�قل ه�ا ال��ی�ة لل�����ل��� الُ�هّ�ة اإلضافة                 َم���

أوت�اث�ال األس�اذ ج��وا ُ�ع��� أساًسا. ال����ة وال�ال�ات ال����ة ال��ل�ة ف�ن�ا، في الع����، الق�ن               س�ع���ات

روُح ت��ّلى اإل�الق. على له م�ّوٍج وأك�� ال���لح ه�ا ُم���َ� (Gearóid Ó Tuathaila)              

ال�� ت���ثي دال�ي، س���ن أك���، ج�ن دودز، م� : كل�د كلٍّ ك�ا�ات في أ�ً�ا ال�ق��ة                ال�����ل���� 4

ج�وُر َت�جع إنغ�ام . وآالن السف��� ب�ا ل���ا ل�تل��، أو ج�ن س��اوا�، جا��� روتل��ج، ب�ل ه��ل،                 ل��لي

ال�����ة) �ع� (ما ال�ف����ة -�ه�ر- و�لى ال�����ل���� وت���� تأه�ل إعادُة ِج�ر��: إلى ال�ق��ة               ال�����ل����

ال��ان� على �ق�ٍة ر�ّ�ا ال�ْی� ف��� وم��ال دی���ا م� جاك كلٍّ أع�ال إلى �ه�رها في الف�ُل َ�ع�د                   الّ�ي

ال����فات لل�فاه��، ال����ك فه�َ�ا ال�ق��ة" "ال�����ل���� ت�ّ�ت لق� ال�ول�ة. للعالقات            ال��س��ل�ج�ة

م� ب�ًال ال��اسي اإلل��ام ع�� ال��الي ال�ف��� بُ��ت��َ�ا ال�االت، �ع� في إس���الها، خالل م�                والعالقات

 ال�ق�ی� ال��ض�عي ألس�اب ال��اع.

و"ال��ض�عي" "ال���عي" الِعلَ� ت��اث�ال ��ف أو م� مٌة ُمق�َّ هي ِم�ل�ا ال�ق��ة ال�����ل���� وُتعّ��               َت��ُف

و�ّن�ا لل���عة ن�اًجا ُتع�ُّ ال العال� جغ�اف�ة فإّن ب���ًة، ك�نها إف��اض م� "و�ال�غ� وال�����ل����.                لل�غ�اف�ا

فإّن له، ِوفًقا و�دارته". إح�الله العال�، ل����� الق�ة/ال�ل�ة ح�ل م��اف�ٍة ُسل�اٍت ب�� ال��اع م� ل�ار�ٍخ                 ن�اًجا

لق� اإلن�ان. ��ف م� وُتقاُد ُت�َ�� ألّنها ذل� وال����ة، ال��اس�ة الق�ارات ���� م�غّ��ٌة ال�ق��ة                ال�غ�اف�ا

ال�ع�فة ت�ای� ومع العال�، ف���ا الّ�ی� لألورو���� ال��ور�ة ال�عل�مات للعال� ال�اد�ة ال��ائ�              وفّ�ت

له�ا اإلقل��ي. ال��ّسع إرادُة ت�ام� ال���ع�ة، وال��ارد ال��ی�ة ال��ارات ال��ی�ة، األراضي             ����ص

كان� ح���ا الغ���ة، لإلم���ال�ة أساس�ًة أداًة كان� "ال�غ�اف�ا فإّن: ال�ق��ة، لل�����ل���� فال���ة              ال���،

على ُت�ّث� ال�ق��ة ال�����ل���� ت�ل�الت فإّن ل�ل�، إخ��اًرا الع��. ال ال�غ�اف�ا، ��أن ُتقّ�ُر               ال��اسة

 ال�ع�فة ال��عّلقة ب�أث�� ال�غ�اف�ا على ال��اسة العال��ة.

4-  Klaus Dodds, John Agnew, Simon Dalby, Timoty Like Leslie Hepple, Paul Routhledge, 
James Sidaway, John O’Loughlin, Luiza Bialasiewicz and Alan Ingram.  
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ال�����ل�����ة، �ال�قاشات ال��عّلقة ال��ائل في حاسٍ� ���ٍل اإلن��ا� في ال�ق��ة ال�����ل���� عل� �����َ             

فل�ر�ان األس�اذ مارج�� َع�ََّف ال�����ل����. وتار�ُخ م�ًال)، ال�ارج�ة ال��اسة (في ال�����ل�����ة             الُ��اَرسة

 غاور��ي  (Marcin Florian Gawrycki)  ثالَث م�اهٍج لل��� في ال�����ل���� ال�ق��ة:

ال��ت��ة ال�ولة ن�ا�ات مع ت�عامُل والّ�ي ، (Practical Geopolitics) ال����ق�ة ال�����ل����            أ.

ال�ارج�ة. ال��اسة في الق�ار ص�ع ع�ل�ة على ال�غ�اف�ا بها ُت�ّث� الّ�ي ال��ف�ة �ُ��َ لل�ل�، ال�ارج�ة                 �ال��اسة

على اإلن��اه وُت�ّ�� ال����ق�ة �ال�����ل���� وأ�ً�ا ح�اًرا، �إع��ارها �ال�����ل���� ال�ق��ة ال�����ل����             ُتع�ى

ُت���َ�م الّ�ي اإلس���اد�ة اإلس��ات���ات وأ�ً�ا الع����)، اإلن��ار (م�ًال: ال�����ل�����ة اإلج�اءات م�             كلٍّ

 في س�د ه�ه اإلج�اءات.

ل��ح واإلس��ات���ات ال��اذج �ال���ل�ات، ُتع�ى ، (Formal Geopolitics) ال�س��ة ال�����ل����           ب.

أو ج����ل����ً�ا" "تف��ً�ا �إع��اره عادًة إل�ه ُی��� ما وع�ِض ال����ق�ة، ال�����ل���� و�ج�اءات أفعال               وت����

 "تقل�ً�ا ج����ل��ً���ا".

ال��اصل، وسائل تأث�� ت�� ت��ّ�ُل والّ�ي ، (Popular Geopolitics/ Folk) ال�ع��ة ال�����ل����             ج.

ال�����ل����ي لل��ّ�ر م����ا واسًعا وعً�ا �ال�الي، ُت�ِ�ُأ، فهي ال�ع��ة)، (ال�قافة ال��ائ� وال�وا�ات،              ال���ح

 لل��ا����.

 

ش�ً�ا إع��ارُه ����ُ وما ال�الس���ة، ال�����ل���� ع� ال�ق��ة ال�����ل���� ت��لف ال األول، لل���ذج               وفًقا

َك�� وال�ال�. ال�اني ال���ذجْ�� في (Geopolitical Thinking) "ال�����ل����ي ه� "ال�ف���            ج�یً�ا

ت�ّ�ر�ٌة ل�ل� ك����ٍة وهي العال� إلى لل��� ُس�ًال ُت�ّفُ� "ال�����ل���� �أّن: (Klaus Dodd) دود                كل�ز

 للغا�ة، ت���ُ� ��ه�لة ال��ائ�، الل�حات وال��ر".

على ال��اسِ���. م� ن�لّقاها الّ�ي �ال�سالة مع�فٍة ذا ���ن أن مّ�ا كلٍّ على �أّن ال�ق��ة ال�����ل����                  َتق��ُع

على م��ً�ا مفه�ًما أو إس��ات���ًة ت�ُع فإّنها ما، ل��ٍب اإلع�اد في ال��اس�ة ال���ة َت��ُع ح���ا ال��ال،                  س��ل

كان ما {إذا �أّنه: ، (Colin Flint) فل��� ُ��اجُج ك�ل�� ال����ع. ع�� ال���اولة الُ���قِة ال��ج�دة                الُ�ؤ�

یّ�ُ� ال��ب. أه�ال ت���ُ� ال��ورة م� ك�ا أ�ً�ا، واضً�ا الع�اوة أساُس ���ن أن ف��ُ� ُم�ّ�ً�ا، األع�اء                  ق�اُل

ف�ه ی�َ�ّ�ُ�ون ال الّ�� �ال�ع�ى عقالن�ٍة"، "غ�� س�اساته� "ش�ا��ً�ا"، أو "ب�اب�ٌة" أّنه� على األع�اء                ت���ُ�

ه�ه األخ��... ال�الذ هي ال��ب �أّن �ع�ي وه�ا "الُ���عِ�ى"، و���قفه� ال��اس�ة، ���ان�ه� ال��عّلقة               الِق�َ�

11 



 
ا في هذا الحقل؟ الجيوبوليتك الجديدة: ما الجديد فعلي�

 

َ��هُل والّ�ي و���ٍة أسا��� في ُم���دعٍة ِق�ٍ� على ت�ت�ُ� ل�ّ�ها الف�ر�ة، لل�االت ُم�ّ��ٌة               ال��ّ�رات،

الق�ار، ل�ّ�اع ال�ق�ق�ة ال��اف� إلى اإلن��اه ال�ق��ة ال�����ل���� َتلِفُ� إل�ها}. ال�ص�ل ال��اه�� عامة               على

وال��عة األقل�ات ح�ا�ة ال���ق�ا��ة، األص�ل�ة، الق�م�ة، اإلی�ی�ل�ج�ة غ�اء ت�� إخفائها یّ�ُ� ما عادًة               والّ�ي

���ا�ة إّ�اها مع��ً�ا وال��اد�، الق�� �الُ��ل، ُی�م� ال والّ�� ال�اقعي ال����ر م� ال�����ل���� تق��ُب                اإلن�ان�ة.

ال�ق�ق�ة ال��اف� إلى اإلشارة ال��ورة م� ی�ُ�و ال��� له�ا العال�. في ال�ول نف�ذ ل��سع� مف��ٍة"،                 "مق��حاٍت

 لل��اسة ال�ارج�ة لل�ول.

"ال��ف�ة ع� وُم�َ��لٍة ح�اد�ٍة ص�ٍر رس� على قادرٌة �أّنها تّ�ِعي الّ�ي ال�قل���ة ال�����ل���� فل���                 ُ�قارن ك�ل��

الّ�ي "ال��ف�ة فهِ� �إم�ان�ة تع��ف وال ح�اث�ٍة، �ع� ما ُتع�ُّ والّ�ي ال�ق��ة، �ال�����ل���� العال�" بها �ع�ل                  الّ�ي

لل�ول. ال�����ل�����ة والق�ان�� اآلل�ات فه� م�اولة ه� �ه الق�ام ن����ع الّ�� ال�ح�� األم� العال�". بها                 �ع�ل

ح�ا�ات خ��ة م� ب��ّ�نها ُتع�ف الّ�ي ال�اصة وق�ان��ه ش�ف�ته له بلٍ� كّل فإّن ه�ه، ال��� وجهة                  ح��

 أساس�ة:

 م� ُه� حلفاؤنا ال�ال��ن وال����ل�ن.●

 م� ُه� أع�اؤنا ال�ال��ن وال����ل�ن.●

 ك�ف ُ���� ال��اف�ة على حلفائ�ا ال�ال��� ورعا�ة حلفائ�ا ال����ل��.●

 ك�ف ُ���� م�اجهة أع�ائ�ا ال�ال��� وال�ه�ی�ات ال�اع�ة.●

   ك�ف ُ���� ت���� ال��ا�ات األر�ع ال�ا�قة ل��ه�رنا ولل����ع ال�ولي أ�ً�ا.●

  

وال��اعات ال��الفات تار�خ أك�� أو أقلَّ ���ٍل ُد ُت��َّ بلٍ� أل�ِّ ال�ارج�ة ال��اسة فإّن ن�� فل��� ، وجهة                  ح��

خالل م� لل���مات ال��اس�ة اإلس��ات���ات ت�� أن ال�ق��ة ال�����ل���� ُت�اول وتع��ها. ت��ِ��ها              الّ�ي

لل�اخ��� إس��ات���ات�ا ت���� ع�ل�ة في مه�ٌّ ج�ٌء ه� ال�ام� الع��� �أّن ی�� فل��� ه�ا. "ال��الف"                 م���ِر

ال�ق��ة-ال�����ل���� لل�����ل���� ال�ال� ال���ي �ال���ذج م�ت�ٌ� وه�ا س�اء. ح�ٍّ على ال�ولي             ولل����ع

والّ�ي الُ����ة ال�����ل�����ة للق�ا�ا –سائٍ�- فهٍ� وضُع خاللها م� ����ُ الّ�ي �ال��ق ُتعَ�ى والّ�ي                ال�ع��ة،

العالقات ف��ِة على ت�ت�ُ� ال�ع��ة ال�����ل���� دراسات فإّن و�ال�الي، ال�ع��ة، ال�قافة ع�� إن�اُجها               ُ�عاد

ال�س�م األفالم، لل��ف، الُ�هّ�ة ال�راسات فإّن �األخّ�، ال�ع�ي. وال�عِي ال�ع��ة ال�قافة ب��              ال���ّ�رة

���ٍل ت�س� ال�اس وج�اعات األف�اد فإّن أخ��، �ع�ارٍة دق�قٍة. م�اجعاٍت �عَ� كّلها ُت��� وال��الت،                ال��ت�ن�ة
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ال�لف���ن اإلت�ال، وسائل ع�� ن��ق�ل ِص�نا أ�ً�ا. ُم�نه� خ�ائ� حّ�ى أو واإلقل�� العال� خ�ائ�                م���ٍ�

في ُت�اغ أ�ً�ا. األخ�� واألد�ان ال��ارات ال�ع�ب، األخ��، ال�ل�ان ����ص معل�ماٍت             واإلن��ن�

"الف�اء �ف�ِل ِص�نا ال�ع�. ه�ا ع� �ع�ً�ا تق�ع الّ�ي وال��رات ال��وب األح�اث، ع� أف�اٌر ال�ع�ي                 ال�عي

ال�قابل، في اإلن�ان�ة. وال��ارث ال�ع�ب معاناة الع����ة، ال��اعات في وم�ار��� ُم������             اإلف��اضي"

لل�ضع. م���لٍة غ�َ� ص�رٍة إع�اُء اإلعالم أو ال��اس��� ُ��اول ح���ا تالعٍ�، ���ا�ة ذل� إع��ار ����               

���ّف�ات ال��عّلقة ال�عل�مات على ال�غ��ة تّ� ح���ا ذل�، ع� جّ�ً�ا م�اًال والع�اق ك�س�ف� ن�اعات                ُتع���

(  our business) "ن�� شأن�ا "م� أمً�ا الع����ة ال��اعات وال����ا اإلن��ن� جعل� لق� ال�����.               ه�ْی�

اإلف��اض�ة" ( رؤ�ة "ال�غ�اف�ا �إم�ان�ا صار وق�. كّل في ال��اعات ه�ه ع� ح�یٍ� م�ض�ع ُت�اق�                ح���ا

�ف�ل مّ�ا ق���ًة األرض، م� �ع��ٍة أماك� في كه�ه ن�اعاٌت ت��� ح���ا (Virtual Geography              

 اإلعالم.

ما أو ال��ان ت�ّ�ل ��اه�ة (Geopolitical Imagination) "ال�����ل����ي َی�ت�ُ� "ال��ّ�ل            أ�ً�ا،

إقل�ً�ا �إع��اره �ع��ه ُم�ّ�ٌد �إقل�ٌ� �ع��ُف ع��ما ، (Meta-geopolitics) ال�اورائ�ة            ُ���ى �ال�غ�اف�ا

The Lost) "ال�فق�د ذل� "ال��� لهُ� �ال���ة ���� أن الُ���� م� له�. �ال���ة ا ج��                ُمه��ا

ج�ی�. م� ال����� أو ال�ح�ل على ال�اس م� م���عاٌت ُت�َ�ُ� ح���ا الع����، ال��اع أث�اء (Homeland               

على أ�ً�ا. بها نف�ٍذ م��قِة أو إن�اء بھا اإل حتماء أو ف�ها ال�قاء ال�اس ُی��� م��قًة ال��ّ�لي" "ال��ان                   ُ�ع���

ت�َّ ال��ف�اتي، اإلت�اد �إنه�ار م�ت�ٌ� (Near Abroad) "الق��� ال�وسي "لل�ارج ال��ّ�ر ال��ال،              س��ل

روس�ا خارج�ة وز�� ��ف م� ال��ف�اتي اإلت�اد ع� ال���قلة ع�� اإلث�ي ال�ول ���ل الّ�� اإلقل��                 ت���ُة

ف�ها حَ�ل� الّ�ي األماك� وهي الق���" ، 1992 "�ال�ارج س�ة (Andriej Kozyriew) كاز����               أن�ر�

م� األك�� الُ���ل ال�وسي. لل�ف�ذ ح��ٍ� م�اٍل ���ا�ة ال���قة ه�ه ُتع��ُ� خاصٍة، م�الَح على                روس�ا

ه�ا مغادرة على ُأج��وا الّ�ی� لل�اس �ال���ة ال���" "�فق�ان ال��ّ�ر م��لُة ه� ال�ولي، لألم� �ال���ة                 ذل�،

ت��ل ول� م��فٍة، غ�� م�ألًة األقلّ�ات م� للع�ی� �ال���ة األخ��ة ال��ود تغ��� م�ألُة ب�َت لق�                 اإلقل��.

ال�ق�ق تل� ال�اصة، له���ه� ب�ائه� خالل م� أّكُ�وا، لق� ال��ود. ع� أذهانه�" في ال��ج�دة                "ال����ة

ب�� ال��ج�د ال��اع ك�ل� ع���ٍ� ن�اٍع إلى ت�ّ�ه� أن �إم�انها وال�ي عل�ها، ال���ازع األراضي على                 ال�ار���ة

وال��س���� وال��وات ال��ب والفل�������، اإلس�ائ�ل��� واأل��ار، واألوس����� ال��رج��� واألذر���،           األرم�

 وال��س�ف��� وغ��ه� ال����.
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 3. فائ�ُة ال����ِر ال�����ل����ي:

م���ًرا اع��ارها �إم�ان�ا هل ال�الي: ال��ال ��ِح إلى أعاله إل�ها الُ��ار لل�����ل���� ال��ی�ة الع�اص�                َتق�ُدنا

هي ال�����ل���� فإّن ج�� ، ِوفًقا ل�ارل ال�ول�ة؟ والعالقات ال��اس�ة العل�م اإلج��اع�ة، العل�م ل�احِ�ي               مف�ً�ا

�ال��ان، ال��علقة ال��ّ�دة ال���الت ل��ا�عة أولّ�ًة م�ه��ًة ت����ا ألّنها العال��ة، ال��اسة ل��� جّ��ٌة               أداٌة

ال�ه���� لل�اح��� مف��ًة ت��ن أن ال���� م� ال���، له�ا ال�ف�ذ. وم�الت ال�غ�اف�ا األرضي،               اإلقل��

كان واإلرهاب. ال��لح س�اق الق��، ت�ازن اله���ة، ال��اف�، الع����ة، ال��اعات غ�ار على األم��ة               �الق�ا�ا

�أّن مق��ًعا العل�م، في (Paradigm) م��لح ال����ر م���ُ� (Thomas Kuhn) ك�ن             ت�ماس

م��قٍي. ���ٍل الع�ل�ات ه�ه ت��ح أن �إم�انها خاصًة لغًة وأ�ً�ا ون�اذٍج ن���اٍت إ��اد على ق�رًة                 لل����ر

لل��ام م�اس�ًة ت��ن ل�فه�مها م����ٍة مقار�ٍة إ��اد إلى ��اجٍة ل�ّ�َ�ا م���ًرا، ت��ن أن لل�����ل���� �ُ���ُ               

ُت�ّ�� –م���ٌر- ����ٌة مقار�ٌة هي ال�����ل���� �أّن عاًما، تع��ًفا ُن�لَ� أن �إم�ان�ا ال�عاص�. العال�ي                ال�ولي

على ول�� وح��، العال��ة الق�� على (ال ُم�ّ�ٍد م��قٍة/م�اٍن/إقل�ٍ� في الق�� ب�� القائ�ة العالقات                على

والّ�ي ال�الس���ة لل�����ل���� م�اسً�ا ���ن أن ال�ع��� له�ا ����ُ ل��، أ�ً�ا). وال��لّ�ة اإلقل���ة               الق��

على وق�رتها وت����ه األرضي إقل��ها على ال��اف�ة على ُق�رتها ال�ولة، لق�ة االع��ار ال�اح��ن ف�ها                َأْوَلى

ُم�ّ�نات الق��، ب�� العالقات ل��� –ال��اس�ة- األرض�ة ال�����ل���� ُت�ّفُ� أخ��. دوٍل ضّ� ح�وٍب               ر�ح

ال��ال ع� اإلجا�ة ُت�اول ال�����ل���� فإّن ال�ؤ�ة، ه�ه م� إن�الًقا إلخ. األخ��� على ال�ف�ذ ق�ة                 الق�ة،

ع� وماذا ال�ولي؟ وال��ام ال�ولة أوج�تها الّ�ي ال��ود على األّمة م��ق�ل ض�اُن یّ�ُ� ك�ف                ال�الي:

 ال�����ل���� ال��ی�ة؟

ع�ل�اٍت ل�ف��� مف�اح�ًة كل�ًة ال�����ل���� صارت إذ م��قعٍة، غ�� ن�ائج ال�����ل���� إح�اء لع�ل�ة كان                لق�

َعّقَ� الّ�� األم� �إف�ا�، ال�ل�ة ه�ه �����م�ن وال�اح��ن ال��ف��ن ب�أ ح�� وم��لفًة، ع�ی�ًة دول�ًة                وق�ا�ا

Dominique) م�اس��ه ك�� دوم���� ،2010 س�ة في بها. ال�اص العل�ي ال��ّ�َر ال�ق�قة              في

والّ�� (Geopolitics of Emotion) "العا�فة �ع��ان "ج����ل���� األه��ة غا�ة في ك�اً�ا (Moisi            

(العال� اإلذالل (آس�ا)، األمل وهي: م�ه، إقل�� كّل في الُ�ه���ة العا�فة ح�� ثالث، إلى العال� ف�ه                  قّ�َ�

أس�اًءا �ع�ه� أوج� ال�ع��ة، �ال�����ل���� اإله��ام ال�ق��ة ال�����ل���� ُت�ّ�� (أورو�ا). وال��ف             اإلسالمي)
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 Feminist Geopolitics and) ال��اضة" و"ج����ل���� ال����ة" غ�ار "ال�����ل���� على           وف�وًعا

ال�����ل���� ال����عات: هل �ق�� ه�ه مع م�ّ�ًدا ت�اع� الّ�� ال��ال . ( Geopolitics of Sports             

 ج����ل���ً�ا؟

ال�����ل�����ة ال�قار�ات م� ن�ٍ� وأ�ُّ ال�����ل����، ق�ان�� ����ص ُ��اجُج فل��� كان ك�ل��              ح���ا

ه�ه جّ�ت�ا ال�ف�ذ. م�االت أو اإلقل�� ال��ان، ع� ول�� ال��الفات ع� ی��ّ�ُث كان فإّنه ُت�فِّ�؟ أن                  �إم�انها

مف�ً�ا؟ م���ًرا ت��ن أن على قادرًة ال��ی�ة ال�����ل���� كان� إذا ��ا وم�عّلٍ� نهائٍي س�اٍل إلى                 ال���ك

أجل، وتف���ها. ���ها ���د س���ُن الّ�ي األح�اث أو الع�ل�ة م� ن�ٍ� أ�ِّ على مع��ٌ� األم� أّن ه�                   ال��اب

���� لل�ع�. اس��ات���اته� ���ح �ق�م�ن و��ف ال��اس��� لَ�� "ال�ق�ق�ة" ال�وافع إ��اد ال�اح��ن حاول               فق�

خالل ال����نات��ي. الف�اء في ال���ازعة األ��اف ب�� ال��اف� ل�ا ُت�ه� �أن اإلف��اض�ة              لل�����ل����

ول�� ال�ع��ة أرض على فق� ل�� الق�ال مالح�ُة �إم�ان�ا كان ،2008 س�ة ال�وس�ة-ال��رج�ة               ال��ب

ع� �احِ��� ��لْ�ه�ا، ال�اصة ال�ق�ق�ة" "للق�ة وت�ل��ي م�س�� م� كلٌّ َروّج� ح���ا ال����ا، في                أ�ً�ا

الع�ا�ف ع� أج��ٍة إ��اد اس��اع�ا الّ�ی� ال�ق��ة ال�����ل���� في لل�اح��� الف�ل �ع�ُد له�ا.               م�انِ�ی�

م� م��لفٌة م���عاٌت ت��ُ� ح���ا ال�فق�د"، "ال��� م�ألة م�ال ال��اِن)، (إدراُك األرضي �اإلقل��               ال��ت��ة

ناغ�رن� في صعً�ا. أمً�ا ال��اع أو ال��اع ت���ة إم�ان�ة م� ��عل ما ه�ا ال���قة. ب�ف� الف�َز                  ال�اس

ال���ح واألذر��� األرم� م� ل�لٍّ كان ل�� لل��اع-، –س�َ�ا األل�اس أو ال��ارد م� أ�ٌّ ت�� ل�                  كارا�اخ،

"أرض ت�اه ال�وس سل�ك في أ�ً�ا ال��ان ت�ّ�ل م�ألة مالح�ة ����ُ اإلقل��. ه�ا على                لل����ة

ه�ا �أّن ال�وس ُی�رك . (The Near Abroad) "الق��� ُ��ّ��نها "�ال�ارج الّ�ي ال�فق�دة"              اإلم��ا��ر�ة

ی�ال ال ل�� كازاخ��ان، ج�رج�ا، أو��ان�ا، غ�ار على م��قلٍة ل�وٍل م��قًة اآلن صار ق� الق���"                 "ال�ارج

على ال��ی�ة لل�����ل���� ال��� ���� �أّنه نق�ل، ل�ل� ك�الصٍة ال���قة. ه�ه ت�اه خاصٌة ع�ا�ٌف                ل�یه�

ال�اح� م�ض�ُع ُ�ع�ى أن ی��غي أّوال، ال��و�: م� �عٍ� مع ل�� لإله��ام، وم���ٍة ُمله�ٍة �ٍ�� م�ه��ُة                  أّنها

ال ( أ� وح�� ال��ان ه�ا "ب��ّ�ِل" ذل� ی�ت�� أن ����ُ األرضي/ال���قة.             �ال��ان/اإلقل��

َن��اُج ثان�ا، قائ�ًة. إم�ان�ًة ال����ة على ت��ی�ه إم�ان�ة ه�اك ت�لَّ أن على ل�� ، (Metageography              

في أذهانه�. في ال�اس ���ل�ها العال�ي لل��ام الُ�ؤ� م� ن�ٍ� وأ�ُّ ���ه، ���د س���ن إقل�ٍ� أ�ُّ نع�ف                   ألن

فإّن أ�ً�ا، إف��ق�ا في وحّ�ى أورو�ا في ل�� ا، ج�� شع��ًة ال�����ل���� صارت ال��ف�ات�ة، �ع� ما                 ال�ق�ة
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ح���ا س�ٍ� �ال األمُ� ��� ل� معها. عالقة أّ� وج�د ع� ف�ًال ر��ًة، أك�� ُ�ع�ُّ ال�����ل���� م�                   اإلق��اب

 ن�� ال�اح� األم���ي ال�ه��  رو��ت كا�الن  (Robert Kaplan)  س�ة 2012 ك�ا�ه  "ان�قام ال�غ�اف�ا"

فإن�ق�� ال�غ�اف�ا أمَ� َنُ��ا األم������ �أّن ف�ه حاجج والّ�� ، (The Revenge of Geography)               

Klaus) دود ك�اب كل�ز في إل�ها ال��ّصل تّ� الّ�ي ال�ات�ة فإّن أخ�ً�ا، والع�اق. أفغان��ان في                 م�ه�

  Dodd) ،  تق�ل �أّنه: "م� ال��اء ���ان أن ت��ن ذا ُحّ�ٍة ج����ل�����ة".
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 اس���اجات:

م��لٌح فهي ال����، الق�ة ل��اك� ال��اس�ة الق�ارات ُد ُت��ِّ والّ�ي لل�غ�اف�ا، أه�ّ�ًة ال�قل���ة ال�����ل����               ُت�لي

م� كلٌّ ُ�ع�ُّ قا�ٍع، ���ٍل العال�. �ُ��� س�ف الّ�� ال��ف على ال�اح��ن ُی��ُِّ� وف�ه ال�ولة ح�ل                  م����ٌ�

تّ� لق� ال�ولة. ق�ة ب�اء في للغا�ة مه�ًة ع�اصً�ا وال���ان ال��ار إلى ال�ف��حة ال��ق ش�ُله، األرضي،                  اإلقل��

دوًرا �عل� ��� ل� األرضي اإلقل�� ألّن ال�اح��ن َت�اَهلها ال�ان�ة، العال��ة ال��ب �ع� ال�����ل����                ِن��اُن

ال����ة ال��ل�ة ف�ن�ا، في خ��ًصا الغ�ب، في ال��ائل ه�ه م� �ال�غ� ق�ل. م� �فعُل كان ك�ا للغا�ة                   مه��ا

ال�ول�ة وال��اض�ع الق�ا�ا في -و�س���امها- ال�����ل���� ت�ّ�ي في ال�اح��ن َش�َع ال����ة،             وال�ال�ات

 ال��ی�ة.

على ال�غ�افي الفاعل ُ�فه� ال ال��ان. مع�ى ِع�� ُم�سِّ ال�غ�افي، للفاعل ال���لف الفه� تأك�� في ش�ع�ا                 لق�

اإلن�ان�ة: ال��ا�ات أ�عاد كّل ُ��ّ�ُل ف�اًءا �إع��اره أ�ً�ا ُ�فه� ول�� وح��، ال�اد� األرضي اإلقل��                أّنه

أ�ً�ا ال�ف��� في الغ����ن ال�اح��ن ش�ع اإلف��اض�ة). ال����نات��ي (ال�����ل���� الف�اء ال�ارجي،             الف�اء

ووعي أذهان في ال���اج�ة ال��ائ� هي ه�ه . (Meta Geography) :ال� الُ���َّى ال��ان إدراك              ��أن

ه�ا ال�اصة. ه�ّ��ه ُم�ّ�ًال ُم�ّ�ٍد م�اٍن في ی��ّ�ُر م�ه� كلٌّ العال�، ع�� اإلج��اع�ة ال����عات                م��لف

على والف�اء األرضي اإلقل�� ال��ان، م� ��لٍّ ال��ت��ة اإلج��اع�ة العالقات إع��اد ق�ة مَ��               یّ��ُح

ال��ان ع� ال�فاع ع�� الع�ائ�ة األع�ال �إن�الع ال��عّلقة الق�ارات ال��ال: س��ِل على وال�قال��. ال�قافة                ال�ار�خ،

َی��ّ�ُل ذل�، إلى �اإلضافة ال�فق�دة". "ال�ّ�ة أّنها على سلًفا تع��ُفها تّ� الّ�ي ال�فق�دة" "األرض                و�س�عادة

وح��، العال�ي ال����� على ال الق��، م�اك� م��لف ب�� القائ�ة ال�فاعالت دراسة في ال��ی�                الع��ُ�

 ول�� على ال����َ�ْ�� اإلقل��ي وال��ّلي أ�ً�ا.
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ا في هذا الحقل؟ الجيوبوليتك الجديدة: ما الجديد فعلي�

 

 ··  جالل خشیب: باحث بمركز إدراك للدراسات واالستشارات - إسطنبول-تركیا، 
 شارك في عدٍد من المؤتمرات العلمیة الدولیة. لھ العدید من المقاالت والدراسات األكادیمیة المنشورة، من مؤلفاتھ:

 كتاب: "آفاق االنتقال الدیمقراطي في روسیا: دراسة في البنى والتحّدیات"، الصادر سنة 2015.
أجل من الصراع التركیة: الخارجیة للسیاسة الكبرى التوجّھات على الدولي النظام بنیة في الطارئة التحوالت "أثر                  كتاب:

  اإلرادة الحّرة والمستقلّة في بیئة إقلیمیة-دولیة حتمیة"، الصادر سنة 2017
في واإلرھاب العنیف التطّرف جذور ومعالجة فھم في نبي بن مالك راھنیة العنیف: التطّرف مواجھة في األفكار "عالُم                    كتاب:

 العالم اإلسالمي"، الذّي سیصدر عن قریبا عن مركز إدراك للدراسات واإلستشارات بإسطنبول-تركیا.
الدولي"، النظام ومستقبل القادمة النزاعات الصیني، الصعود قضایا: مناقشة في الجدیدة الواقعیة مترجمة، "أوراق                كتاب:

 الذّي سیصدر عن قریبا عن مركز إدراك للدراسات واإلستشارات بإسطنبول-تركیا.
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