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السياسية التعريفباجلغرافيا يف مقدمة
واجليوبوليتيكا

ذلك الجغرافية، الدراسات يف الشائكة املوضوعات من واحًدا السياسية الجغرافيا تشكِّل
السياسية االتجاهات — اإليقاع رسيعة برشية تفاعالت وتحليل ربط إىل مضطرة أنها
الثابتة، شبه األرضية الجغرافية العوامل مع — العسكرية واألحداث والخارجية الداخلية
لكن العمران، وجغرافية السكان جغرافية أو االقتصادية الجغرافيا تشبه ذلك يف وهي

الحد. هذا عند يقف التشابه
منطلقه وبني السياسية الجغرافيا يف الدراسة منطلق بني كبري اختالف يوجد أنه ذلك
فاإلقليم واالقتصادية؛ البرشية الجغرافيا فروع ذلك يف بما عامة، الجغرافية الدراسات يف
تجميع عن ينتج نظري تركيب عن عبارة واإلقليم الجغرافية، الفروع يف الدراسة وحدة هو
جغرافية منطقة يف وبرشيٍّا واقتصاديٍّا طبيعيٍّا املتشابهة والصفات املقومات من عدد
الجغرايف اإلقليم فإن وبذلك املجاورة، املناطق عن وتفردها تميزها لها يصبح محددة
يحدث الذي التدريجي التوافق من يستمده الذي الثبات من كبري يشء لها دراسة وحدة
تغريات مع — والتكنيكية التنظيمية البرشية واإلمكانات لألرض، الطبيعية املكونات بني

األرض. استخدام نمط تغري أو السكان زيادة نتيجة تطرأ كمية
اصطناع ذاتها حد يف وهي الدولة، هي الدراسة وحدة فإن السياسية الجغرافيا يف أما
الدولة حياة فرتة خالل ويف وخارجية. داخلية رسيعة تغريات نتيجة الثبات موقوت برشي
كانت إذا منه، جزء أو واحد جغرايف إقليم من تتكون قد الدولة فإن — قرصت أم طالت —
سويرسا أو الراين، دلتا يف سهليٍّا إقليًما تحتل التي هولندا ذلك مثال املساحة، صغرية دولة
بيدمونت من جزءًا تحتل التي نبال أو األوروبية، األلب جبال إقليم من جزءًا تحتل التي
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كانت إذا مختلفة، وبرشية طبيعية أقاليم عدة عىل الدولة سيادة تمتد وقد الهماليا. جبال
والسودان وأسرتاليا وكندا املتحدة والواليات السوفيتي كاالتحاد الحجم، الكبرية الدول من
عىل تشتمل — متوسطة أو املساحة صغرية — الدول بعض فإن ذلك ومع والربازيل،
مفاجئة أشكاًال التضاريس فيها تتخذ التي املناطق يف وخاصة متعددة، جغرافية أقاليم
أقاليم تقف وغريها الدول هذه ففي فيتنام؛ أو لبنان أو إيطاليا أو رومانيا أو العراق مثل

جنب. إىل جنبًا واضح تناقض يف العليا السهول أو والسهول الجبال
كل أداء تدرس أن السياسية الجغرافيا يف فاملفروض االختالف، كل هو هذا وليس
الدولة، مصلحة هو موحد اتجاه يف املحددة، اإلقليمية خلفياتهم عن بغضالنظر املواطنني،
الطبيعي، اإلقليمي التكامل من مستًوى أعىل تكامًال السياسية الوحدة تفرض وبذلك
تنظيمات نشأة وجوب أولهما الدولة، جغرافية يف حيويني موضوعني إىل ذلك أدى وقد
والبرشية االقتصادية نواحيه شتى يف التكامل هذا اصطناع أو إليجاد الدولة داخل مختلفة
إلرساء ومحلية مركزية سلطات نشأة ووجوب والحضارية، والثقافية والطائفية والساللية
الذاتية بقواها متميزة الدولة يف أقاليم وتظل دائًما يحدث ال ذلك ولكن التكامل، قواعد
األقاليم تشعر ثم ومن الشمالية؛ كإيطاليا واالقتصادي، والحضاري السكاني وثقلها
إىل باإلضافة — هذا كان وربما السياسية، الدولة حدود داخل أبدية نقص بعقدة الفقرية
أحد — الحكم مركز عن املكاني البعد مجرد أو لغوية، أو ساللية أخرى، اختالف عوامل
رغبات نشأة إىل حاالته أقىص يف يؤدي وقد الدولة، بناء داخل القلقلة أو القلق أسباب
واالزدهار والنمو للنشأة قابلة — برشي كخلق — الدولة أن الثاني واملوضوع انفصالية.
تظل واألقاليم الشعوب لكن تكن، لم ثم كانت دولة من وكم والزوال، والبقاء واالضمحالل
وإىل زالت، أو السياسية وحدتها بقيت سواء واعتيادية، طبيعية تجمعات ألنها قائمة؛
أو لالنكماش معرضة — والزوال الكينونة عن النظر بغض — الدولة فإن ذلك جانب

السياسية. العالم خريطة عىل مستمرة تغريات تظهر ثم ومن التمدد،
أن يحاول العلم هذا فإن لهذا السياسية، الجغرافيا يف الصعوبة جوهر هو وهذا
أضواء مع السياسية للوحدات معارصة صورة رسم عىل مهامه بقرص موضوعيٍّا يصبح
السياسية، الحدود موضوع يف وخاصة والتاريخية، والبرشية الطبيعية الخلفيات عىل
وذلك — السياسية الجغرافيا يف الدراسة منطلقات أهم من واحًدا دراسته تكون الذي
عىل ومؤًرشا — السياسية الوحدة يف الحركة «مقياس» هي السياسية الحدود أن باعتبار

السيايس. األداء صحة
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ألنها صعوبة؛ أكثر فالجيوبوليتيكا السياسية، الجغرافيا صعوبة هذه كانت وإذا
والشكل الجغرايف املكان تفاعالت ضوء عىل مستقبلية سياسية تصورات برسم تقوم
البحرية أو الربية القوة مصطلح دائًما يرتدد ولهذا العسكرية، االسرتاتيجية من السائد
أو قارة أو إلقليم السيايس للمستقبل خطة أساسها يف الجيوبوليتيكيا أن وبما الجوية. أو
الفكر مع متالزمة رضورة لكنها السياسية، الجغرافيا من موضوعية أقل فإنها العالم،
منه، جزء أو العالم عىل للسيطرة العسكرية واالسرتاتيجيات القوميات عرص يف السيايس
املايض، يف املختلفة اإلمرباطورية السياسات مع وتالزمه الجيوبوليتيكي الفكر قدم وبرغم
الحايل، القرن وخالل املايض القرن منذ للدراسة كموضوع تكامًال أكثر أصبح أنه إال
أجل من وذلك الحارض، الوقت يف العمرانية أو االقتصادية الخطط يشابه الحقيقة يف وهو
أن يمكن الذي والدور العاملية، السياسة خطط من ما دولة تحتله الذي املكان معرفة
الفكر تطور أن يف شك وال الرفض، أو بالقبول الخطط هذه مواجهة أجل ومن تؤديه،
التسهيالت نتيجة بعضه من العالم باقرتاب مرتبط املعارصة ورضورته الجيوبوليتيكي

االقتصادي. والتشابك واإلعالمي الفكري واالتصال النقل وسائل يف حدثت التي
رياض محمد
١٩٧٤ أبريل يف بريوت
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األول الفصل

السياسية اجلغرافيا ماهية

ناقدة نظرة

الجغرافيا مثل والدفع الجذب يتناوله الحديثة الجغرافيا فروع من فرع يوجد ال
ويحيط والنقد الجدل حوله يدور البرشية الجغرافيا فروع من فرع يوجد وال السياسية،
كبار أحد حول ونقد جدل يحصل لم وكذلك السياسية، الجغرافيا مثل الفهم سوء به
نرشخالصة الذي السياسية، الجغرافيا مؤسس راتزل لفريدريك حدث ما مثل الجغرافيني

.Politische Geographie السياسية الجغرافيا املسمى كتابه يف ١٨٩٧ عام أفكاره
املوضوع أن برغم السياسية علم وبني السياسية الجغرافيا بني كبريًا فارًقا هناك إن
عن عبارة السياسية للجغرافيا بالنسبة فالدولة للدولة، بالنسبة مشرتك العامة أسسه يف
بني التفاعل نتاج هو ثالث عنرص عنهما ينجم والشعب، األرض هما أساسيني عنرصين
الطبيعية الجغرافية عنارصالدراسة من كثري األرضعىل دراسة وتشتمل األرضوالناس.
الشعب دراسة تشتمل كما للدولة، الطبيعية واألقاليم الجغرايف املكان عنرص رأسها عىل
االقتصادي والنشاط بالسكان تبدأ وهي البرشية، للحياة الدراسة من كثرية عنارص عىل
ومجموعاتهم سالالتهم حيث من للناس الحضاري والتكوين واملدن السكن وأنماط
والتشابك التعقيد شديدة فهي األرضوالناس بني العالقة أما الطبقي، وتنظيمهم اللغوية
يضع املجال هذا ويف وضعفها، عنارصقوتها أو الدولة تكوين سالمة إىل النهاية يف وتؤدي
الجغرافيا يف األساسية للوحدة محدد كإطار الدولة حدود عينيه نصب السيايس الجغرايف
أحيان يف الحدود خطوط أن وبرغم تغريات، من الحدود له تتعرض ما برغم السياسية،
الوحدة ثبات عدم إىل هذا ويؤدي معني، لزمن ترتىض افتعالية خطوط هي إنما كثرية



والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف العامة األصول

دينامية السياسية للجغرافيا يعطي بل األبد، إىل السياسية الجغرافيا علم يف األساسية
املجاور الدويل باملجتمع عالقاتها داخل الدولة بدراسة الجغرايف يقوم هذا ويف دائمة،
العرض هذا من وواضح السياسية. الجغرافيا دراسة يف جديًدا بعًدا هذا ويعطي والبعيد،
بني التناسق إيجاد إىل يسعى الذي السياسة وعلم العلم هذا بني الكبري الفارق القصري
الطبيعية الجغرافية الظروف بني العالقة السياسية الجغرافيا تحلل بينما الدول، عالقات

الدول. داخل والبرشية
شائكة، موضوعات تتناول عامة، السياسية والعلوم السياسية، الجغرافيا ألن ونظًرا
فإن التاريخية؛ والدراسات الوثائق يف املطلقة املوضوعية وجود صعوبة إىل باإلضافة
من تماًما يتجرد أن يمكن ال عامة السياسية العلوم أو السياسية الجغرافيا يف الكاتب

التالية: لألسباب املوضوعية صفة
إىل دولة من للمهاجرين املكتسبة أو — الوراثية القومية واالنتماءات العواطف إن أوًال:
لقوميته، الجغرايف املكان عن البعيدة املوضوعات يف موضوعيٍّا الكاتب تجعل — أخرى
موضوعي غري يصبح بينما بقوميته، والتاريخية السياسية االتصاالت عن البعيدة أو
تمس سياسية مشكلة يف يدرسها التي العنارص بغالبية يختص فيما متفاوتة بدرجات
أملانيا مشاكل إىل ينظر ال األملاني السيايس فالجغرايف القومية، انتماءاته قريب من

األمريكي. أو اإلنجليزي أو الفرنيس ينظرها التي نفسها بالنظرة السياسية
عواطف إىل وتتعداها املحدودة القومية فوق عاطفية ومشاعر انتماءات هناك ثانيًا:
الغربي أو الصناعي العالم حضارات إىل االنتماء مثل معني حضاري بتجمع االرتباط
ينظر الغربي السيايس فالكاتب والنامي، املتخلف أو الثالث العالم حضارات إىل أو
األحداث تفصيالت عند التوقف دون شاملة نظرة ومنجزاتها حضارته زاوية من
الثالث، العالم شعوب بحق مجحفة أو ضارة كانت سواء العاملني بهذين الخاصة
ويف الصناعية، الغربية الحضارة دول من املستعمرات ألصحاب ومربحة مفيدة أو
العالم دول يف الغربية الحضارة منجزات أمام طويًال الكاتب هذا يقف نفسه الوقت
أمام طويلة وقفات مثًال العربي أو الهندي السيايس الكاتب يقف بينما الحالية، الثالث
الطويل، االقتصادي االستنزاف أمام أو مواقفها، من كثري يف االستعمارية الرببرية
دون س أُسِّ قد أنه عىل حاليٍّا الصناعي العالم يف املزدهر االقتصاد تركيب إىل وينظر
أو — كرًها قدموها التي الثالث العالم أبناء من الجائعني العمال ماليني أعمال عىل شك
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باإلضافة — االستعماري للحكم خاضعني حكام إجبار بواسطة مبارشة غري طواعية
وشعوبًا. حكومات املستعمرات أصحاب أجل من الطبيعية الثروات استغالل إىل

أحيان يف الغربية الحضارات ألصحاب العامة املشاعر القومية فوق النظرة تتعدى ثالثًا:
سام، ككائن األبيض بالرجل مرتبطة عنرصية مشاعر وتصبح التطرف حد كثرية
بعض يرعى أن مقابل يف اعرتاض أو محاسبة دون تخدمه أن العنارص من غريه وعىل
يف السياسيون الُكتَّاب ذلك مثال الحياة، قيد عىل البقاء مجرد يف الرضورية مصالحهم
أمريكا، يف السياسيني الُكتَّاب من والكثري وروديسيا أفريقيا كجنوب العنرصية الدول
العنرصية الكتابات األوىل حالتني: يف أشدها العنرصية من املراحل هذه مثل بلغت وقد
البيضاء، السالالت بقية فيهم بما البرش كل عىل الجرمان سيادة تمجد التي الجرمانية
يسمونه ما سيادة تمجد التي الصهيونية العنرصية السياسية الكتابات والثانية

العالم. عىل اليهودية بالساللة
لفرتة املتطرفتني العنرصيتني هاتني بني التناحر يقوم أن الطبيعي من كان وقد
لنفسه اتخذ منهما كالٍّ ألن هزيمتها؛ بعد األوىل الثانية تخلف وأن الزمن، من طويلة
كل سخرت فالجرمانية العاملية: للسيطرة هدفه تحقيق محاولة يف مختلًفا تطبيًقا
الجغرايف باملكان محدودة طاقات شك بدون وهي العالم، ضد األملاني الشعب طاقات
بينما األملان، إليها وصل التي التكنولوجي التقدم أشكال كانت مهما البرشي والعدد
كثرية جغرافية أماكن من مختلفة طاقات — تسخر تزال وال — سخرت الثانية
فإن نظري ويف فلسطني، يف اإلرسائيلية الدولة عىل اإلبقاء تخدم لكي عديدة وشعوبًا
هذه من جزء هي بل الصهيونية، العنرصية األهداف التجسيد كل تمثل ال الدولة هذه
اليهود ويربط العاملي، املستوى عىل جسور منها تمتد مادية ركيزة يمثل األهداف

العالم. يف موزعة كثرية أخرى أجزاء بالفعل معه يربط كما وماديٍّا ظاهريٍّا
األيديولوجية، انتماءاتهم باختالف األمور إىل السياسيني الُكتَّاب نظرة تختلف رابًعا:
الكاتب عن يختلف وكالهما املعارص، اإلمربيايل عن يختلف القديم االستعماري فالكاتب
والتجارة االقتصاد أن يف جميًعا هؤالء ويتفق السياسية، األحداث تحليل يف املاركيس
كل تحليل يف يختلفون ولكنهم السيايس، للتخطيط أسايس محرك هو العامة بصورته
السياسية األحداث وتشكيل الدولة، تكوين إىل املؤدية واالقتصادية االجتماعية الظواهر
عىل تساعد التي القوى تحليل يف نظريٍّا ويختلفون القوميات، ونشأة الثورات وقيام

االشرتاكي. أو اإلمربيايل أو االستعماري النظام بقاء
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الحربني بني فيما أوروبا مشكالت إىل ينظر األمريكي السيايس الكاتب فمثًال
يف والسبب الثانية، العاملية الحرب بعد فيما مشكالتها إىل مختلفة نظرة العامليتني
مونرو مبدأ حسب األوروبية املشكالت عن انعزلت قد كانت أمريكا أن إىل راجع هذا
املشكالت يف االنغماس حدود أقىص إىل منغمسة نجدها بينما األوىل، الحرب أعقاب يف

الثانية. الحرب بعد فيما األوروبية
انتصار وأن األطلنطي، حدود هي أمريكا حدود أن إىل ينظر كان مونرو فمبدأ
تأمني وبالتايل الغربية، أوروبا تأمني إىل أدى قد القيرصية أملانيا عىل الغربيني الحلفاء
هزيمة بعد الحال يكون أن يمكن كان وكذلك حدودها، وتأمني األطلنطي املحيط
يف الجدة كل جديدان عامالن لوال الثانية العاملية الحرب يف الهتلرية الجرمانية القوى
بل أوروبا، إىل األطلنطي عرب اآلمنة حدودها تمد جعالها األمريكي السيايس التخطيط

هما: العامالن وهذان أيًضا، والهندي الباسيفيكي وعرب
األمن تعميًما عليه يطلق الذي — األمريكي األمن عىل الخطر مصدر أن األول: العامل
والتكنيكية والبرشية الطبيعية املوارد املحدودة املكانية الرقعة يعد لم — الغربي
والغربية الرشقية أملانيا إىل تقسيمها ضعفها من زاد والتي أملانيا، تحتلها التي
األيديولوجي الرصاع يف طاقتهما من كبري جزء هدر إىل تؤديان متنافرتني كوحدتني
يف السوفيتي االتحاد هو األمريكي األمن عىل الخطر موضع أصبح بل واالقتصادي،
قوى فيها تتربعم والتي وسكانًا، موارَد الكبرية الطاقات ذات الهائلة املكانية الرقعة
وهي وتتأصل، جذورها وتتعمق تثبت بدأت متى نضوبها السهل من ليس تكنيكية
سطحها عىل األمريكية التكنيكية القوى لتربعم غريب حد إىل مشابهة قوى بذلك
والكيفي الكمي فالفرق الكبرية، والبرشية الطبيعية ومواردها الواسع األريض
كقوة السوفيتي واالتحاد أوروبية سياسية كقوة أملانيا دولتي بني واضح واملكاني
املحيطة العالم أجزاء كل يف الظهور من األمريكي للوجود بد ال كان ثم ومن عاملية،

وحدها. أوروبا يف وليس قاطبة، السوفيتي باالتحاد
لتطويق أمريكا أنشأتها التي األحالف سلسلة نفرس أن يمكن الضوء هذا وعىل
ومضايق املتوسط والبحر الغربية أوروبا يف األطلنطي حلف السوفيتي: االتحاد
من آسيا رشق جنوب وحلف األوسط، الرشق يف املركزي والحلف األسود، البحر

وأسرتاليا. الفلبني إىل باكستان
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الراحة إىل أمريكا إخالد أنه من ظاهريٍّا يبدو ما برغم مونرو مبدأ أن الثاني: العامل
يف ومشكالتها املستعمرات وثورات األوروبي السيايس الرصاع ضجيج عن بعيًدا

كذلك. يكن لم األمر حقيقة يف أنه إال وآسيا، أفريقيا
أقامته دوالري ستار بمثابة إال يكن لم األمريكية العزلة وسياسة مونرو فمبدأ
والقدرة املالية املنافسة الستار هذا منع وقد جميًعا، األمريكتني حول أمريكا
الوسطى أمريكا إىل الدخول من بعيدة حدود إىل الغربية األوروبية االستثمارية
وحدها، األمريكية االستثمارات أمام مفتوًحا احتكاريٍّا حقًال وجعلها والجنوبية،
اإلنتاج مقدرات من كبريًا جانبًا واحتكرت واملزارع، األرايض أمريكا اشرتت فقد
والكاكاو والبن الفواكه — الالتينية أمريكا دول من كثري يف النقدي الزراعي
استغالل يف االمتيازات كافة لنفسها أمريكا وضمنت — والكوال والسكر واملطاط
وبوليفيا (النحاس) وشييل وبريو (البرتول) وفنزويال املكسيك يف التعدينية الثروات
جانب إىل الالتينية، أمريكا يف قوية األمريكية االحتكارات تزال وال (القصدير)،
(شييل) والقوية (كوبا) الثورية املعارضة رغم وذلك والتجارة، والنقل املواصالت

االحتكاري. امليدان هذا يف الالتينية) أمريكا (بقية والرسية
هذا من والثالثينيات العرشينيات طوال مونرو مبدأ يكن لم إذن الحقيقة ويف
اتََّخمت وبعدما الواسع، األمريكي «بيتها» يف لإلمربيالية تدعيم فرتة سوى القرن
والباسيفيكي األطلنطي عرب الثالثينيات أخريات يف تنطلق بدأت املال برأس أمريكا
وأسرتاليا، آسيا رشق وجنوب تايالند يف جديدة واحتكارات استثمارات عن باحثة
يف والحديد (املطاط أفريقيا يف صغرية وبدايات (البرتول) األوسط الرشق ويف

الثانية. العاملية الحرب فاجأتها االنطالقة هذه لكن ليبرييا)،
الفرصة مخربة مفلسة أوروبا وخروج واليابان، أملانيا هزيمة عىل ترتب وقد
اقتصاد بناء إعادة يف هائل بدور فقام القوي، األمريكي املال رأس أمام الذهبية
يف فعليٍّا رشيًكا أمريكا دخلت وبذلك خاصة، واليابان وأملانيا عامة، الغربية أوروبا
بالرضورة — لها وأصبح املزدهرة واليابانية األوروبية الصناعية املؤسسات من كثري
إىل باإلضافة هذا العالم، من الصناعية املنطقة هذه يف أكيدة أمن اهتمامات —
لرأس رشيك أو كوريث أفريقيا من كثرية أجزاء يف االقتصادي األمريكي التغلغل
آسيا ويف الربتغالية، واملستعمرات أفريقيا وجنوب الكنغو يف القديم االستعماري املال
اآلسيوية الدول من وغريهما الصينية والهند إندونيسيا يف الصفة بهذه أمريكا دخلت
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يف األوروبية االحتكارات مع األمريكية االحتكارات رصاعات عن فضًال الجنوبية،
أفريقيا. شمال يف البرتول ومناطق العربي والخليج إيران

ورصاعات واألمريكي، الفرنيس املال رأس بني رصاعات هناك أن صحيح
رأس وبني باألمريكي املهجن والياباني األملاني املال رأس بني حدة أقل أخرى
املصالح فربوز العامة؛ الصورة من تغري ال التفصيالت هذه أن إال األمريكي، املال
أغراضه استوىف أن بعد تماًما مونرو مبدأ نبذ إىل أدى قد وغريها أوروبا يف األمريكية

العالم. يف الحديثة األمريكية اإلمربيالية قواعد وأرىس
العالقات ملوضوع السياسية ُكتاب وتحليالت نظرات تتغري النحو هذا وعىل
البناء يف اقتصادي أيديولوجي لتغري نتيجة قرن نصف فرتة يف األوروبية األمريكية

األمريكي. السيايس والرتكيب
الجغرافيا يف عامة مبادئ أو قوانني استخراج الصعب من فإنه القول خالصة
نظًرا املختلفة؛ املوضوعات من عدد يف تطبيقها يمكن السياسية العلوم أو السياسية
الحضارية والرتاكيب البرشي واملزاج الطبيعية البيئية املقومات بني الشديد لالختالف
للساللة املختلفة االنتماءات جانب إىل الدولة، تكوين عوامل من ذلك وغري واالقتصادية

األيديولوجية. أو الحضارة أو
ال أنه إال السياسية، الجغرافيا كتابات يف «مشكلة» مصطلح تكرار من وبالرغم
حلول من نجده ما نحو عىل املشكالت لهذه حلوًال هناك أن أذهاننا إىل يتبادر أن يجب
السياسية الجغرافيا مشكالت ألن ذلك مثًال، الكيميائية أو الفيزيائية األبحاث عالم يف
التاريخي الرتاث لرتاكمات نتيجة والتعقيد الدقة يف غاية وأرضية برشية عالقات تتناول
هذا كل وفوق املتشابكة، والتجارة االقتصاد عالقات جانب إىل والحضاري، واالجتماعي

املكان. عالقات
إنما لها، سليم حل إيجاد وجوب تعني ال حدود أو أقلية «مشكلة» فإن ثم ومن
فإن ولهذا فقط، معينة ظروف وقت يف سليم حلٌّ — املبذولة الجهود خلصت إذا — هو
ودوافع ظروف ضغوط وتحت أخرى مرة الظهور إىل تعود أن يمكن نفسها «املشكلة»

املايض. يف إقراره السابق للحل تماًما مخالف نوع من حالٍّ تستوجب وقد مختلفة،
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السياسية اجلغرافيا يف الدراسة مناهج

داخل والتحليل املسح عىل تعتمد الجغرافية الناحية من السيايس املحيط دراسة إن
رأى وقد املهمة، بهذه للقيام متعددة ومداخل وسائل وهناك الكارتوجرايف، اإلطار
عن بوضوح منفصلة مناهج أو مداخل أربعة 1R. Hartshorn هارتسهورن رتشارد

السياسية: الجغرافيا ميدان يف بعضها

بالدولة. الخاصة القوى تحليل (١)
التاريخية. الدراسة (٢)

املورفولوجية. الدراسة (٣)
الوظيفية. الدراسة (٤)

القوى وحدات تحليل إىل بالدولة الخاصة القوى تحليل دراسة فكرة وتشري
املكان يف تتحدد السياسية الوحدات وهذه اآلخر، بالبعض بعضها وعالقاتها السياسية
تتحدد كما معني، مكان يف وجودها بواقع الداخلية أشكالها وتتأثر معينة بمساحات
الجغرافيا أما الجغرايف، مكانها بواقع أيًضا األخرى السياسية بالوحدات عالقاتها
املايض، يف السياسية األقاليم عىل أساًسا تنصب اهتماماتها فإن التاريخية السياسية
وأخريًا والهيئة، للشكل تبًعا السياسية املساحات املورفولوجي املنهج يفحص حني يف

السياسية. املساحات يف تدور التي واألعمال بالوظائف يهتم الوظيفي املدخل فإن
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التحلييل املنهج (1)

داريس من الجغرافيني وغري الجغرافيون يستخدمه منهج هو السياسية القوى تحليل إن
العالقات يف القوى مصادر أحد الجغرافيا يعترب بعضهم إن بل السيايس، املوضوع
خمسة إىل الدولة داخل القوى م يقسِّ — املثال سبيل عىل — املنهج هذا ومثل الدولية،
هذا أصحاب ويحدد والجيش، واملجتمع والسياسة واالقتصاد الجغرافيا هي: مكونات
الذي الشكل (٣) الحجم (٢) املوقع (١) عىل: يشتمل بأنه الجغرايف املكون التقسيم
من قرب أو بعد من السابقة الثالثة املشتمالت تقدمه ما مدى (٤) الدولة مساحة تتخذه
للزراعة منها الصالح ونسبة الرتبة خصب درجة (٥) العاملي باملجتمع اتصال أو عزلة
الناس وطاقة صالبة وعىل العام الزراعي اإلنتاج عىل املناخ تأثري (٦) الزراعي واإلنتاج

الدولة. يف الطبيعية املوارد احتياطي وأخريًا (٧)
ال عادة الجغرافيني ألن للجغرافيا؛ ضيقة نظر وجهة شك بدون يمثل هذا لكن
يف املتكامل الجغرايف فاملنهج الدولة، لقوة محدد كعنرص الجغرايف العامل إىل ينظرون
البارزة، السياسية بالظاهرات باالرتباط الجغرافية العنارص يقيم السياسية الجغرافيا

املتكاملة: الجغرافية العنارص من قائمة ييل وفيما
رأسها عىل بعضها، مع متكاملة جغرافية عنارص عدة فيها وتدخل الطبيعية: البيئة

إلخ. … والبحريات املائية املجاري الطبيعي، النبات الرتبة، املناخ، السطح، أشكال
والتيارات واألشخاص للبضائع النقل حركة اتجاه فيها ويدخل واالنتقال: الحركة

الفكرية.
املنتجة والسلع املواد عىل وتشتمل املصنعة: ونصف املصنعة والسلع الخام املواد
األبحاث املعادن، عن الكشوف — املستقبل يف حدوثها املرتقب تلك إىل باإلضافة فعًال

عامة. االقتصادي والتخطيط التوسع والصناعية، الزراعية
واأليديولوجية. النوعية الشعب مميزات إىل باإلضافة شاملة ديموجرافية دراسة السكان:
وُمثُله الحكم وأهداف اإلدارة وأشكال نظم دراسة عىل ويشتمل السيايس: الرتكيب

والخارجية. الداخلية السياسية والعالقات النظرية األشياء مجرد وليست الفعلية،
واملتداخلة، املتكاملة الجغرافية العنارص من القائمة هذه لتطبيق كثرية واألمثلة

األمثلة. لهذه نماذج بعض ييل وفيما

22



السياسية الجغرافيا يف الدراسة مناهج

مع ذلك وتناسب النرويج يف السواحل أطوال دراسة الطبيعية بالبيئة يتعلق فيما
من املجموعة هذه وارتباط النرويجي، اليابس فقر (ب) الغنية. السماكة مناطق (أ)
وحياة السماكة عىل معتمدة دولة نحو النرويج توجيه عىل تأثريها لتفسري العنارص

البحري. والنقل التجارة ثم ومن البحر،
راديو إرسال مدى عىل تتعرف أن يمكن واالنتقال الحركة أشكال بعض ولقياس
حرب أو القارة، تلك يف الحديثة الوطنية الحركات عىل وتأثريه ألفريقيا املوجه القاهرة
مناطق سكان عىل املبارش وتأثريها والغربية الرشقية أملانيا بني التليفزيوني اإلرسال

الحدود.
أوروبا يف والحديد الفحم موارد قياس مثًال يمكن والسلع بالخامات يختص وفيما
منفصلة، سياسية كوحدات الغربية أوروبا دول يف لها استخدام أفضل ضوء عىل الغربية
صناعات أجل من الفحمية السار موارد استغالل أملانيا عىل تحتم القومية فاملصلحة
نتيجة الفرنسية اللورين لصناعات السار فحم تشغيل هو األمثل االستغالل بينما الرور،
السياسية الرتكيبات بني تعارًضا نجد إذن فهنا املنطقتني، هاتني بني املكاني للقرب
من صورة يف اتحاد أو ائتالف من الغربية أوروبا إليه تسعى ما لعل لكن واالقتصادية،
القومية، قوى فوق تمارسها االقتصادية الرتكيبات أصبحت التي القوة يعكس الصور
قوى إىل االقتصادي للرتكيب املتزايدة القوة مصدر نُرجع أن يجب النهاية يف ولكننا
واالتحاد املتحدة الواليات من لكلٍّ الكبري النمو يف تتمثل سياسية اقتصادية خارجية

الثالث. العالم دول من كثري يف االقتصادية والتنمية القومية نمو وإىل السوفيتي،
والعوامل السياسية االقتصادية الرتاكيب بني الشديد التداخل هذا من ويتضح

السياسية. الوحدات داخل املختلفة العنارص توجيه يف التاريخية
الحدود، مناطق يف وخاصة السياسية، القوى يف السكان دور عىل كثرية واألمثلة
إىل يؤدي قد مما والحضاري اللغوي السكاني التداخل من الكثري األفريقية الدول ففي
غالبية أن نجد وباملثل املستقبل، يف األفريقية الدول حدود يف عديدة مشكالت ظهور
بني مشدودة عالقات إىل باستمرار يؤدي مما العرب؛ من اإليراني خوزستان إقليم سكان

والعراق. إيران
عديدة مشكالت إىل تؤدي الفقرية البيئات يف العالية السكانية الكثافة فإن وكذلك
جنوب يف السكاني التزاحم مع الفقر ذلك مثال الدولة، داخل وسياسية اقتصادية
ومثال إيطاليا، داخل االقتصادية االجتماعية املشكالت من الكثري إىل يؤدي الذي إيطاليا
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ومستعمرة وسوازي ليسوتو دولتي من العاملة األيدي إىل أفريقيا جنوب احتياج آخر
أفريقيا، جنوب يف االقتصادية االجتماعية املشكالت من الكثري ذلك عىل ويرتتب موزمبيق،
عىل األوروبية األقلية لسيطرة ونتيجة جريانها، وبني بينها متبادل اعتماد إىل ويؤدي
يتعرض قد أفريقيا من الجزء هذا يف السياسية القوى ميزان فإن غاشمة سيطرة الحكم
أفريقيا. لجنوب املجاورة األفريقية الدول يف الحكم أشكال تغري حالة يف عنيفة لهزات

األوضاع تحليل يف ا هامٍّ عنًرصا يكون اإلداري والتنظيم السيايس الرتكيب فإن وأخريًا
يؤدي بريطانيا يف االنتخابية الدوائر تنظيم أن ذلك عىل األمثلة من الداخلية، السياسية
وقد الحقيقي، وزنها من أكرب السكان القليلة الريفية للمناطق سياسية أهمية إعطاء إىل
كسبًا يكسبون ألنهم املراعي الفقرية الدوائر هذه يف السكان بقاء إىل التنظيم هذا أدى
يف واملتنزهني واملصطافني السياح وجذب املوارد، لفقر عليهم الرضائب تخفيف مضاعًفا:
األهمية وأخريًا الخدمات، بعض مقابل إضافية دخوًال يعطيهم مما األسبوعية العطالت
هذه هجروا قد السكان لكان ذلك ولوال السياسية، األحزاب عليهم تعلقها التي السياسية

اقتصاديٍّا.2 مجزية غري ألنها املناطق؛
موضوع بالدراسة يخصون الجغرافيني فإن الجغرافية، العنارص هذه جانب وإىل
وشكل املوقع عالقات املكان عنرص داخل يدرسون وهم بارز، سادس كعنرص املكان
للدولة. والخارجية الداخلية العالقات عىل املكان تأثري أيًضا ويدرسون وحدودها، الدولة
العنارص جمع الصعب من ليس أنه الجغرايف التحلييل املنهج يف القول وخالصة
العنارص هذه نوعية هو الصعب لكن الباحثني، متناول ويف موجودة فكلها الجغرافية
نجدها التي واملشكلة للدولة. والخارجية الداخلية السياسية للعالقات بالنسبة ووزنها
الدراسة خضم وسط ويختفي يتيه السيايس املوضوع أن الكتابات من كثري يف شائعة
النسبية األهمية عن النظر بغض والبرشية الطبيعية الجغرافية العنارص لكافة التحليلية
تطبيقها يمكن التي العنارص عن نبحث أن يجب أنه إذن والحقيقة العنارص، لهذه
ذلك ويف اإلقليمية، بالجغرافيا شبيه يشء إىل السياسية الجغرافيا تتحول ال حتى بنجاح
واإلقليمية، السياسية الجغرافيا بني رصاع هناك يعد «لم :T. W. Freeman فريمان يقول
أوروبا يف الجديدة للدول السياسية لألبحاث نتيجة وذلك لآلخر، مساعًدا أصبح فكالهما
األمريكي، L. I. Bowman لبومان الجيدة الدراسات وتأثري األوىل.»3 العاملية الحرب بعد —
اإلنجليزي، H. J. Mackinder وماكندر الفرنيس، L. de Martonne ديمارتون وإيمانويل

اليوجساليف. J. Cvijic وسفييتش
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املنهج يف ودورها الجغرافية العنارص وزن ثقل يف التمييز صعوبة عىل األمثلة ومن
واملساحات باألرقام االهتمام شديدي اليوم أصبحنا أننا السياسية؛ يف الجغرايف التحلييل
الدول مساحات فهناك السياسية، والتكتالت واألحالف للدول النسبية القوى عىل للتدليل
واملرتقب الفعيل واإلنتاج السكان وأرقام واالستغالل للزراعة القابلة األرايض ومساحات
والهند الصني تظهر هذا وعىل إلخ، … العسكرية والطاقة والسكان املوارد واحتياطي
السكاني الوزن زاوية من السيايس املوضوع إىل نظرنا إذا العاملية القوى مرسح عىل

العددي.
يفعل كما ليس ولكن واألرقام، باملساحات نهتم أن علينا يجب أنه صحيح
فاألعداد املغزى، ذات العالقات عن يبحث أن الجغرايف عىل فالواجب اإلحصائيون،
الزراعية باملساحة السكاني الرقم ربط يعني وهذا السكانية، الكثافة إىل تُرتجم الرقمية
والنبات النهري والجريان باملناخ وعالقاتها األرض سطح أشكال صورة لنا تعكس التي
وقيمتها الدولة أو اإلقليم أو للمنطقة الطبيعية اإليكولوجيا خلفية لنا تعكس أي الطبيعي؛

الغذاء. إنتاج يف
كثافة إىل أخرى مرة السكان أعداد نرتجم إننا بل الحد، هذا عند األمر يقف وال
وإنتاج التكنولوجي للتقدم عامة صورة لنا يعكس نراه الذي وهو املديني، السكن
القومي الدخل مصادر توزيع عن عامة صورة يعطينا وبالتايل والخدمات، الصناعة
املدن كثافة حسب وخدمات صناعة أو وخدمات، وصناعة زراعة أو محضة، زراعة عامة:
وإنتاج الخام املواد عنرص الرقمي التحليل يف يدخل أخرى وبعبارة الثروة، ومصادر

السلع.
الدولة دراسة عىل بنجاح ُطبِّق وقد عام، مقارنة دراسة منهج هو التحلييل واملنهج
إقليمي مستوى عىل أي الدولة؛ من أعىل مستوى عىل أيًضا يُطبق أن ويمكن الواحدة،
األرقام تحول أن املقارنة الدراسة يف يستحسن ولكن واسعة، منطقة يف الدينامية لدراسة
من النوع هذا 1-2 رقم الجدول ويوضح ،Index نسبية أو سياسية أرقام إىل املجردة
أساس، كرقم رقم أصغر تتخذ عمود كل يف النسب أن االعتبار يف نأخذ أن عىل الدراسة،
املساحات وتنسب صحيًحا واحًدا رقًما تصبح الهند أو البحرية أوروبا مساحة مثًال
أوروبا مساحة قدر مرات ثالث املتحدة الواليات مساحة فتصبح األساس، هذا إىل األخرى
األرض ملساحة بالنسبة السكانية الكثافة عمود عدا األعمدة كل عىل هذا وينطبق البحرية،
السكان كثافة أن ذلك ويعني «الصني»، األساس هي كثافة أعىل تصبح فهنا الزراعية،
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لتصبح مرات ثماني من أكثر تزيد أن يمكن السوفيتي االتحاد أو املتحدة الواليات يف
أن روسيا أو أمريكا سكان بإمكان أخرى؛ وبعبارة الصني، يف السكانية الكثافة قدر
معلومات أيًضا يعطينا مما الصني يف السكان تضخم مشكلة إىل نصل أن دون يتزايدوا
كبرية. زيادات البحرية أوروبا تحتمل ال بينما كندا، يف كبرية بصورة الزيادة إمكان عن

وقد العمود، يف األساس رقم هو هذا أن تعني النسب يف القوسني بني توجد التي األرقام مالحظة:
التي الصلب أرقام عدا فيما ١٩٦٠ لسنة األرقام كل الفعلية، األرقام لتقارب األساس رقم يتعدد

.١٩٥٩ لعام تعود

الدولية. القوى تحليل يف األساسية الجغرافية بالعنارص قائمة :1-2 جدول

إنتاج
الصلب
(مليون
طن)

سكان ٪
إىل املدن

كل
السكان

عدد
سكان
املدن

(باملليون)

كثافة
السكان

األرض إىل
الزراعية

مساحة
األرض
الزراعية
(بآالف
األميال)

عدد
السكان

(باملليون)

املساحة
الكلية
(مليون
ميل

مربع)

الدولة

٩٣ ٧٠ ١٢٥ ٢٤٠ ٧٠٠ ١٨٠ ٣٫٦٥ الواليات
املتحدة

٩٨ ٦٠ ١٨٠ ١٠٥٠ ٢٨٥ ٣٠٠ ١٫٢٢ أوروبا
البحرية

٦٦ ٤٨ ١٠٢ ٢٣٥ ٩٠٠ ٢١٢ ٨٫٦٥ االتحاد
السوفيتي

١٥ ١٤ ١٠٠ ٢١٠٠ ٣٣٠ ٧٠٠ ٣٫٧٦ الصني
٣ ١٧ ٧٥ ٨٤٥ ٥٢٠ ٤٤٠ ١٫٢٦ الهند
٦ ٦٧ ١٢ ١٢٥ ١٤٥ ١٨ ٣٫٨٥ كندا
٢ ٣٧ ٢٥ ٣١٠ ٢١٠ ١٥ ٣٫٢٨ الربازيل

Index قياسية أرقام إىل مرتجمة املعلومات نفس

٤٦ ٥ ١٠ ٨٫٨ ٤٫٩ ١٠ ٣ الواليات
املتحدة
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إنتاج
الصلب
(مليون
طن)

سكان ٪
إىل املدن

كل
السكان

عدد
سكان
املدن

(باملليون)

كثافة
السكان

األرض إىل
الزراعية

مساحة
األرض
الزراعية
(بآالف
األميال)

عدد
السكان

(باملليون)

املساحة
الكلية
(مليون
ميل

مربع)

الدولة

٤٩ ٤٫٣ ١٥ ٢ ٢ ١٦٫٧ (١) أوروبا
البحرية

٣٣ ٣٫٤ ٨٫٣ ٨٫٩ ٦٫٢ ١١٫٧ ٧٫٢ االتحاد
السوفيتي

٧٫٥ (١) ٨٫٣ (١) ٢٫٣ ٣٨٫٨ ٣٫١ الصني
١٫٥ ١٫٢ ٦٫٢ ٢٫٥ ٣٫٦ ٢٤٫٤ (١) الهند
٣ ٤٫٨ (١) ١٦٫٧ (١) (١) ٣٫٢ كندا

(١) ٢٫٦ ٢ ٦٫٨ ١٫٤ ٣٫٦ ٢٫٨ الربازيل

هو: الصلب إنتاج كان ١٩٦٧ عام ففي كثريًا؛ الصلب إنتاج صورة تغريت وقد
مليون مائة حدود عند أرقامها جمدت البحرية أوروبا طن، مليون ١١٥ املتحدة الواليات
وكندا ماليني، ٦٫٣ ارتفع والهند مليون، ١٠٢ إىل إنتاجه ارتفع السوفيتي االتحاد طن،

4.(١٩٦٨ املتحدة لألمم اإلحصائي السنوي (الكتاب ماليني ٨٫٦ إىل أيًضا ارتفع
من لكثري تقدير منه ويختفي شاملة، معلومات يعطينا ال التحليل هذا مثل لكن
وحدة لكل السياسية واألهداف والدوافع األيديولوجية القوى مثل املادية غري العنارص
تلك داخله ندرس الذي الفعيل اإلطار يعطينا أنه يف األساسية قيمته لكن سياسية،

األخرى. العنارص
تُتَّخذ أن يمكن فمثًال الرقمية، الدراسة قيمة تقدير يف كثريًا نغايل أال علينا لكن
قوى لتحليل مًعا كلها أو البرتول أو األملونيوم أو للصلب قياسية أرقام أو فعلية أرقام
طاقة أرقام أم اإلنتاج أرقام هي هل اختيارنا، عليها يقع التي تلك أرقام أي لكن الدولة،
أو أملونيوم أو صلب ملصنع مثًال اإلنتاجية للطاقة إمكانات هناك إن املمكنة؟ اإلنتاج
أو سياسية متعددة ألسباب العليا طاقته إىل يشغل ال املصنع لكن برتويل، تكرير معمل

عمالية. أو اقتصادية

27



والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف العامة األصول

الفعلية، اإلمكانات لقياس مؤرش أحسن وهي — املمكنة الطاقة أرقام اخرتنا فإذا
فهل األرقام، هذه اخرتنا إذا — مخزونة موارد أنها عىل إليها ينظر أن يمكن أنه كما
هذه مثل توجد ال الحال بطبيعة اإلمكانية؟ هذه لقياس الدول بني موحد أساس هناك

الدول. بني املوضوعية لعدم خاضعة النسبية الدراسة تصبح ثم ومن املقاييس،
زمنية فرتة يف للدول الفعلية القوة يعطينا ذلك فإن الفعيل اإلنتاج أرقام أخذنا وإذا
وبرسعة آلخر، وقت من تتغري ألنها الدولية؛ القوى لقياس تكفي ال وهي ا، جدٍّ محدودة
السياسية الظروف نتيجة برسعة معني إنتاج زيادة اإلمكان ففي ذلك، لها أريد إذا كبرية
املرغوبة، القوى قياس يف تقديرنا يختل ولهذا املوجودة، العسكرية أو االقتصادية أو
اإلنتاج أرقام نرش يف املوضوعية عدم من قدًرا هناك أن أيًضا ذلك إىل نضيف أن ويجب
دعائية أو سياسية بدوافع إلخ … البرتول أو كالصلب االسرتاتيجية السلع من لعدد

املختلفة. السياسية التكتالت بني والباردة الحارة الرصاعات نتيجة إعالمية
اإلمكانية أو الفعيل اإلنتاج مجال يف سواء فعًال، املوجودة األرقام فإن ذلك ومع
مؤرشات وتعطينا الدولية، القوى لدراسة به بأس ال أساس مجموعها يف هي اإلنتاجية،

غريها. أمامنا فليس التحفظات، بعض مع عامة طيبة
مختلفة بصورة ينسحب اإلنتاجية واإلمكانية اإلنتاج أرقام عىل تحفظ من ذكرنا وما
املدينة فإن ذكرنا أن سبق وكما املديني، السكن درجة مقياس مثل األخرى املقاييس عىل

بالدولة: الخاصة الظروف من عدًدا تعكس عادة

تزيد التي الدول يف تزيد بدرجة القومي الدخل يف والخدمات الصناعة مساهمة (١)
املديني. السكن نسبة فيها

محدودة مساحة يحتلون املدينة سكان ألن وذلك القومي؛ والرتابط التكامل درجة (٢)
اإلداري الحكم (أ) يسهل: ثم ومن واسعة، مسطحات عىل الريف سكان يتبعثر بينما
يسهل هذا كل وفوق (د) واالجتماعية. الصحية الخدمات (ج) التعليم. (ب) املركزي.
فقط ليس الريفيني، السكان عند يمكن مما أرسع بصورة وتشكيله العام الرأي تكوين
بواسطة — االتصال سهلة صغرية مساحة يف مزدحم سكاني تجمع املدينة سكان ألن
الدينامي التكوين أيًضا هناك ولكن — املدينة أجزاء يف الكثيفة واملواصالت الطرق شبكة
التغري يف الحركة ببطء يتسمون الذين الريف سكان إىل بالقياس املدن سكان لشخصية
املدن سكان عند الدينامية هذه أن شك وال التقليدية، املحافظة روح نتيجة السيايس
نتيجة اإلنتاجية الكفاءة وزيادة واألعمال اإلنتاج تنوع إىل أصولها من كثري يف راجعة
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اآلالت استخدام برغم الريف يف ذلك يوجد ال بينما املهني، والتعليم التكنولوجي التغري
الحديثة. واملكائن

السيايس االستقرار يف والريف املدينة لدور متعددة تفسريات نجد الواقع ويف (٣)
فيما بما — للمدينة يُعَطى سياسية مدرسة رأي ففي الداخلية، السياسية الثورات أو
يف فعال دور — الصناعية وغري العمالية القوى يف وثقل الرأي، يف وحركة دينامية من
أخرى مدرسة آراء ويف وأنواعه، الحكم أساليب تغري إىل تؤدي التي السياسية الحركات

سيايس.5 باستقرار تتمتع املديني السكن من عالية بنسبة تتمتع التي الدول أن

أو التفسري هذا انطباق أن نعرف أن علينا لكن وجاهته، له التفسريين من كالٍّ إن
أجزاء يف واالقتصادية والزمنية التاريخية بالظروف مرتبط تطبيقه، محاولة أو اآلخر،
اإلقطاع من السيايس التغري يف حاسم دور لها كان املدينة أن شك فال املختلفة، العالم
تنظر كانت القرن هذا أوائل يف املاركسية أن شك وال الغربية، أوروبا يف الرأسمالية إىل
التغري قيادة يف الحاسم العامل أنها عىل األجور وأصحاب للعمال الدينامية القوى إىل
يف الحزبي الرتكيب يف منعكًسا هذا يزال وال االشرتاكية، إىل الرأسمالية من السيايس
املسحة وذات الراديكالية فاألحزاب الجديد، العالم من األصل األوروبية واملناطق أوروبا
وبني املدن يف األساسية قوتها مراكز تجد — الصور من صورة بأي — االشرتاكية
مراكز املحافظة األحزاب تجد بينما املناجم، ومدن املناجم مثل الكثيفة العمالة تكتالت
ويف أصًال هم املدن يف عامة البورجوازية األيديولوجيات وأصحاب الريفيني. بني قواتها
اقتصادية انتماءات بالريف تربطهم تزال ال أو الريف، من حديثة هجرات مجموعهم

وثيقة. اجتماعية
من كثري يف عامة بصفة املدن لسكان الحارض الوقت يف السيايس الثقل ويظهر

الثالث. العالم ودول مناطق
وحركات العصابات حرب ظهور منذ كثريًا تغريت قد الثورات اسرتاتيجيات ولكن
الفالحون برز فلقد القصري، النازي الحكم خالل السوفيتي واالتحاد أوروبا يف املقاومة
ولهذا العمالية، القوى جانب إىل السيايس الرتكيب يف هام كعنرصسيايس الريف وسكان
مكمل كجزء الريف سكان عىل تعتمد الراهنة املتخلف العالم ثورات من الكثري نجد
الفيتكونج وحركة كوبا يف اليسارية الثورة ذلك مثال املدن، يف والثورة التغيري لقوى

الالتينية. أمريكا ريف يف الثوري والفوران فيتنام يف الثورية
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الريف سكان أيديولوجية يف التغري أسباب أهم من أن هنا نضيف أن ويجب
رسعة عىل ساعد مما والتليفزيون والصحف باإلذاعة األخبار ونقل االتصال، رسعة
للمنتجات بالنسبة املرتدية االقتصادية األوضاع فإن وكذلك الثوري، العام الرأي تكوين
والفوائد املصنعة السلع ارتفاع مع جنب إىل جنبًا السوق يف أسعارها وانخفاض الزراعية
مع الريفيني دخول ضعف إىل أدت عوامل كلها العمال؛ لنقابات االجتماعية االقتصادية
التغري أجل من إيجابية بأعمال للقيام قابلة قوة منه يجعل وهذا املعيشة، تكاليف ارتفاع

الثورة. السيايس:
نسبي ورخاء استقرار من به يتمتعون ملا نتيجة — عامة املدن سكان فإن وهكذا
من األول النصف يف كان مما ثورية أقل أصبحوا قد — املستمر كفاحهم نتيجة جاءهم
لها املسببة االقتصادية العوامل بقيت طاملا قائمة زالت ما الثورية هذه لكن القرن، هذا

اإلنتاج. وكساد كالبطالة
زال ما أنه هو كثريًا، اآلراء حوله تختلف ال والذي األصوب، الرأي فإن ذلك ومع
الريف فسكان املختلفة، السياسية والتغريات السيايس التشكيل يف القيادي دورها للمدينة
وسكان استوعبوه، متى معني فكر عىل والجمود املحافظة روح إىل أميل زالوا ما عامة
والتواجد الكبري العددي والتجمع الصغرية املساحة بحكم الحركة دائبي نراهم املدينة

والدعوة. الفكر مصدر داخل
الريفية، املناطق من مجموعها يف استقراًرا أقل الكبرية املدينية املناطق فإن وكذلك
وباريس ولندن كنيويورك الكربى املدن يف املستمر االستقرار عدم بني نقارن أن ويكفي
عاملني إىل الحقيقة يف ذلك ويرجع الصغرية، الزراعية املدن يف النسبي االستقرار وبني

واحدة: نتيجة إىل يؤديان جوهريني

إىل يؤدي العاملية الصناعية املنافسة نتيجة الدولية السوق يف االستقرار عدم (١)
األجور. انخفاض أو البطالة تحدث ثم ومن العمالة، سوق يف كثرية ذبذبات

تفيض ما كثريًا — السكاني الجذب قوى من فيها بما — الكبرية املدن أن (٢)
إىل بالحكومات ذلك ويدفع أيًضا البطالة تحدث ثم ومن اإلنتاجية، قاعدتها عن سكانًا
رسعان إذ جدوى؛ دون ذلك ولكن الزائدة، العمالة الستيعاب مرشوعات إنشاء محاولة
أهميته للتخطيط أن شك وال اإلنتاجية، املوارد قاعدة عىل أخرى مرة السكان يفيض ما
الدول بعض يف يحدث كما — املدن إىل الهجرة تحديد تخطيط فإن ولهذا املجال، هذا يف

نسبيٍّا. أفضل نتائج إىل يؤدي — االشرتاكية
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أمًرا ليس الذكر السالفة العنارص ضوء عىل القوى تحليل فإن النحو هذا وعىل
القوى، تحليل محاوالت يف عليها املبنية والنسب األرقام صحة مشكلة أوًال فهناك سهًال،
رأينا كما — وهي واألرقام، النسب وراء من تظهر ال التي النوعية الدراسة ثانيًا وهناك
فقط يعطينا التحلييل املنهج أن تأكيد إىل نعود كله ولهذا التعقيد، من كبري جانب عىل —

السيايس. املوضوع دراسة يف عنه غنى ال طيبًا وأساًسا ا عامٍّ إطاًرا

التاريخي املنهج (2)

أعمق فهم أجل من التاريخية السياسية الجغرافيا حول كبريًا اهتماًما املنهج هذا يركز
الحارض. ملشكالت تحليلية خلفية وتكوين املايض، ملشكالت

واألساليب األطراف، إىل القلب من الدولة نمو بالبحث تتناول الدراسة هذه ومثل
وتحدث الراهنة، حدودها حتى املختلفة األقاليم ضم أو جذب يف عليها اعتمدت التي
من الكثري جانب إىل املنطقة، يف والحضارية الطبيعية الظروف ضوء عىل الدراسة هذه
املستنقعات – (الجبال الطبيعية العوائق بعض دور مثل النامية بالدولة األرض عالقات
كحدود النامية الدولة حماية يف إلخ) … واالنحدارات الحافات – والبحريات األنهار –
بني األخرى العالقات ومن أخرى، حدود إىل يتخطاها أم النمو عندها يتوقف طبيعية
مركز تأثري أخرى؛ وبعبارة األطراف، إىل القلب من االتصال سهولة مدى والدولة األرض

الدولة. أرايض لبقية بالنسبة الدولة عاصمة أو
للدولة، السيايس التاريخ سري عىل ضوءًا يلقي كان وإن التاريخي املنهج وهذا
أحداث بتفسري مرتبطة التاريخية السياسية الجغرافيا يف الدراسات معظم قيمة أن إال
الحكام وشخصيات الدول وعالقات وتكنولوجية طبيعية ظروف من صادفها بما املايض
الدراسات هذه مثل من نتخذ أن يمكن ال فإنه ولهذا معني؛ زمني إطار يف والقادة
املعارصة، الدول نشاطات عىل الدراسات هذه نتائج نسقط أن أو اليوم، يحدث ملا مؤًرشا
باملفارقات يمتلئ بينما فقط، الخارجي الشكل بعض يف إال نفسه يُعيد ال فالتاريخ
من التكنولوجية التغريات عن الناجمة واألرضية اإلنسانية العالقات لتعقد واملالبسات

األخرى. الناحية من واأليديولوجية ناحية
الرشق يف اليهودية والدول اليهود تاريخ نعرف أن رضوريٍّا ليس فإنه هذا وعىل
فدراسة واتجاهاتها، وأوضاعها الحالية الفلسطينية املشكلة جذور نفهم لكي القديم
حادث هو ملا كمؤرش مفيد غري لكنه ذاته، حد يف حسن أمر القديمة اليهودية الدولة
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فلسطني رقعة يف والحارض املايض بني تفرق سنة ألفي من أكثر هناك أن ويكفي اليوم،
ليس اإلنسان ألن اإلنسانية؛ الدراسات يف الكبري اعتباره له الزمني والفارق الجغرافية،
والنحل النمل كممالك ليس أنه أي والسيايس؛ واالجتماعي االقتصادي بنائه يف نمطيٍّا

السنني. ملاليني تركيبها يف تتغري لم التي
يتغري، املكان أن بمعنى ذلك وليس املكان، عىل املهيمن تأثريه له الزمني والعامل
كان عما كثريًا اختلفت قد املعمور فرقعة التغيري، ينتابها التي هي املكان عالقات ولكن
وحلت تماًما اختفت قد املايض يف موجودة كانت التي والدول سنة، ألفي منذ معروًفا
يف كان عما مختلفة التكنولوجية واملعارف العاملية واالتصاالت جديدة، عاملية قوى محلها
يفصل اقتصاديٍّا حضاريٍّا سالليٍّا جغرافيٍّا تاريخيٍّا انقطاًعا أن القول وخالصة املايض.
الجغرافيا فإن ولهذا الحالية، فلسطني أرض يف حادث هو وما كان ما بني تماًما ويفرق
الناس وعالقات اليوم وقائع عىل تماًما تركز أن يجب الحالية فلسطني ملشكلة السياسية
من لكلٍّ االقتصادية بالتأثريات ذلك وارتباط وخارجه، األوسط الرشق داخل والدول
العاملي العام الرأي استقطاب ومدى االقتصادي، العاملي املستوى عىل واليهود العرب
عوامل بني من اإلرسائييل العربي الرصاع أطراف أحد إىل حدة عىل دولة كل يف وانحيازه

كثرية. أخرى
وضع إىل دراساتهم من ينتهون التاريخي املنهج مؤيدي بعض أن والحقيقة
القواعد هذه مثل لكن وتوسعها، نموها يف الدول لها يُخضعون عامة ومبادئ قواعد
و«تحتم» «تحدد» ألنها ذلك السياسية؛ الجغرافيا إليه تنتهي منزلق أخطر تُشكِّل واملبادئ
هذا وفوق نموها، يف الدولة عنها تحيد ال التي والتوسع النمو ومحاور وامليول االتجاهات
واملواقع املكانية العالقات أن لو كما عنها تحيد ال بمراحل الدولة تنمط املبادئ هذه فإن

وجامدة. ثابتة هي الجغرافية
الطاقات تغري نتيجة الزمن مر عىل يتغري يشء كل إن إذ باملرة؛ صحيح غري وهذا

الجغرايف. املوقع وأهمية املكان قيمة يف حقيقي تغري من عليه يرتتب وما البرشية
حارض عىل املايض أحداث من املستمدة واملبادئ القواعد هذه إسقاط فإن ثم ومن
حياتهم ضد جمة أخطاء ارتكابهم إىل بها يلتزمون الذين والزعماء بالحكام يؤدي األمور

شعوبهم. وحياة
عودة بالرضورة يعني ال معني مكان يف املايض يف ما دولة لليهود كان أنه فكون
مرة الحياة إىل تعود أن الحتم من وليس بعيد، زمن من ماتت ألنها إليهم؛ الدولة هذه
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الطبيعية واملوازين العالقات كل ألن — نفسه القديم املكان يف األقل عىل — أخرى
تماًما. تغريت قد والتقنية والبرشية

به طالبت الذي فاملكان سياسية، كدعوة الصهيونية الدعوة أخطاء أول هو وهذا
وبقاءها إرسائيل قيام فإن ولهذا لها؛ معاٍد بها املحيط والعالم السكان، من خاٍل غري
استقرار ذات دولة ن يكوِّ ال — نعرف كما — وهذا طويلة، لفرتة القوة عىل معتمًدا سيظل

حقيقي.
وقع الذي االضطهاد بني الشكيل التاريخي التشابه الصهيونية الدعوة استغلت وقد
من التخلص أجل من اليهودية الدولة إقامة لتربير الحديث العرص ويف قديًما اليهود عىل

التالية: لألسباب فشلت قد الدعوة هذه لكن االضطهاد، أسباب

الذي ذلك عن ونوًعا ا كمٍّ يختلف املايض يف اليهود عىل وقع الذي االضطهاد أن (١)
العربانيون ضحيته وقع الذي التمييز يكن لم املايض ففي الحديث؛ العرص يف لهم وقع
قبل كانوا — الساميني البدو من كغريهم — فالعربانيون بحت، حضاري تمييز سوى
ويخضعون الصحراوي مرص هامش عىل متجولني رعاة مجرد الجديدة الديانة ظهور
بعضهم تقبل ومع باألمن، إخالل أو سلب أو غزو بعمليات قاموا ما إذا التأديبية للحمالت
— الجديد الدين أيًضا قبلوا قد املرصيني من عدًدا أن نعتقد إننا إذ — الجديدة للديانة
العربانيني جعل حضاري عنرص فيها دخل جديدة مرحلة إىل تحول قد االضطهاد فإن
ضمت وقد مرص، حدود خارج الهجرة بداية كانت ثم ومن للمرصيني، حضاريٍّا نقيًضا
معروفة وهي — الحالية األردن وجنوب سيناء يف البدو من أخرى أعداًدا الهجرة هذه

البطراء. صحراء باسم
املناطق يف الحدوث كثري معتاد شكل إىل مرص من العربانية الهجرة تحولت وبذلك
هذه يف الساميني البدو حركات من واحدة سوى تكن لم جذورها يف فهي الصحراوية،
ما رسعان إرسائيل بني ولكنَّ الجديدة، الديانة بتعاليم البداية يف نواتها ارتبطت املنطقة،
الحياة؛ قيد عىل بعُد زال ما ومؤسسها الديانة تعاليم من جوهرية جوانب عنهم نفضوا
اإلطار عىل أبقوا فلسطني دخلوا وحينما الهجرة. بداية من ا جدٍّ مبكرة مرحلة يف أي

أسفارهم. يف سطر مما الكثري وسريهم تاريخهم من تدريجيٍّا وأضافوا الديني،
من وتذبذبه الهجرة خط اختالف بدليل متعمدة فلسطني نحو الهجرة تكن ولم
عىل السيطرة هدفها كان سامية هجرة كأي ولكنها البطراء، صحراء يف آلخر مكان
االنتقال أقاليم أعشاب تقدمها التي الهامشية املصادر من بدًال بالغذاء غنية مصادر
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مرص يف وغنية جدب منطقتي بني تقع وسيناء البطراء صحراء كانت وملا الصحراوية،
التجوال أمام يبق لم فإنه الجديد، املجتمع هذا يطاردون املرصيون كان وملا وفلسطني،
مما متناحرة؛ مختلفة وشعوب إمارات إىل مة ُمقسَّ كانت التي فلسطني سوى العرباني

والسيطرة. للدخول الفرصة الجديدة الهجرة أعطى
عن وتوجيهها أسبابها يف جذريٍّا فتختلف فلسطني إىل لليهود الحديثة الهجرة أما (٢)
والغرب، الرشق يف كثرية دول عىل موزَُّعون طويلة فرتة منذ فاليهود القديمة، الهجرة
يكن لم أوروبا يف عاشوه الذي واالضطهاد واحد، مكان يف حضاريٍّا تجمًعا يكوِّنون وال
التي األوروبية الشعوب وبني بينهم اقتصادية حرب إىل بل حضارية، أسباب إىل يرجع

اضطهادهم. استفحال إىل أدى مما فيها؛ عاشوا
بل املايض، يف كان كما عشوائية تكن لم الحديثة الهجرة فإن ذلك عن وفضًال
أوائل عالم يف املركزية عالقاته له أريض كموقع فلسطني نحو عمًدا وموجهة مخططة
إيجاد محاولة العاملية: الصهيونية الدعوة جذور هو السيايس فالهدف إذن الحايل. القرن
— القرن هذا أوائل يف التاريخي والغرب الرشق طريق مشارف عىل لهم أريض مركز
جانب إىل جديدة سياسية اقتصادية قوة ألنفسهم اليهود يضيف وبذلك — السويس قناة

العربي. العالم يف املوجود املال رأس حياة من كثري عىل سيطرتهم
الصهيونية إليه هدفت الذي االسرتاتيجي املكان هذا فإن البحتة الصدفة وبمجرد (٣)
الدعوة يف قوة إىل أدى قد كله ذلك أن شك وال القديم، اليهود بتاريخ مرتبًطا كان
قد القديمة العربانية الدولة كانت فلو تاريخية، بحجج مدعمة تبدو فهي الصهيونية،
عىل اإلنجليز اقرتحها التي املناطق بني من كانت التي وهي — مثًال أوغندا يف نشأت
كانت ما الصهيونية أن نعتقد فإننا — اليهودي القومي الوطن إلقامة الصهيونية زعماء
كانت الصهيونية أن أعتقد بل اليهود، الساسة بني حدث الذي لذلك مماثًال تأييًدا تتوقع
وتاريخية جغرافية مالبسات عدة فإن وهكذا اليهود، بني فقط دينيٍّا صدى تجد سوف

الصهيونية. الدعوة قوة يف ساهمت قد واقتصادية
وعند العاديني اليهود أذهان يف ارتبطت قد الصهيونية الدعوة أن شك من وليس (٤)
من ليس ولكن أجمع، العالم ليهود مأوى تكون سوف فلسطني بأن الغربي العام الرأي
كل تأوي أن فلسطني بإمكان أنه فعًال يتصورون ال الصهيونية زعماء أن يف أيًضا شك
تستوعب اآلن فهي األشخاص،6 من مليونًا ١٣٫٥ قرابة عددهم يبلغ الذين العالم يهود
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الصهيونية للسياسة العامة األهداف بني التناقض هذا ولحل اليهود، من املليونني حوايل
االحتمالني: أحد نجد األمر واقع وبني

داخل ممكن مدى أبعد إىل األريض التوسع تستهدف الصهيونية الخطط أن (أ)
التوسع نُفرس أن يمكن الضوء هذا وعىل تدريجيٍّا، يتم سوف ذلك ولكن العربية، املنطقة

العربية. الدول من وجريانها فلسطني يف املايض القرن ربع خالل املستمر
ال إذ فلسطني؛ إىل العالم يهود كل نقل بالفعل ينوي ال الصهيوني املخطط أن (ب)
والعلم والسياسة واالقتصاد املال عالم يف القوية باملراكز الصهيونية تضحي أن يُعقل
والواليات الغربية وأوروبا عامة بصفة الغربية الدول يف اليهود يحتلها التي والتكنولوجيا

خاصة. بصفة املتحدة

تنفذ عامة الصهيونية السياسة وأن لبعضهما، الن مكمِّ االحتمالني أن ويبدو
مالية قوة إلرسائيل يضمن الغربي العالم يف اليهود بقاء وأن خاصة مًعا، املخطََّطني
لهؤالء بما الغربي والعالم إرسائيل بني دائًما جًرسا ويكون واضحة، واقتصادية ودعائية
بذلك وهم الغربي، العالم يف العامة الحياة مجاالت شتى يف مؤثر نفوذ من اليهود

البحر. عرب إرسائيل هم أخرى؛ وبعبارة إلرسائيل، ومادي ومعنوي عددي احتياطي

إرسائيل أن نوضح أن بصدد لكننا ككل، إرسائيل موضوع مناقشة بصدد هنا ولسنا
التشابه وأن القديمة، العربانية الدولة إىل حضارية أو ساللية بصلة تمت وال ليست اليوم
إرسائيل أن نعرف أن ويكفي واملكان، الدين رابطة إىل فقط وراجع سطحي بينهما
إىل موازناتها تمتد أن من بد ال بل املحلية، املكانية مواردها عىل تعيش ال الحالية
مصادر عىل تعيش القديمة اليهودية الدولة كانت بينما الخارجية، واملعونات املساعدات
بعض يلقي السياسة ألحداث التاريخي التفسري فإن هذا وعىل فقط، املحلية الثروة

املختلفة. بعالقاته الحارض عن جذريٍّا ويختلف املايض عىل الضوء
جغرافية قواعد يستخلص لكي كثرية أحيان يف بمبادئه يمتد التاريخي الحتم إن
ذلك عىل األمثلة ومن بعدها، تمتد أن تستطيع ال حدود إىل والدول األمم نمو تفرس وبيئية
يف تور-بواتيه معركة عند العربية اإلسالمية الدولة توقف يُفرس أن للبعض يحلو أنه
الصحراوي للنطاق الطبيعية البيئة غري بيئات مع متكيف غري واإلسالم العرب بأن فرنسا
غرب إىل البيئة تلك حدود خارج خرج حينما وانسحب توقف فإنه وبذلك وهوامشه،
تطبيقها أُريد إذا أخرى تعليالت إىل تحتاج الحتمية الدعوى هذه مثل ولكن أوروبا،

35



والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف العامة األصول

املناطق مثل فيها واستقراره الصحراوية البيئة غري أخرى بيئات يف اإلسالم انتشار عىل
يف أخرى وبيئات الهند، يف املوسمية والبيئة آسيا، رشق وجنوب أفريقيا يف االستوائية

وإسبانيا. والبلقان القوقاز
البرشية العنارص من للكثري حسابًا يحسب ال الجغرايف التاريخي الحتمي التعنت إن
حالة ويف أيًضا، التاريخية للمصادفات حسابًا يحسب بل والتكنولوجية، والحضارية
كان هل األسئلة: من عدًدا نطرح أن علينا يجب تور-بواتيه معركة عند اإلسالم توقف
للعرب العددية القوة هي ما عسكرية؟ مغامرة مجرد أم حقيقية حربًا العربي التوغل
يثبِّط ما وجدوا أم هزيمتهم بعد القتال مواصلة رضورة لهم بدا هل املعركة؟ تلك يف

هممهم؟
عام كانت فرنسا يف هزيمتهم وأن ٧١١م، عام إسبانيا دخلوا العرب أن ضوء وعىل
التاريخني بني ففيما تور-بواتيه، ملعركة واضحة خلفية صورة يعطينا ذلك فإن ٧٣٢م،
تصبح بحيث إسبانيا يف العرب سلطات تدعيم يف حاسمة كانت هل فقط، سنة عرشون

فرنسا؟ يف التوسع من ملزيد أمامية قاعدة
املعركة تلك يف العرب هزيمة فإن فرنسا إىل التوسع عىل مسبق تصميم هناك كان لو
قبل متعددة وهزائم انتصارات تحدث الحروب ففي العربي، التيار لوقف كافية تكن لم
ال واحدة هزيمة ومجرد املتصارعني، الفريقني من واحد لصالح الحرب مصري يتحدد أن
هامشية مواجهة سوى تكن لم تور-بواتيه إن نقول أن يجب ولهذا حقيقية؛ حربًا تنهي
وقد الحقيقية، املواجهة صورة عن بعيد عسكري احتكاك مجرد والفرنجة، العرب بني
تور-بواتيه، ملواجهة مماثلة إسبانيا عىل زياد بن طارق حملة تصبح أن اإلمكان يف كان
يف جذري تغري إىل يؤدي الهامشية املواجهات هذه مثل يف الفشل أو النجاح تصاُدف لكن
يف مسبق تصميم غياب عن فضًال املواجهة، حجم مع إطالًقا تتناسب ال بصورة النتائج
كسبها الحاسمة املعارك من وكثري االسرتاتيجية، حدود أضيق يف إال املواجهات هذه مثل
عسكري كتكتيك العام القائد عنه يرىض ال الضباط أحد من مغامر موقف خرسها أو

أصويل.
بيئية حدوًدا يعرف ال أيًضا مجموعه يف واإلنسان بيئية، حدوًدا تعرف ال األديان إن
بالعرب اإلسالم وربط املختلفة، الطبيعية اإليكولوجيات مع التكيف دائم هو بل النتشاره،
طرد عىل تنطِو لم العربية الجزيرة خارج اإلسالمية العربية فالدولة ا، جدٍّ ضيقة نظرة
الذين املسلمني العرب رواد هناك إن بل محلهم، العرب وحلول األصليني السكان إبادة أو
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تحوُّل من تكونت التي اإلسالمية الدولة وبقية واألندلس منغوليا بني وهناك هنا استقروا
أوروبا: وبقية فرنسا يف الحال يكون أن يمكن كان وكذلك اإلسالم، إىل األصليني السكان
وهكذا الجديد، الدين إىل يتحولون غريهم أو فرنسيني وسكان العرب مسلمي من رواد

يتعداها! ال بيئية حدوًدا لإلسالم بأن والجغرافيني التاريخيني الحتميني حجة تسقط

املورفولوجي املنهج (3)

الدراسة تنطوي بحيث الشكل حيث من السياسية الدولة مشكالت املنهج هذا يدرس
والقالب، النمط هما رئيسيني عنوانني تحت تنتظم الجغرافية العنارص من مجموعة عىل

البناء. أو والرتكيب
السيايس االرتباط يكوِّنها التي والتنظيمات الرتتيبات إىل النمطية الدراسة وتشري
التكتالت يف ككل للدولة السياسية االرتباطات وإىل الدولة، ن تكوِّ التي واألقاليم للوحدات

ثانية. ناحية من العاملية والتحالفات واالتجاهات ناحية، من اإلقليمية السياسية
الوحدات فيها تشرتك التي املكانية املظاهر إىل يُشري فإنه البناء أو الرتكيب أما
ومكونات والعاصمة، الدولة داخل واالقتصادية السكانية الثقل مراكز مثل السياسية
السكان ومشكالت التنمية كخطط بالدولة خاصة ومشكالت السياسية والحدود الدولة
الدول بني املقارنة الدراسة مستوى عىل العنارصأيًضا هذه وتدرس واألقليات، واالقتصاد

املختلفة.
الدولة نمط املورفولوجي املنهج ضوء عىل السياسية الدراسة عىل األمثلة ومن
األوروبي االتحاد هو أوسع إقليمي تنظيم داخل يُدرس أن يمكن إيطاليا فموقع اإليطالية،
مثًال املشرتكة، األوروبية للسوق عضويتها نتيجة كثريًا إيطاليا كسبت فلقد االقتصادي،
النقل أسعار تخفيض بينها من كثرية مميزات ربحت إيطاليا شمال يف الصلب صناعة

تورينو. إىل فرنسا من الحديدية السكك عىل الخردة للحديد
تنتمي جعلها قد املتوسط البحر داخل تمتد طويلة جزيرة كشبه إيطاليا وموقع
مهمة بروز ذلك عىل وترتب املشرتك، الدفاع وسائل من كوسيلة األطلنطي حلف إىل
وقد املتوسط، البحر يف الحلف ألساطيل وركيزة كقاعدة اعتُِربت عندما إيطاليا وأهمية
هذا يف البحرية القوى يف ضعف الحلف لهذا العسكرية القيادة من فرنسا النسحاب كان
يحظى اإليطايل األسطول أصبح ذلك مقابل ويف البحرية، إيطاليا أعباء من وزاد البحر،

الحلف. داخل والتدريب والعتاد الدعم من كبري بنصيب
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والرتكيب البناء مظاهر بني ومن إليطاليا، النمطية بالدراسة يختص فيما هذا
… التالية املشكالت نجد إيطاليا يف الجيوبوليتيكي

واالقتصادي السكاني الرتكيز مناطق (1-3)

اإلنتاج مناطق معظم (ب) الصناعة. (أ) إيطاليا: شمال يف البو نهر حوض يف يرتكز
لوقوع كان ولقد عالية. سكانية كثافة مع السكان من بها بأس ال نسبة (ج) الزراعي.
للطاقة اقتصادي مصدر عىل ككل اإلقليم حصول يف أثره األلب أطراف عىل الحوض هذا
إيطاليا فقر االعتبار يف نأخذ أن يجب هذا ويف والسدود، املائية املساقط من املولدة
يرتبط البو حوض أن نجد ذلك جانب وإىل بأنواعه، الحجري الفحم مصادر يف الطبيعي
عرب وشمالها أوروبا بقلب االصطناعية واألنفاق الطبيعية املمرات من مجموعة بواسطة
شمال مع والتجارة االتصال سهولة يف الواضح أثره لهذا كان ثم ومن األلب، جبال
وعالقات باملوقع املرتبطة الطبيعية الظروف من مجموعة فإن هذا وعىل أوروبا، وغرب
إيطاليا شمال يصبح أن إىل أدت قد املائية واملساقط الفيضية والرتبة املالئم واملناخ املكان
وذلك والحضاري، والسكاني والتجاري والصناعي الزراعي اإلنتاجي الثقل مركز عامة
تمتد جيوبًا تمثل صغرية نهرية أحواض عدة من تتكون التي إيطاليا بقية عكس عىل
طويلة ملدة املياه وقلة املنتظم غري املناخ عن فضًال األبنني جبال سلسلة وحول وسط يف

الصيف. خالل
اإليطالية الجزيرة شبه يف جنوبًا توغلنا كلما سوءًا الحالة تزداد الحال وبطبيعة

وصقلية. الجنوب أقىص يف — إليطاليا بالنسبة — الظروف أسوأ إىل نصل حتى

العاصمة (2-3)

االقتصادي القلب عن بعيدة تقع اليوم لكنها طويل، تاريخ ذات كبرية مدينة روما
أي بها املحيط روما إقليم يف يوجد ال فإنه ذلك عن وفضًال إليطاليا، والسكاني
عىل تقوم روما يف االقتصادية الحياة فإن ولهذا الصناعية؛ العمالة مصادر من مصدر
االستهالكية الصناعات من وعدد السينما، وصناعة والسياحة واإلدارية الحكومية العمالة

واألغذية. واألزياء كاملالبس
السياسية االنتماءات يف بارز ضعف الصناعية العمالة وجود عدم عىل ترتب وقد
بطريقة — تؤثر التي الفاتيكان دولة وجود جانب إىل هذا روما، منطقة يف عامة اليسارية
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أيًضا هذا عىل وترتب اإليطايل، لليسار املعادية السياسية األجنحة تدعيم عىل — أخرى أو
الجنوب مناطق ومن اليسارية، الصناعية الشمال مناطق من كثريًا أهدأ روما منطقة أن
أقىص بني األيديولوجي التطرف إىل بالسكان يؤدي الذي الفقر بسبب القالقل الكثرية

اليمني. وأقىص اليسار

اإليطالية الحدود (3-3)

املستمر؛ السيايس االستقرار عدم مصادر من مصدًرا الشمالية إيطاليا حدود ظلت لقد
يف تعديل أكرب كان الثانية العاملية الحرب وبعد الحدود، خط تذبذب إىل يؤدي كان مما
يوجسالفيا أعطيت حينما الرشقية الشمالية املنطقة انتاب الذي ذلك هو إيطاليا حدود
الفرنسية الحدود منطقة ويف ،١٩٥٣ عام منذ تريستا يف أحرا وميناء إسرتيا جزيرة شبه
انتابها التي املناطق وكانت فرنسا، لصالح ضيقة مساحات يف الحدود عدلت اإليطالية
هضبة بريانسون-مودانا، طريق عىل يرشف الذي الصغري برنار سان ممر هي: التعديل
التي بريجا تند ومنطقة املائية، بالطاقة وتمدها تورينو عىل ترشف التي كنيس مون
ليجوريا منطقة يف الكهربائية بالطاقة اإليطالية الحديدية السكك املائية محطاتها تمد

الجنوبية. والبيدمونت
اإليطالية الفاشية القوات منها هاجمت التي املراكز كانت الواقع يف املناطق هذه وكل
وسيلة كان عليها فرنسا استيالء فإن ثم ومن الثانية، الحرب بدايات خالل فرنسا جنوب

اسرتاتيجيٍّا. حدودها تأمني وسائل من
مصدًرا تشكل تزال ال — أديجو ألت وخاصة — اإليطايل التريول مشكلة فإن وأخريًا
النمساويني من كبري عدد وجود نتيجة وإيطاليا النمسا بني السيايس القلق مصادر من

األوىل. العاملية الحرب بعد إليطاليا ُضم الذي التريول يف

إيطاليا جنوب مشكالت (4-3)

بالنسبة اجتماعي وتخلف اقتصادي ضعف منطقة يمثل إيطاليا جنوب أن ذكرنا أن سبق
الحكومة تقيمها التي الصناعية املرشوعات بعض وجود من بالرغم وذلك إيطاليا، لشمال
نظرنا إذا كثريًا مربحة غري مرشوعات وهي — االقتصادية أحواله لتحسني الجنوب يف
يف يتمثل للجنوب اقتصادي مورد أهم أن إال — املثىل الصناعية األماكن ناحية من إليها
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كثري وينظر املتحدة، والواليات وأملانيا وفرنسا إيطاليا شمال إىل العاملة األيدي تصدير
من األوفر بالنصيب يحظى الذي إيطاليا شمال عىل السخط بعني الجنوب زعماء من

والتجارية. الصناعية االستثمارات
والظروف املكان بعالقات املرتبط وبنائها الدولة لشكل كان النحو هذا وعىل

والجنوب. الشمال بني املتكافئ غري الرتكيب هذا يف أثره املختلفة الطبيعية

الوظيفي املنهج (4)

منطقة وكل سياسية، كوحدة ما إقليم أو ما منطقة وظيفة بدراسة املنهج هذا يهتم
الوحدة لسلطان وخاضعة أصغر سياسية وحدات عدة من تتكون سياسية وحدة أو
أكثر بالدولة قويٍّا ارتباًطا مرتبطة الصغرى السياسية األقسام تكون أن بد وال الكربى،
عىل بوظائفها الدولة تقوم فلكي خارجية، بدولة أو البعض ببعضها ارتباطاتها من
وقوية واضحة الدولة أقسام لكل السياسية الوحدة تكون أن يلزمها فإنه األكمل، الوجه
بالدول ككل الدولة عالقة ويف واالسرتاتيجية، االقتصادية الحياة نواحي كل يف ومتناسقة

الخارجية.
تقوية مراكز أو للدولة، املركزية القوى دراسة عىل يركز الوظيفي فاملنهج هذا وعىل

واملكان. باملساحة يختص فيما معني ضعف إىل تؤدي التي تلك أو الدولة،
لصالح تجاري ميزان عىل اإلبقاء هي الخارجية التجارة مجال يف الدولة وظيفة إن
التجارة عىل الخاصة قوانينها دولة كل تفرض ولهذا الوطنية، املنتجات وصالح الدولة
أجل من تُقدَّم التي واملساعدات الجمركية، القواعد عىل القوانني هذه وتشتمل الخارجية،
وهذه معينة، سلع خروج أو دخول تمنع التي والترشيعات معينة، صادرات تشجيع

الخارجية. التجارة مجال يف الدولة وظيفة إىل ترمز عامة القوانني
والكيميائيات السيارات وخاصة — سلعها تسويق يف بريطانيا رغبة تقود فمثًال
إىل يؤدي ذلك أن برغم املشرتكة، األوروبية السوق دخول إىل — الغربية أوروبا إىل
لقوانني خاضعة ويجعلها املتحدة، الواليات مع التجارية بريطانيا عالقات إضعاف
أن يبدو ولكن الخاصة، ملصالحها خضوعها من أكثر االقتصادي األوروبي االئتالف
— السكانية والكثافة املكاني القرب بحكم — الغربية أوروبا مع التجارية العالقات

األمريكية. تجارتها عىل محافظتها مجرد من لربيطانيا أحسن
داخل املنتجني فئات تُريضكل ال بالتجارة الخاصة القوانني فإن العموم وجه وعىل
وارداتها عىل الجمارك املتحدة الواليات رفعت فمثًال اإلنتاج، املتعددة الواحدة الدولة
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منطقة يف املركز األمريكي القميص إنتاج تحمي لكي اليابانية الرجالية القمصان من
بالنسبة التوسع إىل األمريكي القميص سعر ارتفاع ويؤدي األمريكي، الرشقي الساحل
إنتاجها وتزايد الصناعة لرواج نظًرا — املتحدة الواليات رشق يف األمريكي العمل لسوق
لها ليس الرشقي القسم يف الجيدة النتيجة هذه ولكن — الياباني املنافس اختفاء بعد
للقميص؛ كبرية صناعة تُوجد ال حيث األمريكي الغربي الشمايل الساحل منطقة يف نظري
بدون القميص سعر ارتفاع من يقاسون سوف عامة الغربية املنطقة سكان فإن ولهذا

الرشق. يف حدث ملا مماثل تعويض هناك يكون أن
األمريكي الغربي الشمايل الساحل فسكان تماًما، الحالة هذه عكس هو آخر ومثال
يف األمريكية السماكة ومنتجات حرفة تحمي ترشيعات إصدار الحكومة من يطلبون
ما منطقة إرضاء فإن هذا وعىل الياباني، والسلمون التونة منافسة من املنطقة هذه
فاملنطقة صناعاتها، كل أو الدولة مناطق كل سكان إرضاء إىل يؤدي ال ما صناعة أو
مجال يف الياباني اإلنتاج منافسة من الحد عىل راضية غري املتحدة الواليات من الوسطى
األمريكية املساعدات تشجع نفسه الوقت يف وهي سواء، حد عىل واألسماك القمصان
— أمريكا من امليكانيكية األدوات من اليابان واردات ويرفع يشجع ذلك ألن لليابان؛
أخرى وبعبارة — أمريكا من الوسطى املنطقة يف بوضوح تظهر التي الصناعة وهي
وتزيد الوسطى، املناطق سكان عىل بالنفع تعود سوف األمريكية املساعدات هذه فإن
املتحدة الواليات وغرب رشق سكان فيه ينظر الذي الوقت يف اإلنتاجية طاقتهم من
قدرة من ترفع املساعدات هذه ألن راضية؛ غري بنظرة لليابان األمريكية املساعدات إىل

إنتاجهم. منافسة عىل اليابان

متغري عنرصجغرايف املكان (5)

عنرص يف تلتقي أنها إال بينها فيما كبريًا اختالًفا تختلف األربعة املناهج أن من بالرغم
الظاهرات من كثري يف حاسًما أو ا هامٍّ دوًرا يلعب املكان أن شك وال «املكان»، هو واحد
ثابت عنرص أنه برغم املكان أن االعتبار يف نأخذ أن علينا ولكن والسياسية، الجغرافية
باإلنسان؛ ارتباطاته يف مستمرة بصفة ومتغري متحرك عنرص أنه إال املجردة، حقيقته يف

متحرك. عنرص جوهره يف اإلنسان ألن
ما أهم هي املكان» «عالقات فإن وبذلك بعالقاته، «املكان» نكيف أن يجب لهذا
خاصة؛ بصفة والسياسية والبرشية عامة الجغرافية العلوم يف البحث حوله يدور أن يجب

أبًدا. واملتغري املتحرك «املكان» عن تعرب ألنها
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يف للمكان بالنسبة التغري دور H. Mackinder ماكيندر هالفورد أكد وقد
تكلم فقد العالم، بقلب الخاصة نظريته مرتني عدَّل حينما الجيوبوليتيكية دراساته
املستمرة الحركة عن ليعرب man-Travelling element املتحرك اإلنسان عنرص عن
الحركة عامل عن 7Gottmann جوتمان جان تكلم وكذلك واملنتجات، واألفكار لإلنسان
املؤدية وامللزمات الدوافع فهم عىل يساعدنا أنه عىل Circulation movement Factor
والقرارات. الخطط يف والتغيري باملرونة تسمح الحركة ولكن معينة، وسياسات خطط إىل
الجغرافيا يف الرئيسية القوة هما القومية واألفكار الحركة أن جوتمان أكد وقد
أشكالهما، بكافة والنقل املواصالت تشمل أنها عىل الحركة جوتمان ويفهم السياسية،

اإلطالق. عىل دولية عالقات توجد ال حركة بدون إنه ويقول الدولية، والتجارة
وميدان الحركة، تتخذه الذي الطريق هي: أوجه ثالثة عىل الحركة دراسة وتشتمل
الحركة وسيلة وأخريًا النهاية)، إىل البداية من الحركة طريق منطقة كل (يشمل الحركة
صحيًحا انطباًعا الفور عىل يعطينا النحو هذا عىل الحركة وتحديد والجو). والبحر (الرب
معه يجلب وأنه التغري، شديد عامل أو عنرص هي ومشتمالتها دقائقها يف الحركة أن عن
ومتغري. متحرك نشط عنرص إىل ثابت عنرص من فيحيله «املكان»، عىل جذرية تغريات
هذا موضوعات أن السياسية الجغرافيا يف املتخصصون عليه يتفق ما وخالصة

… هي األساسية العلم

الدولة داخل املكان عالقات دراسة (1-5)

واألطراف. القلب أقاليم •
بأقاليمها. الرئيسية املدن عالقة •

اآلخر. بالبعض بعضها الرئيسية املدن عالقة •
وحدودها. «املحافظات» الداخيل، اإلقليمي التنظيم •

الدولة. يف السياسية الثقل مراكز •
واملواصالت. واالقتصادي والسكني السكاني الرتكيب •

اجتماعية). – دينية – لغوية – (ساللية واألقليات الدولة بني العالقة •
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الدول بني املكان عالقات دراسة (2-5)

والجوية. واملائية األرضية السياسية الحدود •
برشية). – (طبيعية األرضية الحدود نوع •

الدولية. والعالقات الحدود مشكالت •

الدول أنماط دراسة (3-5)

القزمية). الدول – الصغرية الدول – العمالقة (الدول املساحة حيث من •
– واملمرات الجبال دول – القديمة املدينة ودول الجيوب (دول والتوجيه املوقع •
عىل املطلة والدول الواحد البحر دول – الجزر دول – والسهول األنهار دول

العاملية). الدول – الحاجزة الدول – الداخلية الدول – بحر من أكثر
لإلمرباطوريات االقتصادية التجمعات – الكربى (األحالف الدولية التكتالت •

الحديثة). السياسية االقتصادية التجمعات – القديمة

هوامش
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.L. D. stamp “Applied Geography” (Penguin) 1960. pp. 151–160 (2)

T. W. Freeman, “A Hundred Years of Geography” Methuen, Lon- (3)
.don, 1965, pp. 205-206

S. B. Cohen “Geography and politics in a divided world” Methuen, (4)
.London, 1964

H. Weigert et al, “Principles of Plitical Geography” New York. Ap- (5)
.pleton. 1957. P. 307
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(6)

.(١٩٦٩) العالم قارات عىل العددي اليهود توزيع :2-2 جدول

٦٠٣٥٠٠٠ الشمايل أمريكا
٤٠٢٥٠٠٠ أوروبا
٢٤٦٠٠٠٠ آسيا
٧٠٥٠٠٠ الجنوبية أمريكا
٢٣٨٠٠٠ أفريقيا
٧٤٠٠٠ أسرتاليا

١٣٥٣٧٠٠٠ املجموع

فلسطني. يف مركَُّزون هم آسيا يهود معظم بأن االعتبار يف األخذ مع
.Britannica Book 1969

Gottmann, J. “La Politique des états et leur géographie” Paris, (7)
.colin, 1952
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الثالث الفصل

مؤسساجلغرافيا راتزل فريدريك
السياسية

أوضح كتابًا — بريطاني طبيب وهو — بني وليام كتب عرش السابع القرن منتصف يف
الجغرافية، البيئة ظروف وبني ونموها ونظمها الدول بني العالقة الرباعة من كثري يف
يف نفوذها وتبسط عليها تسيطر أن تستطيع التي للدولة املثالية املساحة عن تكلم فقد
املدن أهمية إىل وفطن األكمل، الوجه عىل استغاللها للسكان ويمكن املساحة، هذه أرجاء
كثافة أهمية وذكر الدولة، يف والجذب القوة مراكز نحو السكان وتوجيه ربط يف الكربى
يف متماسكة سياسية وحدة الدولة تصبح حتى العمران وانتشار الدولة وغنى السكان

الخارج. يف اعتبارها لها وقوة الداخل
Politische Geographie السياسية الجغرافيا كتاب صدر بقرنني بني وليام وبعد
الجغرافيا أستاذ F. Ratzel راتزل فريدريك األملاني الجغرايف العالم ألفه الذي (١٨٩٧)
املوضوع يتناول الحديثة الجغرافيا يف منهجي كتاب أول هذا ويعد ليبزيج، جامعة يف
من يتجزأ ال جزءًا السياسية الجغرافيا اعترب قد راتزل إن إذ الجغرافيا؛ من السيايس
األريض للنمو السبعة «القوانني بعنوان مقاًال راتزل نرش وقد الجغرايف، البحث ميدان

هي: السبعة والقوانني للدولة»،

السكان انترش فكلما بالدولة، الخاصة الحضارة بنمو تنمو الدولة رقعة أن (١)
تزيد هؤالء يحتلها التي الجديدة األرض فإن للحضارة ا خاصٍّ طابًعا معهم وحملوا

الدولة. مساحة
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النمو ذلك السكان بنمو الخاصة املظاهر ملختلف الحقة عملية الدولة نمو أن (٢)
العلم أن نظرية بصحة يسلم بهذا وهو بالتوسع، الدولة تبدأ أن قبل يتم أن يجب الذي

التجاري. التوسع يتبع — الراية —
صغرى وحدات بإضافة وذلك الضم مرحلة إىل يصل حتى الدولة نمو يستمر (٣)

إليها.
ال الحدود — يحميها والذي لها املغلف الحي العضو هي دولة أي حدود أن (٤)

نموها. مراحل توضح أيًضا إنها بل فحسب، الدولة سالمة توضح
أن بمعنى السياسية، القيمة ذات األقاليم امتصاص إىل نموها يف الدولة تسعى (٥)
يف قيمة ذات أو تعدينية مناطق أو ساحلية مناطق أو سهوًال تكون أن إما األقسام هذه

الغذاء. إنتاج
الدولة أن هذا معنى الخارج، من البدائية للدولة يأتي للتوسع األول الدافع أن (٦)
عدد زيادة تدفعها التي البدائية الجماعات إىل أفكارها تحمل الحضارة ذات الكربى

التوسع. إىل بالحاجة الشعور إىل السكان
فتاريخ ويشتد، يتزايد ثم أخرى إىل دولة من ينتقل والضم للتوسع العام امليل أن (٧)

الطعام. لتناول نتيجة تزداد الشهية أن عىل يدل التوسع

الخالصة

عىل الحصول طريق عن للنمو الرضورة تدفعه حيٍّا كائنًا الدولة يف يرى راتزل إن
نظرة هو الرأي وهذا القوة، استخدام إىل هذا دفعه ولو حتى تعوزه، التي األعضاء

للدولة. بحتة بيولوجية
املكان عالقات درس من أول راتزل فريدريك كان السياسية» «الجغرافيا كتابه ويف
راتزل يعد وحده السبب ولهذا املختلفة، للدول أصولية دراسة Raum, Lage واملوقع

جدارة. عن السياسية الجغرافيا مؤسس
املشحون العام العلمي بالجو متأثًرا املايض القرن أواخر يف يكتب راتزل كان ولقد
السياسية الجغرافيا إىل ينظر نراه ولهذا الطبيعية، العلوم يف التطورية النظرية ثقل بكل
عنرصمؤثر أنها عىل املكان فكرة يؤسس ونراه الطبيعية، العلوم فروع من فرع أنها عىل
وأما املكان، تسكن التي الجماعات أو للجماعة السياسية بالصفات الوقت ذات يف ومتأثر
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من غريه عن االختالف دائم تجعله بصبغة املكان يلون الذي العنرص يراه فإنه املوقع
الدول. من لغريها مغايرة بصبغة الدولة يصبغ ثم ومن األماكن،

التي السبعة القوانني يف بوضوح ظهرت قد التطورية راتزل أفكار أن شك وال
القوانني هذه ومصدر األماكن، هذه ومواقع أماكنها يف الدول تحدد والتي ذكرها، سبق
بيولوجية كينونة هي عضوي: كائن الدولة أن اعتقاده من نابع راتزل آراء يف التطورية
يعمل بأرض اإلنسان ارتباط من مستمدة وخلقية معنوية وكينونة األرض، يف جذورها

حياته». «وحماية حمايتها إىل ويحتاج مصادرها عىل ويتغذى فيها
واملوقع، باملكان خاصة قوانني أساًسا كانت السبعة راتزل قوانني فإن العموم وعىل
نتاج سوى — نظره يف — ليست الدولة يف السكان وكثافة وصفاته اإلنسان فنشاطات

املكان. نتاج هذا كل وفوق والحدود، الطبيعية والبيئة والحجم املوقع
الخارجي العضو إياها معتربًا خاصة أهمية السياسية للحدود راتزل أعطى وقد
مراحل عىل الدليل للباحث تعطي بذلك وهي األحياء»، لجسم بالنسبة «كالجلد للدولة

ضعفها. أو وقوتها ذبولها أو الدولة نمو
بني أوجدها التي الرابطة تلك هو تراث من راتزل لنا أعطاه ما أهم من ولعل
— الكبري املسطح أن رأيه ففي السياسية، القوة وبني للدولة الكبرية القارية املساحات
راتزل كان ولقد استخدامها، حسن مع وتربز تظهر أن يمكن سياسية طاقة هو — املكان
من إطار داخل كبرية كقوة املتحدة الواليات نمو حي: مثال من ذلك يف بشدة متأثًرا
السياسة تاريخ وأن يتضاءل، سوف أوروبا دور أن يشعر بذلك وكان الكبري، «املكان»
مكانًا تحتل التي املساحة العمالقة الدول العرشين القرن يف عليه تسيطر سوف العاملية

وأسرتاليا. وروسيا أمريكا مثل القارات من كبريًا
املوضوع حول والجدل النقد من للكثري السياسية الجغرافيا تعرضت راتزل بعد
الدراسة من جزءًا السياسية الجغرافيا تصبح أن األساتذة من عدد ورفض واملنهج،
فريدريك أن من الرغم وعىل األرض، دراسة مالحق من ملحًقا كونها بقدر الجغرافية
الجغرافيني بني كبري عدد بني تجد لم السياسية الجغرافيا أن إال أملاني جغرايف راتزل
الواليات خاصة األخرى الجغرافية األوساط يف وجدت ما بقدر وتحمًسا استجابًة األملان
السياسية بالجغرافيا يهتمون بدءوا املحدثني األملان الجغرافيني من عدًدا ولكن املتحدة،
الجيوبولتيكا، فكرة وازدهرت فيها نشأت التي الفرتة وهي عنها، اإلعراض فرتة بعد
سياسة من كجزء الجيوبوليتيكا استغل الذي النازي الحكم بعد وسقطت فشلت ثم

الجرماني. والتفوق السيطرة
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بالدراسة السياسية الجغرافيا تناولوا الذين املحدثني األملان الجغرافيني أهم ومن
عارض وقد H. Overbeck أوفربك واألستاذ M. Hassinger هاسنجر األستاذ والبحث
السياسية راتزل كتابات يف ظهرت التي الحتمية الجغرافيا فكرة األملان الجغرافيون

يقول: هاسنجر كتب املجال هذا ويف عامة، والجغرافية

أنها عىل الدولة وتصوير رشح هو راتزل عند السياسية الجغرافيا هدف إن
وهكذا التاريخ، حركة مع متغري جهاز أنها وعىل باألرض، مرتبطة حية كينونة
يف هي للمكان السيايس الشكل عىل تطرأ التي والتغريات واملوقع املكان فإن
يتمثل الذي البرشي العامل يقف بينما جوهرية، أساسية عوامل راتزل نظر

الصورة. خلفية يف الشعوب صورة يف

يف — املكان أن كيف يوضح لراتزل دراسة يف هاسنجر1 فإن األساس هذا وعىل
إليه تنظر أن يجب الذي الوحيد العامل ليس ولكنه ا، هامٍّ دوًرا يلعب — راتزل نظر
إليه ويضيف املكان بأهمية يعرتف هاسنجر فإن أخرى وبعبارة السياسية، الجغرافيا
«أن راتزل مبدأ جانب وإىل للدولة، السياسية األوضاع يف دورها لها أخرى برشية عوامل
قواها تستمد «الدولة آخر: ً مبدأ هاسنجر يضيف معينة» قوى أقاليمها يمنح الدولة كيان

واملكان. الدولة بني املتبادلة العالقة إطار يف وذلك أقاليمها»، من
إىل للبرش واإلدارية املعنوية العوامل دور أكد قد راتزل أن أوفربك األستاذ ويرى
إشارات العوامل هذه إىل أشار قد راتزل إن أوفربك ويقول واملوقع، املكان عاميل جانب
يبدو األخرى العوامل دور ولكن السياسية، الجغرافيا يف األسايس كتابه يف خفيفة
حوض دول عن السياسية وأبحاثه دراساته مثل التفصيلية دراساته يف وقويٍّا واضًحا
الجغرافيا عن األسايس راتزل كتاب ففي وكاليفورنيا، املتحدة والواليات املتوسط البحر
راتزل فإن ثم ومن األرض»، إىل مربوط كائن «الدولة فكرة راتزل عىل تطغى السياسية
الطبيعية، العلوم يف البحث مناهج أساس عىل ومشكالتها الدولة موضوعات يعالج كان
الزاوية وحجر األسايس العامل أنه عىل راتزل عند يظهر كان الطبيعي املكان فإن ولهذا

السياسية. الجغرافيا يف
هذه أن إىل راجًعا كان والحارض املايض يف الدول من الكثري سقوط أن شك وال
«املكان» تنظيم عن خاطئة تصورات إىل عائد أنه أو الجغرايف، «مكانها» تعدت قد الدول
عىل قادرة غري أصبحت ألنها الدولة؛ سقوط النتيجة تكون الحالتني ويف للدولة، الجغرايف
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حالة يف الجغرايف املكان أفسدت ألنها أو املستمر، التوسع حالة يف إضافية أعباء تحمل
الدولة. يف القوة ومراكز اإلنتاج يف تخريب عليه يرتتب مما املكان تنظيم إعادة

األمر واقع يف يكن لم راتزل أن وغريهما وأوفربك هاسنجر دراسات تُِربز وهكذا
يطغى بحيث الطبيعي العامل عىل يؤكد أحيان يف كان وإن املكان، لفكرة تماًما متحيًزا

السياسية. الجغرافيا يف دورها تلعب أخرى لعوامل العديدة إشاراته عىل
فهم يف التغايل من حذَّر قد راتزل إن هاوكه فوشلر جوستاف يقول هذا ويف
فعالة مساهمة تساهم الشعوب صفات وإن السياسية، الجغرافيا يف واملوقع املكان دور
عن يتغاَض لم راتزل أن هاوكه ويؤكد لها، التي السياسية القيمة الدولة إعطاء يف
أن بعد خاصة اليوم، نعرفه الذي النحو عىل ذلك يربز لم وإن االجتماعي العامل قيمة
االجتماع علم مثل الجغرافية وغري الجغرافية ومناهجنا معارفنا من كثري ونمت تطورت

االجتماعية. والجغرافيا واألنرتوبولوجيا
الحضارية املظاهر وتأثري املجتمع بأهمية علم عىل كان راتزل أن والواضح
بوظيفة تتأثر الدولة أن فكرة لديه واضًحا كان كما الدولة، تكوين عىل واأليديولوجية

الزمن. مر عىل املكان
ديمانجيون الفرنيس الجغرايف ذكره بما راتزل عن الكالم نختتم أن ويمكننا
حياة تعقيد أدرك من أول راتزل كان لقد العلمية: راتزل جهود ًرا مقدِّ A. Demangeon
الدارسني كل يتفق ذلك جانب وإىل العلمي. الطابع لدراساتها وأعطى ووظائفها الدولة
السياسية. الجغرافيا يف أصولية دراسة بأول القيام عبء حمل راتزل فريدريك أن عىل

هوامش

.Hassinger, H. “Geographische Grundiagen der Geschichte” 1953 (1)
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الرابع الفصل

وحديًثا قديًام اجليوبوليتيكا

األوضاع ضوء عىل الدولية السياسية العالقات تحليل هو الجيوبوليتيكا جوهر إن
اختالف مع تختلف أن يجب الجيوبوليتيكية اآلراء فإن ولهذا الجغرايف، والرتكيب
من ذلك عليه ينطوي وما اإلنسان تكنولوجية بتغري تتغري التي الجغرافية األوضاع
جيوبوليتيكيته، قرن «لكل ماكيندر: قال هذا ويف األرض، لذات جديدة وقوى مفاهيم
املستمدة املسبقة بمفاهيمنا ملونة زالت ما الجغرافية الحقائق إىل نظرتنا فإن اليوم وإىل

عملية.»1 ألغراض وذلك الحقائق» «لتلك املايض من
القائمة تلك هي القرن هذا يف الجغرافية األوضاع إىل نظرتنا فإن هذا وعىل
يف النظرة كانت بينما الحركة، وأنماط األرض سطح أشكال توزيع بني الرتابط عىل
عرش التاسع القرن قبل وفيما فقط، القارية الكتل توزيع عىل مبنية املايض القرن
وأشكال املناخية التوزيعات من نابعة الجغرافية والحقائق األوضاع إىل النظرة كانت
إىل النظرة أسس أن إىل املختصني بني الجارية املناقشات وتشري اإلقليمية، السطح
السكانية الكتل توزيع عىل ترتكز سوف القادم القرن يف الجغرافية والحقائق األوضاع

الحارض. الوقت يف وزن من لها يُعطى مما بكثري أكثر االقتصادية والتكامالت
«أن الباحثني2 بعض يرى الجيوبوليتيكي؟ التحليل وغرض هدف هو ما لكن
السياسة تخطيط أغراض أو التأميل البحث أغراض يخدم قد الجيوبوليتيكي التنظيم
الجيوبوليتيكيني أعمال ذلك مثال العملية، السياسية األغراض من ذلك غري أو والدعاية

النازي.» العهد خالل يف األملان
العليا حضاراته يف اإلنساني الفكر قدم قديمة الجيوبوليتيكية األفكار أن والحقيقة
أرسطو اإلغريقي الفيلسوف أفكار هي إلينا وصلت رصيحة فكرة أقدم ولعل القديمة،
اإلغريق ل أهَّ قد «املناخي» املعتدل اإلقليم يف الجغرايف اليونان موقع أن أكد الذي
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كتاب يف (أرسطو «الحار» والجنوب «البارد» الشمال شعوب عىل العاملية السيادة إىل
من والعملية العلمية األغراض كافة تخدم الجيوبوليتيكا فإن حال أية وعىل السياسة).
إىل ونظرته تفسريه عمًدا الكاتب يشوه أال رشط عىل سابًقا، إليها املشار النظر وجهة
العميل للتطبيق داعيًا أو مشارًكا يكون أال الكاتب من يتطلب وهذا الجغرافية، األوضاع
أن للكاتب يمكن هل هو: األخطر السؤال لكن معينة، سياسية أو فكرية التجاهات

الكتابة؟ يف الدقيقة املوضوعية يتحرى
أساسيني: موضوعني عىل الجيوبوليتيكي التحليل يقوم

املختلفة. السياسية بالقوى باالرتباط تبدو كما وحقائقه الجغرايف الوضع وصف األول:
املتفاعلة — الدول — السياسية القوى عىل يحتوي املكاني اإلطار ورسم وضع الثاني:

واملتصارعة.
بالقياس التحليل هذا بمثل القيام نحاول أن — الحارض الوقت يف — الصعب ومن
الدولية والتكتالت للقوى املكانية األطوار تداخل إىل راجع وذلك املايض، يف ذلك سهولة إىل
داخل القوى من واحدة إخراج أو إدخال لعملية استمرار من ذلك يتبع وما الحالية،
تعرتيها أن بد ال إذ وفاصلة؛ واضحة مكانية حدود وضع يمكن ال وبذلك آخر، أو حلف

آخر. إىل آن من الزمانية التداخالت
يف والغربية الرشقية للكتلتني املكانية الحدود أن ذلك عىل األمثلة أوضح من ولعل
بني فاصل حاد خط صورة يف الوضوح كل واضحة الخمسينيات خالل كانت أوروبا
يتميع بينما آخر، جانب من وتشيكوسلوفاكيا الرشقية وأملانيا جانب من الغربية أملانيا
ومنطقة بأرسها، النمسا منطقة يف املعالم واضحة غري األمور يجعل تميًعا الفاصل الخط
بلغاريا بني املشرتكة الحدود يف متمثًال الوضوح إىل الخط ويعود بأرسها، يوجسالفيا
بداية نجد — بالستينيات مروًرا — واليوم آخر. جانب من وتركيا واليونان جانب، من
وتوقيع أملانيا دولتي بني التقارب نتيجة للكتلتني املكاني الفصل خطوط يف واضح تميع
وتوقيع وبولندا السوفيتي واالتحاد الغربية أملانيا بني املسبق والتقارب بينهما، معاهدة
السياسية القوى فتفاعل والنيسه، األودر عىل الجديدة بولندا بحدود االعرتاف اتفاقيات
يف محدد تنظري معها يصعب الزمن مر عىل رسيعة بصورة املكانية اإلطارات يغري

الجيوبوليتيكي. التحليل
عرش التاسع القرن نهاية فحتى ممكنة، الجيوبوليتيكية املحاوالت كانت املايض يف
األوروبية، االستعمارية باإلمرباطوريات ارتباطات عن عبارة الرئيسية الدولية القوى كانت
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البحرية، املتوسط البحر ودول أوروبا يف ضيقة بمنطقة محدًدا كان القوى هذه فمركز
تنقلت صغرية «قلوب» عن عبارة العاملية القوى مراكز كانت سنة آالف ثالثة خالل ويف
– الغربية فارس – العراق – مرص وأوروبا: األوسط الرشق يف آخر إىل مكان من
(الفاطمية القاهرة – العباسية) (الخالفة بغداد – بيزنطة – روما – قرطاجة – اإلغريق
– هولندا – إنجلرتا – فرنسا – والربتغال إسبانيا – (العثمانية) األستانة – واململوكية)

أملانيا.
األخرى تلو الواحدة تالحقت أو تزامنت الزمن مر عىل السياسية املراكز هذه
جيمس رأي يف األهمية» ذو «العالم تكون مجموعها يف هذه وكانت زمني، رصاع بعد
وسكانه شعوبه مكَّن — الخاصة الجغرافية وأوضاعه بموقعه — العالم فهذا فريجريف،3
وموارد أقاليم إىل ذلك بعد التوسع ثم أوًال، املحلية بالدهم موارد وا وينمُّ يطوروا أن من

وتقدًما. نموٍّا أقل مناطق يف خارجية
«العالم أن الجيوبوليتيكيني بعض وجد عرش التاسع القرن من الثاني النصف ويف
األرضية الكتل ليشمل تمدد بل والوسطى، الغربية أوروبا عىل قاًرصا يعد لم األهمية» ذو
النمط هذا أن آخرون ووجد و٦٠، ٣٠ العرض درجات بني الشمايل الكرة نصف يف
داخلية إىل تدريجيٍّا ينتقل أخذ بل الغربية، أوروبا سواحل دول عىل قاًرصا يعد لم السائد
كلٍّ يف تظهر القوى مراكز أخذت أخرى؛ بعبارة أو شماًال، ٣٠–٦٠ العروض يف القارات

وروسيا. املتحدة الواليات من
بني ما أن عىل السابقني تحديدات مع نتفق أن نستطيع ال الحارض الوقت يف ولكن
بالتكتل املرتبط الحايل فاألساس العاملية، القوى مراكز هي ٣٠–٦٠ العرض درجتي
وغريها القومية واأليديولوجيات الشعوب ورغبات االقتصادية واملوارد عدديٍّا السكاني
ملراكز محتكًرا سيظل الشمايل النطاق إن يقول أن الباحث عىل املستحيل من تجعل
والصني الهند تمثلها عاملية قوى مراكز ظهور بوادر نجد فإننا هذا وعىل العاملية، القوى
العالم يف أخرى قوى مراكز عن للمستقبل سؤاًال نطرح أن يمكننا هذا وفوق والربازيل،

منه. جزء يف أو ككل العربي
عليه كان الذي بالوضوح وجوده يعد لم األهمية» ذو «العالم اصطالح فإن ثم ومن
يف ستظل العالم من مناطق تبني يمكن ال أنه هذا يعني هل ولكن القرن، هذا أوائل يف
عىل اإلجابة إن تماًما؟ متكافئًا العالم سيصبح أو أصبح هل أخرى؟ وقوى دول ظل
أمامنا تضع الجغرافية الحقائق لكن وملزمة، جازمة تكون أن يجب ال التساؤل هذا

كثرية. احتماالت
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بحكم غريها من الهامة االقتصادية باملوارد اتصاًال أسهل مناطق هناك أن شك فال
— أعىل بكفاءة تتمتع مناطق وهناك املكانية، والعالقة السطح ألشكال العام التنظيم
الذي لنفوذها واستمرار بقاء احتماالت املناطق هذه وملثل املوارد، استخدام يف — تكنيك

مًعا. والحضارية الطبيعية الجغرافيا حقائق بحكم العالم من أجزاء عىل تبسطه

القديم الجيوبوليتيكي الفكر (1)

أو بشعب املحيطة الجغرافية بالظروف عامة القديمة الجيوبوليتيكية األفكار ارتبطت
بالنسبة القبيلة مستوى عىل أو عشائرية القديمة: السياسات أن ويبدو مفكر، أو مملكة
القديمة العليا الحضارات كونت التي الدول أو اإلمارات أو املتحركني، من وأمثالهم للرعاة
عليها وتسيطر تقودها كانت السياسات هذه املتوسط؛ البحر وحوض األوسط الرشق يف
تكونت الذي األدنى النيل وادي النهرية: األودية مثل املتكاملة الجغرافية الوحدات فكرة
وبابل وأكاد سومر دول فيه تكونت الذي النهرين بني وما القديمة، املرصية الدولة فيه
وقد الخليل، إبراهيم عن انفصلوا حينما وقومه لوط اختاره الذي األردن ووادي وآشور،

املعشوشبة. والهضاب التالل يف التجوال أساسها حياة يقيم أن األخري فضل
بوضوح متميزة مناطق والجبال الصحارى ظلت القديمة الدول هذه عهود ويف
أن الدول تلك األمر هذا أجرب وقد املبارش، غري السيايس نفوذها داخل أو الدولة خارج
احرتام عىل إلجبارهم للرعاة املستمرة الحركة أقاليم يف ألجنادها ومعسكرات حدوًدا تقيم
قلما التي الغازية وحركاتهم ثوراتهم إلخماد أو فقط، تجارية عالقات وإقامة الدولة
يف مرص واجتاحوا مرات، القديم العراق وممالك بابل الرعاة اجتاح ذلك وبرغم تهدأ،

الهكسوس. صورة
مستمرة تغريات إىل أدى قد واألصفر األخرض بني املستمر الكفاح أن شك وال
أشكال كل يكن لم ذلك ولكن األوسط، الرشق لدول والعسكري السيايس الرتكيب يف
(ميديا إيران هضبة يف وخاصة املحيطة، الهضاب يف قوية دول ظهرت فقد الرصاع،
بني الرصاع انتهى املثال سبيل وعىل (الحيثيون)، األناضول وهضبة واألخمينيون)
أنحاء كل عىل الفارسية اإلمرباطورية وامتداد الثانية بابل دولة بسقوط والفرس العراق
سياسة اتباع إىل املرصيني ألجأ فقد والحيثيني مرص بني الرصاع أما األوسط، الرشق
املرصيون يحتل ولهذا مرص، عن بعيدة أرض عىل الرصاع فرض أساسها جيوبوليتيكية
اململكة حدود حتى كلها املنطقة نون ويؤمِّ طوروس جبال أقدام حتى اللفانت ساحل
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الحديثة الدولة يف الفراعنة جيوبوليتيكية أصبحت وبذلك الهضبة، هامش يف الحيثية
سياساتهم كانت بينما املتوسط، البحر ساحل طول عىل الخصب األريض االمتداد تشمل

فقط. سيناء حتى حدوًدا لهم تجعل ذلك قبل فيما
وقد مجموعه، يف نظري فكر عىل انبنى فقد اإلغريقي الجيوبوليتيكي الفكر أما
مرتبًطا كان اليشء ذلك ولعل األوسط، الرشق لدول العملية السياسية األفكار عكس
الصحارى يف الرعاة قوى وبني وبينها بعضها، وبني بينها الدول لهذه املستمر بالرصاع
يف تلتئم دويالت إنما املفهوم، باملعنى دولة يكونوا فلم اإلغريق أما املحيطة، والهضاب
األسود البحر من الواسعة البحرية التجارة االقتصادي أساسه شامل حضاري تركيب

والرشقي. الغربي املتوسط البحر إىل
األفكار عكس وعاملية، عامة مناخية بأقاليم ترتبط اإلغريقية فالجيوبوليتيكا لهذا
هيكاتيوس خريطة هو إلينا وصل ما وأقدم األوسط، الرشق لدول املحددة البيئية اإلقليمية
البارد، مناخيني: إقليمني العالم قسمت التي — ق.م السادس القرن — Hecateus
أن رأيه ويف وأفريقيا، آسيا عىل املشتمل والدافئ آسيا، وشمال أوروبا عىل ويشتمل
نجد ق.م الخامس القرن ويف الدولية، القوى وتكوين للسكن مالءمة أكثر الدافئ اإلقليم
الحرارة، شديد إقليم مناخية: أقاليم خمسة إىل العالم يقسم Parmenides بارمينيدس
تقسيمات عىل سياسته أرسطو بنى وقد معتدالن. وإقليمان الربودة، شديدا وإقليمان
طياته يف يحمل الذي اإلقليم هو اإلغريق يسكنه الذي املعتدل اإلقليم إن وقال بارمينيدس

القوة. بذور
أشكال ضوء عىل والدول املدن بني السياسية التغايرات يفرسون آخرون وأخذ
طويلة فرتة اإلغريقية السياسة سطح عىل برز الذي — أتيكا فإقليم املختلفة، السطح
من آمنًا جعلته التي الطبيعية الظروف نتيجة حضاريٍّا وازدهر سياسيٍّا نما قد —
ويرى املحلية، موارده يف الطبيعي لفقره إليه يُلتَجأ مكانًا أتيكا أصبحت هذا وعىل الغزو،
مرسًحا جعله الذي هيالس إقليم غنى عكس الظروف هذه أن Thucydidesثيوسيددس

للرصاع. مستمرٍّا
األقاليم يف مركزة العاملية القوى أن Strabo سرتابو الروماني الجغرايف رأى وقد
ويرى القوى، هذه مركز هي أوروبا وأن — البحرية الهوامش وليس — الكبرية القارية
وليبيا أوروبا هي قارية كتل ثالث من يتكون العالم من املسكون الجزء أن سرتابو
أكثر هي أوروبا وأن القارات، هذه تُشكل وبحاره وخلجانه املحيط أذرع وأن وآسيا،

واالجتماعي. الفكري واالزدهار للنمو مالءمة الثالث القارات
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حدده الذي األهمية» ذو «العالم إىل تقسيمه يف أشار من أول كان سرتابو ولعل
إيرنا ومن (البنغال)، الرشقي املحيط خليج إىل طارق) (جبل هرقل «أعمدة من بامتداد
اإلقليم ذلك حدود عىل تقع األرايضالتي أما … رسيالنكا) (سيالن: سينامون إىل (أيرلندا)
اإلفادة يمكن معلومات أية يُعطي ال بها فالعلم الجغرايف، تهم وال مسكونة، غري فهي

تجاريٍّا.» إفادتنا أو إعاقتنا سكانها يستطيع ال جزًرا كانت إذا خاصة سياسيٍّا، منها
أكثر وجود إمكان ثم ومن بالناس، مسكون واحد عالم من أكثر وجود وفكرة
لكن سرتابو، حتى الرومان أو اإلغريق باًال إليها يُلِق لم فكرة العاملية، للقوى نواة من
يف ذكرها ورد كما «أتالنتس»، املفقودة القارة عن شائعة أفكار يف نجدها الفكرة بذور
أخرى دولة أي رد عىل القادرة القوية املثالية الدولة كانت أنها عىل أفالطون جمهورية
مسكون، الجنوبي املعتدل اإلقليم أن يؤكد Mela ميال الروماني ولكن أخرى، قارة من
ذلك وبرغم terra australis عظيمة جنوبية أرض وجود فكرة باستمرار شاعت وكذلك

تتزعزع. لم القارية أوروبا سيادة أفكار فإن كله
حول البحار من كامًال محيًطا هناك أن فكرة بطليموس الجغرايف رفض وقد
وكان مجهولة، أراٍض يف ورشًقا وجنوبًا شماًال تمتد األرض وجعل األرضية، الجزيرة
األقاليم، من إلقليم حد أنه عىل واحًدا طبيعيٍّا مظهًرا يتخذون عامة القدماء الجغرافيون
سرتابو وفضل حدوًدا، الخلجان واستخدم actae جزر أشباه إىل آسيا هريودوت قسم فقد
بني وطوروس وليبيا، آسيا بني السويس كربزخ حدوًدا األرضية الفواصل يستخدم أن

وأوروبا. آسيا
فريدة جيوبوليتيكية صورة رسم «الكبري» Pliny بليني الروماني الجغرايف لكن
اإلمرباطورية، لتحديد والبحرية الربية الحركة طرق متخذًا الرومانية، لإلمرباطورية
صورة يف املتوسط البحر حول مختلفة اتجاهات يف اإلقليمي نفوذها تمد روما أن وأوضح
إىل الطرق هذه تنتهي األحيان بعض ويف الرومانية، الطرق امتداد مع متكامل اتفاق
نهايات تصبح النحو هذا وعىل والنيل، الفرات أو الدانوب أو الراين نهر مثل نهري عائق
آخر إطار هناك بينما القصوى، أطرافها من الدولة يحدد إطاًرا الرومانية الطرق نظام
السيطرة تمام روما عليها سيطرت التي املتوسط البحر يف املالحة طرق يف متمثل داخيل

مجدها. طوال
الوصفية بالجغرافيا أساًسا يهتمون العرب الجغرافيني نجد اإلسالمي العهد ويف
إقليم أو دولة لكل اإلقليمية الجغرافيا إطار يف ولكن الخرائط، ورسم والفلكية واإلقليمية
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وجه وعىل السياسية. الجغرافيا ملوضوعات القدر املختلفة املعالجات تربز كانت حدة عىل
— املسكون العالم تقسم كانت واإلسالمية العربية الجيوبوليتيكية النظرة فإن العموم
وأفريقيا الشمال يف أوروبا هما رئيسيني قسمني إىل — األرض من الشمايل النصف وهو
قارية كتلة اعتربوها بل وآسيا، أفريقيا بني يميزوا لم الحقيقة يف وهم الجنوب، يف وآسيا
جبل منطقتي يف ويقرتبان واألسود، املتوسط البحر القسمني هذين بني ويفصل واحدة.
عربي إسالمي عالم مماثٌل: حضاريٌّ انقساٌم التقسيم هذا قوَّى وقد مرمرة، وبحر طارق
شمال يف أوروبي مسيحي وعالم البحر، هذا ورشق جنوب يف يقوم معظمه يف الطابع

إسبانيا. يف اإلسالمية الخالفة كان الوحيد واالستثناء البحر، هذا
السيطرة نحو موجهة عامة العربية الجيوبوليتيكية األفكار كانت النحو هذا وعىل
آسيا ورشق الهندي املحيط إىل والربية البحرية — التجارية والسيطرة السياسية، القارية
بني اختالًفا ثمة إن نقول أن نستطيع وبهذا الهوامش، عىل — الزنجية وأفريقيا ووسطها
االختالف هذا ولكن أوجها، يف الرومانية واإلمرباطورية أوجها يف اإلسالمية اإلمرباطورية
والبحر األوروبية القارة عىل ترتكز كانت فروما القاري، والتوجيه القلب بموقع يرتبط
الهندي، واملحيط األفروآسيوي العالم عىل ترتكز بغداد مدينة كانت بينما املتوسط،
وبحري أريض ملسطح شاملة األرضية وامتداداتها كبرية اإلسالمية القاعدة كانت وبذلك
اإلسالمية والبحرية الربية الطرق فإن االختالف هذا عدا وفيما بروما. باملقارنة واسع
هي الوسطى األرضية الكتلة وكانت اتجاه، كل يف اإلمرباطوري االمتداد عصب كانت
جبال كانت الكتلة هذه وحدود اإلسالمية، لإلمرباطورية الداخيل اإلطار ن تكوِّ التي الحلقة
وساحل الشمال، يف — قزوين — الخزر وبحر القوقاز وجبال أرمينيا وهضبة طوروس
الذي الصحراوي اإلطار ثم الجنوب، يف برقة حتى والجنوبي الرشقي املتوسط البحر
يف بلوخستان حتى العربي والبحر األفريقي والقرن األحمر والبحر ومرص، بربقة يحف
الحدود ن تكوِّ النهرين بني وما وخوراسان السند أطراف كانت بينما والجنوب، الغرب
الحلقة تمثل أخرى حدود هناك كانت ذلك جانب وإىل الداخيل، القلب لهذا الرشقية
حتى وجنوبًا أفريقيا، غرب وشمال إسبانيا إىل غربًا تمتد اإلسالمي للعالم الخارجية
اإلستبس. حدود حتى وتركستان الهند إىل ورشًقا الرشقية، أفريقيا وسواحل موريتانيا
الرشق يف العليا الحضارات نحو املوجهة القارية الجيوبوليتيكية النظرة نجد وأخريًا
الجغرافية، الكشوف إثر عىل جذريٍّا تغريت قد اإلسالمي والعالم املتوسط والبحر األوسط
هولندا – وإسبانيا (الربتغال الغربي األوروبي الهامش أقاليم إىل القوى مركز وتحول
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بعيًدا البحري الطريق ومرونة سهولة اتضحت أن بعد وذلك بريطانيا)، – فرنسا –
النقل متاعب عن وبعيًدا اإلسالمية، القارية للدول والسياسية العسكرية التصارعات عن
نجاحها بعد الجيوبوليتيكية األفكار عىل وتسلطت البحرية السيطرة نمت هذا عىل الربي،

١٦م. القرن منذ الواسعة األوروبية االستعمارية اإلمرباطوريات تكوين يف

الحديث الجيوبوليتيكي الفكر (2)

كان وقد الجغرافية، العلوم تطور مع تسري الحديثة الجيوبوليتيكا محاوالت جاءت لقد
السيايس املوضوع هذا املحدثني من عالج من أول كانت» «إيمانويل األملاني الفيلسوف
األشياء، طبيعة عىل مؤسس أمر العاملية» «الدولة وجود بأن اعتقاده عن فأعرب العاملي،
السكن بإمكانية اإلنسان حبت قد الطبيعة أن (١) التالية: باألدلة االعتقاد هذا أيد وقد
الحروب استمرار نتيجة اإلنسان بعثرت قد الطبيعة أن (٢) العالم. أجزاء كل يف والعيش
السابقني العاملني وأن (٣) للسكن. القابلة الجهات معظم يف الناس سكن إىل أدى مما
رأى ولقد السالم. وإقامة الصلح بعقد دائًما حروبه ينهي أن عىل اإلنسان أجربا قد مًعا
إخضاع يف الدول هذه رغبة بسبب بينها فيما الحروب دائمة األوروبية الدولة أن «كانت»
أن يمكن الحرة املستقلة الدول من أوروبي اتحاد إيجاد فإن ثم ومن البعض، بعضها
عىل تسيطر كانت «كانت» عرص يف أوروبا ألن «نتيجة العالم يف السالم إحالل إىل يؤدي

السياسية.» العالم أقدار
فإن العاملية»، «الدولة صورة يف «كانت» رآه كما للدول العاملي االتحاد عكس وعىل
وقد اإلقليمية، باألنماط املرتبط اإلقليمية مفهوم عىل أكدوا قد الحديثة الجغرافيا مؤسيس

الحديثة. الجيوبوليتيكا أسس اإلقليمية األفكار هذه أصبحت
توزيعات من أنماط يف ينتظم أنه عىل العالم الجيوبوليتيكا يف الحديثة األفكار وتأخذ
إحدى ترى املثال سبيل فعىل بينها، فيما التوزيعات هذه تصل وخطوط واملاء اليابس
أوروبا من املتكونة القارية الكتلة عىل يُصبَّ أن يجب الرتكيز أن الجيوبوليتيكية األفكار
هذا وحول سكانه، من ٪٨٤ العاملي، اليابس مساحة من ٪٥٦ فهنا مًعا، وأفريقيا وآسيا
هذه اليابس، مساحة أضعاف ثالثة تبلغ واسعة مائية مسطحات الكبري األريض التكتل
مساحة بأكرب يرتبط الفكرة هذه ثقل مركز أن وواضح العاملية»، «الجزيرة فكرة هي

اليابسة. األرض من
وشمال آسيا أورو األرضية: الكرة من الشمايل النصف عىل تركز أخرى وفكرة
و٤٠٪ األريض اليابس مساحة من ٪٦٠ نجد وهنا والوسطى، الشمالية وأمريكا أفريقيا
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بأمريكا، آسيا أورو تربط التي والهواء املاء مسطحات عىل هنا والرتكيز السكان، من
األمريكتني بني رابط أنه عىل األطلنطي عىل تركز التي تلك مثل عاملية أخرى أفكار وهناك
التكتل هي بينها يربط الذي واملحيط األربع القارات هذه باعتبار مًعا وأفريقيا وأوروبا
من جذورها تستمد الفكرة هذه أن شك وال العالم، يف واملغزى األهمية ذو األريض
األطلنطي يف تتمركز التي الكثيفة والجوي البحري االتصال وخطوط التجارية العالقات

املحيطات. بقية إىل بالقياس
الجزيرة فاسرتاتيجية مختلفة، اسرتاتيجية نظريات األفكار هذه عىل ترتبت وقد
العاملية بالجزيرة ويرتبط العالم، يحكم قد آسيا أورو يحكم من أن تؤكد العاملية
تلك العالم، قلب لفكرة تماًما مغايرة أخرى اسرتاتيجية نظرية جيوبوليتيكية كفكرة
الجزر أشباه يف املتمثلة العاملية الجزيرة أطراف يف بالتحكم الخاصة االسرتاتيجية هي
والهند األوسط والرشق — آلسيا جزيرة كشبه — أوروبا آسيا: أورو حول الضخمة
العالم، يحكم قد األطراف هذه يحكم من إن النظرية هذه وتقول آسيا، رشقي وجنوب
هذه جانب وإىل العاملي، النفوذ إىل يؤدي قد القطبي العالم حكم إن تقول ثالثة ونظرية
الجزيرة قلب بحكم تطالب هي فال بينها، التوفيق موقف تقف نظرية نجد النظريات
يف أن النظرية هذه ترى بل العاملية، السيطرة إىل تدعو وال أطرافها، أو قطبها وال العاملية
العاملي. املستوى عىل ثالث أو قوتني بني العاملية القوى ميزان يف تعادل إحداث اإلمكان
كل أن هو نتذكره أن يجب ما فإن وتفصيالتها النظريات هذه عن النظر وبغض
اإلنسان، يصله الذي والتكنيك الزمان بظروف ترتبط والحارض املايض يف االسرتاتيجيات

الجغرافية. باألوضاع ترتبط كما
الجغرافيا مؤسيس يد عىل املايض القرن إىل ترجع الحديثة النظريات وأصول
هناك أن العاملني هذين من كلٌّ أكد وقد ريرت، وكارل همبولت فون ألكسندر الحديثة:
يف أفكاره ريرت4 كارل طور وقد الطبيعي، واملحيط والدولة اإلنسان بني متبادلة عالقات
قسمني إىل العالم يقسم أوًال فهو املوحدة، األرضية الكرة داخل إقليمية تقسيمات صورة
دائرة هي القسمني هذين بني والحدود (املحيطات)، واملاء (القارات) األرض أساسيني:
القديم العالم هما قسمني إىل اليابس ريرت م قسَّ ثم آسيا، جنوب إىل بريو من تمر عظمى
درجات مع كبريًا امتداًدا يمتد ألنه كبري مناخي بتشابه القديم العالم ويتميز والجديد،
الجديد العالم أما محدودة، عرضية دوائر طول عىل الغرب إىل الرشق من أي الطول؛

كبريًا. امتداًدا الجنوب إىل الشمال من يمتد ألنه أكرب مناخية اختالفات فيه فتظهر
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وأخريًا كاملة، طبيعية وحدة أنها عىل كلها القارات ريرت يتناول النحو هذا وعىل
حوضني إىل املحيطات ريرت قسم وكذلك قارة. كل داخل شخصية ذات أقسام إىل يصل
آراء 5A. Guyot جويه أرنولد الفرنيس الجغرايف فرس وقد والباسيفيكي، األطلنطي هما
وأن والهضاب الجبال عالم بأنه القديم العالم ووصف ،١٩ القرن منتصف يف ريرت
يف قال كذلك السهول، بثروة الجديد العالم يتصف بينما االستغالل، محدودة سهوله
وإن مالحة، األكثر هو األول إن والباسيفيكي األطلنطي املحيطني بني املفاضلة مجال
يف الباسيفيكي بينما هينة، انحدارات ذات سواحله وإن الداخلية، البحار تسوده حوضه

وعنيفة. رسيعة سواحله وانحدارات محيًطا املحيطات أكثر هو رأيه
األوروبية للقارة املركزي املوقع أهمية يؤكد حديث جغرايف أول جويه كان وقد
جويه أفكار نبعت وقد العالم»، يف الرئييس الطريق الحقيقة يف هو «الذي املحيط داخل
أهم من وواحدة طبيعي، متكامل كل أنها عىل القارات إىل ريرت نظرة من الجيوبوليتيكية
أمريكا إىل أوروبا من االنتقال يف آخذة العالم زعامة أن هي املوضوع هذا يف جويه أفكار

الشمالية.
الشمال إىل واحدة مزدوجة مجموعات ثالث يف تنتظم القارات أن عنده الثاني واملبدأ
أن يعتقد أنه كما ومدنيتها، حضارتها الجنوبية تعطي الشمالية وأن جنوبها، والثانية
أمريكا وأن الحضارة، فيه نضجت الذي املكان أوروبا وأن الحضارة، مهد كانت آسيا
عن جويه أعرب وكذلك الحضارية، العملية لهذه العظمى النهاية نقطة هي الشمالية
املسيحية الديانة وروابط الساللة وحدة بأن — غامض صويف أسلوب يف — اعتقاده

الشمالية. القارات وحدة وتصنع تجذب التي األسس هي املكاني والقرب

الجيوبوليتيكا يف القارية القوى (1-2)

العاملية والجزيرة ماكيندر

راتزل مجهودات عىل قام قد السياسية الجغرافيا إنشاء عبء أن قبل من بنا مر
درس من أول فهو أيًضا، كبرية مكانة لراتزل نجد الجيوبوليتيكا مجال ويف الجغرافية،
بيشء رشحنا أن سبق وكذلك الدول، بني مقارنة أصولية معالجة واملوقع املكان وعالج
راتزل ذكره ما تأكيد نعيد أن يمكننا ولكن الجغرافية، راتزل آراء مجمل التفصيل من
واملوارد الكبرية فاملساحة السياسية، والقوى القارية القوى بني قوية روابط وجود من
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ومثل السياسية، القوى وتدعيم نشأة يف راتزل عند ا هامٍّ دوًرا تلعب املساحة تتيحها التي
كالواليات الضخمة االمتدادات ذات القارية الدول يف إال توجد ال الكبرية املساحات هذه
الصغرية املساحات ذات الغربية أوروبا بدول باملقارنة — وأسرتاليا وروسيا املتحدة

املحدودة. واملوارد
الضخمة املساحات بني ربط الذي هو كان H. Mackinder ماكيندر هالفورد لكن
ارتبط وقد العالم، يف األوىل املكانة أعطاها واحدة قارة من جزء يف املكاني واملوقع
فيها بالبحث شغل التي النظرية وهي ،«Heartland العالم «قلب بنظرية ماكيندر اسم
الواضح تأثريها النظرية لهذه وكان الحايل، قرننا من األول النصف طوال حولها والنرش
لتنفيذها ومبادئ ردود إيجاد إىل األملان دفعت أنها حيث من األملانية الجيوبوليتيكا عىل

أملانيا. لصالح

.(١) خريطة

البيولوجيا درس فقد واالتجاهات، التعليمية الدراسات متعدد ماكيندر كان وقد
ويفرس يوضح وهذا والجغرافيا، واالسرتاتيجية والطبوجرافيا والقانون والتاريخ
الجغرافيا، إىل قادته التي اإليكولوجية والدراسات التاريخية باملتشابهات اهتماماته
بأن اعتقاده تفكريه مصادر من جذريٍّا مصدًرا ولعل الدبلومايس. العمل إىل وأخريًا
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.(٢) خريطة

يف تتحكم التي هي الطبيعية القوى وأن الطبيعية، القوى وليست املبادأة يملك اإلنسان
كبريًا. تحكًما املبادآت

أورو من الداخيل الجزء أن رأى حيث ١٩٠٤ «الهرتالند» نظرية ماكيندر6 بدأ وقد
كتلة أكرب قلب حكم أن من حذر وقد (١ خريطة (انظر سياسيٍّا العالم مركز هو آسيا
شعر وقد العاملية، السيطرة عليها تنبني التي األسس يعطي أن يمكن العالم يف أرضية
أملانيا أو روسيا كانت سواء — العالم قلب تحكم التي القوة إمكان يف أن ماكيندر
إحدى تمِض ولم عليها، تتغلب وأن البحرية الدول بنجاٍح تنافس أن — الصني أو
كتابه يف J. Fairgrieve جيمس فريجريف أكد حتى األوىل ماكيندر أقوال عىل سنة عرشة
عىل للسيطرة ممتاز موقع يف الصني أن بقوة (١٩١٥) العاملية» والسيطرة «الجغرافيا

آسيا. أورو داخلية
أنه — النقاد من كثري إليها يتنبَّه لم التي — ماكيندر محاسن من أن شك وال
— ماكيندر كان ولقد ككل. للعالم ونظرته العالم قلب حدود يف التغيري دائم كان
التغيري، دائم كان الطبيعي ملحيطه اإلنسان استغالل بأن تام علم عىل — كجغرايف
١ خريطة وتوضح ببطء. يسري ذلك كان وإن يتغري، أيًضا كان الطبيعي املحيط وأن
١٩٠٤ بحدود الحدود هذه مقارنة من ويتضح ،١٩١٩ ماكيندر عند العالم قلب حدود
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والهند الصني أنهار وأعايل التبت العالم قلب يف أدمج قد ماكيندر أن (٣ خريطة (انظر
ذات كإضافة العالم قلب إىل والوسطى الرشقية أوروبا أضاف كذلك والتبت، منغوليا من
والنمو واستحداثها النقل وسائل تغريات اعتباره يف ماكيندر أخذ وقد اسرتاتيجية، قيمة

والصناعي. السكاني

.(٣) خريطة

البلطيق أن ماكيندر شعر والصناعة والسكان املواصفات يف النمو لهذا ونتيجة
ن تكوِّ النهرية وأحواضها البحار وهذه العالم، قلب من جزءًا أصبحا قد األسود والبحر

الكربى. آسيوية األورو السهول من جزءًا
الهرتالند، يحكم أوروبا رشق يحكم من «أن ماكيندر أعلن ١٩١٩ عام بحثه ويف
يتحكم العاملية الجزيرة يف يتحكم ومن العاملية، الجزيرة يف يتحكم الهرتالند يحكم ومن
من املمتدة والسالف، الجرمان بني الحاجزة املناطق أصبحت هذا وعىل العالم»، يف
مناطق بذلك وهي العاملية، السيطرة مفتاح — ماكيندر رأي يف — بلغاريا إىل إستونيا

والرويس. األملاني النفوذين من لكلٍّ مفتوحة
نرشه مقال يف العالم جيوبوليتيكية عن أفكاره صياغة ماكيندر أعاد ٨٣ ال سن ويف
من — الرشقية سيبرييا — لينا حوض يخرج ماكيندر نجد املقال هذا ويف ،١٩٤٣ عام
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اآلسيوي املتوسط البحر يف القوى خطوط األملانية. الجيوبوليتيكا ألفكار نمط :(٤) خريطة
(٢) الربيطانية القوى خطوط (١) هاوسهوفر. اللربخت خريطة عن .١٩٣٨ عام الجنوبي
(٥) األمريكية القوى خطوط (٤) الهولندية القوى خطوط (٣) الفرنسية القوى خطوط

اليابانية. القوى خطوط

الينيس حوض حدود — والغربية الوسطى سيبرييا من يتكون أصبح الذي الهرتالند
ورشق السوفيتية وأوروبا كلها السوفيتية آسيا وسط إىل باإلضافة — الرشق يف وانجارا
التي الجديدة األرايض يف الهرتالند يركز نجده أخرى وبعبارة البلطيق، وحوض أوروبا
قلب إىل بتحويلها املخروطية والغابات اإلستبس نطاقي يف السوفيتي االتحاد كسبها

السوفيتية. أوروبا إىل باإلضافة — الجديد والصناعي الزراعي الدولة
فهو العالم؛ عىل طرأ الذي التغري يف جديًدا مفهوًما يعطينا ماكيندر نجد كذلك
Midland األوسط أو املتوسط املحيط أنه عىل الشمايل األطلنطي املحيط عن يتكلم هنا
العمران مناطق بمعظم أفريقيا غرب وشمال الغربية أوروبا أرايض بذلك رابًطا Ocean
جديدة عضوية وحدة يف وفنزويال والكاريبي الوسطى وأمريكا وكندا املتحدة الواليات يف
مماثلة أهمية الجديد اإلقليم لهذا ماكيندر ويعطي الشمايل، األطلنطي إقليم أو وحدة هي

له. مواجهة وقوة للهرتالند
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أهمية الجنوبي األطلنطي وحوض املوسمية آسيا أقاليم ماكيندر يعطي كما
Mantle of الخالية «العباءة بأنه جديًدا خامًسا إقليًما يصف وأخريًا مستقبلية،
حلقة والنشاط: السكان من الخايل شبه أو الخايل اإلقليم ذلك وهو «Vacancies
وشمال سيبرييا ورشق شمال من كلٍّ يف القطبية أو الرملية والقفار والفيايف الصحارى
الشماليني: الثقل مركزي بني الفارغة الحلقة هذه وتفصل املتحدة، الواليات وغرب كندا
املحيط داخل املتناثرة املستقبلية األهمية أرايض عن املتوسط املحيط وأرايض الهرتالند
املوسمية وآسيا الزنجية وأفريقيا الجنوبية أمريكا :Great Ocean الواسع أو الكبري

املحيطية. وأسرتاليا
،١٩٠٤ يف عنها ١٩٤٣ يف ماكيندر آراء تغريات من نفرسه أن يمكن ما أهم ولعل
والتكتل املوقع عىل االعتماد مجرد من للهرتالند الجيوبوليتيكية األهمية نقل أنه ١٩١٩
والخطوط واملوارد الناسوالعمران عىل االعتماد إىل القارية للقوى الحركة األريضوسهولة

للحركة. الخلفية
نظرية أثارته الذي والنقد العرض أثارت قد واحد فرد نظرية نجد ال الحقيقة ويف
من الخضم هذا يف الفعلية ماكيندر نظرية قيمة هي ما لكن القرن، هذا خالل ماكيندر

الجيوبوليتيكية؟ والنظريات االسرتاتيجية التغريات
لحكم مؤهًال ليس الهرتالند أن ملاكيندر مؤخًرا تعرضت التي اآلراء من كثري يف
يجعله الهرتالند توسط أن نجد والحركة الهرتالند مزايا جانب فإىل ا، تامٍّ تأهيًال العالم
الجوية األسلحة بواسطة محدد كهدف عليه الرضب ويركز الهوامش الئتالف عرضة

وعيوبه. مزاياه له الهرتالند توسط أن أي الحديثة؛
واضعي جانب من رصيًحا اعرتاًفا نجد فإننا االعرتاضية النقطة هذه جانب إىل لكن
يف حق عىل كان ماكيندر بأن واألطلنطية الغربية الدول يف الحديثة االسرتاتيجيات
والسالف، الجرمان بني الحاجزة األرايض عىل السيطرة من أملانيا تتمكن لم فأوًال آرائه،
املؤهل السوفيتي النفوذ دائرة يف كلها البلقان إىل البلطيق من األرايض هذه وأصبحت
الغربيون االسرتاتيجيون وأصبح األرايض، هذه لحكم — الهرتالند يف موقعه بحكم —
ثم ومن القرن، هذا من األول النصف طوال إليه ماكيندر نظرة اليوم العالم إىل ينظرون
املركزي، الحلف األطلنطي، شمال حلف — العديدة بأحالفها الغربية االسرتاتيجية فإن
لتطويق االسرتاتيجية هذه جانب من محاوالت إال هي ما — آسيا رشق جنوب حلف
محاولة الهرتالند، لتطويق الهامش الستخدام محاولة أخرى؛ وبعبارة السوفيتية، القوى

العاملية. السيطرة من السوفيتي الهرتالند ملنع
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مجمل من وثوًقا أقل تجعلنا أخرى أحداثًا هناك فإن ماكيندر، عن قيل ما كل وبعد
حولها، وتدور دارت التي االسرتاتيجية والتطبيقات النظرية واملحاوالت ماكيندر آراء
ومنذ ،١٩٤٣ منذ األحداث تطور عن نجمت نطرحها أن يجب عديدة تساؤالت فهناك
هذه أهم ومن الهرتالند، حول العسكرية الغرب أحالف فيها أُنشئت التي الخمسينيات

ييل: ما التساؤالت

هل كربى، يسارية قوة إىل تحولها بعد العاملية الرصاعات يف الصني دور هو ما (١)
اآلسيوي؟ الهرتالند يف التحكم يف العاملية إمكاناتها عن جريف جيمس آراء نستعيد

األوروبية السوق ونشأة فرنسا النسحاب نتيجة الغربية األحالف مصري هو ما (٢)
العالم يف ثالثة قوة تكوين إىل هذا يؤدي هل وغريهما، والدانمرك بريطانيا وانضمام

املتوسط؟ املحيط عرب األطلنطي شمال وحدة وتغري الشمايل
بنجالديش؟ وانفصال فيتنام حملة فشل نتيجة الغربية األحالف مصري هو ما (٣)

حساسية والصحارى الفيايف حلقة مناطق أكثر يف تعمل التي القوى هي ما (٤)
إليها تنتهي أن يمكن التي النتائج هي ما األوسط؟ الرشق منطقة بها ونعني وخطورة
اإلرسائييل، العربي واملستوى العربي، املستوى عىل املتعددة األوسط الرشق رصاعات

العاملي؟ واملستوى الغربي، األوروبي واملستوى السوفيتي، األمريكي واملستوى
األوسط والرشق آسيا جنوب يف الجديدة الفتية القوميات ظهور نتائج هي ما (٥)

الالتينية؟ وأمريكا وأفريقيا

األخرى، الدولية املشكالت من وغريها املعقدة املتعددة التساؤالت هذه ضوء عىل
أن تكاد بحيث البساطة من هي — ثقلها برغم — الهرتالند فكرة إن نقول أن يمكن
أعاد ربما فإنه بيننا ماكيندر كان ولو العاملية، الرصاعات يف األخرى املناطق دور تلغي
واملحيط الهرتالند يشمل شمايل ائتالف تكوين احتمال إىل رابعة مرة أفكاره صياغة

املتوسط.

األملانية الجيوبوليتيكا

–١٨٦٤) السويدي السيايس والعالم املؤرخ — 7R. Kjellen كيلني رودلف كان لقد
كتابني كيلني كتب وقد الجيوبوليتيكا، مصطلح استخدام بدأ من أول هو — (١٩٢٢
والثاني الحياة»، مظاهر من كمظهر «الدولة باسم ١٩١٧ عام ليبزيج يف نرش أولهما
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نجد الكتابني هذين ويف سيايس»، نظام لقيام الالزمة «األسس باسم ١٩٢٠ عام نرشه
الكثري (٣) هيجل. فلسفة (٢) العضوية. الفلسفة (١) من: كبرية خلفية يستخدم كيلني

وماكيندر. راتزل كتابات من تظهر التي املتعارضة اآلراء من
قسم وقد الدولة، نظرية باسم بعد فيما ُعرف ما إىل أبحاثه كيلني ر طوَّ وقد

التالية: املوضوعات إىل بالدولة املرتبطة الدراسات

.Geopolitik الجيوبوليتيكا األرضية: السياسة (أ)
.Ethnopolitik إتنوبوليتيكا الشعوبية: السياسة (ب)

.Sozialpolitik االجتماعية: السياسة (ج)
.Oekopolitik االقتصادية: السياسة (د)
.Kratopolitik اإلدارية: السياسة (ه)

عليها يعيش التي األرض تكون عضوي، ككائن الدولة أفكار راتزل عن نقل وقد
والرشايني، األوردة واألنهار الطرق وتكون والرئتني، القلب العاصمة وتكون الجسد،
هو الدولة به تُعنى ما أهم وأن األطراف، بمثابة هي الزراعي واإلنتاج التعدين ومناطق
السلطان، وقوة والحكم واالقتصاد والثقافة الرتبية عىل تعتمد الدولة حياة وأن القوة،
للدراسة، األسمى الفرض هي التي الدولة، لخدمة ر تُسخَّ أن يجب الجغرافيا أن رأيه ويف
كيلني أفكار أن القول وخالصة جيوبوليتيكا، إىل مجملها يف الجغرافيا تتحول وبذلك
بجعل بقوٍة نادى من أول هو كان وإن قبله، من آخرون عالجها بل جديدة، ليست كلها
يد عىل عمليٍّا تطبيًقا له سنجد ما وهو الدولة، لخدمة ا خاصٍّ توجيًها موجهة الدراسة

الربخت. وابنه هاوسهوفر كارل األملانية الجيوبوليتيكا مؤسس

ميونخ ومدرسة K. Haushofer هاوسهوفر كارل (2-2)

معلًما اليابان إىل وذهب األملاني، القيرصي الجيش يف ضابًطا حياته هاوسهوفر بدأ
السيايس تكوينه عىل كبري أثر الرحلة لهذه وكان ،١٩٠٨-١٩٠٩ الفرتة يف للمدفعية
وخدم — سيبرييا بطريق برٍّا وعاد السويس، قناة عرب بحًرا ذهب — والعسكري
كان ولكنه تقاعد الحرب وبعد جنرال، رتبة إىل ووصل األوىل العاملية الحرب خالل
للجغرافيا أستاذًا تعيينه إىل أدى مما ١٩١١؛ عام الدكتوراه درجة عىل حصل قد
ميونخ «معهد أسس ١٩٢٤ عام ويف .١٩٢٠ سنة ميونخ جامعة يف الحربي والتاريخ
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مجموعة معه وجذبت السياسة آراء تنرش ظلت التي السياسة»8 و«مجلة للجيوبوليتيكا»
O. Maull ماول وأوتو E. Obst أوبست إيريخ مثل األملانية الجغرافيا أساتذة كبار من
باإلضافة كثري، وغريهم O. Jessen يسن وأوتو G. F. Hauke هاوكه فوشلر جوستاف و

هاوسهوفر. الربخت إىل
العامة األرضية السياسة كتابات يف سبقوه من كل بآراء كثريًا هاوسهوفر تأثر وقد
السياسية هاوسهوفر فلسفة يف كان ما وأخطر وماهان، وماكيندر وكيلني راتزل وخاصة

الشاملة. والحرب والرصاع األملاني التوسع إىل الدعوُة
تصادف التي — ميونخ مدرسة آراء عن عربت التي الجديدة املصطلحات وأكثر
ذات أو توسيعية مصطلحات هي — الهتلرية النازية والدة ومكانة مهد كانت أيًضا أنها
«املجال فكرة عن تعرب التي تلك شيوًعا املصطلحات أكثر ومن حربية، اسرتاتيجية صبغة
لها أهَّ التي القوى من وغريها — ألملانيا يكون ألن تدعو التي «Lebensraum الحيوي
مصطلح كان كذلك والسياسية، االقتصادية جذورها فيه تمد مجال — للنمو هاوسهوفر
فرتة يف املدرسة هذه كتابات يف الشائعة املصطلحات من االقتصادية» الذاتية «الكفاية

األوىل. العاملية الحرب بعد أملانيا بناء
كتابات يف دائًما ترتدد أساسية مبادئ ثالثة نجد املصطلحات هذه جانب وإىل

هي: املبادئ تلك املدرسة، لهذه العامة االسرتاتيجية وتحدد ميونخ مدرسة

راتزل. فريدريك إليه دعا الذي الكربى» أو العمالقة «الدولة مبدأ (١)
.١٩١٩ ،١٩٠٤ كتاباته يف ماكيندر ره طوَّ الذي العاملية» «الجزيرة مبدأ (٢)

مًعا وتكوِّنان الجنوب، يف واألخرى الشمال يف واحدة القارات: ازدواجية مبدأ (٣)
مجالها هي والجنوبية املصنعات تقدم فالشمالية ذاتي؛ اكتفاء ذات قارية إقليمية كتلة

.(٥ خريطة (انظر والتسويق الخامات إنتاج يف الحيوي

هاوسهوفر، ألفكار الرئيسية الخطوط وكوَّنت مًعا الثالثة املبادئ هذه تفاعلت لقد
الكربى، الدول نمط عىل يسري أن يجب — له بالنسبة — الغد عالم أن رأيه ففي
توقعه ما أن نعتقد ونحن املستقبلية. السياسية املوجة هي هذه تكون أن يتوقع وهو
تكوين هو — كتاباته من قرن نصف بعد — العام فاالتجاه محله، يف هاوسهوفر
الطويل التاريخ ذات أوروبا وخاصة العالم، من عديدة أنحاء يف الكربى الدولة مقدمات
دول وكتلة الغربية، األوروبية السوق كتلة — املساحة صغرية الدولية الرتكيبات يف
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يف إقليمية لتكتالت ناضجة غري نوايات نجد املجال هذا ويف أوروبا، رشق يف الكوميكون
مًعا. وخارجية داخلية ألسباب العربي والعالم أفريقيا

زاوية وليست بحتة، قومية زاوية من الكربى الدولة إىل ينظر كان هاوسهوفر ولكن
عىل املحتم من أن يرى لهذا — اآلن حادث هو كما — والدول الشعوب بني تشاركية
بقوة ذلك تنفيذ من بأس ال وأنه أملانيا، ورشق غرب الصغرى الدول تبتلع أن أملانيا

القارية. أوروبا عىل الكاملة أملانيا سيطرة لتأمني السالح
األملانية للسيطرة املكاني العام اإلطار العاملية ماكيندر جزيرة يف هاوسهوفر ورأى
العاملية: الجزيرة يف جوهريان هدفان ميونخ ملدرسة كان وقد جديد، عاملي نظام وتكوين
والهدف آسيا، أورو كل عىل األملاني الحكم لتأمني روسيا عىل السيطرة األول الهدف
الكاملة األملانية السيطرة لتأمني البحرية وقوتها الربيطانية اإلمرباطورية تدمري الثاني

أفريقيا). – آسيا – (أوروبا العاملية الجزيرة كل عىل
كان فقد الشاملة، الحرب بالرضورة يستدعي ال الهدفني هذين تحقيق لكن
البحرية، القوى إىل بالقياس جوهرية مميزات تمتلك القارية الدول أن يرى هاوسهوفر
يف الزاوية حجر أنه عىل رويس أملاني تحالف أو اتحاد تحقيق إىل يُنَظر كان ثم ومن
من يتكون آخر واسع تكتل إضافة عىل تشتمل التي آسيوية األورو الوحدة نواة تكوين
منشوراته خالل جهًدا يأُل لم هاوسهوفر كارل أن نجد الحقيقة ويف واليابان، الصني
ودعوة سوفيتية، أملانية صداقة إىل الدعوة أجل من والثالثينيات العرشينيات يف وأبحاثه

السوفيتي. واالتحاد الصني من كلٍّ مع عالقاتها تطور أن اليابان إىل
واملسافات الكربى الدولية القوى بني املوجودة الرابطة عن راتزل أفكار أثرت لقد
أولهما مبدأين: ظهور يف تجىل مباًرشا تأثريًا األملان الجيوبوليتيكيني عىل الكبرية القارية
هؤالء تكلم ولقد (٥ خريطة (انظر الكربى األقاليم فكرة وثانيهما الكربى، أوروبا فكرة
الجيوبوليتيكية القوانني تأثري تحت أريضواقع جزء أنه عىل أوروبا رشق عن السياسيون
ومن وراثي يشء أنها عىل القارة أرجاء لكافة أوروبية وحدة إىل دعوا ثم ومن األوروبية،
خط هي — السياسيون هؤالء خططها كما — الرشق يف أوروبا وحدود األشياء. طبيعة
حدود عىل الواقعة — حاليٍّا تشود — بيبوس بحرية إىل الدينسنر نهر مصب من يمتد
حدود خط هو ألوروبا الرشقي الحد كان أخرى وبعبارة السوفيتية، إستونيا جمهورية

.١٩٣٩ عام السوفيتي االتحاد
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.(٥) خريطة

فإن بوضوح القوميات د لتحدُّ نظًرا أوروبا. يف املتداخلة للحدود نماذج :(٧) ،(٦) خريطة
كسويرسا االستقرار يسودها التي املناطق يف أوروبا أجزاء معظم يف بكثرة تتداخل الحدود
كالبلقان. تستقر لم التي املناطق يف للنزاعات مثاًرا تداخلها ويكون واسكندنافيا، وهولندا
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أن رأى فإنه ولهذا آسيا، بداية هو السوفيتي االتحاد أن هاوسهوفر اعترب وقد
— والبلقان) وتشيكوسلوفاكيا (بولندا السالفية أوروبا رشق دول فيها بما — أوروبا
االتحاد مع اتفاقات قيام إلمكان أسايس كرشط وذلك أملانيا، زعامة تحت تتحد أن يجب
تغطي بحيث مساحيٍّا تقوى أن يجب أملانيا أن أي كلها؛ آسيا أورو مصري عىل السوفيتي
السوفيتي. االتحاد مع التفاوض حني القوة موقف يف تكون أن تستطيع لكي أوروبا كل
واملساحة الكبرية الدولة ارتباط عن راتزل ملبدأ واضًحا تأكيًدا هذا يف نجد أخرى بعبارة

الكبرية.
أوروبا رشق عىل االستيالء مبدأ يعتنقون وزمالءه هاوسهوفر نرى النحو هذا وعىل
مع الجلوس عىل — حرب دون — السوفيتي االتحاد إجبار وإمكانها أملانيا لقوة كمفتاح
يلعب ماكيندر مبادئ من واحًدا نجد أيًضا هنا آسيا، أورو حكم بشأن للتفاوض األملان
أوروبا رشق دور أكد أن ملاكيندر سبق فقد السياسية، ميونخ مدرسة أفكار يف دوره
استيالء احتمال أن يرى ماكيندر وكان العالم، قلب مصري عىل التأثري يف حاسم كعنرص
املنترصة الدولة نفوذ لتدعيم ممهد عامل عليه الروس استيالء أو أوروبا رشق عىل األملان
مفتاح هو أوروبا رشق أن يرى ماكيندر كان أخرى وبعبارة العالم، قلب يف التحكم يف

العالم. قلب إىل املؤدية العتبة ألنها العاملية؛ الجزيرة يف التحكم
شاملة بحرب أبًدا تطالب لم ميونخ مدرسة أن نذكر أن يجب املجال هذا ويف
وقدرات إمكانيات يف يتشكك كان هاوسهوفر إن بل السوفيتي، االتحاد ضد أملانيا تدخلها
لالتحاد الكبرية واملوارد الضخمة املساحة ضد األملانية الصاعقة حرب اسرتاتيجية
كبولندا محدودة مساحة ذات بالد يف نجحت قد االسرتاتيجية هذه كانت فإن السوفيتي،
محفوف أمر الواسعة السوفيتية املساحات يف النجاح من نصيبها أن إال وهولندا وفرنسا

باملخاطر.
يف القارات عىل للسيطرة جديًدا نظاًما الجيوبوليتيكية ميونخ مدرسة اقرتحت وقد
األقاليم هذه وتتكون (٥ الخريطة (انظر Pan Regions الكربى األقاليم مفهوم صورة

من:
املتحدة. الواليات زعامة تحت األمريكتني دول من كالٍّ وتضم الكربى: أمريكا

العربي العالم وكل أفريقيا وكل السوفيتي االتحاد عدا أوروبا كل وتضم أفريقيا: أورو
وروما. لربلني املشرتكة الزعامة تحت وذلك وتركيا اآلسيوي
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أيًضا تضم كما سيبرييا، رشق عدا السوفيتي االتحاد معظم وتضم الكربى: روسيا
روسيا مصري وكان — الحالية باكستان ذلك يف بما — كلها والهند وأفغانستان إيران
روسيا كل فإن االتفاق هذا يحدث لم وإذا أملانيا، مع روسيا باتفاقات معلًقا الكربى

األملانية. اإلمرباطورية من جزءًا ستصبح كانت الكربى
وجنوب والصني السوفيتي االتحاد ورشق اليابان تضم وهذه الكربى: الرشقية آسيا
زعامة تحت الهادي املحيط عالم ومعظم وأسرتاليا وإندونيسيا وبورما آسيا رشق
الشمالية املزدوجة القارات مبدأ وفق تسري الكربى األقاليم هذه أن ويالحظ اليابان،
من بد ال أنه ترى ميونخ مدرسة وكانت قبل، من إليه أرشنا ما حسب والجنوبية
املناطق هذه وأن القارية، التقسيمات داخل الكربى الدول بني فاصلة مناطق وجود
املرغوب. الدويل التوازن إيجاد إىل يؤدي سوف الكربى للدول الذاتي االكتفاء ونظام

أقاليمه بني الالزمة التوازن صيغة إيجاد من يتمكن لم هاوسهوفر أن شك وال
الكربى الرشقية وآسيا الكربى وروسيا أفريقيا أورو — القديم العالم يف الثالث الكربى
أقاليم كل اتحاد من بد ال أنه يرى ولهذا — الكربى أمريكا — الجديد العالم وبني —
الحرب بذور أن هذا ويعني الجديد، العالم مع املساواة قدم عىل للوقوف القديم العالم
مستقبيل احتمال أنها عىل ميونخ مدرسة أصحاب عند واردة كانت واليابان أملانيا بني

العاملية. السيطرة أجل من
كما بالحرب، إال تتحقق أن يمكن ال ألنها واضح؛ أمر الكربى األقاليم فكرة وفشل
األخرى القوى مراكز عن الكايف البعد بعيدة ليست كبري إقليم كل يف الجنوبية القارات أن
قارة عىل ا هامٍّ دوًرا شمالية أخرى قوة تمارس أن يمكن وبالتايل الشمالية، القارات يف
الشمالية أمريكا عن تبعد ال الجنوبية أمريكا فمثًال غريها، شمالية لقوة تابعة جنوبية
أمريكا إىل منها أفريقيا أورو إىل أقرب إنها بل أوروبا، عن بعدها من كثريًا أقل بمسافة
يناهض الجنوبية أمريكا يف متزايًدا نفوذًا تمارس أن أفريقيا أورو يمكن وبذلك الشمالية،
ألورو مكمل كجزء أفريقيا وباملثل عليها، الشمالية أمريكا تمارسه الذي النفوذ وينافس
يمارس أن الرويس للنفوذ يمكن بحيث الكربى روسيا عن كافيًا بعًدا بعيًدا ليس أفريقيا
الخصوص، وجه عىل وأملانيا العموم، وجه عىل أوروبا لدور أفريقيا يف منافًسا دوًرا

السوفيتي. لالتحاد قربها من أكثر الكربى الرشقية آسيا من قريبة تقع الهند وكذلك
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التي األساسية املبادئ عن أما السياسية، ميونخ ملدرسة العامة املبادئ عن هذا
ما أهمها اعتبارات عدة يف تلخصت فقد األملانية للجيوبوليتيكا األسايس املنطلق شكلت

… ييل

(راتزل) حي كائن الدولة

مشكلة عىل مبنيٍّا الدولة منها تشكو التي لألمراض هاوسهوفر تشخيص جاء ثم ومن
التوسع إىل يدعوها الذي للدولة الحيوي» «املجال مبدأ ظهر ولهذا تحتلها؛ التي األرض
ويحسن والعسكرية، واالقتصادية السكانية ملشاكلها حلول إيجاد أجل من األريض

األرضية. املكانية وعالقاتها موقعها

للدولة االقتصادية الكفاية مبدأ

ملقومات أساسية كرشوط وزمالؤه هاوسهوفر رسمها مقاييس عدة عىل يقوم املبدأ وهذا
السكان. من وفري عدد (أ) هي: مقاييس أربعة عىل النظرية أكدت وقد القوية، الدولة
توازن (د) (الساللة). السكان دم بني تام وتشابه تماثل (ج) مرتفعة. مواليد نسبة (ب)
الدولة إليهما تستند مفهومان والثاني األول واملقياسان واملدن. الريف سكان بني عادل
مؤيًدا الرابع املقياس يأتي ولهذا املواليد، نسبة بارتفاع القوى هذه وتجديد قواها لتدعيم
إنقاص إىل يؤدي بطبيعته ألنه كثريًا؛ املدني السكن يحبذ ال فهاوسهوفر االتجاه، لهذا
يف الناس تحكم مدى بالرضورة تقلل سوف الريف سكان قلة أن كما املواليد، نسبة
الدولة قوة تقليل يف مًعا العامالن يشرتك وبذلك الواسع، بمعناها الزراعية الرتبة إنتاج
إضعاف إىل يؤدي مما العام الزراعي اإلنتاج تقليل ويف القوة، هذه وتجديد العسكرية
الشعب تجانس أن يفرتض أن يريد الثالث املقياس فإن وأخريًا للدولة. الذاتية الكفاية
تعرب — فقط الساللة — الضيقة النظرة هذه لكن الدولة، قوة دعامات أحد هو سالليٍّا
تمام النازية للعنرصية مؤيد ذلك يف وهو الجرماني، بسيادة يرتبط عنرصي منطلق عن

التأييد.9
اليابس من كبرية مسطحات إىل تمتد أن يجب الكربى للدولة الذاتية الكفاية لكن
الدعاية نجد ولهذا «GrossraumWirtschaft مكانيٍّا الكبري «االقتصاد صورة األريضيف
القارة رشق جنوب يف وخاصة القارة، أجزاء من كثري يف تتوغل األملانية واملصالح
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االقتصاد نظر يف عامة بالبلقان واالهتمام القارة. وسط ويف — ورومانيا بلغاريا —
إنتاج منطقة ن يكوِّ الثانية العاملية الحرب قبل ما فرتة يف كان أنه إىل راجع األملاني
االقتصادي التكامل فإن وبذلك الصناعية، أملانيا تحتاجه ما وهي األولية، واملواد األغذية
االرتباط يف تمثيل خري يتمثل كان — الجيوبوليتيكيني نظر يف — والزراعة الصناعة بني
٪٨٠ أن إىل اإلشارة وتجدر البلقان، دول رأسها وعىل صناعيٍّا املتخلفة والدول أملانيا بني
داخلة املجر كانت وكذلك أملانيا، إىل تتجه كانت الحرب قبل فيما بلغاريا صادرات من
جذب يف أثره رومانيا لبرتول كان كما كبرية، بدرجة األملاني االقتصادي النفوذ دائرة يف
دول من عليها تحصل التي األولية املواد مقابل تدفع أملانيا وكانت األملانية، املصالح
أملانيا جعل مما كثريًا؛ العاملية األسعار من أعىل بأسعار أملانية صناعية سلًعا البلقان
البلقان يف املتغلغلة األملانية االقتصادية الروابط أدت وهكذا البلقان، لدول مزمنة مدينة
كتب هذا ويف مكرهة، أو راضية األملاني الحلف إىل االنضمام إىل املنطقة دول بمعظم
املرتتبة اآلثار نفس تماًما له الكامل االقتصادي التغلغل «إن قائًال: ماول أوتو األستاذ

العسكري.» االحتالل عىل

النفسية والتأثريات العواصم

ولهذا الدولة، واستقرار قوة عىل دليل أنه عىل العواصم بموضع ميونخ مدرسة اهتمت
الداخل، يف حماية أكثر مناطق إىل الخطر مكامن من عواصمه نقل الدول من عدًدا فإن
— بطرسربج سان ومن أنقرة، إىل إسطنبول من العاصمة نقل ذلك عىل األمثلة وأهم
العاصمة نقل من مؤخًرا حدث ما ذلك إىل نضيف أن «ويمكننا موسكو، إىل — ليننجراد
إىل ديجانريو ريو من الربازيلية والعاصمة أباد، إسالم إىل كراتيش من الباكستانية
مدرسة أوردته ما األوىل زاويتني: من العملية هذه إىل ننظر أن يجب ولكن برازيليا»،
دليل الداخل إىل األطراف من العواصم نقل أن والثانية اسرتاتيجية، أسباب من ميونخ

لبالدها. الداخلية بالتنمية الدولة اعتناء عىل
العاصمة فسقوط الشعوب، عىل نفسيٍّا تأثريًا للعواصم أن ميونخ مدرسة وترى
متوسط جغرايف موقع يف العاصمة كانت إذا خاصة السكان، بني اليأس إشاعة إىل يؤدي
بسقوط ل عجَّ قد باريس سقوط أن املدرسة هذه وترى موسكو، أو باريس مثل وجيد،
السوفيت وقف ذلك مقابل ويف موسكو، عىل الحصول يحاولون األملان نجد ولهذا فرنسا،
وتقوية األملانية العزيمة ضعضعة يف الكبري أثره له كان مما سقوطها؛ مانعني النهاية إىل

السوفيتية. اإلرادة
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العسكرية واالسرتاتيجية املواقع اسرتاتيجية

القوات إىل انقسامها برغم القوة أن ترى ميونخ مدرسة كانت العسكرية املجاالت يف
عىل تستويل التي هي ألنها حاسًما؛ دوًرا الربية للقوة أن إال والجوية والبحرية الربية
يف — كانت وإن والجوية، البحرية القوات دور من يقلل ال ذلك ولكن األرضية، املجاالت

الربية. للقوات مكملة قوات — هاوسهوفر نظر
يف لها كانت التي االسرتاتيجية قيمتها تفقد أصبحت قد الحربية القواعد أن ويرى
وعىل ماليزيا، أو إسبانيا لكل التي األهمية لسنغافورة أو طارق لجبل يعد فلم املايض
ومن األهمية، قليل يصبح مرص يف التحكم دون السويس قناة يف التحكم فإن النحو هذا
الناحية من أهم تصبح البحرية أو الحربية القواعد هذه فيها تقع التي املناطق فإن هنا

ذاتها. القاعدة قيمة من االسرتاتيجية

املتنافسة الدول بني الصدام مناطق

هي حساسة مناطق إىل ينتهي السلطة عىل املتصارعة الدول نفوذ أن هاوسهوفر يرى
املعارك تبدأ غالبًا املناطق هذه مثل ويف دولتني، نفوذ بني الحقيقي االحتكاك مناطق
دائرتي بني الواقعة بالفلبني لذلك مثاًال هاوسهوفر رضب وقد العسكرية، أو السياسية
داخلية عسكرية أو سياسية بأمور اليابانيون ينشغل وحينما واليابانية، األمريكية النفوذ
تشتد أمريكا عن االستقالل أجل من الفلبني أهل مطالب نرى الفلبني عن بعيدة أو
وتحل تخبو ما رسعان املطالب هذه لكن الفلبينية، املحلية السياسة مرسح عىل وتظهر
تجاه الياباني العسكري التوسع روح تصبح حينما أمريكا نحو الوالء مظاهر محلها

وواضحة. ملموسة الفلبني
بل وغريه، هاوسهوفر كتابات يف تظهر التي هي وحدها الصدام مناطق وليست
الخطر ونطاقات Zerrungaraeume الدفع مجاالت مثل متعددة أخرى مصطلحات
،Kraflinien القوى وخطوط Schuetterzonen االهتزاز ومناطق Gefahrenzonen
(انظر الخطر أو الصدام أقاليم من إقليم يف املتصارعة القوى اتجاهات توضح واألخرية

كمثال. (٦ خريطة
تصوًرا فقط تضع لم عامة ميونخ ومدرسة واالبن األب10 هاوسهوفر أن واملالحظ
بمبادئ التصور هذا أتبعوا بل وغريه، ماكيندر فعل كما األرض لسياسات نظريٍّا
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الكتابات كل تخلو ولهذا صور، من افرتضوه ما تنفيذ أجل من نظرهم يف تطبيقية
والحارض املايض إمكانيات تصور إنها بل تطبيقية، مبادئ من العلمية الجيوبوليتيكية
ا حقٍّ كانت فقد ميونخ مدرسة أما الكاتب، يرى حسبما األرضية العالقات ضوء عىل
وحدها، العسكرية بالقوة التطبيق لها أُريد تعسفية نظرية ملخططات تنفيذية محاولة
الكثري أن من بالرغم وذلك مرٍّا، نقًدا ونُقدت ذريًعا فشًال املدرسة هذه فشلت ولهذا
الربخت ذكر فمثًال ممتازة، جغرافية كتابات هي املدرسة لهذه العلمية الكتابات من
والجيوبوليتيكا» العامة السياسية «الجغرافيا بعنوان يكتمل لم الذي كتابه يف هاوسهوفر
الدرس تركيز يجب أساسية حقيقة والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف هناك أن
الحياة أشكال وبني لإلنسان املكاني املحيط بني املتغرية العالقات مسألة وهي أال عليها،

السياسية.
ألنها الجغرافية؛ باملتناقضات مليئة كانت األملانية الجيوبوليتيكا أن القول وخالصة
للسياسة العميل بالتطبيق بارتباطها وهي إليها، تنتهي علمية حدوًدا تعرف ال كانت
العنرص فقدت وبذلك العلمي، بالنقد تواجه أن يهمها يعد لم الجرمانية، التوسعية

علمية. كنظرية تكوينها يف األسايس

الجيوبوليتيكا يف البحرية القوى (3-2)

سيطرة افرتاض تبنوا الذين ميونخ ومدرسة وهاوسهوفر وماكيندر راتزل عكس عىل
للقوى يرون الذين الجيوبوليتيكيني من أخرى مجموعة نجد األرضية، للقوى متعاظمة

العاملية. السيطرة من تمكنهم أفضلية البحرية
A. T. Mahan ماهان ألفرد األمريال هو املحدثني الجيوبوليتيكيني هؤالء وأقدم
واسرتاتيجي كمؤرخ واسعة شهرة نال والذي األمريكي، البحري القائد (١٨٤٠–١٩١٤)
الجغرايف للموقع دراساته يف تعرض لكنه جغرافيٍّا، إذن ماهان يكن لم ممتاز، بحري
القوة يعني فإنه البحرية القوة عن يكتب حينما وهو البحرية، السيطرة نمو يف وأثره
األسطول مجرد يعني أن دون املطلوب، املكان إىل بالبحر نقلها يمكن التي العسكرية
تتميز التي الربية القواعد يف التحكم لديه يعني البحار يف التحكم فإن ثم ومن البحري،
أشكال تحميها التي البحرية والقواعد البحري النقل يف املتحكمة االسرتاتيجية باملواقع

ثانية. جهة من األرضية خلفيتها وعمق جهة من السواحل
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يتناول حينما جغرايف طابع وذات مهمة البحرية السيطرة عن ماهان كتابات وتصبح
ألول الجيوبوليتيكي الجغرايف االتجاه ذلك عن أعرب وقد اسرتاتيجية، نظرة يف كله العالم
آسيا، أورو مشكالت عىل فيه يركز الذي 11،١٩٠٠ املنشور آسيا» «مشكالت كتابه يف مرة
السويس قناتي وأن العاملية، السيطرة مفتاح هي الشمالية العالم قارات أن شعر وقد
والسياسية التجارية الحركة بتكاثف املتميز الشمال لعالم الجنوبية الحدود هما وبنما

العاملية.
تحتل روسيا وأن الشمايل، العالم يف جزء أهم هي آسيا أورو أن ماهان ويؤكد
غري من أن شعر بل املهاجمني، ضد منعة ذات أنها وأكد آسيا، يف مسيطًرا أرضيٍّا موقًعا
أهمها معينة مساوئ املنيع األريض املوقع هذا يف يرى فهو ذلك ومع مهاجمتها، املمكن

محبوسة. أرضية كتلة أنها
نطاق بأنها شماًال ٤٠ ،٣٠ العرض درجات بني اآلسيوية املناطق ماهان ويصف
وبما البحرية. والقوى األرضية القوى بني — وبريطانيا روسيا بني والرصاع االحتكاك
بأن يتنبأ — ذلك عىل بناء — فإنه العاملية السيطرة مفتاح البحرية القوى يف يرى أنه
باستخدامهما العاملية السيادة عىل الحصول املتحالفتني وأمريكا بريطانيا من كلٍّ بإمكان
الحركة عىل البحرية الحركة لتفوق نظًرا آسيا بأورو تحيط عسكرية قواعد — احتالل —

األرضية.
قد واليابان وأملانيا وبريطانيا املتحدة الواليات بني تحالًفا بأن تنبأ قد ماهان إن بل
إن نقول أن باستطاعتنا فإن هذا وعىل مًعا، والصني روسيا ضد األيام من يوم يف يحدث
— آسيا أورو — العاملية الجزيرة أهمية عن سنوات بأربع ماكيندر قبل كتب قد ماهان
ماكيندر إليه توصل ملا تماًما عكسية نتائج إىل توصل لكنه — روسيا — الهرتالند وعن
قبل البحار باسرتاتيجية يؤمن بحر كرجل ماهان بشخص مرتبط ذلك ولعل نتائج، من
حينما عارصها، التي السياسية باألحوال تأثره من ماهان نعفي ال أننا كما يشء، كل
قاعدة — آمن جزري موقع إىل ذلك يف مستندة العاملي مجدها أوج يف بريطانيا كانت
حربية وقواعد العالم، يف وتجاري حربي بحري أسطول وأكرب أريض— عمق ذات بحرية
تنبؤه أن كما العاملية، البحرية التجارة رشايني طول وعىل البحار مداخل عند هامة
ضخمة جزيرة صورة يف شاسعة دولة كونها عىل اآلخر هو يرتكز أمريكا نجم ببزوغ

آسيا. أورو وقوى أحداث من آمنة
قوي، أمريكي أسطول إنشاء إىل الدعوة يف كبري بدور قام قد ماهان أن والحقيقة
الفلبني احتالل — الخارج يف أمريكية بحرية قواعد عىل والحصول «بنما» قناة وشق
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جزر واحتالل كوبا جزيرة عىل حمايتها فرض وكذلك إسبانيا، مع الحرب بعد ١٨٩٨
يف املالحة مدخل لتأمني بورتوريكو واحتالل الهادي املحيط وسط يف وهاواي جوام
لخدمة تعمل أن يمكن الجيوبوليتيكية اآلراء أن أثبت قد فإنه وبذلك — الكاريبي البحر
ماهان بني الفارق لكن ميونخ، ومدرسة هاوسهوفر فعل كما تماًما الدولة، مصالح

أملانيا! هزيمة يف يكمن ربما األملانية والجيوبوليتيكا
اسرتاتيجيته يف ماهان خليفة 12N. Spykman سبيكمان نيكوالس نعد أن ويمكننا
البحرية، القوى سيادة يف ماهان مع يتفق ال لكنه وسيادته، الهرتالند تفوق تناهض التي
السياسية النتائج سوى يشء كل يف بماكيندر عميًقا تأثًرا يتأثر أفكاره كل يف نراه بل

.(٤ خريطة (انظر
عىل ثم ومن األوروبية القارة عىل أملانيا سيطرة من يخىش سبيكمان كان لقد
كان لهذا الجرمانية، العاملية للسيطرة الطريق يمهد وبذلك آسيوي، األورو الهرتالند
السوفيتي واالتحاد بحرية، كقوة وبريطانيا أمريكا بني محالفة تُعَقد أن التطبيقي هدفه

العاملي. مخططها تنفيذ من أملانيا ملنع أرضية كقوة
مفتاح ماكيندر عند بالهرتالند يحيط الذي الهاميش» «الهالل يف سبيكمان رأى وقد
تضم التي الحافة أو «Rimland «اإلطار األرايض هذه يسمي ولهذا العاملية، السياسة
هذا والصني، آسيا رشق وجنوب والهند األوسط والرشق — الغربية — البحرية أوروبا
البحر استخدام إىل باإلضافة غنية ثروة ومصادر السكان من كبري بعدد يتمتع اإلطار

والحرب. للتجارة أساسية حركة كخطوط
قول يف النتائج يعكس لكنه ماكيندر، آراء كل يتبنى سبيكمان نجد الحقيقة ويف
آسيا، أورو يحكم اإلطار يحكم من يقول: فهو ويغايره، ماكيندر لقول مشابه مأثور
القوى بني وتقسمه اإلطار تقطع ولكن العالم، مصري يف يتحكم آسيا أورو يحكم ومن
دولة تمكنت إذا أما الدور، بهذا اإلطار قيام املستحيل من يجعل واألمريكية األوروبية
السيطرة عىل الحصول يف واضًحا سيصبح اإلطار دور فإن عليه السيطرة من واحدة
أوروبا تحتل أن بعد اإلطار عىل السيطرة من أملانيا تتمكن أن يخىش وهو العالم، عىل
قلب لكنه الكبرية، األرضية الكتلة قلب ا حقٍّ بأنه الهرتالند سبيكمان ويصف الغربية،
قليل أنه كما ثانية، ناحية من القطبي واملحيط والتندرا ناحية من اإلطار حبيس ألنه ميت
جافة موحشة أراٍض من تتكون القلب بقية ألن واألورال؛ الرتكستان باستثناء الثروات

الدائم. الصقيع وأرايض الباردة املخروطية الغابات من شاسعة مساحات تحتلها أو
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الواضح فمن العملية، اإلمكانية عن والبعد الكفاية بعدم تتميز سبيكمان نتائج لكن
نطاق سوى ليس اإلطار أن كما واحدة، قوة تكون أن يمكن ال اإلطار منطقة أن
الخارج من off Shore البحرية الهامشية والقوى الداخل يف الهرتالند من مهدد هاميش
اإلطار لقوى كان إذا ولهذا املغرب، إىل مرص من أفريقيا وشمال واليابان وبريطانيا
تفرض أن عىل يتوقف النجاح هذا فإن غربية، أوروبية وحدة تكوين يف تنجح أن
أوىل، كخطوة األوسط والرشق كله املتوسط البحر عىل املطلق سلطانها املتحدة أوروبا
وهي الحاسمة، للخطوة تمهيًدا ثانية كخطوة وأسرتاليا أفريقيا بقية عىل السيطرة ثم

والرشقية. الجنوبية آسيا يف اإلطار بقية عىل االستيالء
أن وبفرض املستحيل، باب يف تجعلها التي اإلمكانية هذه صعوبة مدى وواضح
اتفاق هناك كان إذا إال االحتمالية باب يدخل ال ذلك فإن يحدث، أن يمكن املستحيل
ويف األمريكية، القوة أو الهرتالند قوة وبني املتوسعة األوروبية القوة هذه بني وتفاهم
التوسع هذا مثل عىل — أمريكا أو الهرتالند — القوتني إحدى توافق الحالة هذه مثل
واحدة قوة تكوين فكرَة فإن اإلطار، من جزءًا أصابت فإذا منه؟ يشء يصيبها أن دون

تحقيقها. يمكن ال فكرٌة كله اإلطار عىل تسيطر
جنوب عىل تستويل أن يمكنها قد الصني إن نقول أن يمكن نفسها الصورة وعىل
دون أوروبا أو األوسط الرشق يف اإلطار عىل االستيالء من تتمكن لن لكنها ورشقها، آسيا

الهرتالند. مع اتفاق
تحت يقع أنه يف بل موحدة، كقوى قيامه إمكان يف تقع ال اليوم اإلطار أهمية إن
السوفيتي، واالتحاد وبريطانيا واليابان أمريكا عنه: الخارجية القوى بني املنافسة تأثري
ودور املنافسة، هذه مجال ضمن أيًضا تقع وأسرتاليا الصحراء جنوب أفريقيا إن بل
ملاكيندر سبق وقد الوقت، مر كلما بجالء يتضح أصبح والرصاع املنافسة هذه يف أفريقيا
بعالقات مرتبطة زالت ما اآلن حتى لكنها الثاني، الهرتالند اسم أفريقيا عىل أطلق أن

اإلطار. بدول اقتصادية اسرتاتيجية سياسية
يف داخلة أو محايدة أو مستقلة عديدة دول بني مقسًما اإلطار بقاء فإن وهكذا
عىل تسيطر واحدة قوة تكوين ويمنع العاملية، القوى توازن عىل يبقي أخرى دول فلك
الرشح. السابق النحو عىل العاملية للسيطرة مؤهل اإلطار أن هذا معنى ليس لكن العالم،
الكربى الداخلية والقوى اإلطار بني الداخلية الحركة خطوط نجد الحارض الوقت ويف
القوى تدخل دون اإلطار دول تدعم أن يمكن التي البحرية القوى من أقوى كالصني
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البحرية القوى فإن الرشقية، والجنوبية الرشقية آسيا يف مثاالن ذلك عىل ولنا الداخلية،
لم — آسيا رشق جنوب وحلف والفلبني اليابان يف الضخمة قواعدها تدعمها — األمريكية
وكوريا السوفيتي واالتحاد الصني بني الداخيل األريض االتصال خطوط تمنع أن تستطع
لقوى مركًزا الشمالية وفيتنام كوريا من كلٌّ ظلت وقد الشمالية، فيتنام أو الشمالية
أن عىل واضح دليل وهذا واألرضية، والجوية البحرية األمريكية للقوى بنجاح مناهضة
وسبيكمان. ماهان من كلٍّ آراء يف مميزات من عليه هي مما أكثر نالت قد البحرية القوى
الصينية تركستان — سنكيانج إىل الحديدية الخطوط عرب الصيني النفوذ تغلغل إن
اإلطار قوى من كبرية قوى عن ليعرب وفيتنام وكوريا التبت إىل الصيني والنفوذ —
صوب الهرتالند من املتقدمة السوفيتية القوى أيًضا ذلك يقابل لكن الداخل، اتجاه يف
من أكثر الروسيا برتكستان سنكيانج يربط الجديد الحديدي الخط ولعل الرتكستان،
القوى نمو إمكانية إىل أشار قد ١٩٠٤ عام يف ماكيندر فإن الحاالت أي عىل الصني،
والصحارى العاملية والجبال الشاسعة الهضاب نطاق وأن الداخل، صوب الصينية
طبيعيٍّا عائًقا تعد وغريها لون كون وجبال تاريم وحوض والتبت منغوليا يف الواسعة
اإلطار دول من الوحيدة الدولة هي الصني فإن وبذلك الجدية، السوفيت منافسة أمام
بينما كبرية، مساحات إىل والحركة االنتقال خطوط عىل داخليٍّا تتوسع أن يمكن التي
الضغط تحت تقع ألنها الداخل؛ من لها املقابلة األرايض يف تتوسع أن ألوروبا يمكن ال

الجديدة. السوفيتية والقوى للهرتالند املبارش

الجيوبوليتيكا يف الجوية القوى (4-2)

التشكيل حول اآلراء من مختلفة أنواع إىل أدى قد والفضاء الطريان عرص نمو إن
القرن. هذا وأواخر أواسط لعالم الجيوبوليتيكي

قال الذي ١٩٤٤ يف 13G. Renner رينر جورج رأي كان اآلراء هذه من وواحد
أمريكا يف أصغر وهرتالند آسيوي األورو الهرتالند بني ربطت قد الجوية الطرق إن
الطريان بواسطة للهرتالند جديًدا تشكيًال فإن وبذلك القطبية، املنطقة عرب الشمالية
الجديد الهرتالند هذا لكن القطبية، املنطقة عرب الشمايل الكرة نصف يف يمتد جعله قد
يهدد السوفيتي االتحاد تحتالنه: اللتني القوتني إحدى من بالخطر مهدد بأنه يتصف
يمكن الجديد الهرتالند إن يقول رينر لكن صحيح، والعكس أمريكا يف الهرتالند بقية
خطوط بواسطة بعضه من املكاني بالقرب يتميز ألنه العاملية؛ السيطرة قاعدة يكون أن
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الشمالية القطبية املنطقة تتحول وبذلك أيًضا، والربي البحري النقل وإمكانيات الطريان
العاملي. النفوذ مفتاح تصبح ثم ومن الحركة، بؤرة إىل

بحث يف 14A. de Seversky سفريسكي دي ألكسندر به نادى آخر رأي وهناك
مسقط ذات خريطة سفريسكي رسم وقد ،«(١٩٥٠) البقاء مفتاح الجوية: «القوة باسم
وعىل القطب، شمال يف وأفريقيا آسيا وأورو القطب جنوب األمريكتني فيها وضع قطبي
القديم العالم عليه: املتعارف التقسيم هو سفريسكي استخدمه تقسيم أول فإن هذا
كل عىل تشتمل األمريكية الجوية السيادة أن يتضح الخريطة هذه ويف الجديد، والعالم
آسيا رشق وجنوب جنوب تغطي السوفيتية الجوية السيادة منطقة بينما األمريكتني،

الكربى. الصحراء وجنوب وأفريقيا
أوروبا هي أخرى مناطق يف وتتصادمان تتالقيان الجوي النفوذ منطقتي لكن
السوفيتية الجوية القوة نفوذ أن عن فضًال األوسط، والرشق أفريقيا وشمال الغربية
آسيوي، األورو الهرتالند األمريكية الجوية القوة تغطي وباملثل الشمالية، أمريكا يغطي
أي يف الحسم مناطق هي للدولتني الجوية القوى تداخل مناطق أن سفريسكي ويرى
السيطرة كسب يف الحاسم األثر الجوية للقوة يرى سفريسكي فإن ثم ومن بينهما، معركة

العالم. عىل السيادة أو
تختلف لكنها رشحها، السابق رينر آلراء استكماًال نعدها أن يمكن سفريسكي وآراء
املؤكدة غري النتائج هذه وأول مؤكدتني، غري كونهما رغم هامتني نتيجتني يف عنها
الذي القطبي املسقط فإن بحثه، يف سفريسكي اعتمدها التي الخريطة مسقط من ينبع
الطبيعة، يف لها وجود ال بصورة الجنوبية أمريكا عن أفريقيا إبعاد إىل أدى قد استخدمه
للسوفيت الجوية القوة حوزة يف القارتني من كالٍّ جعل قد االبتعاد هذا فإن ثم ومن
الذي باملقدار املتحدة الواليات عن أفريقيا تبعد الحقيقة يف بينما التوايل، عىل واألمريكيني

عنها. الجنوبية أمريكا به تبعد
الجوية السيطرة أن بمبدأ مرتبطة سفريسكي إليها توصل التي الثانية والنتيجة
مع فقط الكبريتني الدولتني عن سفريسكي تكلم فلقد العاملية، السيادة إىل فوًرا تقود
ذلك نقده، بذور معه يحمل كالمه لكن الجوية، بريطانيا قوى إىل خفيفة إشارات بعض
يمكنها، — األرض من الجنوبي أو الشمايل النصف يف صغرية، أو كبرية — دولة أي أن
لديها تكونت وإذا قوية، جوية عسكرية قوة منها تجعل التي األسباب لديها تجمعت إذا
يمكن مثًال العاملية، السيادة عىل تحصل أن السياسية، والسيطرة النمو يف األكيدة الرغبة

81



والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف العامة األصول

تطورت عرص يف وأننا خاصة السيادة، تحقق أن األرجنتني أو الربازيل أو ألسرتاليا
تناست قد العامة األفكار هذه لكن للقارات، العابرة والصواريخ الجوية القاذفات فيه
هزيمة مجرد ليست فاملسألة مًعا، املتعاديتني للدولتني الجوي السالح تدمري إمكانية
ذلك إىل نضيف أن ويجب العالم، أجواء عىل مسيطرة األخرى تصبح كي منهما واحدة
وطائرات برية، قواعد من والصاروخية النووية الدمار أسلحة تعاظم الحارض الوقت يف
أدت عوامل وكلها املدمرة. األسلحة لهذه أيًضا حاملة وغواصات الذرية، للقنابل حاملة

اآلن. حتى الشاملة الحرب منع إىل أدت إنها إذ الدولية؛ القوى يف كبري توازن إىل
الحروب يف فعال دور له يزال ما العادي الجوي السالح تفوق فإن ذلك ومع
الصغرية الحروب نجاح فإن ثم ومن وحده، الحاسم الدور يلعب ال ولكنه الصغرية،
التي املميزات إىل باإلضافة والربية، والبحرية الجوية األسلحة كل تكامل عىل يتوقف
عليها يسيطر التي االسرتاتيجية املواقع يف النزاع أطراف من آخر أو طرف عليها يحصل

يحتلها. أو
الربية للقوى ثالثًا بعًدا يضف لم الجوي السالح أن يعتقدون ُكتاب فهناك ولهذا
فإن أخرى وبعبارة فقط، الربية القوى إلبعاد تكاملية إضافة يعدونه وإنما والبحرية،
القوى دور ينهي الحروب يف وجديًدا حاسًما عامًال ذاتها حد يف ليست الجوية القوة

والبحرية. الربية

العامة األوضاع دراسة هو األول هدفها أن للجيوبوليتيكا الدراسة هذه من يتضح
السيادة هو وجوهري واحد ملوضوع بالنسبة السياسية أهميتها وإعطاؤها القارية للكتل
الجغرافيا من جذوره يستمد أساًسا سيايس علم الجيوبوليتيكا فإن وبذلك العاملية،
األحوال، غالبية يف معينة سياسية خطط لخدمة منها اإلفادة عىل ويعمل وحقائقها،
نجملها أن يمكن السياسية والجغرافيا الجيوبوليتيكا بني كثرية فروًقا هناك فإن ولهذا

ييل: فيما

الجغرافيا تدرس بينما الدولة، عليه تكون أن يجب ملا خطة ترسم الجيوبوليتيكا (١)
الجغرايف. الدولة كيان السياسية

الجغرافيا تقنع بينما املستقبل، يف الدولة لحالة تصوًرا الجيوبوليتيكا تضع (٢)
والحارض. املايض صورة برسم السياسية

الثبات. إىل السياسية الجغرافيا تميل بينما والحركة، بالتطور تتسم الجيوبوليتيكا (٣)
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بينما الدولة، خدمة يف وحقائقها الجغرافيا تجعل أن الجيوبوليتيكا تحاول (٤)
للدولة. صورة سوى ليست السياسية الجغرافيا
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الخامس الفصل

الدولة

سياسية جغرافية كوحدة الدولة تركيب

الدولة عنارصتكوين (1)

األساسية الوحدة هي والدولة واألسايس، األول السياسية الجغرافيا موضوع هي الدولة
صور من صورة أي يف متكرر غري بذاته، قائم مظهر دولة كل العاملي، السيايس النمط يف
مظاهرها دولة لكل ألن سياسية؛ وحدة بكل متفرد مظهر إذن الدولة األخرى، الدول

التالية: املوضوعات يف املتكررة غري املتفردة

مختلفة. وعالقات بظروف غريها عن دولة كل تميز املكان وعالقات املوقع (١)
غريها. عن متغايرة دولة كل ألرض الطبيعية املظاهر (٢)

يف خاصة نتائج عليه ترتتب دولة كل داخل واملستغلة املسكونة املساحة اختالف (٣)
دولة. كل

اإلقليمي املستوى عىل األخرى السياسية بالوحدات دولة كل عالقات اختالف (٤)
والعاملي.

تمتلك أن يجب الدول كافة أن يلغي ال حدة عىل دولة لكل الوظيفي التفرد وهذا
هي: العنارص وهذه واستمرارها، لقيامها أساسية عنارص خمسة

عليها). متنازع (أو عليها متعارف حدود تحدها األرض من مساحة (١)
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واملائي األريض — سطحها عىل الدولة سيادة لضمان كفء إداري حكم نظام (٢)
والجوي.

الدولة). إىل أو من الهجرة عن النظر (بغض دائمة بصفة مقيم شعب (٣)
شكله. كان أيٍّا اقتصادي بناء (٤)

الدولة. أرايض داخل للحركة وخطوط النقل من نظام (٥)

أكثر أو لعنرص امتالكها درجة يف كبريًا اختالًفا بينها فيما تختلف الدول أن شك وال
االتحاد رأسها عىل عمالقة مساحات ذات دول فهناك السابقة، الخمسة العنارص من
قوية موارد ذات ودول الصني، رأسها عىل هائلة سكانية أعداد ذات ودول السوفيتي،
نوع عىل تعتمد وأخرى متكامل، اقتصادي بناء ذات ودول املتحدة، كالواليات ومتعددة
خطوط إىل تفتقر وأخرى كثيفة، نقل شبكة ذات دول وأخريًا الثروة، مصادر من آخر أو

األساسية. الحركة
بينها: فيما الدول اختالف يف الحقائق هذه بعض التالية الجداول وتوضح

متفرقة. عنارص – الدول ألحجام نماذج :1-5 جدول

السكاني الحجم املساحي الحجم
(باملليون) السكان عدد الدولة مربع) كم (مليون املساحة الدولة

(؟) ٧٠٠ الصني ٢٢٫٠ السوفيتي االتحاد
٥٠٠ الهند ٩٫٩ كندا
٢٤٠ السوفيتي االتحاد ٩٫٥ الصني
٢٠٠ املتحدة الواليات ٩٫٣ املتحدة الواليات
١١٠ إندونيسيا ٨٫٥ الربازيل
١٠٠ اليابان ٧٫٧ أسرتاليا
٨٥ الربازيل ٣٫٠ الهند
٦١ نيجرييا ٢٫٥ السودان
٥٩ الغربية أملانيا ٢٫٣ والجزائر زائريي
٥٥ بريطانيا ٢٫٢ السعودية
٢ سنغافورة ٠٫٠٤ سويرسا
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السكاني الحجم املساحي الحجم
(باملليون) السكان عدد الدولة مربع) كم (مليون املساحة الدولة

٠٫٥ الكويت ٠٫٠٣ وبلجيكا هولندا
٠٫٣ لكسمبورج مالطة، ٠٫٠٠٣ لكسمبورج
٠٫٢ أيسلندا ٠٫٠٠٠٢ مالطة
٠٫٠٢ موناكو ٠٫٠٠٠٠٠١ موناكو

الزراعيني. غري السكان حجم :2-5 جدول

٪٨٩ الغربية/كندا/مالطا/لكسمبورج أملانيا ٪٩٩ الكويت
٪٦٧ السوفيتي االتحاد ٪٨٨ السويد ٪٩٦ بريطانيا
٪٤٥ مرص/لبنان ٪٨٧ نيوزيلندا ٪٩٤ املتحدة الواليات
٪٣٧ الصني ٪٨٥ الدانمرك ٪٩٤ بلجيكا
٪٣٠ الهند ٪٨٢ األرجنتني ٪٩٣ كونج هونج
٪٢٢ السودان ٪٧٤ شييل ٪٩٣ سنغافورة
٪٢٠ نيجرييا ٪٧٣ اليابان ٪٩١ هولندا
٪٢٠ إثيوبيا ٪٧١٫ فنزويال ٪٩٠ أسرتاليا
٪٥ تنزانيا ٪٧١ أفريقيا جنوب ٪٩٠ سويرسا

الفرد حصة يف الدول ترتيب بني قائمة كبرية تغريات نرى فإننا ذلك جانب وإىل
٣٤١٠ بحوايل األوىل املرتبة تحتل التي الكويت فهناك العام، القومي لإلنتاج بالنسبة
ثم ٣٢٥٠ املتحدة الواليات تليها العام، القومي اإلنتاج قيمة من سنويٍّا للفرد دوالرات
فأملانيا متأخرة، مراتب يف إال االقتصادية قيمتها لها أخرى دول تظهر وال ،٢٢٧٠ السويد
صغرية مستعمرة تحتل بينما التاسعة، املرتبة وبريطانيا السابعة املرتبة تحتل الغربية
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معظم يف كثريًا الفرد أنصبة وتنخفض عرشة، الثانية املرتبة — بورتوريكو — أمريكية
السنة. يف دوالًرا و٥٠ ٥٠٠ بني ما إىل العالم دول

لدولة لتعطي مًعا عنارص عدة ترتبط وقلما الدول أقدار تختلف النحو هذا وعىل
ودوًال وصغرى كربى دوًال هناك أن يلغي ال ذلك كل ولكن العالم، يف رئيسية أهمية ما
من مختلفة مراحل يف وأخرى تماًما مستقلة ودوًال تكنولوجيٍّا، متخلفة وأخرى متقدمة
عوامل وبرغم أخرى. بدول االقتصادي االرتباط أو — مستعمرات — التام االرتباط
عمق ذات أو ذاك أو النوع هذا من كانت سواء الدولة هي الدولة فإن هذه االختالف

الحديث. االستعمار عالقات بحكم الجدة كل جديدة أو تاريخي
الجغرافيا يف واألسايس األول املوضوع هي — قلنا كما — فالدولة كله ولهذا
يف والبرشية الطبيعية الدولة مكونات كل عىل الضوء تلقي أن تحاول التي السياسية

السياسية. األرض وحدات من لوحدة السيايس البناء إلعطاء مًعا تفاعلها

الدولة ماهية (2)

للدولة يكون ولكي مًعا، واالجتماعية االقتصادية اإلنسانية األنظمة أعقد هي إذن فالدولة
ألي عامة السياسية الحياة لكن معينة، أرض عىل سيادتها تفرض أن فاملفرتض كيانها
الطبيعية البيئة بواسطة تتحدد التي املجتمع لصفات متفاوتة بدرجات تخضع دولة
هذه كانت سواء للثروة، مصادر من البيئة هذه يف وما ويتكون، الشعب فيها ينمو التي

األخرى. االقتصادية الثروة مكونات أشكال من أيٍّا أو املكاني املوقع مجرد املصادر
ومجتمًعا األرض من مساحة مجرد تعني ال الدولة أن الُكتاب من الكثريون ويرى
الساللة عن مستقلة اقتصادية اجتماعية حقيقة إنها بل األرض، هذه عىل يعيش

الشعوب. مكونات من ذلك آخر إىل والدينية واللغوية الساللية والعالقات
إنساني تجمع عن نشأ عضوي ككائن الدولة دراسة هي الجغرافيا مهمة فإن وبذلك

األرض. من جزء سطح عىل معني
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للدولة الجغرافية األسس (3)

الطبيعية املقومات (1-3)

والشكل، والحجم املوقع رأسها عىل عنارصهامة عدة عىل للدولة الطبيعية األسس تشتمل
النباتية والحياة املياه مصادر الحيوية: والجغرافيا والرتبة والتضاريس املناخ جانب إىل

للدولة. املعدنية املوارد مكونات وأخريًا والطبيعية،
أنشطته خاللها يمارس حدوًدا لإلنسان يعطيان مًعا العنارص هذه وترابط وتشابك
أو واحد عنرص يربز العنارص هذه بني من ولكن حدة، عىل منطقة كل يف االقتصادية
دول برتول أو الخصبة أوكرانيا تربة مثل األساسية صفاته لإلقليم يعطي لكي أكثر
من بد ال بل نفسها، تلقاء من تظهر ال الصفات هذه فإن ذلك وبرغم العربي، الخليج
ذلك ومثل املصادر، هذه استغالل يحسنوا أن للناس يسمح معني حضاري مستوى
التي الظروف من ذلك آخر إىل والطاقة القوى مصادر تجميع أو للدول الطبيعية املواقع

للشعوب. والتكنيكي الحضاري باملستوى باالرتباط تظهر ال أو تظهر

املوقع

عنارص عدة املواقع وتتناول الطبيعية، الدولة مكونات يف عنرصطبيعي أهم املوقع يكون
أهمية ذات دول االستوائية أو القطبية العروض يف تظهر لم اآلن وإىل الفلكي، املوقع منها
شك ال املختلفة؟ بمعانيه الرديء املناخ بعنرص ذلك يرتبط فهل كبرية، إقليمية سياسية
عن النطاقات هذه ابتعاد أهمها من أخرى عنارص هناك لكن الحقيقة، بعض ذلك يف أن
التيارات عن تامة شبه عزلة يف كانت أنها أي القدم؛ يف املوغلة الدائمة الحركة خطوط

والحضارية. واالجتماعية التجارية
بني تقع العاملية الفحم مصادر فمعظم باملواقع، آخر نوع من ارتباط أيًضا هناك
الصناعي النمو ارتباط وهو املعتدلة. العروض أي شماًال؛ و٦٠ ٤٠ العرض درجتي
مصادر تعدد لكن العروض، هذه يف تقع معينة بدول والحايل املايض القرن خالل
أفريقيا وشمال األوسط الرشق — الفحم نطاق من جنوبية أكثر نطاقات يف البرتول
جديد أساس إىل يؤدي أن يمكن — املدارية أفريقيا مناطق وبعض وإندونيسيا وفنزويال
حتى واستهالكه البرتول تصنيع لكن املعتدلة، العروض دول يف الفحم غري صناعي لنمو
هذا ومثل التقليدية، الصناعة دول عىل حكًرا — إنتاجه رشكات بطبيعة — زال ما اآلن
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فلو األفريقية، املدارية املناطق يف منها كبري قدر يوجد التي الذرية املوارد عىل ينطبق
الحايل، شأنها غري شأن املدارية للدول يصبح أن يمكن الذرية الطاقة إىل الصناعة انتقلت

أيًضا. التقليدية الصناعية االحتكارات لوال
والساحلية الجزرية فاملناطق املوقع، عالقات يف آخر دور واملاء اليابس ولعالقة
بحرية مواصالت من قربًا وأكثر الداخلية، املناطق من مناخاتها يف قارية أقل عامة
ذلك يف فريدة بريطانيا وحالة التجاري، البحري النشاط يشجع مما ورخيصة سهلة
من وتحارب تتصارع كانت العالم دول من الكثري أن تعرف أن يكفي لكن املجال،
أو (١٩١٨–١٩٣٩) بولندا مثل ضيقة كانت ولو حتى بحرية واجهة عىل الحصول أجل
مستمرٍّا استثماًرا تعطي جائزة ذاتها حد يف هي البحرية فالواجهة زائريي، أو األردن
قومية بحرية مواصالت وربما البحر، ساحل حتى قومية مواصالت الدولة: القتصاديات
يف البحرية األرصفة أو الجمارك ورسوم النقل نفقات من كثريًا يقلل وكالهما أيًضا،

البحرية. غري الدول حالة
االنطالق نقطة غالبًا كانت البحرية الواجهة فإن العام، الحكم هو ذلك كان وإذا
البحر عىل البحرية فرنسا واجهة ذلك مثال معينة، اتجاهات يف االستعمارية للدول
السويس بقناة املتزايدة واهتماماتها أفريقيا شمال تجاه انطالقها إىل أدت املتوسط

عامة. املتوسط البحر وحوض
واجهات فهناك منها، كلٍّ قيمة يف كبريًا اختالًفا تختلف البحرية الواجهات لكن
املحيط عىل أالسكا أو كندا أو السوفيتي االتحاد سواحل مثل ميتة شبه أو ميتة بحرية
الحركة: مفتوحة بحار عىل الدول لهذه ضيقة بحرية بواجهات باملقارنة وذلك الشمايل،
وقناة لورنس سانت مصب أو السوفيتي، لالتحاد بالنسبة اليابان وبحر واألسود البلطيق

لكندا. بالنسبة الربيطانية كوملبيا وساحل موهوك الهدسن،
املتعددة بقيمتها بل بطولها، أهميتها تقاس ال البحرية الواجهة فإن هذا وعىل
التجارية البحرية الحركة مسارات عىل وتطل الجليد، من خالية بحار — األطراف
واجهاتها من أهم األطلنطي املحيط عىل الدول واجهات معظم فإن ثم ومن — العاملية
األطلنطي عىل املتحدة والواليات املكسيك واجهة ذلك مثال وجدت، إن األخرى البحرية

الباسيفيكي. عىل تلك من أهم
تعاني لكنها اإلنتاج عظيمة دول فهناك البحرية، الواجهات تعدد إىل هذا ويقودنا
لحظها «ولكن الشمال، بحر عىل بواجهتها الغربية أملانيا مثل واحدة لواجهة امتالكها من

90



الدولة

بينما األطلنطي»، املحيط يف الثقيلة الحركة مسارات عىل تطل الواجهة هذه فإن الحسن
املتوسط، والبحر بسكي وخليج املانش بحر مهمة: بحرية واجهات بثالث فرنسا تتمتع
الصناعة بعالم لعالقاتها أهم الشمالية الواجهة نجد الثالث الواجهات هذه بني وفيما
بحرية حركة عىل ترشف التي املتوسط البحر عىل املطلة الواجهة تليها أمريكي، األورو
زاد القدم منذ ممتازة صناعية خامات تجلب وكلها السويس، وقناة البحر ذلك يف كثيفة

الخام. البرتول عليها
املجاورة الدول من لعدد مهمة تصبح حينما أقصاها البحرية الواجهات قيمة وتبلغ
البحرية الواجهة ذلك مثال القومية، ومصالحها للدولة بالنسبة أهميتها إىل باإلضافة
واجهة أو العربية، الدول من آخر لعدد الرتانزيت وتجارة لبنان تخدم التي اللبنانية

االقتصادية. وزائريي زامبيا ملصالح بالنسبة البحرية تنزانيا
القريبة الجزرية للدول بالنسبة الحدين ذات املميزات أيًضا املوقع عنارص بني ومن
موقعه بأن يتميز فكالهما وبريطانيا، اليابان ذلك مثال الكبرية، القارية الدول من
واالقتصادي السيايس التأثري عىل قادرين ويجعلهما اسرتاتيجية متعة يعطيه الجزري
حالة يف تنعكس امليزة هذه لكن املواجهة، القارة دول عىل مختلفة أوقات يف والعسكري
بالحرب الجزرية الدول هذه مواجهة عىل قادرة وتصبح الكبرية، القارية الدول نمو

واالحتالل.
عرب املتجاورة املكانية الدول عالقات هو املوقع يحتويه ما أهم من فإن وأخريًا
االسرتاتيجية واملراكز والهجوم الدفاع مشكالت دائًما تثري والحدود الحدود، خطوط
سيادة نمو مع التغيري دائمة الحدود فإن ثم ومن الجريان، بني االقتصادية والعالقات
خالل كثريًا حدودها تغريت التي بولندا دولة هو لذلك مثال وخري ضياعها، أو الدولة
يوجسالفيا وحدود املشرتكة، وأملانيا فرنسا حدود وكذلك الحايل، والقرن املاضية القرون

والنمسا. وإيطاليا

الدولة حجم

ذات فالدولة عامة؛ اقتصادية وميزات خاصة اسرتاتيجية ميزة الدولة ملساحة أن شك ال
مثال للغاية، صعبًا واحتاللها غزوها تجعل عسكرية بمميزات تتصف الكبرية املساحة
عوامل بفعل ونجحت الثالثينيات خالل اليابانية العسكرية حاربت التي الصني ذلك
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ووقوفه السوفيتي االتحاد لنا يعطيه األمثلة وخري الكبرية، مساحتها أهمها مختلفة
هتلر. وغزوة نابليون غزوة أمام — الكبري وحجمه بمساحته — صامًدا

أقاليم عىل وتوزعه السكاني الضغط تجنب بإمكانيات الكبرية املساحة تتميز كذلك
واالتحاد املتحدة الواليات مثل بذلك تسمح اإلنتاجية الظروف كانت ما إذا متعددة
للسكن معاد — ٪٩٦ — معظمها الكبرية مرص مساحة بينما وأسرتاليا، السوفيتي

كبرية. بدرجات
موارد عىل الحصول يف مستقبلية إمكانية الكبرية املساحة مميزات من فإن وأخريًا
االقتصادي النظام نمو عىل يشجع مما املعدنية للثروة مصادر أو رعوية، أو زراعية

وقوته.
لسيادة املبارش اإلرشاف يعاكس قد الكبري الحجم فإن املميزات هذه مقابل ويف
لتمكِّن رسيعة، كثرية اتصال خطوط لذلك ويتطلب الواسعة، أجزائها كل يف الدولة
النفوذ ضعف ذلك عىل األمثلة ومن األمور، ناصية عىل القبض من السياسية السلطة
«سنكيانج». الصينية والرتكستان منغوليا مثل البعيدة الخارجية أقاليمها عىل الصيني

الدولة شكل

أو القومية اإلدارة عىل للمحافظة سواء العسكرية اسرتاتيجيتها عىل الدولة شكل يؤثر
تجد النرويج أو شييل مثل طويلة رشيحة صورة يف تمتد التي فالدولة العسكري، للدفاع
التجمع مراكز من القوات تقطعها التي املسافات لطول نفسها عن الدفاع يف صعوبة
الدول داخل طولية رشائح صورة يف منها أجزاء تمتد التي الدولة تجد وكذلك العسكري،
التابع كابريفي لسان ذلك مثال املنعزل، الجزء هذا عن الدفاع يف صعوبة املجاورة
وبوتسوانا روديسيا وبني الشمال يف وزامبيا الربتغالية أنجوال بني يقع والذي لناميبيا،
يف السوفيتي االتحاد بني املمتد الرشقي الشمايل األفغاني اللسان نجد وباملثل الجنوب. يف
مماثلة وبصورة الرشق. يف الصينية وسنكيانج الجنوب يف وكشمري وباكستان الشمال
يف السويرسي واللسان وإيطاليا، وسويرسا وأملانيا، سويرسا من لكلٍّ متبادلة ألسنة نجد
السويرسية شافهاوزن ومنطقة الفرنسية، األرايض داخل يتوغل الذي جنيف مقاطعة

.(٨ ،٧ ،٦ الخرائط مجموعة (انظر األملانية الحدود داخل تمتد التي
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(ب)(أ)

كنطاقات كثرية أحيان يف املتداخلة الحدود استخدمت املتداخلة. للحدود نماذج :(٨) خريطة
هذا من حاجزة دولة كانت كلها وأفغانستان املتصارعة، الدول نفوذ بني حاجزة سياسية
فعًال فهو األفغاني املمر أما الجنوب، من والربيطاني الشمال من الرويس النفوذ بني النوع
وتمثل أزاد، كشمري ذلك يف بما وباكستان والصني السوفيتي االتحاد بني حاجز نطاق
السيايس التقسيم عىل القائمة املتداخلة الحدود من نمًطا — الرشقية باكستان — بنجالديش
صورة يف — وحدوًدا شكًال — للدولة غريب مسطح إىل ذلك أدى وقد الديانة، حسب
االستقالل عىل االنفصالية للحركة الهند مساعدة إىل أدى مما الهند؛ داخل متعمق جيب
صغرية دوًال تمثل ونبال وسيكم بوتان أن الحظ بنجالديش. دولة وتكوين باكستان عن
الدول هذه مشكالت الهند ورثت وقد الهند، يف القديم الربيطاني والنفوذ الصني بني حاجزة

آسام. شمال يف الصني تدعيها التي األرايض ذلك يف بما الصغرية

معزولة مناطق أو ألسنة صورة يف كان سواء — الدول حدود يف التداخل أن شك وال
ما الهامشية املناطق تلك يف الدولة يف عام ضعف إىل يؤدي — األخرى الحدود داخل
سهلة اتصاالت وذات االتصال صعبة املناطق هذه تصبح بحيث مستتبٍّا السالم يكن لم
وخاص الدولتني بني معني باتفاق ذلك ويتم املجاورة، الدولة أرايض عرب األم الوطن مع
فإن شك وبدون اإلصبعية، االمتدادات هذه تأمني عىل دول عدة تتفق أو املناطق، بتلك

املتداخلة. والحدود الطولية الرشائح يتجنب الذي ذلك هو الدولة أشكال أحسن
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«وتشتمل االتحادية روسيا جمهورية (١) السوفيتي. لالتحاد السيايس الرتكيب :(٩) خريطة
إيفنكي». مثل الحكم ذاتية وأقاليم ياكوتيا، جمهورية مثل ذاتية جمهوريات عىل
البيضاء). (روسيا بيلوروسيا (٥) لتوانيا. (٤) التفيا. (٣) إستونيا. جمهورية (٢)
كازاكستان. (١١) أرمينيا. (١٠) أذربيجان. (٩) جورجيا. (٨) مولدافيا. (٧) أكرانيا. (٦)

تادجيجكستان. (١٥) كزجيزيا. (١٤) أوزبكستان. (١٣) تركمانيا. (١٢)

للدولة الجغرافية األسس (4)

البرشية املقومات (1-4)

يف ا هامٍّ كشًفا فتح قد فإنه سيايس حيوان أنه عىل اإلنسان عن أرسطو تكلم حينما
االجتماعي التنظيم من عنارص يمتلك بدائي مجتمع أي أن عرفنا إذ البرشية؛ الجغرافيا

يحياها. التي البسيطة والحياة االقتصاد أشكال من عادة أعقد
املحيل املجتمع روابط فيها تنتظم عشائر يف اإلنسان عاش الحجرية العصور منذ
املؤسس يصبح األحيان بعض ويف أسطوري، أو حقيقي واحد بأصل كلها ترتبط التي
التنظيم وإطار حدود يف النسل إسعاد أجل من تعمل وطاقات قوى له إله نصف
ال التنظيمات وهذه مًعا، ديني سيايس اقتصادي اجتماعي تنظيم وهو عليه: املتعارف
القبائل، هي وأكرب أعىل وحدات يف العشائر تنظم الرعاة فعند دائًما، عزلة يف تعيش
األوتوقراطي بالحكم تعيش وبعضها اإلقطاعي، بالنظام تأثرت قد كانت القبائل وبعض
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.(١٧٨٣) األصلية ١٣ ال الواليات (١) املتحدة. للواليات اإلقليمي التوسع :(١٠) خريطة

.١٨٩٠ عام إىل التوسع (٤) .١٨٦٠ عام إىل التوسع (٣) .١٨٢٠ عام إىل التوسع (٢)
الحالية. املكسيكية الحدود (٧) القديمة. املكسيكية الحدود (٦) .١٨٩٠ بعد التوسع (٥)

كان الزُّرَّاع وعند «ديموقراطية»، استشارية حكم أنظمة عىل تعيش وبعضها املتوارث،
العائالت. رؤساء مجلس أو زعيم يحكمه للدولة، تنظيمي شكل أول هو القرية مجتمع

للدولة كأساس السكان عدد

الدول عدد زاد التاريخ خالل ويف التنظيم، هذا مثل من تعقيًدا أكثر شكًال تمثل الدولة
يصلون عندما جديدة دولة تكوين إىل بهم يؤدي كان الشعوب كل طموح ألن باستمرار؛
متنوًعا ونشاطهم كبريًا التجمع أفراد عدد كان فكلما والقوة، املدنية من معينة مرحلة إىل
تنظيم إىل يؤدي ما ملجتمع الصغري العدد أن االعتقاد وكان مركَّب، لتنظيم الحاجة تشتد
الكبري التكوين يؤدي بينما والقبيلة، كالعشرية والقرابة النسب عىل يعتمد بسيط سيايس
إىل املجتمع هذا يصل حينما الدولة تكوين إىل دينيٍّا أو لغويٍّا أو سالليٍّا متجانس ملجتمع
مثل عىل يعتمد ال الدولة وجود أن إىل يشري الواقع لكن العليا، املدنية من معينة درجة
لباريس، السكاني التجمع نصف سكانها أن برغم دولة ن تكوِّ فالنرويج العوامل، هذه
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منهما كلٍّ تعداد أن برغم دوًال املانشوريون أو األوكرانيون ن يكوِّ لم الوقت نفس ويف
مليونًا. ٤٠ عن يزيد

للدولة كأساس الساللة

لكنَّ تايالند، أو بلغاريا أو املجر مثل دولة، والدة عىل تشجع قد — اإلثنية — الوحدة
نجد حيث والربازيل املتحدة الواليات مثل وسالالت شعوب عدة من تتكون عديدة دوًال

الدولتني. هاتني مواطني يف متمثلة العالم سالالت كافة
أو إثنيٍّا طابًعا لنفسها توجد أن تحاول وتنمو تنشأ حينما الدولة أن لوحظ كذلك
آرية ساللة لنفسها ادعت التي النازية أملانيا هو دليل وأكرب مصطنعة، بصورة سالليٍّا

.١٨٧٠ منذ واحدة مركزية دولة يف توحدت قد أملانيا كانت أن بعد نقية

للدولة كأساس اللغة

لغة نجد أن النادر من إنه بل الدولة، لتكوين حافًزا بالرضورة ليست اللغة وحدة
عكسها وعىل والربتغال، إسبانيا أو النرويج أو السويد استثناء مع دولة أي داخل واحدة
وادي يف توجد والفرنسية الفرنيس، الرشقي الربانس إقليم يف تنترش القطالونية نجد
بالحدود مروًرا فرنسا شمال يف توجد والفلمنك اإليطالية، األلب يف ValD’Aosta داوستا
فلمنك/والون بلجيكا ثالث: أو لغتني تتكلم القدم منذ دول أوروبا ويف البلجيكية،

رومانش. إيطايل فرنيس أملاني سويرسا:
عىل بل الدولة، تكوين يف أساسيٍّا عنًرصا تكن لم اللغة أن أيًضا يبدو البداية منذ
إقليم أو الحكام لغة نطاق توسيع إىل أدى قد الدولة سلطان تدعيم أن نجد العكس
لم املتوسط البحر رشق يف اإلغريقية فانتشار اللغات، بقية حساب عىل املركزي الحكم
وكذلك مرص، يف كالبطلمية إغريقية دول من تبعها وما اإلسكندر دولة تكوين بعد إال يتم
من عدًدا تتكلم كانت التي إيطاليا بقية عىل روما وسيطرة نفوذ انتشار الالتينية تبعت
حاربت التي روما قوات كل تكن لم البونية الحرب ويف وغريها، أوروبية كالهندو اللغات

الالتينية. تتكلم هانيبال
رشًقا انترشت فالفرنسية الحدود، بتغريات مرتبًطا اللغة يف تغريًا نالحظ كذلك
— ١٠ — ٥ (القرن الكاروليني العهد نهاية ففي الرشق، إىل الدولة نفوذ امتد حينما
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السوم، وجنوب امليز نهر غرب والفرنسية األملانية اللغة حدود كانت (٩ القرن رشملان
والشمال الرشق صوب بقوة الفرنسية تقدمت عاًما الثالثني حرب بعد وما ١٦ القرن ويف
الحدود كانت أيًضا الكاروليني العهد ويف والفالندرز، واأللزاس اللورين اتجاه يف الرشقي
إىل رشًقا قرون عدة بعد زحفت ثم والسايل، األلب نهر عند تقف الرشق يف األملانية
الغرب من لغوي سيايس زحف هناك كان أخرى بعبارة السالفية، حساب عىل «األودر»
نهاية خالل الرببري الرشقي-غربي الزحف عكس عىل األوروبي السهل يف الرشق إىل

الروماني. العرص
وبنفس مختلفة، سالالت عىل وحضارتها ونفوذها لغتها الصني دولة فرضت وقد
تغريت مرص ويف وأفريقيا، آسيا من شاسعة مساحات يف العربية انترشت الطريقة
اإلغريقية إىل تحولت الفرعوني الحكم انتهاء فمنذ الحكم، نوع حسب مرات عدة اللغة
بنفس اللغة مساحة تمتد ال العادة ويف العربية. ثم الروماني العهد يف القبطية ثم
من أصًال تتكون كانت القديمة الكربى والدول الدولة، مساحة بها تمتد التي الرسعة
يستخدم ما وغالبًا العربية، أو الرومانية أو الفارسية كاإلمرباطورية ولغات، شعوب عدة
بعضها عن األمم وتنفصل العكس نجد أخرى أحيان يف ولكن الحكام، لغة املهزومون
الوطنيون يتسبب ما وكثريًا اللغة. هذه كتبت إذا خاصة منفصلة، لغات باستخدام غالبًا
مثل قومية لغة إىل عامية لهجة تحويل أو أخرى عن لغة فصل يف واألدباء الُكتاب أو
دانتي املشهور الشاعر أهمهم األدباء من عدد جهود بعد كتابة كلغة نشأت التي اإليطالية

الليجريي.

للدولة كأساس الدين

الخالفة تمثل كانت العثمانية فالدولة الدولة، لنشأة موحًدا عامًال أيًضا الدين يكن لم
حاولت الدول بعض أن شك وال ويهوًدا، مسيحيني رعايا تحكم كانت لكنها اإلسالمية،
لم ذلك لكن السلطة، تدعيم من كنوع حدودها داخل سائدة الدينية الوحدة تجعل أن
موحدة تكون أن أوروبا دول بعض حاولت الوسطى العصور ففي ناجًحا، وال ا تامٍّ يكن
يف الدول هذه عىل كان لكن الربوتستانتية، وظهور الديني اإلصالح موجة أمام دينيٍّا

سويرسا. يف الحال هو كما ومذاهب أديان عدة وجود تتقبل أن النهاية
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– العثمانية – (الرومانية الكربى التاريخية اإلمرباطوريات أن القول وخالصة
ولغوية ساللية مختلفة متجمعات حدودها داخل تضم كانت واملجر) النمسا – العربية

ودينية.

جغرافيٍّا؟ الدولة نواة تنشأ أين (5)

مهًدا تصبح املناطق فبعض محددة، جغرافية مناطق يف األصل يف تنشأ ال الدول بعض
لقيام مهيأة أيًضا كانت الجزر أشباه وبعض الجوار، يف بعد فيما بالتوسع تقوم لدولة
وإيطاليا كإسبانيا الخارج، عن تعزلها التي بالجبال محمية كانت إذا خاصة الدول،
الحجر من بأسوار املانعة الحواجز صناعيٍّا اإلنسان قوَّى األحيان بعض ويف والهند.
مجرى أو مجاٍر مع محمية وديان يف قامت العالم دول أقدم كذلك املجفف، الطني أو
يف جميعها نشأت إذ وشنيس؛ هونان يف والصني والسند والعراق كمرص دائم، نهري
والسند والفرات كالنيل األنهر ضفاف عىل الصحارى بها تحيط أماكن يف أو جافة مناطق

وهوانجهو.
فلم الدولة، نشأة إىل تلقائه من مؤديًا املانعة الحواجز وجود مجرد فليس ذلك مع
وتبعثرهم السكان وقلة الشديدة فالعزلة التاييجا، أو القطبية املناطق يف دولة أية تنشأ
عكس وعىل الشمالية، الدول هذه مثل نشأة إىل تؤدِّ لم املتخلفة االقتصاد ومرحلة
تضم هسبانيوال فجزيرة دولة، من أكثر فيها شاركت قد محدودة مناطق نجد ذلك
تضم واسكندنافيا واحدة دولة كلها ليست وأيرلندا والدومنيكان، هايتي جمهوريتي
شبه بعد إيطاليا تمتد ذلك مقابل والربتغال، إسبانيا تضم وأيربيا والنرويج، السويد
طبيعيٍّا أوروبا، وسط من جزء وهو األلب، إىل وتصل الغني ملبارديا سهل لتحتل الجزيرة
ال وباملثل لنشأتها، واحد دين أو لغة أو ساللة إىل تحتاج ال فالدولة ولهذا وحضاريٍّا،
املختلفة املدنيات حدود عىل وتنمو تنشأ األمم من فكثري واحد، إقليم وحدة إىل تحتاج
نطاقات أن كما الدولة، لبناء ومكملة بعضها عن مختلفة اقتصادية موارد نجد حيث
التجارة مجتمعات بني أو والبدو، الزُّرَّاع أو والجبال، السهول سكان بني توجد االحتكاك
الغابات سكان بني أو الداخلية، املناطق وسكان البحار شواطئ أو األنهار ضفاف عىل

السفىل. الوديان وزراع العليا السفوح رعاة بني أو والسفانا، اإلستبس وسكان
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٦١٢ق.م عام يف حصلت التي االضطرابات بعد نشأت أثينا دولة إن بلوتارخ يقول
وقد ،Attica أتيكا إلقليم الجغرايف بالتقسيم وباالرتباط اجتماعي، سيايس لتفاهم نتيجة
ديموقراطي حكم إنشاء يف يرغبون فقراء — العليا السفوح رعاة تجمع إىل هذا أدى
حكم إىل ويميلون الغنية األرس معظم يضمون الذين — السهول يف الزراعيني مع —
لتحقيق ويسعون يريدون كانوا وتجار وسماكني الساحل بحارة مع — أوليجاركي
ديموقراطي، حكم نمط تأييد إىل أميل كانوا وإن الطرفني، بني الوسط الحكم من نوع
ربًطا جغرافية مناطق ثالث إىل ينتمون الذين السكان ربط يمكن كيف هو: والسؤال
والصني كروسيا الدول بعض إن األصيل؟ السيايس تركيبهم يف تفرقهم برغم سياسيٍّا
كان السيايس ومركزها الصني فعاصمة الحيوان، ورعاة الزراع التقاء مناطق عند نشأت
والشمال الغرب برابرة الحكام يواجه لكي وذلك والزراعة، اإلستبس حافة قرب دائًما
أو Lo-Yang أو Si-Ngan إما العاصمة وكانت والتجار، الجنوب يف الزراع ويحمون

٢١٤–٢٠٤ق.م. عامي بني العظيم السور بُني الحيوي النطاق هذا ويف بكني،
ومصادر بموارد تأتي التي التجارة طرق التقاء عند قامت أخرى دول هناك
الذي القوافل طريق عىل ١٢م القرن يف املغول إمرباطورية نشأت آسيا ففي مختلفة،
بحذاء أو زونجاريا، بوابة يخرتق الذي املرتفع الطريق عن إما وأوروبا الصني يربط
جنكيز إمرباطورية نشأت هنا أركوتسك. – شينا – أورجا إىل بكني من القوافل طريق
عىل كاركوم عاصمته تقع حيث أوروبا، إىل وغربًا الصني إىل رشًقا توسعت ثم خان
١٣م. القرن يف ا هامٍّ سياسيٍّا مركًزا أصبحت وقد Orkhon أوركهون لنهر األعىل املجرى
وادي عىل العابر الطريق طول عىل برجانديا دولة ١٥م القرن يف نشأت أوروبا ويف

أملانيا. وجنوب واملانش والفالندرز املتوسط طرق تقاطع عند الساءُون
احتمال فإن مختلفة، اقتصادية نشاطات وتضم تتكامل أن الدولة استطاعت كلما
بمخاطر تمر واحد بنشاط ترتبط التي فالدولة كبري، احتمال هو كبرية زمنية فرتة بقائها
طويًال ر تُعمِّ لم الرعاة أقامها التي اإلمرباطوريات أن مالحظة ويمكننا والتمزق، الضعف
التنقل عىل يجربون الذين الرعاة فقبائل الزراعة، إلمرباطوريات بالنسبة الحال هو كما
خاصة أهمية يعلقون وال باألرض، يرتبطوا أن يمكن ال موسميٍّا أخرى إىل مراٍع من
الرعاة فإمرباطوريات ولهذا باألرض، يرتبطون حني الزراع يفعل كما اإلقليم لحدود
باستمرار إال تقوم وال دائم نزاع ويف متذبذبة متغرية حدود ذات دول عن عبارة كانت
وعانت بها، منيت عنيفة هزائم برغم املستقرة الدول عاشت بينما العسكرية، القوة وجود
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تنهدم لكي يكفي كان حني يف وكيانها، شخصيتها تفقد أن دون أراضيها بعض اقتطاع
حاسمة. هزائم بضع حصول وإمرباطورياتهم الرعاة ممالك

قوي عنرص فهي وبذلك واألرض، اإلنسان بني االتحاد رمز هي الزراعة أن وصحيح
الواسعة املدارية فالزراعة الزراعة، أنواع كافة عىل ينطبق ال ذلك أن إال الدولة، بناء يف
رحمة تحت اإلنسان وترتك والغذاء الحبوب من مدخرات عمل الحسبان يف تأخذ ال التي
اإلنتاج. أشكال تنظم أن يجب الدولة ألن الدولة؛ لبناء مساعًدا عامًال ليست املجاعات

الدولة تنظيم (6)

جميًعا لكنهم السالالت، مختلف من الناس من تجمع (١) الدولة: يف عنرصين نالحظ
التضاريسية. أشكالها كانت أيٍّا األرض من ما مساحة (٢) معينة. حضارية مرحلة عند
القدرات عىل تعتمد التي الدولة تكوين عن املسئولة هي اإلنسانية واملجموعة
قد ومجدة وعاملة نشطة كجماعة األوروبيني إن بريبيلو1 ويقول للمجتمع، التنظيمية
عىل قادرين غري كانوا األصليون السكان بينما دوًال، أفريقيا وجنوب أسرتاليا يف أقاموا
يتناساه الذي التكنولوجي املستوى دور أين لكن بائسة! عشائرية بحياة واكتفوا ذلك

بريبيلو؟
من متكونة دولة توجد فلم الدولة، تكوين يف أسايس عنرص األرض أن شك وال
عىل محافظني متفرقني يعيشون الغجر مثًال قط، أرض دون الناس من مجموعة
يكوِّن لم وكالهما بلفور، وعد قبل كذلك اليهود وديانتهم، وساللتهم ولغتهم تقاليدهم

دولة.
خطوط مد يف وكذلك للتوحيد، جهودها عن تعبريًا العاصمة يف الدولة وتجد
واجبات أول فليس نظن ما عكس وعىل عنها، والدفاع لها حدود وتثبيت املواصالت
خلق بعد فيما دائًما يحدث هذا إن بل معينًة، ومساحًة حدوًدا لنفسها تضع أن الدولة
بأنها وصفوها الجغرافيني بعض زراعية، ملكية لحدود مماثلة ليست فالحدود األمة،
اسرتاتيجية وظائف لها لكن الحدود، بدور تقوم Peripheric System الهامش نظام

والسلع. الناس بني التبادل بواسطة الدول من بغريها وارتباطية
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الدولة

العاصمة (1-6)

العاصمة وظيفة ألن الدولة؛ عمل وراء السيايس التفكري غالبًا يعكس العاصمة اختيار إن
العاصمة نجد املتمركزة املساحة ذات الدولة ففي ويرس، بسهولة القومي العمل تأمني
أو وبوجوتا، ووارسو وبودابست وبراج موسكو مثل متوسًطا، مركًزا تحتل غالبًا
بالنسبة وبرلني وهانوفر فريتمبورج لدولتي بالنسبة وهانوفر شتوتجارت املايض يف
هنديس وسط مركز يف ألنها له؛ عاصمة مدريد الثاني فيليب اختار وقد القديمة، لربوسيا
واشنطن كانت كذلك فالدوليد، أو توليدو ذلك قبل العاصمة وكانت أليبرييا، بالنسبة
عن ا جدٍّ بعيدة اليوم هي بينما ،١٧٩٠ سنة عرشة الثالث الواليات مركز يف املايض يف
بالبحر، االتصال سهل مركزيٍّا مكانًا تحتل العاصمة نجد ساحلية دولة ويف املركز. هذا

وكانربا. وسدني وسنتياجو وليما وأثينا وروما كليشبونة
حينما الدولة، بذور ن كوَّ الذي اإلقليم بتميز يُفرسَّ أن يمكن للعاصمة الغريب املوقع
تختار الحكومة فإن واالقتصاد املناخ من مختلفة مساحات فوق الدولة مساحة تمتد
كيبك من الجنوب يف توجد كندا أقاليم عواصم كل نجد ولهذا األقاليم، أحسن يف العاصمة
املحدود اإلقليم غنى يفرسه وإدنربة وأوسلو وستوكهولم هلسنكي وموقع فانكوفر، حتى
سوسه الري: مناطق أحسن يف دائًما إيران عواصم وكانت العاصمة، فيه تقع الذي
قرب تقع وبكني وفيينا كربلني أخرى وعواصم وطهران، — شرياز قرب — وبرسيبوليس
بالنسبة السالف — الخطر أماكن قرب الحاكم فيها يعيش قالًعا األصل يف كانت الحدود

لبكني. بالنسبة واملانشو املغول لفيينا، األتراك لربلني،
وارتفاع للمدينة املنتظمة الخطة يف ينعكس بكني صنع وراء السيايس والفكر
العواصم وتقدم قلعة. تحميها منها كلٌّ مدن، ثالث إىل املدينة وتقسيم القديمة، أسوارها
اقتصاديات يف البحرية املالحة أهمية ويوضح املركزي املوقع عكس آخر نموذًجا املوانئ

أيرس. وبيونس وأوسلو ولشبونة كلندن الدول،
نقلت فقد واالقتصادية، السياسية الظروف بتغري العاصمة موضع ويتغري هذا
فاس إىل مراكش من عاصمته املغرب نقل كما طهران، إىل أصفهان من العاصمة إيران
واألخرية أبابا، أديس إىل أنتوتو إىل أنكوير من أيًضا عاصمتها إثيوبيا ونقلت الرباط، ثم
التوازن إعادة يعكس العاصمة نقل كان املايض ويف جيبوتي. حديد خط بناء بعد ثبتت
وفالديمري وسوزدال كييف العواصم كانت روسيا ففي الثقل، مركز وتغري الدولة يف
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والنرويج وستوكهولم، وسيجتونا أبساال والسويد وموسكو، بيرتسبورج وسان وموسكو
وأسلو. Kongehalle كونجهايل تروندهايم،

عاصمة انتقلت فقد العاصمة، تغري إىل يؤدي عادة املساحة تقلص أو نمو إن ثم
الشمال يف العواصم مرصنمت ويف مدريد، ثم وتوليدو فالدوليد إىل يورجوس من إسبانيا
وبعد وسايس، بوباستس إىل ممفيس من املركز وانتقل املتوسط، تجارة نمو مع الرشقي
بكني — Khamh lik خامباليك إىل كراكورم من العاصمة خان قبالي نقل الصني غزو

غزاها. التي املنطقة قلب يف الواقعة —
بروسه إىل قونيا من غريوا فاألتراك العاصمة، تتغري اتساعها أو الدولة تقلص مع
إىل عائًدا العاصمة نقل يكون األحيان بعض ويف أنقرة، ثم إسطنبول ثم أدرنه إىل
إىل أدى اليابان يف البحرية االهتمامات نمو مثًال سياسية، منها أكثر اقتصادية أسباب
محل أوسلو حلت وكذلك ،١٨٦٨ طوكيو ثم كيوتو إىل Kamakura من العاصمة انتقال
األكرب بطرس وغريَّ البلطي، عرب وتجارة بالبلطيق النرويج اهتمامات أثر عىل تروندهايم
وبعد بحرية، اهتمامات ذات الدولة ليجعل بيرتسبورج سان إىل موسكو من العاصمة
من العاصمة ونقلت الشاسعة، األرضية بالكتلة اهتماماتهم السوفيت أعاد ١٩١٧ ثورة

االتحاد. مدن ببقية اتصاًال وأسهل أقرب وهي موسكو إىل ليننجراد
نهاية فمنذ جديدة، مواقع عن تبحث أو مزدوجة عواصمها تجعل دوًال اليوم ونرى
العاصمة وهي أمسرتدام إىل الحكومة وانتقلت الهاي يف هولندا ملوك استمر الحرب
املنتظم االستغالل وبدأت جرايس وميناس ساوباولو مقاطعات نمت وحينما القديمة،
افتتحت التي برازيليا هي جديدة عاصمة وبنيت وهامشية، بعيدة ريو أصبحت ألمازونيا
السيايس التعديل إىل الحاجة إىل ويشري االستقرار، لعدم رمز هو العواصم فنقل .١٩٦٠

الدولة. اقتصاديات يف أساسية تغريات أو

املواصالت (2-6)

والقومية باالنتماء وشعورهم السكان بني التكامل عىل ومشجع للدولة موحد عامل هي
والطرق والرومان النيل وطريق فمرص واالسرتاتيجية، االقتصادية الفوائد جانب إىل
أقاموا والفرس قرون، أربعة ملدة األطراف املرتامية للدولة ترابًطا أعطت الرومانية
وإيجه، األناضول يف اإلمرباطورية أطراف بذلك فربطوا ساردس إىل سوسه من طرًقا
بني الروابط وفتحوا للدولة والجنوبية الشمالية باألطراف العاصمة كوزكو ربطوا واألنكا
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الدولة

إىل باريس من املنبعثة الطرق بواسطة نمت وفرنسا الساحل، وسهول العالية الهضاب
الدولة. أطراف

عىل توافق لم الربيطانية فكوملبيا أيًضا، أهميته للطريق كان الحديث الوقت ويف
ضمها ينجح لم وكاليفورنيا أوتاوا، إىل بطريق ربطها برشط إال الكندي االتحاد دخول
والخط الرشكة اسم — يونيون» «وسرتن حديد سكة إنشاء بعد إىل املتحدة الواليات إىل

الغربي. االتحادي الهدف عىل داللة ذو
كان وأرال وقزوين والقوقاز فسيبرييا رئيسية؛ عابرة خطوط أُنِشئت آسيا ويف
وتدعيم السوفيتي االتحاد وتكوين الرويس النفوذ لتدعيم اقتصادي اسرتاتيجي دور لها
داخلية وحدة تدعيم إىل الدول سعت أيًضا املستعمرات ويف االشرتاكية، روسيا جمهورية
املختلفني السكان لدى جديدة مشاعر خلقت التي الحديدية الطرق بواسطة للمستعمرة
الجديدة، الدول نشوء عىل شك بدون فساعدت معينة سياسية وحدة إىل باالنتماء
هو كما وأعم أوسع اقتصادية وحدات من أجزاء ن تكوِّ أنها رغم بعضها عن وانفصالها

الجديدة. أفريقيا دول معظم يف الحال

للدولة الداخيل التنظيم مهام (3-6)

من الداخلية الدولة مجهودات مقدار بدراسة السياسية الجغرافيا تهتم ذلك جانب وإىل
إىل تصل بحيث حدودها تضمها التي األقاليم عىل الوحدة من معني نوع فرض ناحية
كذلك واالقتصادية، والسياسية والثقافية واالجتماعية الدينية الوحدة من الصور أقرب
املختلفة أقاليمها سكان والء عىل العمل وهي الخارجية، الدولة مجهودات بدراسة تهتم
روح من أحيانًا األقاليم هذه سكان به يشعر قد ما عىل يطغى الوالء هذا وتجعل لها،
يسوده إقليم عىل — السياسية الوحدة — الدولة تقترص ما نادًرا إذ ضيقة؛ إقليمية
بني الوطنية الوحدة أسس وتوطيد إلنشاء الجهود بذل الدولة من يتطلب لذا التجانس؛
كوجود طبيعية مشاكل تكون قد مشاكل ذلك يف تقابلها ما وكثريًا املختلفة، أقاليمها
برشية مشاكل أو السكان، من خالية مناطق أو أطرافها تباعد أو صحارى أو جبال
املشاكل وتعترب والدينية، واللغوية والتاريخية الثقافية االجتماعية النواحي كتعدد مثًال

األخرى. البرشية أو الطبيعية املشاكل بقية من أبسط االقتصادية
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ذات منطقة ليست فالدولة السياسية، الوحدة هي الدولة تقابل التي املشاكل وأهم
بها واعرتف الدول، مصاف يف مركًزا لها واحتلت اسًما، لها اتخذت سياسية حدود
التي القوى من عدد توافر بفضل وتتبلور تنشأ وحدة ولكنها فحسب، الدويل املجتمع
أو الدولة فكرة القوى هذه مقدمة ويف املختلفة، جهاتها بني العالقات توثيق عىل تعمل
تكمن التي املتميزة الفريدة الفكرة دراسة يجب أنه راتزل ذكر هنا ومن قيامها، سبب

دولة. صورة يف بالسكان عامرة األرض من منطقة أي بقاء أو قيام وراء
أجزاء عدة أو جزء يف تشيع فقد الفكرة، هذه تغلغل مدى يتتبع أن الجغرايف وعىل
قيًما لهم بأن معينة منطقة سكان يشعر فحني الدولة، أنحاء جميع تشمل أو الدولة من
— ونرشها بل — القيم هذه عىل للمحافظة أنه ويرون بهم، خاصة نواٍح يف مشرتكة
وتتحول جريانها، عن تفصلها سياسية حدود ذات متحدة دولة شكل يف يتحدوا أن يجب
إىل األجنبي الحكم من التخلص يف الرغبة تؤدي وقد قوية، دولة إىل السياسية الوحدة
يسبق الدولة ظهور إن بحيث العكس يحدث أو فيها، القومية الروح بظهور دولة إنشاء
بإنشاء طالبت التي أيرلندا هو األوىل الحالة عىل واملثال سكانها، بني القومية الروح وجود

الثانية. الحالة معظمها يف الجديدة األفريقية الدول وتمثل بها، خاصة دولة
يف حدث كما اندثارها بعد موجودة القومية الروح تظل ولكن الدولة تختفي وقد
الدولة أجزاء كل يشكل ال قد بالوحدة الشعور أو القومية الروح أن والواقع بولندا،
منطقة يف القومية مقومات عىل نتعرف أن يمكن وهكذا السياسية، الحدود تعينها التي
ندرس ثم الدولة، أجزاء بني الوحدة قيام إىل أدت التي األسباب عىل آخر بمعنى أو ما
وحدود الدولة حدود بني فنميز املختلفة الدولة أقاليم يف القومية الروح هذه تغلغل مدى
محاولة املوضوع بهذا ويتصل فيه. القومية بالروح يحس الذي الشعب أو القومية
تكوينها يف ال الدولة يف لعبته الذي والدور الوسط أو املركز منطقة تتبع البعض
ليس ولكن املختلفة، جهاتها يف القومية الروح وتأصل ظهور بل فحسب، وامتدادها
متعددة مراكز الوظيفة هذه تتقاسم فأحيانًا املركزية؛ املنطقة هذه وجود الرضوري من
ظهور عن ذلك يغني وال مدريد، يف كما ضعيًفا مركًزا تكون أو املتحدة الواليات يف كما
بعض أن نالحظ ثم ومن املركزية، املناطق هذه تجتذبها التي املناطق يف االنفصال روح
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الدولة

فتعمل املختلفة الدولة أجزاء مصالح يف التفاوت مدى تقدر املركزية وحكومتها الدول
واالستقرار، البقاء للدولة تتيح حتى منطقة لكل خاصة بنظم دستورها يف االعرتاف عىل

كندا. يف كويبك إقليم مثل

هوامش

.Perpillou, Aime V. “Human Geography” London 1966. p. 468 (1)
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السادس الفصل

الدول حياة

مقدمة (1)

املايض ويف تبقى، لكي وتتغذى تنمو أن يجب — عضوي كائن أي مثل — الدولة
وعىل للدولة، الجديدة األرايض لضم باستمرار والقوة النضوج من كلٌّ اشرتك كيف رأينا
مساحة األرايضمن باقتطاع والروحية املادية القوة فقدان يلتقي أو يرتبط كيف العكس
أن النادر ومن بعضها، عىل الدول اعتماد إىل املواصالت أدت الحارض عاملنا ويف الدولة،
املتمدينة الدول عند امليل نجد ثم ومن مساحتها، كانت مهما بذاتها مكتفية دولة نرى
جزئي فقدان مع مًعا هما أو اقتصادية أو سياسية ائتالفات أو اتحادات يف تندمج أن

الجمارك. مجال يف وخاصة القومية، للسيادة

املكان يف النمو (2)

إليهما تصل — هدفني إىل الوصول عىل يعتمد حربيٍّا أو سلميٍّا كان سواء الدولة نمو إن
استيعاب عىل قادرة السكان قليلة أو خالية حرة أرض (١) وهما: — مًعا أو مستقلني
القومية. املصادر لتدعيم جوهرية مصادر أو تجارة طرق (٢) الزائدين. السكان هجرة

مختلفني: سياسيني تركيبني إىل تؤديان بوسيلتني املطمحني هذين تحقيق ويمكن

الضم استمرار يمكن أنه بمعنى نهاية؛ ال ما إىل املجاورة األرايض ضم يمكن (أ)
القارية اإلمرباطوريات ذلك ومثل قارة، بعض أو قارة تغطي قد شاسعة ملساحات
وحديثًا واملغولية، والرومانية الفارسية اإلمرباطوريات الوسطى العصور ويف القديمة،

السوفيتي. واالتحاد املتحدة الواليات
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األم الوطن من املهاجرين املستوطنني بواسطة إما البحار عرب مستعمرات إيجاد (ب)
واالقتصادي والترشيعي العسكري الحكم من شكل بإنشاء وإما الخالية، األرايض إىل
املستعمرات، صاحبة الدولة اقتصاديات لتنمية املستعمرات يف السكان استقالل ن يؤمِّ
كاألثينيني والحديثة؛ القديمة الكربى االستعمارية اإلمرباطوريات نشأت الطريقة وبهذه
الفرنيس التجمع — والفرنسيني — حاليٍّا الكومنولث — واإلنجليز واإلسبان والربتغال

.Communauté

اإلمرباطورية فمهد صغرية، بدايات من تنشأ الدول أن نجد العموم وجه وعىل
من بابل إمرباطورية ونمت زاجروس، وجبال الفرات بني ضيًقا نطاًقا كان اآلشورية
من رافد عىل — خوتان واحة من والصينية التيوم، إقليم من والرومانية بابل، مدينة
الحية بالخلية الوالدة الجديدة الدول O. Maull ويقارن — الرشقية تركستان يف تاريم
واملراعي الغابات وأعضاؤها الزراعية، األرايض يف املستقرين السكان مراكز فهي نواتها؛

والجبال.
تسجيلها إمكانية برغم معروفة غري الدول تدهور تحكم التي القوانني تزال وال هذا
داشيا بضمها امليالد قبل الثاني العام أول يف ذروتها سجلت الرومانية فالدولة تاريخيٍّا،
الصغرى، آسيا يف أوصالها تقطيع بدأ ثم والعراق، وأرمينيا العرب وبالد سوريا وأطراف
الربابرة هجوم فقبل تماًما، انهارت قد اإلمرباطورية كانت حتى قرنان يمض ولم
األباطرة قيادة وتحت ٢٣٥م عام حوايل ويف طويلة، بمدة بدأ قد الداخيل التحلل كان
األطراف وهددت السياسية، القوى عىل للحصول تناضل األقاليم كانت العسكريني،
Dioclet يد عىل اإلمرباطورية تقسيم يؤدِّ ولم ويضعف، يقوى كان االتجاه وهذا القلب،
بفصل للتجزئة حاسمة خطوة اتخذت ٣٩٥م سنة ويف االتجاه، هذا عكس أو قلب إىل
الشمال من الحدود يعرب العدو كان الذي الوقت يف الروماني الغرب من الهليني الرشق

والرشق.
األندلس خسارة من ابتداء بالتجزئة العربية اإلمرباطورية انهارت الطريقة وبنفس
وكردستان ،٨٧٢–٨٩١ وبرقة ومرص ،٨٠٠ املغرب وبقية ،٧٩٠ واملغرب ٧٥٥م،

إلخ. … ٩٣٤ والفرس
مركز عىل تحصل أن عليها كان تبقى أن تريد التي الدول أن املالحظة واقع ومن
تسيطر أن حاولت الدول فمعظم اقتصادياتها، بذلك تقوي وأن التجارة، طرق عىل هام
نشاطها من كبريًا جزءًا خصصت الدول من وكثري وطرقها، التجارة حقل عىل سياسيٍّا

البحر. عىل لها منفذ إىل للوصول
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التجارة يف التحكم يف الفرس رغبة هو وفارس Medes امليديا نمو أسباب أحد
الدول حاولت رشملان دولة تقسيم أثر وعىل إيجه، بحر عىل اإلغريق يحتكرها التي البحرية
إىل للوصول بروسيا ناضلت وكذلك بحرية، منافذ إىل الوصول ذلك عن نجمت التي الثالث
الربوس Grand Elector األكرب املنتخب حصل ١٧ القرن منتصف ففي بحرية؛ واجهة
لربوسيا األكرب فريدريك حصل ١٨ق.م عام خالل ويف الشمال، بحر عىل أمدن ميناء عىل
القرن منتصف ويف واألودر، بومرانيا من جزء وعىل األودر، مصب عىل ستتن ميناء عىل
الدانمرك، جنوبي البلطيق مداخل يف لتتحكم وهولشتني شلزفيج بروسيا ت ضمَّ ١٦م

الشمال. بحر ركن عىل قوية قاعدة عىل وللحصول
واجهتها إلطالة مستمرة جهوًدا تواصل املجرية النمساوية اإلمرباطورية ظلت كذلك
ضم طريق عن سالونيكا احتالل ومحاولة ،١٩٠٧ عام والهرسك البوسنة بضم البحرية
بولندا أخرى: كثرية أمثلة وهناك لها، محمية إىل ومقدونيا الرصب تحويل األقل عىل أو
املستمر روسيا سعي الداللة ذات األمثلة من ولكن أمريكا، يف وبوليفيا أوروبا يف وبلغاريا
زحزحة أوًال الكبري: القاري حجمها مع متناسب مفتوح بحري منفذ عىل للحصول
السويد ادعاءات بذلك معرتضني البلطيق إىل ثم األسود، البحر إىل والوصول األتراك
وأخريًا فنلندا، حساب وعىل مورمانسك ثم أركانجل صوب الشمال وإىل وفنلندا، وأملانيا
وبناء الصني من اليابان بحر عىل الساحيل النطاق عىل بالحصول األقىص الرشق إىل

فالديفوستك.
التي القوية فالدولة للتوسع، أخرى خطوة غالبًا يعترب بحري منفذ إىل والوصول
نجد هذا وعىل الساحل، خط كل عىل قبضتها تقوية إىل تسعى بحري حوض عىل تطل
البحر كل عىل الرومان واستوىل إيجه، وجزر سواحل معظم عىل نفوذها تمد أثينا دولة
ملوك حكم ١١ق.م عام ويف والدانوب، الراين إىل شماًال األلب يعربوا أن قبل املتوسط
ويف ١٣ق.م، عام يف البلطيق عىل نفوذهم وامتد الشمال بحر سواحل معظم الدانمرك
بحرية إىل البلطيق وتحويل الدانمرك طرد يف السويد ملوك نجح ١٧ق.م عام منتصف

عمليٍّا. سويدية
البحار إىل والحيازة التملك بعني النظر إىل — ذلك من أكثر — القوية الدول وتميل
ِملٌك أنه عىل إيجه بحر إىل تنظر كانت بيزنطة مثًال وبحارتها، أساطيلها تعربها التي
،«Mare nostrum «بحرنا اسم املتوسط البحر عىل الرومان وأطلق ١٢ق.م، عام يف لها
اإلنجليزي القنال أو املانش بحر يسمى أن يفضلون ١٦ق.م عام منذ إنجلرتا ملوك وكان
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مضيق اإلنجليزية تسميتان: له بالشمال املانش يصل الذي واملضيق «قناتنا»، باسم
الحيازة نظرة إىل شك بدون يرمز وهذا ،Pas de Calais كاليه مضيق والفرنسية ووفر،

واسعة. إقليمية غري مياه عىل دولة لكل التي
القرن منذ خطرية دولية منازعات إىل أدت قد الحيازة ونظرات االدعاءات وهذه
التجارة احتكار محاولة واإلسبان الربتغال بدأ حينما وذلك اآلن، حتى عرش الحادي
كاملتوسط مقفلة شبه بحار عىل مطلة دول من البحار عىل السيادة تبدأ وعادة البحرية،
قربص مثل بداية كنقطة أيًضا تستخدم الجزر وكانت املفتوحة، املحيطات إىل تمتد ثم
وإيطاليا، للرومان ورسدينيا وكورسيكا وصقلية لألثينيني وسامليس والبطاملة للفينيقيني

الفرعونية». ملرص وكريت «قربص
للدولة املقابل الساحل عىل السيادة تأسيس هي الحاسمة الخطوة كانت وعادة
ملرص بالنسبة فينيقيا وساحل لإلغريق بالنسبة الصغرى آسيا ساحل مثل البحرية
بالنسبة الرشق ثم الغربي املتوسط وسواحل لقرطاجة، بالنسبة املتوسط غرب وسواحل

لروما.
والربتغال، الربازيل الجديدة: الشواطئ عىل مستعمرات إنشاء هي التالية والخطوة
دائًما هناك ولكن لإلسبان. بالنسبة الالتينية أمريكا سواحل والهولنديني، أفريقيا جنوب
عىل مستعمرات (إقامة واألخرية الجزيرة) (احتالل األوىل الخطوة بني وسط خطوات
رودس – قربص – صور أخرى: إىل جزيرة من تقدموا الفينيقيون البعيدة)؛ السواحل
– رسدينيا – صقلية – قرطاجة بنتالريا مالطا – باروس – مالوس – تريا – كريت –

البليار.
وأيرلندا، والهربيدز وجرينالند وأيسلندا وشتلند فارو جزر النورمان احتل كذلك
التجاري األطلنطي طريق عىل فرد كيب جزر ثم ماديرا ثم باألزورس بدءوا والربتغال
— ومولوكوس ملقا ثم — سرييالنكا — سيلون عىل سيطروا أخرى مرحلة ويف البحري،
النمط الهولنديون واتبع أفريقيا، سواحل من بعض عىل أنفسهم ثبتوا أن بعد — مولوقا
وسومطرة ورسيالنكا وموريشس هيالنة وسانت ساوتومي يف أنفسهم فثبتوا نفسه
وهولندا إسبانيا من البحرية الزعامة بريطانيا ورثت أن وبعد وفرموزا. وتيمور وجاوة
والبحر املتوسط البحر عىل لها قالًعا وأسست االسرتاتيجية واملواقع الجزر عىل استولت

الهندي. واملحيط األحمر
جزيرة باحتالل يبدأ بحرية كدولة املتحدة الواليات توسع نجد الحديث العرص ويف

والفلبني. وجوام وهاواي وبنما بورتوريكو
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القوانني تنظمه أو يتصارع، ما كثريًا الكربى الدول نفوذ نجد املجال هذا يف ولكن
نفوذ تحدد أن حاولت كما املحيطات، حياد عىل االتفاق فيها ما أهم كان التي الدولية

اآلن. حتى عليها متفق غري االتساع حيث من لكنها اإلقليمية، باملياه الدولة

االقتصادية العوامل (3)

فقط، املحلية مواردها عىل تعيش أن السكان الكثيفة الدول عىل دائًما الصعب من
فمنذ القديمة، الدول عرفتها حقيقة الدولة أرض من أوسع اقتصادية أسس إىل فالحاجة
الالزمة األخشاب مصادر لتأمني الليفانت ساحل إىل مرص توسعت مضت سنة ٤٥٠٠
كان ثم ومن الغابي، املظهر ذات املناطق عىل اهتماماتها وركزت املرصي، األسطول لبناء
املرصيون يحصل ولكي الحايل، لبنان ساحل منطقة حول كثيًفا الفرعونية مرص اهتمام
إىل مستمرة بصفة رقعتهم وسعوا الكريمة واألحجار املعادن من آخر وعدد النحاس عىل
— شارملان مملكة قسمت التي ٨٤٣م فردان معاهدة ونصت ٣٠٠٠ق.م عام منذ سيناء
كلٍّ حدود عىل ولويس، ولوثر شارل الثالثة: أحفاده بني — وجرمانيا لوترنجيا فرنسا،
القمح وحقول الطينية، الشمال سهول يف للخيول املراعي لهم تضمن الثالث، املمالك من
الجنوب. يف املتوسط والبحر الراين عىل الكروم وحدائق الداخل، يف اللومية الرتبة عىل

والسهول الجبال يف الفالحون يخصص أن عىل سويرسا أرصت ١٧م القرن ويف
وكانت املجاعات، رش ويقيهم الناس استهالك اإلنتاج يكفي حتى الحبوب لزراعة األرض
نفوذها بمد األقاليم من إقليم يف اإلنتاج أنواع من أيٍّ يف النقص تأمني إىل تلجأ الدولة
توسعت فنيسيا دولة فإن وهكذا إليها، وضمه املجاور إنتاجها إقليم أو أقاليم عىل
لبناء الالزم بالخشب تمدها البوسنة معينة: احتياجات تأمني أجل من األدرياتيك عىل
إيونيا وجزر باألبقار، األلبية الجبلية واملناطق بالخيول، تمدها ودملاشيا األساطيل،

والنبيذ. بالفواكه
— إرشافها تحت — تمدهم لكي ١٦م القرن يف مستعمراتهم األوروبيون أسس وقد
االقتصادي املبدأ وكان ذلك، وغري والفضة والذهب الكريمة واألحجار والتوابل بالسكر
ألفريقيا الحقيقي األوروبي االحتكاك بداية كانت ثم ومن الرخيصة، العمالة هو الرق وراء
والفضة الذهب وكان االقتصادية. الثروة مراحل أعىل وهي البرشية، الثروة عىل الحصول
— املدارية للمنتجات والحاجة الوحيش، الغرب صوب األمريكي التوسع وراء والنحاس
املطلة الجنوبية الواليات إىل املستوطنني اندفاع وراء كانت — برتول أرز، سكر، قطن،
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لوجود باإلضافة منها التوايل عىل واملكسيك اإلسبان فرنسا وطرد املكسيك، خليج عىل
الرقيق.

منذ الجديدة املضافة املنتجات من مزيد إىل مستمرة بصفة الحاجة ازدادت ولقد
حاجة تظهر الصناعية الدول يف مستمرة بصفة جديدة آالت صنع أمكن حيث ١٩م القرن
صناعة بدأت وحينما لتصنيعها، الخامات من وجديدة مختلفة أنواع إىل أيًضا مستمرة
من أول اإلنجليز كان أوروبا أغنام تقدمها التي األصواف من املزيد تستهلك النسيج
ويوضح وأفريقيا، كأسرتاليا املستعمرات يف النائية البقاع يف الواسعة املراعي آفاق فتحوا
السكان اعتماد تزايد ومع اإلنجليزية. األصواف لصناعة املنطقتني هاتني أهمية مدى هذا
وللخامات الغذائية لحاجاتهم الزراعية املنتجات وفاء وقلة الصناعة، عىل األوروبيني

الخارج. من األشياء هذه عىل الحصول الرضوري من أصبح الصناعية،
الدول يف تصنَّع املستعمرات من املستوردة الخامات أن االقتصادية الدائرة ويكمل
حقوق من لديها ما بقوة منتجاتها من جزء بتوريد تقوم التي املستعمرات، صاحبة
املركنتالية عهد ففي املنتجات، لهذه سوًقا تضمن وبذلك املستعمرات، شعوب إىل سياسية
الخامات مصدر وظيفة للمستعمرات يرتكون األوروبيون كان — األول االستعمار —
Pitt بت وليام ذلك عن عربَّ وقد الصناعة، باحتكار تماًما ألنفسهم ويحتفظون فقط،
نفسها عىل — حاليٍّا املتحدة الواليات — األمريكية املستعمرات أخذت «إذا قال: إذ
القوة ثقل بكل تشعر أجعلها سوف فإنني الحصان؛ حدوة حتى أو الجوارب صناعة
كانت كوريا لكن ،١٩٠٧ كوريا تحتل اليابان جعلت السوق إىل الحاجة إن الربيطانية.»
القسوة، بهذه املستعمرات يف تتحكم الدول تعد لم الوقت مرور ومع بالسكان، مزدحمة
الصلب/النسيج — استقاللها قبل الهند مثل الصناعة تدخلها بدأت املستعمرات وبعض
بني االئتالف تدعيم وسائل أقوى أن اليوم حتى نرى ذلك ومع — االسترياد من بدًال
بينها. فيما تتعارض وال بعضها تكمل التي االقتصاديات تخلقه الذي ذلك هو الدول

الدول تطور الدول: من مختلفة أنواع (4)

عند الخلية» «دولة يسمى الذي ذلك هو للدولة شكل أوضع إن األملان الجغرافيون يقول
العشائر عند الحال كان كما القرية، أو القبيلة أو العشرية من ويتكون البدائي، املجتمع
لهجة أو لغة منها كل تتكلم التي والقزمية األسرتالية املحلية املجموعات أو األسرتالية
القرية كانت ميالنيزيا أو الجديدة غينيا يف املستقرة الزراعية املجتمعات وعند خاصة،
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وحدات أيًضا ن تكوِّ الغابات داخل القرى كانت الهند جنوب ويف السياسية، الوحدة هي
كاليفورنيا. وأمريند أمازونيا يف وجدت األشكال هذه ومثل مستقلة، سياسية

الصغرية املدن مجتمع إىل القرية مجتمع من السيايس الشكل هذا تطور وقد
يف اآلن حتى ظهوره ويمتد الوسطى، القرون حتى استمر الذي القديمة العهود يف
ليختشتاين أوسع نطاق وعىل مارينو، وسان وموناكو أندورا إمارات مثل مبعثرة صورة
الناجم السيايس التجمع نجد الخلية» «الدولة وبعد الفاتيكان. ما وبصورة ولكسمبورج،
عن نشأت أثينا فدولة به، بأس ال قدر ذات مساحات يف خاليا دول عدة ارتباط عن
إمارات سبع تجمع نتيجة إسربطة وظهرت أتيكا، إقليم يف سياسية خاليا ثالث تجمع
الزنجية أفريقيا وممالك وروما ميكروتيزيا وتوحيد هاواي، دولة يف الحال وكذلك صغرية،

الجديدة. الدول إىل أخرى ودوًال أقاليم ضمت حروب نتيجة جاءت كلها املختلفة،
كما مختلفة، إمارات أو أجزاء لضم العملية هذه من أعقد كانت القديمة والدول
ونمو بدايات عن الكثري نعرف ال ونحن السيايس، للتنظيم جيدة أفكار عىل تنطوي كانت
والعراق كمرص الشكل؛ واحية جافة مناطق يف كانت وكلها الكافية، بالدرجة الدول تلك
ماول أوتو ويميز مبتكرة، بوسائل الزراعة يف الري اتبعت كلها لكنها والصني، والهند
البناء متغرية غري تاريخها طوال ظلت التي القديمة الدول هذه من أنواع عدة O. Maull
يف الجمود من الحالة هذه إىل تدهورها أسباب نعيد ولعلنا التفاصيل، اختالف برغم

تطورها. نقص وبالتايل البنائي الشكل
والفرات النيل دول نشأة إىل أدى الذي ذلك القديمة الدول من رشقي» «نوع هناك
تقفلها كانت وكلها العالية، املدنية الحياة من بؤرات ثالث ن تكوِّ كانت التي والسند
مرص الحضاري؛ العالم هذا وسط يف العراق سهل ويقع والصحارى، الجبال وتحميها
نظمت قد بابل كانت امليالد قبل الثالثة األلف ويف منه. الرشق إىل والسند الغرب إىل
عىل تشتمل وكانت الخارج، إىل منتجاتها صدرت للصناعة مركًزا وأصبحت للري، وسائل
الدول توحيد إىل تسعى وكانت بعضها، تحارب صغرية مدن ممالك منها كلٌّ مدن عدة
العراق دول صادفت وقد املتوسط، البحر إىل العربي الخليج من تمتد واحدة دولة يف
املنطقة، هذه يف السيايس للنفوذ وتقلص مد من السياسية التقلبات من الكثري القديم
بدور العراق دول قامت والغرب الرشق بني القديمة التجارة طريق طول عىل وبوجودها
كجزء املنطقة دخلت أن وبعد سنة، ٢٥٠٠ ملدة املعروف العالم يف التجاري الوسيط
التجاري املوقع هذا يف ظلت والعربية واإلغريقية كالفارسية أوسع إمرباطوريات من
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أسسه عىل ديني إقطاعي اجتماعي بناء عىل اإلبقاء من العراق دول مكن الذي العظيم
الذين الهوامش سكان ومن الرقيق من هائلة أعداد العمل مصدر وكان االقتصادية،

الداخل. يف للعمل تجلبهم الدول كانت
من لحركات بداية أراضيهم من وطردهم السكان توزيع إعادة أعمال وكانت
القادمني العرب توغل فمثًال عليها، اإلرشاف عىل قادرة السياسية السلطة تكن لم الهجرة
قوة الدولة يعطي كان مما متتابعة، موجات يف الدولة داخل إىل الفقرية الصحارى من

الوقت. لبعض مضافة
يف ولدت فقد الرشقية، القديمة الدول لنوع آخر نموذًجا آشور دولة وتعطينا
املستمرة الحرب إىل البداية من مضطرة بذلك وكانت للعراق، الرشقية الجبال سفوح
يف الجبلية املمرات عرب يأتون كانوا الذين املتنقلني البدو وعصابات الجبال سكان مع
أرمينيا من وأجزاء عيالم مع مستمرة آشور حروب كانت السبب ولهذا وميديا، أرمينيا
اجتماعي تركيب عىل دولتها بنت قد آشور أن يبدو بابل، عكس وعىل الرحل. هؤالء لصد
املالك، الفالحني من متسانًدا جيًشا يكونون الذين الصغار األحرار املالك ائتالف قوامه
بغرض ولكن آلشور، جديدة مساحات ضم بغرض يكن لم بابل مع الرصاع أن ويبدو
سارجون أكمل وقد الدولية، التجارة طرق احتكار يف لبابل قوي مركز عىل الحصول
بأكثر تُقدر األرض من هائلة مساحة فوق امتدت التي اآلشورية اإلمرباطورية الثاني
وأطراف وأرمينيا وفلسطني سوريا ذلك يف بما املتوسط إىل بابل من كم٢ مليون من
غريت وقد مرص، أرسحدون امللك وأضاف وقربص، العرب بالد وشمال الغربية فارس
حدث كما — آشور قوة يف سببًا كان الذي االجتماعي الرتكيب الشاسعة املمتلكات هذه
أمالك فيه بدأت الذي الوقت يف آشور فالحي جيش محل املرتزقة جيش فحلَّ — روما يف

وبابل. وميديا مرص يف حدث كما اآلشوريني وطرد الثورة يف الخارجية آشور
مركز بنقل البداية يف اكتفت فقد آشور ورثت التي وفارس ميديا إمرباطورية أما
ذلك بعد الفرس سارع وقد اإليرانية، الهضبة إىل العراق سهول من السيايس الثقل
والسند وطوران الغرب، يف الدانوب إىل وصلوا أن إىل آشور من أكثر الدولة رقعة بتوسيع
إىل آسيا وسط ومن السند إىل الدانوب من فارس بلغت ازدهارها عرص ويف الرشق، يف
املتحدة الواليات مساحة عن ٪٣٠ ب أقل — كم٢ ماليني خمسة عن زادت مساحة يف برقة

حاليٍّا.
طريق وعىل واملتوسط األحمر البحر بني خصيب زراعي مهد يف نشأت فقد مرص أما
فاتسعت العراق دول ضعف من استفادت وقد واملتوسط، العرب وبالد الهند بني التجارة
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إال الثالث، تحتمس عهد يف الفرات إىل ووصلت سوريا عىل سيادتها وفرضت حدودها
يف وقبعت املتطرف ملوقعها الدويل التجارة طريق يف تماًما تشارك لم املجموع يف أنها
أوقات يف إال نفوذها تمد ولم أطول أزمانًا حضارتها فاستمرت املحمي، الخصيب الوادي

النيل. عرب الحقيقي االتجاه كانت أفريقيا — معينة
الغربية الحضارة تأثري تحت يمتد كان آخر حضاري مهد نما والسند البنجاب ويف
االجتماعي البناء شكل وتحت — والهند الصني — بعد فيما الرشقية ثم — العراق —
هذه كانت ذلك ومع النشأة، منطقة خارج كثريًا السند حضارة نفوذ يمتد لم الطبقي
توسيع إىل أدت آسيا رشق جنوب يف الدول من مؤقت لعدد نشأة مكان الحضارة
أصبحت امليالدي األول القرن يف الصينية. الحضارة أعتاب إىل الحضاري الهندي النفوذ
كانت بعد وفيما الهندية، للحضارة مزدهًرا فرًعا األدنى امليكونج عىل Unan مملكة
مملكة عليها تغلبت حتى ١٥م القرن إىل ٢ القرن من استمرت التي Champa مملكة
وحياتها فيهما الحكم طبقة وكانت Peguو برما ممالك نمت نفسه الوقت ويف أنام،
إنشاء م األول القرن يف أكمله قد لإلغريقي املشابه الحضاري االستعمار فهذا هندية،
منطقة ويف الحالية، إندونيسيا ومعظم وجاوة سومطرة احتلت التي Majapahit مملكة
املنطقة يف التاي غزو بواسطة ١٣م القرن خالل الهندي العنرص انصهر الصينية الهند

الرشقية. املنطقة يف واألناميني والغربية، الوسطى
اإلغريق من كلٌّ يمثله الذي املتوسط البحر نوع هو الدول من الثاني النوع
لكن الرشقية، لإلمرباطوريات الشكل يف مشابهة اإلسكندر إمرباطورية وكانت والرومان،
اندماج عىل ساعدت التي املدن بناء بدأ السكان طرد من فبدًال مختلف، االجتماعي البناء
جزءًا الصغرى ومرصوآسيا سوريا ظلت سنة ألف وملدة الهلنية، املدنية ونرش الحضارات
مزدهرة إغريقية مدنًا وأنطاكية اإلسكندرية وأصبحت املتوسط، البحر حضارات من
اتجاهها املناطق هذه تغري ولم ذاتها، وأثينا كورنيث مثل اإلغريقية املدن بعض من أكثر

املنطقة. وتعريب اإلسالم انتشار بعد إال الحضاري
املواطنني من املتكونة املدينة حضارة أساس عىل أيًضا الرومانية الدولة قامت ولقد
ومما األحرار، املواطنني املزارعني ومن أيًضا هؤالء من يتكون الجيش وكان األحرار،
وقد الربية، الطرق وبناء التجارة وطرق املتوسط البحر عىل سيادتها اإلمرباطورية دعم
إمرباطورية من بقليل أقل أي كم٢؛ ماليني خمسة حوايل قدرها مساحة عىل روما انترشت

أوروبا. وسط إىل املتوسط البحر حدود خارج أيًضا انترشت وقد اإلسكندر،
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كوملبس قبل األمريكية الدول

البدائي، السيايس التنظيم من كثرية مناطق وسط املنظمة الدول من آخر نوع هناك
يف العالية الهضاب كان الدول هذه ومهد القديم، العالم دول تشابه مجموعها يف وهي
االستقرار عىل املتوسط النباتي والنمو املناخ تعدل ساعد حيث األمريكي، املداري النطاق
األساسية والسمة األنديريو، يف واألنكا الوسطى املكسيك يف األزتك دولة كنشأة الزراعي،
الجمود شديد اجتماعي سيايس لنظام مكونني يجعلهم مما ديني عسكري بناء هي
من بالفرد فيها ى يُضحَّ ديكتاتورية دوًال أنشئُوا من أول أنهم املحتمل ومن والرصامة،
يقدمه وما املجتمع يقررها وحياته العجلة، يف صغريًا عنًرصا كان فالفرد املجتمع، أجل
سالالت من دائرته يف يضمه بما الشيوعية الدولة من الكامل النوع هذا وظائف، من له
ضيقة. واقتصادية جغرافية أسس عىل بني أنه برغم طويلة فرتة استمر مختلفة ولغات
الخاليا، لتأمني الحصون من وسلسلة قوية جيوش تدعمها الدول هذه كانت
مرتبطة الوحدات هذه وكانت اإلمرباطورية، ن تكوِّ التي املتباعدة املتعددة الوحدات
طرق شبكة ذلك إىل يضاف النمل، تجمع يشابه اجتماعي تركيب بواسطة بالدولة
أيًضا ويضاف األنكا، إمرباطورية إىل ترمز التي هي الرومانية الطرق مثل واسعة
أعطاهم قد الضخم الوحدوي الرتكيب هذا لكن موحدة، كلغة Quechua لغة استخدام
قومي تقليد وال حضارية وحدة منها تنبع فلم والقوة، والرتابط للتوحيد خادًعا مظهًرا
يحقن أن يمكن كان تطوريٍّا مبدأ تتخذ لم ألنها املمالك؛ هذه هلكت لقد روحية، قوى أو
الخارجية الضغوط عند انهارت ولهذا جديدة، تركيبية وتغريات جديدة بقوى الدولة

ا. تامٍّ انهياًرا

القديم العالم يف الوسطى العصور إمرباطوريات (5)

تحرك من أساًسا انبثق الدول من جديد نوع نشأ القديمة اإلمرباطوريات سقوط بعد
أوروبا يف الدول هذه تاريخ ويختلف الواسعة، الهجرات من موجات صورة يف الناس

آسيا. يف عنه
الغربيني القوط مثل االنهيار رسيعة التنظيم هامشية عديدة ممالك ظهرت أوروبا يف
دخلوا الذين الرشقيني والقوط إسبانيا، إىل — تولوز — فرنسا جنوب من تحركوا الذين
تؤمن أن عىل أو التطور عىل قادرة تكن لم الدول هذه الدانوب، من قادمني إيطاليا
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ساكسون، واألنجلو بورجاندي ممالك عىل ينطبق ذلك ومثل وبنائها، لنموها ثابتًا أساًسا
لإلدارة أسس من خلفته وما الرومانية الدولة إىل جذوره يمد أن يريد كان منها وكلٌّ
ووحدات خاليا عدة املمالك هذه يف كونت وقد والعلماني، الديني امليدانني يف والحكم
عىل وال املوارد، هذه عىل اإلبقاء أو االقتصادية مواردها استيعاب عىل قادرة غري طفيلية

كاٍف. جيش وجود لعدم وذلك األصليني، سكانها
غزواتها بعد املتوسط حوض يف الجرمانية والدول القوى كل برسعة اختفت ولقد
تكن لم حضارية ملنطقة اصطناعية إضافات عن عبارة كانت ألنها للمنطقة؛ الرسيعة

الرشق. يف الصليبيني دول حال كان أيًضا وهكذا وهضمهم، لتقبلهم مستعدة
لو كما طويل، دوام ذواتا دولتان وأهمها استقراًرا أكثر دول نشأت فقد آسيا يف أما
الرومانية للدولة الطويل البقاء خالل من آسيا سكان بني بقي قد الكبرية الدول تقليد أن
املفاهيم عىل الدولة بناء يف املسلمون نجح بيزنطة حدود ووراء الرشقية-البيزنطية،
ومن أفريقيا، أواسط إىل وإندونيسيا املاليو من اإلسالمية التعاليم نرشت التي الرشقية
تعيش أُسسه زالت ما الذي الجديد السيايس البناء هذا آسيا، أواسط إىل الهندي املحيط
اتجاهني يف الجزيرة من العرب خرج وقد الدينية، بالخلفيات ارتباط أوثق ارتبط قد معنا
آسيا ووسط فارس بالد اتجاه يف الجديدة: االجتماعية الدينية بالدعوة مسلحني عارمني
عىل السيادة تمت وبذلك وفرنسا، أوروبا وجنوب أفريقيا مرصوشمال اتجاه ويف والهند،
طليعة كانوا البدو العرب أن وصحيح والبحرية، الربية وطرقها الدولية التجارة نظم
االقتصادية الحياة إعادة عىل بناء إال يتم لم اإلسالمية الدولة استقرار أن إال التوسع هذا

األساطيل. وبناء التجارة طرق وفتح املدني، والعمران الري ومشاريع الزراعية
نمط من الكثري اقتبست قد — العباسية وخاصة — الخالفة دولة أن وبرغم
كان فقوتها جديًدا، سياسيٍّا عنًرصا أضافت أنها إال ومقدونيا، فارس يف الرشقية الدولة
إىل أدى مما والصحراء؛ املتوسط البحر ووديان سهول بني الطبيعي موقعها مصدرها
جزءًا أنفسهم وجدوا البدو ألن ذلك القديمة، املمالك تقلق كانت التي البدو غارات توقف
الدولة هذه حماة وظلوا األوفر، بالنصيب إنشائها يف أسهموا الذين هم أو الدولة، هذه من
تجميع وأقدم أول هي عامة العربية الدولة فإن وبذلك أيًضا، البدو الرتكمان ضم مع

والزراع. الرعاة منهما: كلٍّ حياة أسس بحكم متعاونتني برشيتني ملجموعتني
الثورات إىل النائية املناطق عادت وبذلك طويلة، ملدة قويٍّا يكن لم التكامل هذا لكن

مختلفة. أوقات يف صغرية دول وظهرت واالنفصال،
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إسالمية أخرى ممالك نشأت األندلسية أو الرشقية الكبرية اإلسالمية الدولة خارج ويف
األفريقي السفانا نطاق يف ممالك املدن: وحياة اإلقطاعي الرتكيب من أسس عىل مبنية
والبورنه واملاندنجور املوىس محلية: وممالك الفوالني، وستفاي ومايل وغانا كالفنج
وبعض السكانية والحركات بالهجرات تأثرت وممالك ودارفور، وواداي وباجرمي وكانم
الخالفة انهيار بعد عدة سلطنات نشأت آسيا ويف واليوربا. كاألشانتي اإلسالمية التعاليم
وزمباوا ملبوك من انترشت التي Sula wesi Gowa وجوا مكرس سلطنات العباسية:

.١٦-١٧ القرن خالل وقلورس
الشكل قارية كبرية دولة آخر أنشئُوا الذين املغول تيار أمام بغداد خالفة سقطت
أنقاض عىل نشأت التي الرتكية الدولة واالتساع الضخامة يف ورثتها القديم، العالم يف
وكان املتوسط، وحوض أفريقيا وشمال آسيا غرب يف اإلسالمي العالم واحتوت بيزنطة
يف قوية جذور له وليس العسكرية القوة عىل قائًما والرتكية املغولية الدولتني نظام
محلية مجتمعات أو قبلية لحياة وإداريني حكام إىل الرتك تحول وبذلك الناس، أو األرض
بانفصال العثمانية الدولة جذور تدمري إىل ذلك أدى وقد قديمة، قومية صبغات ذات

األخرى. تلو الواحدة الذاتية السياسية الوحدات
بدأت الرومانية الدولة أنقاض فعىل مختلًفا، السيايس التطور كان أوروبا ويف
حضاري برتاث بارتباطها للدولة قيمة معطيًا برسعة، القوميات أسس عىل الدولة إقامة
االقتصاد بتطوير واهتمامات والوطن األسالف أرض عىل مؤسس واقتصاد سيكولوجي
بقيت أنها إال واضحة حدود ذات جزيرة كشبه الجغرايف إيطاليا شكل وبرغم ونظمه،
الجرمانية، اإلمرباطورية من جزءًا أصبح الشمايل القسم مجزأة، مقسمة طويلة لفرتة
ظلت األخرى هي وإسبانيا بيزنطة، حكم تحت طويلة لفرتة الجنوبي القسم ظل بينما
وتافارا أستوريا يف الشمالية الجبلية العزلة مناطق وكونت جزئيٍّا، اإلسالم تأثري تحت
توحيد يف ينجحوا ولم مسيحية، إمارات عدة وليون — قشتالة — وكاستيل وأراجون

دولتني. إىل انقسمت ذلك ومع قرون، بعد إال املسلمني وطرد الجزيرة شبه
عكس فعىل انتظام، يف قومية دولة تكوين يف الدول أرسع فكانت فرنسا أما
قوية روابط تقيم — الفرنجة — الفرانك دولة قبائل نجد الربابرة أقامها التي الدول
حافظ كذلك امليز، منطقة يف نشأت Pepin أرسة مثًال عليها، نشأت التي باألرض
العالم يف املديني واالقتصاد الرومانية الغالية الحضارة مع وثيقة روابط عىل الفرنجة
العسكري الغزو عىل قائمة غري الفرنجة لدولة السياسية التوسعات وكانت الروماني،

118



الدول حياة

املريوفيني االستقرار من وحدات بناء بواسطة مسبقة استعدادات عىل مبنية بل فقط،
التي املسيحية إىل للفرنجة الرسيع التحول هذا ويفرس الغال، بالد داخل Merovingian
عند البداية يف للفرنجة: السيايس التطور دراسة ويمكن مًعا، واملحكوم الغالب ربطت
الكاروليني حكم ظل ويف األحرار، الفالحني من طبقة الحكم أمنت املريوفينية القوة نشأة
من األرايض مالك صفة لها دينية أو علمانية أرستوقراطية إىل الحاكمة الطبقة تحولت
األقاليم بني واضح انشقاق حصل للفرنجة البطيء التطور وخالل املتوسطة، الطبقة
مثل الصبغة الجرمانية واألقاليم جانب يف وبرجاندي Neustria مثل الصبغة الرومانية
الحدود تخطيط يف بوضوح السياسية الشئون يف الساليل االختالف وظهر Austrasia
ظلت بينما وانهارت، رسيعة دويالت ظهرت — أوروبا وسط — الرشق ففي األقاليم، يف
لتنفصل فرنسا أعد سيايس عنرص بذلك وقوي والشمال، الغرب يف طويلة لفرتة الدولة
برجندي مملكة مثل مؤقتة حاجزة دول ظهرت القوى هذه وبني وإيطاليا. أملانيا عن

وجادة. رصيحة القومية االختالفات فيها تصبح التي األوقات يف والرل
فإننا التاريخ، ضوء عىل تُدرس أن يجب السياسية الجغرافيا بأن هذا وتلخص
ويموت، ويعيش يولد الذي الحي بالكائن الدولة بمقارنة ومجردة مبسطة صورة نكسب
املادية للمستويات تبًعا تقوم الكربى الدول يف الحياة فظروف رضورية، احتياجات وله
األرض سطح عىل وحياتهم الناس لعالقات العام والتنظيم البرشية للمجموعات والخلقية
والدولة الحي، بالكائن مقارنتها يمكن البرشية كل أن والحقيقة املختلفة، األوقات يف
السالمة تأمني أحيان يف ووظيفتها الظروف، بتغري تتغري مؤقتة وسيلة سوى ليست
غني روحي أو مادي تركيب نرش عىل املساعدة أخرى أحيان ويف العامة، الوراثة وحماية

«الرتاث».

الحديثة الدول (6)

التي تلك عن تماًما مختلفة ظروًفا نجد الحايل االقتصادي السيايس املركب الشكل يف
وطرق جديدة احتياجات لديها الحديثة فالدولة الوسطى، والعصور املايض يف سارت

املايض. يف الطرق عليه كانت عما مختلفة االحتياجات هذه لتغطية أخرى
داخل شاسعة مساحات وتشغل ضخمة قارية كتًال تحتل الحديثة الدول فبعض
والصني، السوفيتي االتحاد ذلك مثال الكربى، لألمم الالزمة املوارد من فيها بما حدودها
بدأ حينما ق.م الثالث القرن يف موحدة دولة صورة يف نفسها تبني الصني بدأت لقد
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تحت وسيكبانج كيانج وياتجنيس هوانجهو أقاليم توحيد يف Han هان أرسة أباطرة
الشمال يف — القمح — املعتدل النطاق محاصيل دولتهم يف جمعوا وبذلك حكمها،
التي الصني وداخل الجنوب، يف — والسكر والحرير األرز — املداري النطاق ومنتجات
ويطلبون األرض إنتاج يف يتنافسون السكان أخذ الشمال، يف العظيم السور يحميها كان
آلسيا؛ بالنسبة الهاميش النطاق يف املنال سهل هذا وكان الزراعة، أرايض من املزيد
بلغ وقد ومنشوريا، الداخلية منغوليا يف جديدة حقول إلنشاء يكدحون الصينيون فأخذ
وبرغم املاضية، «٣٥» ال السنوات يف أربعني من أكثر منشوريا إىل الصينيون املهاجرون
أن أخرى أو بطريقة استطاعت أنها إال الصني لها تعرضت التي والنكبات التهديدات
حكم تحت كم٢ مليون ٩٫٨ قرابة تبلغ مساحة يف تمتد التي أراضيها كل عىل تحافظ

اليوم. حتى موحد
النطاقني من مساحات فوق تمتد فهي طبيعية، غري ظاهرة تمثل الدولة هذه وحياة
وسهول هضاب عىل وتشتمل الجفاف، شديدة وأخرى ممطرة نطاقات واملداري، املعتدل
مليئة وتالل شاسعة دلتاوية ومستنقعات ضيقة نهرية وأودية طويلة عريضة وأنهار
مختلفة، لغات تتكلم التي الفرعية املغولية السالالت من كبري عدد عىل وتشتمل بالغابات،
الوحدة فكرة املتفرقات: هذه كل جمع واحد أساس عىل بُنيت قد الصينية الدولة ولكن
معنى بكل ريفيٍّا شاسًعا زراعيٍّا مجتمًعا اليوم حتى الصني بقيت ولقد الحضارية.
اليشء إىل ترمز التي — الصينية الكتابة أن لذلك مثال وأحسن املحافظة، شديد الكلمة،
وحساسية تجريًدا األفكار أكثر يتبادلوا أن عىل السكان ساعدت قد — الكلمة إىل وليس
املنطوقة. بعضهم لغة فهم يستطيعوا أن دون الكتاب نفس يقرءوا وأن املعاني، وأعمق
الشيوعي الحزب وصول نتيجة ١٩٤٩ بعد وأكثر أكثر قوي قد الغريب الرتابط هذا
نشاط فيها ه يُوجَّ أن يمكن جماعية «ديكتاتورية» دولة بخلق يحلم كان الذي الحكم، إىل
الصناعات كل عىل الحزب حصل الربنامج هذا ينفذ ولكي مركزية، قوى من الناس كل
من ضخمة كميات الصني وتنتج للناس، العمالة ويعطي اإلنتاج يف يتحكم لكي الكربى
إنتاج يف العالم دول ثاني أو وأول العالم يف لألرز منتج أكرب فهي الزراعية؛ املحاصيل
٦٥٠ حوايل يبلغون الذين لسكانها الداخيل االستهالك تكفي ال تكاد ذلك ومع القمح،
الصناعة عنارص بعض الصني تمتلك والحرير، للقطن عاٍل إنتاج جانب وإىل مليونًا،
١٩٥٨ إنتاج — بعُد يمس يكد لم الذي الفحم من الهائلة مواردها األخص وعىل الكبرية،

.١٩٦٧ عام ٤٢٠ إىل ارتفع طن، مليون ١٥٠ كان

120



الدول حياة

وسط من الغابي النطاق يف إمارات عدة ضم عن نشأ فقد السوفيتي االتحاد أما
إىل البلطيق من كالقارة تمتد مساحة، العالم يف دولة أضخم اليوم وأصبح روسيا،
مليون ٢٢ عن قليًال تزيد مساحة يف الشمايل، املحيط إىل األسود البحر ومن الباسيفيك،
الناس من مليونًا ٢٤٠ عىل ويحتوي — وغابات تندرا كم٢ ماليني ٦ منها — كم٢
واالتحاد السكان. من ٪٥٨ الروس يكون رسمية، لغة ١٤٠ يتكلمون عدة سالالت من
يف الذاتية، والجمهوريات الجمهوريات من عدد اتحاد من يتكون سياسيٍّا السوفيتي
والرابطة حياتهم، وطرق وتقاليدهم لغتهم عىل اإلبقاء يف أحراًرا الناس يصبح داخلها
الحكومات كل يرأس الذي الشيوعي «الوطني» الحزب ممثيل يف تبدو توحدهم التي

موسكو. يف املركزية الهيئة يف وعضو املحلية
ومواردها الشاسعة مساحتها عىل التعرف عاتقها عىل الدولة أخذت ١٩٢٥ فمنذ
لرتبية ومراٍع والقطن، الحبوب لزراعة جيدة أراٍض سيبرييا يف ُوِجدت وقد واستغاللها،
وهي عديدة، أخرى ومعادن والبرتول والفحم والحديد للذهب كبرية ومناجم املاشية
وتيل البنجر، سكر إنتاج يف الدول وتفوق العالم، يف القمح إنتاج يف اثنني أكرب من واحدة
األلومنيوم، يف العالم دول وثالثة الحديدية، واملعادن الفحم إنتاج يف USA املتحدة الواليات
عن االنعزال من يمكنها ما املوارد من تمتلك وهكذا البرتول، إنتاج يف الرابعة أو والثالثة
إنتاجها كامل وتستهلك محدودة، السوفيتية التجارة تزال وال ذلك، يف رغبت إذا العالم
مواردها من منسوجاتها وتصنع القيرصي، العهد يف األول الصادر كان الذي القمح من
يمكنها قوية، معدنية صناعة تمتلك اليوم ولكنها لآلالت، مستوردة لفرتة وكانت املحلية،
والطائرات الحديدية والقضبان والقاطرات الزراعية الجرارات من احتياجاتها تغطي أن
عىل الدولة وتعتمد الصناعية، املنتجات هذه لبعض سوًقا لها تجد وبدأت والسيارات،

السيايس. نفوذها مد محاولة من أكثر الدولية تجارتها لتحسن االقتصادية قوتها
يف — الديموقراطية الشعب جمهوريات — الشيوعية الدول إنشاء أدى ولقد
العالم، من الجزء هذا مع السوفيتي التجاري التبادل تسهيل إىل والصني الرشقية أوروبا
ومصنوعات وهنغاريا» «رومانيا من والبرتول «بولندا» من الفحم عىل تحصل أن ويمكنها
قد كانت ولو الصني، يف والصلب الحديدية ملنتجاتها سوًقا وتجد «تشيكوسلوفاكيا»،
يف قارية دولة وأقوى أكرب شهدنا قد لكنا اتحادها، إىل الصني تجذب أن استطاعت
دون الشيوعية املبادئ اتباع باإلمكان أنه عىل دليًال يوجسالفيا نموذج كان وقد التاريخ.
امللزمة االقتصادية الروابط قلت ولقد االقتصادي، السوفيتي االتحاد نفوذ يف االندماج
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بخطى تتقدم الصني أن كما األخرية، السنوات يف الرشقية األوروبية والدول االتحاد بني
الرشق سوق يف السوفيت تنافس أن ويمكنها الصناعي، واإلنتاج التصنيع نحو هائلة

السوفيتي. للتوسع ا حدٍّ يضع بذلك وهو بسهولة، األقىص
١٧٩٠ فحتى وتوسعها، االتحادية للدول آخر نموذًجا املتحدة الواليات وتعطينا
الرشقي الساحل عىل وكلها بريطانيا، عن استقلت التي عرشة الثالث الواليات هناك كانت
إىل فوصلت تدريجيٍّا تتوسع أخذت ثم أوهايو، ووادي األبالش سلسلة غربًا يحدها
بخلق ذلك تم وقد أخرى، سنة ستني يف الباسيفيك إىل ثم ومن عاًما، ثالثني يف املسيسبي
ظلت وقد املكسيك، من أجزاءً كانت منها سبع هندسية، حدود تحدها جديدة والية «٣٥»
الدولة نجد وهكذا وأالسكا، هاواي ضمت حني ١٩٤٥ حتى والية «٤٨» من تتكون الدولة
صور يف كم٢ ماليني خمسة من أكثر منها كم٢ ماليني ٧٫٨ مساحتها تبلغ رقعة تشغل
تاريخ نتيجة معظمهم شخص مليون مائتي من أكثر ويشغلها متصلة، أرضية كتلة
قاموا و١٩١٤ ١٨٨٠ بني األوروبية الدول من املفتوحة الهجرة من — نسبيٍّا — طويل
الواليات تتصدر لهذا ونتيجة والصناعي، والرعوي الزراعي الهائل االستيطان بعمليات
والقطن والنحاس والبرتول والحديد الفحم اإلنتاج: أشكال معظم يف العالم املتحدة
املوارد هذه سمحت وقد والفواكه، والسكر واأللبان اللحوم من كبرية وكميات والحبوب،
الهائلة، ثروتها من االقتصاد يف تفكري وبدون نفسها عىل الدولة تعتمد بأن الضخمة
الخارجية العالم أحداث تعنيها ال أمورها عىل منكبة الدولة كانت ١٨٩٠ عام وحتى
يف اقتصادي نفوذ أي عىل أو مستعمرات عىل الحصول من أوروبا منع باستثناء كثريًا

األمريكية. القارة
أن عليها وكان كبرية، صناعية دولة أمريكا أصبحت املاضية سنة الخمسني يف لكن
الخامات من عدد عن الخارج يف تبحث أن عليها كان كما األسواق، إىل الخارج يف تنظر
روابطها لتدعيم االتجاه هذا أدى وقد والبرتول، والقصدير املطاط مثل األولية واملواد
عن فضًال اآلسيوي، الرشق يف الكبرية واألسواق السكانية الكثافة مناطق مع التجارية
سوًقا تصبح ألن يؤهلها املدنية حياتها مستوى أن رغم الصناعية، غري الالتينية أمريكا

األمريكية. للمصنوعات رائجة
واشرتت الجنوبية، أمريكا مع التجارة وخطوط مركز تأمني إىل االتجاهات هذه وأدت
بنما، جمهورية عنها تنازلت أرض عىل بنما قناة وحفرت األنتيل يف الدانمرك من جزءًا
التجارة عىل واحتكارهم سيادتهم يفرضوا أن عىل األمريكيني القناة هذه ساعدت وقد
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أمريكا تجارة تضاعفت وشييل. وبريو وإكوادور كوملبيا مع تحتكرها بريطانيا كانت التي
األمريكية البنوك واستثمرت املايض القرن ربع خالل مرات خمس الجنوبية أمريكا مع
واملصانع واملناجم فواكه) – كاكاو – (بن االحتكارية املزارع يف ضخمة أموال رءوس
الجنوبية. أمريكا حول واحتكارية كثيفة األمريكية الطريان وشبكة الحديدية، والسكك
اقتصادي، اتحاد يف األمريكتني دول كل دمج مرة من أكثر أمريكا اقرتحت ولقد
بإنتاجها الجنوبية أمريكا فيه تكمل هائل أمريكي اتحاد إنشاء إىل يؤدي هذا ومثل
اإلنتاج أشكال عىل املعتمد األمريكي االقتصادي التكامل والزراعي والحيواني املداري
يخدم التكامل هذا فإن وبذلك فيها، الصناعي الثقل مركز + املعتدلة األقاليم يف األرضية

غريه. من أكثر األمريكية املتحدة للواليات االقتصادية املصالح
محل حالَّ قد فإنهما والكومينيثيه كالكومنولث الكبرية السياسية االرتباطات أما
وأصحابها املستعمرات كانت ١٩ القرن نهاية ويف األوروبية، االستعمارية اإلمرباطوريات
مليون و٨٥٠ ميل٢ مليون ٢٢ — سكانها من و٣٩٪ األرض مساحة من ٪٤٢ ن تكوِّ
الصني الكربى: القارية الدول عن كثريًا يختلف االستعمار إمرباطورية ونظام شخص.
واحد» «ميناء من أحجام أية يف أرايض يضم كان إنه إذ السوفيتي؛ واالتحاد وأمريكا
كل يف مبعثرة املستعمرات وكانت — أسرتاليا — بأكملها قارات إىل عدن) – طارق (جبل
املمتلكات هذه وكانت املستعمرات، صاحبة الدولة عن مسافات أية وتبتعد العالم قارات

نوعني: إىل تنقسم
وكندا كأسرتاليا أوروبي أصل من مهاجرون فيه يستوطن الذي االستيطاني: النوع

أفريقيا. وجنوب
من وسكانه موارده استغالل ويدار األصلية شعوبه يسكنه الذي االستغاليل: النوع
تلك هي العالم يف املستعمرات وأغنى أكرب وكانت الهند، مثل األصلية الدولة أجل
املستعمرات أن هي واحدة صفة يف تشرتك وكانت وهولندا، وفرنسا لربيطانيا التابعة
الفرنسية املستعمرات وتركزت املستعمرات، صاحبة الدولة من بكثري أكرب كانت
تقسمت وقد القارات. كل يف انترشت واإلنجليزية آسيا يف والهولندية أفريقيا يف
املستعمرات بعض وبوصول الوطنية الثورات بواسطة بعد فيما اإلمرباطوريات هذه
تأثر ولقد وأسرتاليا، أفريقيا وجنوب كندا مثل الدومنيون مرحلة إىل املستوطنة
البحرية الرابطة وكانت املستعمرات، بكل أحاطت التي التحوالت هذه من الكومنولث
وقواعد منتظمة بحرية خطوط الرابطة: هذه ضم يف بريطانيا عليها اعتمدت التي هي
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الرابطة هذه وتنقسم والفحم، للربق ومحطات املضايق أو الجزر يف اسرتاتيجية
ذاتية ودول سيادة، ذات دول إىل بعد فيما استقلت دومنيون أقاليم خمسة إىل سياسيٍّا
ولقب املبارشة، الربيطانية اإلدارة تحت ومستعمرات وسريالنكا، ماليزيا كاتحاد الحكم
دول كل يف به معرتًفا يكن لم — الهند إمرباطور لقب عن تنازل — بريطانيا ملك
مدينة أي أو لندن يف ويعقد سيادة، ذات دول بني حرة رابطة فعًال وهي الكومنولث،
رؤساء من واحد ويرأسها الكومنولث دول ممثلو يحرضها دورية اجتماعات كربى

املشرتك. والرتاث بالدفاع الخاصة املشكالت لدراسة وذلك الوزارات،

املقاومة للدول املركزي واملوقع ١٧٠٠م. األوروبية االستعمارية القوى نمو :(١١) خريطة
العثمانية. الدول وخاصة لالستعمار

كانت الحرب قبل وفيما الفرنسية، الرابطة إىل الفرنيس االتحاد تحول ١٩٥٨ ومنذ
بأشكال احتفظت وطنية دول املحميات، من عدد عىل تشتمل الفرنسية اإلمرباطورية
وأنام وكمبوديا واملغرب تونس مثل الفرنيس، املقيم عليها يسيطر لكن فيها، الحكم
االحتفاظ مع مستقلة دول إىل السهولة من بيشء املحميات هذه تحولت وقد والووس،
اإلمرباطورية من أخرى أجزاء هناك وكان فرنسا، مع واقتصادية ثقافية قوية بروابط
عرب فرنسا محافظات من أجزاء أصبح بعضها سياسيٍّا، مختلفة صور يف الفرنسية
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يف الذاتي بالحكم يصطبغ كان وبعضها الفرنسيني، حقوق نفس لهم سكانها البحار،
إىل االنضمام اختارت قد األقاليم هذه فكل السابق الشكل كان وأيٍّا مختلفة، درجات
رئيس أن عىل الرابطة لوائح وتنص عنها، انفصلت التي غينيا باستثناء الفرنسية الرابطة
مقره للرابطة دائم منتخب مجلس وإنشاء الرابطة رئيس أيًضا هو الفرنسية الجمهورية
عواصم إحدى يف الكومنولث دول ملؤتمرات مشابهة دورية مؤتمرات تعقد بينما باريس،

ممثلوهم. أو الدول وزارات رؤساء ويحرضه الرابطة
جمعت موفًقا، حالٍّ كانت الفرنسية أو اإلنجليزية الرابطة أن الكتاب بعض ويرى
االقتصادية الوثيقة العالقات عىل واإلبقاء املستعمرات جانب من االستقالل يف الرغبة بني
ويجب والحديثة، القديمة اإلمرباطوريات أوصال تقطع بني فارًقا نجد وبهذا والسياسية،
االتحاد يف جديدة قوى وظهور الثانية الحرب بعد العالم عالقات أن ذلك إىل نضيف أن
رسعة عىل ساعد قد الدولية العالقات يف وأدوارها املتحدة والواليات والصني السوفيتي
بريطانيا رغبة ذلك إىل تضاف الذاتي، االقتصادي تطورها + املستعمرات استقالل
دول ومعظمها الجديدة الدول لهذه حمايتها عىل أخرى أو بصورة اإلبقاء يف وفرنسا

ونامية. متخلفة
عىل قارصًة تعد لم الحديثة الدول يف االقتصادية النفوذ مجاالت فإن العموم وعىل
الحدود من أبعد عالقات إىل األحوال غالب يف تعدَّتها بل الضيقة، القومية العالقات
االقتصادية املصالح تسيطر الحارض وقتنا ويف وملستعمراتها، األم للدول السياسية
من يعد ولم الدولية، االتحادات أو للدولة السياسية الحياة عىل االجتماعية واملشكالت
منافع يجلب االقتصادي التوسع إن ثرواتها، عىل للحصول جديدة أراٍض ضم املستطاع
االقتصادي التوسع هذا ل ويسهِّ العسكري، أو السيايس الغزو من أقل ومشاكل أكثر
معينة سلع عىل االحتكارية قواها فرض إىل الحديثة الدول يف الصناعة أشكال كل اتجاه
إنتاجها وسائل وعىل السلع لهذه األساسية الخامات عىل وتحكمها رقابتها استمرار مع

السوق. عىل وسيطرتها هيمنتها وأخريًا تصنيًعا،
يديها يف تجمع التي االقتصادية واالحتكارات الكارتالت تنشأ الشكل هذا وعىل
واحدة مثًال الدولة، سلطان من أعىل األحيان أغلب يف هما اللذين املال ورأس السيطرة
كل تجمع Steel Corporation األمريكية الصلب هيئة هي الدولية االحتكارات أكرب من
صهر أفران – الكوك مصانع – الحديد مناجم – الفحم حقول الصلب: إنتاج وسائل
وموانئ وقنوات حديدية خطوط + األنابيب صنع معامل – الدرفلة معامل – الحديد
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الحديد من ٪٣٨ تصنع األمريكي، الحديد خام من ٪٤٦ تستخرج ونهرية، بحرية خاصة
األمريكي. الصلب من و٤٠٪ الزهر،

واالقتصادية، الصناعية املجاالت شتى يف كبرية أخرى احتكارات اإلنسان ويجد
داتش» «أنجلو داتش» «رويال شل رشكات نجد وتصنيعه البرتول إنتاج مجال ففي
وأساطيل األنابيب من وشبكة العالم أرجاء كل يف برتول حقول تمتلك «أمريكا» وستاندرد
وتمتلك ،٪١٨ وشل ٪٧٠ األمريكية املجموعات تحتكر اإلنتاج مجال ويف الناقالت، من
إىل باإلضافة أمريكا، خارج عديدة دول يف للسيارات مصانع للسيارات فورد رشكة
الفواكه رشكة وتمتلك الغربية، وأفريقيا الجنوبية أمريكا يف مطاط مزارع امتالكها
وفنزويال وإكوادور بريو يف واملوز واملوالح األناناس من ضخمة مزارع األمريكية املتحدة
عىل التلغرافية وشبكتها بأسطولها وتسيطر الوسطى، وأمريكا الغربية الهند وجزر

كلها. الوسطى أمريكا
الدول وتملك التجارية، االحتكارية األعمال نفوذ عن بعيد جزء العالم يف يوجد ال
النامية، البالد يف الحديدية والسكك واملوانئ املصانع إنشاء تسهيالت كل الصناعية
رشكة أنشأت مثًال لها، املناسبة الظروف تحت السلع وتصنع وتشرتي تبيع أن ويمكنها
يف مصانعها فورد رشكة أنشأت بينما فرنسا، يف ضخمة تكرير معامل عدة ستاندرد

وباريس. لندن ضواحي
الحديدية السكك إنشاء يف تتنافس الكربى الدول كانت األوىل العاملية الحرب وحتى
وبريطانيا (اليابان الصني ويف وفرنسا)، وبريطانيا (أملانيا العثمانية الدولة أرايض يف
الكربى البنوك نجد واليوم واليابان)، (روسيا منشوريا ويف املتحدة)، والواليات وفرنسا

الجنوبية. أمريكا دول كافة يف الطريان رشكات تمول التي هي أمريكا يف
وأهدافها ميولها وتجميع املختلفة الدول ربط إىل واملصالح االحتكارات هذه أدت وقد
والعمل التعاون نجد املنافسة من وبدًال موحد، واتجاه طريق يف — أحيانًا عنها رغًما —
عىل االعتماد شديدة الدول أصبحت وقد معينة، موارد استغالل يف الدول بني املشرتك
من أكثر للمنترص مدمرة ستكون بينها حرب أي أن لدرجة الطريقة بهذه بعضها

املهزوم.
يزال وال بعد، إليه نصل لم العاملي املستوى عىل املوارد تجميع فإن ذلك وبرغم
حد إىل وإقليمي سيايس وثقل ارتباطات ذات اقتصادية كتل عدة عىل قاًرصا التجميع
ولكسمبورج، وهولندا بلجيكا بني تربط التي Benelux البنلوكس كتلة ذلك مثل بعيد،
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Organization for European Economie األوروبي االقتصادي التعاون منظمة أو
European Goal and األوروبي والصلب الفحم ومجتمع Cooperation (O. E. E. C.)
من تتكون التي األوروبية السوق دول ومجموعة Steel Community (E. G. S. C.)
بريطانيا إليها ينضم أن وينتظر وهولندا، وبلجيكا ولكسمبورج وأملانيا وإيطاليا فرنسا
املعدنية الصناعات وراء ما إىل االقتصادي التعاون توسيع إىل سعت وقد والدانمرك،

املشرتكة. السوق بواسطة العامة والتجارة كالنقل
مثًال االقتصادية، الجوانب غري أخرى آفاق إىل الدويل االقتصادي التعاون ويمتد
للسكك الدويل االتحاد مجموعات نجد الحديدية الطرق عمليات يف التقدم أجل من
وكذلك أفريقيا، وشمال وآسيا أوروبا يف — دولة ٣٧ إىل تنتمي مجموعة — الحديدية
أوروبية دول ثماني حدود عرب الرسيع النقل ينظم T. E. E. أوروبا عرب إكسربيس نجد
الجوي النقل إىل الدويل التعاون ويمتد الجنوب، يف وروما جنوا إىل الشمال يف أوسلو من
للطريان الدولية واملنظمة Int. Air Traffic Assoc الدويل الجوي النقل رابطة نجد حيث

دولة. ٦٤ بها تلتزم التي لوائحهما ولهما Int. Org. Civil Aviation املدني
عىل املبذولة املجهودات االقتصادي، املستوى عىل الدولية، التنظيمات هذه وتعكس
القومية. فوق برملان إلنشاء محاولة ذاتها حد يف وهي املتحدة، لألمم السيايس املستوى
الدولية املؤسسات هذه إىل تنتمي التي الدول أن واالقتصاديون الساسة يؤكد وبينما
فقدانها من الدول يخيف أال يجب األمر هذا مثل أن إال سيادتها، حقوق بعض تفقد
الفكاهة من قليل مع — اإلنجليز الجغرافيني أحد قال وقد القومية، وحدتها أو استقاللها
وأشكال فيها الداخيل النقل ووسائل إنارتها نظم يف تتشابه أن يمكن املدن إن —
الطعام نفس ويأكلوا اللباس ذات سكانها يرتدي أن إىل ذلك يؤدي لن ولكن الخدمات،

الرتفيه. أشكال بنفس ويستمتعوا
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السابع الفصل

السياسية اجلغرافيا يف السكان

بناحيتني: وتهتم للدولة بالوالء يدينون الذين السكان بدراسة السياسية الجغرافيا تهتم
أو الثقافية واملقومات الساللة عىل وتشتمل األنرتوبولوجية؛ أو الحضارية الناحية األوىل:

والدين. اللغة خاصة أكثر، أو أمة منهم تجعل التي الحضارية
مقدار عن وبالتايل السكان عدد عن فكرة تعطي وهي الديموجرافية؛ الناحية الثانية:

اإلحصاء. عىل تقوم الدراسة وهذه الدويل، املجال يف وقيمتها وحيويتها الدولة قوة
تاريخي تطور هي الدولة أن أرشنا أن فسبق األنرتوبولوجية الناحية عن أما
وأقامت معينًا شعبًا وكونت األوطان من بوطن التصقت الناس من جماعة أن بمعنى
لهجة أو بها خاصة تقاليد وكونت معينًا، ثقافيٍّا أو حضاريٍّا تطوًرا وتطورت دولة،
بحيث الوطن هذا نحو أفرادها نفوس يف معينة عاطفة وكونت جريانها، عن مختلفة
أو دولة األمة لهذه يكون وقد أمة، اسم نفسها عىل تطلق متميزة شخصية أصبحوا

أخرى. دولة لواء تحت تنطوي

حضاريٍّا السكان (1)

اللغة (1-1)

والدين اللغة أهمها التي منها الحضارية النواحي وخاصة — األمة مقومات وتتمثل
أهم اللغة أن القول ويمكننا األمم، تكوين يف مختلفة بنسب — املشرتكة األصول بجانب
بعض، عن بعضها السالالت تفصل التي الحواجز أهم اللوني والحاجز األمة مقومات
واحدة أمة ويجعلهم العرب شعوب يربط الذي الهام الرباط هي مثًال العربية فاللغة

الخليج. إىل املحيط من تمتد
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إسبانيا يف وحتى اإلسبان، عن وفصلتهم الربتغاليني ميزت الربتغالية اللغة ونشأة
القشتالية. واللغة القطالونية اللغة عىل قائمتني قوميتني شبه هناك

أن بعد القديمة الغالية اللغات عىل اإلنكليزية اللغة سادت الربيطانية الجزر يف
اندثار إىل أدى مما الجزيرة؛ سكان عىل وحكاًما سادة أنفسهم ساكسون األنجلو فرض
أمريكا إىل األوروبيني املهاجرين واتفاق كورنول. لغة مثل القديمة الغالية اللغات بعض
وقد األمريكية، األمة عليه تكونت الذي األساس النهاية يف هو واحدة لغة يف الشمالية
بجعل قوميتها دعم عىل األوىل الحرب بعد دوًال كونت التي الحديثة القوميات عملت
داخل املوجودة والقومية اللغوية األقليات عىل وفرضها الوحيدة الرسمية اللغة هي لغتها
العربية اللغة كإحياء القديمة لغتها إحياء عىل عملت الدول بعض أن ونالحظ حدودها،
يف الرببرية اللغة إحياء الفرنسيني ومحاولة الحرة، أيرلندا يف الكلتية اللغة أو إرسائيل يف
أفريقيا. شمال يف السائدة العربية القومية بها تناهض بربرية قومية وإنشاء الجزائر

تعترب أفريقيا جنوب اتحاد ففي بها، لغة من أكثر بوجود الدول بعض اعرتفت وقد
ويف اإلنجليزية، اللغة بجانب الرسمية اللغة — قديمة هولندية لغة وهي — البوير لغة
رسميتان: لغتان بلجيكا ويف اإلنكليزية، بجانب رسمية لغة الفرنسية اللغة تعترب كندا
يف الالتيني األصل ذات الوالون ولغة الشمال، يف الجرماني األصل ذات الفلمنك لغة

الجنوب.
واإليطالية، والرومانشية واألملانية الفرنسية هي: لغات أربع سويرسا يف وتوجد
املاليو ويف مختلفة، لغة ٢٠٠ من أكثر توجد حيث الهند يف أقصاه اللغات عدد ويصل

.Lingua Franca من بد ال كان ثم ومن آسيوية لغة عرشة اثنتا

الدين (2-1)

يف حاسًما عامًال ليس املتطورة املجتمعات يف أنه إال املجتمع بناء يف هام عنرص أنه رغم
القوميات وتكوين الشعوب بني التمييز يف أثًرا أبلغ اللغة كانت ربما بل القومية، تكوين
الصهيونية بالقومية اليهودي الدين اقرتان سوى القاعدة هذه عن يشذ وال الدين، من
هما وهاتان أخرى، ناحية من الباكستانية بالقومية اإلسالمي الدين واقرتان ناحية، من
باستثناء الحارض الوقت يف الدين أساس عىل تقومان اللتان العالم يف الوحيدتان الدولتان
أن شك وال العالم، يف الكاثوليكية للكنيسة الروحي الرئيس البابا مقر وهي الفاتيكان،
املرسومة، السياسية الحدود عرب اآلخر بالبعض بعضها الشعوب تربط الدينية العاطفة
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الكاثوليكية بالدول الجنوبية وأمريكا الوسطى أمريكا دول تربط قوية عاطفة فهناك
بعض جعل مما الكاثوليكية الدول من كثري يف فيه شك ال سيايس نفوذ وللبابا بأوروبا،
إبعاد حاولت التي بلجيكا ويف فرنسا، مثل الكنيسة عن الدولة فصل عىل تعمل الدول
عىل القومية األقطار بعض يف تغلبت قد القومية عوامل أن غري الكاثوليكية، الكنيسة
األطليس املحيط من وينترش يتكتل وهو العالم، يف كبرية دينية قوة يعترب واإلسالم الدين،
جنوبًا، االستواء خط إىل شماًال وقزوين األسود البحر ومن رشًقا، الصني غرب حتى غربًا
من قرن وبعد العرب، جزيرة شبه يف األوىل نواتها من بالتدريج نمت القوة وهذه
انترش ومنه الحارض، الوقت يف نعرفه كما العربي العالم وشملت امتدت قد كانت الزمان
إىل أفريقيا يف الكربى الصحراء عرب انترش كما آسيا يف ورشًقا شماًال بالتدريج اإلسالم
الهندي املحيط عرب انترش العربية الجزيرة وجنوب أفريقيا رشق ومن الحشائش، إقليم
الوحدة الكبري اإلسالمي العالم هذا يعرف ولم إندونيسيا، جزر إىل العرب التجار مع
فرتات يف الوحدة تلك عرفت منه كبرية أجزاء أن غري الطويل، تاريخه يف الكاملة السياسية
— املختلفة بقومياته اإلسالمي العالم ويعترب العباسية. الدولة أثناء مثًال تاريخها من
والتقاليد الدين ناحية من ثقافية وحدة — واإلندونيسية والرتكية واإليرانية العربية وهي

اللغات. اختلفت وإن
اإلسالمي الدين أساس عىل «حديثًا» الحارض الوقت يف تكونت التي الدول ومن
ولكن الدين، أساس عىل استقلت أنها تزعم لم إندونيسيا أن رغم وإندونيسيا، الباكستان
سكان من ٪١٥ بلغت التي الكبرية املسلمة األقلية فصل أساس عىل قامت باكستان فكرة

الهندوكية. األغلبية عن ولغتها بثقافتها الهند
من — فوق فما ٪٩٠ أي — سكانها من العظمى الغالبية تكون التي الدول إن
السودان حتى أفريقيا وشمال فمرص دينية، أقلية مشاكل عادة فيها توجد ال واحد، دين
وأفغانستان وإيران وتركيا لبنان، عدا ما اآلسيوية العربية والدول العرب جزيرة وشبه
وفرنسا وإيطاليا والربتغال وإسبانيا إسالمية، عظمى أغلبيات ذات وإندونيسيا وباكستان
اسكندناوة ودول كاثوليكية، غالبيات من تتكون والالتينية الوسطى أمريكا وجمهوريات
فغالبيتها البلقان دول أما بروتستانتية، العظمى أغلبيتها أفريقيا وجنوب وأسرتاليا

أرثوذكسية. العظمى
من ٪٦٠–٨٠ يتكون التي فهي الدينية الناحية من الكبرية األغلبية ذات الدول أما
كاثوليكية كبرية أقلية فيها توجد األمريكية املتحدة فالواليات واحد، دين من سكانها
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أوروبا يف أما املكسيك، من القريبة الجنوبية الواليات ويف املتحدة الواليات رشقي يف ترتكز
وهذا الربوتستانتية، والدول الكاثوليكية الدول بني انتقال منطقة يعترب نطاق فهناك
أقلية وهناك األلب، جبال حتى شماًال البلطيق بحر إىل الشمال بحر من يمتد النطاق
بلجيكا يف والفلمنك كاثوليك األيرلنديني معظم بينما الربيطانية، الجزر يف كاثوليكية

أملانيا. يف أيًضا كبرية كاثوليكية أقلية وهناك كاثوليك، الوالون بينما بروتستانت،
أقلية توجد الكاثوليكية املجر يف بروتستانت السكان من ٪٢٧ يوجد بينما هذا
أغلبيتها فنجد كبري حد إىل معقدة فهي بولندا أما أيرلندا، شمال يف كبرية بروتستانتية
ولكن يهود ٪١٠ هناك وكان بروتستانت، و٢٪ أرثوذكسية ٪١٢ ثم كاثوليكية الكبرية
بعد بقيت التي هي أوروبا يف املوجودة اإلسالمية واألقليات فلسطني. إىل هاجر معظمهم
أثناء اإلسالمي الدين دخلوا الذين املحليني السكان من هؤالء البلقان: من األتراك انسحاب
البلقان يف البقاء آثروا الذين والتجار والجنود الحكام بقايا من أو للبلقان اإلسالمي الحكم
يكونون حيث ألبانيا وسط يف تتمركز البلقان يف إسالمية فئة وأعظم لهم، وطنًا واتخذوه
يف الكاثوليك من و١٠٪ الشمال يف األرثوذكس من ٪٢٠ بهم يحيط السكان من ٪٧٠
وخاصة واليونان وبلغاريا رومانيا من كلٍّ يف قديمة إسالمية أقليات توجد كما الجنوب،
تأثروا قد الكروات إن إذ الديني؛ تكوينها يف بولندا تشبه فهي يوجسالفيا أما مقدونيا، يف
أقلية ذلك إىل ويضاف أرثوذكس، الرصب بينما السكان، من ٪٣٧ ويكونون بالكاثوليك

والهرسك. البوسنة منطقتي يف السكان من ٪١١ تبلغ كبرية إسالمية
والجنوبي مسلم الشمايل نطاقات: ثالثة إىل أفريقيا نقسم أن يمكن العموم وعىل
بدرجات الثالث العقائد فيه توجد والوسط األوروبيني، املستوطنني عدا فيما وثني

متفاوتة.
٪٢٠ سوريا ففي العربي، الرشق دول يف مسيحية أقليات فتوجد آسيا يف أما
فلسطني أما واملسيحية، اإلسالمية الفئات تتساوى لبنان ويف مسلمون، و٨٠٪ مسيحيون
أصبحت ثم الربيطاني االنتداب بداية يف ٪١٠ اليهود نسبة كانت حيث خاص وضع فلها
نفذتها التي اليهودية الهجرة لسياسة نتيجة العدد هذا زاد وقد االنتداب، نهاية يف ٪٣٠
والجليل الساحيل السهل تشمل فلسطني من أجزاء اقتطعت وقد فلسطني، يف بريطانيا
اليهود عدد ولكن إرسائيل، بدولة يُعرف ما وكونت عامر، ابن ومرج النقب وصحراء
وتضم ١٩٦٥ سنة ٢٥٠٠٠٠٠ إىل ٢٣٧٦٠٠٠ إىل ١٩٣٧ نسمة ألف ٣٨٦ من تطور

ألًفا. ٨٠ هو العرب من بسيًطا عدًدا
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— القزاق ٪٦٥ مثًال كبرية إسالمية أغلبيات السوفيتية الجمهوريات بعض ويف
أقلية ففيها الصني أما مسلمون، السكان من ٪٧٥ الروسية تركستان ويف — قوزاق
آسيا رشقي جنوب ويف الغربية، الواليات يف معظمهم نسمة مليون ٢٠ تبلغ إسالمية
أطراف هؤالء ويعترب مسلمون، الفلبني سكان من و٤٪ مسلمون املاليو سكان من ٪٥٠
يف مرتبط قوي عامل الدين أن والخالصة إندونيسيا، يف املتمركزة اإلسالمية األغلبية
يف دينية الصهيونية فالقومية أخرى، أحيان يف عنها وينفصل بالقومية، األحيان بعض
والدعوة إسالمية فالثقافة العربية البالد يف أما إرسائيل، إنشاء عن املسئولة وهي األصل

اللغة. أساس عىل تقوم القومية

الساللة (3-1)

الخاصة، الجسمانية صفاتها منها لكلٍّ رئيسية سالالت إىل العالم سكان العلماء م يقسِّ
السالالت هذه وأهم األخرى، السالالت من غريها عن وتفصلها كمجموعة تميزها والتي
ثانوية. أخرى سالالت بعض بجانب والزنجية واملغولية القوقازية هي الرئيسية البرشية
القوقازية الرئيسية الساللة مثًال عديدة فرعية سالالت إىل الرئيسية السالالت وتنقسم

املتوسط. البحر وساللة األلبية والساللة النوردية الساللة إىل تنقسم التي
طريق عن الكثرية االختالط بوسائل البرشية فجر منذ السالالت هذه اختلطت وقد
بني ندر فيما إال نقية برشية ساللة نجد ال حاليٍّا وأصبحنا والزواج، والهجرات الغزوات
بني نميز أن بد وال االستوائية، الغابات داخل يف األقزام مثل وعزلة بدائية الشعوب أشد
معينة جسمانية بصفات تتصف جماعة عن عبارة وهي البيولوجي، بمفهومها الساللة
الدينية أو اللغوية األخرى االصطالحات وبني األخرى، الجماعات من غريهم عن تميزهم
التي االصطالحات ذلك مثال الساللة، مفهوم وبني بينها خلط حصل التي القومية أو
الساللة أو اليهودية الساللة أو السامية أو اآلرية الساللة حول الزمن من لفرتة انترشت
حضارية اصطالحات — وأرشنا سبق كما — االصطالحات هذه ألن خطأ وهذا العربية،
هم االصطالحات لهذه الخطأ استعمال عىل يرصون الذين أن شك وال دينية»، أو «لغوية

السياسية. والقومية العنرصية دعاة
مكونة الشعوب نجد السالالت بني حصل الذي الشديد االختالط نتيجة أنه والواقع
من جماعات توجد حيث إال ساللية مشاكل توجد ال ولذا ساللة؛ من أكثر اختالط من
الواليات يف كما واحدة دولة يف مًعا وتعيش برسعة عليها التعرف يسهل مختلفة سالالت
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بشدة تظهر حيث أفريقيا جنوب يف وكما الزنجية، املشكلة توجد حيث األمريكية املتحدة
العنرصي. التمييز أساس عىل القائمة الهجرة قوانني أسرتاليا ويف امللونني مشكلة

الالتينية وأمريكا املتحدة الواليات يف الساللية املشكلة

— األوروبية األصول من الساحقة غالبيتهم أن برغم — املتحدة الواليات سكان إن
األمريند ساللة من ألًفا ٣٥٠ فهناك الرئيسية، العاملية السالالت من كبريًا خليًطا يكونون
البيضاء الحروب أبادت والذين ألمريكا األصليون السكان وهم — الحمر الهنود —
وامللونني. واملغول الزنوج وجود عن الناجمة هي الساللية املشاكل أكرب ولكن معظمهم،
وفقدان الساليل االختالف من الخوف إىل فقط راجًعا ليس للبيض األكرب والخوف
إزالة أن هو الخوف يثري ما أكرب إنما األخرى، القوقازية والصفات األبيض البرشة لون
الحياة أشكال يف امللونني لكل قوية منافسة إىل تؤدي سوف العنرصي التمييز أنواع كافة
يكتسبها التي االجتماعية مكانته من الفقري األبيض ينزل وبذلك والسياسية، االقتصادية

برشته. لون ملجرد
ترسبوا الذين أولئك غري (١٩٦٠) الزنوج من مليونًا ٢٠ حوايل املتحدة الواليات ويف
الجنوبية الواليات من عدد يف أساًسا يتمركزون وهم البيضاء، السكانية الكتلة داخل
الواليات سكان مجموع إىل نسبتهم تقل بينما عامة، الواليات هذه ثلث من أكثر ويكوِّنون
الرشقي الساحل عىل التتابع هذا ويتضح (٨ الخريطة (انظر شماًال اتجهنا كلما األخرى
كارولينا يف ٪٢٥ إىل تنخفض ٪٣٥ الجنوبية كارولينا يف الزنوج فنسبة شديد؛ بوضوح
و٤٫٢٪ ونيويورك، نيوجريس يف و٨٫٥٪ ديالور، يف ٪١٦ فرجينيا، يف ٪٢١ وإىل الشمالية،

ومني. نيوهامشاير يف و٠٫٣٪ ماساشوستس، يف و٢٫٢٪ كونيتيكت، يف
والية سكان من فقط ٪٣٢ بينما واإلسكيمو، األمريند السكان من ٪٢٠ ويتكون
منطقة يف مركزة ويابانية صينية أقليات توجد ذلك جانب وإىل األوروبيني، من هم هاواي
منه أكثر الزنوج ضد بعنف موجه العنرصي التمييز لكن األمريكي، الغربي الساحل
من ٪١٠ حوايل مجموعها يف تساوي التي العددية كثرتهم إىل ذلك ويرجع غريهم، ضد

املتحدة. الواليات سكان مجموع
التضامن إضعاف إىل تميل خاصة والزنوج عامة األقليات مشكالت أن شك وال
الزنجي بقاء يف يكمن املشكلة حل أن البيض ويرى أمريكا، يف العام السيايس والتواجد
يرفضون الزنوج لكن األمريكي، العمل يف اقتصاديٍّا مندمج هو بينما اجتماعيٍّا، مستقالٍّ
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والية يف باستقاللهم املتطرفة السياسية هيئاتهم وتنادي االقتصادي، االستقالل هذا
وجورجيا. كارولينا مثل واحدة

سالالت بني كبري اختالط فيها حدث إذ تقدم؛ عما تختلف فهي الالتينية أمريكا أما
هي: مجموعات ثالث إىل السكان عنارص إرجاع ويمكن متباينة،

(األمريند). األمريكيون الهنود (١)
األوروبيون. (٢)

الزنوج. (٣)

الالتينية أمريكا من الغربية الشمالية الجمهوريات يف األمريكيون الهنود ويتمركز
ويف األزتك حضارة كانت املكسيك جمهورية ففي قديمة، هندية مدنيات تقوم كانت حيث
األنكا، حضارة كانت وبوليفيا وبريو اإلكوادور ويف املايا، حضارة جواتيماال جمهورية
ولهم بريو سكان ونصف وجواتيماال بوليفيا من كلٍّ يف عددية أغلبية يكونون والهنود
اإلسبان وأقدمهم أوروبا جنوب سكان من فأغلبهم األوروبيون أما املكسيك، يف كبرية أقلية
هذه وتكاد شييل، يف وكذلك واللبنانيني السوريني من كبري عدد معهم ويوجد والربتغال،
فيها األوروبيني عدد ويفوق الزنوج، أو الهنود من خالية تكون الثالث الجمهوريات
املختلفة العنارص األوروبي العنرص عدد يفوق كذلك «املستيزو»، املختلطة العنارص عدد

كوستاريكا. ويف أورجواي يف والهندية
وفنزويال، الربازيل يف الحارة االستوائية الجمهوريات يف عددهم فرتكز الزنوج أما
جمهوريات بقية يف نسبتهم وتقل وهايتي، وجاميكا بنما يف الكاريبي البحر جزر يف كذلك
كما الزنوج من ينفروا لم الربتغاليني ألن بالبيض؛ الزنوج اختلط وقد الالتينية، أمريكا
الروح بنفس الزنجية أصولهم الجمهوريات هذه سكان ويقبل اآلخرون، األوروبيون نفر
اختالط عن ونشأ التشيكي، أو اإليطايل أصله املتحدة الواليات يف األمريكي يقبل التي
نسمة، ماليني ٨ حوايل الجديد العالم يف وعددهم املوالتو عنارص باألوروبيني الزنوج
أكرب اختالط وحدث واألمريكيني، والهنود الزنوج بني قليلة بنسبة اختالط حدث كذلك
وتسود باملستيزو، تسمى التي هي الجديدة والعنارص األمريكيني، والهنود األوروبيني بني
فنزويال ويف السكان، من ٪٩٧ بارغواي يف فهي الجمهوريات؛ بعض يف املستيزو عنارص
بعض ويقدر مليونًا، ١٦ حوايل الجنوبية أمريكا يف وعددهم مستيزو، و٩٠٪ ٧٠ بني ما
عىل القرائن وتدل السكان، من ٪١٠ بحوايل الخلص والربتغاليني اإلسبان نسبة الُكتاب
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تنتهي وقد املولدون، أيًضا فيها واختلط عنارصمختلفة فيها انصهرت قد القارة هذه أن
فتصبح األمريكيني، والهنود األوروبيني صفات فيها تغلب واحدة بساللة العملية هذه
مستوى برفع هذا اقرتن إذا سيما وال العنرصي، للتسامح الصالح املثل الالتينية أمريكا

واملستيزو. واملولدون والزنوج األمريكيون الهنود فيها يحتشد التي الفقرية الطبقات

عنرصيٍّا الناضجة الدول

يف العدد قليلة واحدة ساللة من تكون التي الدول أن إىل باإلشارة املوضوع هذا ونختم
من للدولة التكوين يكون فقد الساليل تجانسها حيث من الدول وتختلف الحايل، الوقت
هو البسيط فالتكوين مركبًا، أو ملتئًما أو بسيًطا تجانسها ناحية من الساللية الناحية
املرصيون فمثًال الدولة، ن يكوِّ الذي الشعب يف ساليل تنافر أي الغريب فيه يلحظ ال الذي
البيئة استطاعت إذ تكوينهم؛ يف دخلت التي السالالت تعدد رغم تجانس أتم متجانسون
جميًعا أصبحت بحيث دخلتها التي العنارص جميع تتمثل أن القرون مدى عىل املرصية
ثالث وجود رغم متجانسة أمة فهي الفرنسية؛ األمة أيًضا الحالة هذه وتشبه مرصية،
تاريخها خالل والتمثيل االنصهار حدث فقد داخلها ممثلة رئيسية أوروبية سالالت
أصول وكونت الثقافات وامتزجت النوردية، والعنارص الكلتي الغايل العنرص بني الطويل
شبه يف والربيتون الغربي الجنوب يف الباسك عنرص وجود رغم الحديثة الفرنسية الثقافة

برتني. جزيرة
عىل التعرف السهل من إذ الجديد؛ العالم جمهوريات يف امللتئم التكوين ويتمثل
اعتبار ويمكن فيه، سياسية وحدة أي يف كبري عناء دون املختلفة السكان عنارص
اإلنجليزية وهي: املتميزة لغتها لكلٍّ قوميات ثالث فهناك ملتئًما؛ تكوينًا الربيطانيني
والفرص املادية املصالح ووحدة والتقاليد اللغة وحدة رغم هذا واالسكتلندية، والغالية
تمثيل عوامل كلها وكانت والحكم، العمل يف جميًعا القوميات هذه أمام املتساوية الواحدة

واحدة. قومية وحدة إىل تؤدي قوية
يشبه التكوين وهذا قوميٍّا، تنضج لم التي الدول إال يميز ال فهو املركب التكوين أما
بشخصيته منها كلٍّ احتفاظ جانب إىل ببعض بعضها يمتزج لم التي العنارص تكوين
ثم ومن للدولة، ضعف مصدر التكوين هذا كان ثم ومن القومي، ووالئه بل الحضارية،
قومية أقليات إىل األقليات وتنقسم األقليات. مشكلة عليها يطلق التي املشكلة كانت أيًضا
الدول، يف األصلية القومية تكوين يف تدخل التي هي القومية واألقليات قومية، غري وأقليات
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كذلك وشييل، الربازيل يف واألملان األرجنتني، يف واإليطاليون كندا، يف الفرنسيون مثل:
الربازيل، يف واليابانيون املتحدة، الواليات يف الزنوج مثل: ساللية قومية أقليات هناك
القومية غري األقليات أما السويد. يف والالب بلغاريا، يف واألتراك فرنسا، يف والباسك
لالنفصال ميول له وبعضها فيها، نفسه وجد التي الدولة يف بوضعه راٍض قانع فبعضها
القنوعيني عىل األمثلة من الحدود، خارج املوجودين قوميتها أفراد بقية إىل واالنضمام
جنوب يف والسلوفيون الكروات كذلك قليل، وعددهم أملانيا، يف والهولنديون الدانمركيون
يف واإليطاليون وسوريا، تركيا يف واألرمن النمسا، جنوب يف وكالجنفورت النمسا، رشق

األدرياتيك. لبحر الرشقي الساحل — داملاشيا ساحل
ورومانيا اليونان مع اتفاقيات عدة تركيا عقدت األوىل العاملية الحرب أعقاب ويف
جميًعا األقليات وأخطر تركيا، إىل ورومانيا اليونان يف املوجودون األتراك بمقتضاها أعيد
هذه املتطرفون القوميون استغل ولقد األم، الدولة إىل االنضمام يف تأمل التي هي
يف االنفصاليني حركات إحياء عن املسئول النازي كالحزب توسعية ألغراض األقليات
فيه يسكن مكان كل تشمل الحزب نظر يف العظمى أملانيا وكانت والسوديت، بولندا
— حدودها ألن خارجها املوجودين واألملان األخرى، القوميات عن النظر بغض أملاني
فهناك جميًعا، تضمهم أن تستطع لم — عديدة وسياسية وتاريخية اقتصادية ألسباب
مامليدي إقليم يف بلجيكا يف املوجودون واألملان الدنمارك»، «جنوب شلزويج يف األملان
الذين واألملان ويوجسالفيا، رومانيا يف بانات إقليم ويف سويرسا ويف اإليطايل التريول ويف
قد األودر نهر رشق يسكنون كانوا الذين األملان مع البلطي البحر دول يف يسكنون كانوا
نقل عمليات إحدى وهي الثانية، العاملية الحرب بعد الرشقية أملانيا إىل الحدود عرب نقلوا
بروسيا أو ممل يف األملان يبق فلم الثانية، العاملية الحرب بعد تمت التي الكبرية السكان

العليا. سيليزيا أو القديم البولندي املمر أو الرشقية
املجر إىل االنضمام هؤالء طلب وقد رومانيا، يف الزكلر إقليم يف مجرية أقلية وتوجد
عىل املاركسية املبادئ وتعمل الثانية، العاملية الحرب خالل األملاني للغزو خضعت عندما
كثرية ودينية لغوية بأقليات يمتلئ الذي البلقان يف خاصة األقليات، بني الخالفات إذابة
السياسة نتائج ملعرفة الكايف الوقت يحن ولم التحديد، وجه عىل ويوجسالفيا رومانيا يف
ساللية كانت سواء الدول، داخل املختلفة السكانية الرتكيبات عىل وانعكاساتها الجديدة

حضارية. أو لغوية أو
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ديموجرافيٍّا السكان (2)

السكان عدد كان وقد األشخاص، من مليارات ٣٫٧ حوايل اآلن العالم سكان عدد يبلغ
وإىل ،١٩٧٥ عام مليارات أربعة إىل يصل أن وينتظر ،١٩٢٥ عام يف مليارين من أقل

ألفني. عام مليارات ستة
من ٪٦٠ فهناك العالم، أجزاء عىل متعادلة غري بطريقة العالم سكان ويتوزع
الهند (٢) واليابان. الصني (١) هي: محددة مناطق ثالث يف متمركزون السكان مجموع
مساحة من ٪١٥ تساوي الثالث املناطق وهذه أوروبا. (٣) وبنجالديش. وباكستان
بعدالة، السكان يتوزع ال الثالث املناطق هذه داخل يف وحتى فقط، األريض اليابس
للسكان املعتدلة الكثافة يوازي ال عامة الهندوستان سهل يف الهائل السكاني فاالزدحام
بقية إىل بالقياس األوروبي والسهل الصيني السهل يف ذلك مثل والحال الداكن، هضبة يف

املنطقتني. هاتني أرايض
من محدودة مناطق يف للسكان كثيفة تجمعات نجد الثالث املناطق هذه جانب وإىل
وبضع ووسطها، اليابان جنوب يف أكثرهم يزدحم نسمة مليون مائة فهناك العالم، بقية
شمال يف أو مرص، يف النيل وادي يف أو جاوة جزيرة يف يتكاثفون املاليني من عرشات

والغربية. الجنوبية نيجرييا أو املتحدة الواليات رشقي
مليون ١٣٦ نحو تبلغ — أنتاركتيكا قارة باستثناء — األريض اليابس ومساحة
املساحة هذه عىل موزعة — ١٩٦٩ عام يف العاملية السكانية والكثافة مربع، كيلومرت
مسكونة، العالم مناطق كل أن بافرتاض الواحد، املربع للكيلومرت شخًصا ٢٧ كانت —
تكون تكاد شاسعة مساحات هناك أن لنا يوضح السكان توزيع خرائط إىل النظر لكن
للكيلومرت وشخصني شخص بني ما البرشي التكاثف فيها يبلغ أخرى ومناطق خالية،
للكثافة بالنسبة أضعافها أضعاف إىل الكثافة فيها ترتفع ثالثة ومناطق الواحد، املربع

العاملية.
تُعرب فإنها للدولة، العامة واملساحة السكان تناسب عن تُعرب الكثافة كانت وإذا
حالية موارد من املساحة تقدمه ما عىل السكان ضغط عن — أخرى ناحية من —
باختالف متغري عنرص هي بل ثابتًا، عنًرصا ليست الكثافة ولكن مستقبلية، واحتماالت
هو السكاني التغري فإن ولهذا جيل، بعد وجيًال أخرى بعد سنة الطبيعية الزيادة نسبة
وعالقة للدولة السكانية القوى دراسة يف حسابه له يُحسب أن يجب ديناميكي عنرص

املتاحة. باملوارد ذلك
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ثالثة الديموجرايف املوضوع من السياسية الجغرافيا يهم ما فإن النحو هذا وعىل
(عامة املختلفة بأنواعها السكانية الكثافة (٢) السكان. عدد (١) هي: رئيسية عنارص
االقتصادية نواحيه شتى يف الدولة تركيب عىل وتأثريه السكاني التغري (٣) وفيزيولوجية).

والدولية. الداخلية بأشكالها الهجرة ذلك يف بما — والبنائية والعسكرية

سكانيٍّا. الكربى العرش الدول :1-7 جدول

السكاني التغري
ألف) لكل (الزيادة

العامة الكثافة
(شخص/كم٢)

السكان عدد
(باملليون)

الدولة

١٤ ٧٥ ٧٢٠ الصني
٢٥ ١٥٦ ٥١١ الهند
١٢ ١١ ٢٣٥ السوفيتي االتحاد
١٣ ٢١ ١٩٩ املتحدة الواليات
٢٤ ٧٤ ١١٠ إندونيسيا
١٠ ٢٧٠ ١٠٠ اليابان
٣٠ ١٠ ٨٥ الربازيل
٢٧ ٦٧ ٦١ نيجرييا
١٠ ٢٤٢ ٦٠ الغربية أملانيا
٦ ٢٢٦ ٥٦ بريطانيا

الحارض الوقت يف السكان أعداد يف الكربى العرش الدول أن الجدول هذا يوضح
الدول يف املستقبلية الزيادة إمكانيات إن أخرى؛ وبعبارة السكان، كثافة يف كثريًا تختلف
يف نجدها التي تلك من بكثري أقل — وبريطانيا الغربية وأملانيا واليابان الهند — املزدحمة
مشكلة فإن ثم ومن املتحدة، والواليات السوفيتي واالتحاد الربازيل وخاصة أخرى دول
يسبب مما وهذا السكان، كثيفة الدول يف حادة تظهر املوارد عىل السكاني الضغط
يمكن التي الهند باستثناء — الدول بني الحرة والعالقات التجارة عىل اعتمادها رضورة

والخدمات. كالصناعة العمالة كثيفة اقتصادية أنشطة إىل تتجه أن

139



والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف العامة األصول

نمو أن منها ويظهر الحالية، السكاني التغري أرقام بدراسة كثريًا الصورة وتتغري
البالد يف منها أكثر وإندونيسيا ونيجرييا والهند الربازيل يف حادة صورة يبلغ السكان
وتوضح األلف، يف ٢٠ حدود يف هو العاملي السكاني التغري متوسط بأن علًما األخرى،
أساسني: عىل محسوبة قرن خالل دول أربع يف السكانية الزيادة احتماالت التالية األرقام

ومتناقصة: معدلة زيادة نسبة (٢) الحالية. الزيادة اضطراد (١)

(باملليون) السكان عدد

٪٣٫٢ الهند ٪٢٫٤ الربازيل ٪١٫٤ املتحدة الواليات ٪٠٫٧ بريطانيا التغري
السكاني

معدلة مضطردة معدلة مضطردة معدلة مضطردة زيادة
معدلة

زيادة
مضطردة

السنة

٥١٠ ٥١٠ ٨٦ ٨٦ ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٥ ٥٥ ١٩٦٦
٧٦١ ٨٠٢ ١٤٦ ١٥٦ ٢٥٢ ٢٦٠ ٦٢ ٦٣ ١٩٨٦
١٠٥٠ ١٢٨٩ ٢٢٩ ٣٠٢ ٣٠٤ ٣٤٤ ٦٧ ٧٣ ٢٠٠٦
١٥١٣ ٥٣٤٧ ٤٢٦ ١٩٣٧ ٣٧١ ٧٩١ ٦٧ ١١٠ ٢٠٦٦

  ١٠   ٢٣   ٤   ٢ مرات عدد
التضاعف
السكاني

الجدول: عىل مالحظات

السكاني التغري فيها يظهر التي الدول نمط املتحدة والواليات بريطانيا تمثل (١)
املعاكس. اآلخر النمط والهند الربازيل تمثل بينما العاملي، املتوسط من أقل بمعدل

طاقة يف التوازن انعدام إىل يؤدي سوف السكاني التغري أن الجدول من يتضح (٢)
بينها شاسًعا الفرق ويصبح الصدارة، النامية الدول بمقتضاه تحتل البرشية، الدول

عامة. املتقدمة الدول وبني
عىل االقتصادية والنشاطات القوى موازين يف آخر اختالف هذا عىل يرتتب هل (٣)

الراهنة؟ الكربى االستثمار مجاالت هي النامية الدول وأن خاصة العاملي، املستوى
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ال أمر وهو السكاني التغري نسبة لثبات خاضع التنبؤ هذا أن مالحظة يجب (٤)
السكن أن إىل نشري أن ويكفي دائمة، بصفة تطرأ فالتغريات إطالًقا، به التكهن يمكن
إىل بطبيعته يؤدي — النامية الدول يف والخدمات الصناعة نمو عن الناجم — املدني
تسمح النامية الدول لسكان العريضة القاعدة فإن ذلك وبرغم السكاني، النمو تقليل

الحالية. الكربى الدول عن القادم القرن خالل كثريًا سكانها عدد يزيد بأن

ذاتها حد يف ليست للسكان العددية القوة مجرد فإن املستقبل يف األمر كان وأيٍّا
السكاني االزدحام يصبح كثرية أحيان ففي بالدولة، السكان عالقة يف الوحيد العنرص
مسألة السكاني االزدحام درجة فإن الحاالت أي وعىل االقتصادية، التنمية أمام عائًقا
االقتصادي بالنشاط باالرتباط معينة زمنية فرتة عىل إال تصدق ال محضة اعتبارية
املشكلة لكن الصني، يف منها أعىل الغربية أملانيا يف العامة فالكثافة الفرتة، تلك يف السائد
ازدحام بينما الداخلية، الصني سياسات عىل واضًحا ضغًطا تكوِّن الصني يف السكانية

والتجارية. الصناعية املوارد أشكال كافة عىل ضغط مشكلة يصبح لم األملان
حدود يف — صدًقا أكثر بمقياس تُقاس أن يمكن والدولة السكان مشكلة فإن ولهذا
العام القومي اإلنتاج قيمة من الفرد نصيب هو املقياس ذلك الكثافة، مقياس من —

التايل: الجدول يوضحه كما GNP

غري للسكان املئوية والنسبة (١٩٦٧) (بالدوالر) العام القومي اإلنتاج من الفرد نصيب
.(١٩٦٦ (أرقام الزراعيني

زراعيني غري سكان ٪ (بالدوالر) الفرد نصيب الدولة

٩٤ ٣٥٢٠ املتحدة الواليات
٩٩ ٣٤١٠ الكويت
٨٨ ٢٢٧٠ السويد
٩٠ ٢٢٥٠ سويرسا
٨٩ ٢٢٤٠ كندا
٨٧ ١٩٣٠ نيوزيلندا
٨٩ ١٩٢٠ لكسمبورج
٩٠ ١٨٤٠ أسرتاليا
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زراعيني غري سكان ٪ (بالدوالر) الفرد نصيب الدولة

٨٥ ١٨٣٠ الدانمرك
٦٥ ١٧٤٠ أيسلندا

بني تظهر ال املتحدة الواليات باستثناء الكربى الدول أن الجدول هذا من ويتضح
كان وربما العام، القومي اإلنتاج من الفرد أنصبة ترتيب يف العالم يف األوىل العرش الدول
والسكان، الدولة لعالقة السيايس التقييم يف العنرص هذا موضوعية عدم أسباب من ذلك
مثل آخر بعامل ربطناه إذا االقتصادي الرخاء مؤرشات من واضح مؤرش فإنه ذلك ومع
ويف زراعيني غري ٪٧٣ اليابان ففي الزراعة، قطاع يف يعملون ال الذين السكان نسبة
اإلنتاج من الفرد نصيب نجد كلتيهما ويف زراعيني، غري أيًضا ٪٧٠ السوفيتي االتحاد

التوايل. عىل دوالًرا و٨٩٠ ٨٦٠ هو العام القومي
التالية: األرقام من يتضح كما النامية الدول يف بشدة االرتباطات هذه وتظهر

زراعيني غري سكان ٪ (بالدوالر) الفرد نصيب الدولة

٣٧ ١٠٠ الصني
٣٠ ٩٠ الهند
٣٤ ١٠٠ إندونيسيا
٢٦ ٩٠ (١٩٦٧) باكستان
٢٠ ٨٠ نيجرييا
٤٥ ١٨٠ مرص

(؟) ٧١ ٥٥٠ أفريقيا جنوب
٤٨ ٢٤٠ الربازيل
٧٤ ٥١٠ شييل
٨٢ ٧٨٠ األرجنتني
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التالية: النقاط يف الدولة بناء يف السكان دور نلخص أن ويمكننا

برغم حتى العسكرية املجاالت يف قوة ذاته حد يف يكون للسكان الكبري العدد (١)
الجيوش كانت حني املايض عىل خاص بنوع ينطبق ذلك أن شك وال الحديثة، الحرب

الدول. بني املعارك مصري تحدد الربية
استغالل مجال يف كثرية اقتصادية طاقات للدولة يعطي للسكان الكبري العدد (٢)
بمساحتها أسرتاليا بني نقارن أن نستطيع هذا ويف التسويق، ومجال املتاحة املوارد
،١٢ — السكان عدد يف تشابهها كهولندا أخرى بدولة القليلة سكانها وأعداد الضخمة
ذلك ومع مرة، ٢٣ نحو املساحة يف أسرتاليا عنها تزيد بينما — التوايل عىل مليونًا ١٢٫٥

التوايل. عىل دوالًرا ١٤٢٠ ،١٨٤٠ — متشابه القومي اإلنتاج من الفرد نصيب فإن
يف الدولة اتفاقات عىل كبريًا عبئًا النامية الدول يف للسكان الكبري العدد يكون (٣)
سوء الدول هذه تواجهها التي املشكالت ومن والتعليمية، الصحية الخدمات جانب
عىل ترتب وقد عامة، الوفيات نسبة وتقليل املتوطنة واألمراض األوبئة ومكافحة التغذية
أن يمكن ثم ومن األعمار، متوسطات ارتفاع الخدمات هذه يف الدول من كثري نجاح

األفراد. حياة يف املنتجة العمالة فرتة ترتفع
النخفاض موازية برسعة املواليد انخفاضنسبة يقابله لم انخفاضالوفيات ولكن (٤)
الوقت ويف اإلعالة، نسبة بذلك رفعت األطفال من كبرية قاعدة وجود إىل أدى مما الوفيات
املحدودة االقتصادية املوارد عىل السكان ضغط إىل األعمار متوسطات ارتفاع أدى نفسه

املتخلفة. الدول يف
املضبوطة، واملواليد القليلة الوفيات بني واضًحا توازنًا نجد املتقدمة الدول يف (٥)
النمسا يف ٪٠٫٥ — ضئيلة نسبة عىل السكاني النمو فيها ُحِمد قليلة حاالت وباستثناء
— وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا اسكندنافيا دول لغالبية ٪٠٫٧–٠٫٩ بريطانيا، يف و٠٫٦٪
الدول تعانيها التي العنيفة السكانية املشكالت تعاني ال املتقدمة الدولة مجموعة فإن
املتخلفة، الدول أمام االقتصادية التنمية أمام املصاعب زيادة إىل هذا أدى وقد املتخلفة،
االقتصادية النواحي من الدول هذه بناء يف جديد أسايس ضعف ظهور يف وتسبب

مًعا. والسياسية
الدول بعض من للعمالة أبوابها فتحت قد املتقدمة الدول من عدًدا أن برغم (٦)
وجنوب وتركيا اليونان من عاملة أيٍد إىل تحتاج التي األوروبية السوق كدول — املتخلفة
الزيادة امتصاص تستطيع ال الدول هذه أن إال — إلخ … والربتغال وإسبانيا إيطاليا
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غري العمالة جوانب يف محدودة أعداًدا تستوعب وإنما املتخلفة، الدول هذه ملثل السكانية
فقط. املاهرة

يكن لم الجغرايف التوزيع يف التكافؤ عدم من صورة إىل السكانية األوضاع أدت (٧)
والجنوبية، الرشقية آسيا يف مركزين العالم سكان من ٪٥٥ أصبح فقد قبل، من مثيل لها
أجزاء عىل موزعني والباقي األوسط والرشق السوفيتي واالتحاد أوروبا يف ٪٢٥ وحوايل
هذه وتتوزع املتحدة، الواليات وخاصة محددة مناطق يف واضح برتكيز األخرى العالم

التايل: النحو عىل السائدة السياسية املعسكرات عىل السكان يف الرئيسية الكتل

.(١٩٦٦ (أرقام السياسية املعسكرات عىل الرئيسية السكانية للكتل االسمي التوزيع

واملحايد الثالث العالم الرشقية الكتلة الغربية الكتلة واألقاليم القارة

٤٨ ٣٥٥ ٣١٠ واالتحاد أوروبا
السوفيتي

    ٢٢٠ الشمالية أمريكا
  ١٨ ٢٤٠ الالتينية أمريكا

٦١٥ ٧٦٥ ٣٧٥ الرشقية آسيا
والجنوبية

١٢٠   ٥٨ األوسط الرشق
العربي والعالم

١٦٠   ٥٢ أفريقيا بقية
وأوشينيا

٩٤٣ ١١٣٨ ١٢٥٥ املجموع

لسياسة الرسمي التحديد عىل قائم االعتماد أن هنا االسمي بالتوزيع واملقصود
والعالم الحياد دول من الكثري أن ذلك يوضح ومما الفعلية، االنتماءات عىل وليس الدول،
الغربي العالم من متعددة بدول — األمر واقع يف ثم ومن — اقتصاديٍّا مرتبطة الثالث

أمريكي. األورو
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الجديد العالم إىل الهجرة يف متنفًسا له يجد أوروبا يف السكاني الضغط كان لقد (٨)
العالم تقسيم بعد ولكن وأسرتاليا، الجنوبية أفريقيا يف األوروبية املستعمرات ومناطق
املرتبطة القيود من للكثري خاضعة أصبحت الهجرة مجاالت فإن القومية الدول ونشأة
بوجه األوروبية الشعوب أبناء هجرة عىل تقترص تكاد التي عامة، القومية باملصالح

خاص.

الكثيفة الدولة مشكالت يف الصدارة لتحتل تقفز السكانية املشكلة أن نجد لهذا
من كمشكلة السطح عىل بعد يظهر لم السكاني الضغط ولكن وأفريقيا، آسيا يف السكان
أن شك وال ومرص، والهند كالصني الدول بعض تعانيها التي السياسية املشكالت بني
تطوير وإىل للمهاجرين، املستقبلة الدول عالقات يف كبرية مرونة إىل تحتاج املشكلة هذه

السكاني. االزدحام تشكو التي للدول االقتصادي البناء يف خاص
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الثامن الفصل

السياسية اجلغرافيا يف احلدود

مقدمة (1)

املختلفة، الدول بني الفاصلة الحدود خطوط من مجموعة السياسية العالم خريطة توضح
طبيعية بظاهرات أحيانًا مرتبطة االتجاهات شتى يف اليابس عىل الحدود هذه وتجري
الظاهرات هذه مع أخرى أحيان يف ومتعارضة واملستنقعات، والغابات واألنهار كالجبال
للدول العسكرية القوة مجهودات توضح أو مختلفة برشية ظاهرات تحدد لكي الطبيعية
فهناك املحيط، أو البحر ساحل عند تنتهي ال الواقع يف الحدود لكن حدودها، تخطيط يف
السياسية الخرائط عىل تظهر ال وهي املختلفة، املائية املسطحات فوق تمتد للدول حدود
املسطحات استغالل مشاكل من مشكلة تظهر حني إال مرسومة تظهر ال كما العادية،

املعدنية. أو السمكية الثروة املائية:
تقم ولم اليابس، عىل الحدود تعديل أجل من الدول بني الحروب كافة ثارت وقد
الحروب ولكن املائية، املسطحات فوق الحدود تعديل أجل من واحدة حرب اآلن حتى
الربيطانية الصيد أساطيل ضد وبريو أيسلندا مثل الدول بعض بني بدأت االقتصادية
الحقة، فرتة يف ساخنة حرب إىل االقتصادية الحرب تتحول فهل التوايل، عىل واألمريكية
(انظر خاصة؟ والبرتولية عامة املعدنية الثروة استغالل عىل األمر يشتمل حينما خاصة

.(١٢ الخريطة
مقترصة الحدود تعد لم — املتكاثفة الطريان حركة عرص يف الحارض— الوقت ويف
الغالف يف ترتفع للدول حدود هناك أصبحت بل املاء، وسطوح لليابسة املالمسة تلك عىل
أجوائها؟ عىل الدولة سيادة ترتفع مدى أي فإىل املختلفة، الدول رقعات فوق الغازي
تؤدي أن يمكن وهل الغازي؟ الغالف عىل الدول سيادات عىل املرتتبة املشكالت هي وما

وحروب؟ نزاعات إىل بدورها
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مرتبط واحد بعد يف تمتد تعد لم معقدة مشكلة الحدود أن لنا يتضح النحو هذا عىل
وامتدت وأعماقها، املاء مسطحات إىل الحدود أبعاد تعددت بل للدولة، األريض بالتنظيم

األرضية. كرتنا يغلف الذي الفضاء أغوار إىل

التخوم1 أو الحدود وأقاليم الحدود تعريف مشكلة (1-1)

وما — أثارت قد الربية الحدود مشكلة فإن الراهن الوقت يف الحدود مسألة تعقد كان أيٍّا
أنها كما الدول، بني السياسية العالقات جوهر يف املتضمنة املشكالت كافة — تثري زالت
تُمارس الذي اإلطار تمثل ألنها املتخصصني؛ وغري املتخصصني كافة، األذهان يف راسخة
التي النقاط أو األماكن هي للدول الربية الحدود ألن ذلك الفعلية، سيادتها الدولة فيه
بتوجيه االقتصادية املصالح فيها وتتفرق الناس كتل فيها وتحتك الدول فيها تلتقي
الحدود خط هي هل بتعريفها: خاصة كثرية مشكالت الربية الحدود أثارت ولهذا الدولة،

والتخوم؟ الحدود نطاق أم
مشكلة تناولوا الذين املحدثني الجغرافيني أوائل من راتزل فريدريك كان وقد
إيضاحات عدة راتزل ذكر (١٨٩٥) السياسية» «الجغرافيا كتابه ويف الحدود، تعريف
فليس الحدود خط أما الواقعة، الحقيقة هو الحدود نطاق إن يقول: فهو املشكلة، لهذه
كبري جزء يقع الحدود مناطق يف أيًضا: ويقول (ص٥٣٨). النطاق لهذا تجريد سوى
املكان هو الحدود نطاق أن يؤكد ثالث مكان ويف (ص٥٨٤). السيايس التوازن ثقل من
نطاق بني وثيق ارتباط يظهر القوية الدول ففي الدول، تقلص أو نمو إىل يشري الذي
وإىل الدولة ضعف إىل يؤدي االرتباط هذا ضعف إىل ميل أي فإن الدولة، وقلب الحدود
للحدود أقرصخطوط عىل الحصول إىل تسعى أن الدول وعىل أراضيها، من جزء خسارة
ويدعم الحدود، مناطق طول عىل عسكرية استحكامات تقيم وأن وأحسنها، أقواها ألنها

للحدود. مناطق واألنهار الجبال باتخاذ التدبري هذا
الحدود ارتكاز جانب فإىل الجيدة، للحدود أخرى مقومات يغفل لم راتزل لكن
والبناء املتاحة واملوارد السكان نوع عن راتزل يتكلم الطبيعية الظاهرات بعض عىل
أملانيا نهضة يسوق راتزل كان وقد الجيدة، للحدود كمقومات الدولة داخل السيايس
العضوية نظريته عن تعبريًا املتغرية للحدود كمثال وتوسعها حدودها وتغري السياسية

السياسية]. الجغرافيا يف الدراسة مناهج الثاني: الفصل األول القسم [راجع للدولة
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باستغالل الجديدة الحدود ارتباط الشمال. بحر يف الحديثة السياسية الحدود :(١٢) خريطة
يف األريض والغاز وبالبرتول الشمال، بحر من الجنوبي القسم يف األريض الغاز مصادر

البحر. ذلك شمال يف والربيطاني النرويجي القسم يف املمتازة البرتول وبحقول الوسط،

للدولة، العضوية النظرية يف ضعف نقاط لراتزل الالحقة الكتابات يف ظهرت وقد
ولعل تُهدم، أن دون بقيت الحدود عن راتزل مفهومات من الكثري أن املدهش من لكن
شك وال الحدود، وسلوك لنمو خاصة قوانني يؤسس أن حاول راتزل أن إىل راجع ذلك
يجعله مما وخلفيته ظروفه له سيايس حد فكل خاطئ، أمر القوانني هذه مثل تعميم أن
بعض عىل تطبق أن يمكن الحدود عن راتزل قوانني فإن ذلك ومع خاصة، ظاهرة

الصحة. من كثري بيشء الحدود
العام القانون إن قوله: الحدود من كثري عىل تطبق أن يمكن التي قوانينه أمثلة ومن
املنطقة حدود حساب عىل تنمو األكرب املنطقة حدود أن هو التاريخي «املكان» لنمو
التبسيط وإن تبسيطها، إىل السعي هو الحدود تطور إن القائل: قانونه وكذلك األصغر،
فالخط القوانني، هذه صحة يف شك وال الحدود، خط «أطوال» تقصري إىل السعي هو

والهجوم. الدفاع يف أقوى القصري الحد بينما ضعيف، طويل املتداخل املتعرج
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تفصل التي تلك وخاصة النقاط، من عدد يف راتزل أفكار الُكتاب من عدد أيد وقد
تكره الطبيعة إن :(١٩١١) سمبل ألني قالت ذلك ويف الحدود، وخطوط الحدود نطاق بني
هذه مثل ضد تتكاتف الطبيعية القوى كل إن بل الفجائية، واالنتقاالت الحدود خطوط
عىل تبدأ الطبيعية القوى فإن األسباب من لسبب طبيعي فاصل حدث وإذا … الخطوط
قال وكذلك الحدود، منطقة تنشئ وبذلك انتقالية أشكال بخلق الخط هذا إزالة يف الفور
للطبيعة إن ا وحقٍّ حدود، خط تعرف ال الطبيعة 2:(١٩١٦) هولديك ه. ت. الكولونيل

املستقيمة. الخطوط وخاصة الخطوط، تكره لكنها — انتقال نطاقات — تخومها
«الحدود بني التمييز يف الفضل يرجع كرزون اللورد املعروفة الحدود خبري وإىل
«التخوم مجموعة وبني — الطبيعية املظاهر من مظهر عىل املبنية تلك وهي — الطبيعية»
أو التوسع يف الرغبة من بدافع طبيعية حدوًدا األمم تدعيها التي تلك وهي الطبيعية»،
التخوم هذه مثل تحقيق محاولة إن كرزون لورد ويقول قومية، عواطف إلحاح تحت

3.(١٩٠٧) التاريخ يف واملآيس الحروب من الكثري عن املسئولة كانت الطبيعية
أمران والتخوم الحدود أن 4(١٩٢٨) البرادل دي ب. الفرنيس املحامي رأى وقد
الحدود إقليم عن فصلها يمكن ال الحدود أن يف راتزل مع يتفق بذلك فهو مختلفان،
صفاتها لها وأنها الحدود، تحديد قبل واقع كأمر قائمة التخوم أن ويرى التخوم، أو
ويقسمها انتقالية بيئة هي عنده فالتخوم والقانونية، واالقتصادية السياسية الخاصة

أقسام: ثالثة إىل

خط فيها يمر التي املنطقة وهي :territoire limitrophe الحدية املنطقة (١)
الحدود.

وتخضع الحدود جانبي عىل تمتد التي املنطقة وهي :Frontières الحدود نطاق (٢)
إليها. تنتمي التي الدولة لقوانني منها كل

السابقني. القسمني عىل تشتمل التي كلها املنطقة وهي :Le Voisinage الجوار (٣)

الحدود ومناطق الحدود دراسة إن فيقول 5J. Ancel آنسل ج. الفرنيس الجغرايف أما
املهم هو اإلطار ليس يقول: فهو الدولية، العالقات محتوى دراسة قدر مثمرة ليست
هي املشكلة بل وتخوم، حدود مشكلة توجد ال يقول: وكذلك يحتويه، ما هو املهم بل
سبيل عىل — مؤكًدا البدائية الشعوب من أمثلة إىل ذلك يف ويستند ،(١٩٣٨) أمم مشكلة
باملجتمع مرتبطة ما أرض عىل السيادة وأن حدود، لها ليس البادية القبائل أن — املثال
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أرض ملكية يدعون البدو أن شك ال «لكن نفسها، باألرض ذلك ارتباط من أكثر البدوي
معينة».

آراء ويعارض واملتحركة، الثابتة الحدود الحدود: من نوعني هناك إن آنسل ويقول
ويؤكد الدولة، ضعف أو قوة يعكس الدولة أعضاء من عضو الحدود أن تؤكد التي راتزل
عن يختلف ال واقعه يف الرأي هذا لكن قوتني، بني توازن خط عن عبارة الحدود أن
متجاورتني. لدولتني الخارجيني العضوين بني يفصل خط فهي للحدود، راتزل وصف
مودي 6،(١٩٣٢) جونز ب. س. مثل والتخوم الحدود لتعريف آخرون تعرض وقد
بني سائد االتفاق فإن االختالفات بعض وبرغم وغريهم. 8(١٩٤٩) فيرش أ. 7،(١٩٤٣)
سيادتني بني الفاصلة الخطوط تمثلها التي الحدود بني التمييز عىل اآلن حتى الدارسني
الدولتني بني انتقاليٍّا نطاًقا تمثل التي الجوار أو التخوم أو الحدود، وأقاليم مختلفتني،

املتجاورتني.
الحدود خطوط من خط كل بأن الحدود تعريف يف اآلراء مجمل نلخص أن ويمكننا
عضويني جهازين أو دولتني بني يفصل تجريدي خط عن عبارة متعمد خلق الواقع يف هو

الدولتني. من كلٍّ نبض عن يعرب وبالتايل — راتزل تعبري حد عىل —
السياسية القوى إليه تصل لم الفاصلة الخطية الحدود من التجريدي الشكل هذا إن
الحدود فإن هذا وعىل دولة، كل يف والقوى املصالح تضاغط نتيجة مؤخًرا إال والقومية
قال التي القديمة، والتخوم الحدود مناطق عىل حديثًا طغيانًا تمثل الحالية السياسية
آخر إىل الحدية املناطق هذه واقتسام راتزل، فريدريك من ابتداء الجغرافيني غالبية بها

الجانبني. من أو واحد جانب من الضاغطة القوى إليه تصل أن يمكن شرب
القبلية املجتمعات بني — تخوم — فاصلة حدية مناطق ترك املتبع املايضكان ففي
No man’s الحرام «الشقة باسم حاليٍّا نعرفه ما هي املناطق وهذه القديمة، الدول أو
هذه بني االحتكاك فرصة لتقليل محاولة يف أحيانًا املتحاربة الدول إليها تلجأ التي «Land
الشقة وهذه والشمالية، الجنوبية فيتنام بني السالح منزوعة األرض ذلك مثال الدول،
مثل صعبة بيئة من غالبًا تتكون السكان من مهجورة أراٍض عن عبارة كانت الحرام
أو دويلة إنشاء يمكن كان أيًضا املايض ويف واألحراش. الغابات أو املستنقعات أو التالل
أجل من أيًضا وذلك متحاربني، مجتمعني أو دولتني بني حاجزة كمنطقة صغرية إمارات
التي سويرسا ذلك عىل املشهورة األمثلة ومن العسكري، االحتكاك من األدنى الحد تحقيق
الجبلية التخوم منطقة يف النمسا وإمرباطورية وأملانيا فرنسا بني حاجزة كدولة قامت

الفاصلة.
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قديمة ودول قبلية مجتمعات عند الحدود ألنواع نموذًجا ١٢ رقم الخريطة وتعطينا
يف واالنفصال االتصال حدود أنواع تعدد الخريطة هذه توضحه ما وأهم نيجرييا، يف
سوكوتو دولتي يف الخريطة يف تتمثل التي — الفوالني فإمرباطورية الواحدة، الدولة
سبيل عىل الحدود، أنواع بشتى املجاورة والقبائل الدول عن وتنفصل ترتبط — وجاندو
إمارات عن تفصلها جافة شبه مناطق تعرب فاصلة حدود معظمها الشمالية الحدود املثال
مع النيجر نهر عرب الجنوبية حدودها بينما الهوسا، إمارات من وغريها وجوبري زندر
عىل كدليل إيلورين منطقة يف استقرار وعدم اتصال حدود هي الصغرية اليوربا ممالك
كما نيجرييا، جنوب يف الغني االستوائية الغابات نطاق صوب الفوالني التوسع اتجاه
يف وثنية وقبائل الجنوب يف وغابات تخوم مناطق كانت بورنو مملكة مع حدودها أن
إىل بالقياس القديمة الحدود مرونة تتضح هذا وعىل الوسط، يف صغرية وإمارات الشمال
الحديثة. واالقتصادية السكانية الضغوط عن الناجم الحالية الفاصلة الحدود تصلب

الحدود مناطق عىل الحديثة السياسية الحدود تأثري (2-1)

يف جغرافية تغيريات إحداث إىل الدول بني الفاصل السيايس الخط وجود مجرد يؤدي
حدود عرب صغرية جغرافية وحدات خلق إىل أخرى أحيان يف يؤدي كما الحدود، إقليم

الدولتني.
يف تؤدي اقتصادية عوائق تصبح السياسية الحدود أن نجد األوىل الحالة ففي
خط فمثًال قسمني، إىل الحدود خط يقسمها التي املنطقة يف غريبة اختالفات إىل أحيان
إقليم من الفرنيس الجانب ففي مختلفتني: منطقتني يظهر البلجيكية الفرنسية الحدود
الجانب عىل الصورة بنفس ذلك يظهر ال بينما القمح، حقول من نطاًقا نجد الحدود
يرجع وإنما الفرنيس، الجانب يف الرتبة جودة أو مالءمة إىل ذلك يرجع وال البلجيكي،
ومن الجمركية، بالحماية فرنسا يف يتمتع فالقمح الفرنيس، لالقتصاد العام التوجيه إىل
مثل توجد ال بينما الفرنيس، للفالح بالنسبة مؤمنة نقدية زراعة تصبح زراعته فإن ثم
القمح ملنافسة معرًضا البلجيكي القمح ويصبح بلجيكا، يف االقتصادية السياسة هذه

املستورد.
قيام إمكان إىل الدولة داخل إىل جيدة بمواصالت الحدود مناطق ارتباطات وتؤدي
إذا ذلك من املنطقة تحرم بينما اإلنتاجية، الحدود إقليم موارد يف وتحسينات استثمارات
نجد الربانس منطقة يف اإلسبانية الفرنسية الحدود إقليم ففي الحديثة، الطرق من خلت
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نيجرييا يف الفوالني إمرباطورية واالنفصال. االتصال حدود من أنماط :(١٣) خريطة
ص٥١. (١٩٦٧) J. R. V. Prescott برسكوت عن نقًال ١٨٦٠م.

بينما أجزائها، بعض يف الحديدية بالسكك مخدومة الحدود هذه من الفرنسية املنطقة أن
أن ذلك عىل ترتب وقد الخدمة، هذه مثل من أجزائها معظم يف محرومة اإلسبانية املنطقة
السوق، محاصيل تزرع الحديدية الخطوط من القريبة اإلقليم هذا من الفرنسية املناطق
يف استهالكها أسواق إىل الحديدية بالخطوط تنقل التي املبكرة الخرضوات رأسها وعىل
ونقل الستهالكها التقليدية الحبوب زراعة تمارس فإنها اإلسبانية املناطق أما فرنسا،
النحو هذا وعىل الصناعي، برشلونة سوق إىل العادية النقل بوسائل منها الفائض بعض
العوامل من كبري عدد نتيجة اآلخر البعض عن بعضها الحدود وأقاليم مناطق تتغري

البرشية.
تشابه فيها يحدث أخرى أقاليم الحدود بعض أقاليم يف التغري ذلك يقابل ولكن
الثانية الحالة هي وهذه السكان، الكثيفة املناطق يف خاصة الحدود، خط جانبي عىل كبري
خطوط وجود برغم متشابهة أقاليم خلق إىل وتؤدي تحدث التي الجغرافية التأثريات من

السياسية. الفصل
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تكوِّن املدينة هذه أن نجد جنيف لسان عند السويرسية الفرنسية الحدود فعىل
مناطق عن بعيًدا — جنيف موقع ألن القريبة؛ الفرنسية الغذائية للمنتجات رائجة سوًقا
يف نفسه والحال املجاورة، الفرنسية املنطقة عىل معتمدة يجعلها — السويرسي اإلنتاج
الحدود وعىل الفرنيس. األلزاس إقليم يف الغذاء باسترياد املرتبطة السويرسية بازل منطقة
الفحم وحقول الفرنسية النسيج مصانع يف بكثرة البلجيكيون يعمل البلجيكية الفرنسية
يوميٍّا الحدود العمال هؤالء يعرب وهكذا البلجيكية، الحدود داخل يسكنون هم بينما
يف عقبة الحدود هذه تقف أن دون الفرنسية األرض داخل أعمالهم إىل للذهاب مرتني

الحدود. إقليم سكان اتصال وجه
الحدود عبور حركة أن السكان الكثيفة الحدود مناطق يف نجد النحو هذا وعىل
مما أعىل وأجور للعمل سهل مجال هناك كان إذا خاصة الحدود، إقليم سكان بني تشتد
هو أسايس رشط هنالك الحال وبطبيعة املتجاورتني، الدولتني إحدى إمكانات تقدمها
عىل الطرق كل الحدود قطعت وإال املتجاورتني، الدولتني بني السياسية العالقات حسن

املنطقة. سكان بني االتصال

الحدود تصنيف (3-1)

واصطناعي، طبيعي للحدود: تصنيف إىل أشار من أول هو (١٩٠٧) كرزون اللورد كان
الدراسة من الكثري أضافا اللذان 10(١٩٤٠) وبوجز 9(١٩١٨) فوست ذلك يف تبعه وقد

وصنوفها. الحدود ألنواع التفصيلية
أقسام: ثالثة إىل االصطناعية الحدود كرزون قسم وقد

طول أو عرض خطوط تتبع التي تلك وهي :astronomical الفلكية الحدود (١)
مثل أو شماًال، ٤٩ العرض خط يتبع الذي الكندي األمريكي الحد من كبري جزء مثل

أفريقيا. يف الحدود من كثري
معينتني نقطتني بني تربط التي تلك وهي :mathematical الرياضية الحدود (٢)

مستقيم. بخط
أقواس صورة يف نقاط عدة تربط التي تلك وهي :Referential املنحنيات حدود (٣)

محدودة. مناطق يف الخطوط تحديد يف تظهر وهذه مستقيمة، وخطوط
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الحاجزة الحدود قسمني: فجعلها الحدود بأثر بالًغا اهتماًما كرزون اهتم وكذلك
فوست ذلك يف تبعه وقد ،(١٣ الخريطة (انظر والحركة االتصال وحدود الفاصلة، أو
اصطناعية، وأخرى طبيعية حدوًدا هناك أن فكرة فوست هاجم وقد .(١٩٦٥) وبرسكوت
يف تلتحق وقد وتتغري تتطور فالحدود تلك، أو هذه إلغاء عىل ينطِو لم هجومه ولكن
حدود اصطالحي يهاجم بذلك وهو والجبال، كاألنهار طبيعية بظاهرات مساراتها بعض
الحدود وظيفة ألن طبيعي؛ أمر كلها الحدود تطور أن مؤكًدا اصطناعية وأخرى طبيعية
باألخرى، الدولة التقاء منطقة أنها كما وتجاريٍّا، عسكريٍّا الدولة حماية هي األساسية
بمنطقة الحدود ترتبط حينما أنه فوست ويرى والتبادل، االتصال منطقة بذلك وهي

االنفصال. حدود نشأة إىل يؤدي ذلك فإن — كالجبال — طبيعيٍّا حاجزة
السياسية: الحدود تطور يف اتجاهات ثالثة فوست ويفصل

ومساراتها. الحدود تخطيط يف شديد تدقيق إىل اتجاه (١)
أوروبا). يف (خاصة اللغوية والحدود السياسية الحدود بني شديد ترابط إىل اتجاه (٢)

االنفصال. حدود وأقاليم مناطق يف الحدود رسم إىل اتجاه (٣)

من التقارب إىل اتجهت وإن السياسية، الحدود أن نجد فإننا األول االتجاه وباستثناء
األملانية بالحدود دفعت قد العامليتني الحربني بعد الصلح معاهدات أن إال اللغوية، الحدود
النمساوية األملانية األقليات مشكلة ولتجنب اللغوية، حدودهما عن بعيًدا والنمساوية
اإليطايل، والتريول والسوديت بولندا من األملان ر وُهجِّ جديد من السكان توزيع أعيد
املتكلمني تشمل لكي للحدود الطبيعي االتجاه من أقوى كان هنا السيايس فالضغط
االحتكاكات تقليل إىل يؤدِّ لم االنفصال حدود مناطق يف الحدود رسم فإن كذلك باألملانية،
حدية انفصال منطقة يف للنمسا ١٩١٩ عام يف ُرِسم الذي الحدود فخط القوميات، بني
املنطقة هذه يف كبرية نمساوية أقلية اقتطع قد — اإليطايل التريول — إيطاليا وبني بينها
مناطق يف أملانيا مع حدودها وتخطيط تشيكوسلوفاكيا دولة إنشاء فإن وباملثل الجبلية،
أملانيا عن السوديت أملان اقتطع قد األرتز وجبال بوهيميا غابة جبال يف متمثلة انفصال
وسط يف توسعه يف هتلر ذرائع من هامة ذريعة تلك وكانت تشيكوسلوفاكيا، وأدخلهم

أوروبا.
والجنرال (١٩١٦) هولديك الكولونيل نجد الحدود من األنواع هذه جانب وإىل
قال ذلك ويف التحصني، القوية االسرتاتيجية الحدود أهمية يؤكدان (١٩٢٧) هاوسهوفر
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فيجب وطبيعيٍّا جغرافيٍّا كذلك تكن لم إذا وهي عوائق، الحدود تكون أن يجب هولديك:
دعا فقد هاوسهوفر أما الحربية، الوسائل لنا تمكنه الذي بالقدر صناعيٍّا قوية تكون أن
يحيط خارجي إطار صورة يف «Wehrgrenze عسكرية «حدود ب أسماه ما إنشاء إىل
هاوسهوفر تناول وقد املدفعية. ورضب الغزو ليجنبها بعيد من األملانية الحضارة بحدود
الهجوم، حدود مختلفة: صنوًفا بذلك وصنفها الدولة، قوة زاوية من الحدود موضوع

والتآكل. التدهور حدود النمو، حدود الدفاع، حدود
الحدود أن فيه شك ال مما فإنه الحدود تصنيف يف الكثرية االختالفات وبرغم
الرئيسية الجغرافية الظواهر من مجموعات بثالث مساراتها يف ترتبط الحالية السياسية

هي:

– بحار – بحريات – أنهار – جبال الطبيعية: بالظاهرات ترتبط التي الحدود (١)
صحارى. – مستنقعات – غابات

وديانات. وحضارات لغات البرشية: بالظاهرات ترتبط التي الحدود (٢)
التقسيم مناطق يف غالبًا هندسية خطوط الفلكية: بالظاهرات ترتبط التي الحدود (٣)
الحدود يف الرتابط من الرئيسية األشكال لهذه موجزة دراسة ييل وفيما الجديدة، السيايس

السياسية.

الطبيعية بالظاهرات املرتبطة الحدود (2)

مثال معينة، طبيعية عوائق عند تقف القوميات حدود بأن االعتقاد إىل الناس يميل
بني الدانوب ونهر وإسبانيا، فرنسا بني والربانس والتبت، الهند بني الهماليا جبال ذلك
أمثلة نعدد أن نستطيع لكننا والجرمان، الالتني بني األلب وجبال والرومانيني، البلغار
حولها وتمتد تتعداها بل طبيعية، عقبات عند القومية الحدود فيها تقف ال كثرية أخرى
موطن هي غالبًا — وسفوحها بأوديتها — كثرية أحيان يف الجبال ألن ذلك وعربها،
رشق من الوعرة الجبلية املنطقة يحتلون فاألكراد متعددة، قوميات أو منعزلة قومية
يف السويدية، القومية أمام عائًقا كانت الشمالية السويد وغابات زاجروس، إىل األناضول
تكون ال األحيان غالب يف واألنهار و«الالب». الفن لنشاط مرسًحا فيه كانت الذي الوقت
الحدود جريان فإن ولذلك النهر، وسطه يجري الذي الوادي أجزاء بني رابًطا بل فاصًال
بكل جغرافيٍّا متكامل إقليم أوصال تقطيع إىل يؤدي النهر مجرى بمحاذاة السياسية
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الراين، لنهر املحاذية وسويرسا وأملانيا فرنسا حدود ذلك مثال الجغرايف، اإلقليم معاني
الحاالت هذه مثل ويف العظمى، والبحريات لورنس سنت طول عىل وكندا أمريكا حدود أو

الحدود. رشطة مخفر عند إال وأمريكا كندا أو سويرسا أو أملانيا تبدأ أين تعرف ال

طبيعية كحدود الجبال (1-2)

الحدود مع املتفقة الطبيعية الفواصل عن الباحثون يسوقها التي األمثلة يف املدقق إن
مجموعها يف الربانس فجبال باالستثناءات، مليئة كلها أنها يجد والقومية السياسية
منفصلة قومية تسكنها الغربية أطرافها لكن والفرنسية، اإلسبانية القوميتني بني فاصل
شمال من املتحدرة القطالونية هي قومية «شبه» تعربها الرشقية وأطرافها الباسك، هي
إىل استقاللها يعود التي أندورا إمارة نجد الوسط ويف فرنسا، جنوب إىل إسبانيا رشق
أو الهندية للقومية الفعيل الحد تكون ال الهماليا جبال يف الحال وكذلك ١٢٧٨م، عام
معظم يجعل مما للهماليا الجنوبية السفوح عرب للمغول كثري ترسب فهناك الصينية،
عدة قامت املنعزلة املناطق هذه يف ولكن للهند، القومية الحدود عن خارجة الهماليا
الهندوكية بني شديد اختالط وهنا وبوتان، ونبال كشمري مثل حاجزة وممالك إمارات

الطبيعية؟ الحدود أين إذن والالمائية، والبوذية
محدودة أوقات يف إال الرومانية لإلمرباطورية حدوًدا تكن لم األلب جبال إن
ملحوظ عدد صعد ولقد والنمسا، بافاريا إىل األلب ممرات عرب الرومان نفذ ما ورسعان
منطقة يف فوقها ويعيشون األلب جبال اإليطالية القومية من لنوع الحاملني السكان من
السفوح صوب التريول يف النمساويون هبط بينما — الرومانش — سويرسا جنوب

اإليطايل. ملبارديا سهل عىل املطلة الجبلية املشمسة
الجبال، مع املتوازية الحدود مسارات حول كثرية اختالفات هناك أن نجد الواقع ويف
تسري أن يمكن أم الجبال؟ أعايل إىل أي املياه؛ تقسيم خطوط إىل الحدود ترتفع هل
كلٍّ عىل املرتتبة واالقتصادية االسرتاتيجية املشاكل هي وما السفوح؟ بموازاة الحدود
تضمن بحيث املياه تقسيم خطوط مع الحدود تسري أن الطبيعي من يبدو وقد منهما؟
لتكوين مؤهلة املنابع مناطق وأن خاصة أنهارها، منابع يف الترصف حرية دولة لكل
فالجبال املنوال، هذا عىل دائًما تسري ال األمور لكن الكهرومائية، للطاقة عظيمة مصادر
بدون فيها الترصف يمكن ال ولهذا األحيان، معظم يف السكان من خالية أرايض ليست

والحضارية. اللغوية السكان النتماءات مراعاة
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بل والبرشية، الطبيعية الجغرافية الظروف وفق تسري ال السياسية األمور لكن
أن يمكن التي االتفاقات حسب أو األرايض، عىل ادعاءاتها زحزحة يف الدولة قوة حسب
األمر حقيقة يف أنها نجد أخرى مرة الربانس جبال إىل عدنا وإذا الدول، إليها تصل
ما غالبًا الجبال يسكنون الذين فالرعاة وإسبانيا، فرنسا بني فاصلة حدوًدا تكوِّن ال
ظلت ولهذا املواتية، املواسم حسب والجنوبية الشمالية السفوح عىل بقطعانهم يتنقلون
االتجاه أن برغم ١٦٥٩ عام منذ وإسبانيا فرنسا بني معلقة الربانس حدود مشكلة
اتفقت ١٩ القرن أواخر ويف — املياه تقسيم خط — الجبال قمم عىل تثبيتها نحو كان
السفوح عىل بالتنقل للرعاة السماح وهو ١٣؛ القرن منذ سائًدا كان ما عىل الدولتان
تخوم. حدية: اتصال منطقة هي إنما فاصًال، ا حدٍّ ليست الربانس فإن وبذلك املختلفة،

الحاجزة الدول ونشأة واملستنقعات الغابات (2-2)

سهولة ضد الطبيعية والعوائق العقبات من مختلفة أشكاًال واملستنقعات الغابات ن تكوِّ
— كبرية مساحات يف تمتد كانت إذا خاصة — املستنقعات أن شك وال عربها، االتصال
حربي تكتيك إىل تحتاج فإنها وبذلك الزاحفة، الجيوش تقدم أمام كئوًدا عقبة تشكل
تجتاز التي الحدود فإن وبذلك أمكن، إن حولها االلتفاف منه أسهل لكن بها، خاص
القيرصية روسيا حدود ذلك مثال جيدة، دفاعية املايضحدوًدا يف كانت إنما املستنقعات
وما كيوجا بحرية مستنقعات وكذلك بولندا، وبني بينها الربيبت مستنقعات منطقة يف
وهناك الشمالية، الناحية من القديمة بوجندا ململكة طبيعية حماية كونت التي جاورها
من لكثري بالنسبة قوية دفاعية حدود إقامة يف املستنقعات دور عىل األمثلة عرشات
القومية نمت فلقد والوسطى، القديمة العصور ودول وإمارات البدائية، املجتمعات
شمال مستنقعات أن كما الراين، دلتا يف واملستنقعات املجاري عرشات وسط الهولندية
يجر لم مرص إن بحيث الشمال جهة من الغنية للدلتا طيبة حماية قدمت املرصية الدلتا
فشلت التي ودمياط املنصورة عىل الصليبية الحملة واحدة: حالة يف إال الشمال من غزوها

مًعا. الفيضان بمياه واالستعانة اململوكي الدفاع نتيجة أيًضا
متمثًال املستنقعات ملعارك حالٍّ وجد قد الحديثة الحروب تكنيك أن يف شك من وما
املستنقعات يف للحركة مؤهلة عسكرية وقوارب خاص، نوع من وسيارات دبابات يف
دلتا مستنقعات أن من ذلك عىل أدل وال تماًما، قيمتها فقدت أنها يعني ال ذلك لكن أيًضا،
عرش طوال العسكرية الفيتكونج لنشاطات مرسًحا ظلت الجنوبية فيتنام يف امليكونج
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واملستفيد املتنوع والجوي، الربي األمريكي العسكري التكنيك ضد الحرب من سنوات
التي الحروب من جديًدا نوًعا تشكل العصابات حرب أن ذلك املعارك، خربة من دائًما

واملستنقعات. والغابات الجبال خاصة الطبيعية، العقبات من دائًما تستفيد
قوة العقبة هذه يزيد ومما االتصال، حدود ضد طبيعية عقبة األخرى هي والغابات
االستخدام القليلة الوعرة الجبلية املناطق يف تنمو البارد املعتدل النطاق يف الغابات أن
انفصال حدود الغابات مناطق جعل عىل طبيعية قوى عدة تتضافر وبذلك والسكن،
بصورة خاضعة صغرية إمارات تشكل الغابية املناطق من الكثري نجد ولهذا واضحة،
وتساعده تغذيه مجاورة، أخرى قوى من أحيانًا قوته يستمد ذاتي لحكم الصور من
ألمراء إقطاًعا تنشئ الدولة كانت أخرى أحيان ويف الحاجزة، الدول من كنوع البقاء عىل
«مارك مثل املعنى بهذا قديمة مصطلحات نشأت ثم ومن الغابية، الحدود مناطق يف
ومارك املارك) (صاحب املركيز مثل قديمة نبالة ألقاب عنها نشأت وقد «Mark-March

املارك). صاحب أيًضا (باألملانية جراف
أجل من عسكري شبه أساس عىل دائًما ينظم الحدود إقليم من جزءًا كان فاملارك
عىل العسكرية التنظيمات هذه من عدًدا وأوتو شارملان نظم وقد الحدود، عىل املحافظة
بعد فيما «املاركات» هذه تطورت وقد أوروبا، وسط إىل الساليف الزحف ملنع الحدود
يف وممالك إمرباطوريات وكونت املستقبل يف توسعت خاصة قومية ذات دوًال لتصبح
اإلمرباطورية نواة كان الذي براندنربج مارك «املاركات» هذه أهم ومن أوروبا، وسط
تشيكوسلوفاكيا (يف مورافيا بوهيميا، األخرى املاركات ومن األملانية، والقومية الربوسية
(يف بريتاني ومارك بعد)، فيما اليوجسالفية الوحدة قاعدة (الرصب وصوربيا حاليٍّا)،
بإمارات مملكته شارملان طوَّق وبذلك فرنسا. جنوب يف إسبانيا ومارك فرنسا)، غرب

والغرب. الرشقي والجنوب الرشق من لحمايتها حاجزة
واملحمية االستعماري، العرص يف املحميات فكرة إىل «املارك» فكرة تطورت ولقد
منع بوظيفة وتقوم املجاورة، االستعمار قوة إىل بقائها يف تستند الحكم ذاتية دولة هي
وسيكيم، بوتان دولتا املحميات عىل األمثلة أشهر ومن األخرى، القوى املبارشمع االحتكاك
وبعد بريطانيتني، محميتني ظلتا فقد التبت، مع الهندية الحدود من جانبًا تفصالن اللتان
يمكن النحو هذا وعىل األمور، ترصيف يف يساعد هندي مندوب هناك ظل الهند استقالل
اإلنجليزي االستعماريني النفوذين بني حاجزة دولة حاليٍّا) (تايالند سيام بقاء نفرس أن
كانت وباملثل حاليٍّا). والووس وكمبوديا فيتنام الصينية: الهند (يف والفرنيس بورما) (يف
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األرجنتني) (يف اإلسباني النفوذين بني اتفاًقا البالتا مصب عىل أورجواي دولة نشأة
إنشاء كان كذلك الحساسة، املنطقة هذه يف بينهما الصدام ملنع الربازيل) (يف والربتغايل

مصالحهما. احتكاك دون عازًال السعودية واململكة الكويت بني املحايدة املنطقة
كما البدائية الجماعات مارستها قديمة فكرة الحاجزة أو املحايدة املناطق وفكرة
بني مأهولة غري مناطق عن عبارة الحدود كانت البدائية املجتمعات فعند ذكرنا، أن سبق
الالمعمور مناطق تشابه الحدود هذه فإن وبذلك البرشية، والتجمعات االستقرار مناطق
اإلطالق، عىل اتصال خطوط تكن لم النحو هذا عىل وهي — الحرام الشقة — الدول بني
األملاني الرحالة أخربنا وقد املجتمع، حدود تنتهي السكن ينتهي فحيث فصل، نطاقات بل
الالمعمور مناطق أن عرش التاسع القرن خالل أفريقيا جابوا الذين من وغريه بارث
مسافات الحاجزة النطاقات هذه تمتد الحروب فرتات خالل ويف الجماعات، حدود هي
اتساًعا، كيلومرت مائة من أكثر إىل أحيانًا تصل كانت األمان نطاقات من كنوع أوسع
األزاندي بني أو نيجرييا، رشق شمال يف وبورنو الفوالني دولة بني توجد التي تلك مثًال
والفن والجرمان السالف حدود كانت اسكندنافيا ويف الجنوبي، السودان يف والبونجو
السويد بني تفصل الشاسعة الثلج حقول كانت كما أفريقيا، يف املوجودة للحدود مماثلة
والبالند ونورالند ترومز أقاليم يف األرض كانت تروندهايم من الشمال وإىل والنرويج،
يدفعون املتنقلون الالب وكان والروس، والسويديني النرويجيني بني مشرتكة أرًضا تعد
سكان بدون الواسعة املساحات هذه ظلت وقد الثالث، الدول لهذه صغرية رضائب
وهكذا نورالند، يف الفن من جماعات استقرت حينما عرش السابع القرن حتى مستقرين
فاصلة حدود عىل تتفقا لم اللتني والنرويج السويد بني يتداخل والالب الفن عنرص نجد

.١٨٦٢ عام يف وروسيا النرويج بني الحدود خططت كما ،١٧٥١ عام يف إال بينهما
الدولة؛ عن الدفاع وسائل أحسن طويلة ملدة تعترب كانت الخالية املناطق هذه مثل
املعروف ومن الدولة، يهاجم أن قبل طويلة ملسافة املواتية األرايضغري يخرتق العدو ألن
طلب أتيال الزعيم أن ذلك مثال حاجزة، خالية مناطق ترك يتعمد كان القادة بعض أن
السكن من خالية الدانوب جنوب كيلومرت مائتي بعرض نطاًقا ترتك أن بيزنطة من
بني الحدود طول عىل مستغلة غري مساحات اإلنجليز البارونات ترك وكذلك والزراعة،
من نطاقات التيوتون األمراء ترك لتوانيا حدود وعىل الحماية، لتأمني واسكتلندا إنجلرتا
تمر التي ممل منطقة عند كيلومرت ومائتي مائة بني عرضها يرتاوح املأهولة غري الغابات
معناه وهذا وأونتلسبورج، وكوفنو جرودنو إىل تتجه بالقالع محصنة طرق ثالثة فيها
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أكثر تركوا قد عرش السادس القرن منتصف يف لتوانيا احتلوا الذين التيوتون فرسان أن
السالف. ضد الجديدة أمالكهم لتأمني حاجًزا فراًغا احتلوها التي املساحة نصف من

نطاق من السكان ُطِرد فقد وكوريا، الصني بني كانت املهجورة الحدود أنواع وأغرب
النطاق، هذا داخل املوجودة واملزارع القرى كل رت وُدمِّ كيلومرت، مائة حوايل عرضه
وكانت الفوري، باملوت املهجور النطاق هذا داخل عليه يقبض من كل السلطات وهددت
يف وزيادة السلطات، قبل من به مرصًحا واحًدا طريًقا تسلك الدولتني بني التجارة
ثالث بفتحه يُؤمر كان بل العام، طوال مفتوًحا الطريق هذا يكن لم والحذر الحيطة

القوافل. ملرور العام يف مرات
الدول بني حاجزة كنطاقات املهجورة املناطق هذه كانت الظروف أغلب ويف
تحسني أو غزو حدوث رأسها عىل كثرية ألسباب قيمتها تفقد البدائية واملجتمعات
للضغط نتيجة إلغائها إىل واملجتمعات الدول اضطرار أو املتنازعة، الدول بني العالقات
تتحول كانت املناطق هذه ولكن جديدة، وموارد أرض إىل والحاجة الداخيل السكاني
إىل أو املتجاورتني الدولتني من والفارين للمجرمني وملجأ مأوى إىل بالتدريج ذلك قبل
عىل املأهولة غري املناطق أن ذلك عىل الحديثة األمثلة ومن الحكم، أنظمة عىل للثوار مأوى
العرشات خالل القانون عىل للخارجني مأوى كانت املكسيكية األمريكية الحدود طول
حمالت تجريد إىل األمريكية الحكومة اضطرت أمرهم استفحل وملا القرن، هذا من األوىل

عليهم. للقضاء الحربية والوسائل الجيش واستخدام عسكرية
أرايض أو مستنقعات أو غابات أو تالًال — عمًدا الخالية املناطق أن يف شك وال
من مزيد وجود حالة يف الدول بني حاجزة نطاقات لقيام صالحة — معمورة غري جيدة
مع ولكن أولية، اقتصادية نشاطات أو زراعي اقتصاد ومع السكان، من وقليل األرض
الدول وظهور القومية النزاعات مع الحديث السكاني والنمو الصناعية الحضارة نمو
عىل بل قائمة، املهجورة التخوم هذه إىل الحاجة تعد لم الحديثة، بأشكالها القومية
هذه اختفت ثم ومن املوارد، من ومزيد األرض من مزيد إىل الحاجة ظهرت العكس
تاريخية بقايا من إال الدول من وغريها أوروبا خريطة من تماًما الحاجزة املناطق
وضع الحاجزة املناطق واتخذت ونبال، وأندورا وليختشتاين لكسمبورج كإمارات قديمة
الدول اتفاق يتم ريثما املحتملة املوارد ذات السكان قليلة األرايض يف املحايدة املناطق

مواتية. سياسية ظروف ظل يف تقسيمها عىل
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السياسية والحدود املائية املسطحات (3-2)

االتصاالت أمام طبيعية عقبات — وبحاًرا وبحريات أنهاًرا — املائية املسطحات تشكل
وبذلك — وجسور وسفن قوارب — لعبورها خاصة وسيلة وجود ويلزم املعتادة، الربية
والبحريات األنهار ولكن املانعة، االسرتاتيجية الحدود أنواع من نوع الحقيقة يف فإنها

بينهما. التفريق يجب ثم ومن واملحيطات، البحار عن تختلف خاصة مشكالت

والبحريات األنهار (أ)

للدول االسرتاتيجية الحدود بموازاته تستقر طبيعيٍّا عائًقا تعد األنهار كانت القدم منذ
الواليات بني وريوجراندا وسويرسا)، وأملانيا (فرنسا وحديثًا (الرومان) قديًما الراين مثل
وجمهورية زائريي بني والكنغو السوفيتي، واالتحاد الصني بني وآمور واملكسيك، املتحدة
ناحية من األرجنتني بني وأوروجواي وزامبيا، روديسيا بني والزمبيزي برازافيل، كنغو

أخرى. ناحية من والربازيل وأورجواي
مائي كمسطح — فالنهر واالسرتاتيجية، الطبيعية الحدود بني نميز أن يجب وهنا
كل يف طبيعيٍّا ا حدٍّ ليس ولكنه مالئًما، عسكريٍّا ا حدٍّ يصبح ثم ومن اسرتاتيجية عقبة —
وعرة منطقة يف أم واسع واٍد أو سهل يف يجري هل النهر: نوع عىل ذلك ويعتمد الحاالت،
أم الجريان دائم هو هل التيار؟ متدفق ضيق أم هادئ عريض نهر هو هل أخدودية؟ أو
أجزائه يف النهر تحديد ضوء وعىل املجرى؟ ثابت هو أم مجراه يغري هل املياه؟ موسمي

انفصال. أم اتصال حدود هو هل النهاية يف نقول أن يمكننا املختلفة
يكون ألنه طبيعي؛ سيايس خط لتحديد صالح غري غالبًا العليا أجزائه يف النهر إن
أو الثلوج أو باألمطار كثريًا واملتأثرة رسيًعا املنحدرة الصغرية الروافد من مجموعة
ذاتها حد يف هي غالبًا مرضسة مرتفعة منطقة فوق يجري فإنه هذا وفوق الينابيع،
الوسطى مجاريها يف األنهار مسارات أن الغالب فإن ولهذا واسعة، حدية انتقال منطقة
تتخذ أن يمكن التي األجزاء هي — واحد مجرى يف النهر يتحدد حيث — والدنيا
النمسا بني السيايس الحد ليس فالراين تاريخيٍّا، كذلك بالفعل وهي اسرتاتيجية، حدوًدا
وبعدما — كونستانزة — بودن بحرية دخوله قرب عند إال األعىل مجراه يف وسويرسا
الحد معظمه يف يكون نجده البحرية تلك من خروجه منذ النهر مائية جريان ينتظم

وفرنسا. أملانيا وبني وأملانيا، سويرسا بني التاريخي
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ململكة الشمايل الحد يكن لم فهو األعىل، مجراه يف سياسيٍّا ا حدٍّ يكون ال والدانوب
أن دون النمسا شمال يخرتق وهو حاليٍّا، الجنوبية املائيات عرب ويجري قديًما، بافاريا
وتشيكوسلوفاكيا، املجر حدود من جزءًا ويكون إداريٍّا، أو خارجيٍّا سياسيٍّا ا حدٍّ يصبح
وأخريًا آخر، جانب من وبلغاريا ويوجسالفيا جانب من رومانيا حدود من آخر وجزءًا

السوفيتي. واالتحاد رومانيا حدود من جزءًا دلتاه يف يكون
األمثلة ومن واسعة، أجزاء يف وأخرى محددة أجزاء يف مساراتها تغري األنهار وبعض
كانت — األملاني بادن إقليم يف األوسط الراين عىل — القديمة برايزاخ بلدة أن ذلك عىل
ثم عرش، السادس القرن حتى األلزاس إقليم داخل أي للنهر؛ اليرسى الضفة عىل أصًال
وفيما األملاني، الجانب يف بذلك فدخلت اليمنى الضفة عىل فأصبحت مجراه النهر غري
إبقاء عىل اتفقتا الدولتني ولكن ،١٨٩٢ عام بعد مجراه الراين غري والنمسا سويرسا بني
بعد — ١٨١٥ فيينا مؤتمر اتفق وقد القديم، املجرى أساس عىل البلدين بني الحدود
لم املؤتمر هذا يف أحًدا لكن حدوًدا، األنهار مجاري اتخاذ عىل — النابليونية الحروب
البسيط بالتغيري املقرتنة الحالة هذه كانت وإذا األنهار. مجاري تغيري ظاهرة إىل ينتبه
املدى. واسعة عديدة بتغريات يرتبط األمر كان لو الحالة تكون فماذا األنهار، مجاري يف
من مشكلة ريوجراندا نهر بمسار املرتبطة املكسيكية األمريكية الحدود كانت
البازو مدينة عند النهر مسار من جزءًا ١٢ الخريطة وتوضح النهر، مجرى تغري مشاكل
هذه وما ،١٩٣٠ ،١٨٨٩ ،١٨٥٢ سنوات عديدة مرات املجرى تغري وكيف األمريكية،
كان الحال وبطبيعة كله، النهر مسار يكتنف كان الذي للتغيري نموذج إال الخريطة
ولهذا املستحدثة، الثنيات كثرة مع يقرص أو ويطول النهر مسار مع يتغري الحدود خط
وتقصري ريوجواندا فيضان لضبط هيئة إنشاء ١٩٣٣ عام يف األمريكية الحكومة قررت
يف ثبتت التي الحدود أطوال تقرص وبذلك الثنيات، عند مستقيم مجرى بحفر املسار
٤٣٧ قدرها مساحة عن املتحدة الواليات تنازلت ١٩٦٣ عام ويف العميق، املجرى وسط
غري أن بعد شماله أصبحت ثم ١٨٦٤ عام حتى النهر جنوب يف كانت املكسيك إىل فدانًا

مجراه. النهر
فإن الصني، شمال يف هوانجهو بمسار يرتبط كان سياسيٍّا ا حدٍّ أن تصورنا وإذا
عدة يبتعد كان ألنه سياسية؛ كارثة إىل سيؤدي كان األدنى مجراه يف النهر مسار تغري
وقد ،(١٥ الخريطة (انظر األول مساره عن السنوات بعض يف الكيلومرتات من مئات
تجنبًا ليس الخرائط يف الظاهر النحو عىل النهر مسار ضبط الحارض الوقت يف أمكن
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تحدث كانت التي الهائلة والسكانية االقتصادية للكوارث وإنما السياسية، للكوارث
مستمرة. بصفة

أخطر، مشكلة هناك فإن األنهار، مسارات يف تحدث التي التغريات جانب وإىل
بالسكان عامرة مناطق هي والدنيا الوسطى مساراتها يف األنهار أودية أن فالغالب
املصالح وترتبط اآلخر بالبعض بعضه العمران يرتبط ما وغالبًا النهر، جانبي كال عىل
الفصل، من بدًال واالتصال للربط وسيلة النهر ويصبح الضفتني، سكان بني االقتصادية
تكوين عوامل من النهرية األودية مناطق تصبح أن األحوال غالبية يف ذلك عىل ويرتتب
الحضارية املنطقة هذه وسط السيايس الحد جرى ما فإذا متشابه، اقتصادي حضاري

له. يؤسف ملما ذلك فإن الواحدة
أجل من سياسية حدوًدا تتخذ ما كثريًا األنهار أن نجد العيوب هذه كل وبرغم
الالتينية وأمريكا أفريقيا يف االستعمارية القوى أن ذلك مثال السيايس، والتسهيل الراحة
موجودة طبيعية ظاهرات ألنها النفوذ؛ مناطق لتحديد بكثرة األنهار استخدمت قد
تخطئها ال حدود عىل بينها فيما تتفق أن القوى هذه عىل يسريًا كان ثم ومن وواضحة،
نوعني بني فقسمتها املجتمعات بني التفرقة من كثريًا سببت الحدود هذه مثل ولكن العني،
تبعيات ثالث إىل مقسمني أنفسهم الباكونجو وجد حينما الحال هو كما االستعمار، من
يف والفرنسيون الحالية، زائريي يف والبلجيكيون وكانبدا، أنجوال يف الربتغال استعمارية:

برازافيل. كنغو
أو لغوي حد أنه تصادف ما إذا جيًدا سياسيٍّا ا حدٍّ يصبح النهر مسار أن يف شك وال
تلجأ ولهذا الدانوب، جانبي عىل والرومان البلغار حدود مثل قليل ذلك ولكن إتنولوجي،
بأسلوب البطيء الحضاري التطور محاكاة إىل ما نهر إىل بحدودها تصل التي الدول
وبذلك محلهم، الدولة أبناء وتوطني مواطنهم من األصليني السكان تهجري هو ذلك رسيع،
األتراك توطني إعادة ذلك مثال والقومي، السيايس بالحد مرتبًطا النهر مسار يصبح
وقرر األوىل العاملية الحرب يف تركيا هزمت أن بعد مارتيزا نهر وغرب رشق واليونانيني
معظم من األملان تهجري ذلك ومثل النهر، ذلك إىل تراقيا يف اليونان حدود مد الحلفاء
حدود وتوسيع الثانية العاملية الحرب بعد نيسه ورافده األودر رشق تقع التي املنطقة

النهر. هذا مسار إىل غربًا بولندا
سويرسا وتعد الحدود، مسارات من أجزاء البحريات تتخذ األحيان بعض ويف
بني بودن بحرية البحريات: يف حدودها من كثرية أطوال تمتد التي القليلة الدول بني
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ولوجانو ماجوري وبحريتا وسويرسا، فرنسا بني أيان بحرية وأملانيا، وسويرسا النمسا
البحريات بطول منها جزء يف األمريكية الكندية الحدود وتمتد وإيطاليا. سويرسا بني
حدودها فهناك سويرسا؛ أوغندا تماثل أفريقيا ويف مشجان، بحرية عدا كلها العظمى
بأطوال التانزانية الحدود وتمتد وألربت. إدوارد وبحريتي فكتوريا بحرية عىل الطويلة
نياسا – (تشاد أفريقيا يف كثرية واألمثلة ونياسا، وتنجانيقا فكتوريا بحريات داخل كبرية
اتساع بحكم سياسية، كحدود األنهار من أصلح البحريات أن وبرغم إلخ)، … بنجويلو –
األخرى، مشاكلها لها أن إال وعرة، جبلية مناطق يف يقع معظمها وأن كما مسطحها
هندسية بأعمال القيام من الدول يحرم ما غالبًا سياسية وحدات بني البحريات فتقسيم
ال وكذلك مسبقة، باتفاقات إال الطاقة توليد أجل من املياه مستوى ورفع السدود كبناء
أيًضا، مسبقة باتفاقات إال — وجدت إن — املعدنية أو السمكية الثروة استغالل يمكن
يسهل ال واألشخاص— البضائع — للتهريب مجاًال تكون البحريات فإن ذلك عن وفضًال

فيه. التحكم

السياسية والحدود البحار سواحل (ب)

للدول، القومية السيادة المتدادات مناسبة طبيعية خطوًطا البحرية السواحل تشكل
حد يف أنه ولو البحر، فساحل واألنهار، الجبال من وتحدًدا وضوًحا أكثر هي ربما
واضًحا فصًال يفصل الواقع يف أنه إال فاصًال، خطٍّا وليس طبيعية انتقالية منطقة ذاته
فهي الجبال أما املالح، املائي واملسطح األريض اليابس البيئة: من منفصلني نوعني بني
تكوينها، يف اليابس عن تختلف وال اليابس، داخل عريضة انتقالية تضاريسية ظاهرة
شبه أو تدريجية بصورة املحيطة األرض عن مناسيبها ارتفاع يف يكمن االختالف إنما
منخفضة مناسيب ذات مناطق تحتل العرض محدودة مائية مجاٍر واألنهار فجائية،
األنهار أودية تكون بحيث االنخفاضتدريجيٍّا يكون ما وغالبًا املحيطة، األرض عن نسبيٍّا
فهي البحار أما والبرشية، الطبيعية الجغرافية الظاهرات يف تدريجية انتقالية نطاقات
حيث األرضية الحياة تماًما: مختلفتني إيكولوجيتني بني تامة انقطاع مناطق فعًال ن تكوِّ
إال اإلنسان يعيش ال حيث البحرية والحياة والقوميات، الدول وتتكون اإلنسان يعيش

العمر. من ا جدٍّ محدودة لفرتات انتقاليٍّا
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والواليات املكسيك بني ريوجراندا نهر األنهار. مسارات يف للتغريات نموذج :(١٤) خريطة
البازو. عند املتحدة

الصني. شمال يف هوانجهو لنهر األدنى للمجرى القديم التغيري :(١٥) خريطة
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وتعقدها البحرية السياسية الحدود ببساطة وعالقتها البحار مواقع (4-2)

هذه مثل جودة ولكن طيبة، طبيعية حدود عادة هي البحار سواحل فإن النحو هذا عىل
الدول، أرايض عليها املطلة البحار ونوعية والبحر اليابس عالقة تناسب يف تكمن الحدود

انفصال. وبحار اتصال بحار هناك فإن وبذلك

االتصال بحار (أ)

املجموعات ذات نسبيٍّا، الهادئة الداخلية البحار تلك هي االتصال بحار نجد الغالب يف
العالم، يف متوسطة بحار ثالثة نميز أن يمكننا املجال هذا ويف األحيان، أغلب يف الجزرية
ثم ومن والحضارات، الشعوب وعالقات تاريخ يف الفصل من أكثر الوصل دور لها كان
:(١٦ رقم الخريطة (انظر هي املتوسطة البحار وهذه متشابكة، السياسية أقدارها كانت

وآسيا، وأفريقيا أوروبا الثالث: القارات بني املمتد أفريقي األورو املتوسط البحر (١)
حيويٍّا مجاًال حاليٍّا ن يكوِّ والذي واألوسط، القديم الحضاري العالم قلب يف واملتمركز
األوسط الرشق يف الجديدة والقوميات الخامات وعالم الغربي العالم بني التجارية للحركة
الطريق كان البحر هذا أن األذهان إىل نعيد أن نريد وال الهندي، واملحيط وأفريقيا
فعالقات العصور، أقدم منذ به املحيط اليابس إىل بالقياس والتجارة للحركة أمانًا األكثر
البحر، مياه عرب وازدهرت تكرَّست وكريت وقربص الليفانت ساحل مع الفرعونية مرص
املتوسط، بالبحر عضويٍّا ارتباًطا مرتبًطا واإلغريقية الفينيقية املدن ازدهار كان وكذلك
مكنتها التي الركيزة املتوسط البحر يف والسياسية البحرية الرومان عالقات كانت وباملثل
والفرس القديم العراق ممالك سعي كان وكذلك الغربية، أوروبا إىل نفوذها امتداد من
للسيطرة استكمال عن عبارة واألناضول فينيقيا يف املتوسط البحر واجهة إىل للوصول
املتوسط)، (البحر وبحًرا الغربية) وهضابها آسيا (وسط برٍّا الرئييس التجارة طريق عىل
البحر بعالم بشدة مرتبطة قوى والقاهرة وبغداد دمشق يف اإلسالمية الدولة كانت وباملثل
— نابليون أعاد وقد آنذاك، العالم يف واالقتصادي الحضاري االتصال رشيان املتوسط،
والرشق، مرص عىل بحملته املتوسط البحر إىل الحياة — البارعة الجيوبوليتيكية بأفكاره
قناة فإن وأخريًا الواسعة، املحيطات إىل التجارة بانتقال البحر هذا ركود طال أن بعد
الرصاعات وتمثل سالفة، أهمية من البحر لهذا كان ما إعادة يف الفضل لها كان السويس
مع واسعة صالت ذات حيوية أعمال كمنطقة أهميته البحر هذا عىل املعارصة السياسية
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اإلنجليزية الرصاعات ثم الفرنسية، اإلنجليزية فالرصاعات العالم؛ يف كثرية وبالد أمم
رصاعات وأخريًا آخر، جانب من األملاني اإليطايل الرصاع ضد جانب من والفرنسية

األوسط. الرشق يف القومية والقوى والغربية الرشقية الكتلتني

البحر ا*توسط األمريكي.البحر ا*توسط األورو أفريقي (القديم).

البحر ا*توسط األسيوي.

ُرِسمت البحر. حوض عىل األريض االنغالق حدود متوسطة. بحار ثالثة :(١٦) خريطة
لحوض األسايس املسطح يمثل املنقوط املستطيل موحد، رسم مقياس عىل الثالثة البحار

واألمريكي. اآلسيوي البحرين ملسطح بالنسبة القديم املتوسط البحر

بني آسيا رشق جنوب بحار مجموعة يف هذا ويتمثل اآلسيوي: املتوسط البحر (٢)
ناحية من الشمايل األسرتايل واليابس ناحية من والهند الصينية والهند الجنوبية الصني
تونكني وخليجا — الجنوبي الصني بحر بينها: فيما متداخلة بحار عدة نجد هنا ثانية،
الغرب يف ونيكوبار أندمان وجزر الرشق يف املاليو لسان بني أندمان وبحر — وسيام
بني ملقا مضيق هو الحيوية شديد كبري امتداد البحر ولهذا الشمال، يف بورما وساحل
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الفاصلة العديدة البحرية املسطحات هناك البحرين هذين عن وفضًال واملاليو، سومطرة
سلبيس وبحر جاوة بحر مثل عدة بحار أسماء تتخذ والتي الرشقية الهند جزر بني
بقية عن — الند ارتهام — أسرتاليا شمال يفصل الذي أرافورا وأخريًا مولوقا، وبحر

الجزر.
يتكون أنه يف القديم املتوسط البحر عن يختلف كان وإن اآلسيوي، املتوسط والبحر
أنه يف وثانيًا القديم، املتوسط البحر لجزر بالنسبة املساحة هائلة جزرية مجموعة من أوًال
والتجاري، الحضاري دوره يف يشابهه أنه إال القارية، اليابس بكتل مغلق شبه بحًرا ليس
أيًضا، أسرتاليا إىل األصليون األسرتاليون عليه انتقل الذي املعرب البحر هذا كان ولقد
عىل واإلسالمية والبوذية الهندوكية والديانات الحضارات اختلطت البحر هذا جزر ويف
والهندية والعربية الصينية التجارة أساطيل امتدت أيًضا وإليه الوثنية، الديانات مرسح
كافة يف واليابانية واألمريكية والفرنسية واإلنجليزية والهولندية واإلسبانية والربتغالية

.(٦ الخريطة (انظر اليوم حتى التاريخية مراحله
يف القديم املتوسط البحر عن جوهريٍّا اختالًفا اآلسيوي املتوسط البحر ويختلف
كانت وبذلك القدم، منذ األولية السلعية واملنتجات الخامات من لعدد هام مصدر أنه
والسياسية، التجارية الحركة لخطوط نهائيٍّا هدًفا اآلسيوي املتوسط البحر منطقة
بأن يتميز كما أفريقي، األورو املتوسط البحر كان كما رئيسية مواصالت رشيان وليست
والصينيون قديًما والعرب الهنود — سكانية لهجرات ومحط كثيف، لسكن مجال جزره
الجزر داخلية يف العمراني املجال يتسع أن يمكن االقتصادي التنظيم ومع — حديثًا
يف فجزره القديم، املتوسط البحر جزر عكس وهذا وإيريان، وسومطرة بورنيو الكربى:
صغرية جيوب يف يحدث السكاني التكاثف بينما للسكان، طاردة بيئات تكون معظمها
وآسيا) أوروبا (يف الجبيل محيطه من إليه املنتهية الصغرية واألودية البحر شواطئ عىل

وآسيا). (أفريقيا والصحراوي
إىل املتحدة الواليات جنوب من املمتد البحر ذلك هو األمريكي: املتوسط البحر (٣)
كبريين بحريني مسطحني عىل ويشتمل الوسطى، أمريكا وجمهوريات فنزويال سواحل
املتوسط البحر يشابه وهو الجنوب، يف الكاريبي والبحر الشمال يف املكسيك خليج هما
فتحه إىل دعا مما األمريكتني بني اليابس بامتداد الغرب يف مغلق أنه يف أفريقي األورو
يتصل أنه يف يختلف لكنه — السويس لقناة بالنسبة حدث كما — بنما قناة بواسطة
من إذن فهو العديدة، جزره بني والضيقة الواسعة الفتحات بعرشات األطلنطي باملحيط
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وباملثل واآلسيوي، أفريقي األورو املتوسط البحر بني وسطى مرحلة يمثل الناحية هذه
لكنها اآلسيوي، املتوسط البحر جزر من وسكانًا ضخامة أقل الجزرية مجموعاته فإن
يف البرتول مصادر إىل باإلضافة البحر، هذا يف األولية االقتصاديات يف الثقل ميزان تشكل

وتكساس. واملكسيك فنزويال
بسواحله البحر هذا كان تليها التي الكثرية والعقود الجغرافية الكشوف بداية ويف
وأخريًا وبريطانيا وهولندا فرنسا األخرى: القوى تتابعت ثم اإلسباني، للنفوذ مرسًحا كلها
والهولندي والفرنيس اإلنجليزي الوجود فإن الفعال األمريكي الوجود وباستثناء أمريكا،
جانب وإىل الصغرى، األنتيل مجموعة من صغرية جزر يف رمزي وجود إىل تحول قد
عنًرصا أدخل قد االشرتاكي النظام إىل كوبا دولة تحول فإن املختلفة، الالتينية القوميات
وقالبًا. قلبًا األمريكي البحر هذا يف وجود له يكن لم السيايس الرصاع عنارص من جديًدا
هناك مستمرة، لحركة طرًقا وتكوِّن االتصال تيرس التي البحار هذه جانب وإىل
والبلطيق الشمال بحر مثل التاريخ مراحل من مرحلة يف حركة أصغر أخرى بحار
الشمال بحر اضطراب مثل مختلفة طبيعية بظروف مرتبط وذلك األحمر، والبحر
معينة، مواسم يف البلطيق وتجمد كثرية، أحيان يف القديمة للمالحة ومعاداته املستمر

عامة. األحمر البحر شواطئ وجدب ووعورة
كبري جزء استثناء مع الواسعة املحيطات تشكلها التي تلك فهي الفاصلة البحار أما
بنجال وخليج العربي والبحر الرشقي أفريقيا وشاطئ مدغشقر بني الهندي املحيط من

الرشقية. الهند وجزر
وحركة تجارية عالقات بوجود مرتبطة تظل نسبية مسألة واالتصال الفصل لكن
مسطًحا كان الجنوبية وأمريكا أفريقيا شواطئ بني الجنوبي فاألطلنطي مستمرة،
وأصبحت الجغرافية، الكشوف بعد كبرية مالحية حركة مرسح إىل تحول لكنه فاصًال،
أوروبا، إىل الهند من املارة التجارية بالحركة مزدهرة أفريقيا وجنوب غانا خليج موانئ
سوى تعربه تعد ولم املحيط، من الجزء هذا يف الحركة قلَّت السويس قناة شق وبعد
الرصاعات هبطت التغري هذا ومع والجنوبية، الغربية وأفريقيا أسرتاليا إىل املتجهة السفن
كذلك الجنوبية، البحار هذه يف — واألملانية والفرنسية واإلنجليزية الربتغالية — الدولية
اآلن يستأثر لكنه الجغرافية، الكشوف قبل الظلمات» «بحر الشمايل األطلنطي كان

ومعقدة. متشابكة سياسية وبعالقات كله العالم يف مالحية حركة بأضخم
سياسات أوًال متشابكة: سياسية تيارات تنتابها االتصال بحار أن القول وخالصة
عىل الكربى القوى لسياسات املؤثر الدور وثانيًا البحار، تلك عىل املطلة القومية الدول
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املتوسطة البحار يف السياسية التيارات وتحليل البحار، تلك يف القوى واسرتاتيجية مصري
تنتابه أفريقي األورو املتوسط البحر نجد املثال سبيل فعىل ذلك، عىل دليل خري الثالثة
الغربي الحوض تعترب كانت فرنسا العرشين: القرن مطلع منذ التالية السياسية التيارات
والجنوب (فرنسا) الشمال من الفرنسية األرايض به تحف فرنسيٍّا بحًرا املتوسط للبحر
ذلك يف بما كله األوسط الحوض تعد وإيطاليا أفريقيا)، شمال يف البحار عرب (فرنسا
محك لكن إيطالية بحرية البحر كل اعتربت موسوليني عهد «ويف إيطاليٍّا، بحًرا األدرياتيك
املتوسط البحر رشق يف الفعال نفوذها تمارس كانت وبريطانيا ذلك». غري أثبت التجربة
جبل يف الهامة البحر مفاتيح تتحكم كانت كما — السويس وقناة وفلسطني مرص —

ومالطة. طارق
فيه دخلت الذي األطلنطي حلف وتكوين الثانية العاملية الحرب نهاية جاءت ثم
عليها يسيطر غربية بحرية املتوسط البحر أصبح وبذلك وتركيا، واليونان وإيطاليا فرنسا
واليونان إيطاليا األخرى: القومية األساطيل مع باالشرتاك السادس األمريكي األسطول
العربية الدول انتفاضات جاءت ثم الحلف، ذلك من انسحبت فقد فرنسا أما وتركيا،
وُحرم املتوسط، البحر من والجنوبية الرشقية الشواطئ طول عىل االستقالل وحركات
طرابلس، بيزرت، وهران، العربية: الجبهة طول عىل هامة اسرتاتيجية قواعد من الغرب
الجنوبي الركن يف جديدة غربية قوى فيه حلت الذي الوقت نفس يف وذلك السويس،
أصبحت أن إىل املتوسط البحر يف التوتر حدة تصاعدت وتدريجيٍّا إرسائيل، الرشقي:
ركدت وبذلك السويس، قناة وأغلقت وسوفيتية، أمريكية غربية مواجهة يف ساخنة مياهه
األمر ينتهي أن يمكن ماذا نعرف وال املتوسط، البحر يف مؤقتًا ركوًدا السياسية الحركة
يف الساخنة املناطق «تربيد» إىل املتجهة الراهنة العاملية السياسية التيارات ظل يف إليه

العالم.

البحار أهمية تغري (ب)

القادة يتبعها التي املختلفة السياسات نتيجة البحار يف واالتصال الفصل أهمية تتغري
— تزال ال فاملياه البحرية، الحرب أدوات يف التكنولوجية التغريات ونتيجة والزعماء،
بالوقود املزودة الحربية السفن ولكن الحدود، حواجز من قويٍّا حاجًزا — كانت وكما
البحر أهمية من كثريًا قللت قد وتحته املاء سطح فوق الصاروخية والقذائف الذري
بريطانيا مثالني: هنا نعطي أن ويمكننا مطلقة، بصفة عليه االعتماد يمكن دفاعي كحد

وأمريكا.
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ونجاحها استقرارها عوامل من عامًال كان جزرها يف بريطانيا موقع إن قيل ما كثريًا
وحضاري عسكري لغزو مرتني تعرضت بريطانيا أن يدحضه ذلك لكن الحروب، يف
والغزو بقليل، املسيحي التاريخ بداية قبل الروماني الغزو املنيعة: الجزر هذه يف استقرا
نابليون من كلٌّ يتمكن لم ذلك مقابل ويف امليالدي، عرش الحادي القرن يف النورماندي
فإن دفاعية قوة من البحر يعطيه ما جانب إىل أنه والحقيقة بريطانيا، إخضاع من وهتلر
األعداء صد عىل قادر قوي إنجليزي أسطول وجود حالة يف مانعة قوة تصبح القوة هذه
اإلنجليزي األسطول فقدان حالة ويف الجسيمة، باملخاطرة محفوًفا أمًرا الغزوة جعل أو
وإىل عليها، يقع هجوم أي صد يف بريطانيا تنجح كيف نتصور أن لنا يصعب فإنه
ذلك بريطانيا، لحساب دوره يلعب كان آخر برشيٍّا عامًال هناك فإن الحقيقة هذه جانب
العرص معظم ويف محدودة، لفرتة إال وحيدة تكن لم نابليون مع حربها يف بريطانيا أن
موارد إنهاك عن فضًال واملجر، النمسا إمرباطورية وخاصة حلفاؤها لها كان النابليوني
العهد يف كان نفسه والحال املتجمدة، الروسية السهول متاهات يف العسكرية فرنسا
االقتصادية األمريكية القوة أن إال برسعة سقطوا بريطانيا حلفاء أن صحيح الهتلري،
قوات سقوط عن فضًال الحرب، سني طوال بريطانيا دعمت قد والعسكرية والسياسية

الشاسعة. السوفيتي االتحاد مساحات يف الفاشلة حملتها يف الفعلية هتلر
سوى األوروبية الخطر مكامن عن يفصلها ال صغرية جزيرة بريطانيا كانت وإذا
أضخم صورة عىل الربيطانية امليزة هذه تمتلك املتحدة الواليات فإن ضيقة، بحرية شقة

املرات. عرشات
وصناعية أولية هائلة بموارد مشحونة شاسعة مساحة ذاتها حد يف املتحدة فالواليات
األمريكيتني، القارتني أرجاء معظم يف الناهية اآلمرة األمر حقيقة يف أنها عن فضًال
مًعا األمريكتني يف رئيسية وكقوة محددة، وسيادة حدود ذات كدولة املتحدة والواليات
العالم، يف محيطية مسطحات أكرب وآسيا أوروبا أخطار عن تفصلها ضخمة جزيرة تمثل
شاعرة الزمن، من طويًال ردًحا األمريكية «جزيرتها» يف املتحدة الواليات قبعت وقد

الجزرية. عزلتها لها توفره الذي باألمان
نفسها وهي اقتصاديٍّا، نفسها تدعيم عىل عاكفة املتحدة الواليات كانت الفرتة تلك يف
يكاد ال دفاع عامل أنه عىل املحيط إىل ينظرون األمريكيون السياسيون كان التي الفرتة
الحرب قبيل أخرى سياسية اقتصادية مرحلة دخلت املتحدة الواليات ولكن يُقهر، أن
األمريكية واالستثمارات األموال رءوس خرجت حينما مبارشة وبعدها الثانية العاملية
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الحركة تكاثفت الحالة هذه ويف األوسط، والرشق وأفريقيا وأوروبا الرشقية آسيا إىل
والباسيفيك أوروبا إىل الشمايل األطلنطي عرب وخاصة البحار، عرب األمريكية التجارية
حركة طرق إىل تحولت بل ودفاع، فصل عامل الواسعة البحار تعد لم وهكذا آسيا، إىل
التي املحيطات وفقدت عزلتها أمريكا فقدت وهنا األمريكية، واملصالح والسلع لألموال
وشواطئ أوروبا وسط يف اآلمنة حدودها ترى أمريكا وأصبحت الدفاعية، منعتها تلفها

الرشقية. والجنوبية الرشقية آسيا
التايل: النحو عىل البحرية الحدود بقوة الخاص املوقف نلخص أخرى وبعبارة

دفاعية حدوًدا تكوِّن وبذلك الغزو، أمام عائق ذاتها حد يف البحرية املسطحات (١)
طيبة.

تدعم بحرية قوة وجود أهمها رشوط عدة عىل البحرية الحدود هذه جودة تعتمد (٢)
الطبيعية. الدفاعية اإلمكانية هذه

ومبتكراتها. البحرية الحرب أساليب بتغري البحرية الدفاع إمكانات تتغري (٣)
الدولية والعالقات االقتصادية السياسات تغيري مع كحدود البحار قيمة تتغري (٤)

التجارية.
املطلة الحدود من وأكثر أعقد وحركة اتصال بحار عىل املطلة البحرية الحدود (٥)
كحدود أضعف االتصال بحار عىل املطلة الحدود فإن وبذلك حركة، أقل واسعة بحار عىل

الحدود. من الثاني النوع من دفاعية

اإلقليمية املياه وفكرة البحرية الحدود مواضع (5-2)

حدوًدا فتجعلها البحرية السياسية الحدود جودة عىل البحار مواقع تؤثر كيف رأينا
الساحيل الحدود خط موضع يف لنبحث واآلن بسيطة، أو متداخلة سياسية مشكالت ذات

اإلقليمية. ومياهها سواحلها عىل الدولة تمارسه الذي السيايس النفوذ لتحديد
وسائل وبطء عامة، السكان قلة أن إال املايض يف القديمة الدول وجود برغم
عن عبارة — وبحرية برية — عامة الحدود وكون إنذار، أجهزة وجود وعدم املواصالت
القديمة البحرية السياسية الحدود فإن واضحة، فاصلة خطوًطا وليست انتقال مناطق
القراصنة، غزوات وأمام املفاجئة البحرية الغزوات أمام مفتوحة حدوًدا الغالب يف كانت
بني مقفرة أراٍض ترك بمعنى حرام»، «شقة ترك هي األوىل الدفاع وسيلة كانت ولهذا
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إنذار عوامل من عامًال األرايض تلك تصبح كي الداخل يف والعمران واملدن الساحل خط
التي الخطة نفس هي وهذه املفاجئة، الغزوة ضد للدفاع التجمع من ولتمكنهم السكان،
لم والبحرية التجارية املدن أن نجد ولهذا الربية، حدودهم تخطيط يف الناس إليها لجأ
عىل تقع كانت فروما الدفاعية، الظروف تسمح حيث إال مبارشة الشواطئ عىل تُبنَى تكن
خمسة بعد عىل وطروادة كيلومرتات، ثمانية مبعدة عىل وأثينا الساحل، من كم ٢٠ بعد
واإلسكندرية وقرطاجة صور كانت ذلك عكس وعىل الهام، الدردنيل معرب من كيلومرتات
قالع تحميها جزيرة شبه أو قلعة، جزيرة وراء تتحصن منها كلٌّ كانت التي وفينسيا

مبارشة. البحر ساحل عىل كانت وبذلك والخارج، الداخل من
تعد لم الجيدة واملواصالت اإلنذار ووسائل الرسيعة البحرية األساطيل نمو ومع
تقدمت وكما البحرية، التجارة يعوق ذلك أن خاصة حرام، شقة إنشاء إىل قائمة الحاجة
عليه، متفق واضح سيايس خط تشكيل إىل االنتقالية الحدية النطاقات عرب الربية الحدود
سياسية حدود هناك وأصبحت الساحل، خط عرب إىل البحرية السياسية الحدود تقدمت
فيها تمارس إقليمية مياًها والساحل الحدود بني املياه واعتربت املاء، مسطح عىل تجري

اليابس. عىل تفعل كما سيادتها الدولة
ومعقد طويل السياسية الحدود يف تطبيقية كفكرة وتطورها اإلقليمية املياه وتاريخ
أصدرت عرشحينما الثالث القرن منذ األفكار هذه وتبدأ الدول، كافة من عليه متفق وغري
الحصول بعد إال برجن ميناء شمال النرويج مياه دخول من السفن بمنع أمًرا النرويج
ويف لها، تابعة إقليمية مياًها األدرياتيك تعترب فينسيا دوقية وكانت ملكي، ترصيح عىل

املحيطات. مياه ملكية والربتغال إسبانيا ادعت الكشوف فرتة
بسواحلها تحف التي املياه إىل تنظر الدول أخذت الواسعة االدعاءات عكسهذه وعىل
اعتبار يمكن ال إنه تقول ١٧ق.م عام أول يف آراء وظهرت للدولة، سيادة مناطق أنها عىل
عرش الثامن القرن ويف واملضايق، الخلجان حاالت يف إال ألحد ملًكا البحرية املسطحات
سلسلة بإنشاء إال تدعيمها يمكن ال الساحلية املياه عىل االدعاءات إن يقول آخر رأي ظهر
اإلقليمية املياه حدود تخطيط فكرة ظهرت وبذلك الدولة، سيادة تحمي الحصون من
ترى أخرى فكرة ظهرت املدفع قذيفة مبدأ عكس وعىل املدفع، قذيفة مدى أساس عىل
يختص فيما الدولة سيادة فيها تمارس عرضمحدد ذات منطقة أو نطاق تحديد وجوب
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املبدأ هذا ينفذ من أول الدانمرك وكانت الدولة، وظائف من إلخ … والحياد بالسماكة
بينما ،١٦٩١ عام بالعني الرؤية ملدى مساوية محايدة منطقة شواطئها حول فأعلنت

.١٧٣٦ إقليمية مياًها ميًال ١٢ عرضها منطقة اإلنجليز أعلن
كل يف ثابت بعرض اإلقليمية املياه تحديد مبدأ إيطايل قانوني أعلن ١٧٨٢ ويف
باعتبار الثالثة األميال هذه حدد وقد أميال، ثالثة العرض هذا يكون أن وطالب الدول
املياه وراء محايد نطاق هناك يكون أن طالب كما املدفع، لقذيفة ممكن مدى أبعد أنها
مبدأ أمريكا أعلنت ١٧٩٣ عام ويف اإلقليمية، املياه عرض لضعف مساٍو بعرض اإلقليمية
فيما املبدأ بهذا تأخذ الدول وبدأت فقط، أميال ثالثة بعرض املياه يف محايد نطاق إنشاء
حتى ألنه املدفع؛ وطلقة الثالثة األميال بني فعيل ارتباط هناك يكن لم الحقيقة ويف بعد،

بقليل. إال امليل املدفع مدى يتجاوز لم ١٨١٤
هل فأوًال: التنفيذ، يف كثرية صعوبات الثالثة األميال ملبدأ الفعيل التنفيذ القى وقد
مد يمكن هل وثانيًا: اإلقليمية، املياه من املدى هذا تنفيذ عىل الدول كل تجرب قوة هناك

الثالثة. األميال من أبعد أهمية ذات مناطق عىل الدولة سيادة
دويل ترشيع أجل من العمل الهاي يف الدولية العدل محكمة بدأت ١٩٤٦ عام ويف
١٩٥٨ عام جنيف مؤتمر ويف ،١٩٥٦ عام عملها من وفرغت البحار»، «قانون باسم
جلية الشاطئية املنطقة مشكالت وتظهر الجديد، القانون توصيات معظم دولة ٨٦ قبلت
املنطقة هذه وتقسم (١٧ خريطة (انظر الطبيعية الظاهرات وتعقد تداخل خالل من
منطقة (٤) املالصقة. املنطقة (٣) اإلقليمية. املياه (٢) الداخلية. املياه نطاقات (١) إىل:

القاري. والرصيف املائي االنتشار
ومصبات خلجان — الداخلية مياهها عىل الدول سيادة يف شك أدنى يوجد وال

ومرافئ. نهرية
فيها يُمنَع وال معينة، سيادة الدولة فيها تمارس التي تلك فهي اإلقليمية املياه أما
يف السفن لكافة ا حقٍّ أصبح الذي املرور مجرد «أي بريئة ألغراض أجنبية سفن مرور
الرقابة أشكال فيه تمارس أن للدولة فيجوز اإلقليمية للمياه املالصق النطاق أما العالم»،
الصحية. والحماية األشخاص وتهريب الجمركية التهريب عمليات ملنع تراها، التي
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جزءًا تعترب التي املياه تلك عىل أخرى حقوق للدولة ليس فإنه األغراض هذه وباستثناء
ميًال «١٢» عادة املالصقة للمياه الخارجية والحدود السفن. لكل حرة البحار، أعايل من
الحال هو كما — ميًال ١٢ بعرض إقليمية مياًها دولة ادعت ما فإذا الشاطئ، عن بعيًدا
املياه لتلك مالصقة مياه توجد ال الحالة هذه يف فإنه — السوفيتي االتحاد ادعاءات يف

اإلقليمية.
منطقة تسمى باالتفاق محددة غري منطقة توجد املالصق النطاق بعد وفيما
البحري الصيد منع مثل معينة حقوًقا النطاق هذا عىل ادعت الدول بعض لكن االنتشار،
وتحدد وضوح عدم عىل األمثلة ومن دفاعية، ألغراض األجنبية الحربية السفن ومرور
الشواطئ من ميل ٢٠٠ عرضه املياه هذه من نطاًقا تدعيان وشييل بريو أن النطاق هذا
وكوستاريكا إكوادور ادعت كما السماكة، ممارسة األجنبية الصيد أساطيل فيهما تمنع
األرجنتني أعلنت ١٩٤٦ عام ويف ميل، مائة عرضه نطاًقا كوريا وادعت مماثًال، نطاًقا
األرجنتني، شواطئ عىل املمتد القاري بالرصيف املحددة املياه كل عىل الدولة سيادة
الربيطانية، فالكالند جزر منطقة يف ميًال ٢٨٠ عرضه بلغ نطاًقا املياه هذه شملت وبذلك
ميل ٣٠٠ األدنى عرضه نطاق عىل اتفقت قد األمريكتني دول كانت ١٩٣٦ عام ويف
الحربية السفن كل فيه تمنع Security Zone األمان نطاق باسم األطلنطي شواطئ عىل

الغربي. الكرة لنصف كتأمني املتحاربة للدول األجنبية
تعمل الدولة لكن االنتشار، بنطاق يُسمى ما عىل الدولية االتفاقات يف نص يوجد وال
انتشار منطقة — أرادت إذا — دولة لكل فإن وبذلك وإمكاناتها، قوتها حدود يف به
الذي هو وهذا القانون، بحكم وليس الواقع بحكم سيادتها أعمال فيها وتمارس تحددها
عنها التعويض أو ومصادرتها السفن عىل القبض إجراءات اتخاذ إىل الدول بعض يدفع

وأيسلندا. بريو مثل مياه، من تدعيه ما داخل
من كثرية أجزاء يف عليها املتفق غري اإلقليمية املياه ادعاءات أيسلندا حالة وتوضح
للساحل قاعدة خط الدولة حددت — أيسلندا استقالل بعد — ١٩٤٤ عام ففي العالم،
خط من ابتداء أميال أربعة اإلقليمية مياهها مدت ثم الجزر، وأشباه الرءوس خارج
مساحة من اإلنجليز السماكني يحرم ألنه ذلك؛ عىل بريطانيا احتجت وقد هذا، القاعدة
عىل وافقت الدولية املحكمة أن إال طويل، وقت منذ باستمرار يرتادونها كانوا كبرية
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السابق النرويجي اإلنجليزي والنزاع بالنرويج اختص فيما املستقيمة القاعدة خطوط
عمق إىل اإلقليمية مياهها حدود أيسلندا مدت ١٩٤٨ سنة ويف .(١٨ خريطة (انظر
الصيد مراكب لحماية حربية سفنًا وأرسلوا بذلك، االعرتاف اإلنجليز ورفض ميًال ١٢
عىل نفوذها بمد أيسلندا ملطالبة األيسلندي اإلنجليزي النزاع استمر وقد اإلنجليزية،
١٩٧٣ أكتوبر شهر ويف الالتينية، أمريكا بدول أسوة بكثري، ذلك من أكرب مساحات

النزاع. هذا لحل اتفاق إىل الدولتان توصلت
ستة اعتبار عىل اتفاق حدث وقد وكندا، أمريكا بني مماثلة حالة هناك وكانت
يف بالصيد األمريكية للسفن يُسمح أن عىل كندا حقوق من ا حقٍّ القاعدة خط من أميال
تعودت التي الصيد أساطيل تُصاب ال حتى االتفاق بعد سنوات عرش ملدة املياه هذه
مناطق أن القول وخالصة مفاجئة. اقتصادية برضبة معينة منطقة يف بنشاطها القيام
وجرينالند وأيسلندا فارو وجزر النرويج بني الشمايل األطلنطي — الغنية األسماك صيد
املمتدة الباسيفيك ومنطقة السنغالية، املغربية األطلنطي ومنطقة ونيوفوندالند، ولربادور
التي الدول بعض حق ومن دولية، نزاع مناطق هي — شييل إىل الوسطى أمريكا من
منها يتعيش التي املياه بحماية تُطالب أن األسماك عىل مواردها من كبري جزء يف تعيش
األخرى الصيد ألساطيل التاريخية االدعاءات ولكن وبريو، كأيسلندا سكانها من جانب
من مجموعة أمام تقف صغرية دول أنها خاصة الدول، حقوق تنفيذ أمام عقبة تقف

الحديثة. الصيد وسائل بأحدث املجهزة األساطيل ذات الكربى الدول

«أنماط ١٩٦٣ L. M. Alexander عن الشاطئية. املنطقة مظاهر يوضح قطاع :(١٧) خريطة
ص٧٤. السياسية» العالم
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استخدام عكس عىل مستقيم خط استخدام يالحظ التنفيذ. يف اإلقليمية املياه :(١٨) خريطة
مًعا. املستقيمة والخطوط األقواس

الصيد ومناطق اإلقليمية مياهها لتحديد الدول تتبعها التي بالحدود بيان ييل وفيما
القومية:

اإلقليمية. املياه حدود :1-8 جدول

أوشينيا أمريكا
الشمالية

أوروبا الالتينية أمريكا آسيا أفريقيا الحد بعد
خط عن
الساحل

      إكوادور     ميل ٢٠٠
      األرجنتني      
      أورجواي      
      الربازيل      
      بنما      
      سلفادور      
          غينيا ميًال ١٣٠

178



السياسية الجغرافيا يف الحدود

أوشينيا أمريكا
الشمالية

أوروبا الالتينية أمريكا آسيا أفريقيا الحد بعد
خط عن
الساحل

        قربص جابون ميًال ٢٥
  كندا بلغاريا املكسيك سوريا الجزائر ميًال ١٢
    رومانيا هندوراس األردن ليبيا  
    االتحاد

السوفيتي
جواتيماال السعودية مرص  

      فنزويال الكويت السودان  
      ترنيداد العراق إثيوبيا  
        إيران الصومال  
        باكستان تنزانيا  
        الهند مدغشقر  
        رسيالنكا موريشس  
        برما الكنغو  
        تايالند نيجرييا  
        إندونيسيا توجو  
          غانا  
          داهومي  
          سرياليون  
          السنغال  
          موريتانيا  
          ليبرييا  
          جمبيا  
    ألبانيا       أميال ١٠
    يوغوسالفيا        
    اليونان هايتي تركيا تونس أميال ٦
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أوشينيا أمريكا
الشمالية

أوروبا الالتينية أمريكا آسيا أفريقيا الحد بعد
خط عن
الساحل

    إيطاليا الدومينكان إرسائيل ساحل
العاج

 

    إسبانيا   ملديف الكامريون  
          جنوب

أفريقيا
 

    النرويج   كمبوديا   أميال ٥
    السويد       أميال ٤
    فنلندا        

أسرتاليا الواليات
املتحدة

فرنسا كوبا ماليزيا كينيا أميال ٣

نيوزيلندا   بريطانيا جمايكا فيتنام
(ج)

   

    بلجيكا جويانا تايوان    
    هولندا كوملبيا اليابان    
    الدانمرك شييل      
    أيرلندا        
    بولندا        
    (غ) أملانيا كوستاريكا     اتباع

أحكام
القانون
الدويل
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األسماك. ملصايد البحرية الحدود :2-8 جدول

أوشينيا أمريكا
الشمالية

أوروبا الالتينية أمريكا آسيا أفريقيا الحد بعد
خط عن
األساس

      نيكاراجوا كوريا
(ج)

  ميل ٢٠٠

      بريو      
      شييل      
          السنغال ميًال ١٨

أسرتاليا الواليات
املتحدة

إيطاليا املكسيك تركيا املغرب ميًال ١٢

نيوزيلندا   إسبانيا الدومينكان   تونس  
    الربتغال كوملبيا   ساحل

العاج
 

    فرنسا     نيجرييا  
    بلجيكا     جنوب

أفريقيا
 

    هولندا        
    (غ) أملانيا        
    الدانمرك        
    بولندا        
    السويد        
    النرويج        
    بريطانيا        
    أيرلندا        
    أيسلندا        
        لبنان   أميال ٦
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مشكلة تظهر املختلفة االقتصادية والنشاطات اإلقليمية املياه مشكالت جانب وإىل
خالل خاصة الحربية، السفن مرور حق يف والحني الحني بني أيًضا اإلقليمية املياه
(تركيا والدردنيل البسفور مثل املضايق مناطق يف املشكلة هذه وتحتدم الحروب، فرتات
هو العام واالتفاق وإرسائيل)، العربية الدول (بني ثريان ومضايق السوفيتي)، واالتحاد
يف املرور من املعادية التجارية أو الحربية السفن منع الحرب حالة يف الدول حق من أن
مرشوًطا دائًما كان الحقوق كافة تنفيذ لكن اإلقليمية، املياه ضمن تدخل التي املضايق

الحقوق. هذه تنفيذ دون تحول أو تمكن التي بالقوة

للدول البحرية للواجهات بالنسبة األهمية (6-2)

السياسية وعالقاتها واملكان، املوقع عالقات عن الناجمة الخاصة أوضاعها دولة لكل
دولة لكل البحرية للواجهات النسبية القيمة يف واضح زمني تغاير إىل يؤدي مما الدولية؛
البحار نوع مثل قولها أسلفنا أخرى عوامل جانب إىل الحال بطبيعة وهذا حدة، عىل
حجم أي من بحرية واجهة لوجود املجردة األهمية عن فضًال الدول، عليها تطل التي

دولة. كل عىل سهًال تحقيقه ليس أمر وهذا املختلفة، للدول
وبما السياسية، الدولة عالقات من للسواحل النسبية األهمية تنبع الحقيقة ويف
آخر، إىل عرص من تختلف السواحل أهمية فإن زمنيٍّا، ثابتة ليست العالقات هذه أن
عوامل من آخر عامًال الجغرافية الظروف نجد السياسية العالقات تأثري قوة وبنفس
تكامل هنا الجغرافية بالظروف ونعني البحرية، للواجهات النسبية األهمية تحديد
السكانية للتفاعالت بالنسبة خلفيته وطبيعة الشاطئ طبيعة من الجغرافية التفاعالت
تصبح أن يمكن البحرية للواجهات النسبية األهمية فإن وبذلك والتجارية، واالقتصادية
التضاريسية وخلفيته الطبيعية الشاطئ أشكال بفعل متغرية غري ثابتة قيمة ذات
ونشاطات عمران — الجغرافية البرشية املظاهر تفاعالت ولكن واإليكولوجية، واملناخية
إحداث إىل بدورها تؤدي زمانيٍّا تغايرها بحكم — مواصالت وخطوط متغرية اقتصادية
صورة يف الشاطئية الطبيعية للمظاهر الثابتة األشكال بعض يف التغيري من أنواع
الرملية والشطوط والالجونات املستنقعات مناطق يف تقام التي الهندسية األعمال شتى

الصناعية. املوانئ بناء أجل من املختلفة البحر تأثريات أمام املفتوحة والسواحل
ظروف حسب تتغري الواحدة الدولة أو للدول البحرية الجبهات أهمية إن إذن
واالقتصادية الخارجية سياساتها يف الدولة واتجاهات السياسية العالقات بحتة: برشية
ثانية. ناحية من واقتصاديٍّا عمرانيٍّا السواحل خلفية تغري ونتيجة ناحية، من والتجارية
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السياسية التغريات قيمة عىل أمثلة من نسوقه ما خري فرنسا كانت وربما
عىل املطلة الشمالية الثالث: البحرية لواجهاتها النسبية األهمية تحديد يف واالقتصادية
عىل املطلة والجنوبية األطلنطي، واملحيط بسكي خليج عىل املطلة والغربية املانش، بحر
االقتصادي السيايس الثقل مركز يف تغريًا الزمانية الدراسات لنا وتقدم املتوسط. البحر
امللخص النحو عىل الساحلية الجبهات أهمية يف مماثل تغري تبعه ثم ومن الفرنيس،

التايل:
العرص انتهاء حتى القديمة العصور خالل يف واضًحا بروًزا الجنوبية الجبهة برزت أوًال:
املتوسط البحر يف يكون ما أكثف كانت والتجارية البحرية العالقات أن بحكم الروماني
أهمية برزت أيًضا الروماني العرص خالل ويف املبكرة، التاريخية العصور تلك خالل
كانت بينما لربيطانيا، الروماني الحكم إبان بطولها بأس ال لفرتة الشمايل الساحل

واضحة. أهمية ذات غري الغربية الجبهة
املواجهة الشمالية للسواحل النسبية األهمية كانت النورماني العرص خالل يف ثانيًا:
وإمارات دويالت إىل فرنسا تقسمت أن بعد األهمية من جانب أكرب عىل لربيطانيا
(١٣٣٨–١٤٥٣) سنة املائة لحرب نتيجة وكذلك — عرش الحادي القرن — صغرية

وفرنسا. إنجلرتا بني
عرش الثامن القرن خالل والغربية الشمالية الساحلية للجبهة آخر تدعيم ذلك تال ثالثًا:
فرنسا (فقدت ولويزيانا كندا الشمالية: أمريكا يف الفرنسية اإلمرباطورية إنشاء بعد
تحت زالتا (ما وغيانا الكاريبي البحر يف وأمالكها (١٧٦٣ يف بريطانيا لصالح كندا

الفرنيس). الحكم
الفرنسية املتوسطية الجبهة بدأت — الجزائر احتالل — ١٨٣٠ من ابتداء رابًعا:
أفريقيا يف جديدة بإمرباطورية فرنسا اهتمامات عن التعبري يف فعاًال عامًال تصبح
أصبح إذ السويس؛ قناة فتح بعد الجبهة هذه أهمية زادت وقد والغربية، الشمالية
اآلسيوي الهندي املحيط يف املداري العالم لتجارات ا هامٍّ بحريٍّا معربًا املتوسط البحر

األفريقي.
الفرنسية املمتلكات — جدٍّا محدودة مناطق إىل البحار عرب فرنسا تقلصت أن وبعد
كل نرى فإننا — الجنوبي الباسيفيكي جزائر وبعض الفرنيس والصومال الكاريبي يف
سيايس ثقل هناك يعد ولم النسبي، التوازن يشبه فيما تعمل الثالث البحرية جبهاتها
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الجبهات موقع فإن ذلك برغم ولكن أخرى، عن جبهة أهمية يف زيادة إىل يدعو معني
السياسية التأثريات عن فضًال هذا األخرى، عن واحدة قيمة رفع يف دوره يعمل الثالث

األوروبية. السوق وإنشاء األوروبي االتحاد مقدمات تكوين عن النابعة
األعظم املالحة ممر عىل تقع أصبحت الفرنسية الشمالية الواجهة فإن هذا وعىل
من ابتداء الصناعية وخلفيتها الشمايل، األطلنطي عرب وأمريكا الغربية أوروبا بني أهمية
فرنسا شمال — غربي أوروبي صناعي امتداد ألضخم امتداًدا تجعلها ونورماندي السني
منفذًا أصبحت فقد املتوسطية الواجهة أما — االتحادية أملانيا وغرب وهولندا وبلجيكا
— القاري األوروبي االقتصادي للتكتل وإنما فحسب، لفرنسا ليس القيمة، عظيم بحريٍّا
الجنوبي موقعها بحكم فمرسيليا الراين، إىل الرون وادي عرب وذلك — إيطاليا عدا فيما
أمريكا إىل بحًرا تصديرها يُعاد التي األفريقية املدارية املنتجات من لكثري هام ميناء هي
أفريقيا شمال برتول يستقبل الذي الهام امليناء نفسه الوقت يف وهي أوروبا، بقية إىل وبرٍّا
أهمية أقل فإنها الغربية الواجهة أما أفريقيا، شمال من األريض والغاز األوسط، والرشق
وأن خاصة التجارة، أشكال لبعض حيوية بدورها كانت وإن سابقتيها، إىل بالقياس

لذلك. تؤهلها الزراعية خلفيتها
متغرية كانت الثالثة املتحدة الواليات لسواحل النسبية األهمية أن نجد وباملثل
بحكم األمريكية للدولة قيمة السواحل هذه أكثر زال وما كان الرشقي فالساحل زمانيٍّا،
األنشطة املتعددة خلفيته وبحكم أوروبا، مواجهة يف الشمايل األطلنطي عىل وقوعه
بالنسبة خاصة أهمية ذا املكسيك خليج عىل املطل الجنوبي الساحل وكان االقتصادية،
السياسية وباألهمية برتول، من ينتجه بما قيمته زادت ثم الزراعية، األوليات لتجارة
وكان بنما، وقناة الوسطى بأمريكا السياسية عالقاتها عىل املتحدة الواليات تعلقها التي
الباسيفيك عبور املتحدة الواليات بدأت أن إىل أهمية السواحل هذه أقل الغربي الساحل
العالقات نتيجة واضحة بصورة األهمية هذه وزادت آسيا، ورشق والفلبني هاواي إىل
وكثافة وأسرتاليا، آسيا رشق وجنوب اليابان مع األمريكية والجيوبوليتيكية السياسية

الشاسعة. الباسيفيك مياه عرب وبالعكس اليابانية األمريكية التجارة
السويد مملكة توسعت عندما خاصة أهمية البلطيق عىل السويد لواجهة كان وقد
السابع القرن حتى الرشقية والجنوبية الرشقية البلطيق وسواحل فنلندا إىل البلطيق عرب
جوتبورج ميناء وأنشئ الشمال، بحر إىل الغربي التوجيه عهد بدأ الفرتة تلك وبعد عرش،
بالنسبة الغربي الساحل أهمية عن تعبريًا السويد موانئ بني األوىل املكانة يحتل الذي
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الساحيل االمتداد إىل البلطيق من األملانية السواحل أهمية انتقلت وباملثل الدولة، لسواحل
من الدولة رقعة التساع تبًعا والفيزر األلب مصبات عند الشمال بحر ركن عىل القصري
واألمثلة العامليتني)، الحربني قبل (أملانيا اتحادية دولة إىل (بروسيا) رشقية مملكة مجرد
الساحلية جبهاتها أقدر عىل للدول والتجاري السيايس التوجيه تأثري عىل كثرية بذلك

املختلفة.
األهمية عىل ثابت شبه تأثريًا بدورها وخلفيتها للشواطئ الطبيعية األشكال وتؤثر
تتضافر التي الطبيعية العوامل هنا وتتعدد للدولة، البحرية الواجهات أو للواجهة النسبية
ومناطقها للشواطئ العنيفة فالتضاريس للدولة، البحرية الواجهة أهمية تقليل عىل
االقتصادي النشاط أشكال تحدد أنها إال طيبًا، دفاعيٍّا حاجًزا كانت وإن الخلفية
جيوب باستثناء األهمية قليل عزلة نطاق وإقليمها املنطقة من تجعل بصورة والعمران
الواضحة األمثلة ومن محدود، ونشاط عمران موطئ لنفسه اإلنسان فيها ينحت صغرية
أالسكا يف الفيوردات سواحل من شابههما وما وأيسلندا النرويج شواطئ غالبية ذلك عىل
اليوجساليف دملاشيا (وساحل الجنوبية وشييل دلفويجو وتريا وجرينالند كندا وغرب

مخففة). بصورة
وأقاليم الشديدة الربودة — البرشي للسكن املعادية املناخية الظروف تشرتك وحينما
ذلك مثال ا، جدٍّ قليلة السواحل قيمة تصبح الوعرة، التضاريس أشكال مع — الجفاف
من الجنوبية الجزيرة سواحل أو األحمر، البحر سواحل ومعظم العقبة خليج سواحل
املستنقعات — الالجونات مناطق يف السواحل أهمية تقل آخر نحو وعىل نيوزيلندا،
املتكرسة العالية (األمواج «السريف» الرملية، بالشطوط املتميزة والسواحل — الساحلية

أفريقيا. غرب سواحل مثل أبًدا) الشواطئ عىل
أي من االقتصادية املوارد ظهور فإن التأثري قوية الطبيعية الظروف هذه أن وبرغم
وتشهد موضعيٍّا، الطبيعية املعالم لتصحيح مكلفة منشآت إقامة إىل باإلنسان يؤدي نوع
وفيوردات جبال عرب السويدي الحديد خام لتصدير كريونا-نارفيك حديد سكة ذلك عىل
الربية والطرق جانيون-بوركارتيه) ايل، (شيفرفيل-ست لربادور حديد وسكة النرويج،
وبرتول)، معدنية (خامات النيل وادي وإىل األحمر البحر ساحل طول عىل املرصية
يف الحديدية الطرق ومجموعة إرسائيل، يف املتوسط البحر وساحل إيالت بني والطريق

والتعدينية. الزراعية األولية اإلنتاج مناطق إىل الصناعية أفريقيا غرب موانئ
أقدار عىل مختلفة بطرق يؤثر والبرشية الطبيعية العوامل اشرتاك فإن هذا وعىل
إىل يقسم أن يمكن املتحدة للواليات الرشقي فالشاطئ الفعلية، وقيمتها الشواطئ
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واسعة وخلفيته املرافئ لقيام طبيعيٍّا أصلح الشمايل والقسم والجنوبي، الشمايل قسمني:
منطقة ذلك يف بما واألمريكي، — شتاء — الكندي لورنس سنت حوض إىل تمتد
املوارد متنوعة خلفية وكلها الفحمية، بنسلفانيا ومنطقة األمريكية العظمى البحريات
«لكثرة املوانئ لقيام الطبيعية الناحية من صالحية أقل أنها كما والصناعية، التعدينية
تنوًعا أقل — الواسع السهيل امتدادها برغم — وخلفيته الرملية»، والرءوس املستنقعات
يف تظهر ثم ومن عامة، بصفة والزراعية األولية باملوارد ومرتبطة الصناعية املواد يف
نيويورك رأسها عىل — األهمية عالية الحركة كثيفة المعة عديدة موانئ الشمايل القسم
«مثل خاصة حاالت يف إال الجنوبية املوانئ أسماء ترتدد ال بينما — ونيوآرك وبوسطن

وسفانا». وتشارلزتون نورفولك
والجفاف الوعورة بسبب القيمة محدودة الطويلة املرصية للسواحل النسبية واألهمية
— وبرتولية تعدينية موارد — ضيق بأكيومني محدودة مناطق يف إال واملستنقعات
السويس قناة خليج منطقتي عىل املرصية السواحل من املهمة املناطق وتقترص
وحيث الدلتا، يف الرئييس املرصي األكيومني عىل طبيعيٍّا تنفتحان اللتني واإلسكندرية
األهمية قليلة الطول هائلة الكندية السواحل فإن وباملثل والصناعية، األولية املوارد تتنوع
وفيوردات — فقط الصيف خالل — لورنس سنت مصب هما محدودتني منطقتني يف إال
والتي الطويلة، السوفيتية السواحل عىل ينطبق نفسه واألمر الغربية، فانكوفر منطقة
وبحر واألسود والبلطيق (مورمانسك دائمة بصفة محدودة نقاط يف إال قيمتها تظهر ال
إىل مورمانسك من الشمايل املالحة خط طول عىل (شتاء مؤقتة بصفة أو اليابان)،

وفالديفوستوك). كمتشكا
واضحة، قيمة بذات ليست أو واقتصاديٍّا، طبيعيٍّا قيمة ذات السواحل كانت وسواء
يف فعلية أهمية من لذلك ملا بحرية واجهات امتالك إىل حثيثًا سعيًا تسعى الدول فإن
كل ليس ذلك لكن اآلن، حتى حجًما وأكربها النقل أنواع أرخص وهو البحري، النقل
أهمية تتوقع بحيث بحرية منافذ عىل للحصول أيًضا تسعى الدول فإن األمر، يف ما
ومن الطبيعية، صورتها كانت وأيٍّا املنافذ تلك حجم كان مهما الشواطئ، لتلك مستقبلية
خليج رأس عىل صحراوي ضيق منفذ عىل إرسائيل حصول ذلك عىل الواضحة األمثلة

مبادئ: ثالثة بذلك حققت وقد العقبة،

الربي اللسان واتخاذ أرضني إىل العربي العالم فصل االسرتاتيجي: السيايس املبدأ (١)
عىل الوسائل بشتى مؤثرة انطالق قاعدة األقل عىل أو توسعية، انطالق قاعدة الفاصل

املحيطة. املناطق
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سياسيٍّا للدول صحي أمر حقيقته يف هو الذي البحرية الواجهات تعدد مبدأ (٢)
واسرتاتيجيٍّا.

تجارية وإمكانات الحتماالت جرس نهاية إيالت من يجعل الذي االقتصادي املبدأ (٣)
وتجارة أولية وخامات وماس برتول آسيوي: األفرو الهندي املحيط عالم مع مستقبلية

وواردة. صادرة مصنعات

منفذًا لها استبقت لو فيما أقوى مركز يف تصبح أن يمكن كان بلغاريا أن يف شك وال
العامليتني الحربني بني ما فرتة — ضعيف موقف يف دائًما بولندا وكانت إيجه، بحر عىل
— زائريي وجمهورية البلطيق، عىل نسبيٍّا طويلة بحرية واجهة عىل حصلت أن إىل —
جبهتها ضيق بسبب وعسكريٍّا اقتصاديٍّا ضعيف مركز يف — سابًقا كنشاسا الكنغو
عىل االعتماد إىل ذلك ويضطرها الضخمة، مساحتها إىل بالقياس متناهيًا ضيًقا البحرية
بدرجة التنزاني السالم دار وميناء كبرية، بدرجة أنجوال يف الربتغال عليها تسيطر موانئ

أقل.
الدول من حاًال أحسن زالت ما أنها إال الدول لبعض البحرية الواجهات صغر وبرغم
فرتة يف تسوء أو طيبة الجريان عالقات تكن لم إذا خاصة بجريانها، املحبوسة الداخلية
الدول عىل أوروبا من طيبة أمثلة واملجر وتشيكوسلوفاكيا والنمسا فسويرسا الفرتات، من
يف نفسها وجدت مايل وجمهورية الجوار، حسن عالقات عىل رضوريٍّا اعتماًدا املعتمدة
املفتوح الجغرايف الطريق ترك إىل واضطرت بالسنغال، عالقاتها العداء ساد حينما مأزق
— كوناكري ميناء يف منفذ إىل وموسمي وعر مكلف طريق إىل وااللتجاء السنغال عرب
تعرتضان معاديتان حكومتان فهناك وأنكى، أشد مأزًقا زامبيا وتواجه غينيا. جمهورية
االستعمار وحكومة روديسيا يف البيض حكومة البحر: إىل الحايل الحديدي طريقها
طبيعي وغري وشاق طويل طريق إىل اللجوء إىل ذلك اضطرها وقد موزمبيق، يف الربتغايل
حتى كلها تنزانيا وعرب تكاد، أو السكان من الخالية الرشقية الشمالية مساحتها عرب
أنابيب وخط مكلف بري طريق إنشاء إىل األمر احتاج وقد السالم، دار ميناء إىل تصل
املواقف أصعب فما تكلفة، أشد حديدي خط إتمام بسبيل وهي أيًضا، مكلف برتولية
السيايس، العداء مع بحرية واجهة من والحرمان الطبيعية العوائق فيها تتكامل التي

للدول! الطبيعية الحياة عىل تأثريه أشد وما
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البرشية والظاهرات الحدود (3)

اإلنسان يقوم اصطناعية حواجز هي إنما الحدود أن السابقة الدراسة من اتضح
وكما والدولية، القومية القوى وعالقات الزمانية الظروف حسب وزحزحتها بتحديدها
وهي — طبيعية حدود إىل والدول القوميات وصول رضورة تؤكد دعاوى هناك كانت أنه
الحدود باتفاق تطالب أخرى دعاوى هناك فإن — مبتدعها كان ريشيليو إن يقال التي

والدين. والحضارة واللغة كالساللة مختلفة برشية بحدود السياسية
بالظاهرات املرتبطة الحدود دعاوى من املنطق إىل أقرب الدعاوى هذه تكون وقد
أن فمنطقي معينة قومية وأمالًكا أرايض تحدد السياسية الحدود إن فحيث الطبيعية،
إعطاء أجل من واحدة حدود داخل القومية هذه أبناء كل — لضم تسعى أو — تضم

اإلمكان». «قدر الرعية أفراد تجانس عىل مبني للدولة حقيقي توازن
الدول لحياة املنطق هذا فائدة برغم فإنه ذلك، غري أو منطقيٍّا أمًرا هذا كان وسواء
مجموعة وهناك األبد. إىل و(ب) الحاالت كل يف الدوام عىل (أ) تطبيقه يمكن ال ذلك أن إال

منها: الحاالت كافة يف التطبيق هذا مثل استحالة لنا تفرس األسباب من

اقتصاديٍّا» أو حضاريٍّا أو لغويٍّا أو سالليٍّا «متجانسة واحدة قومية أبناء توحيد أن (١)
الحالة هذه ويف املنترصة، القوة نتيجته تعكس سيايسوعسكري رصاع بواسطة إال يتم ال
قوميته أبناء ضم محاولة إىل فقط يلجأ ال فهو املنترص، أطماع أمام حقيقيٍّا رادًعا نجد ال
التربيرات شتى إىل فيلجأ يثمله االنتصار إن بل حدوده، خارج توجد كانت التي
ترجع قد تاريخية خلفية إىل فيلجأ غريه، حساب عىل األرض من مزيد عىل لالستحواذ
الجديدة حدوده تأمني مبدأ إىل يلجأ كما السنني، من مؤلفة آالف أو قرون أو عقود إىل
نزع يطلب الحاالت أضعف يف وهو السابق، ادعائه عن خارجة أراٍض عىل باالستيالء
ويف الجديدة، السياسية ادعاءاته لحدود املواجهة الجبهة طول عىل حرام شقة سالح
وحدة يفتت الحاالت أقىص ويف املهزومة، الدولة عىل وصاية لنفسه يعطي أخرى حاالت

ذلك. أمكنه إذا كلها يحتلها أو املهزومة الدولة
طالبت النازية فأملانيا مجاًال؛ للشك تدع وال عديدة االتجاهات هذه عىل والشواهد
يف «Anschluss األوصال «بتوحيد أسمته فيما عسكريٍّا النمسا احتلت قومية: بحدود
وتدريجيٍّا التشيكوسلوفاكي السوديت إقليم األملان ضم ذاتها السنة ويف ،١٩٣٨ عام
وسلوفاكية بوهيميا يف أملانية حكومتني صورة يف تشيكوسلوفاكيا جمهورية سقطت
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األقليات مشكالت كانت بدايته من النازي الحكم خالل ويف سلوفاكيا، يف ألملانيا موالية
طبًعا هذا وقيامها، للحرب اإلعداد مثار هي وبلجيكا والدانمرك وفرنسا بولندا يف األملانية
النازية، والنظرية للحزب العدوانية الطبيعة رأسها عىل كثرية أخرى عوامل إىل باإلضافة
كبار مع بتنازعها والدويل املحيل املستوى عىل االقتصادية أملانيا مشكالت حل يف والرغبة

وفرنسا. بريطانيا آنذاك: العالم محتكري
بواسطة األرضية وحدتها من كثريًا قطعت العامليتني الحربني يف أملانيا سقوط وبعد
أصبحتا دولتني إىل ١٩٤٥ عام بعد أملانيا بقية قسمت حينما وخاصة املنترصين، الحلفاء
الدويل املجتمع غالبية من بهما معرتًفا دولتني — رشعيٍّا واآلن — الواقع األمر بحكم

ببعضهما. األملانيتني الدولتني هاتني من كلٍّ اعرتاف عن فضًال
القومية، الحدود مبدأ تطبيق استحالة عىل عاملنا من آخر شاهد الفلسطينية والقضية
وباستدعاء لليهود، قومي وطن إليجاد تسعى الصهيونية والحركة القرن هذا بداية فمنذ
عام بلفور وعد باسم ُعرف ما عىل الحركة هذه حصلت القدم متناهي تاريخي سند
قدمتها التي والخدمات الصهيونية الجهود تفصيالت يف ندخل أن نريد ال — ١٩١٧
هنا الهدف إنما الترصيح، هذا مثل إلصدار بريطانيا دعت التي األسباب وال للحلفاء،
أشكال كافة إىل الداعية النظرية الحجج ضعف عىل لالستدالل األحداث تسلسل وجود
به بأس ال عددي وجود لليهود أصبح ١٩٤٨ عام وحتى البرشية. السياسية الحدود
الدويل املجتمع اعرتف السنة تلك ويف فلسطني، يف قوي عسكري تنظيمي سيايس ووجود
فلسطني اقتسام يف املتحدة األمم لها خطتها حدوًدا تخطت التي إرسائيل بقيام املؤثر
أهمها كان أخرى أراٍض عىل اليد ووضع الهدنتني، بني ما حرب يف االنتصار بدعوى
العربية، لفلسطني أريض وتمزق أريضإلرسائيل تكامل تحقق وبذلك النقب، اسرتاتيجيٍّا
وبذلك تريان، مضيق يف املرور حرية هو حيويٍّا مكسبًا إرسائيل حققت ١٩٥٦ عام ويف
أرضيٍّا اتساًعا إرسائيل حققت ١٩٦٧ عام ويف اإلقليمية، املياه عىل قانوني نزاع بدأ
العربي الرصاع فإن الحال وبطبيعة اآلمنة، الحدود مبدأ عىل مؤسًسا لها بالنسبة شاسًعا
العسكرية إرسائيل قوة أولهما متالزمني: بعنرصين البداية منذ اتسم قد اإلرسائييل
التي الواهية الحجج إيجاد من إرسائيل مكن مما العربية االلتقاءات وضعف املتزايدة
رصاًعا يكن لم املنطقة هذه رصاع أن وثانيهما املنترصة، العسكرية القوة عادة تصحب
مختلفة مشاركات املؤثرة الدولية القوى فيه تشارك رصاًعا يزال ال بل فقط، محليٍّا
اشرتك فقد اإلرسائييل، العربي النزاع فرتة قرص برغم والنوع القدر يف ومتغرية األحجام
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الغربية القوى تأثري ظهر ثم والدتها، عند إرسائيل دعم يف والرشقي الغربي املعسكران
عام يف اإلرسائييل الفرنيس اإلنجليزي الثالثي باالتفاق قمته إىل ووصل ودعًما فعالية أكثر
ستاًرا كان الغربي األوروبي الدعم لكن األمريكي، الدعم استمرار ذلك ينفي وال ،١٩٥٦
١٩٥٦ عام وبعد ،«١٩٥٦ عام بعد ما فرتة يف الغربية أملانيا دور «خاصة ألمريكا مريًحا
لكنها األوسط، الرشق مرسح عىل والرشقية الغربية الكتلتني تفاعالت ظهرت مبارشة
األوروبي الدعم أهمية قلت أو توارت حينما ،١٩٦٧ عام بعد إال السطح عىل تطُف لم
أو والسوفيت أمريكا بني مبارشة هو الصدام أن لو كما وبدا — فرنسا خاصة — الغربي
حقيقة تقرير هنا يهمنا ما فإن األمور حقائق تكون أو كانت وأيٍّا العالم، تصور هكذا

الحدود. ادعاءات يف — والدويل املحيل مصدرها عن النظر بغض — القوة
ثباتًا الطبيعية الظاهرات مثل ثابتة وليست متغرية البرشية الظاهرات أن وبما (٢)
زمانًا مؤقتة حدود هي البرشية بالظاهرات لاللتزام تسعى التي الحدود فإن نسبيٍّا،

الظاهرات. تلك بتغري وتتغري
الساللة أن العلماء ويعرتف السياسية، العالقات يف الظهور كثري مفهوم الساللة
بحتة انتقالية ظاهرة عن عبارة هي وإنما لها، وجود ال جامدة وقوالب حدود يف
النقي اآلري تصف كانت اآلرية فالعنرصية والوراثية، املورفولوجية الصفات من لعدد
— التطبيق يف العنرصية دعاة أشد ولكن القامة، وطول الشقرة مثل محددة بصفات
اليهودي بالنقاء الخاصة العنرصية واألفكار الصفات، آري يكن لم — هتلر أدولف
وفرنسا وأملانيا روسيا يهود عند األنف مورفولوجية يف مثًال الشاسع االختالف يدحضه
حال هذا كان وإذا أمريكا، يف السود واليهود والحبشة األوسط والرشق املغرب ويهود
االحتكاك نطاقات يف أيرس ليس الحال فإن القوقازية املجموعة داخل الساليل االختالط
مثًال كاللون — الساليل للتفريق واحًدا عامًال أخذنا فإذا الكربى، الرئيسية السالالت بني
ذلك ومع أفريقيا، يف والقوقازيني الزنوج بني انتقاليٍّا نطاًقا نميز أن يمكننا قد فإنه —
أن وبما االنتقايل، النطاق هذا وشمال جنوب متوغلة وزنجانية قوقازية مجموعات نجد
عنرصغري هي الساللة أن بجالء لنا يتضح فإنه واحد تفريق معامل عىل تقوم ال الساللة
نطاقات صورة يف برشية، لصفات انتقالية تجمعات الفروض أحسن عىل وأنها علمي،
أن يمكن ال الساللة فإن وبذلك الطبيعية، املظاهر من وغريها الجبال لنطاقات مماثلة

سيايس. حد لرسم محدوًدا خطٍّا تعطي
تصنيفها يف اللغات لكن القومي، التحديد يف الساللة من حاًال أحسن اللغة تكون وقد
تغزوها لغوية لحدود املتاخمة اللغوية اللهجات وأن مختلفة، لهجات من تتكون التفصييل
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األلزاسية اللهجتان ذلك حال اللغتني، من مشرتكة لغوية واستخدامات مفردات بكثرة
عن الوالونية اللهجة وتختلف والفرنسية، األملانية فيهما تتداخل اللتان واللوترنجية
مع تتداخل املنعزلة التريول مناطق يف األملانية واللهجات أيًضا، جرماني بتأثري الفرنسية
تركماني فاريس عربي لغوي تداخل العراق رشق ويف العتيقة، والالتينية الرومانشية

وأفريقيا. وآسيا الرشقية أوروبا يف كثري هذا عىل وقس كردي،
مناطق تصبح بحيث والطوائف األديان تداخل نجد أعقد، نطاق وعىل بل هذا، ومثل
البحر رشق يف االلتوائية الجبال منطقة ذلك عىل وتشهد انتقالية، نطاقات بأكملها
يهدم تعقًدا وطوائفها تداخالتها وتتعقد الكربى، الثالثة األديان تتواجد حيث املتوسط
قامت التي القليلة الدول إحدى — إرسائيل أن لدرجة والدين، الدولة أفكار الجذور من
وذلك كبريًا، تداخًال وطوائفها الثالثة الديانات فيها تتداخل — الديني االنتماء فكرة عىل

فقط. اليهودية ألرباب واسعة مناطق وإخالء تهجري برغم
وجود ال — دينية أو لغوية أو ساللية — اإلتنولوجية الحدود أن القول وخالصة
جغرافية عوازل بمعاونة إال تظهر وال الحدود، أضيق يف إال فاصلة خطوط صورة يف لها
مرتاوحة انتقالية نطاقات صورة يف األحوال من الساحقة الغالبية يف تظهر وإنما مانعة،
نسبة فيها تسود أرضية مساحات تحدد االنتقالية النطاقات هذه وأن والضيق، االتساع

اللغوي. التجانس من أعىل ونسبة الديني، التجانس من بها بأس ال
وزمانيٍّا تدريجيٍّا يتغري بل الوجود، ثابت يظل ال النسبي اإلتنولوجي التجانس هذا (٣)
عىل املختلفة بأشكالها الربوتستانتية انتشار ذلك مثال وخارجية، داخلية تفاعالت نتيجة
أحيانًا داخليٍّا تلقائيٍّا االنتشار هذا كان وقد بريطانيا، أو أملانيا يف الكاثوليكية مرسح
انتشار عن كثريًا اختلف العربية اللغة وانتشار أخرى، أحيان يف السياسية القوى وبتأييد

واحد. ومصدرهما متزامن حدث وكالهما اإلسالمية، الديانة

ألن والتفاعل االنتشار إىل هي عامة اإلتنولوجية الظاهرات اتجاه أن يف شك وال
يف أيًضا شك ال ولكن الحركة، دائم عنرص — اإلتنولوجية الصفات حامل — اإلنسان
إىل راجع األرض سطح يف مكانية قوالب يف اإلتنولوجية الظاهرات تجميد إىل االتجاه أن
الرسيع نموها وخاصة — للقومية كان وقد سيايس، كمجتمع صورته يف اإلنساني التعمد
االنتشارية الصفة تجميع يف األثر واضح فعل — قرون بضعة منذ أوروبا يف املتعصب
تعليم التجميد: لهذا عديدة أدوات استخدمت وقد اإلتنولوجية، الظاهرات يف الطبيعية
األدب بواسطة األخرى اللهجات حساب عىل فيها السيادة مركز لهجة وانتشار اللغة
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الرتكيز قمة إىل ووصولها القومية املشاعر نرش الشعبي، األدب حساب عىل الرسمي
أو حضاريٍّا االندماج عىل األقليات وإجبار والراية القومية األنشودة صورة يف الرمزي
فاصلة خطوط هي سياسية حدود رسم كله هذا وفوق التعسفية، أو السلمية الهجرة

خاصة. االقتصادية املصالح وبني عامة، القوميات بني
يرجع الحضارية الظاهرات وانتشار الناس النسياح التجميد هذا فإن الحقيقة ويف
والدولة الصني يف الضخمة واألسوار الحوائط إقامة شواهده وأكرب قديمة، فرتات إىل أحيانًا
الصني وسور معني، حد عند وتجميدها االنتقالية البرشية الظاهرات لوقف الرومانية
سهول ليحمي ٢٥٠٠كم عن طوله يزيد إذ الصناعية؛ الدنيا أسوار أطول هو العظيم
األملاني «السور الرومان بنى أوروبا ويف منغوليا، صحراء يف الرحل املغول من الصني
قرب الراين لنهر الرشقية الضفة (عىل نويفيد من بني الذي «Lines germanicus
عن الرومانية والدولة بافاريا بذلك وفصل الدانوب) (عىل كيلهايم إىل كوبلنتز) مدينة
نيوكاسل (بني إنجلرتا شمال يف «هادريان» سور الرومان بنى وكذلك الجرمانية، القبائل
أن واستطاع للحراسة، برًجا و٣٢٠ قلعة ٨٠ عىل يحتوي وكان ٢٢م، عام وكارليزل)
بنيت التي الدانمركية األسوار أيًضا وهناك قرون، ثالثة Picts البكتس غزوات يصد
خط فإن العرشين، القرن يف تغري األسوار نمط أن يف شك وال .Danewerk ٨٠٨م عام
بناه الذي سيجفريد وخط األملانية، الفرنسية الحدود عىل الفرنسيون بناه الذي ماجينو
الثابتة الحروب تكنولوجية تغيري عن تعبريين كانا الراين عرب ماجينو مواجهة يف األملان

العازل. والحائط السور فكرة استمرار مع أرضيٍّا،
وما الحديثة العسكرية الخطوط أو قالعها، ومتانة األسوار هذه ضخامة وبرغم
األرض، عمق يف املتوغلة والخنادق والتحصينات والدشم األبنية أشكال شتى من تقتضيه
ورسعان محدودة، زمنية فرتة إال تخدم ال هذه التجميد أسوار مهمة فإن ذلك كل برغم
أمام تقف التي العقبات اقتحام عىل دائًما ترص التي البرشية الحركة أمام تنهار ما
اجتماعي)، اقتصادي ارتباط أو هجرة أو (غزو املادي باملعنى الحرة الحركة خطوط
الصني املغول غزا فقد ذلك) وغري حكم وأنظمة وأفكار (أيديولوجيات املعنوي وباملعنى
والعوائق الرومان أسوار الجرمانية القبائل واجتاحت العظيم، السور برغم وحكموها
إمرباطوريات من قديمة إمرباطورية أكرب حكم وأنهوا الراين)، ونهر (األلب الطبيعية
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بسارابيا إقليم (١) .١٩٣٨–١٩٤٨ البلقان يف السياسية الحدود تغريات :(١٩) خريطة
السوفيتي االتحاد ضم وقد بوكوفينا، شمال إقليم (٢) حاليٍّا). السوفيتية مولدافيا (جمهورية
إقليم (٣) األوىل. العاملية الحرب نهاية منذ لرومانيا ملًكا كانتا أن بعد ١٩٤٠ عام املنطقتني
أملان نطاق (٤) .١٩٤٥ عام السوفيتي لالتحاد ُضمَّ ثم ١٩٣٩ عام إليها املجر ضمته روتينيا:
ترانسلفانيا (٥) .١٩٤٥ بعد لها وأعيد ،١٩٣٨ تشيكوسلوفاكيا من أملانيا سلخته السوديت:
.١٩٤٥ لرومانيا أعيدت أملانيا، بموافقة ١٩٤٠ للمجر ت وُضمَّ رومانيا من اقتطعت الشمالية:
.١٩٤٥ عام تشيكوسلوفاكيا إىل أعيد ثم ١٩٣٨ املجر احتلته الجنوبية: سلوفاكيا (٦)
دبروجيا (٨) .١٩٤٥ عام يوغوسالفيا إىل وأعيد ١٩٤٠ املجر احتلته يوغوسالفيا: شمال (٧)
الغربية: ترافيا (٩) بلغاريا. حدود ضمن اآلن وإىل ١٩٤٠ عام بلغاريا إىل ضمت الجنوبية:
أوصال تقطيع (١٥) إىل (١٠) .١٩٤٥ اليونان إىل أعيدت ثم ١٩٤٠ بلغاريا ضمتها
(١١) وألبانيا (١٠) بلغاريا بني قسم الجنوبي اإلقليم النازي، االحتالل خالل يوغوسالفيا
الجبل دولة (١٣) هي: األملاني للحكم خاضعة اسمية دول ثالث وأنشئت ،(١٥) وإيطاليا
يوغوسالفيا إىل ُضمَّ جوليان: إقليم (١٦) الرصب. دولة (١٢) كرواتيا، دولة (١٤) األسود،
L. M. Alexander عن نقًال الحالية السياسية الحدود .١٩٤٧ عام إيطاليا من اقتطاعه بعد

ص٨٩. ١٩٦٣

برغم أملانيا الحلفاء وهزم ماجينو، خط برغم فرنسا األملان وهزم املتوسط، البحر
الدولة يف عميقة تغيريات بإحداث الغزو موجة تنتهي مرة كل ويف سيجفريد، تحصينات
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أوروبا أفكار توحد ظهور هو العميقة التغريات أشكال وأحدث أمرها، عىل املغلوبة
قومية سياسية حدود وفرقتها املدمرة الحروب مزقتها أن بعد املجاالت شتى يف الغربية

.(١٩٣٩ ،١٩١٤ ،١٨٧٠) جامدة

التطبيق يف السياسية الحدود (4)

باالرتباط تخطط أن يف للحدود املحبذة األفكار إليها تستند التي األدلة كانت مهما
كل أن إال وأمثلة، شواهد من النابع منطقها كان وأيٍّا البرشية، أو الطبيعية بالظاهرات
والسياسية الجغرافية واألوضاع الظروف إىل بالنظر فاشل أو جيد حد هو سيايس حد
نتيجة الفشل إىل والهدوء الجودة من املعني الحد يتحول أن يمكن وبهذا القائمة،
واحدة قاعدة توجد ال بأنه االعرتاف إىل بنا ذلك ويؤدي املختلفة، البرشية الضغوط
أو قاعدة بانطباق ناهيك زمانًا، أو مكانًا مختلفتني حالتني يف تطبيقها يمكن سليمة
من الكثري عنه يتولد خاطئ أمر التعميم وإذن السياسية، الحدود كافة عىل قواعد عدة
عامًال — اآلن حتى — نرى أن يمكننا ذلك مع ولكن والجريان، الدول عالقات يف األخطاء
السيايس الحد فرض هو العام العامل ذلك الحدود، تخطيط عىل تعميمه يمكن واحًدا
عنرص ذلك إىل نضيف أن ويمكن األحوال، غالبية يف القوة ضغط تحت أو املبارشة بالقوة
املكسيك حساب عىل املتحدة الواليات حدود اتسعت فقد أخرى، أحيان يف الدويل التحكيم
القوة، بتأثري األوىل العاملية الحرب بعد السوفيتي االتحاد حدود وانكمشت القوة، بحكم
والسوفيت، الحلفاء وفوز الثانية العاملية الحرب بعد أخرى مرة الحدود هذه واتسعت
األمر وفرض القوة بحكم أيًضا العامليتني الحربني بعد مرتني أملانيا حدود وانكمشت

الواقع.
وجود مع البرشية أو الطبيعية الظاهرات مع تسري حدود اتخاذ يف األمر ويستوي
الحدود فإن أخرى وبعبارة السياسية، املواقف يف مؤثر كعنرص الواقع واألمر القوة عامل
هناك أن طاملا فاشلة حدود أنها األخرى تلو املرة أثبتت قد إتنولوجية أو طبيعية املسماة
يظل أو ظاهًرا، دوًرا تلعب — توسعية أو اقتصادية أو اسرتاتيجية — أخرى عوامل

الحدود. لتتغري األحداث سطح عىل ليتحرك الفرصة تأتيه أن إىل كامنًا دورها
رأت األوىل العاملية الحرب نهاية فبعد رومانيا، حالة منها نذكر عديدة أمثلة وهناك
الجديدة، البلقان دول أقرت التي الدولية واملعاهدات البلقان، يف الحدود تخطيط لجان
البلغاري الجانب يف الجديدة، رومانيا حدود لتخطيط الطبيعية الظاهرات تتبع أن
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األسود البحر إىل الحدود خط مد مع لرومانيا حدوًدا الدانوب مسار اتخذ واليوجساليف،
إقليم يف البلغار الجديد السيايس الحد اقتطع وبذلك الدانوب، ملسار مشابه اتجاه يف
من الرشقي القسم عرب الرومانية الحدود وامتدت الرومانية، األرايض وأدخلهم دبروجا
الحدود وعربت ترانسلفانيا يف املجريون يسكنه كبريًا إقليًما بذلك فضمت املجر سهل
االتحاد من بسارابيا إقليم بذلك وتقتطع الدينسرت نهر بموازاة لتمتد الكربات جبال
فضموا رومانيا، حدود يف جوهرية تغريات األملان أحدث ١٩٤٠ عام ويف السوفيتي،
قائًما التعديل هذا وكان للمجر، ترانسلفانيا من كبريًا وجزءًا لبلغاريا، الجنوبية دبروجا
ملًكا دبروجا ظلت الثانية الحرب بعد وفيما إتنولوجية، حدود تخطيط محاولة عىل
إىل أعيد الذي بسارابيا إقليم منها واقتُِطع رومانيا إىل ترانسلفانيا وأعيدت لبلغاريا
إقليم شمال ُضمَّ وكذلك السوفيتية)، مولدافيا جمهورية اآلن (يكون السوفيتي االتحاد
وإتنولوجية (األنهار) طبيعية أسًسا أن ذلك ومعنى السوفيتي، االتحاد إىل بوكوفينا
رومانيا، تخطيط إعادة يف اتُِّخذت قد والرومان) السالف بني وحضارية لغوية (حدود
يكونون بحيث حل، دون ترانسلفانيا يف املوجودين املجريني مشكلة ظلت ذلك ومع
البلقان انتابت التي التغريات كافة نجد النسق هذا وعىل رومانيا، داخل أقلية اآلن
بمظاهر أخرى وأحيانًا طبيعية بمظاهر أحيانًا تلتزم التي السياسية بالقوى مرتبطة
وتوضح الحدود، تخطيط وقت دورها تلعب التي املصالح مع ذلك يتفق حسبما برشية

للشك. مجاًال يدع ال بما الحقائق هذه ١٩ الخريطة
العاملية الحرب نهاية بعد واملجر النمسا إمرباطورية تقسيم ٢٠ الخريطة وتوضح
دول إىل واسعة إقليمية وإضافات وتشيكوسلوفاكيا كبولندا جديدة دول وتكوين األوىل،

(يوغوسالفيا). والرصب كرومانيا صغرية
مع تسري حدوًدا مجموعها يف واملجرية النمساوية اإلمرباطورية حدود كانت وقد

كاآلتي: وتفصيلها الطبيعية، الظاهرات من كثري

األلب. لجبال الشمالية السفوح بمحاذاة تسري وأملانيا النمسا حدود (١)
الدينارية األلب لجبال الجنوبية السفوح بمحاذاة تسري وإيطاليا النمسا حدود (٢)
إقليم عن عبارة كان النمسا من الغربي القسم فإن وبذلك جورتزيا، إقليم يف الشمالية
اإليطالية ملبارديا سهول بني فاصل انتقايل إقليم صورة يف والرشقي األوسط الجبيل األلب
النمسا كانت أخرى وبعبارة األملانية، بافاريا يف الشمالية األلب ومقدمات الجنوب يف
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الحرب بعد واملجر النمسا إمرباطورية تقسم منهزمة. دولة لتقسيم نموذج :(٢٠) خريطة
أعطي ما (٢) جاليسيا. إقليم بولندا: دولة من جزء لتكوين أُعِطي ما (١) األوىل. العاملية
مورافيا. إقليم (ب) بوهيميا. إقليم (أ) تشيكوسلوفاكيا: دولة كل لتكوين اإلمرباطورية من
دولة إىل وأضيف اإلمرباطورية من أعطي ما (٣) روتينيا. (د) سلوفاكيا. إقليم (ج)
أعطي ما (٤) إيسرتيا. إقليم (ج) جورتيزيا. إقليم (ب) الجنوبي. التريول (أ) إيطاليا:
ترانسلفانيا. إقليم (ب) بوكوفينا. إقليم (أ) رومانيا: دولة إىل وأضيف اإلمرباطورية من
إقليم (أ) يوغوسالفيا: دولة لتكوين الرصب دولة إىل وأضيف اإلمرباطورية من أعطي ما (٥)
جزء (حاليٍّا سالفونيا إقليم (ج) كرواتيا. إقليم (ب) سلوفينيا). باسم يعرف (حاليٍّا كارنيوال

والهرسك. البوسنة إقليم (د) الرصب). شمال من

واملجموعة (إيطاليا) الالتينية اللغوية الحضارية املجموعة بني الفاصلة التخوم تكون
والنمسا). (أملانيا الجرمانية

الغربية (تشيكوسلوفاكيا بوهيميا وإقليم أملانيا بني الفاصلة اإلمرباطورية حدود (٣)
بافاريا وغابة بوهيميا غابة جبال واضحة: مرتفعات خطوط مع تسري كانت حاليٍّا)
وإقليم والشمالية الغربية بوهيميا بني واألرتز فيختل وجبال الدانوب، مسار شمايل
وبني ومورافيا بوهيميا بني الفاصلة الرشقي السوديت إقليم وجبال األملاني، سكسونيا

األملاني. سيليزيا إقليم
وهضابها الجنوبية بولندا سهول إىل الكربات جبال عرب اإلمرباطورية حدود امتدت (٤)

وروسيا. وأملانيا النمسا بني بولندا تقسيم بعد االرتفاع، القليلة
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روتينيا إقليم بني كحاجز الكربات بجبال الروسية النمساوية الحدود التزمت (٥)
أوكرانيا. وسهول

بينهما كفاصل ترانسلفانيا وجبال الكربات بامتداد النمساوية الحدود التزمت (٦)
وجبال الدانوب بني املنحرصة واالشيا سهول تحتل كانت التي رومانيا دولة وبني

ترانسلفانيا.
جبال بني الدانوب يعربه الذي الخانق — الدانوب عىل الحديدية البوابة من ابتداء (٧)
التقائه قرب حتى الدانوب مسار النمساوية الحدود اتبعت — البلقان وجبال ترانسلفانيا
وبني العظمى املجر سهول بني فاصًال الحدود كانت وبذلك الجبيل، البوسنة بإقليم

والجنوبية. الوسطى الرصب هضاب
من تابًعا كان الذي والهرسك البوسنة إقليم فوق اإلمرباطورية الحدود امتدت (٨)
األسود، الجبل إمارة حدود عند دملاشيا ساحل عىل الحدود وانتهت العثمانية، للدولة قبل
عىل البحرية جبهتها بحكم املتوسط البحر دول من دولة اإلمرباطورية كانت وبذلك
ميناءا حيث منه الشمالية املنطقة يف تكمن كانت الساحل هذا أهمية لكن األدرياتيك،

وفيومي. تريستا

الطبيعية، بالظاهرات معظمها يف امللتزمة الطويلة الحدود خطوط من املجموعة هذه
ففي أيًضا، الداخل من وإنما فحسب، الخارج من ليس اإلمرباطورية حماية يف فشلت
حضارية مجموعات عدة هناك كانت اإلمرباطورية شغلتها التي الكبرية املساحة داخل

رئيسية:

والحكام. السادة وكانوا النمسا، شعب يكونون الذين الجرمان (١)
حضارية مجموعة ويكونون الكربى املجر سهول يسكنون الذين املجريون (٢)
اإلمرباطورية حكم يف إرشاكهم إىل النهاية يف املتكررة ثوراتهم أدت وقد وصلبة، متماسكة
الحقيقة يف لكن ،١٨٦٧ عام ذلك وكان املشاركة، عن تعبريًا مزدوًجا اسًما أعطيت التي
محليني حكاًما املجريون كان بينما الدولة، أرجاء لكافة الفعليني الحكام النمساويون ظل
يفرس النحو هذا وعىل واسكتلندا، العظمى بريطانيا نقول كما تماًما الدولة، من لجزء
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وإنما واملجر، النمسا من تتكون تكن لم اإلمرباطورية بأن الدستوري الوضع القانونيون
بني متكافئة غري األوضاع ظلت أخرى بعبارة أخرى، وأراٍض املجر من تتشكل كانت
إعطائها إىل الكثريين يدعو كان مما اإلمرباطورية داخل حضاريتني مجموعتني أكرب
«مملكة األسماء هذه بني من وكان القانونية، املشكالت يف للوقوع تجنبًا مختلفة أسماء
أو الدانوب)، أو (الطونة الدوناو» «مملكة أو النمساوي)، املالك (البيت الهابسبورج»

.(١٨٦٧ (بعد املزدوجة» «اململكة
الغربيون السالف متفرقة: لكنها كثرية كانت الحضارية السالفية املجموعات (٣)
(يتألفون الجنوبيون السالف والتشك)، والسلوفاكيني البولونيني مجموعة من (يتشكلون
تحتل أخرى حضارية مجموعات إىل باإلضافة والرصب) والكرواتيني السلوفينيني من

دملاشيا. وساحل والهرسك البوسنة يف الجبلية العزلة مناطق

أوروبا ورشق وسط يف الضخمة اإلمرباطورية هذه تقسيم يف الحلفاء بدأ وحينما
النحو عىل الجديدة الدول إقامة يف أساسية بصورة الحضاري اإلتنولوجي املقياس اتخذ

التايل:

الحالية. النمسا يف حدودها الجرمانية املجموعة أعطيت (١)
الحالية. حدودها املجرية املجموعة معظم أعطيت (٢)

الجديدة. بولندا دولة لتكوين البولونيني بقية إىل جاليسيا يف البولونيون ُضمَّ (٣)
مرسح عىل مرة ألول ظهرت التي تشيكوسلوفاكيا لتكوين والسلوفاك التشك ضم (٤)

كدولة. التاريخ
يوغوسالفيا. دولة لتكوين الرصب إىل الجنوبيني السالف كل ضم (٥)

رومانيا. إىل وأملان مجر من فيها بمن وبوكوفينا ترانسلفانيا ضمت (٦)

بل الحاالت، كافة يف اإلتنولوجي باملقياس تلتزم لم اإلتنولوجية الحدود هذه لكن
التايل: النحو عىل الجديدة الدول حدود داخل إتنولوجية مجموعات عمد عن اقتطعت

أثار مما إيطاليا إىل وا وُضمُّ الجنوبي التريول يف النمساويون الجرمان اقتُِطع (١)
التي التسوية برغم اآلن حتى قائمة آثارها زالت ما وإيطاليا النمسا بني طويلة مشكالت

وموسوليني. هتلر صنعها
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داخل بوهيميا وغابة واألرتز السوديت جبال يف السوديت جرمان كل ضم (٢)
دولة تصفية مسببات من وكان النازية، أملانيا مع املشكالت أثار مما تشيكوسلوفاكيا
موالية حكومة وإقامة وبوهيميا، السوديت (احتالل ١٩٣٨–١٩٤٤ بني تشيكوسلوفاكيا

للمجر). وروتينيا سلوفاكيا جنوب وضم سلوفاكيا، يف لألملان
قسمها من الكبرية املجرية األقلية مشكلة أثار لرومانيا كلها ترانسلفانيا ضم (٣)

النازي. الحكم خالل للمجر وإعطائها اقتطاعها إىل أدى مما والغربي، الشمايل
خالل الجزء هذا اقتطاع إىل أدى يوغوسالفيا شمال يف املجريني بعض ضم (٤)
غري أقليات حساب عىل الجديدة القوميات حدود مد يف التعمد هذا أيًضا، النازي الحكم
فإمرباطورية األوىل، العاملية الحرب خالل الدول عالقات األسايسهو سببه كان متجانسة
التجزيء هذا نالها ولهذا الحلفاء؛ ضد الحرب يف أملانيا مع ضالعة كانت واملجر النمسا
وإعطائها اإلثنية حدودهم من أجزاء بتقطيع كبري غرم املجريني عىل وقع كذلك الكبري،
يف رشيكة املجر أن باعتبار — ويوغوسالفيا ورومانيا تشيكوسلوفاكيا — املجاورة للدول
وحينما جرمانية، إمرباطورية من جزءًا السوديت الجرمان كان وقد الحلفاء، ضد الحرب
بحكم أملانيا إىل السوديت إعطاء الحلفاء عىل الصعب من كان تشيكوسلوفاكيا أنشئت
أيًضا، منهزمة أنها بحكم للنمسا اإلقليم هذا إعطاء الصعب من وكان منهزمة، دولة أنها
ذاته الوقت ويف بوهيميا، حوض حول السوديت إقليم يشكل الذي الهاليل الشكل وبحكم
يف جبلية طبيعية حدوًدا الدولة هذه يعطي تشيكوسلوفاكيا داخل السوديت إبقاء فإن

أملانيا. مواجهة

الطبيعية؛ الحدود فشلت مثلما وظيفتها تؤدِّ لم اإلتنولوجية الحدود فإن وهكذا
باملواقف تتعلق أخرى ألسباب عمًدا ُفرض قد الحدود من ذلك أو النوع هذا ألن وذلك

الدولية.
القوة عنارص ثقل فيها يظهر حرب كل عقب توضع التي الحدود أن عىل وللتدليل
أن إىل نشري أن يكفي الطبيعية، أو اإلتنولوجية الحدود قوة من أكثر الدولية والعالقات
الخالف جرثومة لحل كوسيلة سكانية مبادالت أو تهجري عمليات إىل تلجأ ما كثريًا الدول
الجديدة، الحدود داخل متجانسة غري أقليات بوجود الحدود خط تغري عن الناشئة
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الفرتة يف أوروبا مناطق بعض يف السكان تهجري بعمليات بيان — كمثال — ييل وفيما
11:١٩٥١ إىل ١٩١٢ بني

شخص). ماليني عرشة حوايل (شملت و١٩٣٩ ١٩١٢ بني الفرتة أوًال:

وتراقيا). مقدونيا حول واليونان تركيا (بني ١٩١٢-١٩١٣ البلقان حرب (١)

(باآلالف) هاجروا الذين األشخاص عدد  

٤٢٥ يونانيون
٤٠٠ أتراك
٦٥ بلغار

٨٩٠ املجموع

منطقة من اليونان وطرد األوىل العاملية الحرب بعد الرتكية اليونانية الحرب (٢)
عىل اليونان استيالء وتهجريهم، السكان لتبادل ١٩٢٣ اتفاقية توقيع الرتكية، أزمري

مبارشة: األوىل الحرب بعد البلغارية الرشقية تراقيا

(باآلالف) األشخاص عدد  

١٤٥٠ يونانيون
٤٨٠ أتراك
٢٥٠ بلغار

٢١٨٠ املجموع
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ترتب األوىل العاملية الحرب يف — وحليفاتها أملانيا — الوسطى الدول سقوط (٣)
عليه:

    أملانيا: حدود عن خرجت مناطق من األملان تهجري (أ)

١٢٣٠
٨٠٠ الرشقية املنطقة من
٣٠٠ الشمالية سلزفيج من
١٣٠ واللورين األلزاس من

١٦٠٠

٩٠٠ بولندا إىل عائدون بولنديون (ب)
٥٠ فرنسا إىل عائدون فرنسيون (ج)
٤٠٠ املجر إىل عائدون مجريون (د)
٢٥٠ رومانيا إىل عائدون رومانيون (ه)

٢٠٠٠ ١٠٠٠ السوفيتي االتحاد من الجديدة البلطية الدول وسكان بولنديني توطني إعادة (و)
١٠٠٠ خارجه أو السوفيتي االتحاد داخل روس توطني إعادة (ز)

٧٨٠
٤٠٠ أملانيا من الفاشية الدول من هاربون (ح)
٢٠٠ إسبانيا من
١٨٠ إيطاليا من

٩١٥٠   الفرتة: تلك يف وتبودلوا روا وُهجِّ دوا ُرشِّ الذين األشخاص مجموع

شخص). مليون ٢٧ حوايل (شملت ١٩٣٩–١٩٤٥ الثانية العاملية الحرب فرتة ثانيًا:

٢٣٧٠ ١٩٧٠ الجوية الحرب نتيجة مساكنهم أخلوا الذين األملان (١)
٤٠٠ سيبرييا إىل السوفيت هجرهم الذين الفولجا أملان

    الحدود: تعديل بعد السوفيتي واالتحاد فنلندا بني السكان تبادل (٢)

٨٨٠ ٤٠٠ روس
٤٨٠ فنلنديون
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    تهجري: إىل أدى السوفيتي واالتحاد أملانيا بني ١٩٣٩ يف بولندا تقسيم (٣)

٣٧٠٠ ٣٥٠٠ بولنديون
٢٠٠ البلطيق سكان ومن

    أعادت الرشقية أوروبا يف النازي أحدثها التي السياسية التغريات (٤)
توطني:

١٢٠٠

٣٢٥ رومانيون
٣٠٠ رصب
٢٢٥ مجيار
١٨٥ بلغار
٩٠ يونان
٧٥ كروات

٨٠٠٠

٣٠٠٠ الغربية: أوروبا دول من أملانيا إىل وهاربون أجانب عمال (٥)
٢٥٠٠ وأوكرانيا روسيا من
٢٠٠٠ بولندا من
٥٠٠ أوروبا ورشق بلقان من

١٥٠٠ ١٥٠٠ وفرنسا أملانيا من الهجرة عىل النازي أجربهم الذين اليهود عدد تقدير (٦)
إلخ. … وبولندا واملجر وبلجيكا وهولندا

٢٦٦٥٠   الفرتة تلك يف وتهجريهم توطينهم أعيد الذين األشخاص مجموع

شخص). مليون ٢٦ حوايل (شملت ١٩٤٥–١٩٥١ الحرب بعد ما فرتة ثالثًا:

١٤٠٧٥
١٢٥٠٠ الحرب بعد االحتالل مناطق من املطرودون األملان (١)
١٥٠٠ الغربية إىل الرشقية أملانيا من فروا الذين األملان
٧٥ ١٩٤٥ / ١٩٤٦ السوفيتي االتحاد إىل رومانيا من أملان ترحيل

٦٠٠ ٣٠٠ الغربية أوروبا إىل البلطيق دول من الجئون (٢)
٣٠٠ السوفيتية البلطيق منطقة يف توطني إعادة
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٣٥٧٥ ٢٣٠٠ وبولندا الرشقية وبروسيا البلطيق جمهوريات يف السوفيت توطني (٣)
الرشقية

١٢٧٥ أوكرانيني توطني إعادة
٤٧٠٠ ٤٧٠٠ األودر) (رشقي سابًقا األملانية املنطقة يف بولنديني توطني (٤)

٢١٢٠ ١٩٢٠ السوديت منطقة يف التشيكيني توطني (٥)
٢٠٠ منهما) لكلٍّ ألف (مائة الدولتني بني والسلوفاك املجريني تبادل

٨٠ ٨٠ منهما) لكلٍّ ألًفا ٤٠) والرصب املجريني تبادل (٦)
٢٠٠ ٢٠٠ ترانسلفانيا يف زيبنبورج أملان محل رومانيني توطني (٧)
١٤٠ ١٤٠ ليوغوسالفيا ضمها بعد إيسرتيا منطقة من اإليطاليني طرد (٨)
٢٥٠ ٢٥٠ والبلغار األتراك تبادل (٩)

٢٦٤٥٠   الفرتة: تلك يف وتهجريهم توطينهم أعيد الذين األشخاص مجموع

الرشقية أوروبا يف الحدود تغريات من سنة ٤٠ خالل يف أنه األرقام هذه وتوضح
تعطينا كما البرش، من مليونًا ٦٣ وتهجري وطرد للسكان تبادل حدث والوسطى
والرشقية الوسطى أوروبا يف املتكررة الحدود لتغريات فعلية صورة (٢١ (خريطة
تحدث التي الخسائر فداحة عن تعرب صورة وهي قرن، نصف من أقل خالل والشمالية
الخسائر فداحة عن فضًال الزمن، من فرتة اعتادوها ديار من والناس الحدود نقل ملجرد
الحقائق هذه الحروب، خالل الناس لخرية وقتل ودمار تخريب من البرش بها يمنى التي
الدول وتهيئة الحدود تغري عن الناجمة االقتصادية التغريات عن النظر بغض — كلها
القومية، الدولة ثبات عدم عن كلها تعربِّ — الجديدة مواقعها يف جديدة التجاهات
تعتربها حدوًدا بالقوة تفرض والخارجية الداخلية االقتصادية السياسية الضغوط وأن
بظاهرات الحدود التزام عن النظر بغض واالسرتاتيجية االقتصادية ملصالحها مناسبة

إتنولوجية. أو طبيعية
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الحدود تعديالت … ١٩١٨–١٩٣٨ بني ما حدود … ١٩١٤ قبل ما حدود … :(٢١) خريطة
دول يف املذكورة التواريخ .١٩٤٥ بعد الحالية الحدود البلقان، يف النازي الحكم خالل
سنة إىل قديمة حدود = ١٨ − ؟ العثمانية. الدولة عن استقاللها تاريخ توضح البلقان
مستمرة حدود = ٤٥ − ١٨ نهايته. وفرتة الحدود خط ومدة تاريخ = ٣٩ − ١٨ .١٩١٨

بها. واملعرتف حاليٍّا القائمة الحدود = ٠ − ٤٥ تتغري. ولم

الجديدة الدول ومشكالت الهندسية الحدود (5)

— التعسفية الهندسية الخطوط تلك الحدود تخطيط عمليات تثريها التي املشكالت ومن
يف االستعمارية النفوذ مناطق تعيني يف اتبعت التي — فلكية غري أو فلكية كانت سواء
عىل واألمثلة السابقة، املستعمرات مناطق داخل جديدة دول نمو أو االستعمار تربعم فرتة
الظاهرة هذه فيها تشتد دول قائمة رأس عىل املتحدة والواليات كثرية، الهندسية الحدود
وحدود — شماًال ٤٩ عرض خط — وكندا أمريكا حدود من الغربي فالجانب التعسفية،
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أمريكا داخل يف الواليات وحدود التوايل، عىل وهندسية فلكية حدود واملكسيك أمريكا
دوًال كانت الواليات هذه أن تصورنا ولو مًعا، وهندسية فلكية خطوط الساحقة غالبيتها
التقسيم هذا مثل عن الناجمة الخسائر عظم الفور عىل يعطينا كان ذلك فإن مستقلة
— غربًا ١٥١ طول خط — وكندا أالسكا حدود عىل ينطبق نفسه والحال املفتعل،
وكوملبيا، يوكن حدود يف املياه تقسيم خط باستثناء الكندية واألقاليم الواليات وحدود

وكويبك. أونتاريو بني أوتاوا ونهر
مرص بني شماًال ٢٢ خط فهناك الهندسية: بالحدود ميلء العربي والعالم
سوريا تحد الهندسية الخطوط من وأطوال وليبيا، مرص بني رشًقا ٢٥ وخط والسودان
والصحراء وموريتانيا الجزائرية والصحراء والسودان وليبيا والسعودية واألردن والعراق
والنطاقات العمران مناطق يف إال الهندسية أشكالها عن الحدود هذه تخرج وال اإلسبانية،
بينما السعودية، عسري مع اليمن حدود أو تونس، مع الجزائر حدود مثل االسرتاتيجية
وغريها السعودية اليمنية الحدود مثل الالمعمور مناطق يف تماًما الحدود خطوط تختفي

كثري.
الحدود خط من مجموعة مع تتكامل الهندسية الخطوط من مجموعة أفريقيا ويف
أبناء بني االتصال قطعت تلك أو وهذه املياه، تقسيم خطوط بعض أو باألنهار امللتزمة
السودان بني والبقارة وزائريي، السودان بني الزاندي مثل واحدة حضارية مجموعة
الربتغاليتني — وكابندا وأنجوال — برازافيل — والكنغو زائريي بني والباكونجو وتشاد،
األفريقية. الدول غالبية يف األخرى األمثلة وعرشات وتوجو، غانا بني األيوي وقبائل —

نراها التي بالدرجة تخطيطها وقت كامنة التعسفية الحدود هذه خطورة تكن لم
منها: أسباب عدة إىل ذلك ويعود االستقالل، عهد يف ومتأزمة متضخمة اليوم

األمن، إقرار سياسة عىل االستعمار حكومات تتضافر االستعماري الحكم إبان يف (١)
الحدود مناطق تأمني عىل وتركز واآلخر، الحني بني تظهر التي القبلية املشاعر كل وقمع
وهكذا وأسطوريٍّا، لغويٍّا متقاربة عشائر تظهر حيث أو ببعضها القبائل تتصل حيث
الجانبني من املشرتكة الحدود بتأمني املتجاورة املستعمرات يف االستعمار حكومات تقوم

االستعماري». «السالم عىل للمحافظة
بعجلة التعسفية حدودها داخل املستعمرة تربط االستعماري الحكم خالل يف (٢)
النمو من أدنى حد هناك ويصبح املستعمرة، صاحبة للدولة الرئيسية االقتصاد
مشكالت توجد ال ثم ومن االستعمار، قوى بواسطة املرسومة الحدود خارج االقتصادي
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املجاورة، املستعمرات صوب األريض التكامل اتجاه يف املستعمرة عىل تضغط اقتصادية
الحركة وسائل أن االستعمارية القوى احتياجات مع االقتصادي التوازن هذا ويؤمن
موانئها، إىل املستعمرة داخلية من كلها توجه والنهرية والربية الحديدية واالتصال

املجاورة. املستعمرة أو الدولة يف الحركة بشبكة االرتباط عن وتبتعد
الحدود داخل دولة تصبح فإنها استقاللها عىل املستعمرات تحصل حينما (٣)
املتضافرة االستعمارية القوى وبخروج االستعماري، العهد إبان رسمت التي التعسفية
املقتسمة والقبائل األقليات أوضاع فإن الحدود، عىل األقليات مشاكل وقمع األمن حماية يف
دبلوماسية ممارسات إىل حاجة ويف متفجرة تصبح الجديدة القومية الحدود بواسطة
هذه غالبية الهادئة الدبلوماسية تحل لم لكن املواقف، هذه مثل ملعالجة ودقيقة كثرية
تعديل أجل من إثيوبيا مع الدموية واالشتباكات الحرب استعرت الصومال ففي املشاكل:
األيوي ومشكلة إثيوبيا، حدود داخل الصوماليني من قسًما يفصل الذي الحدود خط
برغم وذلك وغانا، توجو بني مستقبيل ونزاع خطر مكمن زالت ما — توجو سكان —
اإلنجليزية الكامريون تقسيم مشكلة االستفتاء حل وقد غانا، دولة إىل نهائيٍّا األيوي ضم
القسم عىل (حصلت والكامريون الشمايل) القسم عىل (حصلت نيجرييا النزاع: طريف بني
ألية املوقف تأزم إذا تتفجر أن ويمكن كامنة أخرى مشكالت أفريقيا ويف الجنوبي)،

أسباب.
— تقسم أصبحت السابقة املستعمرات يف الجديدة للدول االقتصادية األشكال (٤)
هذه يعوق لكن القومية، والتنمية التقدم يف وأكيدة ملحة برغبة — نظريٍّا األقل عىل
من الرئيسية االستعمارية املوانئ اتجاه يف الحركة لخطوط السابق التوجيه التنمية
إىل هذا أدى وقد ثانية، ناحية من السابق االستعماري االقتصاد بعجلة وارتباطها ناحية،
متشابهة أولية خامات أو محاصيل تنتج التي الجديدة املستقلة الدول بني شديد تنافس
اقتطاع أن نجد نفسه الوقت ويف صادراتها، أسعار رفع يف الدول هذه طاقة يضعف مما
الضعف من مزيد إىل يؤدي اقتصاديٍّا تتكامل أن يمكن التي لألقاليم التعسفية الحدود

التكامل. بدل التنافس من ومزيد
التكامل من بدًال — الجديدة الدول أن االقتصادي التناقض حدة من يزيد ومما (٥)
التي االقتصادية التكتالت مع بارتباطاتها التنافس من مزيد يف وقعت — اإلقليمي
فيما كانت التي الدول فمجموعة السابقة، االستعمارية أوروبا دول يف مؤخًرا نشأت
األوروبية، السوق وتكتل الفرنيس االقتصاد حوزة يف وقعت فرنسية مستعمرات سبق
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الربيطاني الكومنولث اتفاقات ضمن وقعت السابقة اإلنجليزية املستعمرات ومجموعة
األوروبية السوق كتلة بريطانيا دخول إليه سيؤدي ما نعرف ولسنا وسياسيٍّا، اقتصاديٍّا
كانت التي تلك منها سواء — عامة األفريقية الدول موقف يف الضعف من مزيد إىل
اقتصادية نفوذ دائرة ضمن كلها وقوعها بحكم — إنجليزية أو فرنسية مستعمرات
القوى بني االقتصادية الروابط رضاوة عىل يشهد ومما الغربية، أوروبا كل تشمل واحدة
املجموعة من الخروج اختارت التي غينيا دولة أن الجديدة األفريقية والدول األوروبية
حرب صورة يف متجمًدا موقًفا تعاني مبارشة االستقالل عىل حصولها عقب الفرنسية

فرنسا. عليها شنتها ومتعمدة باردة اقتصادية

أدت قد الذكر السابقة املستعمرات مناطق يف التعسفية الحدود أن القول وخالصة
التقدم عن عاجزة اقتصادية تنمية ومشكلة وأقليات، حدود مشكالت عديدة: مشكالت إىل
تحولت التي غانا يف الفولتا سد تمويل مشكلة (مثل الغربية األموال رءوس موافقة دون
الجديدة الدول فإن وبالتايل نكروما)، بحكومة أودت اقتصادية سياسية قضية إىل
كامنة مشكالت طياتها يف وتحمل منطقية غري حدودها حرج: مأزق يف نفسها وجدت
خارجية، مختلفة وصايات عليها مفروض االقتصادية القومية ومصالحها متفجرة، أو
من كائن هو ما مع تماًما متعارض قومي إطار يف الدول هذه تعمل أن واملفروض

القومي. اإلطار هذا تكامل ضد تناقضات
الدولة كيان بني التناقض هذا من للخروج األفريقيني الزعماء بعض اقرتح وقد
وجذورها باملشكالت، واملشحونة املفتعلة الحدية إطاراتها وبني تكون، أن يجب كما
اقرتحوا االجتماعية؛ االقتصادية القومية التنمية لجوهر واملناهضة املتنافسة االقتصادية
إقليمية ائتالفات أو كربى سياسية وحدات صورة يف اإلقليمية للتكامالت مختلفة صيًغا
سابقة كانت اآلراء هذه مثل لكن اقتصادية، تجمعات أو إدارية أو سياسية صور يف
االستعمارية بالقوى تربطهم كانت الجدد القادة من الكثري (١) ألن تاريخيٍّا؛ ألوانها
أو بعد فيما رباطهم أحكم املرتبطني غري الجدد القادة أن (٢) أو مشرتكة، مصالح
وتشهد مرنني. قادة محلهم وحل متصلبة مواقف يتخذون كانوا عندما الوجود من أزيلوا
األيبو ثورة بها تطيح أن وقبل االستقالل أعقبت التي نيجرييا حكومة األوىل الحالة عىل
الثالثة األقاليم وحكومات النيجريية، االتحادية الحكومة كانت فقد لها، املضادة والثورة
أعضاء كونهم عن فضًال االقتصادية، النشاطات يف واملساهمني املالك كبار من تتكون
من لومومبا إزاحة الثانية الحالة عىل ويشهد التقليدية، الرئاسات وعشائر مجتمعات
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القيادة مرنة حكومات وتويل — سابًقا كنشاسا كنغو — زائريي استقالل عقب الحكم
مويس حكومة مثل االستعمارية للقوى منحازة حكومات أو أدوال، سرييل حكومة مثل

تشومبي.
فإن — والسنغال مايل — مايل اتحاد مثل إقليمي ائتالف فيها تم التي الحاالت ويف
ناضجة، قومية وجود عدم مستغلة بعد فيما تفكيكه عىل ساعدت قد االستعمارية القوى
غري والوالء واللغوي الحضاري والتجمع القبيلة بني الوالء يف تفرق العكس عىل بل
الجديدة والدولة املحيل املجتمع بني الوالء تعدد ومشكلة الحديثة، الدولة لنظام املفهوم
يف فالدولة وجودها، ضعف من وتزيد األفريقية الدول تواجه التي الكبرية املشكالت من
خارجيٍّا سياسيٍّا إطاًرا تكون أن تكاد وهي قوميٍّا، متجانسة ليست املدارية أفريقيا غالبية
واللغوية)، القبلية (التجمعات األقليات من مجموعة تسكنها األرض من مساحة يحدد
مكانيٍّا، ومنترشة عدديٍّا سائدة حضارية مجموعة — قليلة أحوال يف إال — فيها يوجد وال
توجد السودان ففي وزائريي، السودان حالة منها نذكر كثرية متعارضة حاالت وهناك
العرب من املتكونة والوسطى الشمالية املجموعة تسودها لكن حضارية، مجموعات عدة
سياسيٍّا ونظاًما لغة مختلفة حضارية مجتمعات عدة هناك الجنوب يف بينما املسلمني،
وسائدة قوية وثنية خلفية عىل وبروتستانتي وكاثوليكي إسالمي اختالط — ودينًا سلفيٍّا
يف ذلك وينعكس الكبرية، الحضارية املجموعة بلون تلون قد السودان فإن ثم ومن —
ذلك ويؤيد العربية، الدول بجامعة السودان وارتباط العربية، الخرطوم يف الحكم تمركز
االقتصادي النشاط وتركز ،١٥٠٤ عام من ابتداء العربي الحكم من تاريخية خلفية كله
شعر وقد األوسط، العربي النطاق داخل يف السودانية الدولة لعصب واملكون الحديث
يف صغري بدور — داخلية وأخطاء خارجية إيعازات ونتيجة تلقائهم من — الجنوبيون
والتي خارجية»، «بمساعدات الطويلة ثورتهم جاءت ثم ومن القومية؛ السودان حياة
املتأزم. املوقف هذا أنهى الذاتي الحكم من شكل صورة يف مقبوًال حالٍّ مؤخًرا لها وجدت
وانتشاًرا، قوة املتكافئة الحضارية املجتمعات من عرشات توجد فإنه زائريي يف أما
يف واللوندا والبالوبا الرشق يف والبانجاال الغرب يف الباكونجو بينها من يربز كان وإن
يكن لم ما — املركزي الحكم فإن ثم ومن الشمال، يف واللنجاال الرشقي والجنوب كاتنجا
هذه من آخر أو مكان يف السطح عىل االستقاللية النزاعات ظهور يواجه سوف — قويٍّا
يف الفعال دورها لها األجنبية القوى أن ذلك إىل نضيف أن ويجب الشاسعة، املساحة
هذا كان متى االنفصالية الثورية الحركات إثارة أو اإلقليمي زائريي تكامل عىل اإلبقاء

ملصالحها. مناسبًا ذاك أو
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رابطة برغم متأزًما والغربية — بنجالديش — الرشقية باكستان موقف كان وباملثل
واتجاهات مختلفة ولغات أريض تكامل عدم الوحدة: يعاكس يشء كل كان فقد الدين،
وإىل باكستان، كل يف به واستئثارهم الحكم عىل الغربيني وسيطرة مختلفة اقتصادية
ورشيكتها جارتها تكون أن تريد ال التي الهند دور جاء لالنفصال الدوافع هذه جانب
دولة بتفكيك اإلرساع يف األثر أكرب له كان مما قوية، كبرية دولة الهندية القارة شبه يف

دولتني. إىل باكستان

اإلقليمية والتكتالت القومية والقوى السياسية الحدود (6)

االتصال حدود إىل الحدود يقسم النوعي التصنيف أن من ذكرناه أن سبق ما إىل عدنا إذا
أزمنة يف الحدود أشكال كافة عىل ينطبق التقسيم هذا أن نرى فإننا االنفصال، وحدود
حدود وتباعًدا وعورة الحدود أنواع أشد تصبح أن يمكن السالم عهود ففي مختلفة،
خالل مانعة انفصال حدود وتقريبًا وصًال الحدود أكثر فتصبح اآلية وتنقلب اتصال،
ولكن الدول، بإرادة متعلق إرادي عمل إذن الوصل أو فالفصل والحروب، العداء فرتات
وهي الفصل، عىل بطبيعتها تساعد وتخوًما مناطق فعًال هناك أن نتناىس أال علينا
طبيعيٍّا تصبح فإنها الحركة عليها تسري التي الطرق إنشاء دون حالها عىل تُركت إذا
بتوجيه وترتبط الحدود، وظائف مراحل من مرحلة وهذه فاصلة، نطاقات وبرشيٍّا
كوملبيا مثل وجريانها الربازيل بني القائمة االنفصال حدود يف جليٍّا هذا ويتضح الدولة،
ذلك يف ويساعدها عازلة، تخوم إقامة عىل أمازونيا يف الشاسعة الغابات تعمل حيث وبريو
فإن ثم ومن الجريان، بني العزلة من آخر نطاًقا تقيم التي املرتفعة الوعرة األند سالسل
تدير بينما الرشقي، الشاطئ عىل السهلة واملوارد الحركة مناطق صوب تتجه الربازيل
ووديانها الهادئ املحيط عىل سواحلها إىل بثقلها متجهة للربازيل ظهرها وكوملبيا بريو
والضغط االقتصادية التنمية لكن واملعدنية، النباتية األولية صادراتها ملوارد املنتجة العليا
ولعل الداخلية، العزلة نطاقات إىل الدولة ثقل مركز اتجاه إىل ببطء يؤديان السكاني
الدولة، توجيه يف التحول هذا عن تعبري الداخل إىل الساحل من الربازيل عاصمة نقل
وكوملبيا بريو يف وامتداداتها الربازيلية أمازونيا سهول تتحول أن تتوقع املستقبل ويف
بعض اآلن هناك كانت وإذا اآلن، الحاجزة وظيفتها من بدًال وحركة اتصال مناطق إىل
أكرب مشكالت يشهد سوف املستقبل فإن عامة، الجنوبية أمريكا يف الحدود عىل مشكالت

اآلن. املعروفة غري بمواردها غنية مناطق عىل أكثر االحتكاك يصبح حينما
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الحجرية العصور منذ العالم تاريخ يف املرات تلو املرات تكرر الذي هو املثال وهذا
أو الغنية، املراعي عىل القبائل تصارع أو الوفري الصيد مناطق عىل املجتمعات وتصارع
حياة واحتياجات الزراعة القتصاديات الالزمة الخامات موارد عىل املبكرة الدول تصارع
السيادة عىل الحديثة القوميات رصاع أو الرئيسية، التجارة طرق عىل والسيطرة املدينة،
كل ويف التجارة، وطرق االستهالك وأسواق الخامات ومصادر الحيوية واملجاالت اإلقليمية
السكاني، والضغط النمو نتيجة الرصاعات تتحرك — ومعارصة قديمة — الحاالت هذه
الحجز نطاقات عرب الحدود تحريك إىل يؤدي وكالهما االقتصادي، والضغط والنمو
مختلفة ألسباب هجروها الناس ألن أو الطبيعية لظروفها نتيجة الفاصلة والتخوم

اسرتاتيجية. أو اقتصادية أو سياسية
القوى فيه تقف الذي الوقت فإن املساحة، محدودة والعزل الفصل نطاقات أن وبما
أن صحيح شك، دون سيأتي بعضها عن يفصلها حاد خط عرب لوجه وجًها املتوسطة
نقاط كل يف لتتصارع تلتقي أن محتوًما ليس أكثر أو مركزين من املتوسعة القوى
هي — اقتصادية أو اسرتاتيجية ألسباب — حساسية التماس نقط أكثر لكن التماس،
كمنطقة األوسط الراين وادي ذلك عىل األمثلة ومن الدول، بني الرئيسية املشكالت مثار
سببت إذ رشًقا؛ املتوسعة الفرنسية والقوى غربًا املتوسعة الجرمانية القوى بني تماس
النطاق يف الفرنسية الجرمانية التماس منطقة استقرت بينما الدولتني، بني طويلة حروبًا

خطرية. أزمات تسبب أن دون سويرسا يف الجبيل
آلخر مكان من الجماعات فيه تنتقل األرض من متسع هناك كان البعيد املايض يف
ويف مميتة، بمواجهات يهدد مجتمعني بني التماس كان حينما واسعة هجرات صورة يف
املغلوب عىل الغالب تسلط إىل يؤدي أكثر أو دولتني بني الرصاع كان البعيد غري املايض

للحريات. وسلب — حضاري أو — عسكري باحتالل
والقريب، البعيد املايض ممارسات إىل االلتجاء اإلمكان يف يعد لم الحارض الوقت ويف
حدود تعد ولم الحظر، مكامن عن بعيًدا الجماعات فيها تتحرك أراٍض هناك تعد فلم
وتم شرب، آخر إىل اليابس أرايض اقتسام تم فقد القديمة، الحركة لحرية مفتوحة الدول
فقد والخروج، بالدخول الدولية القوانني له تسمح ملن إال إغالقها وأحكم الحدود تحديد
حفنة فكل عليه، مزيد ال نضوًجا والحايل املايض القرن خالل القومية املشاعر نضجت
ملتهبة، متأججة وطنية بعواطف مشحون معنوي كم إىل استحالت القومي الرتاب من
الدويل عاملنا يف استحالت وبذلك النفعي، املحتوى من خالية املعاني هذه كانت لو حتى
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املتوسعة، القوى جانب من الغاشمة القوة استخدام برغم بالقوة، االحتالل املعارصفكرة
صبغة أية االحتالل يكتسب ال ولهذا ما، بشعب حاقت ملموسة مادية هزيمة وبرغم

املقاومة. أشكال بكل الغالب مشيئة املهزوم قاوم طاملا رشعية
الصناعي العرص تبلور خالل أوروبا يف نشأت قد الراهن بمعناها القومية أن ويبدو
عن وكتابات أفكار وظهور االستعماري بالنمو وثيًقا ارتباًطا وارتبطت ومقدماته،
التطور أدى وقد العالم، يف حضارية» «مهمة لتحقيق والسيادة والتوسع القومي، «املجد»
الحديثة أوروبا أحداث تاريخ ويكاد دامية، اشتباكات إىل بأوروبا والقومي الصناعي
دولة كل إن بحيث الحدود، وتعديالت والتوسع والدمار الحروب من سلسلة يكون أن
أخرى، دولة كل مع آخر وقت يف وتحالفت أخرى، دولة كل مع ما وقت يف تحاربت
النمسا وتحاربت مرة، من أكثر وإنجلرتا فرنسا وتحاربت وبروسيا، النمسا تحاربت
مع السويرسيون وتحارب والسويد، الدانمرك وتحاربت بولندا، عىل وروسيا وبروسيا
املرتني ويف مرتني، أوروبا كل أملانيا وحاربت أوروبا، كل نابوليون وحارب النمساويني،
ومغلوب بغالب الحرب تنتهي مرة كل ويف الحرب، إىل جر قد العالم كل يكون أن يكاد
السكان لحياة جذري وتغري قديمة حدود إىل عود أو جديدة وحدود واتفاقيات ومعاهدات
واللغوي والثقايف االقتصادي والتوجيه والجنسيات لألوطان وتغيري الحدود، مناطق يف
السابع القرن منتصف منذ املهمة التواريخ ببعض ذلك عىل التدليل ويكفي والحضاري،

عرش:

القوميات. ظهور منذ الرئيسية األوروبية الحروب

ضد وحروبه لفرنسا واأللزاس برجانديا لضم وحروبه ١٤ لويس حكم
ألمالك تابعة بلجيكا كانت — الفرنسية الفالندرز لضم (١٦٦٧) النمسا
معاهدة ،(١٦٥٩) إسبانيا ضد وحروبه — النمساوية هابسبورج أرسة

(١٦٦٨) الشابل وإكس (١٦٥٩) والربانس (١٦٤٨) وستفاليا

١٦٤٣–١٧١٥

البلطيق إىل الرويس والتوسع روسيا يف األكرب بطرس حكم ١٦٨٢–١٧٢٥
نيميج ومعاهدة — هولندا — املنخفضة األرايض حرب ١٦٧٢–١٦٧٨

ريزفيك ومعاهدة — أملانيا جنوب — أوجسبورج اتحاد حرب ١٦٨٨–١٦٩٧
أوترخت ومعاهد اإلسبانية الوراثة حرب ١٧٠٠–١٧١٣

الشابل إكس ومعاهدة البولندية الوراثة حرب ١٧٣٣–١٧٣٨
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باريس ومعاهدة السبع السنوات حرب ١٧٥٦–١٧٦٣
والراين بلجيكا يف الفرنسية الثورة حروب ١٧٩٢–١٧٩٥

ومرص إيطاليا يف نابليون حروب ١٧٩٥–١٧٩٨
ومعاهدة (١٨٠٥ (أوسرتليتز النمسا ضد نابليون اإلمرباطور حروب
وضد تلزيت) ومعاهدة ١٨٠٦-١٨٠٧) بروسيا وضد بورسبورج،
ضد إسبانيا ويف فيينا)، ومعاهدة ،١٨٠٩ فاجرام (معركة النمسا

(١٨١٣) أملانيا وضد (١٨١٢) روسيا وضد ،(١٨٠٨–١٨١٤) اإلنجليز
(١٨١٥) واترلو وأخريًا

١٨٠٤–١٨١٥

الدولة ضد أوروبا دول (ائتالف اليونان دولة وتكون املورة حرب
العثمانية)

١٨٢١–١٨٣٠

اإليطالية الوحدة حروب ١٨٤٨–١٨٥٩
أول نتائجها ومن أوروبا، دول وائتالف وروسيا تركيا بني القرم حرب
والرصب — رومانيا شمال — مولدافيا أصبحت البلقان، لتقسيم ظهور

العثمانية األمالك ضمن ذاتي حكم ذات إمارات األسود والجبل

١٨٥٤–١٨٥٦

النمساوية الربوسية الحرب و١٨٦٦ الدانمركية، األملانية الحرب ١٨٦٤
السبعني حرب الفرنسية: األملانية الحروب ١٨٧٠-١٨٧١

هناك وأصبحت أرمينيا، عىل روسيا استولت الرتكية: الروسية الحرب
يف وفاالشيا مولدافيا إمارتي (ائتالف رومانيا باسم مستقلة مملكة

عن األسود الجبل إمارة واستقالل ،(١٨٨٢) الرصب ومملكة (١٨٨١
يشبه فيما (١٨٧٨) والهرسك البوسنة عىل النمسا واستيالء تركيا،
وكذلك ،(١٨٧٨) تساليا إقليم عىل اليونان مملكة واستيالء االتفاق،

بلغاريا استولت ١٨٨٦ ويف (١٨٧٨) ذاتي حكم ذات بلغاريا أصبحت
النهاية بداية الحرب هذه كانت وباختصار الرشقي، الرومييل إقليم عىل

العثمانية للدولة

١٨٧٧-١٨٧٨

وبريطانيا فرنسا ضد تركيا — النمسا — (أملانيا األوىل العاملية الحرب
فرساي ومعاهدة وأمريكا)

١٩١٤–١٩١٨

السوفيتي واالتحاد أوروبا ضد وإيطاليا (أملانيا الثانية العاملية الحرب
وأمريكا)

١٩٣٩–١٩٤٤
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مرحلة تمثل كانت أنها يبدو أوروبا يف األوروبية القومية شنتها التي الحروب هذه
والرصاع، النزاع تكرار نتيجة مسدود طريق إىل وصلت التي الدولة تكوين مراحل من
اإلقليمية بالتكوينات تنادي أخرى أفكار تظهر بدأت الضيقة القومية مرسح وعىل

األوروبية. القومية مأزق من للخروج كطريق الكربى،
والرومانية الفارسية والدولة األكرب اإلسكندر طبقها قديمة، الكربى األقاليم وأفكار
عىل قامت التي السياسية الرتاكيب بني ومن اإلسالمية، الدولة لها تطبيق أوسع وكان
النمساوية واإلمرباطورية الصني وإمرباطورية العثمانية الدولة الكربى األقاليم مبدأ
اإلمرباطوريتان أما والربتغالية، اإلسبانية االستيطانية االستعمارية واإلمرباطوريات
اإلقليمية، الفكرة غري أخرى تركيبات فكانتا واإلنجليزية الفرنسية االستعماريتان
السياسية األقاليم أشكال من شكًال الروسية اإلمرباطورية كانت الصور من وبصورة
بني موجوًدا يكن لم السيايس التوازن أن الكربى اإلقليمية األفكار هذه ويعيب الكربى،
العثمانيني واألتراك واإلغريق الرومانيني — واحد شعب إىل يستندون الذين الحكام
اإلمرباطورية، شعوب بقية وبني — والروس والربتغاليني واإلسبان األملان والنمساويني

املايض. يف األمور طبيعة من جزءًا إال يكن لم ونقيصة عيبًا اليوم نعده الذي وهذا
مشاركة عىل تقوم — نظريٍّا — فإنها الحديث السيايس البناء يف اإلقليمية األفكار أما
يحدث لم املثايل التطبيق هذا مثل ولكن السيايس، التكتل داخل السياسية للقوى متساوية
سياسيٍّا بناء تشكل أن يمكن التي والشعوب القوميات بني فروق هناك تزال فال بعد،
القوة األسباب: من ملجموعة أو لسبب لقومية تميز يحدث الغالب يف إنه إذ إقليميٍّا؛
بني من اإلقليمي، السيايس للبناء املحركة املجموعة إىل االنتماء التعليم، درجة العددية،
االتحاد قوميات بني الفوارق بعض هناك تزال ال أنه شك وال عديدة، أخرى أسباب
يصبح املوقف فإن القوميات، متعدد سيايس بناء يف ذلك كان وإذا الحالية، السوفيتي
ومع املتحدة، الواليات يف أمريكية أنجلو واحدة قومية نرى حينما اليأس إىل دعوة أكثر
بسبب األمريكية الرعية من ألقلية متوافرة غري املتكافئة السياسية املشاركة فإن ذلك
االتحاد يف نجدها التي القوميات مثل قومية ليسوا األمريكيون فالزنوج البرشة، لون
فيما أدمج أمريكا داخل محدد وطن لهم يكن ولم خاصة، أرض لهم ليست السوفيتي،
به يحتفظون حضاري تقليد وال بهم، خاصة لغة لهم وليست األمريكية، الدولة داخل بعد
وباختصار حولها، يلتفون خاصة ديانة لهم وليست األمريكية، األرض يف تواجدهم منذ
االتحاد قوميات من الياكوت أو القرجيز أو كاألوزبك ليسوا األمريكيني الزنوج فإن

أمريكي. األنجلو الحضاري التجمع من يتجزأ ال جزء هم بل السوفيتي،
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كثريًا ولكن الحياة، طبيعة من أو البرش، طبائع من والتمييز التفريق أن إذن يبدو قد
اإلنسانية، التشاركية الجمعية الحياة ضغوط تحت الفردية الطبائع بعض تغريت ما
يف طريقته — عامة بصورة — تحدد سلوكية وأنماط قوالب مجتمع لكل أصبح وبذلك
القوالب من عدًدا أن فاألرجح عاملي تجمع يف أفراًدا والقوميات الدول اعتربنا فإذا الحياة،
املجتمع داخل يف األفراد القوميات لهذه العام السلوك لتحدد تتبلور سوف واألنماط
نتوقع فإننا البرشي املجتمع يف وتفردهم شخصياتهم يفقدون ال األفراد أن وكما العاملي،
مطلبًا العاملي املجتمع كان وإذا العاملي، املجتمع داخل شخصياتها القوميات تفقد أال
الجغرافيا ظروف مع تمشيًا وأكثر التحقيق، إىل أقرب اإلقليمي املجتمع فإن املنال بعيد

عامة. والبرشية الطبيعية
مأزق من الخروج مجرد من نابعة إقليمية سياسية تراكيب إىل الدعوة ليست
االقتصادي للدافع انعكاس إال هي ما الدعوة هذه مثل إن بل األفق، الضيقة القومية
القرن يف الصناعي االقتصاد ونمو بنشأة ارتبط القومية ظهور أن ذكرنا وقد املعارص،
التكنولوجيا بتغري كميٍّا تغريًا الصناعي االقتصاد تغري الحايل القرن خالل ويف املايض،
ترتب وقد مذهلة، بصورة الخدمات قطاع ونمو والصناعي الزراعي اإلنتاج مجاالت يف
العمالة قلت املتقدمة، الدول يف العاملة القوى وتوظيف تركيب يف جوهري تغري ذلك عىل
العمل يف واألتوماتيكية اآللية نتيجة اإلنتاجية القدرة تزايد مع مذهلة بصورة الزراعية
سواء — الزراعية الحيازات حجم زيادة يف مستمرٍّا اتجاًها نجد الوقت ذات ويف الزراعي،
تعاونية مزارع أو زراعي تجميع مرشوعات أو زراعية رشكات أو فردية ملكيات كانت
وعدد الصغرية الزراعية الحيازات عدد يف مقابًال وانكماًشا — الحكومي للقطاع تابعة أو
سكانه يفقد األمريكي الريف أن ذلك عىل الدالة األمثلة ومن وأُجَراء، ًكا ُمالَّ املزارعني
والعمالة املدني السكن إىل الناس ويتجه القروي، السكن أشكال وتتضاءل باستمرار

األنواع. متعددة املدنية
يحدث ما ذلك عىل وقس االقتصادي، املجال يف التغري جوانب من واحد جانب هذا
الجذرية التغريات إحداث عىل تضافرت قد وكلها األخرى، االقتصادي النشاط مجاالت يف

الدولة. داخل السيايس، ثم ومن االجتماعي، البناء من العديدة
ومتزايد كبري ارتباط معامل إىل اتجاه هو املعارصة االقتصادية التغريات وخالصة
خطوط عىل متزايد وثقل وتنوعه اإلنتاج تكثيف وبني واسعة أرضية مكانية إطارات بني
سوق يف هائل واتساع التجاري التبادل عىل متضاعف واعتماد أشكالها شتى يف الحركة

واالستثمار. املال أسواق بني وثيقة ارتباطات وأخريًا االستهالك،
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الحال بطبيعة يتعدى الواسع الجغرايف واملكان الحديث االقتصاد بني الرتابط هذا
للوحدات والقوالب الحدود هذه تفكيك إىل ويسعى للدول، الراهنة السياسية الحدود
األول الصناعيني سعي يشابه املنحى هذا يف وهو مرونته، وتشتد حركته لتسهل الدولية
الدولة عليه ترتكز كانت الذي الحريف الزراعي اإلقطاعي واملجتمع االقتصاد قوالب لتغري
كبناء القومية الدولة مع نمت أو نمت، قد األوىل الصناعية فالثورة الصناعية، الثورة قبل
يف تجد مقدماتها نعيش التي األوتوماتية والثورة الصناعة، يحمي سيايس اجتماعي
يف االقتصادي التكتل فإن ثم ومن وانطالقها، حرياتها يقيد ما املعارصة القومية الدولة
صيغة إيجاد يف الرغبة عن ما نوع من تعبري إال هو ما الرشقية أوروبا أو الغربية أوروبا

مًعا. والسيايس االقتصادي البناءين لتعايش جديدة
واالقتصادية السياسية األوضاع بني متناسقة أشكال إيجاد إىل بالسعي يعجل ومما
من آخر عدد بني من الحديث التعليم نمط وانتشار والفكرية الثقافية التيارات أن
الشعوب بني التقارب من يزيد مما العالم، أجزاء تغزو أخذت قد الحضارية العوامل
سبيل يف وتدعمها عليها ترتكز أخرى دوافع االقتصادية العوامل ويعطي والقوميات،

اإلقليمية. السياسية الرتاكيب
ذلك كتل، صورة يف الدويل التقارب مؤرشات من مؤًرشا نغفل أن ينبغي ال وأخريًا
ألن كثريًا؛ أهميتها قلت دفاعية تنظيمات يف املندمجة للدول السياسية الحدود أن هو
والجوي األريض التحالف حدود تأخذ املتحالفة والدول التنظيمات هذه مثل اسرتاتيجية
الغربية أملانيا فحدود الفردية، الحدود عن النظر بغض متكامل إطار يف والبحري
من وارسو حلف أو األطلنطي حلف لدول وحساسية أهمية أكثر املشرتكة والرشقية
جعل قد الحديثة الحرب تكنيك فإن ذلك جانب وإىل بولندا، حدود أو فرنسا حدود
يكون أن دون بنفسها نفسها تحمي أن واحدة دولة عىل — يكاد أو — املستحيل من
إعادة الواجب من أصبح الحقيقة ويف بها، املساس وعدم حيادها عىل عاملي اتفاق هناك
الحرب تكنولوجية رأسها عىل عدة متغريات ضوء عىل الدفاعية الحدود قيمة يف النظر
الدولة مستوى من أعىل مستوى عىل اآلن توجد التي الدولية والتكتالت واالئتالفات

التقليدية. القومية
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الثاني القسم

األوسط الرشق

والسيايس الجيوبوليتيكي التطبيق يف دراسة





األول الفصل

املعابر األوسطعامل الرشق

األوسط الرشق مفهوم غموضحول

العالم أجزاء يف األلسنة كل عىل استخدامه شاع وسيايس جغرايف مصطلح األوسط الرشق
إقليمنا عىل نطلق أن الحارض الوقت يف اعتدنا — املنطقة سكان — نحن حتى املختلفة،
أنها ولو التسمية، إن إذ عيب؛ هذا يف وليس اآلخرون، عليه يطلقها التي ذاتها التسمية
اإلقليم أن إال أوروبا، من والقرب البعد حسب أقسام إىل الرشق تقسيم وبغريها بها ُقصد
بصفة القديم والعالم عامة، بصفة العالم لخريطة بالنسبة أوسط إقليم هو الواقع يف

خاصة.
بصورة التحديد صعب إقليم األوسط الرشق أن إال املصطلح هذا ذيوع وبرغم
السبب يرجع وال أخرى، جغرافية أقاليم بعض يف الحال هو كما قاطعة، أو واضحة
القرن أواخر منذ العاملية السياسة قاموس يف لفظي ابتكار مجرد اإلقليم أن إىل ذلك يف
وتفاعالت صفات من الجغرافيا تعنيه ما بكل حقيقي، جغرايف كيان له فاإلقليم املايض،
األوسط الرشق تحديد صعوبة يف السبب ولكن وسياسية، وتاريخية وبرشية طبيعية
خريطة عىل يضيق أو يتسع أن يمكن أنه بمعنى القوام، هالمي إقليم أنه إىل راجع
العلوم مجاالت من مجال يف باحث إليه يسعى الذي الهدف أو التصنيف حسب العالم
من وزارة أو دولية، أو خاصة هيئة تتخذه الذي التصنيف أو اإلنسانية، أو الطبيعية

العالم. يف الخارجية وزارات
هذا أن عن نابعة األوسط الرشق تحديد يف — املرونة شئنا إن أو — الصعوبة وهذه
ذلك يف شأنها انسياحية، طبيعة ذات وبرشية، طبيعية متداخالت عدة من يتكون اإلقليم
تاريخي بعد أطول هو زمني بعد يمتد املتداخالت هذه عىل وأنه األقاليم، معظم شأن
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واضح جغرايف بعامل اإلقليم يرتبط ذلك إىل وباإلضافة العالم، يف آخر إقليم أي عن نعرفه
الرشق وتميز، ميزت، التي املكانية والعالقات املكان عامل هو ذلك أرجائه: كل يف األثر
الرشق وحديثًا القديم، والغرب الرشق عالقات يف القدم منذ مركزية كمنطقة األوسط
والغرب والرشقية، الشمالية وأفريقيا آسيا يف عامة االقتصادي الحضاري بمضمونه

السوفيتي. واالتحاد وأمريكا أوروبا يف العام الصناعي الحضاري باملضمون
نتيجة جذرية، تكون قد تغريات، من املكانية العالقات له تتعرض مما الرغم وعىل
هذه غالبية فإن االقتصادي، والنشاط واملواصالت النقل مجاالت يف التكنولوجيا متغريات
األهمية هذه تأكيد وأعادت األوسط للرشق الجغرايف املكان أهمية دعمت قد التغريات
األوروبيني املتوسعني أنظار قبلة األوسط الرشق جعلت املكانية األهمية هذه لكن مجدًدا،
الرشق بني ورصاع اإلمربيالية، القوى بني حادة منافسة ومحط االستعماري العرص يف
القرن بداية فمنذ املنطقة، لشعوب قومي رصاع فوق معارصة، سياسية ككتل والغرب
األوروبية املنافسة وتأكدت األوروبية، السياسة قاموس يف الرشقية املشكلة ظهرت ١٩
الفكرة وهي الهند، طريق «تأمني» فكرة بريطانيا يف وظهرت السويس، قناة شق بعد
جرس رأس كآخر إرسائيل بها تنادي التي اإلمربيايل «األمان» باسرتاتيجية انتهت التي
يف العاملية الطاقة مشكلة مع الغربية «األمان» فكرة تشرتك واآلن املنطقة، يف غربي
مصدر أكرب اإلقليم أصبح أن منذ وذلك األوسط، الرشق دول تجابه دولية تفاعالت

العالم. يف له احتياطي مخزن وأكرب للبرتول
نوًعا هناك أن إىل راجع األوسط الرشق إقليم تحديد يكتنف الذي الغموض ولعل
الرشق مصطلحات: ثالثة بني التباس إىل يؤدي الناس من كثري عند املسبق املفهوم من
الجزء عىل يشتمل العربي العالم أن ومعروف اإلسالمي. العالم العربي، العالم األوسط،
السنغال من السفانا ونطاق أفريقيا شمال إىل خارجه ويمتد األوسط، الرشق من الغربي
شتى يف وراءه فيما ويمتد األوسط الرشق كل فيشمل اإلسالمي العالم أما السودان، إىل
سهل غري أمًرا األوسط الرشق تحديد يجعل الذي الغموض وأكثر الجغرافية، االتجاهات
يف وتُستخدم املايض، يف استُخدمت التي واملصطلحات األسماء كثرة إىل راجع املنال،
تلك لبعض موجز تناول ييل وفيما منه، جزء إىل أو اإلقليم كل إىل لإلشارة الحارض،

الشائعة. والتسميات املصطلحات
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املختلفة املصطلحات بني األوسط الرشق

األقاليم من بكثري باملقارنة الغامضة اإلقليمية املصطلحات من األوسط الرشق كان ربما
مصطلحات عدة ودولية حكومية وهيئات وباحثون ُكتاب استخدم فقد العالم، يف الرئيسية
املختلفة، الكتابات تتداولها التي املصطلحات ومن منه، جزء أو اإلقليم كل إىل لإلشارة

ييل: ما معني، بمفهوم الُكتاب يتداولها أو ما، وقت يف متداولة كانت التي أو

.Levant الليفانت •
.Ancient East, Most Ancient East األقدم أو القديم الرشق •

.Classical Deserts الكالسيكية الصحارى •
.South-West Asia آسيا غرب جنوب •

.Hither East القريب الرشق •
.Near East, Naher Osten, Nahost األدنى الرشق •

.Middle East, Moyen Orient األوسط الرشق •

لعله قديم اصطالح الشمس) منه ترشق الذي املكان الرشق، =) الليفانت واصطالح
— الرشقي املتوسط البحر سكان إىل يشري وكان الروماني، اإلغريقي العرص إىل يعود
املصطلح هذا يزال وال كلها، املنطقة عن يعرب ال فهو وبذلك — وفلسطني ولبنان سوريا
ملصطلح بديًال مخترص كمصطلح العربية يف يستخدم وقد القديم، بمعناه مستخدًما
األقدم أو القديم الرشق مصطلح والحضارة اآلثار علماء ويستخدم املتوسط، البحر رشق
بحيث إيران، وغرب األناضول إىل مرص من املمتدة املنطقة عىل للداللة عامة بصورة
الحديث الحجري العرص — النيوليتي العرص حضارة فيها نشأت التي املناطق تشمل
نشأت التي املنطقة أيًضا وهي الحيوان، واستئناس الزراعة اإلنسان فيه اكتشف الذي —
إيران، وغربي األناضول ووسط وفينيقيا والعراق مرص يف القديمة العليا الحضارات فيها
الكالسيكية، الصحارى مصطلح ذلك يف ومثله بحت، حضاري املصطلح فإن هذا وعىل
والفرات. النيل بني فيما الزراعية األرايض وهوامش العربية الصحراء منطقة يعني الذي
املمتد األريض املثلث يشمل بحت جغرايف مصطلح فهو آسيا غربي جنوب مصطلح أما
مصطلح فإن وأخريًا الجنوب، يف واليمن الغرب يف األناضول إىل الرشق يف أفغانستان من
مستخدًما يعد ولم األدنى، أو األوسط للرشق بديًال زمنية فرتة شاع قد القريب الرشق

اآلن.
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الرشق ومصطلح األوسط، والرشق األدنى الرشق املصطلحات هذه من لدينا يتبقى
اإلمرباطورية عىل للداللة املايض القرن أواخر يف اإلنجليزية يف يستخدم كان األدنى
ومرص العربية الجزيرة إىل اليونان وشمال ألبانيا من البلقان يف بامتدادها العثمانية،

(الغرب). طرابلس ووالية والسودان
إيران عىل األوسط الرشق مصطلح يطلقون اإلنجليز كان نفسه الوقت ويف
األمريكية الخارجية وزارة وتستخدم — حاليٍّا باكستان — السند ومنطقة وأفغانستان
شبه ودول والسودان مرص تشمل التي املنطقة عىل للداللة األدنى الرشق مصطلح
الخارجية وتقسم واليونان، وقربص وتركيا وإيران العربي، واملرشق العربية الجزيرة
والثاني وإيران، واليونان برتكيا خاص األول مكتبني: عىل األدنى الرشق شئون األمريكية
التقسيم أساس أن ذلك ومعنى السابق، التحديد حسب املنطقة يف العربية بالدول خاص
مقابل يف كلها العربية املجموعة تضم التي الحضارية والخلفية اللغوي التفريق عىل قائم
واليونان وتركيا املركزي)، (الحلف وتركيا بإيران أمريكا تربط التي السياسية االنتماءات

األطلنطي). (حلف
أيًضا، األدنى الرشق مصطلح أملانيا يف الرسمية وغري الرسمية الهيئات وتستخدم
البحر إىل الشمال يف األسود والبحر والقوقاز قزوين بحر من املمتد اإلقليم عىل للداللة
دول إىل الشمال يف وتركيا إيران من املمتدة الدول كافة يشمل بحيث الجنوب، يف العربي
إىل الرشق يف إيران من املمتدة واملنطقة الجنوب، يف والسودان العربية الجزيرة جنوب
املنطقة تماًما: مختلف إقليم عىل األوسط الرشق مصطلح األملان ويطلق الغرب، يف ليبيا
سيالن — ورسيالنكا ونبال وبرما وبنجالديش والهند وباكستان أفغانستان تشمل التي
البعد أو القرب عىل للداللة للمصطلحات استخدامهم يف توفيًقا أكثر األملان فإن وبذلك —
(رشق األقىص الرشق آسيا)، (جنوب األوسط الرشق األدنى، الرشق أوروبا: من املكاني

آسيا).
استخدام عىل الراهن الوقت يف تُجِمع تكاد املختلفة الكتابات فإن ذلك وبرغم
والفرنسية اإلنجليزية ففي السابقة، للمصطلحات كبديل األوسط الرشق مصطلح
أقاليم تعالج التي السنوية الكتب من كثري ويف املتحدة، األمم تصنيفات ويف والعربية،
إيران من املمتدة الدول عىل يشتمل الذي اإلقليم أنه عىل األوسط الرشق اسم يرتدد معينة،
إحداهما، أو والسودان ليبيا هيئة أو كاتب يضيف وقد اليمن، إىل تركيا ومن مرص إىل
غرب دول مجموعة عىل األوسط الرشق يقترص وبذلك فقط،1 السودان وشمال برقة أو
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أنها برغم اليونان، وتخرج — األحيان بعض يف وليبيا والسودان — مرص بإضافة آسيا
الرشق إقليم تشبه االقتصادي) والنشاط العادات من وكثري املعيشة طرق =) حضاريٍّا

األوسط.

األوسط الرشق بناء يف الرئيسية املقومات

معينة وبرشية طبيعية وصفات سمات هناك فإن ذاك، أو التصنيف هذا كان سواء
ييل: ما الرئيسية الصفات هذه رأس وعىل املعينة، املنطقة معظم فيها تشرتك

نمط يف واضحة آثار وله اإلقليم، عىل يسيطر الذي الجاف وشبه الجاف املناخ (١)
قد املناخ من النوع وهذا وتحسينها، تطويرها وتكنيك ووسائلها، ومحاصيلها الزراعة
خارج من قادم ومعظمها الجريان، دائمة األنهار جانب إىل — رئيسية بصورة ساهم
واالستخدام للزراعة القابلة أو الزراعية واملساحات العمران مناطق تحديد يف — املنطقة
الرشق لدول االسرتاتيجي الرتكيب يف الضعف أو القوة نقط يشكل بذلك وهو السكني،

األوسط.
عىل (ب) الباطنية. املياه ينابيع ومناطق الواحات (أ) يف ومستقر كثيف عمران (٢)
جريان يف املنتظمة غري أو الجريان الدائمة والقصرية، الطويلة النهرية الوديان طول
التي والهضاب املرتفعات يف (د) املمطرة.2 الضيقة الساحلية السهول يف (ج) مياهها.
املتخلخل السكن نمط نجد ذلك مقابل ويف األمطار.3 من بها بأس ال كميات تستقبل
ويجب األوسط، الرشق داخل شاسعة مساحات تحتل التي والجبال البوادي يف املتنقل
والهضاب السواحل األنهار، الواحات، — املستقر الكثيف السكن مقومات أن نالحظ أن
غري وكذلك ككل، األوسط الرشق داخل يف جغرافيٍّا التوزيع منتظمة غري — املطرية
سكاني توزيع ذلك عىل ترتب وقد املنطقة، دول من دولة كل داخل التوزيع منتظمة
العالم، دول غالبية بني من األوسط، الرشق دول ويربز باملرة، متعادل غري وعمراني
مراكز تكوين ويف االقتصادي، والنشاط العمران مجاالت كافة يف له نظري ال فريد بنمط

املنطقة. دول تركيب يف واالستقطاب الثقل
كل أقدار وتختلف اإلقليم، أرجاء كل يف عامة بصفة اإلسالمية الحضارة انتشار (٣)
والبناء واللغة الدين اإلسالمية: الحضارة مكونات مجموعة من نصيبها مدى يف دولة
الحضارة ملكونات تركيز أكرب نجد األوسط الرشق يف العربي العالم ويف االجتماعي،
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اللغة تنقص بينما — ومرص الليفانت مناطق بعض يف مسيحي هامش مع — اإلسالمية
والرتكية. األفغانية اإليرانية الهضاب يف فقط اإلسالمية الحضارة مكونات بني من

مكان» «عالقات يف الطبيعية والسمات الصفات من الرئيسية املجموعة هذه تتفق (٤)
تركيباتها يف بينًا اختالًفا مختلفة عوالم عدة بني «وسط» منطقة اإلقليم تجعل جغرافية
آسيا، ووسط جنوب يف الرتكماني الهندي العالم واالقتصادية: والحضارية الجغرافية
أفريقيا. معظم يف األفريقي والعالم واملتوسط، األسود البحر وراء فيما األوروبي والعالم

الكبري األوسط الرشق

عىل األوسط الرشق يف الدول من كبرية مجموعة تشرتك التحديد من النحو هذا وعىل
الثالث، القديم العالم قارات يف األوسط الرشق ويتداخل دائًما، متصور هو ما عكس
والجزء وأفغانستان وإيران تركيا آسيا ويف األوروبية، وتركيا اليونان تدخل أوروبا ففي
والهالل العربية الجزيرة يف العربية الدول كل إىل باإلضافة وكشمري، باكستان من الغربي
والصومال إثيوبيا ومعظم السودان ومعظم ليبيا ورشق مرص أفريقيا ويف الخصيب،

.(٢٢ رقم الخريطة (انظر واألفار) العيىس (إقليم الفرنيس والصومال
علينا ولكن املغاالة، من كثري وفيه واسًعا األوسط للرشق التعريف هذا يبدو وقد
تركيب فاإلقليم السياسية، الحدود مثل قاطعة بحدود تتحدد ال األقاليم أن نعرف أن
طويلة، زمنية فرتة مر عىل والحضارية واملكانية الطبيعية الظروف بنائه يف شاركت
فإن ولهذا محدد، وقت يف اإلنسان يصطنعها بخطوط السياسية الوحدات تتحدد بينما
حالة ويف االنتقالية، املناطق من كثري عىل وتشتمل وتداخًال، انسياًحا أكثر األقاليم حدود
أطرافه، يف وخاصة متداخلة، وبرشية طبيعية مؤثرات نجد الكبري األوسط الرشق إقليم
هندوكية حضارات وبقايا موسمي مناخ — الهندية القارة شبه مؤثرات توجد آسيا ففي
وشمال أفغانستان شمال يف حضارية تركمانية مؤثرات وتوجد وكشمري، باكستان يف —

إيران.
ولغوي حضاري «موزاييك» نجد األسود والبحر قزوين بحر بني املمتدة املنطقة ويف
املجموعات من وعرشات ورشكيس وجورجاني وأرميني تركماني العالم: يف قليل نظريه
املجموعات تستقطبها خلفية يف وتتداخل تدور كلها الصغرية، اللغوية الحضارية

ورويس. وتركي، وكردي، إيراني املنطقة: يف الرئيسية الحضارية
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.(٢٢) خريطة

نجد الرشقي، أوروبا جنوب يف األوسط الرشق من اليونانية الرتكية املنطقة ويف
اإلسالمية واأللبانية الرتكية اللغوية الحضارية املؤثرات مجموعة بني واضًحا تداخًال
خلفية عىل والرصبية والبلغارية املقدونية اللغوية واملجموعات اليونانية الحضارة مع
العربي الحضاري التداخل يوجد األفريقي األوسط الرشق ويف األرثوذكسية، املسيحية
املرصية، سيوة واحة حتى ليبيا من متفرقة مناطق يف أفريقيا شمال بربر مؤثرات مع
اللغوي — الكويش — الحامي والتداخل السودان جنوب يف اللغوي الزنجاني والتداخل
هذه كل ولكن مرص، رشق وجنوب السودان رشق من وأجزاء وإثيوبيا الصومال يف
ترتبط ومؤثرة قوية خلفية عىل تدور األفريقي األوسط الرشق يف الحضارية التداخالت

.(٢٤ ،٢٣ الخريطتني (انظر رئيسية تخاطب كلغة العربية واللغة باإلسالم
يف العربية غري اللغات من كثريًا يدخل األوسط للرشق التوصيف هذا إن يقال وقد
باللغة األوسط الرشق ربط يف الناس غالبية عند ا عامٍّ التباًسا هناك أن وصحيح املنطقة،
رشق — العاملي العبور منطقة يف السيايس وثقلها العربية املنطقة ألهمية نظًرا العربية؛
الخليج دول — البرتويل وثقلها — عدن وخليج األحمر والبحر السويس وقناة املتوسط
منطقة وحدهم يحتلون ال بالعربية املتكلمني أن الحقيقة لكن — للنفط املنتجة العربي
أوردناها، أن سبق التي اإلقليم وتحديدات الشائعة املصطلحات فحسب األوسط، الرشق
اللغات لتكون العربية من جنب إىل جنبًا األقل، عىل تدخالن، والفارسية الرتكية فإن
اإلقليمي التصنيف يف أخرى لغات دخلت لو يضري فماذا األوسط، الرشق يف الرئيسية
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عىل منطبقة والحضارية واملكانية الطبيعية للمقومات العامة الرشوط دامت ما للمنطقة
العربية؟ غري أخرى لغات أهلها يتكلم مناطق

.(٢٣) خريطة

منطقة عىل انطباقها مدى ونرى لنحللها العامة والسمات الرشوط تلك إىل عدنا فإذا
ييل: ما نجد سوف فإننا الكبري، األوسط الرشق

من األكرب القدر عىل نزاع بدون مسيطرة الجافة شبه املناخية والظروف الجفاف أوًال:
ليبيا ومن الصومال إىل األناضول من املنطقة، يف الداخلة الدول من دولة كل مساحة

باكستان. وغرب أفغانستان إىل
العربية والجزيرة وإيران أفغانستان يف الحال هو كما واحي إما االستقرار شكل ثانيًا:
وسوريا والعراق األناضول يف الحال هو كما األنهار ضفاف عىل مرتكز وإما وليبيا،
التي أو املمطرة الضيقة الساحلية بالسهول مرتبط وإما وباكستان، والسودان ومرص
تركيا سواحل يف الحال هو كما املتاخمة، الجبلية املناطق من الباطنية املياه إليها تنتهي
العربية الجزيرة وجنوبرشق جنوب وقربصوسواحل املتوسط البحر ورشق واليونان
وشمال وإيران تركيا يف الحال هو كما املمطرة والهضاب بالجبال وإما والصومال،

واليمن. وعمان وبرقة والشمالية، الوسطى وفلسطني ولبنان سوريا ويف العراق،
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االقتصادي النشاط عىل املختلفة بأنواعه الحيوان ورعي البداوة نظام يسيطر ثالثًا:
يف الرئييس والحيوان متشابهة، اجتماعية بنية إىل ويؤدي الزراعيني، غري للسكان
الرشق من الغربي القسم كل يف العربي بنوعيه: الجمل هو الكبري األوسط الرشق
ذو والبكتريي الليبية، والصحراء الصومال سهول إىل العراق سهول من ابتداء األوسط
الرشق وراء ما إىل ويمتد األفغانية، اإليرانية الهضاب منطقة يف يسود الذي السنامني

(سنكيانج). الصينية وتركستان منغوليا إىل األوسط

.(٢٤) خريطة

مناطق ويف األقاليم، كل داخل الصغرية الرعي حيوانات تظهر اإلبل جانب وإىل
السودان يف الحال هو كما البيئة، عىل التأقلم من كنوع األبقار رعي يظهر معينة
أفريقيا داخل واالنسياح التداخل مناطق هي وهذه الصومال، وجنوب وإثيوبيا
يف أيًضا والجاموس األبقار تربية تظهر باكستان ويف وحضاريٍّا، طبيعيٍّا الزنجانية
تشكل اإلسالمية والحضارة الديانة أن ذكرنا أن سبق وقد الهندية، االنتقال منطقة
العزلة مناطق يف قليلة استثناءات مع األوسط، الرشق سكان بني الساحقة الغالبية
الحضاري النمط فإن القليلة الحاالت هذه يف وحتى الحبشة، وجبال الليفانت يف الجبلية
نسميه أن يمكن الذي الحضاري العام النمط مع متفق املسلمني غري للسكان العام

«إسالمي». أو «عربي» أو «رشقي»
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الطبيعية الصفات يف املتشابهة الدول مجموعة أقدار «املكاني» الرباط يحكم رابًعا:
الشمالية الحدود بحذاء قاعدته تمتد كبري مثلث صورة يف الذكر، سالفة والحضارية
عرب الصومال إىل كشمري من األيمن ضلعه ويمتد وأفغانستان، وإيران وتركيا لليونان
خفيف قوس يف شماًال الصومال من األيرس ضلعه يمتد بينما العربي، والبحر باكستان
املساحي التكتل وهذا املتوسط، البحر وسط اتجاه يف وليبيا السودان عرب االنحناء
أشكال يف والخلجان البحار تتخلله بل متصلة، أرضية مساحات من يتكون ال الكبري
يف االلتقاء عىل اإلنسان ساعدها وقد تلتقي، أن تريد كانت لو كما مختلفة، واتجاهات
الرشق عرب عاملي مائي طريق أكرب بذلك مكونًا السويس قناة فشق نقاطها، أضيق
بصورة تشارك معظمها يف الكبري األوسط الرشق دول فإن العموم وجه وعىل األوسط،
أو البحرية أو منها الجبلية سواء الدولية العبور ممرات عىل اإلرشاف يف أخرى أو

.(٢٥ الخريطة (انظر العبور» «عالم عليه نطلق أن إىل يدعونا مما الجوية،

.(٢٥) خريطة
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«القلب» األوسط الرشق

األوسط الرشق قلب يحتل لكنه صغري، آخر مثلث «الكبري» األوسط الرشق داخل يف
القلب املثلث وقاعدة ذكرها، سبق التي والحضارية الطبيعية وسماته املكانية، بصفاته
للجزيرة الجنوبي الساحل بحذاء سقطرة، جزيرة إىل العربي البحر شمال يف تمتد هذا
ضلعه ويمتد األحمر، والبحر العربي والخليج وعدن، عمان خليجي عىل مشتمًال العربية،
ومكمًال والعربي، عمان خليجي عىل اإليراني للساحل موازيًا زاجروس جبال مع األيمن
األناضول هضبة يخرتق ثم اإليرانية، العراقية الحدود وبموازاة كردستان جبال مع سريه
البسفور — الرتكية املضايق منطقة يف املثلث رأس نجد أن إىل الغربي الشمال اتجاه يف
الصومال شمال عىل مشتمًال عدن خليج من فيمتد للمثلث األيرس الضلع أما — والدردنيل
ليلتقي إيجه وبحر املتوسط البحر ويعرب مرص، يف ودلتاه النيل ووادي األحمر البحر وكل
الجزيرة دول كل يضم القلب األوسط الرشق فإن وبذلك األوروبية، تركيا يف املثلث برأس
يف تركيا ومعظم الرشق، يف إيران من وأجزاء وقربص، اآلسيوي العربي والعالم العربية
املطلة والصومال وإثيوبيا السودان وأجزاء الغرب يف مرص من املعمور ومعظم الشمال،

عدن. وخليج األحمر البحر عىل
دويل عبور كعالم أهمية أقل الكبري األوسط الرشق أطراف تكون أن الطبيعي ومن
األوسط الرشق سمات بناء يف املشرتكة للصفات تمثيًال وأقل األوسط، الرشق قلب من
ويف القول، سبق كما بها وتتأثر أخرى أقاليم تتاخم األطراف هذه أن بحكم وذلك القلب،
يفضله أنه إال جفافه، يف األوسط الرشق بقية يفضل لم وإن القلب، املثلث فإن الحقيقة

أهمها: من نذكر االعتبارات من عدد يف

طرفه باستثناء وذلك األوسط، الرشق قلب سكان غالبية عىل العربية اللغة سيادة (١)
األوسط الرشق قلب يف الداخلة الغربية إيران أطراف أما الرتكية، تسود حيث الشمايل
(إقليم العربية (أ) بني كبري تداخل منطقة لكنها اإليرانية، اللغة رسميٍّا فيها فتسود
والعربية اإليرانية التسميات حسب األهواز أو حوزستان أو عربستان أو خوزستان
حتى العربي الخليج عىل إيران سواحل طول عىل عربي تداخل إىل باإلضافة املختلفة،
املدن يف الفارسية (ج) وكردستان. زاجروس جبال يف الالر أو الكردية (ب) هرمز).

عباس. وبندر وشرياز سليمان ومسجد كزرون مثل الداخلية والواحات الساحلية
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األوسط الرشق يف العاملية البحرية املمرات أهم عىل األوسط الرشق قلب يسيطر (٢)
:(٢٥ خريطة (انظر

اإلرشاف يف وتركيا اليونان وتشرتك واملتوسط، األسود البحر بني الرتكية املضايق (أ)
األسود البحر من الرشقية والكتلة السوفيتية املالحة مسارات يكمل الذي إيجه بحر عىل

السويس. عرب الهندي املحيط إىل ثم ومن املتوسط، البحر عالم إىل
أوروبا من الدويل املالحة طريق يف يتحكمان اللذان املندب وباب السويس قناة (ب)
األقىص، والرشق البرتول وخليج الهندي املحيط إىل الشمالية وأمريكا السوفيتي واالتحاد
الجنوبية واليمن والصومال األحمر البحر دول كافة الطريق هذا عىل اإلرشاف يف وتشارك

الجنوبية. لليمن التابعة سقطرة جزيرة ذلك يف بما
العالم يف برتويل إنتاج منطقة أغنى بني املالحة يف يتحكم الذي هرمز مضيق (ج)
إيران من كلٌّ تتحكم أن واملفروض العالم، قارات شتى إىل البحار عرب أسواقه وبني
الطنب، لجزر باحتاللها — إيران لكن املضيق، هذا يف املتحدة العربية اإلمارات ودولة
تصبح لكي تسعى — املتعددة األمريكية األحالف بواسطة املدعمة العسكرية وبقوتها

العاملية. البرتول لتجارة بالنسبة الحيوي املمر لهذا الفعيل الحاكم

العاملي، الخام البرتول إنتاج من ٪٣٥ حوايل يرتكز القلب األوسط الرشق يف (٣)
إىل اإلقليم هذا يضيف وبذلك أيًضا، املؤكد العاملي البرتول احتياطي من ٪٦٠ وحوايل
برتويل تصدير إقليم أكرب هو األوسط الرشق وأن خاصة جديدة، أهمية التقليدية أهميته
لكافة املستقبل، يف البرتول من األوسط الرشق استهالك زيادة أن يف شك وال للعالم،
للبرتول، الجائعة املناطق إىل اإلقليم صادرات كمية ستقلل والطاقة، التنمية أغراض
أقاليم متصدًرا معها سيظل التي للدرجة كبري البرتول من األوسط الرشق إنتاج ولكن

البرتول. عرص خالل طويلة لفرتة العاملية البرتولية التصدير

جديدة أشكاًال املنطقة إىل أضاف قد األوسط الرشق يف البرتول فإن الواقع ويف
وقد املنطقة، حول الدويل الرصاع يف متمثلة العاملية، الجيوبوليتيكية االسرتاتيجيات من
وكانت مراحل، عدة املنطقة دول عىل السيايس تأثريها يف البرتول جيوبوليتيكية اتخذت
املنتجة األجنبية الرشكات مصالح وبني القومية الرغبات بني واضًحا رصاًعا األوىل املرحلة
١٩٥١ عام يف مصدق حكومة ظل يف اإليراني البرتول تأميم حركة بدأت وقد للبرتول،
رصاع إىل البرتول حول الرصاع تحول فقد البرتول، جيوبوليتيكية من الثانية املرحلة
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أمريكا ألقت املرحلة هذه ويف بأرسه، الغربي للعالم القومية واملصالح املنطقة قوميات
شك وال القديمة، األوروبية اإلمربيالية للقوى كحليفة واالسرتاتيجي السيايس ثقلها بكل
وانتهى إيران، يف محدودة زمنية فرتة السطح عىل ظهر الذي الرصاع آثار من كان أنه
البرتول عوائد زيادة إىل محسوس اتجاه مًعا، الغربية والدول الرشكات مصالح بفوز
والدول، الرشكات بني املشاركة يف ٪٥٠ ال مبدأ وظهر األوسط، الرشق يف املنتجة للدول
وكان ،«OPEC «أوبك للبرتول املصدرة الدولة منظمة (١٩٦٠) الفرتة تلك يف وظهرت
إىل كثرية حاالت يف ٪٥٠ ال نظام وتغري تدريجيٍّا البرتول أسعار زيادة نتائجها من
٪٥٥–٧٥ النسب أصبحت الحاالت أغلب يف — املنتجة الدول لصالح ميًال أكثر ميزان
تلكأت ذلك مقابل يف ولكن اإلنتاج، بأعمال القائمة للرشكات و٤٥–٢٥٪ املنتجة للدولة
تضاعفت ذلك من وبدًال األوسط، الرشق يف البرتول تكرير معامل تشييد يف الرشكات

الخصوص. وجه عىل الغربية أوروبا يف للبرتول التكريرية الطاقة
يف البرتول باستخدام بالتلويح البرتول جيواسرتاتيجية يف الثالثة املرحلة بدأت ولقد
— والجزائر ليبيا ذلك يف بما — خاص بوجه العربي العالم ويف عامة، األوسط الرشق
الستينيات، من الثاني النصف يف ذلك وكان اإلرسائييل، العربي الرصاع أسلحة من كجزء
ذلك وكان به، التلويح من سنوات سبع نحو بعد إال يحدث لم الفعيل استخدامه ولكن
عىل خطرية، فعالية ذا سياسيٍّا سالًحا البرتول يصبح مرة وألول ،١٩٧٣ أكتوبر حرب يف
النامية، القوميات به تتدرع سالح مجرد كان أن بعد شاسعة، دولية أبعاد ذي مستوى

فقط. القومية مصالحها لحماية وإيران، واملكسيك كفنزويال
فإن وإرسائيل، العرب بني ١٩٧٣ أكتوبر يف الساخنة الحرب آثار جانب وإىل
القومية األوسط الرشق مشكلة رفع يف كبرية بإيجابية اشرتك قد العربي البرتول سالح
والغربي) الرشقي (الرصاع واالسرتاتيجية الصهيونية) واإلمربيالية (العرب والسياسية
إىل باإلضافة مًعا، واألمريكي األوروبي الصناعي العالم يف الطاقة (مشكلة واالقتصادية
بني الجماعي وغري الجماعي والتفاوض واملناقشة الفكر من مستوى أعىل إىل اليابان)
والعالم العربي، العالم ودول والغربي، الرشقي واملعسكرين األوروبية، السوق دول

املتحدة. واألمم واآلسيوي، األفريقي
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هوامش

الجوي السالح مفهوم يف األوسط الرشق كان الثانية العاملية الحرب خالل يف (1)
وإثيوبيا. الصومال إىل باإلضافة كينيا عىل يشتمل حتى أفريقيا رشق يف يمتد الربيطاني
والسهول إيجه، وبحر مرمره وبحر األسود البحر عىل املطلة تركيا سهول (2)
قزوين بحر وسهول الغرب، طرابلس وسهول الفلسطينية، اللبنانية السورية الساحلية

اإليرانية.
وشمال ولبنان سوريا يف الجبلية والسالسل األناضولية، املرتفعات معظم (3)
برقة يف األخرض والجبل إيران، يف والربز زاجروس وجبال كردستان وهضبة فلسطني،

الحبشية. والهضبة اليمن وجبال وعمان،
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الثاني الفصل

املكان جيوبوليتيكية

األوسط الرشق يف زمنية مراحل ثالث (1)

الصومال ومن الشمال، يف أفغانستان إىل اليونان من بامتداده األوسط، الرشق إن قلنا
ولكن القدم، منذ والغرب الرشق عالقات يف املركزية املنطقة يحتل الجنوب، يف السند إىل
ويمكن، املختلفة، العصور يف اختلفت قد مركزية كمنطقة األوسط الرشق ووظيفة طبيعة
صفات عليها انعكست الطويل، األوسط الرشق تاريخ يف مراحل ثالث نجد أن إجماًال،
الحضارات نشأة منذ األوىل املرحلة وتبدأ لإلقليم، الجغرايف املكان مركزية من مختلفة
بالركود تميزت التي الثانية املرحلة بداية إىل وتمتد والفرات، النيل بني القديمة العليا
التاسع القرن من ابتداء املعارصة املرحلة تظهر وأخريًا و١٨، و١٧ ١٦ القرون خالل

اليوم. وإىل عرش

األوىل املرحلة (1-1)

سياسية سلطات عدة أو سلطة لنشأة مكانًا األوسط الرشق كان القديم التاريخ أوائل منذ
من إليها تنصب التي التجارية والبحرية الربية الطرق وتستقطب تحتكر قومية، مركزية
التي البؤرة األوسط الرشق كان وبذلك وأوروبا، وأفريقيا آسيا يف املعروف العالم أجزاء
القومية السلطات وكانت املتقدمة، الفرتة تلك يف بمواصفاتها العاملية التجارة تجتذب
تستأثر الفرعونية مرص فكانت هذه، التجارة طرق اتجاه يف سلطانها بتوسيع تقوم
من وجزء األحمر البحر يف املالحي والطريق أفريقيا، داخلية يف الربية الطرق باحتكار
والفينيقية والكريتية املرصية التجارة أساطيل كانت نفسه الوقت ويف الهندي، املحيط
أعمدة بني املتوسط البحر تجارات يف — متزامنة وغري متزامنة — تتشارك واإلغريقية
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وسوقها التجارة هدف وكان األسود، والبحر آزوف وبحر — طارق جبل — هرقل
إيجه وبحر فينيقيا ساحل طول عىل والتاريخ النشأة املختلفة املدينة ودول مرص األكرب

واألناضول.
اآلسيوية، الربية التجارة احتكرت التي اإلمرباطوريات أوائل من وآشور بابل وكانت
زمنية فرتات يف استيالؤهما كان ثم ومن الرشقي، املتوسط البحر ساحل حتى الخليج من
والربية البحرية للتجارة املدن هذه احتكار وتدمري التجارية، فينيقيا مدن عىل مختلفة،
أريضواسع، سطح عىل لتمتد الفارسية اإلمرباطورية بعدهما وجاءت الليفانت. ساحل يف
سعت التي األوىل اإلمرباطورية هي هذه وكانت األوسط، الرشق منطقة كل يحتل أن كاد
ولكن اليمن، إىل مرص ومن أفغانستان، إىل اليونان من العبور عالم كل عىل للسيطرة
البحر عالم قلب يف أخرى سياسية نواة نشأة إىل أدى وحضاريٍّا عمرانيٍّا العالم نمو
األوسط، الرشق عالم والروماني الفاريس النفوذان تقاسم ما ورسعان روما، املتوسط:
عىل روما سيطرت بينما الربية، التجارة وطرق اآلسيوي الجانب عىل فارس فسيطرت
أوروبا. وغرب أفريقيا شمال إىل املتوسط البحر رشق مرصوساحل من البحرية التجارة
عرب التجارية العالقات زادت املعروف، العالم غرب يف وامتدادها روما نشأة ومنذ
بحًرا الهندي املحيط من وأوروبا األوسط الرشق إىل برٍّا الصني من آسيوي: األورو اليابس
الحضارية املراكز عىل منصبة العاملية التجارة تعد لم وبذلك املتوسط، والبحر مرص إىل
وربما الغربية، أوروبا إىل عاملية اتجاهات أخذت بل فقط، األوسط الرشق يف والسياسية
إليه العالم، مركز وحده يعد فلم األوسط، الرشق يف الكيفي التحول من نوًعا هذا كان
ظهر لذلك ومصداًقا ذلك، يف تشاركه أوروبا بدأت بل املعروفة، العاملية الطرق تنصب
عىل تسيطر العبور عالم صفة بدأت وبذلك روما، إىل تؤدي الطرق كل املأثور: القول

قرون. عدة امتدت لفرتة بوضوح األوسط الرشق وظيفة
العصور يف العالم إمرباطوريات أكرب اإلسالمية اإلمرباطورية أصبحت وحينما
وكان وتجارته، القديم العالم طرق يستقطب األوسط الرشق عاد والقديمة، الوسطى
قامت الذي بالدور القاهرة، ثم بغداد، وقامت قبل، من معروف غري نطاق عىل ذلك
والقاهرة بغداد ففي وهولندا، وإنجلرتا والربتغال إسبانيا — قرون بضعة بعد — به
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البحر، بواسطة أفريقيا ورشق والهند وإندونيسيا الصني من العالم تجارة تنصب كانت
وتجارة روسيا، وسهوب آسيا ووسط الشمالية الصني من برٍّا التجارة تأتي كانت وإليهما
وبني وممالكها أوروبا إمارات بني تجارية مبادالت تتم كانت وبالبحر الداخلية، أفريقيا
العالم يف وتسوق تتجه كانت التي العاملية التجارة قيمة عىل وللتدليل اإلسالمي، العالم
قامت وجنوا البندقية وحضارة أمجاد أن نعرف أن يكفي األوسط، الرشق يف اإلسالمي
ينبع أو األوسط، الرشق يعرب الذي ذلك هو اإلسالمية، الدولة تجارة من يسري جزء عىل

وجنوا. البندقية أساطيل بواسطة األوروبية األسواق إىل ويتجه منه،

الثانية املرحلة (2-1)

أحداث عدة تحالفت وقد عرش، الخامس القرن أواخر يف الركود من املرحلة هذه تبدأ
ييل: ما — إيجاز يف — أهمها كان األوسط الرشق أوضاع تدهور عىل الوقوع متقاربة

العربية القالع وتساقط الهند، إىل أوروبا من أفريقيا حول البحري الطريق اكتشاف أوًال:
الربتغاليني أيدي يف هرمز ومضيق عمان وخليج الرشقية أفريقيا شواطئ طول عىل

إيران.1 يف والصفوية العثمانية الدولتني جانب من جدي رادع دون
إىل واليمن مرص من األوسط الرشق معظم يف سلطانهم العثمانيون وطَد أن بعد ثانيًا:
١٥١٧ والحجاز والشام مرص يف املماليك دولة سقوط — العربي والخليج العراق
لعدة ذلك وكان تُذكر، أهمية الهندي املحيط تجارة موضوع العثمانيون يولِّ لم —

منها: أسباب،

بينهما2 املستمرة والحروب إيران، يف الصفويني مع العثماني النزاع استحكام (١)
الفاريس النزاع صورة األذهان إىل النزاع هذا ويعيد وأذربيجان، الشمايل العراق حول

املنطقة. يف البيزنطي اإلسالمي والنزاع الروماني،
وعىل أفريقيا، وشمال األسود والبحر البلقان يف بفتوحاتهم العثمانيني اهتمام (٢)
بحيث الدولة جهود والنمسا والرصب واملجر روسيا يف األتراك حروب استنزفت هذا
أوروبا إىل الهند من البحرية التجارة انقطاع بعد تماًما األوسط الرشق منطقة ركدت

العربي. والخليج مرص عرب
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إىل ١٥٨٠ من املخروطية الغابات نطاق عرب آسيا رشق إىل التوغل يف الروس بدأ ثالثًا:
بذلك قاطعني آسيا3 ووسط القوقاز صوب عريضة جبهة يف يزحفون وبدءوا ،١٦٥٠

أوروبا. إىل األوسط الرشق عرب الصني من الربية التجارة أمام الطريق
املركزية أهميته لفقدان نتيجة طويل ركود يف األوسط الرشق سقط هذا وعىل
والصينية، الروسية القوى بواسطة ُقِطعت الربية فالطرق العاملية، التجارة طرق يف
أرباح صورة يف ثمارها يجنون أخذوا الذين األوروبيون احتكرها البحرية والطرق
يؤكد ومما الجديد، العالم موارد واستثمار باقتسام انشغالهم إىل باإلضافة خيالية،
الكشوف قبل مختلفة فرتات يف الدول بعض دخل عن التقديرات بعض نعطي أن ذلك
نمو بعد األوسط الرشق دول يف الدخل ميزانية هبطت كيف لنرى وبعدها، الجغرافية
القرنني أرقام وخاصة اجتهاد، مجرد التالية األرقام أن وبرغم البحرية، أوروبا تجارة
منطق مع متمشٍّ مقبول ومؤرش بأس، ال اجتهاد أنها إال عرش، والسادس عرش الخامس

األمور.

الجنيهات بماليني مختلفة سنوات الدول: لبعض اإلجمايل الدخل تقديرات :1-2 جدول
اإلسرتلينية.*

١٨١٥ ١٧١٥   ١٦٠٠ ١٤٨٣   الدولة

        ٨٫٥   اململوكية الدولة
١-٢ ١٫٣   ٨٫٥ ٨٫٥   العثمانية الدولة

  ١٫٣   ٤٫٢ ١٫٩   البندقية
٣٫٥     ٦٫٢ ٠٫٦   نابويل

      ٣٫١ ٠٫٦   ميالنو
١–٣ ١٫٣   ٤٫٢ ٠٫٦   الربتغال
٣٢٫٠ ٧٫٠   ١١٫٥ ٥٫٦   فرنسا

 ٣٫٥  ١٫٦ ٣٢٫٥ ٩٫٨ ٢٫٧ إسبانيا (كاستيل) قشتالة
١٫٢ ١٫٠ أرجون

٦٫٠ ٢٫٥   ٢٫٣     هولندا
٧٠٫٠ ٥٫٥   ١٫٩ ٠٫٦   بريطانيا
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١٨١٥ ١٧١٥   ١٦٠٠ ١٤٨٣   الدولة

١٠٫٠ ١٫٦         روسيا
٧٫٠ ١٫٢         بروسيا
٤٫٠           املتحدة الواليات

،McEvedy, C. “The Penguin Atlas of Modern History” املصدر: *
.pp. 24, 38, 58, 90 الصفحات: عن مجمعة األرقام

عملة — الذهبية الدوكات بماليني املصدر يف كانت و١٦٠٠ ١٤٨٣ أرقام أن يالحظ
لكل إسرتليني جنيه ٢٫١ هي — نفسه املصدر حسب — التحويل قيمة وأن — البندقية
الفرتة يف أوروبا يف كثريًا تتغري لم السلع قيمة أن نفسه املصدر ويالحظ بندقي، دوكات
يوضح السنتني هاتني يف الدخل انخفاض أو ارتفاع فإن ثم ومن و١٧١٠، ١٦٠٠ بني

الدولة. يف االقتصادية األوضاع مجمل تدهور أو نمو فعًال

الثالثة املرحلة (3-1)

ثورتها بعد الجديدة فرنسا أبوابه دقت حتى األوسط الرشق عىل مسيطًرا الركود ظل
مجرد (١٧٩٨) مرص عىل الفرنسية الحملة كانت وسواء عرش، الثامن القرن أواخر يف
بونابرت، نابليون ذهن يف معينة اسرتاتيجية هناك كانت أنه أو رصف، عسكري تكتيك
ورائها من يهدف — اإليطالية الحملة — املتوسط البحر يف العسكري لنجاحه كامتداد
يمكن ثم «ومن الهند، إىل يؤدي أن يمكن بري طريق أقرب باحتالل بريطانيا منافسة إىل
شق إمكانية حول ودراساتها الحملة صاحبت التي الضخمة العلمية البعثة وجود تفسري
الحملة هذه فإن ذاك، أو األمر هذا كان سواء األحمر»، بالبحر املتوسط البحر تصل قناة
الرشق يف الجغرافية املكان لعالقات الجيوبوليتيكية األهمية ظهور لبداية تُؤرخ أن يمكن

املعارص. الدويل الرصاع مرسح عىل األوسط
األوسط، الرشق يف ذاتية قوى عدة وتصادمت وتنافست تفاعلت التاريخ ذلك ومنذ
اإلقليم يف منه التحكم يمكن مكان عىل للحصول األوسط الرشق عىل أوروبية قوى وعدة
وقد عامة، الهندي املحيط يف األوروبية األمالك تهديد أو تأمني يف الرئيسية الحلقة بوصفه
بالنسبة مثيلها قل والتشابك التعقد من شديدة درجة واملنافسات التفاعالت هذه بلغت
من متكررة تحالفات تكوين عىل انطوت فقد العالم، يف أخرى جيوبوليتيكية ألقاليم
أن يمكن بحيث زمنية مرحلة كل يف عضويتها يف تماًما مختلفة األجنبية القوى جانب
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الحادة املنافسة طبيعة تعكس االختالفات وهذه أخرى، فرتة يف أعداء فرتة حلفاء يكون
جزء رفقاء يكثر ثم ومن األوسط، الرشق عىل السيطرة أجل من أوروبية دولة كل بني
ما خلفية عىل تلعب كانت العمر، قصرية املتكررة، املتحالفة الرتكيبات وهذه الطريق، من
عليها وتؤثر أحيان، يف بها فتتأثر األوسط الرشق داخل ذاتية سياسية أحداث من يدور
القوى من واحدة اسرتاتيجية تخدم مقصودة وجهة توجهها بحيث األحيان غالبية يف

وأملانيا. وروسيا وفرنسا بريطانيا الرئيسية: املتصارعة
املتصارعة والتيارات السياسية األوضاع دراسة يجعل يكاد والتعقد التشابك هذا
مئات هناك وأن خاصة الجمة، الصعوبة تشوبها دراسة داخله، ويف األوسط الرشق عىل
تتسم ال كتابات الساحقة وغالبيتها لإلقليم، السيايس التاريخ عن كتبت التي املصادر
وثائق عىل اعتمادها برغم إليها، تصل التي والنتائج والتحليل التفسري يف باملوضوعية
فإننا ومعروفة، واضحة العامة الخطوط أن من وبالرغم مسجلة، وأحداث موحدة
:(٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ الخرائط (انظر التالية املوجزة الصورة يف إبرازها إعادة سنحاول

هذه مكونات عرش، التاسع القرن منذ األوسط الرشق يف الذاتية واألوضاع القوى أوًال:
اآلخر. مع منهما كلٍّ ورصاع وأفغانستان وإيران ومرص، العثمانية الدولة هي: القوى
وخطوط القوى هذه ومكونات األوسط، الرشق عىل املتصارعة األوروبية القوى ثانيًا:
مرونة ذات بحرية كقوة بريطانيا هي: انطالقها، وقواعد املنطقة، عىل ضغوطها
األوسط بالرشق تحيط متعددة إنجليزية قواعد لوجود واضحة واسرتاتيجية تكتيكية
عمالقة برية قوة تماًما، بريطانيا عكس عىل روسيا، الهند، إىل املتوسط البحر من
إىل البلقان من األوسط الرشق يف مباًرشا تداخًال متداخلة عريضة أرضية جبهة ذات
شواطئ عىل وقوعها برغم بريطانيا من مرونة أقل بحرية كقوة فرنسا أفغانستان،
األوسط الرشق يف إمرباطورية لبناء تماًما متفرغة تكن لم ألنها وذلك املتوسط؛ البحر
كانت برية كقوة أملانيا وأخريًا املجاورة، األوروبية الدول مع األرضية مشكالتها نتيجة
ولدخولها املكاني، للبعد األوسط الرشق رصاعات يف للدخول روسيا من تأهيًال أقل
حدودها مشكالت من تعاني كانت أنها إىل باإلضافة اإلقليم، حول السباق حلبة متأخرة

فرنسا. مثل ذلك يف مثلها القومية،
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و٢٠ ١٩ القرنني يف املكان جيوبوليتيكية (2)

األوسط الرشق دول أوضاع (1-2)

العثمانية الدولة

تدخل التي العظمى الدول شأن ذلك يف شأنها أشده، بلغ قد العثمانية الدولة وهن كان
اقتسام عىل األوروبية الدول تكالب صورة يف ذلك انعكس وقد واألفول، التدهور مرحلة
سبيل ويف املريض،4 أوروبا رجل باسم عرش التاسع القرن خالل يت ُسمِّ التي الدولة
مبارشة رصاعات — وروسيا وفرنسا بريطانيا — الرئيسية األوروبية الدول دخلت ذلك
إحدى كانت أخرى أحيان ويف األحيان، بعض يف العثمانية الدولة ضد متحالفة جبهة يف
املواقف هذه ولكن تركيا، ملساعدة اآلخرون فيهب تركيا، ضد ما بعمل تنفرد الدول هذه

العثمانية. الدولة تقسيم من مزيد إىل تنتهي وأبًدا دائًما كانت املتعددة

.(٢٦) خريطة

تركيا، ضد املوجهة العسكرية األعمال من بكثري القيرصية روسيا انفردت وقد
املضايق مشكلة أن كما والقوقاز، البلقان يف املتجاورة املواقع عالقات بحكم وذلك
أواخر يف وأوكرانيا القرم من تركيا طردت أن بعد الوجود إىل ظهرت قد الرتكية
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.(٢٧) خريطة

.(٢٨) خريطة

وفرنسا بريطانيا أما األسود، البحر دول من دولة روسيا وأصبحت عرش الثامن القرن
حلفهما إىل تضمان وكانتا بعضهما، وضد تركيا ضد مًعا وتتنافسان تتحالفان فكانتا
ضد وبروسيا روسيا مع الدولتان تحالفت مثًال معينة، أوقات يف األخرى الدول بعض
خالل روسيا ضد والنمسا تركيا مع وتحالفتا اليونان، يف االستقاللية الحرب خالل تركيا
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التمزيق بدايات .١٩ القرن من الثاني النصف أوائل يف األوسط الرشق :(٢٩) خريطة
القوى (٢) طرابلس. ووالية مرص وخديوية العثمانية الدولة (١) اإلمربيالية. القوى وخطوط
خطوط وعدن، العربي الخليج يف ومحمياتها الهند يف ومستعمراتها الربيطانية اإلمربيالية
ومن وفلسطني، األحمر والبحر النيل وحوض السويس وقناة مرص صوب البحري التحرك
رشقي صوب تحركها وخط الجزائر، يف ومستعمرتها فرنسا (٣) وإيران. الخليج إىل الهند
بغداد. برلني حديد سكة عرب األوسط الرشق إىل الربي وتحركها أملانيا (٤) املتوسط. البحر
اتجاه يف آسيا ووسط والبلقان الرتكية واملضايق القوقاز إىل الربية وتحركاتها روسيا (٥)
صوب ١٩ القرن (أواخر األوسط الرشق صوب اإليطايل التحرك خط (٦) وأفغانستان. إيران

ليبيا). صوب ٢٠ القرن وأوائل األحمر، البحر جنوب يف إريرتيا

وتخاصمتا ،١٨٤٠ يف مرص ضد تركيا مع وبروسيا روسيا مع وتحالفتا القرم، حرب
للمسيحيني، مؤيدة فرنسا فدخلت لبنان، يف واملسيحيني الدروز أزمة خالل وتنازعتا

للدروز. مؤيدة وبريطانيا
وبريطانيا فرنسا تحالفت ١٨٧٠ بعد أوروبا يف عسكرية كقوة أملانيا ظهرت وحينما
وقد والنمسا، بأملانيا العثمانية الدولة ارتباط بتأثري يقوى الحلف هذا وظل وروسيا،
إسفينًا وتدق الهندي واملحيط األوسط الرشق إىل تركيا عرب جًرسا تبني أن أملانيا أرادت
االسرتاتيجية هذه انعكست وقد أخرى، ناحية من وبريطانيا وفرنسا ناحية من روسيا بني
بغداد برلني خط باسم ُعرف العثمانية، والدولة أملانيا يربط حديدي خط بناء يف األملانية
روسيا حلف تدعم وقد ،«١٩٠٢ والبرصة ،١٨٩٢ وأنقرة ،١٨٨٨ بلجراد إىل «وصل
بريطانيا بني إيران اقتسام يف واضحة آثار له وكانت ،١٩٠٧ عام وفرنسا وبريطانيا
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الرتكية، األملانية القوة ملواجهة احتالل، صورة يف وليس للنفوذ مناطق صورة يف وروسيا
أفغانستان. يف اإلنجليزي الرويس العداء وتوقف

مرص

عرصحكم يف (١٨٠٥–١٨٤٠) األوسط الرشق يف جديدة كقوة مرص ظهور فرتة وخالل
بل مرص، بشأن فقط ليس أشدها، عىل اإلنجليزية الفرنسية املنافسة كانت عيل، محمد
يف مرموقة مكانة لها يكون أن سعت ففرنسا األوسط، الرشق شئون كل يخص فيما
هدد الذي الحد إىل املرصية القوة نمو ولكن به، بأس ال نجاًحا ذلك يف نجحت وقد مرص،
كفيًال كان — إسطنبول من املرصية الجيوش اقرتبت حينما — العثمانية الدولة كيان
الدول فهذه العثمانية، الدولة ملساعدة صلبًا موقًفا والنمسا وروسيا بريطانيا بوقوف
فربيطانيا املختلفة، أهدافها لتحقيق الضعيفة العثمانية الدولة مع التعامل تفضل كانت
لرتكيا جريتهما بحكم — والنمسا لروسيا وكان الهند، طريق تهدد قوة بوجود ترىض ال
يف قوي موقف عىل الحصول يف روسيا رغبة إىل باإلضافة وذلك البلقان، يف أطماعهما —
عىل نصت التي وروسيا، تركيا بني ،١٨٣٣ اسكلييس هنكار معاهدة — الرتكية املضايق
الدول هذه مع فرنسا اشرتكت وقد — روسيا بموافقة رهنًا املضايق إغالق يصبح أن
مؤيدة وحدها تصبح ال كي وذلك بروسيا إىل باإلضافة العثمانية الدولة لحماية الثالث
القوة تحطيم بعد األوسط الرشق يف عليها تحصل أن يمكن مزية أية بذلك وتفقد ملرص،

املرصية.
وذلك فرنسا، ضد مرص يف قويٍّا موقًفا بريطانيا كسبت األول عباس والية عهد ويف
االسرتاتيجية عكس وهو واإلسكندرية5 السويس بني حديدي خط إنشاء عىل باملوافقة
جولة الفرنسيون كسب ثم السويس، برزخ يف بحرية قناة إنشاء إىل الرامية الفرنسية
اشرتى ١٨٧٥ ويف ،(١٨٥٨–١٨٦٩) السويس قناة شق عىل مرص بموافقة إنجلرتا ضد
بحماية تذرعوا ١٨٨٢ ويف الرشكة)، أسهم من ٪٤٤ =) القناة يف مرص أسهم اإلنجليز
وتمت السودان، يدخلوا أن ذلك بعد عليهم سهًال وكان مرص، واحتلوا األجانب أرواح
لتجارة التقليدي احتكارهم يهدد الذي الجديد املالحي الطريق عىل الفعلية السيطرة لهم
مقابل يف األوسط، الرشق يف اإلنجليزية االسرتاتيجية نجحت وبذلك الهندي، املحيط عالم

أفريقيا. شمال يف فرنسا يد إطالق
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إيران

نشأتها منذ صادفت وقد عرش، السادس القرن خالل إيران يف الصفوية الدولة نشأت
للمنافسات إيران تعرضت عرش الثامن القرن ويف العثمانية، الدولة مع مستمرٍّا نزاًعا
بني مستمرة حروب هناك كانت و١٧٣٠ ١٧٢٢ بني الفرتة ففي جريانها، من املختلفة
املنافسة اشتدت عرش التاسع القرن ويف والربيطانيني، والروس واألتراك واألفغان إيران
ولذلك للهند، بالنسبة أمامية قلعة والخليج إيران تعترب كانت فربيطانيا إيران؛ عىل
الفرتة خالل اإليراني البالط إىل الفرنسيني املبعوثني نشاط تزايد من شديًدا قلًقا أبدت
وقد الفرنيس، النشاط هذا ملنع ١٨٠٠ يف إيران مع اتفاًقا عقدت ثم ومن ،١٧٩٦–١٨٠٩
إيران إىل بعثة أرسلوا ولكنهم مرص، يف هزيمتهم بعد نشاطهم عن الفرنسيون توقف
لجهود نتيجة أيًضا البعثة فشلت وقد الروس، ضد وحلف معاهدة لعقد ١٨٠٧ عام

بريطانيا.
كان هنا روسيا دور فإن وإيران، القيرصية روسيا بني املكاني للتجاور ونظًرا
جورجيا الروس احتل ١٨٠١ ففي العثمانية، للدولة بالنسبة لدورها ومكمًال مشابًها
أرمينيا بجمهورية اآلن معروف هو ما احتلوا ١٨٢٨ أذربيجان، يف تقدموا و١٨١٣
التوغل هذا ضد إيران تساعد أن اإليرانية اإلنجليزية املعاهدة تستطع ولم السوفيتية،
وحربًا العثمانية، الدولة ضد حربًا إيران خاضت ١٨٢١–١٨٢٣ الفرتة ويف الرويس،
إيران، تساند كانت التي روسيا بتحريض (١٨٣٤–١٨٣٧) أفغانستان وبني بينها أخرى
الخليج يف إيران بريطانيا حاربت ١٨٥٦ ويف أفغانستان، تساند بريطانيا كانت بينما
من األخري الربع يف الربيطاني النفوذ تحت إيران وأصبحت الخرج، جزيرة واحتلت
البنك بإنشائها كبريًا اقتصاديٍّا نفوذًا بريطانيا مارست ١٨٨٩ ويف عرش، التاسع القرن
إيران عقدت ذاتها السنة ويف العمالت، إصدار حقه من كان الذي الفاريس اإلمرباطوري
ويف إيران، يف الحديدية الخطوط مد يف الحق للروس أصبح بمقتضاه امتياًزا روسيا مع
معينًا، نفوذًا منهما كلٌّ ثبَّتت أن بعد إيران، عىل النزاع عن وروسيا بريطانيا كفت ١٩٠٧

أملانيا. ضد التحالف من كجزء وذلك

أفغانستان

الجبلية املمرات من مجموعة كشمري، معظم ذلك يف بما الحالية وباكستان أفغانستان يف
الفاتحني وجيوش الشعوب هجرات املرات عرشات عربتها رئيسية طرًقا كونت التي

243



والجيوبوليتيكا السياسية الجغرافيا يف العامة األصول

وتؤدي آسيا، وسط وواحات وديان وبني الهند يف الغنية السهول بني تربط والغزاة،
املؤثرات فإن ثم ومن واملغول، الرتكمان من أبًدا املتحركة الشعوب نطاق إىل النهاية يف
وسط إىل الهند من كلها املنطقة عىل التأثري تبادلت قد والهندية واملغولية الرتكمانية
وذلك باكستان، وشمال وكشمري أفغانستان جبال يف العبور مناطق ذلك يف بما آسيا
١٧٤٧ عام أسس الذي شاه بأحمد الحديث أفغانستان تاريخ ويبدأ العصور، أقدم منذ
إىل وامتدت والبنجاب وكشمري الحالية أفغانستان شملت التي الدوراني، إمرباطورية

البحر. ساحل عىل بلوتشستان
النفوذ مع الهند، يف قاعدته اتخذ الذي اإلنجليزي، النفوذ تنازع ١٩ القرن ويف
األساسية الصدام منطقة بوصفها أفغانستان، عىل آسيا، وسط يف استقر الذي الرويس
أفغانستان، فإن الواقع ويف الدافئة، واملياه الهند حول واإلنجليزي الرويس النفوذين بني
وروسيا، بريطانيا نفوذ بني املعارك مرسح وحدها تكن لم الراهنة، السياسية بحدودها
— الحالية — باكستان شمال إىل أفغانستان من املمتدة املنطقة كل الرصاع شمل بل
األفغان فيها يتداخل واحدة طبيعية منطقة كلها فهذه ورشقها، إيران وجنوب وجنوبها،
عىل وبالوتشيستان مكران سواحل إىل السوفيتية آسيا وسط من والبالوتش والرتكمان
أفغانستان باستقالل عرش الثامن القرن من الحديث املنطقة تاريخ ويبدأ العربي. البحر
القرن من األول النصف نهاية حتى سجاًال بينهما ظلت الحرب لكن الفرس، وطرد
— وبريطانيا روسيا بتحريض اإليرانية األفغانية الحروب بعض كانت وقد عرش، التاسع
بعد بريطانيا نجحت وقد كلها، املنطقة حول األوروبي الرصاع من كحلقة — بنا مر كما
١٩٠٧ ويف أفغانستان، عىل حمايتها فرض يف (١٨٧٩–١٨٨١ ،١٨٣٩–١٨٤٢) حربني
الربيطانية الروسية النفوذ مناطق حول الروس مع االتفاق بعد الربيطاني النفوذ خرج
بينهما الرصاع مثار كانت ككل املنطقة أن يؤكد ما وهو — وإيران أفغانستان يف
الروسية، وتركستان الربيطانية الهند بني حاجزة دولة أفغانستان أصبحت وبذلك —
باسم يُعرف طويل أريض لسان أفغانستان إىل أضيف املنطقتني، بني الفصل يف وزيادة
حتى رشًقا ويمتد الروسية، وتاجيكستان الربيطانية كشمري بني يفصل «واخان»، إقليم
عام السوفيت مع الحدود هذه (ثبتت وتركستان، التبت يف الصني حدود مع يتالحم

.(١٩٦٤ عام يف الصني ومع ،١٩٤٨
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األوسط الرشق عىل املؤثرة األوروبية القوى (2-2)

مرسح عىل وواضحة محددة أدواًرا لعبت التي األوروبية القوى أن إىل قبل من أرشنا
مواقع من تنطلق كانت والغرب، الرشق عالقات يف مركزية كمنطقة األوسط الرشق
متباينة، وتحرك ضغط وخطوط اسرتاتيجيات اتخاذ إىل بها أدى مما مختلفة، وأماكن
املختلفة االسرتاتيجيات هذه مصري عىل ضوءًا نلقي أن — إيجاز يف — سنحاول ييل وفيما

الحايل. القرن خالل

أملانيا

كانت وقد األوسط الرشق عن واضح مكاني بعد ذات برية أوروبية قوة أملانيا تمثل
للرشق املميز الجغرايف املكان عىل الرصاع ميدان دخلت التي األوروبية القوى آخر هي
جنب إىل جنبًا — كان املنطقة إىل الدخول يف الزمني تأخرها أن يف شك وال األوسط،
من األول النصف طوال اسرتاتيجياتها فشل يف الرئييس السبب — املكاني بعدها مع
كان لليهود، مؤيدًة ١٩٥٠ بعد القومي األوسط الرشق رصاع دخولها أن كما القرن، هذا
اآلن وتسعى املنطقة، يف السياسية وتكنيكاتها اسرتاتيجياتها يف فادًحا آخر ً خطأ بدوره

العربي. العالم يف السابق املتحيز موقفها لتعديل (١٩٧٤)
التسعينيات منذ مرات ثالث األوسط الرشق عن املكاني تعويضبعدها أملانيا حاولت
حلف بتزعمها فهي األوسط، الرشقي إىل أريض معرب بإنشاء وذلك املايض، القرن من
وبوصفها العثمانية)، الدولة – واملجر النمسا إمرباطورية – (أملانيا املركزية القوى
كانت وتركيا، النمسا وتدهور ضعف إىل بالقياس وتنظيميٍّا عسكريٍّا األقوى الحليف
العربي الخليج إىل أوروبا وسط من قوي أريض إسفني صورة يف قوتها تمد أن تريد
بريطانيا حليفتيها عن روسيا عزل اإلسفني هذا ووظيفة األحمر، والبحر الهندي واملحيط
ممرات عىل باالستيالء الهند يف اإلمرباطوري أعماقه يف الربيطاني الوجود وتهديد وفرنسا،
أقامته الذي الربي الجرس هذا لكن العربي، والخليج السويس قناة الرئيسية: العبور
لنمو نتيجة مًعا وتركيا للنمسا املعادية البلقان منطقة يف واالنهيار للتفكك تعرض أملانيا
ومشاعر وفرنسا، بريطانيا مع اليونان وتحالف عرش، التاسع القرن خالل القومية الروح
رشقي األتراك هزيمة كانت وقد والروس، — يوجسالفيا — الرصب سالف بني التحالف
العثماني، الحكم ضد الشاملة العربية والثورة للبرصة، اإلنجليز واحتالل السويس قناة
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يف األوىل األملانية املحاولة لفشل متعددة عوامل إيران، جنوب يف اإلنجليزي والنفوذ
مجرى عىل للتأثري قاعدة اتخاذه أو األوسط الرشق الحتالل العاملية القوى مع رصاعها

وفرنسا. بريطانيا ضد العاملية السيادة أجل من رصاعها
ولكن نفسها، األوىل الحرب اسرتاتيجية أملانيا اتبعت الثانية العاملة الحرب وقبيل
إيطاليا مع تحالفها أولهما كان األوسط الرشق إىل جرسين بنت فقد موسعة، بصورة
السويس، وقناة مرص إىل املتوسط البحر عرب قوية برية ضغوط اتجاه يف ليبيا ثم ومن
وبلغاريا املجر مع والتحالف االقتصادية االرتباطات من سلسلة عن عبارة كان والثاني
— االقتصادي النفوذ يف واضحة زيادة ثم الرتكية، الجمهورية مع التحالف من ونوع
يف األملاني التهديد فإن هذا وعىل وأفغانستان، إيران من كلٍّ يف — السيايس ثم ومن
أخرى، مرة األوسط الرشق تناول قد العاملية السيادة عىل الرصاع من الثانية جولته
العراقيني الساسة بعض وميول السويس، (قناة الهندي املحيط يف بريطانيا ضد كقاعدة
من السوفيتي االتحاد وتطويق وأفغانستان)، (إيران الربيطانية الهند وضد ألملانيا)،
حكومة تحت سوريا األملانية: الكفة إىل يميل الرصاع كأن بدا الحرب خالل ويف الجنوب،
بوادر أملانيا، لصالح العراق يف الكيالني رشيد انقالب لألملان، الخاضعة الفرنسية فييش
القوات الدلتا، مشارف وعىل العلمني يف اإليطالية األملانية القوات مرص، يف لذلك مماثلة
الرجحان ذلك ولكن الشمالية، أطرافه يف األوسط الرشق باتجاه القوقاز شمال يف األملانية
املشاعر وبعض األملانية، الحربية اآللة مجرد عىل قائم ألنه تبخر؛ ما رسعان أملانيا لكفة
عدوك «عدو الشائع للمثل تطبيًقا أملانيا تجاه األوسط الرشق سكان يكنها التي الودية
األوسط، الرشق يف األملان عليها يقف صلبة أرض الواقع يف هناك تكن فلم صديقك»،
شاه وتنحية ولبنان، سوريا يف فييش حكم وإنهاء رسيًعا، الكيالني انقالب وبسقوط
الجيوش وهزيمة وسوفيتي، بريطاني عسكري نفوذ منطقتي إىل الدولة وتقسيم إيران
يرتك أن دون وتالىش رسيع، جزر إىل األملاني املد تحول وستالينجراد؛ العلمني يف األملانية
يف ألملانيا ميالة كانت أن بعد الحياد التزمت التي تركيا يف حتى األوسط، الرشق يف أثًرا

السوفيتي. األسطول وجه يف املضايق معها أقفلت التي للدرجة األوىل الحرب مراحل
عن كثريًا األوسط الرشق يف أملانيا لعبته الذي األخري الدور ابتعد فقد وأخريًا
األوسط، الرشق دول بعض يف االقتصادية املساعدات صورة وأخذ السابقة، االسرتاتيجية
إلرسائيل، املؤيد الدور هو املعارص األملاني الدور أشكال أخطر لكن إيران، يف وخاصة
وأُجربت لليهود، خرافية تعويضات دفع عىل أُجربت — نكبتها بعد — أملانيا وبافرتاضأن
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يستدعي يكن لم ذلك فإن إلرسائيل، والعسكري املادي التمويل واجهة تصبح أن عىل
من الكربى للمجموعة القومية املصالح ضد إرسائيل تأييد يف — اقتناع عن — استمرارها
وضغوطه مسبباته وتحليل األملاني االقتناع هذا تفسري بصدد ولسنا األوسط، الرشق دول
أملانيا أن القول خالصة ولكن — وفرنسا وبريطانيا أمريكا جانب من — الخارجية
اإلمربيالية القوى بني ثالثة كقوة ا هامٍّ دوًرا تلعب أن يف أخرى مرة فشلت قد الغربية
يف موضوعي موقف نحو األخري مسعاها ولعل األوسط، الرشق مرسح عىل واالشرتاكية

املنطقة. يف جديدة أملانية مرحلة يبدأ اإلرسائييل العربي الرصاع

فرنسا

منذ دولية رصاع كمنطقة األوسط الرشق آفاق فتحت التي هي فرنسا أن من بالرغم
الرشق دول ورصاعات عالقات يف النشطة جهودها من وبالرغم عرش، الثامن القرن آخر
محمد عهد يف مرص بتأييدها ذلك كان سواء — وبريطانيا القيرصية روسيا بني األوسط
يف إيران إىل التسلل محاولتها أو العثمانية، الدولة مسيحيي تأييدها أو وإسماعيل، عيل
يف املكاسب من القليل سوى لها تجلب لم السياسة هذه نتائج فإن — ١٨ القرن أوائل
— قصرية لفرتة — ولبنان سوريا — صغري جيب عىل حصولها يف تمثل األوسط، الرشق

العامليتني. الحربني بني ما فرتة
األوسط الرشق يف الفرنسية السياسة فشل عىل األسباب من مجموعة تضافرت وقد

يىل: ما األسباب هذه أهم بني ومن القرن. هذا من األول النصف خالل

الشمالية أفريقيا يف إمرباطوريتها نت أمَّ أن منذ برية قوة مجموعها يف فرنسا (١)
،١٨٧٠ عام من ابتداء األملانية املشكلة واجهت أن ومنذ آسيا، رشق وجنوب والغربية

قرن. نصف حوايل يف مرات ثالث العسكرية جهودها استنفدت التي املشكلة وهي
سياستها تغري أن إال املتوسط، البحر يف الفرنسية البحرية القوة من بالرغم (٢)
من نوع أي السرتاتيجيتها يكفل لم الداخلية الحكم رصاعات نتيجة آخر إىل حني من
التأييد من ينتقل مأمون، غري حليًفا جعلها مما األوسط، الرشق يف واالستمرارية الثبات
هناك كان ذلك مواجهة ويف الثقة، واستعادة الثقة بني بذلك الوقت ويضيع الرتدد، إىل
التاسع القرن طوال لفرنسا األول املنافس ظلت التي الربيطانية لالسرتاتيجية ثابت خط

عرش.
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تحالفت — املكاني الجوار عالقات بحكم — لفرنسا األملاني التهديد لنمو نتيجة (٣)
الحايل، القرن من األول النصف وطوال املايض القرن أواخر منذ بريطانيا مع فرنسا
املشكالت من لكثري بالنسبة الربيطانية االسرتاتيجية مظلة تحت بذلك فرنسا دخلت وقد
لربيطانيا،6 مرصوالسودان تركت وبمقتضاه ،١٩٠٤ االتفاق يف جليٍّا ذلك وظهر الدولية،
الخفية املنافسة وبرغم — الخصوص وجه عىل املغرب — لفرنسا أفريقيا شمال وبقية
— األوىل العاملية الحرب نهاية بعد — فرنسا وسع يف يكن لم أنه إال الفرنسية، اإلنجليزية
مقابل العثمانية، اإلمرباطورية أسالب من كجزء ولبنان سوريا من أكثر عىل تحصل أن
مروًرا العربي الخليج إىل السويس قناة من الحساسة املراكز عىل بريطانيا حصول

األوسط. الرشق يف الجديد فرنسا مكان بذلك محارصة والعراق، واألردن بفلسطني

شأن ذلك يف شأنها إلرسائيل، تأييًدا بثقلها فرنسا ألقت الخمسينيات خالل ويف
الخاصة األسباب أما عامة، وأخرى خاصة أسباب املوقف لهذا وكان عامة، الغربية الدولة
القومية حركاتها أخذت التي أفريقيا شمال دول يف املزعزع فرنسا مركز من فتنبع
ثورة يف لها حد أقىص بلغت العنف من مختلفة أشكاًال فرنسا عن االستقالل إىل الرامية
لرضب والتعويض التكتيك من نوًعا إلرسائيل فرنسا تأييد كان وبذلك الطويلة، الجزائر
أو األوسط، الرشق يف موجود هو ما منه سواء العربي، العالم يف النامية العربية القومية

الشمالية. أفريقيا يف امتداده
من عدد عن نبعت فقد الغربي العالم دول اعتنقتها التي العامة األسباب وأما
ساد فقد الوقت، ذلك يف العالم ذلك ألمن بالنسبة االسرتاتيجية واملسلمات املفهومات
ستصبح بذلك وأنها األوسط، الرشق يف الغرب ممثلة هي إرسائيل بأن فجأة، االعتقاد،
البديل إذن فهي األوسط، الرشق داخل لها خالصة أرًضا تحتل غربية دولة أول
الغربي العالم يساعد أن يمكن قوي جرس وهي مًعا، واإلمربيالية لالستعمار الحقيقي
للتخلص العربية والقومية الوطنية القوى تبذلها كانت التي الجهود وتفتيت مقاومة عىل
الرشق دول (كل للغرب السياسية االقتصادية والتبعية العراق) – (مرص االستعمار من
قرب عن اإلرشاف أوالهما مهمتني: بتحقيق إرسائيل تقوم وبذلك إيران)، فيها بما األوسط
بمستعمراتها محتفظة تزال ال فرنسا (كانت السويس قناة يف الغربية املالحة حرية عىل
ضد األوسط الرشق يف العام الوضع دعم وثانيتهما ومدغشقر)، آسيا رشق جنوب يف
وقد السويس)، وقناة اإليراني (البرتول الغربية املصالح تأميم أفكار أو االشرتاكي التيار
القومية الحركة عىل عنيًفا عامة) الغربي (والعالم والربيطاني الفرنيس الفعل رد كان
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ضد وإرسائيل بريطانيا مع سافرة حرب يف فاشرتكت السويس، قناة تأميم بعد املرصية
.١٩٥٦ عام مرص

فرنسا يف العام املستوى عىل قويٍّا زال ما إرسائيل مساندة تيار أن من وبالرغم
يف الفرنيس الوجود وتصفية الحكم، الديجوليني وتويل الفرنسية الجمهورية تغري أن إال
مسألة يف الحياد إىل أقرب أخرى سياسة تبني إىل الرسمية بفرنسا أدى قد الجزائر،
بني القوى ورصاع الفرنسية القومية املصالح أن يف شك وال اإلرسائييل، العربي الرصاع
الفرنسية االسرتاتيجية يف التغري هذا وراء كانا األوسط والرشق أوروبا يف وفرنسا أمريكا
االسرتاتيجية أن وهو قبل، من ذكرناه أن سبق ما إىل نعود وبذلك األوسط، للرشق بالنسبة
يف تغريات من فرنسا داخل يطرأ ما عىل اعتماًدا متغرية األوسط الرشق يف الفرنسية
الغربية القوى مع العلنية أو الخفية باملنافسة وارتباًطا االقتصاد، ومشكالت الحكم
صيغة عن تبحث الستينيات أواسط من ابتداء ففرنسا األوسط، الرشق عىل األخرى
لكن الغربي، العالم من االقتصادي تقاربها يف توفق ولعلها األوسط، الرشق يف فرنسية
الواليات األخص وعىل أقوى، دول منافسة مواجهة عىل قدرة أقل االقتصادية إمكاناتها
بصيغة ١٩٧٣ أكتوبر حرب بعد األوسط الرشق تدخل أن فرنسا حاولت ولهذا املتحدة،
وخاصة وتنافسها، األوروبية املصالح تعدد لكن فقط، فرنسية وليست موحدة، أوروبية
يف الفرنسية الجهود فشل يف تسببا قد األمريكي، النفوذ إىل باإلضافة واألملانية اإلنجليزية

األوسط. للرشق بالنسبة أوروبا توحيد

السوفيتي واالتحاد روسيا

السوفيتي، االشرتاكي النظام إىل القيرصي العهد من روسيا تحولت حينما ،١٩١٧ حتى
يف والبوليتيكية الجيوبوليتيكية لألحداث بالنسبة إيجابي دور القيرصية لروسيا كان
تنمو ظلت التي روسيا، أن أهمها منطلقات، عدة من الدور هذا وينبع األوسط، الرشق
مجال كان عرش، والخامس عرش الرابع القرن يف موسكو إمارة من االتجاهات كل يف
سيبرييا، يف السكان قليلة الشاسعة املساحات — واقتصاديٍّا جغرافيٍّا الرئييس— توسعها
والقوقاز، آسيا وسط يف الدافئة األرايض أي جنوبًا؛ سيبرييا يحد الذي الغني والنطاق
جيوبوليتيكية يف متصًال خطٍّا يمثل جوهري دافع هناك كان ذلك مع جنب إىل وجنبًا
حرية لها تضمن مفتوحة بحرية جبهات عىل الحصول إىل دائًما السعي هو ذلك روسيا:
البحر مياه إىل شماًال التقدم سوى موسكو إمارة أمام يكن لم البداية يف والتجارة، الحركة
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غربًا ضغطت ما رسعان ولكنها أركانجلسك، هو الرئييس ميناؤها وكان الشمايل، األبيض
أقامت قصرية بحرية واجهة عىل حصلت أن إىل البلطيق بحر يف السويد أمالك عىل
البلطية لجيوبوليتيكيتها منها تأكيًدا — حاليٍّا ليننجراد — بطرسربج عاصمتها فيها
آسيا، رشق أقىص يف الباسيفيكي املحيط إىل وصلت أن إىل رشًقا وتوسعت األوروبية،

عرش. الثامن القرن خالل أالسكا لتشمل أمالكها وامتدت برينج مضيق وعربت
فعًال بذلك وكانت الشمالية، األصقاع يف تنمو ظلت روسيا فإن النحو هذا وعىل
كانت طولها، برغم بحرية، واجهات من عليه حصلت ما كل لكن الكربى، الشمال دولة
ساحل طول عىل متجمدة وبحار شواطئ أشهر عرشة — الطويل الشتوي التجمد حبيسة
املوانئ وكانت — وأوختسك البلطيق بحري يف متجمدة بحار أشهر وعدة الشمايل، املحيط
حدود قرب الغربي الشمال أقىص يف مورمانسك هي مياهها تتجمد ال التي الوحيدة

اليابان. بحر عىل ناخودكا املتقدم وامليناء وفالديفوستك النرويج،
خاصة األسود، البحر يف القريبة الدافئة املياه إىل روسيا تتجه أن الطبيعي من وكان
من سلسلة روسيا بدأت ولهذا الروسية، اإلمرباطورية قلب من مكانيٍّا قريبة أيًضا وأنها
إمارات ومع األسود، البحر سواحل كل تمتلك كانت التي العثمانية الدولة مع الحروب
وشمال الفولجا منطقة تحتل التي الجماعات من وغريهم والرشكس والبشكري التتار
و«خانات الفولجا، شمال يف قازان» «خانات باسم آنذاك تعرف وكانت والقرم، القوقاز
،١٦ القرن منتصف منذ روسيا يف أدمجتا وقد والجنوبي، األوسط الفولجا يف اسرتاخان»
وحوض أوكرانيا وجنوب القرم يف وتمتد العثمانية) للدولة (تابعة القرم» «خانات ثم
معارك حتى العثماني الحكم تحت القرم خانات ظلت وقد واألدنى، األوسط الدون نهر
إىل الدون من الشمايل األسود البحر ساحل كل بسقوط انتهت التي ١٧٧٤–١٧٨٣

الروس. أيدي يف الدنيسرت
يف روسيا نفوذ توسع إىل أدت التي الهامة األحداث من عدًدا أوردنا أن سبق وقد
الروسية: املشكلة جوهر يشمل لم هذا كل لكن العثمانية، الدولة نفوذ وتضاؤل البلقان
البحر أن إال األسود، البحر عىل تتجمد ال دافئة طويلة بحرية جبهة امتالكها برغم فهي
الشغل هي الرتكية املضايق مشكلة كانت ثم ومن الرتكية، املضايق حبيس بحر األسود
أشكال ومحركة عرش، التاسع القرن أحداث كل خالل الروس لجيوبوليتيكية الشاغل

العثمانية. والدولة روسيا بني السافر وغري السافر النزاع من مختلفة
الرتكية املضايق مشكلة لحل روسيا مساعي كانت أيًضا عرش التاسع القرن وخالل
جوانب ألخطر الشمايل البحري املدخل تمثل فاملضايق عثمانية، روسية مشكلة تمثل ال
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يف املبادأة أخذ يف روسيا أفلحت فإذا والغرب، الرشق بني عبور كعالم األوسط الرشق
أمام يقف ال شيئًا فإن — روسيا لصالح تحييدها أو باحتاللها سواء — املضايق هذه
لروسيا الشاسعة والبحري األريض والجوار التماس جبهة بحكم وذلك الروسية، القوة
الرتكية املضايق حول النزاع فإن لهذا الشمالية، األوسط الرشق مناطق لكافة بالنسبة
وبني وضاغطة، نامية قارية كقوة روسيا بني نزاًعا كله عرش التاسع القرن خالل كان
الرويس التقدم يتهددها آسيا، يف شاسعة أمالك ذات الحركة مرنة بحرية كقوة بريطانيا

األوسط. الرشق يف املعابر عالم إىل
عليهما تقترص لم األوسط الرشق يف اإلنجليزية الروسية الرصاعات أن واملالحظ
بريطانيا استطاعت فقد واملناسبات، الحدود أضيق يف إال سافرة معركة ميدان يف وحدهما
العثمانية الدولة تكون أن الطبيعي ومن روسيا، ضد مواقفها يف لها خلفاء ترشك أن دائًما
ضد تدعمه أو وتحركه بريطانيا تستخدمه الذي املنطقة، يف القابع األريض الحليف هي
من آخرين حلفاء أو حليًفا تجد دائًما كانت بل بذلك، تكتفي بريطانيا تكن ولم الروس،
واحد طريق يف كرفيقني وذلك الرئييس، الحليف فرنسا كانت فأحيانًا األوروبية، القوى
إمرباطورية تحرك كانت أخرى أحيان ويف األوسط، الرشق يف النهائية أطماعهما هو
أملانيا — بروسيا مملكة كانت أخرى أحيان ويف أوروبا، يف روسيا لتهدد واملجر النمسا
توافق يف — تنجح بريطانيا كانت األحيان بعض ويف روسيا، ضد بريطانيا تحالف —
حرب املسعى ذلك يف نجاحها قمة وكانت روسيا، ضد القوى هذه كل تأليف يف — ممتاز
بروسيا وضغطت وفرنسا، وبريطانيا تركيا فيها اشرتكت التي (١٨٥٤–١٨٥٦) القرم
حرب إىل القرم حرب تتطور أن اإلمكان يف كان وقد روسيا، بتهديد ملوحتني والنمسا

السلبي. شبه والنمسا بروسيا موقف لوال عاملية
،١٩٠٧ عام يف املتنامية أملانيا قوة ضد الفرنيس الربيطاني الرويس التحالف ومنذ
نتيجة وروسيا بريطانيا بني للقلق مثرية تعد فلم الرتكية، املضايق مشكالت هدأت
األملانية، العسكرية القوة إزاء أوروبا يف خطورة أكثر مواقف إىل منهما كلٍّ انرصاف
األوسط، الرشق عىل النزاع من كبريًا جزءًا حلت قد كانت بريطانيا أن إىل باإلضافة هذا
العامليتني الحربني وخالل السويس، قناة يف مرورها وتأمني ١٨٨٢ مرص عىل باستيالئها
هزيمة وبرغم والربيطانية، الروسية املتحالفة األساطيل أمام عائًقا الرتكية املضايق وقفت
فتح يف بذلك وفشلها األوىل، العاملية الحرب خالل تركيا أمام غاليبويل معركة يف بريطانيا
املضايق يف الروس مطالب ضد الرتكية الجمهورية موقف دعمت قد أنها إال املضايق،
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امتدت التي األساسية اسرتاتيجيتها إىل بذلك منها عودة األوىل، العاملة الحرب نهاية بعد
املتوسط. البحر دخول من روسيا منع :١٩ القرن خالل

فيها تدخلت التي الوحيدة الحروب هي العثمانية والدولة روسيا حروب تكن ولم
وكان وأفغانستان، إيران تتاخم الربية الروسية فالجبهة األوسط، الرشق يف روسيا
جورجيا الروس احتالل — إيراني حساب عىل أحيان يف يستمر فيهما الرويس التوسع
وأفغانستان إيران يف اإلنجليزي الدور ولكن — ١٩ القرن أوائل يف وأرمينيا وأذربيجان
كانت التي األوروبية األحالف عكس وعىل ومباًرشا، واضًحا كان الرويس التوسع ضد
كانت بريطانيا فإن العثمانية، الدولة حول رصاعهما يف روسيا ضد تجمعها بريطانيا
تنتهي املجابهات بعض كانت ولهذا وأفغانستان، إيران يف روسيا أمام وحيدة تعمل

وأفغانستان. إيران يف منهما كلٍّ نفوذ تحديد عىل بريطانية روسية باتفاقات
الرويس الحلف يعد لم االشرتاكي، النظام إىل روسيا وتحول ١٩١٧ ثورة وبعد
السوفيتي االتحاد أعلن األساسية اللينينية املبادئ من وانطالًقا قائًما، الغربية الدول مع
الرشق دول شعوب وكانت االستعمارية، القوى مواجهة يف الشعوب الستقالل تأييده
وقد الغربيني، املنترصين بني االستعماري التقسيم فريسة سقطت قد كلها األوسط
تجاهها، األوسط الرشق دول تحييد بمحاولة الجديدة السوفيتية السياسة ارتبطت
الغربية القوى تدعمها أهلية حربًا العرشينيات أوائل يف تخوض كانت وأنها خاصة
جنوب يف تدور التي هي األهلية الحرب مجاالت أهم وكانت الجديد، النظام ضد عامة
االتحاد ضد التدخل حرب انتهاء وبعد األوسط، الرشق ملنطقة مالصقة السوفيتي االتحاد
الجديدة، األسس عىل واقتصادياته الداخلية جبهته تدعيم إىل األخري اتجه السوفيتي،
األوسط، للرشق بالنسبة القيرصية الجيوبوليتيكية متابعة عن كامل توقف إىل دعاه مما
ملواجهة الثانية العاملية الحرب خالل أخرى مرة الغربي السوفيتي التحالف جاء ثم
تأمني األوسط للرشق بالنسبة التحالف هذا مظاهر أهم وكانت األملانية، العسكرية القوة
سوفيتية احتالل منطقتي بتقسيمها وذلك إيران، عرب السوفيتي الغربي االتصال طريق

الشاه. وتنحية وبريطانية
السوفيتي االتحاد بني الباردة الحرب واشتداد الثانية العاملية الحرب انتهاء وبعد
الرشقي النزاع مرسح عىل أخرى مرة األوسط الرشق منطقة ظهرت الغربية، والكتلة
االتحاد تربط التي املكان لعالقات منطقية ونتيجة طبيعيٍّا أمًرا ذلك وكان والغربي،
يف شك وال أفغانستان، إىل اليونان من عريضة جبهة طول عىل األوسط والرشق السوفيتي
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بالسوفيت مؤديًا كان أمريكا تزعمتها األحالف من بسلسلة السوفيتي االتحاد تطويق أن
األوسط. الرشق وهو — نقاطه أضعف يف الطوق اخرتاق محاولة إىل

الغربية األوروبية القوى عىل بارتكازه القوي األطلنطي شمال حلف عكس فعىل
رشق جنوب حلف عكس وعىل وبريطانيا، وإيطاليا أملانيا يف األمريكي العسكري والوجود
الصني — وتايوان الفلبني إىل اليابان من األمريكي العسكري الوجود يميزه الذي آسيا
واضح، عسكري أمريكي وجود فيها يكن لم األوسط الرشق منطقة فإن — الوطنية
ضد قومية مشكالت وذات بعضها، عىل منقسمة صغرية األوسط الرشق دول أن كما
من آخر عدد بني من وباكستان أفغانستان – والعراق إيران – وسوريا (تركيا بعضها
وعىل الحل، عويصة مشكالت أيًضا األوسط الرشق دول بعض داخل ويف املشكالت)،
ومشكلة والعراق، إيران يف األكراد ومشكلة باكستان يف والبالوتيش الباتان مشكلة رأسها
ومشكلة إثيوبيا، شمال يف املتعددة بلغاتها إريرتيا ومشكلة إثيوبيا، جنوب يف الصوماليني
ثوري مد كلها املنطقة يسود كان فقد كله ذلك جانب وإىل (آنذاك). السودان جنوب
وجنوب والخليج مرص يف — الباقية الربيطانية االستعمار أشكال ضد مختلفة بأشكال
ويرتبط املنطقة، يف والفرنسية الربيطانية االستعمارية الروابط بقايا وضد — اليمن
االقتصادي البناء يف العام التغري مشكالت القديم االستعمار من املختلفة األشكال بهذه
تأميم مختلفة: واتجاهات أشكاًال أخذت التي وهي األوسط، الرشق يف الداخيل التقليدي
اإلقطاعية الزراعية امللكيات وإلغاء الزراعي اإلصالح السويس، وقناة اإليراني البرتول
وإيران ومرص تركيا يف التصنيع نحو واالتجاه االقتصادية التنمية مشكالت السمة،
بني البرتول أرباح يف املشاركة واتفاقيات نظم تغيري إىل اتجاهات الدول، من وغريها

البرتول. لذلك املستغلة والرشكات املنتجة الدول
اإلمربيالية مناهضة من مختلفة أشكال يف شاركت ككل املنطقة فإن هذا وفوق
املعسكر بواسطة ومعنويٍّا ماليٍّا وتدعمت االستعمار ظل يف نمت التي الجديدة الصهيونية
الرشق دول يف مختلفة وأبعاًدا أشكاًال الصهيونية مناهضة اتخذت وقد كله. الغربي
إرسائيل قيام من األول املترضر كان وخارجه األوسط الرشق يف العربي فالعالم األوسط،
الرشق يف اإلسالمي والعالم بعد، فيما العربية الدول من أخرى وأجزاء فلسطني واحتالل
قضية وخاصة العربي، للعالم التأييد من مختلفة بأشكال ساهم وخارجه األوسط
يف الصهيونية الغربية اإلمربيالية ضد املواجهة من نوعان هناك كان هذا وعىل القدس،
العربي العالم دول يف والشعبية الرسمية املستويات كافة عىل مواجهة األوسط: الرشق
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العالم يف األحوال غالبية يف رسمية غري شعبية ومواجهة الخليج، دول إىل املغرب من
وباكستان. أفغانستان إىل تركيا من عامة اإلسالمي

الغربية األحالف نقاط أضعف كانت األوسط الرشق يف القلقة األرضية هذه عىل
وإيران تركيا — املركزي الحلف زال وما بغداد، حلف سقط لهذا الرشقية، الكتلة ضد
من كلٍّ يف السياسية القوى بعض جانب من مقاومة يواجه لكنه قائًما، — وباكستان
دعم يف أمريكا فشل نتيجة تضعضع قد فيه باكستان مركز أن كما وتركيا، إيران
السوفيتي لالتحاد يصبح أن منطقيٍّا كان فقد ولهذا والرشقية، الغربية باكستان وحدة
بها يعج التي التناقضات من تستفيد األوسط، الرشق دول يف جديدة اسرتاتيجية
الطوق أخطار بتقليل مركزها ودعم الغربية، الروابط لتفكيك لها، املتاخم اإلقليم هذا
العربية للقضية عامة الرشقية الكتلة دعم أن يف شك وال جنوبيها، املمتد الغربي األمريكي
فتحرير واالسرتاتيجية، األيديولوجية واملنطلقات املتشابكة القضايا من كبري بعدد يرتبط
عىل ينطوي الوطنية الحركات ودعم القضايا، هذه إحدى االستعمار أشكال من الشعوب
وتدعيم الرشقية الكتلة ألمن كسب ذاته حد يف وهو الغربية، االسرتاتيجية املواقع إضعاف

للقوى. الدويل امليزان يف ملوقفها
كثري من وأنقذتها اآلن، حتى إرسائيل دعمت التي الغرب اسرتاتيجية أتاحت وقد
السوفيتي، العربي التعاون من أشكال إيجاد أمام الفرصة والعسكرية، املالية املآزق من
الرصاع مجال يف هناك يكن فلم الثالث، والعالم االشرتاكي، العالم مع العربي والتعاون

االختيار. هذا سوى الدويل
وإن وهو األوسط، الرشق يف نشًطا دوًرا يلعب السوفيتي االتحاد أن والخالصة
فعهد والهدف، املضمون يف يختلف أنه إال الشكل، يف القيرصية االسرتاتيجية دور شابه
عما مضاعفة أضعاًفا زادت قد األوسط للرشق الجغرايف املكان وأهمية وىل، االستعمار
هو السوفيتي االتحاد أن ذلك الحايل، القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف عليه كانت
وخاصة كله، العالم يشمل القطبني هذين رصاع وأن العالم، يف الرئيسيني القطبني أحد
حدود منتصف عىل يقع الذي اإلقليم وهو األوسط؛ الرشق يف والقلقلة الضعف منطقة
أنظمتهما منتصف تمام يف منهما كلٍّ أمن ويهدد واألمريكية، السوفيتية العسكرية القوى
السوفيتية االقتصادية للمراكز مكانيٍّا مجاور األوسط فالرشق مًعا، واالقتصادية الدفاعية
األوسط الرشق فإن نفسه الوقت ويف آسيا، وسط وشمال واألورال والفولجا القوقاز يف
عامة، بصفة الغربية االقتصادية لآللة األول واملحرك العاملي، البرتويل الفائض قلب هو
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العربي، البرتول خفضصادرات لعملية الفعلية النتائج ظهور ننتظر أن إال علينا وليس
املتحدة، والواليات واليابان أوروبا يف اإلنتاجي التنظيم عىل محدود، وبقدر محدودة ملدة

الغربي. لالقتصاد بالنسبة األوسط للرشق الفعلية القيمة ندرك لكي

بريطانيا

املكانية، عالقاته مجرد من األوسط بالرشق والحارض املايض يف بريطانيا اهتمام نبع
روسيا عالقات فيه كانت الذي الوقت يف ولكن السوفيتي، االتحاد أو روسيا مثل تماًما
طريقها بتأمني مرتبطة األوسط بالرشق بريطانيا عالقات كانت األريض، بتكاملها مرتبطة
وبريطانيا روسيا عالقات فإن ولهذا عامة، الهندي املحيط وعالم الهند إىل اإلمرباطوري
اللتني وفرنسا أملانيا عالقات عكس عىل واضحة، استمرارية ذات عالقات األوسط بالرشق
أخرى وأوقات املكثف النشاط من أوقات األوسط الرشق يف املتكررة تدخالتهما انتابت

الجمود. من
وخالصته األوسط، الرشق يف الربيطاني التدخل من متعددة أشكاًال ذكرنا سبق وفيما
األوسط، الرشق يف روسيا مع مبارشة مواجهة تتجنب ظلت اإلنجليزية الجيوبوليتيكا أن
اإلنجليزية لالسرتاتيجية األساسية السمة وأن لها، حلفاء وبتجنيد محدودة، ظروف يف إال
بني تفصل األوسط الرشق يف حاجزة دول دعم، أو إقامة، إىل باستمرار تهدف كانت
يعطي كان ذلك وإن الرويس، التوسع وبني اإلمرباطوري، وطريقها ومصالحها أمالكها
الحاجزة الدول وتحميل املتوسعة، الروسية القوة استنزاف إىل يؤدي فهو باهرة، نتائج
مراًرا ذلك حدث وقد لها، بريطانيا تدعيم عىل معتمدة يجعلها مما الرئيسية، الصدمات
األسطول كان وقد وروسيا، إيران عالقات يف ومثلها القيرصية، العثمانية العالقات يف
األسطول هذا مثل كان وملا اإلنجليزية، االسرتاتيجية هذه لتنفيذ املرنة األداة هو الربيطاني
تثبت أن بريطانيا عىل كان فقد ماديٍّا، وجوده تكفل متقدمة قواعد إىل مستمرة حاجة يف
قاعدة ١٨٧٨ منذ أصبحت قربص أن ذلك مثل القواعد، هذه مثل باحتالل نفوذها
بحجة ذلك كان وقد العثمانية، للدولة بتبعيتها االسمي االعرتاف برغم بريطانية، حربية
كثرية قواعد أمنت قد بريطانيا وكانت الرويس، التهديد ضد العثمانية الدولة مساعدة
منتصفه،7 نحو حتى عرش التاسع القرن أوائل منذ وعدن ومسقط العربي الخليج يف لها
السودان ثم ،١٨٨٢ مرص احتالل كان األوسط الرشق قلب يف بريطاني تدخل أكرب ولكن
ورجحانًا األوسط، الرشق عىل الفرنسية اإلنجليزية للمنافسة نهاية ذلك وكان ،١٨٩٩

الحساسة. املنطقة هذه يف بريطانيا لكفة شامًال
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وتأكد عرش، التاسع القرن بقية األوسط الرشق يف راجًحا بريطانيا مركز استمر وقد
العاملية الحرب بعد العثمانية الدولة أسالب توزيع تم حينما الجدل تقبل ال بصورة
ففضًال بريطانيا، أحرزته الذي النصيب مع متكافئ غري نصيبًا فرنسا نالت حيث األوىل،
رشقي يف الشام بادية من عريضة وشقة فلسطني بريطانيا احتلت والسودان، مرص عن
العراق بريطانيا واحتلت الجنوب، تجاه فرنسية أطماع أية بذلك تحجب األردن، نهر
يتم لكي األردن، برشقي تربطها الشام بادية من كبرية مساحة الجديدة بالدولة وألحقت
١٩٢٥ عام ويف العربي، الخليج رأس اتجاه يف ضغوط أية إىل بالنسبة فرنسا تطويق
هناك يعد لم أيًضا وبذلك بها، تطالب تركيا وكانت العراق، إىل املوصل والية ضم تم
املحاور عىل تسيطر بريطانيا أصبحت النحو هذا وعىل إيران، مع فرنيس تقارب إمكان
الخليج وطريق األحمر، والبحر السويس طريق األوسط: الرشق يف للطرق الرئيسية
عرب الخليج رأس إىل املتوسط البحر رشق من السهيل الرب وطريق كلها، العراق وسهول

.(٣٠ الخريطة (انظر والعراق واألردن فلسطني
وباكستان الهند استقالل بعد األوسط الرشق يف بريطانيا إمرباطورية سقطت وقد
قائمة ظلت والتجارية االقتصادية الربيطانية املصالح لكن العربية، القومية والحركات
طريق تأمني يف (متمثلة وخارجه العربي) الخليج برتول يف (متمثلة األوسط الرشق داخل
خالصة، بريطانية مصالح هذه تعد لم الحالتني كلتا ويف السويس)، قناة عرب التجارة
وأملانيا وإيطاليا وهولندا فرنسا رأسها وعىل الغربية، األوروبية الدول فيها شاركت بل
لربيطانيا تعد ولم واالسرتاتيجية، االقتصادية األمريكية املصالح إىل باإلضافة الغربية،
أن هذا ويعني الخليج، دول يف معاهدات وبعض قربص، باستثناء العسكرية قواعدها
الغربي التحالف خالل من بل األوسط، الرشق منطقة يف وحدها تترصف تعد لم بريطانيا
املشرتكة، األوروبية السوق أو املركزي الحلف أو األطلنطي حلف ذلك كان سواء العام،
إىل جيوبوليتيكيٍّا العالم انقسام من ذكرناه أن سبق ما إىل راجع ذلك أن يف شك وال

األمريكية. املظلة تحت واآلخر السوفيتية، املظلة تحت أحدهما يعمل معسكرين
العالم تقسيم فقط يكن لم األوسط الرشق يف بريطانيا لعبتها التي األدوار وأخطر
جهوده تفتيت وبالتايل قبل، من وجود لها يكن لم مستحدثة حدود ذات دول إىل العربي
جسم «زرع» عملية هناك كانت بل واالجتماعية، واالقتصادية السياسية املجاالت كافة يف
مجاالته يف العربي العالم جهود تبديد عىل بدوره يعمل األوسط، الرشق داخل غريب
بتشجيع فلسطني، يف يهودي وطن بإنشاء السماح أن ذلك واالقتصادية، السياسية
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جمهورية إىل تنكمش العثمانية الدولة (١) .١٩٢٠ األوسط الرشق تقسم :(٣٠) خريطة
االحتالل مناطق (٤) الفرنسية. االحتالل مناطق (٣) الربيطانية. االحتالل مناطق (٢) تركيا.

الربيطاني). النفوذ أنواع من نوع تحت (غالبًا مستقلة دول (٥) اإليطالية.

السيايس املوقف إىل أدى قد الربيطانية، االنتداب فرتة خالل عنها التغايض أو الهجرة
متداخالت عدة أن يف شك وال األوسط، الرشق أنحاء كافة يف والحروب للقلق املثري العام
اإليجابي املوقف رأسها عىل كان االتجاه، هذا إىل فلسطني يف املوقف دفع يف شاركت قد
الربيطاني االنتداب نهاية وحتى ١٩١٤ قبل ما منذ عامة اليهودية القضية من الربيطاني
األسباب معلنة غري سياسية «دراماتيكية» إعالنها شاب التي النهاية وهي ،١٩٤٨ عام
ساعدت قد عامة، والغربية والصهيونية األمريكية الضغوط أن يف نشك ال لكن اآلن، حتى
الدائم املكثف الصهيوني النشاط كان نفسه الوقت ويف الصورة، بهذه االنتداب إنهاء عىل
من حاسًما آخر عامًال املتحدة، الواليات ثم وأوروبا فلسطني يف ١٩١٦ عام منذ الحركة
جانب من الكثيف النشاط فهذا ،١٩٤٨ بعد فلسطني أوضاع خلقت التي املتداخالت بني
وماديٍّا عدديٍّا قوي يهودي لوجود املواتية الظروف كل خلق قد العاملية الصهيونية الحركة
ويف القوة بنفس مستويني عىل يعمل كان الصهيوني فالنشاط خارجي، بتأييد ومدعًما
واقًعا تصبح لكي فلسطني يف اليهودي الوجود نواة إنشاء األول املستوى الوقت، ذات
وغري الرشعية املستمرة بالهجرة ذلك تم وقد تكثيفه، من ويزيد حوله العمل يستقطب
للمهاجرين املستمر وبالدعم — اإلنجليزي االنتداب سلطات حددتها كما — الرشعية
وبالدعم للحرب، تصلح بناء خطة ذات مستعمرات صورة يف عسكريٍّا تنظيًما وتنظيمهم
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عىل يعيشون ناس صورة يف اقتصاديٍّا واقًعا يشبه ما وإقامة األرايض لرشاء املادي
الصهيوني النشاط عليه عمل الذي الثاني املستوى أما يحوزونها، التي األرض منتجات
فلسطني يف اليهود ممثلة — الصهيونية الحركة بني الجسور وإنشاء الروابط إيجاد فكان
هي الجسور وهذه كله، الغربي العالم يف والسياسية االقتصادية املؤسسات وبني —
أشكاله: بكافة والدعم التأييد من ينضب ال معينًا إرسائيل إىل تحمل، وتظل حملت، التي
عدة الجسور هذه إنشاء يف الصهيونية الحركة استخدمت وقد واملعنوي، والحربي املايل
نوع حسب وذلك وأسطورية، وعاطفية وأيديولوجية وفكرية مادية وأسلحة وسائل
االضطهاد استغالل الوسائل هذه رأس عىل وكان االتصال، خط معها تبني التي املؤسسة
األملان من سقط بل النازية، ضحايا وحدهم يكونوا لم اليهود بأن (علًما لليهود النازي
هذا الصهيونية الدعاية ضخمت وقد اليهود)، ضحايا من أكرب أعداد النازية ضحية
عىل الضغط أمام الطريق تمهيد يف ونجحت وأمريكا، أوروبا سكان أذهان يف الجانب
وأمريكية أوروبية جنسيات يحملون الذين اليهود وكان تأييدها، اتجاه يف الحكومات
هؤالء من وكثري الصهيونية، للحركة املساعدة أنواع شتى يف األساسية الركيزة مختلفة،
وأمريكا: أوروبا يف الحساسة املراكز من مختلفة نواٍح عىل أخرى أو بصورة مسيطرون

األخرى. اإلعالم وأشكال والصحافة والرشكات املالية الحياة
مسئولية الفلسطينية القضية يف التاريخية بريطانيا مسئولية أن فيه جدال ال ومما
املنطقة اسرتاتيجية واضعة هي كانت وغريها الصهيونية الضغوط برغم وأنه جسيمة،
من ملزيد التفرقة من مزيد هو االسرتاتيجية تلك يف محوري أساس إىل مستندة كلها،
خلفت الهند ففي تَُسد»، «َفرِّق املعروف بالشعار دائًما عنه يعرب ما هو أو الضعف،
األوسط الرشق يف العربي العالم ويف كشمري، هي الحل صعبة ومشكلة متحاربتني، دولتني
الجوانب: متعددة عويصة مشكلة بإقحام ذلك عىل وزادت صغرية، عديدة دوًال خلفت
بالشكل — الفلسطينية املشكلة قيام أن يف شك وال فلسطني، يف عسكرية دينية عنرصية
من جوٍّا يخلق — بريطانيا تصورته آخر بشكل أو املايض، القرن ربع خالل اتخذته الذي
الحرب نتائج لكن عندها، أو السويس قناة منطقة قرب بريطانيا بقاء يستدعي التوتر
ومراكز الزمن بتغري أخرى اتجاهات واتخذت بريطانيا موازين قلبت الثانية العاملية

العاملية. القوى
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األوسط والرشق املتحدة الواليات

وقد األوسط الرشق حول الرصاع ميدان دخلت التي الدول آخر املتحدة الواليات تمثل
الرشق عىل الغربية األوروبية القوى وسيطرة ناحية، من املكاني للبعد نتيجة ذلك كان
الثانية العاملية الحرب نتائج عىل ترتب وقد القرن، هذا منتصف نحو حتى األوسط
األوسط الرشق يف األمريكية املصالح نمو مع الغربي، للعالم أمريكا زعامة وظهور
مختلفة بصور دخلت قد املتحدة الواليات أن البرتول، رشكات صورة يف أساًسا املرتكزة
يف بما آسيوي، األفرو العالم يف السابقة أوروبا مستعمرات يف الضعف مناطق كل يف
املناطق أحد املعروفة املكانية بأهميته اإلقليم هذا كان وقد األوسط، الرشق إقليم ذلك
يف األحالف حلقة استكمال أجل من جهودها املتحدة الواليات فيها ركزت التي الرئيسية
مركز تصفية بعد األوسط بالرشق أمريكا اهتمام زاد وقد السوفيتي، االتحاد مواجهة
ما األثر عىل وظهر ،١٩٥٦ السويس حرب يف املبارش الشرتاكها نتيجة تدريجيٍّا بريطانيا
أمريكي سالم إلحالل بتحالفات ملئه حاولت األوسط الرشق يف «فراًغا» أمريكا أسمته
خاصة واألمريكي عامة الغربي التأييد لكن ،(١٩٥٦ أيزنهاور (مبدأ pax americana
أهم من واحًدا زال ما وهو األمريكية، السياسة هذه أمام يقف سد بمثابة كان إلرسائيل

عامة.8 األوسط الرشق يف األمريكي التقارب أمام العوائق
مشابهة مبادئ عىل األوسط الرشق يف أمريكا جيوبوليتيكية قامت العموم وجه عىل
الحايل، والقرن عرش التاسع القرن خالل ذاتها املنطقة يف اإلنجليزية للمبادئ تماًما
اتبعتها التي الحاجزة الدولة فكرة وريث هو — بغداد حلف وسابقه — املركزي فالحلف
املتوسط البحر يف األمريكي األسطول حل وقد روسيا، وبني بينها اإلنجليزية السياسة
إىل الحاجة دعت كلما األوسط الرشق مياه يف يظهر وأخذ اإلنجليزي، األسطول محل
األمريكي األسطول تدخل أشكال أكثر وكان املنطقة، يف األمريكي الوجود قوة إبراز
األحداث خالل لبنان إىل األمريكي األسطول مشاة نزل حينما ١٩٥٨ عام يف مبارشة
حلف قواعد عىل األسطول ويعتمد بغداد، حلف سقوط عىل فعله وردة الداخلية اللبنانية
قواعد عىل يعتمد كان كما واليونان، إيطاليا يف وخاصة املتوسط، البحر يف األطلنطي
بن عقبة — هويلس قاعدة خاصة هوامشه، وعىل األوسط الرشق داخل أخرى أمريكية
جنوب يف األمريكي والطريان األسطول قاعدة تزال وال — ليبيا يف تصفيتها بعد نافع
وإيران تركيا من مختلفة مناطق ويف — إثيوبيا يف وأسمره مصوع — األحمر البحر

العربي. األوسط بالرشق تحيط قوية عسكرية أمريكية ركائز تمثل
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يثري أخرى، ناحية من وإيران ناحية، من إرسائيل عىل أمريكا اعتماد أن يف شك وال
توسعية نوايا الدولتني من فلكل العربية، األمريكية العالقات تحسني أمام العقبات أكرب
ملزيد يحتاج وال الطابع وعدواني سافر اإلرسائييل والتوسع العربية، الدول حساب عىل
وتتخذ مساحيٍّا، الحجم صغرية كانت وإن فهي اإليرانية التوسعية النوايا أما الرشح، من
قبل البحرين دولة حول السعودي اإليراني النزاع — الحاالت معظم يف التهديد طابع
يف العدواني الطابع اتخذت قد فإنها — العراقية اإليرانية الحدود مشكالت استقاللها،
لكن صغرية عربية جزر وهذه موىس، وأبو الطنب جزر احتالل اآلن: حتى واحدة حالة
هرمز، مضيق عند العربي الخليج مدخل عىل السيطرة لها يكمل لها إيران احتالل
حجم أن من وبالرغم الجزر، هذه مياه يف البرتول لوجود قوية احتماالت إىل باإلضافة
الثقيل بتسليحها فإيران، وأشمل، أعمق مغزى يتضمن أنه إال صغري، اإليرانية االدعاءات
موارد إزاء عربية اتجاهات أية تحييد إىل يهدف خاص بدور للقيام مؤهلة الحديث،
دور الكم، وليس النوع، ناحية من يماثل دور وهذا والعراق، الخليج دول يف البرتول
وبغيض، ضار بدور يقوم إذن فكالهما السويس، وقناة املتوسط رشق منطقة يف إرسائيل
عالقات يف واملسبب السبب من مفرغة حلقة — به األمريكي االرتباط يجعل ثم ومن
يف األمريكية السياسة تصادفه الذي النجاح قلة يف سببًا — وإرسائيل بإيران أمريكا
السوفيتي الوجود فعالية زيادة يف هذا ويساهم األوسط، الرشق يف العربية الدول اجتذاب
تمثل األوسط الرشق يف العربية الدول أن من بالرغم وذلك األزمات، وقت يف املنطقة يف
وتركيا، فإيران السوفيتي، االتحاد مواجهة يف املركزي للحلف االسرتاتيجي العمق فعًال
خط يشبهان ألنهما الغربية؛ التحالفات نقاط أضعف مًعا يمثالن العربي، العالم بدون

وثالثة. ثانية احتياطية دفاع خطوط بدون أول دفاع
بعد األمريكية الجيوبوليتيكا صورة تتضح أن قبل ا جدٍّ مبكًرا الوقت يزال وال
كعنرص العربي البرتول وظهور ،١٩٧٣ أكتوبر يف اإلرسائيلية العربية الرابعة الحرب
عنارص جميع مع جنب إىل جنبًا اإلرسائييل، العربي النزاع يف الفعالية شديد عضوي
الرشق عىل العاملية املنافسة إطار داخل دائًما ستظل لكنها تغري، احتماالت هناك املعركة،
القرن من تبقى فيما الكبرية البرتول احتياطي وكمنطقة الحيوية املعابر كعالم األوسط

العرشين.
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العامليتني الحربني بعد األوسط الرشق دول (3-2)

موازين يف جوهرية تغريات األوىل العاملية الحرب يف املركزية القوى هزيمة عىل ترتب
بالرشق لحق الذي ذلك هو العالم يف الجوهرية التغريات أكثر كان وقد العاملية، القوى
كادت التي فرتكيا منازع، بال الغربية السيطرة معه تحققت تقسيمات، من األوسط
بال شعبًا تصبح أي — لبولندا املايض يف حدث ملا مماثلة تصفية إىل تنتهي أن
يف الرتكية اللغوية الحدود مع بعيد، حد إىل متفقة، قومية حدوًدا استعادت — أرض9
كل وأفغانستان، إيران حدود السوفيتي واالتحاد بريطانيا ودعمت واألناضول،10 أوروبا

ومعاهدات). (اتفاقات الخاصة بطريقته
ويف أخرى، منطقة تنله لم ما التمزيق من نالهم فقد األوسط الرشق عرب أما
إىل التقسيم أي — «البلقنة» لسياسة إعادة هو املنطقة هذه يف حدث ما فإن الحقيقة
البلقان يف البلقنة مقومات كانت وقد — البلقان دول نحو عىل ضعيفة صغرية دول
املنطقة يف تكن لم بينما متعددة، وتاريخية وطائفية وقومية لغوية اختالفات عىل تعتمد
الرشق عرب ائتالف لتمزيق ذريعة تتخذ أن يمكن التي املقومات هذه من واحدة العربية
شاملة أساسية فرشة بل خاصة، أرًضا تحتل أديان أو طوائف وال لغات ال األوسط:
إىل أدى الذي التداخل، هذا أن كما الطوائف، لبعض هاميش تداخل مع إسالمية عربية
هذه كل أصبحت بحيث سنة، ألف عن تزيد ملدة تدريجيٍّا تم قد وسليم، صحي تعايش
العرب كل شارك وقد العربية، والقومية والحضارة الفكر من يتجزأ ال جزءًا الطوائف
عن النظر وبغض الحايل، القرن مطلع منذ العروبة مساعي يف — املثقفني وخاصة —
الكربى العربية الثورة فإن الفرتة، تلك يف األوسط الرشق يف الربيطانية الدبلوماسية خفايا
إيجابية بطريقة وساعد العثمانيني، ضد قويٍّا عربيٍّا اتحاًدا — قصرية لفرتة — حققت

العثمانية. والدولة القوات ضد وسياسيٍّا عسكريٍّا اإلنجليز إنجاح يف
االحتالل عملية مبكًرا حصدتها التي — العربية القومية بذور أن يف شك وال
ونموٍّا قوة زادت بل نهائيٍّا، تقتلع لم — العربي العالم يف والفرنيس اإلنجليزي واالنتداب
السافرة واملقاومة السخط، ظل وقد لهم، الغربية الدول بخيانة والشعور األمل خيبة بفعل
مع يتفاعل فرنسا)، ضد سوريا يف املتكررة والثورات مرص، يف ١٩١٩ (ثورة أحيان يف
الحركة النشغال ونتيجة الحربني، بني ما فرتة خالل الغربية الدول ضد العوامل من عديد
تظهر لم لفلسطني اليهودية الهجرة فإن — حدة عىل كل — بالدها بمصري القومية
بالقوى اليهودي التسلل مقاومة انحرصت وبذلك ا، جدٍّ متأخًرا إال موحدة عربية كقضية
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من وغريها فلسطني يف العرب مقدرات أن يف شك وال فلسطني،11 يف املحلية العربية
عمًدا، تؤهل لم أو قادرة، غري — وفرنسا إنجلرتا سيطرة بحكم — كانت العربية الدول

فلسطني. يف يحدث ما فداحة لتقدير
جيوبوليتيكيٍّا يعد لم األوسط الرشق أن العامليتني الحربني نتائج أهم كانت وقد
إقليًما أصبح الخمسينات منذ إنه بل األوروبية، القوى عليها تتنافس منطقة مجرد
يف مباًرشا دخوًال املتحدة الواليات بدخول العاملية القوى جيوبوليتيكية يف حساًسا
هذا يف الغربي الدفاع بأنظمة الخاصة واملشكالت الداخلية، األوسط الرشق مشكالت
ظهور أسباب من آخر مصدًرا العربية والدول إيران يف البرتول وكان الحساس، اإلقليم

األخري. القرن ربع خالل العاملية السياسة مرسح عىل األوسط الرشق
عدد يف اسرتاتيجي طابع ذات مشكالت عدة برزت أن األوضاع هذه عىل ترتب وقد
أو والجبلية املائية املعابر عىل تسيطر التي الدول يف تركزت األوسط الرشق مناطق من

وفلسطني. ومرص وأفغانستان تركيا منها: بالقرب
قرص-أردهان إقليم هما منطقتني حول االسرتاتيجية املشكالت دارت تركيا يف
البحر بني السوفيتية الرتكية الحدود عىل وأردهان القرص إقليم ويقع املضايق، وإقليم
استولت أن بعد مراًرا اإلقليم ضم بإعادة السوفيتي االتحاد طالب وقد وأرمينيا، األسود
النزاع وظل العثمانية الدولة أمالك من جزءًا األصل يف كان وقد ،١٩١٧ عام تركيا عليه
أما اإلقليم، عن بتنازلها ١٩٥٣ عام النزاع روسيا أنهت وقد ،١٨٧٨ منذ عليه قائًما
السماح عىل تنص التي ١٩٣٦ مونرتو باتفاقية محكومة تزال ال فهي الرتكية املضايق
البحر لدول بالنسبة وذلك وإليه، األسود البحر من السالم خالل الحربية السفن بمرور
السالم أوقات خالل باملرور أخرى لدول تابعة حربية لسفن يسمح كما فقط، األسود
خالل الحلفاء أساطيل مرور تركيا رفضت ذلك عىل وبناء محدودتني، وحمولة بعدد ولكن
مشرتكة بإدارة ١٩٤٥ عام وطالب السوفيتي االتحاد أثار مما الثانية، العاملية الحرب
الدفاع نظام يف تركيا مع باشرتاكه طالب كما األسود، البحر دول كل تمارسها للمضايق
الرتكية واملعاهدات ١٩٥٤ من ابتداء األوروبية األحالف تركيا دخول لكن املضايق، عن
مونرتو، بنود بتنفيذ تركيا تلتزم ذلك مقابل ويف السوفيتية، املطالب جمد قد الروسية،
بعض يف األسود البحر بدخول األمريكي األسطول سفن من محدود لعدد تسمح ثم ومن
املتوسط البحر يف والتواجد بالعبور السوفيتي األسطول لسفن تسمح كما املناسبات،
ذلك وبرغم اإلرسائيلية، العربية والحروب األوسط الرشق أزمات خالل متعددة مرات
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نطاق تدخل ال لكنها كامنة، نزاع منطقة تمثل الرتكية املضايق أن فيه شك ال فمما
االسرتاتيجية املشكالت من جزء هي وإنما السوفيتي، واالتحاد تركيا بني الثنائي النزاع
فإن الغربية، األحالف ضمن تركيا وببقاء مًعا، والغربية السوفيتية الدفاع أنظمة يف
ذلك كان كما السوفيت، جيواسرتاتيجية يف ضعف نقطة اآلن إىل تمثل الرتكية املضايق
بني الجيوبوليتيكي للنزاع استمرارية تمثل بذلك وهي ،١٩ ،١٨ القرنني خالل شأنها
وذلك السوفيتي)، (االتحاد الربية والقوى لرتكيا) وأمريكا بريطانيا (دعم البحرية القوى
أهمية بذلك وتثبت عرش، الثامن القرن منذ جذريٍّا تطوًرا الحرب تكنولوجية تطور برغم

طويلة. لفرتات تأثريها واستمرار الجغرايف املكان وجيوبوليتيكية عالقات
السوفيتي االتحاد مواجهة يف وأيًضا األوسط، الرشق من الرشقي الشمايل الطرف ويف
الحيوية الجبلية املمرات عىل أفغانستان تقع — الصني بضم — االشرتاكي واملعسكر
تُستَخدم ظلت أفغانستان أن ذكرنا أن سبق وقد الهندي، واملحيط آسيا جنوب إىل املؤدية
الوظيفة هذه سقطت وقد والرويس، الربيطاني النفوذين بني الحاجزة الدولة وظيفة يف
ترتبت قد كانت كامنة مشكالت مبارشة محلها وحلت وباكستان، الهند استقالل بعد
«منطقة باسم عرفت منطقة يف الهند لحماية بريطانيا اصطنعتها التي الحدود عىل
الدفاعية الحدود هذه وكانت خيرب، ممر عىل تسيطر التي الغربية» الشمالية الحدود
من األكرب الجزء يكونون الذين الباتان، قبائل أرايض من جزءًا اقتطعت قد الربيطانية

أفغانستان. سكان
إنشاء أو الباتان، إقليم ضم — باكستان يف اإلقليمية أفغانستان مطالب تكن ولم
حاجزة، كدولة أفغانستان وظيفة سقوط يف السبب وحدها هي — بوشتوستان دولة
مجموعة تسكنها التي بالوتشستان، مشكلة تمثله أولهما آخران، سببان هناك كان فقد
إىل أفغانستان وتسعى مًعا، وباكستان أفغانستان حدود داخل أوطانها تمتد لغوية
عىل الحصول أجل من تاريخية، بأسانيد مساعيها مؤيدة بالوتشستان، عىل الحصول
ميناء عىل واعتمادها الداخلية عزلتها من بذلك وتقلل الهندي، املحيط عىل بحرية واجهة

تجارتها. يف كراتيش
املشكالت، كثري جغرافيٍّا مكانًا نشأتها، منذ احتلت، قد باكستان أن فيه شك ال ومما
مساحتني من باكستان تكونت موحدة، أرضية كتلة تمثل التي الهند عكس فعىل
بينهما يجمع الذي الدين باستثناء — مختلفتني وحضارتني «ولغتني منفصلتني أرضيتني
كوحدتني بانفصالهما األمر انتهى وقد االختالف»، شديدي جغرافيني وتوجيهني —
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مكانًا تحتل — الغربية — الحالية باكستان فإن ذلك عن وفضًال مستقلتني، سياسيتني
— السند وحوض البنجاب — الغنية السهول التقاء منطقة بوصفه قلًقا جغرافيٍّا
منذ التاريخية الشهرة ذات الجبلية املمرات تخرتقها التي الفقرية والجبال بالهضاب
بريطانيا اصطنعته الذي الدفاعي الحدي للنطاق كوريثة — باكستان فإن وبذلك القدم،
وهذه السيئة، الجغرافية أوضاعها عن ناجمة سياسية ومشكالت بأعباء محملة دولة —
آسيا منطقة يف السوفيتي االتحاد ضد الدفاع عبء جديد من إليها أضيف قد األعباء

الغربية. األحالف من سلسلة يف بإرشاكها وذلك الجنوبية،
فإن حاجزة، كدولة أفغانستان وظيفة سقوط إىل أدى الذي الثاني السبب هو وهذا
فاتجهت أفغانستان، يف مناقض موقف إىل أدى قد أمريكي حلف إىل باكستان انضمام
باكستان، يف اإلقليمية مطالبها من ملوقفها دعًما السوفيتي، االتحاد إىل — فعل كرد —
الدويل، التوازن من كنوع اإليراني، الباكستاني الغربي الحلف قوة من لنفسها وحماية
ميناء عىل األفغان اعتماد توقف إىل وباكستان أفغانستان بني النزاع استحكام أدى وقد
السوفيتية؛ األرايض عرب املرور إىل األفغانية التجارة غالبية وتحولت الباكستاني، كراتيش
املختلفة، االسرتاتيجيات حوله تدور ماديٍّا جسًما األفغاني السوفيتي التقارب أعطى مما
املعونة حجم ضعف من أكثر — الكبرية السوفيتية االقتصادية املعونة اتفاقيات فيها بما
كسب قد والهند أفغانستان عرب السوفيتي املوقف فإن وهكذا ألفغانستان، — األمريكية
آسيا غرب يف موقفه عكس عىل األمريكي، الحصار باخرتاقه آسيا جنوب يف متميزة مكانة

الغربي. والحلف وإيران تركيا أمامه تقف الذي
منطلق يمثل وسيظل، كان، فإنه السويس قناة يف املائي باملمر يختص فيما أما
غربي وجود صورة يف اآلن تمثله الذي (بالشكل فلسطني ومنطقة ملرص بالنسبة مشكلة
مشكلة السويس قناة أن من وبالرغم واحد، جيوبوليتيكي إطار يف عدواني) إرسائييل
هذين من لكلٍّ الحيوية األهمية أن إال الرتكية، املضايق مثل ذلك يف مثلها صميمة، مرصية

العاملية. السياسية املخططات من جزءًا بالرضورة تجعلهما املائيني املعربين
املضايق قضية فإن الغربية، األحالف معسكر يف طرًفا أصبحت قد تركيا ألن ونظًرا
يف قومية سياسة مرصتتتبع وألن قرن، ربع نحو منذ نسبيٍّا استقراًرا استقرت قد الرتكية
السويس قناة قضية فإن املعسكرين، أحد يستقطبها أن دون والدولية العربية عالقتها
القضية وتشكل األسود، البحر مضايق يف تحققت التي بالدرجة مستقرة غري ظلت
الحركة مع اإلمربيايل الرصاع أطراف من طرًفا الهامة، جوانبها أحد يف الفلسطينية،
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الوجود أصبح فقد األخري)، القرن ربع (خالل السويس قناة حول مرص يف القومية
مع الكامل باالتفاق وذلك تأميمها، منذ مرتني القناة إغالق يف سببًا فلسطني يف اإلرسائييل
األمريكية والقوى عامة العاملية اإلمربيالية ومع ،١٩٥٦ عام يف األوروبية الغربية القوى
االسرتاتيجية تصورته الذي املوقف هو ذلك ولعل بعدها، وما ١٩٦٧ عام يف خاصة
من قريبًا غربيٍّا وجوًدا تضمن أن العربية: الدول وتقسيم بلفور وعد منذ الربيطانية
الرشق عىل املفقودة سيطرتها تعيد أن بريطانيا حاولت وقد مصالحها، لحماية القناة
يف تفعل كانت ما نحو عىل وإرسائيل، فرنسا مع ١٩٥٦ عام املبارش بتدخلها األوسط
لها كان الذي املمتاز املركز أنهى قد الدور هذا لكن العثمانية، الدولة ضد ١٩ القرن
العاملية السياسية ومكانتها االقتصادية مشاكلها فإن وكذلك األبد، إىل األوسط الرشق يف

وإرسائيل. أمريكا مع املبارش غري بالعمل تقنع جعلتها
الكفاح كان فقد املرصية، الناحية من السويس مشكلة رشح إىل بحاجة ولسنا
مرص من الربيطاني الوجود إزالة إىل يهدف األربعينيات أواخر منذ مرص يف القومي
رصاع نتيجة املرصية القومية الحركة يف ذاتية تفاعالت وبتأثري القناة، فيها بما عامة،
الغربية التيارات تصارع خلفية وعىل الغربية، السياسية مجموع من عنارصمختلفة مع
النهاية ويف السويس،12 قناة تأميم تم العربية، األوسط الرشق دول معظم يف والقومية
عىل الحصول الغرب محاولة إىل أدت قد — القومي للرصاع كرمز — السويس قناة فإن
الرشقي املعسكرين بني الدويل الرصاع تفجر ثم ومن بالقوة، املائي املعرب يف القوة مركز
يف املتعارضة السياسية الخطوط من مجموعة العربي األوسط الرشق ودخل والغربي،
أو التعارض أو التداخل الكثرية األحداث وبرغم أخرى، أحيان يف واملتوافقة أحيان،
مؤرش أنها عىل نفهمها أن يجب األحداث هذه فإن العربية، األوسط الرشق بالد يف التوافق
عالم يف القوي للتآلف صحية صيغة خالل من الذات عن البحث العربية الدول ملحاولة

الغد.

هوامش

ملك نائب «Almeida «امليدا وهزم ،١٤٩٨ الهند إىل جاما فاسكود وصل (1)
«ديو» معركة يف ١٥٠٩ عام الهندية جارات» «جو وسلطنة املماليك أسطول الربتغال
لوقف األوسط الرشق دول جانب من واألخرية األوىل املحاولة هي هذه وكانت البحرية،
هرمز فاحتل العسكرية، الربتغال اسرتاتيجية «البوكريك» نظم ذلك بعد الربتغاليني.
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أو عدن احتالل يف فشل لكنه ذلك، وغري وملقا — أمريها الفرس يساعد أن دون —
سقطرة. جزيرة

،١٧٢٥ مثل الفرتات بعض يف متقطعة واستمرت ،١٥١٤ بينهما الحروب أوىل (2)
.١٨٢١–١٨٢٣ يف كانت الدولتني بني مهمة حروب وآخر

هزيمة بعد القرم جزيرة وشبه الشمايل األسود البحر ساحل الروس احتل (3)
التتار وإمارات وإيران تركيا حساب عىل القوقاز يف يتوغلون بدءوا ثم ،١٧٨٣ تركيا
١٨٥٠ منذ التدريجي التوغل بدأ آسيا وسط ويف ،١٨٣٠ إىل ١٧٨٥ منذ والرتكمان

.١٨٨٥ كلها للمنطقة احتاللهم وأكملوا
حاليٍّا) أوكرانيا غرب جنوب (يف بسارابيا إقليم روسيا احتلت ١٨١٢ يف (4)
أجل من ومرص تركيا ضد أوروبا تحالف ١٨٢٧ اليونانية، الحرب ١٨٢٢–١٨٢٦
قرب — أدرنة إىل الروسية الجيوش وصلت ١٨٢٨ اليونان، استقالل ١٨٢٩ اليونان،
يف ذاتي حكم ذات إمارة بمقتضاها أقيمت التي أدرنة معاهدة وتوقيع — إسطنبول
الجزائر، فرنسا احتلت ١٨٣٠ الروسية، الحماية تحت — رومانيا — وملدافيا والشيا
وأوروبا تركيا فيها اشرتكت القرم حرب ١٨٥٣–١٨٥٦ للرصب، ذاتي حكم ١٨٣٨
١٨٨١ القوقاز، يف األرايض من ومزيًدا نهائيٍّا رومانيا تركيا خرست روسيا، ضد الغربية
طرابلس والية إيطاليا احتلت ١٩١١ مرص، بريطانيا احتلت ١٨٨٢ تونس، فرنسا احتلت
ومعظم بلغاريا واستقالل والثانية األوىل البلقان حرب ١٩١٢-١٩١٣ (ليبيا)، الغرب
العربية الدول وفرنسا بريطانيا واحتالل األوىل العاملية الحرب ١٩١٤–١٩١٨ البلقان،
وإعالن السلطنة وإلغاء الحالية أراضيها إىل العثمانية الدولة وانكماش لرتكيا، التابعة

الرتكية. الجمهورية
والسويس ،١٨٥٤ القاهرة وصل ،١٨٥٢ اإلسكندرية من الخط إنشاء يف بُِدئ (5)

.١٨٥٨
النيل أعايل يف فاشودة يف كان وفرنسا بريطانيا بني املبارش الصدام أشكال آخر (6)

.١٨٩٨
املحيط عىل املطلة البحرية األوسط الرشق معابر عىل تسيطر بريطانيا بدأت (7)
لتطويق كخطوة املندب باب مضيق يف بريم جزيرة احتلت حينما ،١٧٩٩ عام منذ الهندي
سقطرة جزيرة احتلت ثم ،١٧٩٨ مرصيف عىل نابليون حملة مثلته الذي الفرنيس التهديد
حماية اتفاقات عقدت قد كانت ١٨٢٢ ومنذ ،١٨٣٩ يف عنوة عدن واحتلت ،١٨٣٤ يف
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مع باتفاقات بدأت قد كانت لكنها العربي، الخليج مدخل لضمان مسقط سلطنة مع
البرصة من بدًال حلب من الربي الربيد لطريق كنهاية أيًضا ١٧٩٩ يف الكويت شيخ
— والقرصان الرقيق منع بحجة — الربيطاني األسطول كان ١٨٦٠ ويف العثمانية،
اإلمارات مع الحماية معاهدات ذلك بعد وتوالت بريطانية، بحرية إىل الخليج حول قد
مع ١٨٩٩ املتحدة، العربية اإلمارات مع ١٨٩٢ البحرين، مع ١٨٦١–١٨٨٠ املختلفة:

قطر. مع ١٩١٦ الكويت،
األهلية الحرب خالل اليونان يف األوسط الرشق يف نشط أمريكي تدخل أول كان (8)
البرتول مشكلة يف — الدبلوماسية بالطرق — األمريكي التدخل جاء ثم ،١٩٤٧ عام
وكذلك البرتول، تأميم نحو املوجه توده وحزب مصدق تيار ضد الشاه بتأييد اإليراني
عىل للحصول سعيها يف مرص عىل والتضييق العايل السد موضوع يف أمريكا ملوقف كان

العربي. والعالم أمريكا عالقات عىل سلبي أثر السالح
اقتسمتا وإيطاليا وفرنسا الغربي، األناضول وساحل أزمري اليونان احتلت (9)
األوروبية، تركيا يف — بريطانية معظمها — االحتالل وقوات الرتكي، الجنوبي الساحل
سيفر معاهدة (بنود األناضول رشق يف كردية وأخرى أرمينية جمهورية إقامة واقرتح
اليونان بهزيمة انتهت حقيقية معارك يف املسلحة الرتكية الثورة نجاح لكن ،(١٩٢٠
األوروبية، تركيا ومن الجنوبي الساحل من وإيطاليا فرنسا انسحاب إىل أدى (١٩٢٢)

.١٩٢٢ عام أيًضا انسحبت ثم املضايق يف قليلة فرتة بريطانيا وظلت
الدولة تسميهم الذين األكراد منطقة — الرشقي الجنوب يف قليلة استثناءات مع (10)
اإلسكندرونة حتى الدجلة من ابتداء الجنوب ويف — كردي السم تجنبًا الجبل» «أتراك
لألتراك اإلسكندرونة إقليم فرنسا تركت ١٩٣٨-١٩٣٩ يف عربية. أقليات توجد حيث
سوريا عىل فرنسا انتداب نصوص مع اإلجراء هذا تعارض برغم وذلك تركي، أنه بحجة

السورية.» األرايض وحدة عىل تحافظ «بأن
سافرة مقاومة اإلنجليزية االنتداب وسلطات املهاجرين اليهود العرب قاوم (11)
ومعارك ١٩٣٦ العام واإلرضاب و١٩٢٩ ١٩٢٢ معارك خالل وخاصة االنتداب مدة طوال

و١٩٣٩. ١٩٣٦ بني ضارية
اإلطار — العربية الدول جامعة بإنشاء ١٩٤٥ عام الخلفيات هذه تبدأ (12)
حاربت ١٩٤٨ عام ويف اآلن. حتى وأفريقيا األوسط الرشق يف العربية للدول الرسمي
١٩٥٢ العاملية. التكتالت نتيجة الفشل حتمها حربًا فلسطني يف مجتمعة العربية الدول
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الليبية. اململكة مع واألمريكية اإلنجليزية العسكرية املعاهدة ١٩٥٣ املرصية. الثورة

وأمريكا. وبريطانيا وباكستان وإيران وتركيا العراق مملكة مع بغداد حلف إقامة ١٩٥٥
الفراغ مللء أيزنهاور مبدأ الغرب. ضد املنطقة شعوب وإثارة ١٩٥٦ السويس حرب
اتحاد ١٩٥٨ األردن. الستقالل ضمانها تعلن أمريكا ١٩٥٧ .١٩٥٦ يف الرابعة والنقطة
مملكتي بني الهاشمي العربي االتحاد إعالن ١٩٥٨ فرباير م. ع ج يف ومرص سوريا
ومن الجمهورية، وإعالن العراق ثورة ١٩٥٨ يوليو م. ع ج قيام عىل ا ردٍّ واألردن العراق
لبنان أحداث ١٩٥٨ مارس–أكتوبر بغداد. حلف وسقوط العربي االتحاد سقوط ثم

لبنان. يف األمريكية القوات وإنزال الداخلية
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الثالث الفصل

األوسط الرشق بعضمقوماتدول

وتفرق وحدة (1)

عن عبارة هو الجغرايف اإلقليم إن متكامًال؟ جغرافيٍّا إقليًما األوسط الرشق يكون هل
سلبياته له كمرسح الطبيعي اإلقليم (١) هما: املكونات من مجموعتني بني عضوي ترابط
هذا وناتج األحوال، غالبية يف إيجابي كعنرص البرشي االستيطان (٢) وإيجابياته.
االقتصادية وأنشطته واالجتماعية الحيوية ظواهره يف مميزة مورفولوجية له بناء الرتابط
الهندي اإلقليم عىل انطباقه األوسط الرشق عىل الكالم هذا وينطبق السياسية، وتركيباته

الغربي. األوروبي أو الرشقي األوروبي أو الصيني أو
ظاهرة تظل هي بل وهلة، ألول تظهر ال األوسط للرشق الجغرافية الوحدة لكن
العوامل: هذه رأس وعىل الوحدة، معالم تطمس التي العوامل من عدد ظل يف كامنة
الفرعية األقاليم هذه وتستمد العام، اإلقليم داخل الفرعية الجغرافية األقاليم قوة (١)
التضاريسية والظاهرات الجاف املناخ — الطبيعية العنارص من مجموعة من قوتها
محدودة، طرق باستثناء واالتصال الحركة طرق وصعوبة وعورة عليها ترتب — املعقدة
أفغانستان من — االنتشار الواسع الواحي النمط حياة تميز انطوائية إىل ذلك أدى وقد
والنيل، والدجلة السند عىل االستقرار مناطق يف املحلية الذاتية نمو وإىل — ليبيا إىل

اإلقليمي. الرتابط فوق محيل تكامل بناء يف العوامل هذه تشرتك وهكذا
واستقالل العامليتني، الحربني بعد األوسط الرشق أصاب الذي السيايس التمزيق (٢)
عنًرصا أضاف الغربية، املصالح رسمتها التي الحدود هي إطارات داخل جديدة دول
من مزيد بخلق وذلك األوسط، للرشق اإلقليمية الوحدة معالم طمس عىل يساعد جديًدا
أصغر مناطق إىل الفرعية األقاليم وحدة فتتت مستحدثة قومية عىل املتقوقعة الذاتية

واملوارد. والسكان املساحة يف حجًما
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السياسية الوحدات إقامة يف والبرشية الطبيعية القوى (1-1)

وحدات إىل املقسمة األقاليم من كثري مع الشكيل الشبه من كبري قدر األوسط الرشق ويف
— الغربية أوروبا مع التشابه لكن والغربية، الرشقية أوروبا وخاصة كثرية، سياسية
السيايس والتقسم التفتت مسببات أن ذلك الحد، هذا عند يقف — املثال سبيل عىل
الحركات كانت الغربية أوروبا ففي تماًما، مختلفة الغربية وأوروبا األوسط الرشق يف
هي التاريخية، واألبعاد املكاني والتوجيه اللغوي االختالف من املستمدة املزمنة، القومية
الصغرية السياسية الوحدات من كبري عدد إىل أوروبا انقسام وراء الرئيسية األسباب
السياسية الوحدات من الكبري العدد هذا إىل التفتت فإن األوسط الرشق يف أما واملتوسطة،
نفسه الوقت ويف االستعمارية، األوروبية القوى بفعل معارصة عارضة أسباب إىل يرجع
الطبيعية واملقومات للظروف معارضة عملية سياسيٍّا أوروبا تقسيم أن نالحظ أن يمكن
وحدته تتفتت العمران املتصل األوروبي فالسهل كبرية، طبيعية وحدات تشكل التي
ممتازة طبيعية طرًقا تكوِّن التي األنهار ومجموعة والقومية، السياسية الحدود بعرشات
موازية أو عليها متعامدة تمتد التي السياسية بالحدود األوصال مقطعة واالتصال للنقل
الجفاف نتيجة منفصل متقطع والعمران السكن نمط فإن األوسط الرشق يف أما لها،
واألنهار االتصال، ضعيفة صغرية ووديانًا سهوًال كونت التي الطبيعية والعوائق والجبال
بآخر، إقليًما تربط فال محدودة، أقاليم داخل تجري كبرية، أو صغرية األوسط، الرشق يف
هذه تربط والحضارية البرشية املؤثرات فإن الطبيعية املقومات يف التناقض ذلك ومع
وتاريًخا حضارة — فالعربية كبري، تاريخي عمق ذي قومي برباط املتميزة األقاليم
وتمتد وليبيا، الصومال حتى العربي الخليج من الصحارى إقليم كل تربط — وقومية
أقاليم تربط السابقة باملواصفات والعربية األطلنطي. عىل موريتانيا إىل وراءها فيما
مروًرا والسودان، مرص يف النيل وادي إىل والفرات دجلة سهول من املستقر السكن
لهجات ذات كلغة الفارسية، وتسيطر الصغرية، النهرية وأوديته املتوسط رشقي بساحل
ويدعم األوسط، الرشق من الرشقي القسم يف والجبيل الهضبي اإلقليم كل عىل مختلفة،
القومية أما باكستان، وغربي وأفغانستان إيران يف الرباط هذا ودين، كحضارة اإلسالم،
والفرس، العرب إىل بالقياس نسبيٍّا حديثة هجرة فتمثل األناضول هضاب يف الرتكية

واملكان. والتاريخ الدين برباط معهما وترتبط
وحدات يقسم — وأيديولوجيته وتراثه قيمه بمجموعة — اإلنسان أن والخالصة
طبيعية أقاليم ويوحد — الغربية أوروبا — متعارضة سياسية أقسام إىل متكاملة طبيعية
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والعثمانية اإلسالمية العصور خالل األوسط الرشق — كبرية سياسية وحدات يف مختلفة
سياسية تغريات نجد فإننا الطبيعي، التغري من أكرب برسعة يتغري اإلنسان أن وبما —
دولة كانت الغربية فأوروبا مختلفة، زمنية فرتات خالل واحد طبيعي مرسح عىل عديدة
إىل (٨٨٨م) تقسمت ثم — كارملان أو شارملان ملوكه أشهر — الكاروليني العهد يف واحدة
نواة وكانت وجرمانيا، فرنسا، نشأة نواة وكانت فرانكيا، رئيسية: سياسية وحدات ثالث
لوترينجيا وأخريًا األملانية، واإلمارات النمسا عنها نشأت ثم األملانية، اإلمرباطورية نشأة
األدنى، الحوض يف هولندا بعد فيما نشأت وفيها كله، الراين حوض عىل اشتملت التي
احتدم وقد أملانيا، مع ١٩ القرن يف اندمجت مختلفة أملانية إمارات كان الباقي والجزء
لتوحيد مسعى نرى واليوم الضيقة، القوميات نمو مع الغربية أوروبا دول بني النزاع
الثقل فمراكز موحدة، أوروبية دولة لتكوين بعد يحن لم الوقت ولكن أخرى، مرة أوروبا
ولكلٍّ وبريطانيا، وفرنسا أملانيا رئيسية: أوروبية دول ثالث يف قوية زالت ما السيايس
مشرتك، غري حديث تاريخ عن فضًال مختلفة، معارصة وارتباطات وميول مصالح منها
الغربية أوروبا ويربط يضم أن يمكن واضح ثقل ذي سيايس قلب لوجود بادرة توجد وال
اآلن هي وهولندا وبلجيكا وفرنسا أملانيا بني املشرتكة الراين منطقة أن صحيح مًعا،
أميل االقتصادي القلب هذا لكن الغربية، أوروبا اقتصاديات يف األسايس الثقل مركز
االقتصادي القلب عن مكانيٍّا بعيد وهو الفرنيس، الجانب إىل منه األملاني الجانب إىل
بني السياسية العالقات يف الصدارة مركز يتبوأ ألن مؤهل غري فهو ثم ومن الربيطاني،
مركزية. عاصمة كلكسمبورج محايدة منطقة اتخذت إذا إال هذا الغربية، أوروبا دول

خالل السياسية الوحدات من محدود عدد هناك كان فقد األوسط الرشق يف أما
فرعية: أقاليم يف قوي ذاتي حكم نوبات مع وفارس، العثمانية الدولة الحديث: التاريخ
قوى تقوم أن يمكن كان وفارس العثمانية الدولة يف التحلل وبتأثري وأفغانستان، مرص
يف جديد من الحياة تدفع — الفتاة وتركيا العربية الصحوة مثل — نشطة جديدة
املصالح نمو صادف الكبريتني الدولتني تحلل ولكن الكبرية، السياسية املساحات هذه
إىل الدولتني تفتيت إىل أدى مما املنطقة يف والروسية واإلنجليزية الفرنسية اإلمرباطورية
الرشق أحداث عىل سيطرت التي املختلفة الحركات كانت وقد ضعيفة، كثرية وحدات
العربي، التآلف من لنوع سعٍي إرهاصات مجرد األخري، القرن ربع يف العربي األوسط
عن الناجم الضعف يغطي التآلف هذا من شكل لنمو الوقت من فسحة ترتك أن ويجب
االتجاه هو وهذا العاملية، القوى ميزان يف الئقة مكانة العرب ويعطي العربية، الدول تعدد
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أو االقتصادي التحالف أو التآلف أو االتحاد من مختلفة أشكال العالم: أقاليم يف العام
مركزي دور — التاريخي الرتتيب حسب — والقاهرة وبغداد لدمشق كان وقد السيايس،
املحتوى، وليس الشكل، يف تماثل العربي للعالم قلب إيجاد ومشكلة األوسط. الرشق يف
ا كمٍّ السكانية وكتلتها املكانية بمركزيتها مرص ولعل الغربية، ألوروبا قلب إيجاد مشكلة
ثقل، ذا عربيٍّا قلبًا تكون ألن مؤهلة — والتكنيكية االقتصادية املجاالت يف — وكيًفا
االتساع عن ناجمة اقتصادية طبيعية بأقاليم مرتبطة أخرى قلوب مع جنب إىل جنبًا
مستقيمة: خطوط يف تقريبية أرقام العربي، العالم (أبعاد العربي للعالم الشاسع املكاني
مقديشو – (املغرب) طنجة كيلومرت، ٨٠٠٠ = (عمان) مسقط – (موريتانيا) نواكشوط
كيلومرت). ٣٦٠٠ = (السودان) جوبا – (سوريا) حلب كيلومرت، ٦٥٠٠ = (الصومال)

األوسط الرشق جيوبوليتيكية يف طبيعية مقومات (2)

متفاعلة رئيسية مقومات (1-2)

التي الطبيعية العنارص من مجموعة األوسط الرشق عىل تسيطر التي املقومات بني من
وبنيته، الجيولوجي الرتكيب العنارص هذه رأس وعىل الرئيسية، صفاته اإلقليم أعطت
متفاعلة بل منفصلة، العنارصغري هذه للزراعة، الصالحة الرتبة وتكوين املناخ، وأشكال
التفاعل هذا ثمار اإلنسان ويقطف السنني، من املاليني عرشات استمر ديناميٍّا تفاعًال
أساس يكون أنه كما املختلفة، العصور يف التكنولوجية خلفيته حسب مختلفة بطرق
ذلك يف مثله األوسط، الرشق يف واالجتماعية االقتصادية ونظمهم بأعدادهم الناس توزيع

األخرى. العالم أجزاء بقية مثل
بد ال رضورة حدة، عىل الطبيعية العنارص هذه من لكلٍّ التفصيلية الدراسة ولكن
تكوين يف الطبيعية القوى ومضمون ملشتمل التجميعية النظرة عىل حصولنا قبل منها
وبنيتها الجيولوجية الرتكيبات أن بوصف وذلك األوسط، الرشق يف السياسية الوحدات
معادن — التعدينية الثروة موارد نقص أو وجود عن ومحددة قاطعة بصورة مسئولة
أو دائمة جارية مسيالت أو ينابيع من حي يشء لكل الالزمة املياه وموارد — وطاقة
بالتشكيل مرتبط ذلك وكل أعىل، إىل سحبها يمكن ال أو يمكن جوفية ومياه عرضية،
وقليلة مسامية صخرية وتراكيب ومنخفضات أحواض صورة يف السطح ملظاهر العام
وجوده يف ساهم تركيب هي للزراعة الصالحة الرتبة أن بوصف وكذلك املسامية،
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املناخ، عنارص بفعل وامليكانيكي الكيميائي والتفتت والتحلل الصخري الرتكيب عوامل
النهرية الفيضية اإلرسابات رأسها وعىل املختلفة، التعرية عوامل بواسطة الرتبات ونقل
مرتبطة عملية النضج من كافية درجة إىل الرتبة وصول وإن الهوائية، واإلرسابات

وإنسان). وحيوان (نبات البيولوجية الحياة وأشكال السائدة املناخية بالظروف
الطبيعية، دراستها زاوية من ليس الطبيعية، العنارص هذه نتناول سوف ييل وفيما
ثم ومن ثابتة، حقائق أنها عىل نتائج من املتخصصني علم إليه وصل ما باعتبار ولكن
كعوامل األوسط الرشق منطقة أقدار عىل تأثريها زاوية من الحقائق هذه سنعالج فإننا
التي السياسية الوحدات داخل والسيايس واالقتصادي العمراني البناء يف ضعف أو قوة

الحارض. الوقت يف األوسط الرشق إليها ينقسم

األوسط الرشق جيوبوليتيكية يف املياه ميزان (3)

األوسط الرشق يف والجفاف املطر (1-3)

الجاف، العاملي النطاق من كبريًا جزءًا يحتل أنه هي األوسط للرشق املميزة الصفة
العامل ن تكوِّ ألنها خاص؛ وجه عىل واملياه عامة، املناخ بدراسة نبدأ أن لنا فضَّ ولهذا
السياسات عليها تنبني التي التفاعالت من لكثري واملميز والسكن، للعمران املحدد الرئييس

األوسط. الرشق دول يف األرضية
الرشق امتداد لكن الحار، الجاف املناخ من مختلفة أشكال اإلقليم عىل تسيطر
درجات إىل تركيا يف شماًال ٤٢ العرض درجة (من كثرية عرض درجات يف األوسط
الحرارة، متوسطات يف ملحوظة تغايرات هناك فإن الصومال)، يف االستوائية العرض
حد إىل تصل الجبلية، املناطق يف الشتاء حرارة درجات يف انخفاضواضح ذلك عىل ويزيد
جبال من وأجزاء وبنطسوطورس والربز هندكوش (جبال شتوية ثلجية غطاءات تكوين
إقليم (١) إقليمني: إىل حراريٍّا األوسط الرشق تقسيم إىل ذلك ويؤدي وزاجروس)، لبنان
بشتاء ويتميز أفغانستان)، إيران، تركيا، (اليونان، والرشقية الشمالية والهضاب الجبال
يحتل الذي والسهول املنخفضة الهضاب إقليم (٢) حار. وصيف ثلجية وعواصف بارد
درجة وترتفع الحرارة، معتدل وشتاء حار بصيف ويتميز العربية، املنطقة غالبية
وإثيوبيا. والسودان والصومال العربية الجزيرة جنوب صوب جنوبًا اتجهنا كلما الحرارة
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املناخي العامل فإن الطويل، الصيف خالل العام الحراري التشابه هذا مقابل ويف
التالية: الرشوط الكمية هذه ويحدد الساقطة، األمطار كمية هو الواضح التأثري ذا
بانتظام تسري التي الشتوية الوسطى العروض أعاصري ملسار بالنسبة املكان عالقة (١)
وإيران والعراق وسوريا لبنان وفوق الرشق، إىل الغرب من املتوسط البحر عرب كبري
الشتاء، خالل املرتفع الجوي الضغط بألسنة األعاصري هذه عالقة (٢) السند. اتجاه يف
والبلقان. األناضول لتشمل وتتسع السوفيتي االتحاد فوق من تمتد التي األلسنة وهي
األناضول فوق وكميته املطر نطاق اتساع إىل تؤدي العنرصين هذين عالقة ومحصلة
تتزحزح بينما املرتفع، الضغط مناطق انكماش حالة يف وإيران والعراق والليفانت
ألسنة امتداد حالة يف والخليج مرص شمال إىل جنوبًا األعاصري هذه بعض مسارات

واألناضول. القوقاز إىل املرتفع الضغط
أو انكماشه ومدى الساقط املطر كمية يف السنوية التغريات عن النظر وبغض
إىل األوسط الرشق تقسيم إىل أدى — النوعية ناحيته من — هذا املطر نظام فإن شموله،
أحدهما إقليمني املطر نطاق ويحتل الجاف، والنطاق املطري النطاق مختلفني: نطاقني
السودان يف صيفي (مطر جنوبه يف والثاني شتوي) (مطر األوسط الرشق شمال يف
ليبيا من األوسط الرشق من األوسط القسم فيحتل الجاف النطاق أما واليمن)، وإثيوبيا
من محروم الجاف النطاق أن من وبالرغم باكستان، وجنوب إيران ووسط جنوب إىل
أعاصري فلول أو أعاصري عن الناجمة املفاجئة للسيول يتعرض أنه إال املنتظمة، األمطار
الجاف، النطاق داخل يف قليلة إىل متوسطة أمطار إىل العالية التضاريس وتؤدي ضالة،
(انظر الجنوبية زاجروس وجبال عمان ويف ليبيا يف األخرض والجبل اليمن جبال مثل

.(٣١ خريطة

االنتقايل اإلقليم صفات (2-3)

ويعمد الجاف، والنطاق املطريين النطاقني بني يفصل مطر خط تحديد الصعب ومن
بني حرج فاصل حد أنه عىل مليمرت ٥٠٠ املتساوي املطر خط اتخاذ إىل الكتاب بعض
باستخدام الري، من مختلفة أشكال عىل تقوم التي وتلك املطر، عىل القائمة الزراعة
الساقطة األمطار ذبذبة لكن وآبار)، وعيون (أنهار الفصلية أو الدائمة املياه مصادر
يف النباتي للنمو بالنسبة الساقطة الكمية فعالية ومدى ومكانًا، ا كمٍّ األوسط، الرشق يف
الصيف يف تسقط التي وتلك التبخر) وقلة الدنيا الحرارة (موسم الشتوي املطر منطقة
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لتحديد نطاق اتخاذ إىل نميل تجعلنا أسباب كلها التبخر)، وكثرة العليا الحرارة (موسم
ويمكننا محدد، خط اتخاذ من بدًال الساقط، املطر وفوائد بفعالية يتمتع الذي اإلقليم
مائة األدنى حدها األمطار من كمية تتلقى التي باألرايض االنتقايل النطاق هذا نحدد أن

مليمرت. ٥٠٠ األعىل وحدها مليمرت
الزراعة إقليم األول نطاقني: إىل الحقيقة يف ينقسم الواسع االنتقايل اإلقليم وهذا
خطي بني التقليدي الرعي إقليم والثاني مليمرت، و٥٠٠ ٢٥٠ مطر خطي بني االنتقايل
انتقايل إقليم أساسه يف هو األول واإلقليم ،(٣١ الخريطة (راجع مليمرت و٢٥٠ ١٠٠ مطر
املنطقة هذه داخل ويف الري، عىل القائمة والزراعة البعلية الزراعة إىل املطر زراعة من
املمطرة األعاصري واتجاه املوقع عالقات إىل راجعة الساقط، املطر كمية يف كبرية تغريات
فإن األمطار وكمية الظروف كانت وأيٍّا الجبلية، والعوائق البحرية املسطحات ومواجهة
عىل كانت سواء املختلفة، الري تدابري عىل يعتمد عامة اإلقليم هذا يف الزراعة نجاح
مستوى عىل أو محيل أو فردي مستوى عىل كانت وسواء علمي، أو تقليدي مستوى

الدولة.
تمارسه الذي التقليدي الرعي نطاق فهو مليمرتًا) ١٠٠–٢٥٠) الثاني النطاق أما
األمطار نطاق مع متداخًال الرعوي، النطاق هذا ويمتد العدد، كبرية البادية القبائل
والعراق، واألردن سوريا يف الشام وبادية — العراق شمال — الجزيرة بني فيما األكثر،
يف تكون ما وأقوى أوضح العشائرية التنظيمات نجد هنا السعودية، اململكة شمال إىل
بني املرصي الساحل منطقة ويف وعنزة، والرولة شمر بقبائل متمثلة العربي، العالم
من لعدد الرعوية العشائرية التنظيمات تظهر غربًا ليبيا يف األخرض والجبل رشًقا سيناء
اليمن من كلٍّ يف الجزيرة جنوب ويف واإلسكندرية، برقة بني فيما عيل أوالد أهمها القبائل
وكذلك الزراعة، يف تستغل ال التي املناطق يف سائًدا الرعوية العشائر نظام نجد وعمان
شمال ويف الصومال ويف باكستان، وجنوب وأفغانستان إيران وجنوب وسط يف الحال

إريرتيا. ومعظم السودان رشق
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البحر غابات سنوي: مطر مليمرت ٥٠٠ من أكثر (١) الحياة. وأشكال املطر :(٣١) خريطة
الوديان يف املتوسط البحر وفواكه ملحاصيل مطرية زراعة العالية، الجبال وأحراش املتوسط
العالية الهضاب يف انتقايل تقليدي رعي واألناضول، وسوريا لبنان يف املتوسط رشق وإقليم
الزراعة إقليم سنوي: مطر مليمرت ٢٥٠–٥٠٠ (٢) وزاجروس. وكردستان أرمينيا يف الداخلية
السكن يف الواحي النمط إىل االنتقال املتوسط، البحر وفواكه محاصيل االنتقايل، املطرية
١٠٠–٢٥٠ (٣) الزراعة. يف املطر فعالية ملساندة األحجام مختلفة ري تدابري والزراعة،
محدودة زراعة املطر، مع سنويٍّا تنمو حشائش والبداوة، الرعي إقليم سنوي: مطر مليمرتًا
مليمرت. ٢٠–١٠٠ (٤) األنهار. بعض عىل هندسية مشاريع واآلبار، العيون من الري عىل
من قريبة محدودة بداوة الجافة، الصحارى نطاق سنوي: مطر مليمرتًا ٢٠ من أقل (٥)
النمط يف مستقرة زراعة السيول، مسارات ويف الواحات وحول مليمرت، ١٠٠ مطر خط

والسودان. مرص جمهوريتي يف النيل، وادي يف كربى ري مشاريع األصيل، الواحي

الجاف اإلقليم صفات (3-3)

ويحتل املطري. اإلقليم (٢) الجاف. اإلقليم (١) نجد بنطاقيه االنتقايل اإلقليم هذا وخارج
إيران وسط عىل ويشتمل مليمرت، مائة عن أمطارها تقل التي املناطق كل الجاف اإلقليم
عىل اإلقليم هذا يف الحياة وتعتمد ومرص، السودان وشمال العربية الجزيرة شبه وغالبية
كانت أو املطرية) العصور إىل (ترجع حفرية كانت سواء الجوفية، املياه من املخزون
تظهر الحياة فإن ثم ومن قريبة)، منطقة أمطار ملياه الجويف (بالترسب متجددة مياه
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النطاق هذا داخل ويف الجوفية، املياه هذه فيها تظهر التي الواحات يف ومبعثرة منعزلة
كما األفغانية، اإليرانية الهضبة يف الحال هو كما القصرية، األنهار بعض تظهر الجاف
إيكولوجية أحداث صورة يف اإلقليم تخرتق الكربى األنهار بعض مسارات من أجزاءً أن
— والطويلة القصرية — األنهار مياه عىل قامت وقد والنيل. والفرات الدجلة عارضة:
الصغري الواحي للتجمع عمرانيٍّا نقيًضا شكلت طويلة، أرضية امتدادات يف مستقرة حياة

وفارس. والعراق مرص يف العليا القديمة للحضارات مهاًدا وكانت املبعثر،

املطري اإلقليم صفات (4-3)

معظم عىل ويشتمل مليمرت، ٥٠٠ عن األمطار فيه تزيد الذي ذلك فهو املطري اإلقليم أما
وعىل — األمطار قليلة الوسطى الهضبة باستثناء — تركيا غالبية األوسط: الرشق شمال
وإيران تركيا بني فيما وكردستان أرمينيا هضاب وعىل إيران، شمال يف الربز جبار
كما فلسطني، وشمال ولبنان سوريا ساحل وكل زاجروس جبال وعىل العراق، وشمال
وبرغم وعمان، واليمن وإثيوبيا السودان من أجزاء يف الصيفي املطر إقليم عىل يشتمل
سكان عىل اقترصت أساسية كحرفة الزراعة أن إال املناطق، تلك كل يف املطرية الزراعة
تداخل مع قزوين، بحر وسواحل األناضول وسواحل املتوسط رشق يف الساحلية السهول
العايص كوادي الجبال، من تنبع التي النهرية بالوديان تلتزم صغرية جيوب صورة يف
وبعض األناضول يف الفرات وأعايل وسقاريا ومندريس سيحان وأودية األردن ووادي
تحتله املطري اإلقليم بقية فإن ذلك مقابل ويف وعمان، واليمن وإثيوبيا السودان مناطق
والبقارة اآلسيوي، الجانب يف والباتان واللور األكراد أكربها متعددة رعوية مجتمعات

األفريقي. القسم يف والصومايل والجاال

املاء ميزان لتعديل األوسط الرشق يف دائم مسعى (5-3)

من كانت األوسط الرشق يف املناخية الظروف أن كيف الرسيع العرض هذا من يتضح
من كبري قدر تشكيل يف الشديدة الفعالية ذات الجغرافية العنارص من بل العوامل،
للموارد جعلت العامة والجفاف الحرارة فظروف األوسط، الرشق لدول األسايس البناء
والثروة الجيولوجي الرتكيب أو الجغرايف واملوقع املكان أهمية تعادل حيوية أهمية املائية
يتقرر الذي اإلطار تشكل املائية املوارد حجم أن البديهيات فمن عليهم، وتزيد املعدنية،
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ونوع وحجم السكان حجم بالذكر ونخص األخرى، البرشية املوارد حجم خالله من
كلتيهما. أو حيوانية أو زراعية موارد ذلك كان سواء للغذاء، املوجهة االقتصادية املوارد
تتوفر حيث وتركيا، مرص يف السكاني الحجم بني نقارن أن عامة بصورة ويكفي
يف مثيله وبني — تركيا وأنهار وأمطار النيل — واسع نطاق عىل الدائمة املائية املوارد
باستثناء الوحدات، يف محدودة مساحات عىل املائية املوارد تقترص حيث والسعودية إيران

.(٣٢ خريطة (انظر إيران وغرب شمال
العالم دول أكثر من مجموعها يف األوسط الرشق دول أن نعرف أن يكفي وكذلك
ومنذ الوسائل، بشتى املائية مصادرها يف الطبيعي امليزان تعديل بمحاوالت انشغاًال
— كبرية خزانات يف املياه لتخزين مختلفة وسائل األوسط الرشق سكان ابتكر القدم
حوايل يف الفرعونية مرص يف الوسطى الدولة عهد منذ الفيوم يف موريس بحرية خزان
مع األمثل االستخدام النيل مياه الستخدام الفرعوني الحياض ري نظام أو — ٢٠٠٠ق.م
ملسافات األرض تحت الفرس يحفرها كان التي القنوات نظام أو الرتبة، خصب زيادة
(الساقية املياه رفع وأدوات ووسائل نسبيٍّا، بعيدة أماكن من املياه لجلب وذلك طويلة
وربما املنطقة، أنهار عىل عديدة هندسية إنشاءات هناك الحارض الوقت ويف والشادوف).
حتى ١٨٤٠ الخريية القناطر من (ابتداء النيل عىل الهندسية اإلنشاءات مجموعة كانت

العالم. يف األنهار لضبط البرشية املجهودات أكمل من العايل) السد
املنطقة، أنهار من وغريهما والفرات العايص عىل متعددة هندسية إنشاءات وهناك
من مختلفة بدرجات مضبوطة األوسط الرشق أنهار كافة فيه تصبح وقت وسيأتي
وتتعدى املستقبل، يف الناس ماليني وسقاية إلطعام الرشب ومياه الري مياه توفري أجل
تصب التي الصغرية النهرية املجاري إىل الرئيسية األوسط الرشق أنهار الهندسية األعمال
ذات األودية عىل أخرى ومرشوعات إيران، يف حادث هو كما الطبيعية، املنخفضات يف

الرياض. عند حنيفة وادي أو وعسري اليمن أودية مثل املوسمي املائي الترصيف
الجريان ذات واألودية املسايل أو الدائمة األنهار ضبط محاولة عىل األمر يقترص وال
مجاٍر يف بعيدة مسافات األنهار بعض مياه من جزء تحويل إىل يتعداه بل املوسمي،
جر ذلك عىل األمثلة ومن منها، بد ال رضورة تشكل ولكنها مكلفة، عملية وهذه صناعية،
مريوط ري مرشوع ومنطقة التحرير مديرية — البحرية محافظة غرب إىل النيل مياه
ومن جيدة، زراعية أراٍض إىل الصحارى من قدر ذات مساحات وتحويل — الكنتوري
ومرشوعات النقب، وشمال فلسطني سهل من أجزاء لري األردن مياه سحب أيًضا األمثلة

الغور. أرايض من كبرية مساحات لري األردن نهر عىل أخرى عربية
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شخص ١٠٠ من أكثر (١) األوسط. الرشق يف السكانية الكثافة توزيع :(٣٢) خريطة
١–١٠ (٤) شخًصا/كلم٢ ١٠–٥٠ (٣) شخص/كلم٢. ٥٠–١٠٠ (٢) املربع. للكيلومرت

بالسكان. مأهولة غري (٦) شخص/كلم٢ من أقل (٥) أشخاص/كلم٢
يف (أمطار املياه بمصادر العالية والكثافات السكن التزام (٣١) خريطة مع قارن مالحظة:

الصحراوي). اإلقليم يف نهرية ووديان الواحات يف وآبار ينابيع الشمال،

عديدة مساعي نجد الجافة األوسط الرشق دول يف املياه أرصدة تحسني من وملزيد
هذا يف األوىل الدفعة كانت وقد الجوفية، املياه عىل للحصول العلمية األساليب تستخدم
كان فقد الصحراء، جوف يف البرتول عن التنقيب رشكات أعمال عن ناجمة االتجاه
الضخ عمليات يف تحتاجها محلية باطنية مياه مصادر اكتشاف تحاول أن عليها لزاًما
عملية وتنترش البرتويل، الحقل جوار تقوم التي البرشية املستعمرة وألغراض البرتويل،
أجل من للدولة شاملة خطة ضمن السعودية من مختلفة أجزاء يف الحديثة اآلبار دق
يؤخذ ومما الزراعية، األرض مساحات يف األفقي والتوسع الزراعي اقتصادها تدعيم
دوالر مليون مائة نحو خصصت قد ١٩٧٠ عام السعودية امليزانية أن ذلك عىل مؤًرشا
حديثة، ري مرشوعات وإقامة املوجودة، اآلبار لتعميق حكومية استثمارات صورة يف
الزراعية، األرايض عىل تزحف ال حتى — الكثبان — املتحركة الرمال لضبط ومرشوعات
منشآت ثالث أقامت كما الجوفية، مياهها ملصادر شاملة دراسة السعودية الحكومة وتعد

التنفيذ. بسبيل أخرى أربع وهناك البحر، مياه لتحلية
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األرض وزيادة املائية مواردها من االستفادة تحسني سبيل يف إيران تفعله ذلك ومثل
«الوادي مرشوع وكان التنمية، خطة إطار يف كبرية استثمارات برصد وذلك املزروعة،
عىل للحصول األوسط الرشق دول مساعي بني من املرصية الخارجة الواحات يف الجديد»
فإن الجديد، الوادي مرشوع نتائج كانت وأيٍّا الباطنية. املياه بضخ جديدة مياه مصادر
يف هي الباطنية املياه بشئون املختصني الباحثني من عدد اكتسبها التي واملهارة الخربة

كبري. مكسب ذاتها حد
الحصول هي الباطنية املياه استخدام يف التوسع تواجه التي األساسية واملشكلة
التي الباطنية الجيوب من أيٍّ يف الجوفية املياه هل الصعب: للسؤال صحيحة إجابة عىل
جيولوجية مصيدة يف وقعت قديمة (مياه حفرية أم متجددة مياه املياه فيها تُختَزن
السؤال فإن متجددة، املياه كانت فإذا متجددة)؟ غري فهي وبالتايل البرتول، حقول مثل
املصدر من الباطنية املياه جريان ورسعة يقع، وأين املياه، هذه مصدر ماهية هو الثاني
يجب باطنية مياه ضخ أساس عىل زراعي مرشوع أي فإن كله ذلك عىل وبناء البرئ؟ إىل
بحيث سنويٍّا، تُضخ أن يمكن التي املياه كمية تحدد دقيقة حسابات أساس عىل يُبنَى أن
وإذا سنوات، عدة بعد املرشوع معها يتوقف بصورة الباطني املاء مستوى عىل تؤثر ال
يعني ذلك فإن — البطء شديد تجددها أن أو — حفرية عليها ُعثر التي املياه كانت
البحث من املثالية الصورة هذه ولكن املياه، بنضوب ينتهي زمنيٍّا، محدود مرشوع إقامة
املاء، عىل العثور عند اآلبار تَُدق الحاالت غالبية ففي النحو، هذا عىل تتم ال والدراسة
بالنسبة كثرية أحيان يف متبعة نظر وجهة وهذه يكون، ما املائي املخزون عمر وليكن

املتجددة. غري الثروة بمصادر استفادة كليهما ويف املعادن، لتعدين
مع الصور من بصورة متواٍز السكاني الحجم أن نجد األوسط الرشق بالد معظم يف
واملثال املوجودة، املائية املوارد حجم عن السكان عدد فيها يقل دوًال نجد وقد املياه، موارد
عىل السكان ضغط فيها يزيد أخرى دوًال ونجد والعراق، السودان هو ذلك عىل الرئييس
الزيادة أو النقص وهذا وفلسطني، ولبنان مرص يف الحال هو كما املتاحة، املائية املوارد
تعمل وصحية واقتصادية حضارية تفاعالت نتيجة يجيء واملياه السكان تناسب يف
املختلفة العوامل فاعلية زيادة ويمكن التدريجية، الطبيعية بالطرق الدولة داخل من
السكان زيادة أجل من الصحية األحوال وتحسني للتنمية ومرشوعات خطط بوضع
يمكن أخرى وبعبارة السكاني، الضغط مواجهة أجل من أو السكان، قليلة الدول يف
للدولة الرتكيبي الضعف مسببات من بالحد الداخلية القوى توازن عىل املحافظة علميٍّا
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القوى فيها تعكس أخرى أو البرشية الطاقة إىل مفتقرة دولة كانت سواء سياسيٍّا،
املتاحة. املوارد مع التوازن ميزان الضاغطة البرشية

من العراق أو السودان يف قلتهم أو مرص، يف السكان زيادة مشكالت إن وحيث
والصناعي الزراعي اإلنتاج تكثيف — واضحة حلوًال تلك أو لهذه وإن املعروفة، املشكالت
موضوع بالدراسة سنتناول فإننا — والفرات والدجلة النيل ملوارد أحسن واستخدام
اقتصادية عوامل عدة فيهما تؤدي اللتني وفلسطني، لبنان يف واملياه السكان بني التناسب
السكاني الدفع وهذا املحدودة، املائية املوارد عىل السكاني الضغط زيادة إىل وخارجية
نقاط يشكل وبالتايل التوازن، فقدان مشكلة ويضخم املسدود الطريق يشبه ما إىل يقود

املنطقتني. من كلٍّ يف خاص نوع من ضعف

واملياه لبنان (6-3)

املياه وموارد السكان بني متوافق شبه التوازن كان القرن هذا من األول النصف خالل يف
زيادة نحو قليًال يميل كان بل لبنان، يف الزراعة وتكنولوجية للزراعة الصالحة والرتبة
يف والعمل الثروة مناطق إىل دائمة شبه أو دائمة هجرة يف مخرًجا لها تجد سكانية
وتكوين الفلسطينية املشكلة ظهور وبعد واألمريكتني، الفرنسية الغربية وأفريقيا مرص
لعالقات الوحيد الوريث لبنان أصبح واالقتصادية السياسية العربية واملقاطعة إرسائيل

طويلة. فرتة منذ فلسطني تميز كانت التي الرتانزيت وتجارة املوقع
ويرس سهولة يف تمتد — ويافا وحيفا عكا — فلسطني موانئ خلفية كانت وقد
ثم ومن األردن، إىل العريض عامر بن مرج سهل وعرب الواسع الفلسطيني السهل عرب
املوانئ ومن السويس وقناة مرص من الحديدي الخط وبواسطة والعراق، سوريا إىل
وسوريا األردن إىل الفلسطيني السهل عرب بسهولة تنتقل التجارة كانت الفلسطينية،
الرشق يف الداخلية بخلفياتها فلسطني موانئ تربط التي السهول مقابل ويف ولبنان،
بريوت بني والحركة االتصال خطوط أمام طبيعيٍّا عائًقا يقف اللبناني الجبل نجد األوسط
ربط االنتداب فرتة خالل الفرنسيون حاول وقد األوسط، الرشق يف الطبيعية وخلفيتها
شمال يف البحرية والواجهة دمشق بني األخرى السهلة الروابط ومنافسة ودمشق بريوت
يتعرج طويل خط ولكنه ودمشق، بريوت بني الحديدي الخط أُنشئ ثم ومن فلسطني،
فيما سهًال مخرًجا يجد أن يستطيع حتى البقاع يف ويدور الجبلية، االنحدارات من كثريًا
أن الخط هذا ضعف عىل دليل وأكرب الرشقية، الجبال سلسلة عرب ورسغايا الرياق بني
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الخط هذا من ومرات مرات أعظم بحمولة يستأثر ودمشق بريوت بني الربي الطريق
الحديدي.

حاسم) عنرصبرشي (وهي فلسطني يف السياسية األحداث فإن العوائق هذه وبرغم
البرتول أنابيب خطوط نهايات ذلك يف (بما عامة لبنان إىل الرتانزيت تجارة دفعت
يف ينتهي الذي السعودي التابالين وخط تماًما، املحتلة فلسطني يف توقفت التي العراقية
تضاعف وقد اللبنانية، االقتصادية الحياة يف واضح ازدهار ذلك عىل وترتب الزهراني)،
برشية عوامل بفعل كثرية مرات و١٩٦٧ و١٩٦٣ و١٩٥٩ ١٩٥٦ بعد االزدهار هذا

ييل: فيما نوجزها أخرى

العربية الجزيرة شبه دول تجارة من جزء وتحول مرتني السويس قناة إغالق (١)
اللبنانية. البحرية الواجهة إىل

لبنان، يف العقارية واالستثمارات املصارف عىل البرتول دول من رأسمال تدفق (٢)
تكثيف ذلك إىل ويضاف لبنان، تتبعه الذي املحايد الليربايل السيايس املوقف نتيجة وذلك

عامة. بصورة العربي األوسط الرشق ملنطقة الخدمات من وكثري السياحة صناعة
رجال مع االستقرار، عدم نتيجة والعراق، سوريا من القادم املال رأس ساهم (٣)

واالزدهار. والعمالة االستثمارات زيادة يف ولبنان العربية الدول بعض من الخربة
العمران صناعُة فيها تَجتِذب سوًقا لبنان أصبحت البرشية العمالة مجال يف (٤)
املقيمني الفلسطينيني من وخاصة ومهاجرًة، مقيمًة عاملًة أيديًا املوالح وزراعة والطرق

موسمية. عمالة يف يأتون الذين السوريني ومن لبنان، يف
البقاع يف وخاصة حديثة، زراعة إىل كبرية مساحات تحولت االزدهار مع تمشيًا (٥)

والجنوب.
هجرة إىل الخدمات، عىل القائمة اللبنانية املدن يف العمالة فرص أدت ذلك وعكس (٦)
الجبل؛ يف وخاصة الزراعية، الحقول من كثري إىل يتطرق اإلهمال وبدأ والجبل الريف من
املناطق يف ملحوظة حالة (وهذه الفواكه زراعة عائد من أكرب املدن يف العمالة عائد ألن
الرعي الكثريون هجر حيث سويرسا، يف وخاصة األلب، جبال يف حدث مثلما الجبلية

الخدمات). وعمالة الصناعية املدن عمالة إىل والزراعة
من نشاطهم من جزء تحويل إىل إما يتجهون الجبال يف مكثوا الذين وأولئك (٧)
الجديد التكثيف إىل وإما الطابع، سياحي بتعمري واالصطياف السياحة إىل الزراعة
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يف فردية، أو كبرية، رأسمالية استثمارات بواسطة والسهل الجبل يف الزراعي للنشاط
الزراعية. األرض يف العمالة لتثبيت بالنسبة محمود إنتاجي اتجاه وهو الدواجن، مزارع

عالمة وهي لبنان، يف السكان عدد تضاعف العوامل لهذه نتيجة أنه والخالصة
مشكلة أصبحت قد السكانية الزيادة هذه ولكن االقتصادي، باالزدهار مرتبطة صحية
والثاني بريوت، يف خاص وبشكل املدن، يف للسكان الشديد الرتكيز أولهما شقني: ذات
املياه تظهر ثم ومن السكان. وأعداد املياه بني الطبيعي التوازن بكثري تفوق التي الزيادة
فيها تقل التي السنوات يف وخاصة املعارص، اللبناني التحتي البناء يف حساسة كمشكلة

سنويٍّا. والينابيع األنهار تغذي التي األمطار
تثري بطريقة متعادل غري السكاني التوزيع فإن لبنان مساحة صغر من وبالرغم
هما: شديد سكاني تكاثف حولهما يمتد محوران فهناك الحل، عىل تعيص قد مشكالت
بني وخاصة الشام، طريق ومحور وصيدا، طرابلس بني فيما وخاصة الساحيل، السهل
إن إذ غرابة؛ هذا يف وليس بريوت، هي املحورين هذين التقاء ونقطة وشتورا، بريوت
عىل ويتكاثفون الساحل، طول عىل الخصبة الوديان ومصبات السهل يف يتكاثفون السكان
غري النمو أن الغريب ولكن لبنان، عرب الرتانزيت تجارة يحمل الذي الرئييس الطريق طول
اللبنانية االقتصادية الحياة مقدرات من األكرب بالقدر استئثارها نتيجة لبريوت املضبوط
قد التحويلية) الصناعات وبعض البنكية واألعمال والجوية، البحرية الرتانزيت (تجارة
وصيدا جبيل (بني الساحيل السهل من كبري جزء يف السكان نشاط استقطاب إىل أدى
ذات كانت منطقة من تدريجي سكاني تفريغ إىل ذلك أدى وقد التقريب)، وجه عىل
عىل التكالب يف تتمثل الثانية الغريبة والظاهرة محلية، اقتصادية ونشاطات عالية كثافة
السياحية، النشاطات يف موسميٍّا استثماًرا استثمارها أجل من الشام طريق األرايضحول
دائًما، وليس موسمي أنه يعيبه أنه إال الرابح، االستثمار من شكل هذا أن من وبالرغم
أي أو سياسية أحداث أية نتيجة عديدة سنوية لذبذبات معرض ذلك عن فضًال وهو
واالصطياف والسياحة املجاورة، الدول يف أو لبنان يف االستقرار عدم صور من صورة
أسهل وما ،«footless قدم بدون «صناعة تسمى التي الصناعات من — نعلم كما —

األسعار. بارتفاع اإلشاعة مجرد منها مختلفة ألسباب السياح اتجاهات تغري
وبحمدون بريوت بني وفيما السنة، طول بريوت يف السكاني الضغط فإن العموم عىل
مناطق من املياه سحب إىل — إليه أدى فيما — أدى قد الصيفي، السنة نصف خالل
أرضار عنه تسبب مما واملوسمية، الدائمة السكنية الكتلة هذه احتياجات إلشباع عديدة
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احتياجات (بني نوعي توزيع وسوء محدودة، ملياه مكاني توزيع وسوء أخرى، بمناطق
املحدودة. املياه لهذه أيًضا الرشب) واحتياجات الزراعة

تركيز بوجود متوازنة غري أصبحت الجيوبوليتيكية لبنان بنية أن هذا عن نجم وقد
إىل ومؤدية الشام، طريق محور طول وعىل بريوت منطقة يف واملياه واألعمال للناس هائل
التفريغ قوة تتزايد أن الطبيعي ومن واملياه، واألعمال الناس من الدولة من أجزاء تفريغ
هذا من الوسطى املنطقة جذب اتجاه يف والشمالية الجنوبية اللبناني الجبل أطراف يف
اإلقليم يف معدلة وبصورة البقاع يف أيًضا الحال هو وهذا الشام، طريق من قريبًا الجبل

الشام. وطريق بريوت نحو مستمر اتجاه الساحيل:
التخفيف يف راغب بني ما بريوت، نمو مشاكل املختصون فيه يواجه الذي الوقت ويف
يفكر الكبرية، من أكرب لبريوت خطة ويرتب الواقع لألمر مستسلم وبني النمو، هذا من
صيغة إيجاد أجل من املرشوعات من عدد يف اللبنانيني واملفكرين الخربة ذوي بعض
التي األفكار بني ومن رشحه، السابق النحو عىل اختل الذي الجيوبوليتيكي التوازن إلقامة
بريوت مرفأ من الحديدي النقل تحسني أو البقاع، وسط إىل الدويل املطار نقل ُقدِّمت:
من والغرض بريوت، من بدًال الرتانزيت تجارة لحركة التجمع منطقة وجعله البقاع إىل
سكني جذب منطقة وإنشاء الشاحنات، مرور وأعباء التجارية بريوت أعباء تخفيف هذا

املحدود. بريوت سهل إىل بالقياس الرحيب البقاع سهل يف واقتصادي
للبقاع، املتوسط الجغرايف املكان أفضلية إىل تستند التي املقرتحات هذه مقابل ويف
بتوسيع بريوت عن التخفيف منطلقها أخرى، ومخططات ودراسات مقرتحات هناك فإن
عبور بطريق بحمص ترتبط طرابلس وأن خاصة طرابلس يف والتجارة والعمالة الحركة
طريق يف الجبيل البيدر ضهر ممر عبور بمشقة (باملقارنة الطبوجرافية الناحية من سهل
كتلة بني الواسع الطبيعي املمر يف يسري طرابلس-حمص طريق ألن ذلك دمشق)، بريوت
وسط عىل طرابلس ميناء خلفية وتشتمل سوريا، يف العلويني جبال وكتلة لبنان جبل
إىل تمتد واسعة خلفية يف بريوت مع وتشرتك العايص)، نهر (محور السوري املعمور
بريوت أعباء من يخفف سوف ذلك أن يف شك من وليس الخليج،1 دول إىل ثم ومن العراق
من نوع إىل يؤدي األخرى الناحية ومن ناحية، من املياه عىل للضغط جزئيٍّا حالٍّ ويكون
بالرضورة يؤدي ما وهو طرابلس، وتنشيط بتنمية لبنان أقاليم ثقل يف التوازن إعادة
سوف طرابلس-حمص فطريق ومتسع، جديد عمل كسوق طرابلس خلفية تنمية إىل
الطريق، هذا مسار يخرتقه الذي عكار لسهل عمرانية وكثافة اقتصادي نشاط إىل يؤدي
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جنبًا وغريها، الزراعية اإلنتاج أشكال فيه وتتطور ينمو سوف الخصب الكورة وحوض
مدرجاته وزراعات الجميلة، الضخمة األرز كتلة مصايف وتحسني تكثيف مع جنب إىل

ووديانه.
فربغم املائية، لبنان موارد عىل السكاني الضغط ألزمة كله الحل هو هذا وليس
املتوسط ساحل عىل املطر إلقليم بالنسبة مالئم موقع يف أنها إال الدولة مساحة صغر
الجريية الصخور خالل األمطار مياه ترسب عىل الجيولوجي الرتكيب ويساعد الرشقي،
طبيعيٍّا تظهر للمياه جوفية مخازن إىل — لبنان سطح معظم تكوِّن التي — الكريتاسية
من باطنية حواجز وجود عند عاٍل طبيعي ترصيف ذات وينابيع عيون صورة يف
اللبنانية األنهار من كثري تتغذى الينابيع هذه مثل مياه وعىل املسامية، غري الصخور
القرعون سد يمثل التي املختلفة، الهندسية اإلنشاءات وبرغم البقاع، أو البحر إىل املتجهة
واالستثمار والتخطيط الدراسة من مزيد إىل بحاجة لبنان فإن أكربها، الليطاني نهر عىل
عىل الحصول وتكثيف بتنظيم سواء أكفأ، بدرجة اللبنانية املياه فعالية رفع أجل من
البحر إىل املنحدرة اللبنانية األنهار غالبية أن فيه شك ال ومما األنهار، أو الباطني املاء
قليل وترصيف املطر موسم خالل ترصيفرسيع ذات ثم األحواضومن صغرية مبارشة،
يجعل مما عميقة أودية يف تجري — ذلك عن فضًال — وهي الصيف، خالل نادر إىل
وأضخمها طوًال اللبنانية األنهار أكرب الليطاني ويمثل املنال، صعب أمًرا مناسيبها رفع
وجنوب البقاع جنوب يف الزراعية التنمية يف واستثماًرا للحجز مالءمة وأكثرها حوًضا
أي يف الحدود عىل واقًعا نهًرا وليس رصًفا، لبنانيٍّا نهًرا كونه من وبالرغم عامة، لبنان
وقت يف أنه مصدرها سياسية، بمشكالت مقرتن مرشوعاته تنفيذ أن إال مساره، من جزء
مرشوعات تنفيذ تهدد فهي ثم ومن مياهه، من جزء عىل إرسائيل عني كانت األوقات من
خاليًا التهديد هذا يجعل القوى ميزان تغريُّ لكن اللبنانية، األرايض داخل مياهه تستنفد

املحتوى. من
مرشوعات بتنفيذ أقاليمها يف توازن إليجاد جيدة إمكانات لبنان يف عام وجه وعىل
شبيه إىل يتحول أن يمكن الذي الشمايل البقاع من مختلفة أجزاء يف والتعمري للري
وكذلك واإلنتاج، واملتنوع الخصب — املصنع شتورا، الرياق، مثلث — األوسط بالبقاع
وتدبري بتنميتها يمكن جيدة أرصدة وكلها عكار، وسهل لبنان لجنوب بالنسبة الحال

الدولة. قوة يف قوية ركائز تكون أن مياهها وتنظيم
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الجيوبوليتيكي إرسائيل تركيب يف خانقة أزمة املياه (7-3)

النقل ووساطة املاء مصادر بني التوازن من بنوع طويلة فرتة منذ فلسطني تميزت
يف لبنان تشابه املنطقة أصبحت اإلرسائييل االحتالل ومنذ السكان، وأعداد التجاري
عن تماًما تختلف لكنها املياه، موارد عىل السكاني الضغط حيث من أوضاعها بعض
عىل للحصول إرسائيل تقدمها التي الحلول يف جذريٍّا وتختلف الوضع، هذا مسببات

املياه.
يف املائية املوارد أهمية عىل مثاًال إرسائيل من أحسن نجد ال قد الحقيقة ويف
إقامة لتاريخ فاملتتبع املعارصة، السياسية وجغرافيته األوسط الرشق جيوبوليتيكية
واسرتاتيجية العسكري التوسع بني وثيًقا ارتباًطا يجد فلسطني يف الصهيونية الدولة

املياه. مصادر وبني واتجاهاته العدوان
هامش عىل تقع جعلها املتوسط البحر رشق جنوب أقىص يف فلسطني موقع إن
االنتقايل اإلقليم يف تقع فلسطني معظم فإن ثم ومن الشتوية، املمطرة األعاصري مسارات
جعل يف املوقع مع التضاريس أشكال اشرتكت وقد املتوسط، والبحر الصحارى بني
برغم مفاجئة، وشبه رسيعًة تغرياٍت الساقطة، األمطار كمية وخاصة املناخية، التغريات
موفور بمطر يتمتع الساحيل السهل وشمال الجليل فهضبة فلسطني، مساحة صغر
يحوز — وهضبة سهًال — األوسط والقسم سنويٍّا)، مليمرت ٥٠٠ من (أكثر نسبيٍّا
يف األمطار تنعدم تكاد بينما مليمرت)، ٢٥٠–٥٠٠ (متوسط املطر من متذبذبة كمية
موسمية األحواض صغرية قصرية أنهار وباستثناء النقب، وصحراء امليت البحر منطقة
فلسطني، داخل الدائم للري نظام إيجاد يف استثماره يمكن واحًدا نهًرا نجد ال الترصيف،
حدود منطقة يف املنتظم الجريان ذا النهر يمثل أنه إال قرصطوله، فرغم األردن، نهر أما
(يف الرشقية الشيخ جبل سفوح يف تقع الدائمة باملياه تغذيه التي فمنابعه مشرتكة:
ناحية من واألردن سوريا بني حدود كخط النهر ويجري لبنان)، (يف والغربية سوريا)

أخرى. ناحية من الغربية) والضفة (إرسائيل وفلسطني
املمطر القطاع يف ترتكز كانت أنها يجد األوىل الصهيوني االستيطان لحركة واملتتبع
عامر، بن مرج سهل أو الجليل هضبة سفوح أو الساحيل السهل عىل سواء فلسطني، من
(باستثناء كله املمطر بالقسم اليهود اختص ١٩٤٨ عام لفلسطني األول القسم ويف
الجليل احتالل أكملوا ١٩٤٩ عام ويف معظمه، يف النقب عىل باإلضافة الجليل) هضبة
حتى امتد ولسان الغربية للضفة متاخمة كثرية وأجزاء غزة شمال ومنطقة والنقب

.(٣٣ الخريطة (انظر القدس
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(جـ)(ب)(أ)

املياه. وجيوبوليتيكية فلسطني تقسيم :(٣٣) خريطة
اليهودية. املناطق (٢) العربية. املنطقة (١) :١٩٤٨ عام املتحدة األمم تقسيم (أ) خريطة

الطرفني. من لكلٍّ الهجوم أو للدفاع صالحة غري الحدود أن الحظ
املناطق (٣) اليهودية. املناطق (٢) العربية. املناطق (١) :١٩٤٩ فلسطني تقسيم (ب) خريطة
مع األرايض موحدة دولة إنشاء لصالح الحدود بها وعدلت العرب من إرسائيل احتلتها التي

صغرية. جيوب صورة يف العربية املناطق خنق
وذلك ١٩٤٨ املتحدة األمم رسمتها كما للحدود الغريب الشكل إرسائيل صفت (ج) خريطة
املناطق لري ضخم أنابيب خط يف األردن مياه سحب (١) هي: حيوية مرشوعات تنفذ لكي
أنابيب خط إنشاء (٢) النقب. شمال من يسري وجزء الجنوبي، الساحيل السهل من الداخلية
أولهما هدفني: لتحقيق وذلك املتوسط، البحر ساحل إىل العقبة خليج من البرتول لنقل
تصبح ألن كمقدمة والثاني السويس، قناة يف املالحة إىل اللجوء دون بالبرتول إرسائيل إمداد

ومرص. ولبنان سوريا مثل مثلها البرتول ترانزيت دول من إرسائيل
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إحكام عن مختلفة مربرات له فلسطني ووسط شمال يف اإلرسائييل التوسع كان وقد
إىل يهدف النقب كل احتالل من االسرتاتيجي املربر كان فقد النقب، كل عىل قبضتهم
إىل وباإلضافة التوسع، من ملزيد تمهيًدا قسمني، بشطره العربي العالم إضعاف تدعيم
املحيط منطقة مع التجارة اقتصادية: أغراًضا يحقق العقبة وخليج النقب فإن ذلك
عرب املرور إىل اللجوء دون بالبرتول إرسائيل وتموين الرشقية، وأفريقيا آسيا يف الهندي
٤٢ (قطره عسقالن إىل إيالت من أنابيب خط إرسائيل أنشأت ولذلك السويس، قناة
تهدف قد أنها يف شك وال طن)، مليون ١٣ طاقته ،١٩٦٩ عام فيه العمل وبدء بوصة،
(انظر واألردن ولبنان وسوريا مرص مثل البرتول، عبور دول إحدى تكون أن النهاية يف
أنابيب خط طاقة زيادة باإلمكان إن املصادر تقوله ما االحتمال هذا ويربر ،(٣٤ خريطة

السنة! يف طن مليون ٦٠ إىل إيالت-عسقالن
يف املياه اسرتاتيجية عن نابع فهو فلسطني وشمال وسط يف اإلرسائييل التوسع أما
طربية بحرية من املياه يسحب كبري أنبوبي خط إنشاء إىل هدفت التي اإلرسائيلية الخطط
وراء العليا الكنتورات أرايض لري الساحيل السهل يف ويمتد البطوف، منخفض عرب
هذا ويسمى غزة،2 قطاع وراء ما إىل أبيب تل من املمتدة املنطقة وخاصة السهل، هذا
القسم يف الزراعة عصب ويعد «National water Carrier الوطني املياه «ناقل الخط
زراعية، أراٍض إىل أرايضصحراوية حولوا أنهم اليهود لفخر ومثاًرا السهل، من الجنوبي
باستثناء جرداء صحراء الصحراوية األرايض زالت فما الدعاية، قبيل من مجمله يف وهذا

عالية. تكلفة ذات املساحة محدودة مرشوعات
أن اليهودي العربي الرصاع كاد الستينيات أواسط إىل الخمسينيات أواسط فرتة ويف
من لإلفادة عربية هندسية مرشوعات حرب صورة يف األردن، نهر مياه حول فقط يرتكز
إرسائيلية ومرشوعات الرشقي، األردني الغور من كبرية مساحات إرواء يف النهر هذا مياه
األردن، مائية من حصيلتها وزيادة لتدعيم العسكري، االستخدام من الكثري مع مضادة،
١٩٦٧ وبعد سوريا، أو األردن يف سواء االقتصادية، مرشوعاتهم إقامة من العرب ومنع
الحاصباني، نهر مياه يف التحكم من مزيد أجل من لبنان عىل إرسائيل تهديدات تركزت
نهر مياه من جزء عىل بالحصول التلويح إىل تعداه بل األردن، لنهر املنابع من واحد وهو
األردن، إىل ثم ومن الحاصباني إىل الليطاني مياه تحويل والغرض الرصف، الليطاني
ال التي وأحالمها الزراعية ومخططاتها إرسائيل ملرشوعات كبرية حياة جرعة إلعطاء

األردن.3 ترصيف كل عىل استولت ولو حتى تنفذ أن يمكن
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التايل:4 النحو عىل هو إرسائيل يف املتاحة املياه كمية مجموع إن

  مكعب مرت مليون  

ينابيع) ٢٨٠ الياركون، من ٢١٥ األردن، من ٥٠٠) ٩٩٥ دائمة مياه
  ٨٥ الفيضان مياه

تنقيتها) (بعد ١٢٥ املجاري مياه
  ٦٣٥ جوفية مياه

  ١٨٤٠ املجموع

أن وبما للري، مياه مكعب مرت ٨٠٠ إىل يحتاج مربع) مرت ١٠٠٠) الدونم أن وبما
األرض مساحة فإن مكعب مرت مليار ١٫٢ = الزراعة يف تستخدم املياه مجموع من ٪٨٠
ثلث (حوايل دونم مليون ١٫٥ = مكعب مرت ٨٠٠ ÷ مكعب مرت مليار ١٫٢ = املروية

فدان). مليون
دونم). مليون ٤٫٢) املزروعة األرايض من ٪٣٦ تساوي املساحة وهذه

األرض رقعة لتوسيع املتاح املاء استخدام يف نجحت قد إرسائيل أن يف شك وال
التالية: األسباب إىل استند النجاح هذا لكن الجنوبي، الساحل منطقة يف أفقيٍّا املزروعة

.١٩٦٧ بعد وخاصة األردن، منابع من الكثري مياه عىل للحصول السالح استخدام (١)
الجنوب. إىل الشمال من املياه وضغط سحب يف عالية تكنولوجية استخدام (٢)

املياه، يف ممكن اقتصاد أقىص إىل للوصول الري يف «الرش» طريقة استخدم (٣)
بالراحة. الري يف املياه نصف من أكثر تقتصد الوسيلة هذه أن والشائع

تنقيتها. بعد الرشب واستخدامات للري واملجاري الرصف مياه استخدام إعادة (٤)
استثماري. ورأسمال تكنولوجيا امللوحة: تقليل أو البحر مياه تحلية إىل اتجاه (٥)

والزراعة، للرشب السكان بحاجة الوفاء عىل قادرة تعد لم األساليب هذه لكن
ييل: ما رأسها عىل عدة أسباب إىل ذلك ويرجع

املطر، متذبذبة انتقالية منطقة — ذكرنا أن سبق كما — فلسطني منطقة أن أوًال:
الدائمة املياه مصادر عىل بوضوح يؤثر املطر قليلة سنوات عدة تعاقب أن ذلك ومعنى
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إعادة عىل التأثري إىل ويتعداها الينابيع، مياه وعىل والياركون، األردن نهري يف املتمثلة
فلسطني، يف املتاحة الرئيسية املياه أرصدة تكون كلها وهذه الجوفية، الخزانات ملء
«الناقل دعامة يعد الذي الطبيعي الخزان وهي طربية، بحرية فإن ذلك جانب وإىل
١٩٧٢ عامي حدث كما الساقطة األمطار كمية بانخفاض كثريًا تتأثر الوطني»، املائي
نتيجة معروف حد أدنى إىل ١٩٧٣ عام طربية يف املاء منسوب انخفض وقد و١٩٧٣،
الوقت بعض الضخ وقف إىل ذلك أدى وقد املياه، من عائدها وقلة املياه ضخ استمرار
فإن موجزة وبعبارة الشتاء، ألمطار وانتظاًرا البحرية، يف امللوحة نسبة تزداد ال حتى
تطويعه إمكانية عن بعيد بعد وهو املناخ، عنرص عىل تتوقف الحديثة الزراعة أقدار

اإلنسان. رغبات حسب
ذاتها حد يف (وهي الخارجية والفنية املالية املعونات بفضل إرسائيل تمكنت ثانيًا:
استغالل من جذريٍّا) تهديًدا الذاتي النمو يهدد مما وطني منتج بدون عائًدا تمثل
من األعىل الحد إىل للوصول التكاليف باهظ استخدام مع التكنولوجية الكفاءة كل
توسع أقىص بالرش الري بواسطة وحققت املتاحة»، «وغري املتاحة املياه استخدام
املخصصة املياه مقننات يف نقص أي فإن هذا وعىل املروية، األرض مساحة يف ممكن
يف الفور عىل ينعكس — املتاحة املياه مجموع من ٪٨٠ قلنا كما وهي — للزراعة

املنتجة. املحاصيل أو املروية املساحة يف واضح نقص صورة
علميٍّا، ممكن أمر الجوفية املياه ملوحة تقليل أو البحر مياه تحلية إىل االلتجاء أن ثالثًا:
— والخسارة الربح حساب — البحتة االقتصادية الناحية ومن التكاليف، عايل لكنه
ألن حدي؛ عائد دائًما هو النوع، هذا من مكلفة مياه عىل القائمة الزراعة عائد فإن
عدة طبيعية عوامل رهن إنه بل املياه، عىل فقط يعتمد ال فشله أو املحصول نجاح
الرطوبة أو الحرارة درجة يف انخفاض أو ارتفاع فأي البرشي: الضبط عن بعيدة
بفشل كفيلة أوانها غري يف زراعية آفات أو وصقيع برد موجات أو عواصف أية أو
األرض يف حتى — الزراعي اإلنتاج يف الحدوث الدائمة الذبذبة فإن هذا وعىل املحصول،
االستثمارات أن تثبت — األساليب العلمية والزراعة املتوفرة الطبيعية واملياه الخصبة
إال هي ما الزراعة أجل من الجوفية املياه ملوحة تقليل أو البحر مياه تحلية يف العالية
أن يمكن الذي العادي، املال رأس يحتملها مما أكثر بصورة باألخطار محفوف أمر

وربًحا. أمانًا أكثر مرشوعات يف يستثمر
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ينقل الذي األنابيب خط فكفاءة إرسائيل، يف الذاتية العوامل من أخرى مجموعة رابًعا:
وهذا املياه، ترسب زيادة إىل يؤدي مما قلت قد الجنوبي الساحل سهول إىل املياه
فقد ذلك عن وفضًال الصيانة، يف الزراعة رأسمال من جانب تخصيص إىل يدعو أمر
وبني الزراعية املستعمرات بناء يف إرسائيل اسرتاتيجية بني جذري تعارض هناك كان
بناء يف املتبعة األساسية الخطة كانت فقد الري، مياه عىل الحقول حصول سهولة
ثم ومن هجومية، أو دفاعية وحدة تكون أن — وموشيف كيبوتز — املستعمرات
هذه «أمن» بني التعارض من نوع ظهر لهذا عسكرية، ومواقع أماكن إلقامتها اختريت

زراعية. استيطان كمستعمرة االقتصادية وظيفتها وبني املستعمرات
إرسائيل، نجحت التايل: النحو عىل املوقف نلخص أن يمكننا سبق ما عىل وبناء
— حدودها داخل — إمكاناتها سقف إىل الوصول يف عالية، وتكنولوجيا بتكاليف
املتعاقبة؛ الجفاف سني يف اإلنتاجي بالرتاجع مهددة وأصبحت الزراعي، التوسع من
مساعيها إرسائيل شددت ثم ومن محدود، والجوفية السطحية املياه من مخزونها ألن
للجوالن احتاللها باستمرار ولبنان، سوريا من كلٍّ يف األردن منابع عىل للحصول
األدنى الريموك ضفتي احتالل مع لألردن، اللبنانية املنابع ترصيف عىل الفعيل واإلرشاف
األردن، غور يف بالري الخاصة مشاريعهم إقامة من العرب ملنع واألردن سوريا من كلٍّ يف
جعل إىل — الحالية املرحلة يف األقل عىل — يهدف شماًال إرسائيل اتجاه فإن وباختصار
والسبب الفعيل، إرشافها تحت األقل عىل أو إرسائيليٍّا، ملًكا معظمه يف األردن حوض
يف نسبيٍّا فقري لكنه باملياه، نسبيٍّا غني فالشمال فلسطني؛ مقومات طبيعة إىل راجع
الساحيل فالسهل الجنوب، يف تماًما ذلك وعكس الزراعي، للتوسع املطلوبة األرض مساحة
فيه تحتوي الذي الوقت يف املائية مواردها يف فقرية الشمالية النقب وأطراف الجنوبي

للزراعة. القابلة األرض من كبرية مساحات عىل
بدون أخرى عوامل بني من — كعامل املاء يتدخل كيف لنا يتضح النحو هذا وعىل
إلرسائيل، والخارجي الداخيل الجيوبوليتيكي الرتكيب ضعف يف ووزنه قوته له — شك
لتأمني وذلك القوة، باستخدام التهديد أو بالقوة املاء ميزان لتعديل إرسائيل وتسعى
عدد استيعاب من تتمكن لكي الزراعي اإلنتاج اقتصاديات يف مرجوة زيادة أو ثبات
إرسائيل دخلت وهكذا الجيوبوليتيكي. اإلرسائييل البناء دعم بهم يتم املهاجرين من أكرب
زراعية أرض إىل احتياج = لتقويتها جدد مهاجرين إىل بحاجة فهي املفرغة؛ الحلقة
للحصول عسكري توسع = واألنهار األمطار قليلة أرض يف مائية موارد إىل احتياج =
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الحل تكون أن يمكن ال تعاظمت مهما العسكرية والقوة املجاورة، الدول من املاء عىل
= أوقاتها أضعف يف حتى العربية املقاومة وجه يف خاصة الصحيح، أو األمثل أو الوحيد
تستمر أن يمكن فهل عاملي. صدام حد إىل العامليتني القوتني من واحدة إرسائيل استعداء

نهاية؟ ال ما إىل النحو هذا عىل األوضاع
الزمن بني مشرتك حلف هو جيوبوليتيكيٍّا اإلرسائيلية املفرغة الحلقة عىل الرد
— مًعا هما أو اقتصادية حرب أو شاملة حرب — األسلحة بكافة العربية واملقاومة
كل عىل تستويل أن استطاعت إرسائيل أن — مستحيًال — افرتضنا فلو املياه، وموارد
للزراعة اإلجمالية املساحة فإن واألردنية، والسورية اللبنانية بروافده األردن نهر ترصف
من ماليني ستة بنحو هذا (قارن فدان مليون ٠٫٨ املتواضع الرقم إىل ستصل املروية
إىل راجع فهذا باملاء، االهتمام ملاذا أما السنة)، يف مرتني املتوسط يف تُزَرع مرص يف األفدنة
فلسطني يف االقتصادية الحياة أسس تنبني أن الطبيعي من أنه األول العنرص عنرصين:
أن يمكن ال أنها كما الطاقة، وموارد املعدنية الثروة يف فقريًا إقليًما بوصفها الزراعة عىل
الحال كان كما العربية، الرتانزيت تجارة من قدر استيعاب يف املكانية عالقاتها توظف
بسبب وذلك لبنان، يف حاليٍّا الوضع عليه كما هو أو املايض، يف العربية فلسطني يف
من جزء عىل باعتدائهم وشعوبًا، قادة العرب نفسية يف دفًعا اليهود دفعه الذي العداء
لليهود العايل التكنولوجي املستوى وبرغم الجئني، إىل أصحابه وتحويل العربي الوطن
االقتصادي النشاط من كبري قدر تحويل يمكن ال فإنه األوروبي، العالم من املهاجرين
فإن وأخريًا منتجاتها، دون مغلق املجاور الطبيعي السوق ألن الصناعة؛ إىل إرسائيل يف
الرشقية البالد من اليهود املهاجرين إرسائيل فيه وظفت الذي املجال تكون الزراعة
ماهرة. غري عمالة مجموعهم يف ويكونون متخلف تعليمي مستوى عىل وهم والعربية،

عنرص إرسائيل جيوبوليتيكية يف والزراعة املاء أهمية ن يكوِّ الذي الثاني والعنرص
األرايض ملكية من حرموا أوروبا، يف وخاصة اليهود، تفرق فمنذ ودعائي، نفساني
الدعوة استغلت وقد اليهود)، حارة =) «الجتو» حبيس معظمهم وعاش الزراعية
— األسطوري الوطن إىل الحنني مع جنب إىل جنبًا — النفسية املشاعر هذه الصهيونية
يف غاليًا إرسائيل تكلفت وقد األرض، يف ثابتة جذوًرا للناس تعطي الزراعة أن باعتبار
يسيل التي األرض إىل فلسطني تحويل شعار تحت قامت التي الدعوة هذه تحقيق سبيل
كما التكلفة الشديد النحو عىل اإلرسائييل الزراعي التوسع نجح وقد والعسل، اللبن فيها
املساحة زيادة عن إرسائيل تنرشها التي باألرقام التسليم افرتضنا ولو رأينا، أن سبق
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فدان مليون إىل فدان ألف ٤٠٠ (من ١٩٤٨ قبل عليه كانت عما ونصف مرتني املزروعة
أيًضا نحسب أن يجب فإنه الري) عىل قائمة وزراعة جافة وزراعة مطرية زراعية أراٍض
الطاقة زيادة فمجرد ونصف، ضعفني من أكثر إىل نفسها الفرتة يف السكان عدد زيادة
البرشية الطاقة هذه نوعية عن صفًحا ضاربني الزراعية، الرقعة بزيادة كفيل البرشية

ترصفها. تحت توجد التي االستثمارية األموال ورءوس التكنولوجي أدائها ومستوى
إرسائيل، يف الزراعي اإلنتاج فخر هي املوالح وصادرات إنتاج أن املعروف ومن
دوالر، مليون ١٢٤ صادراتها قيمة وكانت ،١٩٧١ عام طن مليون ١٫٥ اإلنتاج بلغ فقد
قدرها زيادة تساوي املساحة وهذه دونم، ألف ٤٢٥ موالح املزروعة األرض ومساحة
آخر ١٩٣٩ أرقام وتمثل ،١٩٣٩ عام فلسطني يف العربية املوالح ملساحة بالنسبة ٪١٤١
وداللة الصادرات، أسواق وتنكمش الثانية العاملية الحرب تندلع أن قبل العادية األرقام
إال تزد لم الرئييس املحصول هذا مساحة فإن الصهيونية الدعاية برغم أنه األرقام هذه
زالت ال الطبيعية الظروف بأن يشهد وهذا قبل! من األمور عليه كانت عما ٪٤٠ بمقدار
املياه وأن خاصة، والزراعي عامة األويل اإلنتاج مجاالت يف واملال التكنولوجيا من أكرب قوة

الدول. بناء يف حيوي عنرص قاطبة األوسط الرشق يف

الرشق السيايسلدول البناء يف وضعف قوة مصدر الجيولوجي الرتكيب (4)
األوسط

الرتكيب ضعف أو قوة يف فعاليته له عنًرصا الصخري والرتكيب الجيولوجية البنية تشكل
الرشق يف بنيوية نطاقات ثالثة هناك التعميم وجه وعىل األوسط، الرشق يف السيايس

التايل: النحو عىل الجنوب إىل الشمال من متتابعة األوسط

وأفغانستان، وإيران تركيا معظم عىل ويشتمل الشمال، يف االلتوائية الجبال نطاق (١)
املتوسط البحر لساحل املوازية الجبال (سلسلة العربي العالم يف محدودة امتدادات وله

املعادن. وجود باحتماالت النطاق هذا ويتميز عمان)، يف األخرض والجبل الرشقي
العالم أجزء معظم عىل ويشتمل والجريية، الرملية اإلرسابية الصخور نطاق (٢)
بنيوية تركيبات نتيجة — يحتوي بأنه النطاق هذا ويتميز األوسط، الرشق يف العربي
التكوينات بعض فيه توجد كما العالم، يف معروف للبرتول مخزن أكرب عىل — خاصة

والبوتاس. الفوسفات وخاصة االقتصادية، القيمة ذات الجيولوجية
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إثيوبيا إىل السودان من الجنوب يف يمتد الذي القديمة البلورية الصخور نطاق (٣)
الصخري التكوين مع متداخلة ألسنة يف ويمتد العربية، الجزيرة وجنوب والصومال
البلوري الرتكيب هذا من أجزاء ويف األحمر، والبحر والحجاز نجد يف األحدث اإلرسابي
النوع هذا ويظهر القديم، الصخري الرتكيب غطت بركانية وتكوينات انكسارات حدثت
الفيضية اإلرسابات غطت أخرى مناطق ويف والحجاز، واليمن إثيوبيا يف الرتكيب من
فقري عامة البلوري والتكوين السودان، يف النيل حوض يف الحال هو كما البلوري، التكوين
لالنكسارات نتيجة معدنية خامات تظهر حيث صغرية جيوب يف إال املعدنية، الثروة يف

األحمر. البحر جبال يف والنحاس الحديد أو السويس، خليج كبرتول والفوارق،

يف األوسط الرشق جيوبوليتيكية عىل الجيولوجي الرتكيب نتائج أهم وترتكز
موضوعني:

ركائز وهما الفيضية، السهول وبناء والجويف، السطحي املائي الترصيف نمط (١)
املستقرة. الحياة

االقتصادي والنشاط الصناعة أسس أهم من واحدة وهي التعدينية، الثروة (٢)
الحديث.

الفيضية والسهول والجوفية السطحية املياه تكوين (1-4)

فيما تُحَرص التي العالية، الجبلية السالسل وجود يتصادف الشمايل االلتوائي النطاق يف
األمطار من نسبيٍّا كبرية كمية مع وإيران، وكردستان كاألناضول واسعة هضاب بينها
بعض مع املطر عىل يعتمدان األساس، يف والرعي، الزراعة أن ذلك عىل ويرتتب الساقطة،
وتكون الطاقة، وتوليد املياه تخزين أجل من األنهار عىل تقام التي الهندسية املرشوعات
أودية لنفسها وتحفر فيضانها موسم يف التيار رسيعة الجبلية املناطق هذه يف األنهار
التي الوحيدة واألماكن محدود، بقدر إال استغاللها ب تُصعِّ عوامل وكلها وضيقة، عميقة
السهول اتجاه يف الجبال من خروجها عند هي األنهار هذه من فيها اإلفادة يمكن
بإرساباتها، األنهار، تصنع املناطق هذه ويف الهضاب، يف املقفلة املنخفضات أو الساحلية
ولبنان وسوريا تركيا يف الساحلية السهول ولكن الجيدة، للزراعة مؤهلة فيضية أودية
املطلة الغربية تركيا سهول باستثناء ضيقة سهول كلها اإليراني قزوين بحر وساحل
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منخفضات إىل األنهار مياه تنحدر وأفغانستان إيران ويف مرمرة، وبحر إيجه بحر عىل
فإنها االنحدار، ورسيعة قصرية عادة األنهار هذه إن وحيث كبرية، أو صغرية داخلية
إرسابية وأحواًضا داخلية دلتاوات مكونة بإرساباتها، وتلقي قوتها تفقد ما رسعان
وأصفهان ومشهد قم مثل الكبرية، الواحات حياة قامت األحواض هذه مثل ويف غنية،
الواحات هذه كانت وقد أفغانستان، يف وقندهار رشيف ومزار وهرات إيران، يف وشرياز
حلب وتمثل كبري، إقليمي امتداد ذات أو محلية سياسية وسلطات إلمارات قواعد الكبرية
ترصيف تتلقى واحات فهي العربي، األوسط الرشق يف الظاهرة هذه وبعلبك ودمشق
دمشق — الرشقية والسلسلة — حلب — طوروس جبال من رسيعة صغرية أنهار
رشح إىل طويلة زمنية فرتة خالل يف السيايس وحلب دمشق دور يحتاج وال — وبعلبك

تنويه. أو
إىل تؤدي االلتوائي الجبيل النطاق هذا يف الصخور مسامية فإن ذلك إىل وباإلضافة
تركيبًا صادف ما إذا بعضها ويظهر الصخرية، الرتكيبات داخل األمطار مياه ترسب
مناطق يف املستقرة الحياة مصدر بدورها ن تكوِّ وينابيع عيون صورة يف معينًا، بنيويٍّا

ظهورها.
يتسم فإنه العربي العالم جنوب يف القديم البلوري الصخري الرتكيب نطاق أما
وال سطوحها، عىل رسيًعا تجري فاألنهار ولهذا الرتكيب، صلبة املسامية قليلة بصخور
الشمايل، االلتوائي النطاق يف تحدث التي بالدرجة وأوديتها مجاريها تعمق أن تستطيع
فإنه الجافة، املنطقة داخل يف يقع األوسط الرشق يف القديم الرتكيب غالبية أن وبما
ويف األحمر، البحر جبال أو الحجاز أو نجد يف سواء دائم، سطحي جريان أي إىل يفتقر
تسقط التي املياه تتجمع أن يمكن البلوري النطاق داخل اإلرسابية الحوضية املناطق
يف الحال هو كما الواحات، يف الحياة مصادر بذلك ن وتكوِّ منتظمة، غري سيول هيئة عىل
التكوينات التقاء مناطق يف الواحات ظهور يكثر أنه واملالحظ نجد، أو الحجاز واحات
السيول، تلك مسارات يف وقليل خشن نباتي بنمو السيول وتسمح باإلرسابية، البلورية
يرتكز النمط وهذا األودية، هذه طول عىل املتنقل الرعي نمط ظهور عىل يساعد مما
الذي الحيوي املجال األودية هذه تصبح بحيث القريبة، الواحات يف دائم سكن عىل عادة

الراعي. فيه يتنقل
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البرتول). (بدون األوسط الرشق يف املعدنية الثروة :(٣٤) خريطة

ويكاد األساسية، السمة هو الجفاف فإن األوسط الحديث اإلرسابي النطاق يف أما
وديانًا مكونة الصغرية أو الكبرية األنهار بها تمر التي املناطق يف إال ينعدم أن السكن
الصحراوي، النطاق عن خارجة مناطق بمياه تأتي عادة األنهار وهذه خصبة، وتربة
وزاجروس، كردستان يف االلتوائية الجبال بترصيف يأتيان وروافدهما والفرات فالدجلة
األوسط، الرشق يف الفيضية السهول أوسع كان وربما فسيًحا، فيضيٍّا سهًال مًعا ويكوِّنان
االستوائية املنطقتني بمياه النيل ويأتي البنجاب، وسهل الجنوبي السودان سهل باستثناء
بفضل «وذلك العالم، يف أمثاله أخصب كان ربما فيضيٍّا واديًا ن ويكوِّ الحبشية واملوسمية
يف تتمثل صغرية فيضية مناطق وهناك الحبشية». الهضبة من غنية بركانية تربة نقل
يف وهلمند السودان رشق يف والجاش طوكر دلتا مثل قصرية ألنهار الداخلية الدلتاوات
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مناطق أكثف تمثل السهول هذه غالبية فإن املنطقة، يف العام الجفاف ورغم أفغانستان،
السهول هذه كانت وقد الخصبة، والرتبة الدائمة املياه بفضل األوسط الرشق يف العمران
بحرية السهول هذه فيها توجد التي الدول وتتمتع القديمة، العليا للحضارات مهًدا
واردات عىل اعتمادها وعدم الغذاء، من املحيل إنتاجها إىل بالنظر كبريين واستقالل

للدول. الذاتية القوى يدعم أمر وهو الخارج، من غذائية

الحديث اإلنتاجي والتوازن التعدين (2-4)

الجيولوجي الرتكيب بني الربط يف الشائع الشق وهي املعدنية، بالثروة يختص فيما
املعادن يف فقرية األوسط الرشق بالد معظم نجد فإننا الطبيعية، الثروة ومصادر
يف وجوده يكثر الذي البرتول، لكن العالم، يف الرئيسية التعدينية األقاليم إىل بالقياس
الرشق يف موجود هو ما فإن العموم وعىل املتعادل، غري امليزان هذا يعدل األوسط، الرشق
مناطق ويف وإيران، تركيا يف االلتوائي الجبيل النطاق يف أساًسا يظهر معادن من األوسط
مرص يف وخاصة القديم، البلوري النطاق يف الرتكيبي التداخل مناطق أو االنكسارات

.(٣٤ الخريطة (انظر والسعودية
التعدينية لثروتها استغالًال وأكثرها غنًى، األوسط الرشق دول أكثر تركيا وتعد
الفحم من (نوع اللجنايت وفحم طن) مليون ٨) للفحم إنتاج أكرب ففيها املتعددة،
مليون نصف نحو مقابل طن مليون ٢٫٥) والحديد سنويٍّا)، طن مليوني نحو الرديء،
ألف ٩١٦) الكروم معدن إنتاج يف العالم دول أكرب إحدى تركيا وتعد مرص)، يف طن
أواخر يف ألًفا خمسني إىل ترتفع أن يُنتَظر طن ألف عرشين النحاس من وتنتج طن)،
ألف ٦٨٣) األوسط الرشق دول مرص تتصدر املنجنيز معدن إنتاج ويف السبعينيات،
ففي الفوسفات، إنتاج عىل واألردن مرص وتتنافس لرتكيا)، طن ألف ١٣ مقابل طن
بلغ األردن ويف الحرب، بتأثري انخفض ثم طن مليون ١٫٤ املرصي اإلنتاج كان ١٩٦٨
وما ١٩٧١ عام املليون من ٠٫٦ نحو إىل انخفض ثم ،١٩٦٨ عام طن مليون ١٫١ اإلنتاج
جيدة معدنية ثروة السعودية اململكة ويف األردنية، السورية الحدود إغالق نتيجة تالها
األحمر، البحر ساحل من بالقرب الحجاز يف الجيد الحديد مناجم وخاصة مستغلة، غري
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العاملي، باملقياس الرئيسية التعدين مناطق تدخل ال األوسط الرشق دول أن من وبالرغم
االقتصادية النشاطات لتنويع بها بأس ال ركيزة يكوِّن معادن من موجود هو ما فإن
االكتفاء بعض إىل ويؤدي املتزايدين، السكان تمتص صناعات بعض ويقيم الدولة، يف
وإيران. ومرص تركيا يف توجد التي الثقيلة والصلب الحديد صناعة ذلك مثال الذاتي،

الرشق يف محليٍّا املتكاملة الصناعة هي الرتكية والصلب الحديد صناعة ولعل
وإيران مرص يف أما الصناعة، هذه نفقات يقلل املحيل والفحم الحديد فإنتاج األوسط،
إىل تحتاج — السوفيتية باملعونة وأصفهان حلوان يف أُنشئت التي — الصناعة هذه فإن
الدول تعطي الثقيلة الصناعات هذه مثل فإن ذلك وبرغم الخارج، من املستورد الفحم
التقريبية املئوية النسب وتؤكد األرضية، قوتها مصادر يف جيوبوليتيكي توازن بداية

الحقيقة: هذه التالية

مئوية). (نسب GDP العام املحيل اإلنتاج يف الرئيسية االقتصاد قطاعات مساهمة :2-3 جدول

١٩٦٩ مرص ١٩٧٢ إيران ١٩٧٠ تركيا االقتصاد قطاع

٣٠ ١٥ ٣٣ الزراعة
٢١ ١٤ ٢٠ والصناعة التعدين
  ٢٩   البرتول

ففي املختلفة، التحويلية الصناعات لتنشيط متزايد اتجاه وغريها الدول هذه ويف
العرشية الخطة أن ذلك مثال مرات، عدة الصناعي اإلنتاج أرقام مضاعفة إىل اتجاه مرص
٣٫٦ من واألسمنت طن، مليوني إىل طن مليون نصف من الصلب إنتاج زيادة إىل تهدف
ماليني، إىل٤٫٥ طن مليون ١٫٦ من الزراعية واملخصبات ماليني، ستة إىل طن ماليني
آالف سبعة من الكهربائية والطاقة مليونًا، ١٦ إىل طن مليون ٢٫٥ من البرتولية واملنتجات
صناعات بني من واألملونيوم الفسفور مجمع عن فضًال هذا ألًفا، ١٩ إىل س و ك مليون
إنتاج مضاعفة إىل وترمي ،١٩٦٩ بتنفيذها بُِدئَ طموحة خطة إيران ويف جديدة، أخرى
وثالث للنحاس، وآخر للرصاص مصنع وإنشاء األطنان، من ماليني أربعة إىل الصلب
توزيع الخطة وتشمل اآلالت، من وغريها والجرارات الزراعية لآلالت ومصنع لألملونيوم،
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وذلك وشرياز» واألهواز وتربيز وأصفهان طهران «حول مختلفة مناطق عىل الصناعة
الدولة. أقاليم يف توازن إليجاد

البرتول جيوبوليتيكية (3-4)

تعدينية موارد إىل تفتقر التي الدول يف األوسط الرشق يف للبرتول الرئييس اإلنتاج يتوزع
زيادته واحتماالت مرص يف معروف البرتول فإن ذلك ومع إيران، باستثناء وذلك أخرى،
يف البرتول ظهر وكذلك الغربي، والساحل السويس خليج منطقتي يف كبرية اإلنتاجية
الرشق برتول ويرتكز الكمية، محدود يزال ال لكنه تركيا، يف دجلة أعايل يف الستينيات
إىل العراقية الفيضية والسهول العربي والخليج عمان خليج من يمتد نطاق يف األوسط
واحتماالت برقة، يف كبرية بكمية يظهر ذلك جانب وإىل وتركيا، سوريا يف دجلة أعايل
خليج من آخر نطاق ظهور إىل تؤدي أن يمكن مرص شمال يف كبرية بكميات وجوده

و٣٦). ٣٥ الخريطتني (انظر ليبيا يف رست خليج حتى السويس

اإلنتاج أماكن بني العبور دول األوسط. الرشق يف البرتول جيوبوليتيكية :(٣٥) خريطة
االستهالك. وسوق

تناولت لها، حرص ال وبحوث ومقاالت بكتابات األوسط الرشق برتول حظي وقد
البرتول عوائد مدخرات – االحتياطي – التسويق – النقل – اإلنتاج البرتول: مظاهر كل
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األوسط الرشق تطوير وعىل الطاقة تجارة يف العالم عىل واالقتصادية االجتماعية آثاره –
الكتلة (بدون املتقدمة الدول بكافة األوسط الرشق تربط التي الحيوية العالقة –
وأصبح معروف هو ما أو ُكتب، ما إعادة النية يف وليس املتبادلة، وتأثرياتها االشرتاكية)
مجموعة من نستخلصه أن يمكن ما عىل االستطاعة قدر سنركز لكننا شائعة، حقائق

األوسط. الرشق أقدار عىل املعروفة البرتول حقائق
أو رضورية «مصلحة» فهو األطراف، متعدد معقد شائك موضوع البرتول إن
إليه، تحتاج التي الصناعية الدول غري دول أرايض يف يقع إنتاجه فائض ألن إلزامية،

التالية: املبسطة القضايا يف املوقف نلخص أن يمكن ثم ومن

نامية). دول كلها السوفيتي، واالتحاد املتحدة الواليات (باستثناء املنتجة الدول (أ)

الوطنية. سيادتها تحت مياه أو أراٍض يف توجد التي الثروة موارد ملكية (١)
االتفاق. إلغاء وحقوق املنتجة، الرشكات مع اتفاقات عقد حقوق ملكية (٢)

مصالحها. حسب تخفيضالضخ أو حقولها من البرتول ضخ زيادة حقوق ملكية (٣)
الخام. البرتول أسعار تثبيت أو رفع حقوق (٤)

بالتفاوض. أراضيها يف باإلنتاج القائمة الرشكات من عوائدها رفع حقوق (٥)
األوبك. منظمة خالل من العاملية األسعار رفع حقوق (٦)

املمنوحة. البرتولية االمتيازات تأميم حقوق (٧)

متقدمة). دول (غالبيتها املستهلكة الدول (ب)

الفائض. ذات النامية الدول يف باإلنتاج القائمة الرشكات تمتلك (١)
البرتول. وضخ التنقيب يف التكنولوجية والخربة االستثماري، املال رأس تمتلك (٢)

وأنبوبيٍّا. بحريٍّا البرتول نقل وسائل من الساحقة الغالبية تمتلك (٣)
العالم. يف البرتولية التكريرية الطاقة من الساحقة الغالبية تمتلك (٤)

النامية. الدول من الخام إنتاج كل يستوعب الذي الرئييس السوق تمتلك (٥)

300



األوسط الرشق دول مقومات بعض

والدول املنتجة الدول بني العالقة حقائق التالية األرقام مجموعة وتوضح
املستهلكة:5

الخام البرتول إنتاج من ونصيبها األوسط الرشق يف األجنبية اإلنتاج رشكات (أ)
.١٩٧١ مئوية) (نسب

الدولة إنتاج مجموع
طن) (مليون

غريها
(٤)

فرنسا
(٣)

الرشكات
اإلنجليزية

(٢)

الرشكات
األمريكية

(١)

الدولة

٢٢٧ ١١٫٧ ٥٫٥ ٤٩٫٩ ٣٢٫٠ إيران
٢٢٢       ١٠٠٫٠ السعودية
١٥٩ ٥٣٫٥   ١٥٫٨ ٣٠٫٦ (٥) ليبيا
١٤٥     ٥٠٫٠ ٥٠٫٠ الكويت
٨٣ ٥٫١ ٢٣٫٧ ٤٧٫٥ ٢٣٫٧ العراق

(٥)
٤٤ ٣٫٢ ٢٧٫٤ ٥٤٫٦ ١٤٫٦ ظبي أبو
٢٦ ١٠٠٫٠٠       املنطقة

املحايدة
٢٠ ٢٫٥ ١٢٫٠ ٧٤٫٥ ١١٫٠ قطر

٩٢٤٫٢ ١٤٤٫٠٠ ٤٦٫٨ ٢٨٩٫٢ ٤٤٤٫٢ كمية
البرتول
(مليون
طن)

  ٪١٥٫٥ ٪٥٫٢ ٪٣١٫٣ ٪٤٨ من ٪
البرتول
املنتج
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مالحظات:

نيوجريس)، (ستاندرد أسو مساهمتها: ترتيب حسب التالية الرشكات تشمل (١)
األوىل الثالث الرشكات وتتقاسم موبل. جلف، تكساكو، كاليفورنيا)، (ستاندرد سوكال
يف ٪٥٠ بنسبة جلف رشكة وتدخل ،(٪١٠) موبل + لكل) ٪٣٠) السعودية برتول
وتدخل ،(٪٥) حوايل األخرى والرشكات (٪١٦) املجموعة أسو تتصدر ليبيا ويف الكويت،
.(٪٦٫٥) حوايل متساوية بنسب اإليراني البرتول كونسورتيوم يف األربعة الرشكات كل

(إنجليزية شل داتش ورويال للبرتول) (الربيطانية ب ب رشكتي تشمل (٢)
وتحتكر ،٪٩ نحو وشل األوسط الرشق برتول من ٪٢٢ نحو ب ب وتنتج وهولندية)
متساويًا نصيبًا الرشكتان وتنتج ،٪١٣ نحو وشل إيران، برتول إنتاج من ٪٣٧ ب ب
قطر يف اإلنتاج وشل ،(٪٤٠) ظبي أبو يف اإلنتاج ب ب وتتصدر (٪٢٣٫٧٥) العراق يف

.(٪٦٢٫٥)

ضعيفة. تكرير وطاقة كبري إنتاج األوسط. الرشق يف البرتول صناعة :(٣٦) خريطة
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يف هو إلنتاجها مجال وأكرب ،C F P للبرتول الفرنسية بالرشكة فرنسا تتمثل (٣)
ظبي. وأبو العراق

تاريخي كرشيك جولبنكيان نصيب و٥٪ يابانية رشكات مجموعة عىل تشتمل (٤)
يجب الحقيقة يف وهي وقطر، ظبي وأبو العراق يف الهولندية اإلنجليزية الرشكات يف
املذكورة غري أمريكية رشكات توجد ليبيا ويف الذكر، السابقة الرشكات إنتاج تدخل أن
و«إيراب» اإليطالية «إيني» رشكة جانب إىل وغريها، وفليبس وأمكو وهنت (أوكسدنتال

الفرنسية).
اإلنجليزية. العراق برتول رشكة العراق وأممت اإلنجليزية، الرشكات ليبيا أممت (٥)

.(١٩٧٠) البحرية الناقالت ملكية (ب)

العالم ناقالت حمولة من ٪ طن مليون  

٣١٫٧ ٢٧٫٣ وبنما* ليبرييا وأسطول املتحدة الواليات
٤٦٫٠ ٣٩٫٥ الغربية† أوروبا
١٠٫٧ ٩٫٣ اليابان
٨٨٫٥ ٧٦٫٠ للبرتول املستهلكة الدول مجموع
  ٨٦٫١ العاملية الناقالت أسطول حمولة

بنما ،٥٫٤ املتحدة الواليات ،٢٢٫٥ ليبرييا للناقالت): العاملية الحمولة من ٪) الثالث الدول هذه نصيب *
.٣٫٨

،١٠٫٣ النرويج ،١٤٫٠ بريطانيا للناقالت): العاملية الحمولة من ٪) الغربية أوروبا دول نصيب †
الدانمرك ،١٫٦ إسبانيا ،١٫٩ أملانيا ،١٫٩ السويد ،٢٫٣ هولندا ،٣٫١ إيطاليا ،٤٫٠ فرنسا ،٤٫٥ اليونان

.٠٫٣ الربتغال ،٠٫٣ بلجيكا ،١٫٥

.(١٩٧٢) التكرير طاقة ملكية (ج)

(الواليات العاملية التكرير طاقة من ٪٧٣ األوسط الرشق لبرتول املستهلكة الدول (١)
.(٪٨ اليابان ،٪٣٥ الغربية أوروبا ،٪٣٠ وكندا املتحدة

العاملية. التكرير طاقة من ٪٥٫٥ األوسط الرشق دول (٢)
أجنبية. لرشكات ملك األوسط الرشق يف التكرير طاقة من ٪٨٢ (٣)

والعراق مرص يف (أساًسا حكومية األوسط الرشق يف التكرير طاقة من ٪١٨ (٤)
وسوريا).
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.(١٩٧٠) األوسط الرشق برتول حركة (د)

مجموع
الصادر

املتحدة الواليات اليابان الغربية أوروبا املصدر/االتجاه

مليون
طن

٪ طن مليون ٪ طن مليون ٪ طن مليون  

٦٣١ ١٫٥ ٩ ٢٨٫٠ ١٧٣ ٥٠ ٣٠٩ األوسط الرشق
الخليج (دول القلب

كلها)
٢٣٢ ١٫٨ ٤ ٠٫٨ ٢ ٩٥ ٢٢٠ أفريقيا شمال

املستهلكة الدول قبضة واضًحا يبدو أنه يف الجداول هذه نتائج نلخص أن ويمكن
القبضة هذه مقابل ولكن التسويق، إىل اإلنتاج من األوسط، الرشق يف املنتجة الدول عىل
هذه كل عىل يعلو الذي األساس» «حق وحدها تمتلك املنتجة الدول فإن االحتكارية
النامية، املنتجة والدول املتقدمة املستهلكة الدول بني املتعادلة غري املتشابكة العالقات
الدول هذه سيادة (٢) النفط. لحقول الجغرايف املكان (١) عىل: مبني هذا األساس وحق
األساس حق أن إال قانونية، غري أخرى وبطرق قانونيٍّا الدول تنازع وبرغم النامية.
امتيازات من الصور بكافة البرتولية حقولها يف الترصف ممارسة املنتجة للدول يضمن
تقليل أو وقف إىل متزايد برتويل ضخ ومن شامل، أو جزئي تأميم إىل مشاركة وعقود
الدول لكل حق املوارد عىل املحافظة — االقتصادية ملصالحها مناسبًا تراه حسبما الضخ

السياسية. مصالحها أو — الطبيعية مواردها يف
مثله الحقوق، هذه لكل — مجردة صورة يف — يخضع البرتول كون من وبالرغم
اقتصاديٍّا البرتول، أن إال الطبيعية، املوارد أو املكاني املوقع هبات استخدام مثل ذلك يف

إنه: إذ الجوانب؛ متعددة مسألة يشكل وجيوبوليتيكيٍّا،

قد الفحم، إىل بالقياس استخدامه ونظافة نقله ملرونة ونتيجة الخمسينيات، منذ (١)
الغاز مع السبيل هذا يسلك يزال ال وهو العالم، يف املتاحة الطاقة مصادر عىل تفوق

البرتول. عىل منها كبري جانب يف الحديثة الصناعة تكيفت وبذلك الطبيعي،6
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والخشب الفحم وسوالر) وديزل وكريوسني (بنزين بمشتقاته البرتول طرد (٢)
النقل وسائل أن عليها وزاد والسفن)، (القطار البخارية النقل وسائل يف محركة كطاقة

والطائرة. السيارة وخاصة البرتول، عرص وليدة هي الحديثة
الصناعات لبعض وخامة للطاقة، مصدًرا أصبح قد البرتول فإن هذا عىل بناء (٣)
،١٩٧٣ (أواخر الطاقة أزمة خالل ويف قصرية، فرتة يف له بديل إيجاد يصعب الهامة،7
املعركة يف كسالح البرتول ضخ املنتجة العربية الدول خفضت حينما (١٩٧٤ أوائل
الصناعة أرباب تساءل الغربية، الدول من ومسانديها العاملية الصهيونية ضد العربية
ظهر «كاريكاتري» التساؤل هذا عىل الرد أبلغ وكان ملًكا؟ الفحم يعود هل كثريًا: الغربية
تجر مدخنة ذات سيارة عن عبارة (١٩٧٣ ديسمرب ٣) األملانية «درشبيجل» مجلة يف
غالية إىل الفحم ينقل (عطشجي) فيها واقف وشخص بالفحم محملة مقطورة وراءها

السيارة! مؤخرة يف

فإن البرتول» «عرص يسمى أن يمكن الذي الحايل، لعرصنا املواصفات هذه إزاء
املستهلكة بالدول أو وحدها املنتجة بالدول متعلقة مشكلة تصبح ال البرتول مشكلة

وحدها.
الخفض نتيجة جذورها من اهتزت قد املستهلكة الصناعية الدول أن يف شك وال
فقط ليس اسرتاتيجيٍّا، البرتول العرب استخدم وقد «فقط»، العربي للبرتول «املحدود»
جوهر هو باب لفتح ولكن الغربي، اإلرسائييل اإلمربيايل التوسع ضد املعركة من كجزء
ُفِتحت الطاقة فمشكلة النامي، العالم مع املتعادلة غري وعالقاته الصناعي العالم مشكالت
الواليات املشرتكة، السوق الغربية، أوروبا العاملية: املستويات شتى عىل واملناقشة للدرس
والدول العربية الدول واشرتكت املتحدة، األمم منرب عىل نوقشت وأخريًا وأوروبا، املتحدة
مختلفتني: زاويتني من تنبع كانت املناقشات هذه ولكن والحوار، املناقشة يف النامية
مقبولة غري آراء ظهرت خاللها (ومن الطاقة موارد تأمني عن تتكلم الصناعية الدول
نادت تطرًفا اآلراء وأكثر منها، للفائض املنتجة الدول سيادة عن الطاقة فصل تريد
تتكلم النامية والدول عتيق)، إمربيايل تعبري — شك بال — وهو الطاقة، مصادر باحتالل
والنامي. املتقدم العاملني بني التكنولوجية الهوة وعن املوارد، أشكال كافة مناقشة عن
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الحصول هو العربية للدول األسايس الطلب كان الجيوبوليتيكية البرتول معركة ويف
ظهر وهكذا للبرتول. كمقابل — التنمية أجل من التكنولوجية والخربات املقومات عىل
مواجهة — للبرتول املنتجة الدول يف األساس» «حق ممارسة خالل ومن — مرة ألول
والتكرير والنقل الخربة تمتلك التي املستهلكة للدول الضاغطة القوة لتعديل رصيحة

األسعار. املرتفعة الصناعية السلع وصادرات والسوق
ربما األوسط الرشق يف للبرتول الجيوبوليتيكي االستخدام فإن النحو هذا وعىل
البرتول عوائد وأن خاصة املنطقة، لدول االقتصادي الرتكيب يف كبري تغيري إىل يؤدي
العلمي واالزدهار البحث من ملزيد الصناعية الغرب مرشوعات يف تستثمر والتي املرتاكمة،
نجد ال قد الحقيقة ويف األصلية، بالدها يف نفسه الدور تلعب أن يمكن والحضاري،
فيه تعاني الذي الوقت ففي النامي، العالم أقاليم من األوسط للرشق مشابًها إقليًما
التي املالية املوارد قلة من الالتينية أمريكا أو آسيا رشق جنوب أو املدارية أفريقيا
يكون أن يمكن — مجموعه يف — األوسط الرشق نجد لالستثمار، تخصص أن يمكن
فإن نفسه الوقت ويف لالستثمار، الحقيقي باملعنى استثمار دون أموال برءوس متخًما
واإلنتاج الزراعي لإلصالح واسعة مناطق — العام الجفاف رغم — األوسط الرشق يف
من جيدة بشبكة األوسط الرشق دول لربط منها بد ال ومرشوعات والصناعي، التعديني
منفصلة ونقل مواصالت نظم صورة يف تفرقها من بدًال والبحرية األرضية االتصاالت
عالم يف املنطقة دول بني مطلوب غري تباعد إىل يؤدي ما كثريًا أمر وهو بعضها، عن

الدولية. االئتالفات
تأثرياتها لها إن بل العاملي، املستوى هذا عىل البرتول جيوبوليتيكية تقترص وال
ليبيا برتول وباستثناء — الرئيسية بكميته فالبرتول، األوسط، الرشق داخل يف املحلية
الخليج، هذا عىل املطلة العربية الدول أو إيران يف كان سواء الخليج، منطقة يف ينتج —
إال أفريقيا، وحول اليابان إىل بحًرا طريقه يجد الخليج برتول من جزءًا أن وصحيح
دول إىل األوسط الرشق عرب وأمريكا أوروبا إىل يذهب أن يجب منه األكرب الجزء أن
وتتقاىض البرتول، «ترانزيت» دول هي وهذه املتوسط، البحر عىل البحرية الواجهة
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يف العبور وينحرص للدخل، جيًدا مصدًرا تعد بها بأس ال عبور رسوم الرتانزيت دول
(٪٣٠) وسوريا للبنان البحرية والواجهة العابر) البرتول من ٪٧٠ (نحو السويس قناة
الرشق يف البرتول عبور حركة التايل الجدول ويلخص طويلة،8 أنابيب خطوط بواسطة

األوسط.

الرتانزيت. دول يف البرتول مرور وعوائد كمية :6-3 جدول

بالتقريب دوالر) (مليون العائد طن) (مليون البرتول كمية العبور وسيلة الدولة

٢٠٠ خام ١٥٤ (١٩٦٦ (أرقام السويس قناة مرص
منتجات ١٢    

(١٩٧٢) ٢٥ خام ٢٣٫٥ الزهراني) (إىل التابالين لبنان
خام ٢٠٫٣ طرابلس) (إىل العراقي

(١٩٧٢) ٧٧
خام ٢٣٫٥ لبنان) إىل (عبور التابالين

خامسوريا ٢٠٫٣ لبنان) إىل (عبور العراقي
خام ٢٩٫٥ بانياس) (إىل العراقي

(١٩٧٢) ٧ خام ٢٣٫٥ لبنان) إىل (عبور التابالين األردن

بالنسبة الخليج، دول يف املنتج من بها بأس ال نسبة العابرة الكميات هذه وتشكل
حصلت التي العوائد من ٪٩ نحو ١٩٦٦ يف تشكل املرور عوائد كانت السويس لقناة
يف املرور عوائد أما وقطر)، ظبي وأبو والكويت وإيران (السعودية املنتجة الدول عليها
٪١٠ فتساوي دوالر) ماليني ١١٠ (نحو ولبنان وسوريا لألردن العابرة األنابيب خطوط
السويس، قناة يف العبور حركة لضخامة ونظًرا املثال،9 سبيل عىل العراق عوائد من

ومصادره. البرتول حركة اتجاه لتوضيح إحصائية آخر نورد فإننا
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طن). (مليون ١٩٦٦ السويس قناة يف البرتول حركة :7-3 جدول

العابرة الكمية من ٪ املجموع آخرون أمريكا أوروبا الوجهة – املصدر

٣٨٫١ ٥٨٫٦ ٠٫٢ ١٫٨ ٥٦٫٦ الكويت
٢٣٫٠ ٣٥٫٣ ٠٫٤ ١٫٨ ٣٣٫٠ السعودية
٢٢٫٢ ٣٤٫٣ ٠٫٦ ٥٫٢ ٢٨٫٥ إيران
٦٫١ ٩٫٤   ٠٫٢ ٩٫٢ ظبي أبو
٥٫٠ ٧٫٦   ٠٫٨ ٦٫٨ العراق
٣٫٧ ٥٫٧     ٥٫٧ قطر
٠٫٩ ١٫٤ ٠٫٠٦ ٠٫٢ ١٫٢ مرص
٠٫١ ٠٫٢     ٠٫٢ البحرين
٠٫٩ ١٫٤   ٠٫٠٤ ١٫٤ غريهم

١٠٠٫٠ ١٥٤٫٠ ١٫٠ ١٠٫١ ١٤٢٫٧ املجموع

١٢ + خام طن مليون ١٥٤ السويس قناة يف شماًال املتجهة البرتول كمية •
برتولية. منتجات مليونًا

ماليني ٦ + خام طن ماليني ٣ السويس قناة يف جنوبًا املتجهة البرتول كمية •
برتولية. منتجات

حمولة مجموع من ٪٨٦ = القناة يف شماًال املتجهة البرتول حمولة مجموع •
بالقناة. املارة التجارة

حمولة مجموع من ٪٢٠ = القناة يف جنوبًا املتجهة البرتول حمولة مجموع •
بالقناة. املارة التجارة

حمولة من ٪٧٥ = طن مليون ٢٫٦ البرتول لناقالت الصافية الحمولة مجموع •
للقناة. العابرة السفن كل
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األوسط الرشق لدول السياسية للتفاعالت كإطار الحدود (5)

الحدود ماهية (1-5)

الحدود موضوع كثرية نظريات تناولت وقد الدولة، شكل يصوغ الذي القالب هي الحدود
ثالث: من واحدة الحدود أن وخالصتها والدراسة، بالبحث

البرشية. أو الطبيعية الظواهر من لظاهرة متتبعة حدود (١)
فلكية. أو هندسية حدود (٢)
تاريخية. أو اتفاقية حدود (٣)

اثنني: من واحدة الحدود وظائف وأن
االنفصال. حدود (٢) االتصال. حدود (١)

بالضغوط وثيق ارتباط عن عبارة الواقع يف فهي ووظيفتها الحدود شكل كان وأيٍّا
وصلت وسواء أخرى، دولة تبديها التي املقاومة مقابل يف الدول من دولة تمارسها التي
فإن اتفاقي، خط مجرد أو حضاري، أو لغوي برشي حد أو طبيعية، ظاهرة إىل الحدود
ليست — والسياسية العسكرية اإلنسان جهود عن تعبريًا لكونها — السياسية الحدود
السياسية العالم خريطة فإن ولهذا الزمن، مر عىل التغيري دائمة هي إنما أبدية خطوًطا
إىل تسرتيح ثم الدولة إليها تصل طبيعية حدوًدا هناك إن القول يمكن وال التغري، دائمة
لكن أملانيا، وبني بينها طبيعي كحد الراين نهر إىل الوصول تريد كانت ففرنسا األبد،
استقراًرا الحدود أكثر أن يف شك وال .١٨٧٠–١٩٤٥ الفرتة خالل مرتني تغري الحد ذلك
الستقرار األسايس الرشط لكن — السويرسية كالحدود — االتفاقية الحدود تلك هي
تلك هي قلًقا الحدود أكثر أن ذلك االتصاالت، قليلة منطقة يف تكون أن هو الحدود
االتصاالت بمناهضة يقوم األماكن تلك يف السيايس فالحد اتصال، أماكن تخرتق التي
بولندا حدود ذلك مثال لبعض، ظهورهم يديرون الناس يجعل أن ويحاول الطبيعية،
املرتبطة تلك هي ثباتًا الحدود وأكثر الراين، عىل وأملانيا فرنسا حدود أو بلجيكا أو
يستوطنه الذي اليابس مختلفتني: إيكولوجيتني بني تفصل البحار ألن البحار؛ بسواحل
اصطناعية بيئة ويف محدود فرتات يف إال اإلنسان فيه يعيش ال الذي والبحر اإلنسان
يتغري بدأ قد أنه إال البحر، بساحل املرتبط السيايس الحد ثبات وبرغم السفن. «يابسة»:
كان وقد الربية، الحدود عىل يجري ما املستقبل يف عليه يجري وربما األخرية، اآلونة يف
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أطماع وإىل الحركة إىل تؤدي االتصال بحار (١) عن: نابًعا البحرية الحدود يف التغري هذا
البحار قاع استغالل من اإلنسان مكن الذي التكنولوجي التقدم (٢) البحر. عرب سياسية
بدأت ولهذا الطبيعي، والغاز البرتول وخاصة املعادن، عىل للحصول القارية) (واألرصفة
نراه ما نحو عىل قاعه، إىل البحر سطح من وتتعمق البحار يف تمتد حدوًدا تخط الدول
الذي العربي والخليج عليه، املطلة الدول كل سياسيٍّا اقتسمته الذي الشمال بحر يف اآلن

العربية. والدول إليران جديدة امتدادات خريطته عىل تظهر

العربية. (١) الرئيسية: اللغات (أ) األوسط. الرشق يف اللغوية املجموعات توزيع :(٣٧) خريطة

الكردية. (٤) اآلسيوي: القسم يف اللغوية األقليات (ب) الفارسية. (٣) الرتكية. (٢)
األفريقي: القسم يف اللغوية األقليات (ج) واليديش. العربية (٦) (تركية). األذربيجانية (٥)
سودانية لغات (١٢) النوبية. (١١) البجة. (١٠) التبو. (٩) الطورق. (٨) الربية. (٧)
األوسط. الرشق يف بالسكان املأهولة غري املناطق (١٣) وغريهم). وفور ونوبا (نيلية أفريقية

فريدريك األملاني الجغرايف بها نادى التي العضوية النظرية حسب — والحدود
عضو هو فالجلد اإلنسان، لجسم بالنسبة الجلد تشابه — املايض القرن أواخر يف راتزل
أكثر هي والحدود للحوادث، وتعرًضا حساسية األعضاء أكثر وهو الجسم، تركيب يف كبري
الحدود وتعطي الدولة، أقدار تتغري وانكماشها وبتمددها الدولة، يف حساسية املناطق
االسرتاتيجي، وتركيبها االقتصادية إمكاناتها بذلك وتتجدد الحقيقي، شكلها للدولة
عرض مع الطول املفرطة — الرشيطية فالدولة وراسخة، قوية أو للغزو عرضة ويجعلها
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عمق وال اسرتاتيجي، عمق لديها ليس دول — ونبال وإرسائيل وشييل كالنرويج ضيق،
وعكس املسافات، طول بحكم مركزها عن أطرافها تباعد إىل طولها ويؤدي اقتصادي،
السعودية. أو مرص أو فرنسا أو املتحدة كالواليات األبعاد املتناسبة الدولة تماًما ذلك

منعة؛ أكثرها هي الحدود أقرص فإن للدولة، الخارجي العضو هي الحدود أن وبما
بأعباء تلقي ألنها أسوأها؛ فهي الطويلة الحدود أما متوازن، دفاع إمكانات تعطي ألنها
الخط بينما طويلة، حدود املتعرجة الحدود فإن ولهذا كبرية، مسطحات عىل دفاعية
املتعرجة، الحدود عيب كل هو الطول وليس وأقواها، أقرصها هو نقطتني بني املستقيم
ألسنة صورة يف املتجاورتني الدولتني أقاليم تداخل إىل يؤدي ذاته حد يف التعرج إن بل

عنها. الدفاع يصعب وأقواس
القرن وأوائل ١٩ القرن خالل والخارجية الذاتية السياسية األحداث عن نجم ولقد
تقسيم ويف الراهن، النحو عىل املنطقة دول تمثله األوسط للرشق سيايس تقسيم الحايل
ولغوية طبيعية بظاهرات يلتزم بعضها للحدود، مختلفة مسارات اتخذت األوسط الرشق
املجتمعات اتصال تقطع وفلكية هندسية خطوط وتمثله اصطناعي منها والكثري وبرشية،
دول: خمس بني األكراد منطقة تقسيم ذلك عىل مثال وأكرب كثرية، أحيان يف القومية
سوريا هوامش يف قليلة أعداد ثم األكراد، من عدد بأكرب وتستأثران والعراق وإيران تركيا

.(٣٧ الخريطة (انظر الجنوبية السوفيتي االتحاد وهوامش الشمالية

األوسط الرشق يف الحدود وظائف (2-5)

األوسط، الرشق يف الحديث السيايس التقسيم مشكالت من التفصيالت من لكثري وتلخيًصا
تقف أن يمكن الحدود أن كيف لنبني الحالية السياسية الحدود وظائف ندرس أن يمكن
موحدة وربما االقتصادي، واالتجاه النشاط موحدة طبيعية أقاليم اتصال ضد مانًعا

واالنتماءات. اللغة

االنفصال حدود

حدود غالبًا وهي نسبي، استقرار ذات حدوًدا األوسط الرشق يف االنفصال حدود تشكل
ومعظم برشية، ظاهرات أحيان يف إليها يضاف طبيعية لظاهرات موازية تسري سياسية
من وإيران وتركيا اليونان بني األوسط، للرشق الشمالية الحافة عىل توجد الحدود هذه
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مناطق فهنا آخر، جانب من السوفيتي واالتحاد وبلغاريا ويوجسالفيا ألبانيا وبني جانب،
أن يف شك وال السياسية، القوميات حدود بني تفصل جبلية أنهار مسارات أو جبلية
أن بعد — قرن ربع نحو منذ — األخرية الفرتة يف استقرت قد الشمالية الحدود هذه
يف أعضاء وإيران وتركيا فاليونان الحدود، جانبي عىل توجد التي الدول موقف وضح
أيديولوجية السوفيتي واالتحاد وبلغاريا ويوجسالفيا ألبانيا يجمع بينما غربية، أحالف
خطوط لتثبيت السياسية االتجاهات مع الطبيعية الظروف تفاعلت وهكذا مشرتكة، عامة
هذا أوائل يف والتغري والقلقلة للحروب مثاًرا بعينها الحدود هذه كانت أن بعد الحدود
وضغوط العثمانية، الدولة مع واليونان البلقان (حروب املايض القرن وأواخر القرن

والقوقاز). وتركيا إيران تجاه روسيا
هذا والسوباط العطربة نهري بني املمتد القسم يف والسودان إثيوبيا حدود وتشابه
حدود يف الحال وكذلك السودان، وسهول الحبشية الهضبة بني الفصل حدود من النوع
يف وخاصة لرتكيا، الجنوبي السيايس والحد السعودي، عسري إقليم مع الشمالية اليمن

اإلسكندرونة. خليج ورأس الفرات مسار بني املنطقة
ويرتكز العدائية الحدود عليه أطلقنا الذي ذلك هو االنفصال حدود من الثالث والنوع
مرتبط محض برشي خلق الحد وهذا العربية، والدول إرسائيل بني فلسطني يف أساًسا
وهو املايض، القرن ربع خالل اإلرسائيلية العسكرية والقوة العاملية الصهيونية باملشكلة
يقع حيث الرشقي الشمايل قسمه يف سوى الطبيعية الظواهر من بأيٍّ يلتزم ال حد
الشيخ وجبل الجوالن يف اللبنانية السورية املرتفعات أقدام تحت الحولة-طربية منخفض
اسرتاتيجية، ألغراض املواقع هذه عىل للسيطرة إرسائيل اتجاه كان ثم ومن عامل، وجبل
ينطبق نفسه والكالم أوردنا، ما نحو عىل األردن نهر منابع يف التحكم إىل باإلضافة
وبقية الغربية الضفة بني ١٩٤٨ بعد اصُطنع الذي العسكري الحد عىل قوة أقل بصورة
الضفة أرايض معظم منها يتكون (التي الوسطى الفلسطينية الهضبة حد فهو فلسطني،
الشمال يف عامر بن مرج وسهل الغرب يف الساحيل السهل عىل ترشف التي الغربية)
تقطع هدنة خطوط سوى فليست غزة قطاع حدود أما الجنوب، يف النقب وصحراء

فلسطني. سهل يف طبيعيٍّا اتصاًال
وطرد توسعية وأطماع العسكرية بالقوة مرتبطة العدائية الحدود هذه ألن ونظًرا
حسب للتغري قابل الحد هذا فإن محلهم، يهود مهاجرين وإحالل العرب للسكان
ال من ظهر أنه وكما والسياسة، الحرب مجايل يف العربية واملقاومة اليهودية الضغوط
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النص يف والحروف األرقام تفسري [يُقرأ األوسط. الرشق يف الحدود وظائف :(٣٨) خريطة
األوسط.] الرشق دول مقومات بعض الثالث: الفصل الثاني القسم

تعود، أن يمكن فلسطني وحدة أن بمعنى أيًضا؛ يشء ال إىل ينتهي أن يمكن فإنه يشء،
وعاملية. إقليمية مختلفة عالقات إىل تستند التي املقومات من بكثري ذلك ويرتبط

االتصال حدود

طبيعي اتصال ذات وأقاليم أماكن يف تجري التي السياسية الحدود خطوط هي هذه
مناطق يف الحالية السياسية الحدود كافة أن هذا يعني وال واحد، آن يف وبرشي
االتصال أمام يقف بعضها إن بل الحدود، عرب االتصال عملية تسهل الطبيعي االتصال
إىل الفرات من الغربي قسمها يف السورية الرتكية الحدود مثل تماًما، املعتاد الطبيعي
العراقية السهول بني الجنوبي قسمها يف اإليرانية العراقية والحدود اإلسكندرونة، لواء
الرشق دول داخل السياسية الحدود ملشكالت مثار املناطق هذه ومثل خوزستان، وسهول

بعد. فيما نعالجها وسوف كامنة، مشكالت ومعظمها األوسط،
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باالتصال تسمح التي أو القلقة الحدود مناطق من عدًدا ٣٨ الخريطة وتوضح
ثالث إىل تقسم أن ويمكن الحالية، السياسية الحدود قسمتها وأراٍض ملجموعات املعتاد
تقسم وثالثة متكاملة، وبرشية طبيعية أقاليم وأخرى نهرية، أحواًضا تقسم حدود فئات:

املتنقلة. الرعوية القبائل أرايض

جيب وتكوين العايص، لحوض اإلقليمي التكامل اقتطاع اإلسكندرونة. لواء :(٣٩) خريطة
سوريا. داخل تركي

مع ط – أ الرموز تقرأ املتكاملة واألقاليم األنهار أحواض يف السياسية الحدود أوًال:
.٣٨ خريطة يف توجد التي تلك

يوجسالفيا وجنوب بلغاريا من تنبع التي وتراقيا مقدونيا أنهار أحواض (أ)
طبيعية أقاليم هنا السياسية الحدود وتقطع اليوناني، الساحيل السهل يف وتنتهي
— برشي كإقليم — مقدونيا وحدة تقطع أنها كما النهرية، األحواض تشكلها صغرية
بينما للنزاع مثاًرا اآلن تشكل ال املنطقة وهذه خاص، بوجه ويوجسالفيا اليونان بني

الثانية. العاملية الحرب نهاية حتى القرن هذا من األول النصف خالل كذلك كانت
الفرنيس االنتداب عهد أواخر يف سوريا من اقتُطع األدنى، العايص نهر حوض (ب)
الجزء اقتطاع فإن ،(٣٩ الخريطة (انظر البحتة الطبيعية الناحية ومن لرتكيا، وأُعطي
بصورة عليه تقام أن يمكن مرشوعات وأية النهر بتكامل أرض قد العايص من األدنى
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وأواسطه، النهر أعايل عىل متكاملة مرشوعات عدة أقامت قد سوريا أن وصحيح متكاملة،
طاقة، محطة وإقامة طبيعي كخزان العمق بحرية منطقة استخدام ممكنًا كان أنه إال
ناحية ومن جيًدا، زراعيٍّا امتداًدا املنطقة وجعل البحرية حول املستنقعات تجفيف وكذلك
بميناء أنطاكية منطقة اتصال أمام طبيعيٍّا عائًقا تقف األمانوس جبال فإن أخرى
عربية منطقة بأكمله اإلسكندرونة لواء فإن البحتة البرشية الناحية ومن اإلسكندرونة،

.(٤٠ خريطة (انظر ولغًة ساللًة
مشكلة الحارض الوقت يف يشكل ال وهو وتركيا، سوريا بني الفرات وادي (ج)
(سوريا) الجنوب يف العربية بني اللغوي بالفاصل بعيد حد إىل يرتبط ألنه سياسية؛
اتفاقات إىل يحتاج قد النهاية يف األمر ولكن (تركيا)، الشمال يف والرتكية الكردية وبني
ذلك يف ومثله النهر، ملائية أمثل استخدام حول والعراق وتركيا سوريا بني اقتصادية

خاص. بوجه والعراق تركيا بني مستقبلية اقتصادية كمشكلة الدجلة، نهر
بحر رشقي السوفيتي واالتحاد إيران بني وسهولها جرجان منطقة أودية (د)
احتماالت املنطقة ويف واإليرانية، الرتكمانية بني وقومي لغوي تداخل هنا ويوجد قزوين،
الحارض الوقت يف توجد وال الزراعي، االستثمار عن فضًال أخرى، ومعدنية برتولية

اإلقليم. بهذا خاصة سياسية مشكالت
تأتي قصرية ألنهار — ومستنقعات بحريات — الداخلية املصبات مناطق (و) (ه)،
اإلقليم هذا يف للري مرشوعات أية يف حيوية أهمية ذات وهي املجاورة، الجبال من
هي اآلن حتى ظهرت التي املشكالت وأهم وإيران، أفغانستان بني الصحراوي الهضبي
— «و» بالرمز الخريطة يف إليه مشار — هلماند نهر مياه تنظيم حول تدور التي تلك
الخاصة األفغانية املرشوعات إيران وتعارض أفغانستان، يف يجري النهر مسار ومعظم
اإليراني، سستان إقليم لري املشرتك التنسيق أجل من وذلك النهر، مياه بترصيف
هي الحضارية مجموعاتها وأكرب أفغانستان، أو إيران يف سواء متكامل، جزء واملنطقة

البالوتش. قبائل
السهول يف املشرتك وقارون والفرات الدجلة أنهار وترصيف العرب شط منطقة (ز)
املنطقة طبيعيٍّا اإليراني، خوزستان إقليم كل إىل الحدود عرب تمتد والتي للعراق، الجنوبية
أساسها يف املشكلة لكن السكان، عربي إقليم أيًضا هي وبرشيٍّا متصلة، سهلية وحدة
إىل إيران امتدادات وأن إيران، يف الرئيسية البرتول منطقة هي خوزستان أن من تنبع
الحارضاتجه الوقت يف عبدان. عند البرتول لشحن ميناء تأمني أجل من كانت العرب شط
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أتراك

مليون شخص

أقليات
٥١٠١٥٢٠٢٥٢٩٣٠٣٢٠٫٥١٢٣ ٢٫٥ ١٫٥

غ/هم

رشكس

عرب أكراد

مليون شخص

٪٥٠ من أكثر (١) األكراد: مجموعة (أ) .(١٩٦٥) سنة تركيا يف اللغات توزيع :(٤٠) خريطة
مجموعة (ب) أكراد. ٪٢–١٠ (٤) أكراد. ٪١٠–٢٥ (٣) أكراد. ٪٢٥–٥٠ (٢) كردية. لغة
مجموعة (ج) عرب. ٪٢–١٠ (٧) عرب. ٪١٠–٢٥ (٦) عرب. ٪٢٥–٥٠ (٥) العرب:
جورجانيني. (١٢) الظ. (١١) أخرى: لغوية أقليات (د) أتراك. ٪٩٠ من أكثر (٨) األتراك:
فيها يقل التي املحافظات حدود (٩) بوماك. (١٦) يونان. (١٥) أرمن. (١٤) رشكس. (١٣)
املتكلمني مجموع .٪٩٠ عن األتراك فيها يقل التي املحافظات حدود (١٠) .٪٥٠ عن األتراك
.٪١٫٢ والعرب ،٪٧٫١ يشكلون واألكراد الدولة، سكان مجموع من ٪٩٠ يشكلون بالرتكية
J. T. Clarke, & E. W. Fisher population of the Middle East and عن: (بترصف) نقًال

.North Africa London 1972

شرياز، اتجاه يف الخليج ساحل ورشقي خوزستان رشقي جنوب إىل البرتويل اإلنتاج ثقل
بوشري. غربي الخرج، جزيرة يف أقيم صناعي ميناء إىل البرتول لنقل أنابيب ومدت

عالقات لكن اصطناعيٍّا، اإلقليم قسمت النوبة يف السودانية املرصية الحدود (ح)
الجارتني. بني السياسية العالقات يف أثًرا للمشكلة تجعل ال املستمرة الجوار حسن

إىل تؤدي العديدة وروافده السوباط نهر عند اإلثيوبية السودانية الحدود (ط)
— نيلية قبائل تسكنها كلها املنطقة أن ذلك إىل ويضاف متكامل، طبيعي إقليم تقسيم
الجنوبي، السودان داخل يف الرئيسية أوطانها تمتد ومعظمها — خاص بوجه النوير

اإلقليم. يف عادية غري مشكالت تظهر ال ثم ومن متخلفة، زالت ما واملنطقة
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عارض كحدث معظمها جاءت األوسط الرشق يف الحالية السياسية الحدود ألن نظًرا
العثمانية الدولة حدود وتحديد والفرنسية، اإلنجليزية النفوذ مناطق تكوين نتيجة حديث
املتنقلني الرعاة قبائل أرايض الحدود خطوط اخرتقت لهذا بعد)، فيما تركيا (جمهورية
الحالية السياسية الحدود وبرغم مختلفة، سياسية والءات إىل وقسمتهم كثرية، أماكن يف
معينة مواسم يف الحدود عرب الرعوي التنقل رضورة راعت قد األوسط الرشق دول فإن
بالرضورة، اتصال حدود هنا الحدود فإن ثم ومن القبائل، لهذه بالنسبة حيوي كأمر

:(٣٨ خريطة مع التالية األرقام (تقرأ الحدود من النوع هذا أهم هي وهذه

القبائل أوطان تمتد وتركيا والعراق إيران بني الوعرة الجبلية الهضبية املنطقة يف (١)
تقفل الثالث الدول لهذه املشرتكة الحدود أن من وبالرغم املختلفة، الرعوية الكردية
الصيف مراعي بني للرعاة االقتصادية الحركة يعوق ال ذلك أن إال األزمات، وقت يف
فإن املنطقة، لوعورة ونظًرا األودية، بطون يف الشتوية ومستقراتهم الجبال أعايل يف
هذه عرب والدعم السالح عىل للحصول طريًقا دائًما تجد املتكررة الكردية الثورات

والعراق. إيران بني وخاصة املشرتكة، الحدود
بني رعوية عربية قبائل تمتد حيث الجزيرة شمال يف السورية الرتكية الحدود (٢)

.(٤٠ خريطة (انظر سوريا يف الجزيرة إقليم وبني بكر وديار دجلة أعايل
شمر. مثل وسوريا، العراق بني الجزيرة إقليم قبائل (٣)

عرب محددة هجرات يف موسميٍّا تنتقل التي وعنزة، الرولة مثل الشام بادية قبائل (٤)
والسعودية. والعراق واألردن سوريا حدود

والسعودية. األردن بني املتنقلة رسحان وادي منطقة قبائل (٥)
واألردن. والنقب سيناء قبائل (٦)

يف املستمر وتنقلها عمان، يف األخرض الجبل غرب منطقة يف الرعوية القبائل (٧)
والسعودية. املتحدة واإلمارات عمان بني الحدود منطقة

والسعودية. والجنوبية الشمالية اليمن بني حرضموت وأعايل نجران قبائل (٨)
السوفيتي االتحاد بني املشرتكة الحدود عىل واإليرانية واألفغانية الرتكمانية القبائل (٩)

وأفغانستان. وإيران
وإيران. وباكستان أفغانستان بني املشرتكة الحدود عىل البالوتش قبائل (١٠)

وليبيا. مرص بني عيل أوالد قبائل (١١)
والسودان. مرص بني والعبابدة البشارية قبائل (١٢)
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(إثيوبيا). وإريرتيا السودان بني والهدندوة البجة قبائل (١٣)
وإثيوبيا. السودان بني السوباط حوض يف واألنواك النوير قبائل (١٤)

وكل الفرنيس، الصومال داخل إىل الصومال من تمتد التي الصومالية القبائل (١٥)
إثيوبيا. رشق جنوب يف أوجادين إقليم

أال ويجب األوسط، الرشق يف الحدود لوظائف األساسية الصفات باختصار هذه
العالم، يف السياسية الحدود غالبية يف طبيعي أمر فهذا املشكالت، كثرة من ننزعج
واأللزاس اللورين إقليمي أن إال األملانية، الفرنسية الحدود استقرار من بالرغم فمثًال
برشيٍّا تكامًال تقطع الحدود هذه وأن فرنسية، منها أكثر أملانية بصبغة يصطبغان
يف الحدود مشكالت من والقليل وأملانيا، فرنسا بني الراين حوض يف طبيعيٍّا واقتصاديٍّا
اآلن حتى تكون هذه وحتى االستقرار، وعدم القلقلة بعض تثري التي هي األوسط الرشق

األعم. األغلب يف كامنة مشكالت

هوامش

مروًرا بغداد وطرابلس كيلومرتًا، ٨٢٦ والرطبة بدمشق مروًرا بغداد بريوت (1)
كيلومرتًا. ٨٨٧ كمال وأبو بحمص

١٠٨ بقطر املسلح األسمنت من املصنوعة املياه أنابيب من الخط هذا إنشاء تم (2)
الهواء ضغط بأجهزة ومزود األرض تحت مدفون وهو ،١٩٦٤ عام يف (٢٨٠سم) بوصة

السنة. يف مكعب مرت مليون ٣٢٠ الخط طاقة العمالقة. األنابيب هذه يف املياه لدفع
مجلة يف جونسون إريك بمقال تبدأ العلنية مرسح عىل الليطاني ظهور قصة (3)
وقد األوسط»، الرشق يف املستقبل «مفتاح باسم ١٩ / ١٠ / ١٩٥٨ يف تايمز نيويورك
استخدام «يف دولية احتماالت له الذي لبنان «ليطاني أنه عىل الليطاني نهر إىل فيه أشار
املياه مشكلة لدراسة و١٩٥٥ ١٩٥٣ بني أيزنهاور أوفده قد هذا جونسون وكان مياهه».»
والليطاني، األردن نهر مياه باستخدامات خاصة كثرية تقارير وكتب األوسط، الرشق يف
شديدة وكتاباته العربية، والدول إرسائيل بني األردن لنهر املشرتك لالستخدام ومرشوًعا
دون فلسطني يف الزراعية األرض ضاعفت من أكثر إنها عنها يقول التي إلرسائيل التحيز
أن الوحيد والتعليق — تعليق إىل تحتاج ال مغالطة وهي — األردن مياه استخدام تبدأ أن
مرات وضاعفوا إلرسائيل، أمريكا تحيز ضاعفوا أو ساعدوا قد املستشارين هؤالء أمثال

العربية. القضية فهم سوء عديدة
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كتابه يف العربية» واملياه الصهيوني «االستعمار الحجاج أبو يوسف عن األرقام (4)
عن جيد تحلييل مقال وهو ،١٩٦٥ القاهرة القومية، الدار العربي» العالم يف «بحوث
The middle عن: نقًال الحديثة األرقام فإن ذلك جانب وإىل إرسائيل. يف املياه مشكالت

.East and North Africa, Europa Publication, London 1972, 3
كتاب نذكر وكتابة تأليًفا البرتول به حظي الذي الكبري العدد بني من (5)
والدراسات البحوث (معهد العربي» البرتول جغرافية يف «محارضات نرص السيد نرص
واملستهلكني املنتجني بني العالقة الكتاب هذا طور وقد .(١٩٦٧-١٩٦٨ القاهرة العربية،
من للمزيد رضوريٍّا مرجًعا تجعله وتصنيفية تفصيلية بصورة البرتول موضوع يف

العالقات. هذه دراسة
تقريبية): مئوية (نسب التايل النحو عىل عاليًا املستخدمة الطاقة مصادر كانت (6)

وغريها نباتي وفحم أخشاب طبيعي غاز برتول فحم السنة

١٥ ٥ ٢٥ ٥٥ ١٩٥٠
٢ ١٨ ٤٠ ٤٠ ١٩٧٠

عديدة أنواع إلنتاج الخفيف البنزين عىل البرتوكيميائية الصناعات تعتمد (7)
وعىل األمونيا. اإليثان، امليثان، غاز البنزول، الكحول، أسيتلني، األثلني، منها: املواد من
إلخ)، … نايلون ترفيريا، (ترلني، الصناعية الخيوط صناعات تقوم وغريها املواد هذه
التجميل ومواد الصناعي والشعر الحرشية واملبيدات املتعددة البالستيك وصناعات
املخصبة واملواد الصيدلة وصناعة العقاقري من وكثري الصناعي، واملطاط (كوزماتيك)
البيتومني — تكريره بعد البرتول مكونات أثقل وتستخدم املفرقعات، وصناعة (سماد)

وتزفيتها. الطرق لرصف —
أولها بُنِي (لبنان) وطرابلس (العراق) كركوك بني أنابيب خطوط ثالثة هناك (8)
،١٩٦١) والثالث بوصة)، ١٦ ،١٩٥٠) والثاني بوصة)، ١٢ األنبوب (قطر ١٩٣٤
الطاقة ومجموع كيلومرتًا، ٨٥٠ الثالثة الخطوط من كلٍّ وطول بوصة)، ٣٢ إىل ٣٠
،١٩٥٢) (سوريا) كركوك-بانياس خط وهناك طن، مليون ٢٠ نحو لهم السنوية
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برتول من جزءًا فينقل التابالين أما طن/س)، ٣٠م بوصة، ٣٢ إىل ٣٠ كلم، ٨٩٠
٣١ إىل ٣٠ ١٧١٠كلم، ،١٩٥٠) وسوريا األردن عرب (لبنان) الزهراني إىل السعودية
يف وطنية: خطوط هناك للدول العابرة الخطوط هذه جانب وإىل طن/س). ٢٥م بوصة،
والخط طن/س)، ٥م بوصة، ١٨ كلم، ٦٤٠ ،١٩٦٨) كراتشوك-طرطوس خط سوريا
إيالت-حيفا طن/س)، ٣٫٥م بوصة، ١٨ كلم، ٥٠٠ ،١٩٦٧) باتمان-درتيول الرتكي
٤٢ب، كلم، ٢٥٠ ،١٩٦٩) إيالت-عسقالن طن/س)، ٥م ١٦ب، كلم، ١٩٦٠،٤١٠)
مجموع ،١٩٤٥–١٩٦٨ بني بُنِيت قصرية خطوط مجموعة إيران ويف طن/س). ١٩م
بني خطان قطر يف طن/س. ١٢٠م طاقتها و٤٢ب، ١٢ بني قطرها كلم، ٨٥٠ أطوالها
عمان يف طن/س). ٨م بوصة، و١٦ ١٢ كلم، ٨٥ و١٩٥٤، ١٩٤٩) ومسعيد دخان
خط ظبي وأبو طن/س)، ٧م ٣٦ب، إىل ٣٠ كلم، ٢٥٠ ،١٩٦٧) الفاهود-املالح خط
– زبري بني خطان العراق يف طن/س). ١٠م ٣٠ب، كلم، ٩٠ ،١٩٦٧) زاقوم-داس

طن/س). ١٢م بوصة، و٢٤ ١٢ كلم، ١٠٥ ،١٩٥٤–١٩٥٧) الفاو – رميله
(مليون التايل النحو عىل الرئيسية الدول تقاضتها التي البرتول عوائد كانت (9)

دوالر):

١٩٧١   ١٩٦٧   ١٩٦٢  

٢٣٣٠ السعودية ٨٥٢ السعودية ٥٢٦ الكويت
٢٠٧٢ ليبيا ٧٣٧ إيران ٤١٥ السعودية
١٨٩٠ إيران ٧١٨ الكويت ٣٣٤ إيران
١٤٢٢ الكويت ٦٣١ ليبيا ٢٦٧ العراق
٩٢٦ العراق ٣٦١ العراق ٥٦ قطر
٣٩٠ ظبي أبو ١٠٥ ظبي أبو ٣٩ ليبيا
١٨٠ قطر ١٠٢ قطر ٣ ظبي أبو

.Middle East & N. Africa, Europa pub. London 1972 عن: املصدر
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الزمن من قرن لرصاع كنتيجة األوسط الرشق دول

املتصارعة القوى وجيوبوليتيكية السيايس التاريخ من قرن نتائج ٤١ الخريطة تلخص
كان سياسية إطارات داخل األوسط الرشق دول استقلت فقد األوسط، الرشق عىل
خلقت قد الراهنة الحدود أن ذلك عىل وترتب قائمة، تعد لم ألسباب حددها قد االستعمار
(تُقرأ هي النزاع ومناطق املشكالت وهذه املنطقة، دول بني قائمة أو كامنة نزاع مناطق

:(٤١ الخريطة مع األرقام

كامنة. مشكلة وتركيا: سوريا بني اإلسكندرونة لواء (١)
الرتكية الجاليتني تستخدم قائمة مشكلة قربص: حول اليوناني الرتكي الرصاع (٢)
مستقلة، دولة قربص أن من بالرغم هذا بينهما، الخالفات لتصعيد كوسيلة واليونانية
لتهدئة دولية قوات قربص يف فإن ولهذا األطلنطي، حلف يف زميلتان وتركيا اليونان وأن

السطح. عىل يظهر حينما النزاع
األوسط الرشق مشكالت وأكثر قائمة، مشكلة وهذه بأرسها، فلسطني مشكلة (٣)
مشكلة تزال وال العربية، والدول إرسائيل بني حروب أربع إىل أدت وقد خطورة،
املكاني االمتداد من وأخطر أكثر الفلسطينية املشكلة وأبعاد الحل، عىل مستعصية
ومن ولبنان، وسوريا واألردن مرص يف واسرتاتيجية أرضية أطماع فإلرسائيل لفلسطني،
فلسطني خارج مشتتون والفلسطينيون مباًرشا، أو مستمرٍّا رصاًعا الدول هذه تدخل ثم
بغض عربية مجموعها يف والقضية بأرسه، العربي العالم يف القضية إثارة إىل يؤدي مما
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الصبغة عاملية صهيونية قضية أيًضا وهي العربية، للدول السياسية الحدود عن النظر
من واحدة األخرى هي القدس وقضية الرصاع. مجال إىل كثرية غربية دوًال تدفع بحيث
ومسيحي إسالمي ديني مستوى عىل مشكلة الفلسطينية املشكلة تجعل التي الدوافع
والتعقيد، التشعب شديدة الفلسطينية القضية فإن املجموع ويف فلسطني، حدود خارج
الطابع عدواني املذهب عنرصي غريب سيايس جسم لزرع محاولة أنها من نابع وذلك

واالقتصادي. والحضاري السيايس األوسط الرشق بناء يرفضه واملميزات،
يف املشكلة تظهر ال إذ إثارة؛ األكراد مشاكل أكرب هي العراق يف األكراد مشكلة (٤)
الداخل)، من أو الخارج من تُحرَّك أن يمكن كامنة مشاكل الواقع يف (هي وتركيا إيران
يف متشابكة عالقات طبيعة حسب واإلثارة التهدئة بني العراق يف األكراد مشكلة وترتاوح

املجاورة. الدول مع للعراق الداخيل السيايس الرتكيب

[يُقرأ والقائمة. الكامنة النزاع مناطق األوسط. للرشق املعارصة الصورة :(٤١) خريطة
الختام.] الثاني القسم يف األرقام تفسري
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معينة مواقف يف باإلثارة وتهدد كامنة مشكلة عربستان: أو خوزستان إقليم (٥)
باإلقليم تحتفظ التي إيران وبني البحرية، واجهته يوسع أن يريد الذي العراق بني
عربي — قبل من قلنا كما — اإلقليم أن برغم وذلك (البرتول)، حيوية اقتصادية ألسباب

الجنوبية. العراق سهول مع طبيعيٍّا ومتكامل حضاريٍّا،
قائمة. تعد ولم حديثة مشكلة والكويت: العراق بني محدودة مشكلة (٦)

ناحية من والكويت والعراق ناحية من السعودية بني املحايدة املناطق (٨) ،(٧)
والعراقية السعودية الدولتني مصالح بني التوفيق ويمكن للنزاعات، مثاًرا تشكل ال أخرى،
املحايدة املنطقة يف حدث ما نحو عىل الثروة، مصادر من غريه أو البرتول ظهور حالة يف
الرعاة حركة تسهيل املحايدة املناطق هذه إنشاء يف األصل والسعودية. الكويت بني

سياسية. تعقيدات دون التقليدية
أهميتها وترتبط إيران، احتلتها التي العربية موىس وأبو الطنب جزر (٩)
الكشف احتماالت إىل باإلضافة هرمز، مضيق يف املطلق التحكم يف إيران باسرتاتيجية

الخليج. مناطق من كثري يف الحال هو كما الجزر، هذه حول البرتويل
املتحدة. واإلمارات وُعمان السعودية بني اآلن كامنة كمشكلة البوريمي منطقة (١٠)

الجنوبية. اليمن مع السعودية وحدود بيحان منطقة (١١)
أوقات يف إال تثور ال كامنة مشكلة والسودان: مرص بني اإلدارية الحدود (١٢)

الدولتني. بني االختالف
الرشق يف مستعمرة آخر يمثل الفرنيس) (الصومال واألفار العييس إقليم (١٣)
البحر مدخل عىل واضحة االسرتاتيجية وأهميتها كامنة، مشكلة اآلن وهي األوسط،

األحمر.
العالقات بحكم إيران، عن انفصالية دوافع فيه كانت اإليراني: أذربيجان إقليم (١٤)

الحارض. الوقت يف كامنة مشكلة األوسط. الرشق عىل وتأثريها العاملية الدولية
عن التنقيب بسبب اإلقليمية املياه تحديد عىل واليونان تركيا بني حديث نزاع (١٥)
الرتكي الساحل بني الكبري التداخل إىل يرجع النزاع ومثار اإلقليمية، املياه يف البرتول
عىل االتفاق صعوبة إىل ذلك ويؤدي منه، والقريبة للساحل، املواجهة اليونانية والجزر
باملناصفة اتفاًقا ولعل ضيقة، بحرية مسافات يف الدولتني من لكلٍّ اإلقليمية املياه تحديد

النزاع. هذا يحل — البرتول وجود حالة يف —
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وبعُد

مسلًَّما حقيقية أصبحت أنها إال حديث عرض الحالية السياسية الحدود أن برغم فإنه
األمر من أكرب أريض ائتالف بتكريس الحدود هذه آثار عن التجاوز يمكن ذلك ومع بها،
األوسط الرشق يف العربية الدول بني االقتصادي والتعاون التعامل وأن خاصة الواقع،

العارضة. الحدود حقيقة من بكثري أكرب حقيقة القلب
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