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 مفهوم الجغرافية السياسية وتطورها:

 

( إلععى    لعع  20وترجععن أةععلة الجغرافيععا السياسععية لقرا ععة ال ععر  الما عع     

  -عام لثالث مراحل: 2000جذور قر مة تن سم خالل  كثر من 

  .مرحلة الحتم الجغراف  و ثره على العالقات السياسية 

  مرحلة الرولة ككائن ح  و الجيوبولتيكا 

  مرحلة دراسة الوحرات  المناطق( السياسية 

وتعقر كل مرحلة من المراحل الساب ة علعى فتعرة محعردة فع  تعار غ الجغرافيعا 

السياسية ، فنجر  رسطا طاليس ، وابن خلرو  عنر العرب  معثال  الفتعرة الولعى، 

الحتم الجغراف  ، وتلت  الفترة المعاصعرة ، أجعر »بينما  مثل الفترة الثاأية راتزل 

 وتلس وجوأز ، وهارتز هور  ، وه  الفترة الخيرة. 

ومما ال شع  فيع     اسأسعا  ال عر م فع  إدراكع  للتفاععل بعين اسأسعا  والقي عة 

المحيطة ب  لم  كن إدراكعا  علميعا  لع  إطعاره ومنهجع  ، بعل كاأعا إرهاصعات تحعرث 

 .م( ، حيث تكلم عن الرولعة  322 – 383 رسطا طاليس   عنها العالم اسغر   

المثالية ، وحرد عناصرها ف  حجم السكا  ، وكم الموارد االقتصاد ة ، حيث ذكعر 

   حجععم السععكا   جععك     كععو  متوسععطا  بحيععث  سععهل حكمعع  ، فععال هععو بععالحجم  

الكقيععر الععذع  صعععك حكمعع  ، وال هععو بععالحجم الصععغير الؤعععي  ، وكاأععا ر  تعع  

نصك على    االعتقار السياس  ل  الثر ال وع ف  تحر ر الحجعم المثعال  لسعكا  ت

هذه الرولة من  جل تح يق االست رار والطملأينة والرفاهية لكل  فراد هعذه الرولعة 

، وفعع  أةعععرة    الحجعععم المثععل للسعععكا   تح عععق بمعرفععة كعععل النعععاخقين لمنعععتجهم 

آل  ذلعع  التطععور فعع  وسععائل ولأفسععهم شيصععيا  ولكععن  عيععك علععى هععذا الععر ع ا

االتصال واسعالم من  جهزة الرش والراد و ، فيستطين  ع مرشع      ةهعر علعى 

شاشات الرش والتلفز و   مام عرد كقير و يم من الناخقين ، دو  وجود عالقعة 

شيصية بين الناخك والناخقين ل  ، كما    أجاح الرولة المثاليعة فع  ر ع  رسعطا 

ل الموارد االقتصعاد ة الميتلفعة ممعا  ح عق االكتفعاا العذات  طاليس  تح ق باستغال

لةعععوبها ، وهعع  دعععوة ال تتح ععق فعع  عالمنععا المعاصععر ، حيععث االختالفععات فعع  
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الةروف الطقيعية والقةر ة لكل دول العالم ، والتطلعات الكقيرة لحكومات اليوم ال 

وبالتععال   ت عع  عنععر حععرود الرولععة السياسععية ، ممععا خلععق المةععكالت السياسععية ،

الحعععروب والمجاععععات واللمعععات التععع  ال تح عععق الرخعععاا والرفاهيعععة لةععععك معععن 

 الةعوب. 

،   ما عن ر    ف  العاصمة المثاليعة للرولعة التع  تجمعن بعين الموقعن الحصعين

 وبععين الداا الجيععر لةروفهععا ، كمععا  أعع  عععالي الصععفات التعع   جععك     نصععك بهععا

 ؤعععم عناصعععر مرتزقعععة معععن غيعععر الجعععيل القعععرع ، والسعععطول الحربععع  العععذع 

المعععواطنين، كمعععا  أععع  أعععاقل وظعععائ  الرولعععة ، والحعععرود السياسعععية المحصعععنة ، 

ات الجغرافيععا السياسععية التعع  تعععالي فعع  مو ععوعوبالتععال  ف ععر تطععر  لكثيععر مععن 

 ( ف عر  ل عى1405 - 1382الوقا الحا ر ،  ما ععن الععالم العربع  ابعن خلعرو   

افيععا السياسععية عنععر العععرب فعع  أها ععة ال ععر  الؤععوا فعع  م رمتعع  علععى فكععر الجغر

 الرابن عةر الميالدع وأاقل مو عوعات هامعة مثعل ال قيلعة والرولعة ، والصعرا 

 ال ائم بين القرو والزرا  ، وعرض ر    ف  ظل الحتم القيت . 

الم وقر جاات المرحلة الثاأية ف  تطور فكعر الجغرافيعة السياسعية علعى  عر العع

( لتةععهر القععزوح الح ي عع  للجغرافيععا 1904-1844تععزل  الجغرافعع  اللمععاأ  را

غراف ، و الحتم الج «الق اا لألقوى»السياسية ، حيث تلثر ف   فكاره بمقر  دارو  

يعة وظهرت آرااه ف  عرة أ اط منها: الرولة كائن ح  ،  توق  أجاحع  علعى إمكاأ

ها ا وسعكاأالحصول على مساحات إ افية ، باس افة إلى التالحم التام بين  ر عه

ا  ، وقعر كع 1897، وأةرت هذه الفكار ف  كتاب  " الجغرافية السياسعية " ععام 

 .ذل  بمثابة االأطالقة الولى لكل من الجغرافيا السياسية والجيوبولوتيكا

وجعععاا تطعععور الجغرافيعععا السياسعععية بععععر ذلععع  بطي عععا ،  وظهعععرت كتابعععات فععع  

مر كع ، لعالم الجر ر" وهو  ستاذ  الجغرافيا السياسية منها كتاب بوما  باسم " ا

 1914ركز ف  كتابات  عن سياسة وجغرافية عالم ما بعر الحرب العالمية الولى  

( وقععرم لنععا دراسععة مو ععوعية لمععا ب عع  مععن حطععام الحععرب لعععالم  سععوده 1918 -

فهعو كتعاب منهجع  و ععر  The Earth and stateالتفا ل ،  ما كتاب وتلعس 

 ف  المو وعات اسقليمية الت  درسها.من الكتك المهمة خاصت  

  وجاا ال ر  العةر ن ليةهر الثلث الول من  ظهعور بععر البحعاث والكتعك فع

 مجال الجغرافيا السياسية ، ولكن بةكل مت طعن وغيعر مفهعوم ، حيعث كاأعا معةعم

الكتابععات تتميععز بالوصعع  اسقليمعع  مععن عجالععة تار ييععة سياسععية وإحصععائية غيععر 

 منهي التحليل  .دقي ة ، وغياب ال

وظهرت الجيوبولوتيكا بيطى كقيرة وثابتة فع   لماأيعا فع  الوقعا العذع تتغيعر 

فيعع  الجغرافيععا السياسععية ، ودارت فكععرة الجيوبولوتيكععا حععول كععارل هععو  هععوفر 

ومررست  ، حيث عرفها بلأها علم دراسة عالقات الرض ذات المغزى السياسع ، 

، اسطععار للجيوبولوتيكععا الععذع  جععك    وترسععم المةععاهر الطقيعيععة لسععط  الرض 
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تتحعر  فيع  الحععراث السياسعية التع  تحععرث إذا  ر عر لهعا النجععاح المسعتمر ، وهعع  

بذل  تهتم برراسة الرولة من الناحية السياسية ف  إطار د ناميك  علعى  أهعا كعائن 

ح  ، وليس فع  إطعار جامعر اسعتاتيك  . وقعر كاأعا الجيوبولوتيكعا التع  أعادع بهعا 

هو  اللماأ  وكلن السعو رع بمثابعة أةعر شعكم وكراهيعة لأللمعا  ، حيعث  كار 

ظهععرت فكععرة المجععال الحيععوع اللمععاأ  وأةر ععة ماكنيععرر عععن الجز ععرة العالميععة ، 

فع   1924ومحاوالت ت سيم العالم إلى مناطق سياسية وأةرت هعذه الفكعار ععام 

  أ  كا  فكرا مجردا من مجلة الجيوبولوتيكا اللماأية كؤمير جغراف  للرولة ، إال

ال يم العلمية واسأساأية حيعث  ركعز علعى خرمعة النال عة اللماأيعة لمعا تؤعمن  معن 

 ميالفات و فكار مز فة غير مو وعية.

و دى ت ععرم الجيوبولوتيكعععا علعععى هعععذا النحععو المز ععع  والمجعععرد معععن الخعععال  

جعاا علميعة ، واسأساأية ف   لماأيا إلى تلخرها وبعءا تطورهعا ، وف عرت روحهعا ال

ر ععة تععلخر الجغرافيععا السياسععية بسععقك الجيوبولوتيكععا اللماأيععة باس ععافة إلععى أة

الحسم الجغراف  ، والرراسعات الوصعفية ، ععالوة علعى ادععااات هتلعر بيصعو  

سعكا  المجال الحيوع ، واستغالل بعض المفاهيم الجغرافية المحرفة مثعل كثافعة ال

أع  ر الجغرافيا السياسية ف  ذهن النا  بللغرض السياسة العرواأية ، حيث صو

فكعرة للحعرب والععروا  علعى  را ع  الغيعر ، ممعا جععل الجغرافيعو  والسياسععيو  

  نفؤو  هذا المولعود والكر ع  ععن  كتعافهم متنكعر ن منع  و نسعقوأ  إلعى بعؤعهم

ة الععقعض ، وبالتععال  ماتععا جيوبولوتيكععا هععو  هععوفر بعععر الحععرب العالميععة الثاأيعع

 ( لتفس  المجال  مام الجغرافيعا السياسعية لكع  تنعتعل وتت عرم 1945 – 1939 

 من جر ر خالل الع ر اليمسين معن ال عر  الما ع  ، حيعث ظهعر لهعا منهمعا وفكعرا

ز، وا حا ، مثل المنهي الوظيف  لها رتز هور  ، ومنهي النةر ة الموحعرة لجعوأ

لعلعم اف  حذف هعذا  ولكن كا  ت رما بطي ا ، لما القت  من أفور كثير من الجامعات

 من مناهجها بسقك الجيوبولوتيكا .

ث ليةهر برا ة تطور هائل ف  علم الجغرافيا السياسية ، حي 1967وجاا عام 

، ولمععا  1990حرصععا كععل دول العععالم فعع  ميععرا  الجغرافيععا السياسععية منععذ عععام 

ععرد وت تتميز ب  الجغرافيا السياسية ف  وقتنا الحا ر بطعابن العالميعة والةعمول ،

القعات العالقات اليارجية واتسا  مجالها لكثرة الوحعرات السياسعية ، معن تع عر الع

 ة.اليارجية والراخلية لها حتى  صق  العالم  ةكل وحرة جغرافية سياسية واحر

وبنععاا علععى مععا سععقق فععج  تطععور الجغرافيععا السياسععية جععاا كمععا ذكععر فتحعع  

نهعا خصائصعها المميعزة علعى ف  ثالث مراحل تطور ة متقا نعة ، لكعل م (1 مصلح 

  -الرغم من تراخلها ، وعرم وجود حرود لمنية فاصلة بينها : 

                                         
،    0520رة  فتح  مصلح  ، الجغرافيا السياسية ، اسطار النةرع وتطقي ات عربية ، دار الماجر ، ال اه )1( 

  22  - 24  
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 المرحلة الأولى : الجغرافية السياسية في ظل الحتم الجغرافي : 

الوسععطى  ومععن  عععالم المرحلععة  رسععطو و فالطععو  واسععترابو  فعع  العصععور

حيعث  ،الرولعة المثاليعة والحر ثة ، ف ر تناول  رسطو ف  كتاب  عن السياسة فكعرة 

قعة  و       هم عنصر ن ف  هذه الرولة هما السكا  وموارد الثعروة ، و   العال

    بين االثنتين ه  الت  تحرد قوة الرولة كما تحرث عن عاصمة الرولة و رورة

الي تجمن بين الحصاأة والرفا  من أاحية ، وخرمة إقليمها من أاحية  خرى ، وعع

لعسعععكر ة ، وكافعععة وظعععائ  الرولعععة ، كمعععا اهعععتم بالحعععرود  رسعععطو قعععوة الرولعععة ا

 السياسية.

حلة، وقر سيطر الحتم الجغراف  على  فكار الجغرافية السياسية خالل تل  المر

اأعا حيث كا   تم تفسير الةاهرات الجغرافية السياسية بةعاهرات طقيعيعة ، ف عر ك

  وما جغراف  والفلككتابات  رسطو حتمية ، ركز فيها على حتمية تلثير الموقن ال

 رتقء بهما معن ظعروف مناخيعة تعكثر فع  السعلو  السياسع  ل أسعا  ، وتةعابها 

 ععة  فكععار  فالطععو  مععن  رسععطو ،  مععا إسععترابو  ف ععر حععرد ب ععاا الرولععة اسمقراطور

 بوجود حكومة مركز ة قو ة وحاكم قوع.

يععة  ما عقر الرحمن بن خلرو  الذع قال عن  الوربيو   أع   ول مكتةع  بطق

القحث الجغراف  وميراأ  فلم  تسم أهج  ف  الجغرافيا السياسية بالحتم الصعارم ، 

وقر   اف الكثير إلى الفكر الجغراف  السياس  ف  م رمت  الةهيرة ، و عتقر هعو 

وا ن اسطار العام الذع عرف من بعره بعرورة حيعاة الرولعة ، وتحعرث بعن خلعرو  

 (1 ا.عن عوامل قيام الرولة وهرمها وس وطه

وف   ع اب عصر النهؤة اأتعةا الرراسات الجغراف  السياسية فع   وربعا ، 

و مكععن    ألمعع  ذلعع  فعع  كتابععات بععود ن وموأتسععيكي  ، وقععر اتسععما كتاباتهمععا 

ولععة بالحتميعة القي يععة ، حيعث ذكععر بعود ن    الةععروف المناخيعة والطقوغرافيععة للر

ثر بععرورها فعع  التركيععك هعع  التعع  تحععرد مالمعع  شيصععيتها ال وميععة ، والتعع  تععك

لمنعاح السياس  للرولة ،  ما موأتسكي  ف ر اعت ر وجود عالقة سعققية وثي عة بعين ا

ه    والحر ة السياسية والعقود ة ، واقترح أموذجعا جغرافيعا سياسعيا حتميعا معكدا

أيفعاض الر موقراطية و الحر ة تتزا ر بالقعر عن خء  االستواا كنتيجعة طقيعيعة ال

القععععر عنععع  ، وعليععع  فعععج  المناخعععات الرفي عععة هععع  قر نعععة الحكعععم درجعععة الحعععرارة ب

ر ععن االستقرادع والمناخات القاردة ه  قر نة الحر عة والععرل ، ولعم  يتلع  را تع

 ساب ي  ، حيث  شار إلى العالقة بين الحؤارة وظروف القي ة الطقيعية.

 المرحلة الثانية : هيمنة الفكر الجيوبولوتيكي :

                                         
 الأجلو منةور جغراف  ، مكتقة –مز ر من التفاصيل ، راجن محمر محمود الر ك ، الجغرافيا السياسية  -1

  24 – 1  ،      1997المصر ة ، ال اهرة 
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تععزل هععو رائععر هععذه المرحلععة فحسععك ، بععل إأعع  المكسععس ال  عتقععر فردر عع  را

وقعر  الح ي   للجغرافية السياسية الحر ثة وهو  ول معن  طلعق عليهعا هعذا االسعم ،

ل شعق  راتعزل الرولعة بالكعائن الحع  ، و و ع     الرولعة إمعا  أعا تنمعو  و تؤععمح

رو  ف  وتموت لأها ال تستطين    تق ى ساكنة ، وقر تلثر راتزل ف  ذل  بمقر  دا

االأتيعععاب الطقيعععع  والق عععاا لألقعععوى ، وظهعععور مررسعععة الرارو نيعععة االجتماعيعععة 

Social Darwinism  التععع   كعععرت علعععى التةعععاب  بعععين المجتمععععات القةعععر ة

لماأيعة والكائنات الحيواأية ، كما تلثر كعذل  بعالحتم العذع سعيطر علعى المررسعة ال

باالسعتيالا علعى مسعاحات  ، وتنعو الرولعة معن وجهعة أةعر راتعزل 19خعالل ال عر  

لة    جر رة من  را   الغير ، وهو ما  عرف بمقر  التوسن اسقليم  ، وعلى الرو

،  ت وم ف   ع اب االستيالا على المساحات المؤافة من  را   العرول المجعاورة

لعة برفن سكاأها إلى هذه المناطق سحكعام سعيطرتها عليهعا ودمجهعا فع  أسعيي الرو

 توسعية جر رة.تمهيرا لقرا دورة 

 وبناا على ما سعقق فعج  حعرود الرولعة قابلعة للزحزحعة والحركعة معن مكاأهعا ،

رولعة فه  كجلر الكائن الح  ، الذع  تمرد بنموه ، و نكمل با محالل  ، وتةعل ال

اجع  تتوسن حتى تصل إلى حرودها الطقيعيعة ، و   الرولعة تةعل تتمعرد طالمعا ال تو

 م اومة خارجية.

وسعععن الرولعععة  عععلت  ععععن طر عععق التوسعععن العععر ن  والنةعععاط  ور ى راتعععزل    ت

ر التقةيرع والتجارع والسياس  والعسكرع ، وهو  رى    للتوسن التجعارع الثع

 العةعم فعع  توسعن الرولععة ، و أعع   سعقق التوسععن السياسع  ،  ع    العلععم  رفععرف

 سياسيا بعر التوسن التجارع ، وكل طر ق تجارع  مهر لنفوذ سياس  الحق.

زل حظ    الجغرافية السياسية على  ر راتزل حتميعة   ؤعا ، ف عر آمعن راتعو ال

بحتميععة الصععرا  مععن أاحيععة ، كمععا جععزم بععل  موقععن الرولععة ومسععاحتها ومناخهععا 

لسياسية اوالتؤار س والغطاا النقات  والتربة لها جميعا تلثيرا كقيرا على الحياة 

ية التعع  غيععرت أةععرت للرولععة ، هععذا علععى الععرغم مععن  أعع  عاصععر الثععورة الصععناع

 اسأسا  إلى عالقت  بقي ت  الطقيعية تغييرا جوهر ا.

وقععر  رسععى راتععزل المفهععوم الجيوبولععوتيك  اللمععاأ  المعععروف باسععم المجععال 

 نا حيا.الحيوع ، والذع عرف  بلأ  المنط ة الجغرافية الت  تنمو فيها بوصفها كائ

 المرحلة الثالثة : دراسة الوحدات السياسية :

 تعععرف 20ظلعا الجغرافيععة السياسععية خععالل الع ععود الثالثعة الولععى مععن ال ععر  

احيعة أعلى  أها علم  رر  العالقة بين الأةطة السياسية ل أسا  وتنةيمات  من 

لطقيعيعة اوالقي ة الطقيعية من أاحية  خعرى ، تلع  العالقعة التع  تتمتعن فيهعا القي عة 

 السائر بين المفكر ن آأذا .بالغلقة والسيادة ف  ظل الحتم الجغراف  
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 المرحلة الرابعة ) المعاصرة (:

 ف ر ركزت على دراسة الوحرات السياسية وف  م عرمتها الرولعة ، ومعن  ععالم

هعذه المرحلععة وتلعع  وهارتةععهور  وجوتمععا  ، ف ععر  سععهم وتلعع   فعع  و ععن إطععار 

أةععرع للجغرافيععا السياسععية ، حيععث ر ى  أهععا تهععتم برراسععة اخععتالف الةععاهرات 

السياسية من مكعا  إلعى آخعر علعى سعط  الرض ، وتعلت  الرولعة فع  م رمعة هعذه 

 الةاهرات.

ور ى هارتةععهور  فعع  كتاباتعع  الولععى    الجغرافيععة السياسععية هعع  دراسععة 

بععر  الوحرات السياسية و تؤمن هذا المنهي وصفا تحليليا لعناصر الرولعة ، وبعر 

لعة تحتعوع علعى عوامعل الوحعرة ذل   ركز على وظائ  الرولة حيث ذكر    كل دو

 وعوامل التنافر معا.

ن  ما جوتما  ف ر   اف فكرتين هما الحركة واالكنوجرافيعا ، فالحركعة تتؤعم

رافيعا وسائل الن ل والمواصالت واأت ال الشيا  والسعلن والفكعار ،  معا االكنوج

" الثقععات " فهعع  ال ععوة المؤععادة للحركععة وتةععمل قععيم الما عع  ووجهععات النةععر 

 جتماعية.اال

لموقن اوكاأا الجغرافية السياسية ف  بادئ المر ترر   ثر القي ة الطقيعية   

الغطععاا الحيععوع ( علععى السععلو   –المنععاح  –التؤععار س  –الةععكل  –المسععاحة  –

ةععرة الفعععال ( للععرول ، وبععذل  اتسععما هععذه الن –ال ععرارات  –السياسعع    القععوال 

 بالحتم الجغراف  . 

 التجععاه ظهععرت مررسععة مناوئععة للحتميععة ، ر ت    الجغرافيععةوكعرد فعععل لهععذا ا

عع  السياسية ه  عقارة عن دراسة تلثير السلو  السياس  على الالأرسكيك الطقي

 والقةععرع ، ثععم سععرعا  مععا تغلععك االتجععاه االحتمععال  ، الععذع  ععرى    الجغرافيععا

ةعاهرة ة والالسياسية ه  دراسة التلثير المتقادل بين الةواهر الجغرافية من أاحيع

 السياسية من أاحية  خرى.

و عععرى فر عععق آخعععر    الجغرافيعععة السياسعععية هععع  التحليعععل المكعععاأ  للةعععاهرة 

 ع  السياسية ،  و بعقارة  خعرى دراسعة البععاد المكاأيعة للسياسعة ، بحيعث تصعق 

را ظاهرة ف  المكن مو وعا من مو وعات الجغرافيا السياسية طالما كا  لها بع

ا رة ف  المكن مو وعا من مو وعات الجغرافيا السياسعية طالمعمكاأيا .  ع ظاه

 كا  لها بعرا مكاأيا . 

 -:المحاظرة الثاأية

 تعريف الجغرافيا 

 توجر تعر فات متغيرة للجغرافيا السياسية أوجزها على النحو التال  :
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 الذع  رر  الرض بوصفها وطنا ل أسا  فمو و  علم الجغرافيا العلمه   

م ه " الرض " ال لذاتها ، وإأما من حيث ه  وطن "اسأسا  " ومن ثم كا   هع

 تطقيق  رور حولهما القحث ف  الجغرافيا هما " الرض "" واسأسا " 

    

للجغرافيععا السياسععية  1935عععام   Hartsharneتعر عع  هععارتس هععور  

 أهععا علععم دراسععة الرولععة كمسععاحة متغيععرة بالنسععقة لغيرهععا مععن المسععاحات علععى 

ثم  ععود بععر ذلع  هعارتس هعور  ليععرف الجغرافيعا السياسعية  (1)المتميزة الخرى

بلأهععا العععالم الععذع  هععتم برراسععة التماثععل  و التقا نععات فعع  الةيصععية  1954عععام 

 أها  جزاا مترابطة ف   السياسية للمساحات الميتلفة ، و جك     نةر إليها على

 (2)كل مركك ،  قرب ما  كو  إلى تماثالت وتقا نات عامة 

 

  

 1964" ععام  w.A. Douglas Jaxkons عرف دوجعال  جاكسعو  "

إ  الجغرافيعععا السياسعععية هععع  العلعععم العععذع  هعععتم برراسعععة الةعععاهرات السياسعععية 

political Phenomena   ف   بعادها المساحيةAerial context . 

 

معععن    الجغرافيعععا  1965معععا قرمتععع  الكاد ميعععة للعلعععوم فععع  واشعععنطن ععععام  

السياسعععية هععع  العلعععم العععذع  هعععتم برراسعععة التفاععععل العععذع  وجعععر بعععين المسعععاحات 

 الجغرافية والعمليات السياسية. 

  

ومن التعر فات الخرى   ؤا     الجغرافيا السياسية تيتص برراسعة االرتقعاط 

الرولععة( ثععم بعين الرولععة وغيرهععا مععن  -رولعة  الرض بعين المسععاحات الر ععية وال

الرول ، وبالتال   نصك هذا التعر   على  جغرافية الرول  و الوحرات السياسية( 

، وهنا  تعر فا آخر  نص على    الجغرافيعا السياسعية هع  علعم دراسعة المنعاطق 

                                         
 

(1) 1- Richard Hartshorne, Recent Developments in Political  geography  American 
science Review. XX1X December, 1935, P. 957. 
2- Richard Hartshorne, Political geography , in Preston Jams & Clarence Jones 
(eds)  American Geography. Inventory & Prospect , Syracus University Press, 
1954, P. 178.  
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المنتةمععة سياسععيا ، ومهمتهععا فعع  ذلعع  هعع  التركيععز علععى كععل مععن هععذه الوحععرات 

 لها كياأها اليا  وصفاتها المميزة لها. –المنتةمة سياسيا كوحرة قائمة بذاتها 

التعر   الساد  :  ركز على ا  الجغرافيا السياسعية هع  دراسعة الوحعرات  -

 و القعععاليم السياسعععية كةعععاهرات علعععى سعععط  الرض ، ومعععا تةعععتمل عليععع  هعععذه 

يم وطقيعتها على تقعا ن الوحرات من شعوب وجماعات ، و توق  امتراد هذه القال

الةععاهرات السياسععية التعع  تسععود العععالم ، ففعع  بعععض جهععات مععن العععالم ، أجععر    

القاليم السياسية لها صفة االست رار النسق  لمرة لمنية طو لة ، بينما أجرها ف  

وبرراسعة الةعاهرات السياسعية   –جهات  خرى من العالم  صعيقها تغيعرات سعر عة 

اطها بةاهرات سط  الرض "أتاج الطقيعة"  مكعن للقاحعث " أتاج القةر" وارتق

الجغراف      حلل و علل الطر  الميتلفة الت  أةعم بهعا اسأسعا  فع  هعذه الرض 

   (1)إلى  أماط سياسية

 التعريف السابع : 

، حيعث ركعزا  1970ما قرم  كل معن روجعر كاسقيرسعو  وجوليعا  فع  سعنة 

  علععى التيععارات المسععاحية  و الر ععية  و بمعنععى  د  و بسععء : التحليععل المسععاح

 للةاهرات السياسية 

(The spatial ana lysis of politica phen omena  )  

ها وهععو تعر ععع  شعععامل  تسععن للكثيعععر معععن المو ععوعات التععع  كاأعععا ال تةعععمل

ية وربععء الجغرافيععا السياسعع –السععلوب التحليلعع   –الجغرافيععة السياسععية مععن ققععل 

 تمعام علعىبمسار التيار الرئيس  للعلوم اسأساأية بحثا وأةر ة ، كما     ركز االه

  هميعععة الجغرافيعععا فععع  العالقعععات الروليعععة . بعععل  مكعععن    أ عععول    هعععذا التعر ععع 

وليعة فية لكل معا  طعر  علعى العالقعات الرللجغرافيا السياسية قر و ن  ر ية جغرا

 من تغيير 

  -طبيعة دراسة الجغرافية :

إ  دراسععة السياسععة ليسععا حكععرا علععى الجغععرافيين ف ععء ، بععل هنععا  علمععاا 

  آخرو   هتمو  برراسة هذا العلم   ؤا ، ولكن من أعواح  ميتلفعة ععن تلع  التع

تماعيعة كفرو  للعلعوم االج عالي فيها جغرافيو  السياسة ، فنجر العلوم السياسية 

ام ، تركز فع  دراسعتها علعى العالقعة بعين اسأسعا  والمجتمعن ، وتنةيمع  بهعرف قيع

هتمعام النا  بالنةاط السياس  وإقامة الحكومات الت  تر ر ش و  الرولة ، معن اال

 بتنةيم العالقات وبناا المكسسات.

                                         
 2،      9771محمر عقر الغن  سعودع ، الجغرافيا والمةكالت الرولية ، المكتقة النموذجية  ال اهرة ،  )1( 
 ،3  
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ثل فع  را  ف يا تتم ما دار  الجغرافيا السياسية فيهتم بقعر ن ف  دراست  ، بع

ع المسرح السياس  وهو الرض ، وبععرا ر سعيا و مثلع  اسأسعا  وهعو الكعائن العذ

 فعععرل عالقعععات متنوععععة علعععى المسعععرح السعععابق ، ومعععن المالحعععظ    القععععر الول 

 عناصره تتمثل فع  الموقعن والمسعاحة والمةعاهر التؤار سعية والمناخيعة ومعوارد

ير ، والتغ ية وكلها عناصر تتميز بالثقات النسق الثروة الغابية والحيواأية والمعرأ

القطععع ا ،  معععا القععععر الثعععاأ  فنجعععره  كثعععر سعععرعة وتغيعععرا و تمثعععل فععع  النةر عععات 

ر مثل القعوالمذاهك السياسية الت  تر ر العالقات الراخلية واليارجية للرولة ، و ت

 سع  فع الثالث غير المتطور ف  الزمن ، حيعث  جعك دراسعة القععر ن الف ع  والر 

 فترة لمنية معينة.

إذ  الجغرافيعععععا السياسعععععية تهعععععتم برراسعععععة الةعععععاهرات السياسعععععية ، وبنعععععاا  

المكسسات السياسية التع  تعمعل داخعل أطعا  جغرافع  ه حعرود محعردة ، و سعيطر 

 عليها أةام سياس  " الرولة ال ومية".

 ،والجغرافيععا السياسععية بععذل  تععرر  التفاعععل ال ععائم بععين العمليععة السياسععية 

فع   والمنط ة الجغرافيعة ، حيعث تتعاقعك الحعراث السياسعية التع   فرلهعا اسأسعا 

محاوالت  ليلعق أةعام سياسع  معن المحافةعة عليع  علعى مسعرح الحعراث " القي عة 

ما و ومية ، الجغرافية" الت  تمثلها الرولة الكقيرة المتعردة ال وميات ، والرولة ال

 فةععات داخععل الرولععة ،  و وحععرة إدار ععةدو  ذلعع  مععن وال ععات  و م اطعععات  و محا

 صغيرة لها وظيفة خاصة.

ا كما ترر  الجغرافيعا السياسعية الرولعة  و الوحعرة السياسعية معن حيعث    لهع

 أةامععا اجتماعيععا واقتصععاد ا وسياسععيا خاصععا بهععا ، كمععا تععرر  الموقععن والمسععاحة

ها ، والةععكل والتؤععار س كعوامععل مععكثرة فعع  قععوة الرولععة ودفاعهععا وإسععتراتيجيت

 كععذل  تععرر  مععوارد الثععروة الميتلفععة بهععا والتعع  تععتحكم فعع  م ععررتها اسأتاجيععة

واالسععتهالكية ومععرى كفا تهعععا لسععر حاجعععات سععكاأها وأتنععاول السعععكا  مععن حيعععث 

حجمهم وتول عهم وتركيقهم وخصائصهم ، و أةعطتهم ، والكفعااة العلميعة ومعرى 

لرولعة ، المةعاكل المتعل عة باالت رم التكنولوج  وتماسكهم اثنوغرافيا ، كما تقحث 

،  وعالقة الرول الث افية واالقتصعاد ة والعسعكر ة والسياسعية معن بعؤعهم العقعض

 .وكذل  دراسة التكتالت العسكر ة واالقتصاد ة والسياسية على مستوى العالم

فعع  كتابععة " الجغرافيععا السياسععية" عععن و تلععزع  (1)وقععر حععرد محمععر حجععالع 

 ع دراسععة للجغرافيععا السياسععية لمنط ععة  و سقلععيم  و السعس الواجععك تناولهععا فعع  

 -لرولة من الرول على النحو التال :

                                         
ص  1998/   7199،  محمد حجازي محمد ، الجغرافيا السياسية ومشكالت النظام الدولي الجديد ، القاهرة )1( 

38 – 40  
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 ع منط عة سياسععية   و وحععرة سياسععية  جعك     تععوفر لهععا جعزا معمععور مععن  -1

وعادة ما  كو  ال لك  و المنط ة التع   تركعز فيهعا النةعاط  Ecumeneالرض 

 وتتكو  من :

رد الرض ، والحجم والةكل والمناح والموا بي ة طقيعية: وتتؤمن  شكال –  

 الطقيعية.

بنعععععاا حؤعععععارع ، و تؤعععععمن النعععععا  ، واللغعععععة ، والحيعععععاة االجتماعيعععععة  -ب

 واالقتصاد ة للسكا .

الم ومععات التعع  تععرعم المعمععور والتعع  تكععو   ععرور ة بععل و ساسععية لععألرض  -2

 الت  تسودها الرولة.

 يعيعععة ال ائمعععة وبعععين الجعععزااالعالقعععات ال ائمعععة بعععين كعععل معععن الهي عععات الطق - 

 المعمورة  ف  الرولة.

 تقعيععة واأتمائيععة التيععوم الحؤععار ة . بمعنععى    جماعععات السععكا  الواقعععة -ب

 على الحرود  كو  لر هم إحسا  كامل بالوالا والتقعية للرولة.

اكتسععاب الصععفة الوحرو ععة  و علععى القععل الفيرراليععة بععين  جععزاا الرولععة  -جعع 

 الميتلفة .

 -اطق المةاكل وأطاقات االختالف  و الة ا  :من -3

 أزاعات  كو   ساسعها  حعر الم ومعات الحؤعار ة  و الطقيعيعة ، كعل   كعو  –  

 النزا  بسقك اختالف ف  العنصر ،  و بسقك حق استعمال مياه أهر مثال .

ادع عالقة كل منط ة  و رقعة من الرولة بالمراكز الرئيسية للنةعاط االقتصع -ب

 .  والسياس  من أاحية وعالقت  بالمساحات المجاورة لها مقاشرة واالجتماع

 العواصم :  -4

النةاط  مركز ة العاصمة بالنسقة للرولة ككل . ومركز تها بالنسقة لقاليم –  

 الرئيسية.

م  التيوم  و الطعراف وعالقتهعا بلقعاليم العرفا  والجهعات هجوميعة كاأعا  -ب

 دفاعية.

عواصعععم المراكعععز ، وعواصعععم إدار عععة ، وعواصعععم العواصعععم الثاأو عععة :  -جععع 

 فيررالية وصلة هذه العواصم بالرولة وبالعاصمة.

 الحرود : – 5

 هل ه  حرود طقيعية  م  أها هنرسية؟ - 

ذه ههل هذه الحرود ساب ة  و تالية لةغل الرولة لمنط ة من المناطق تكو   -ب

 الحرود طرفا فيها.
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فعاذ  و منط ة الحرود تركزا واأتةارا . درجة النكثافة مراكز االست رار ف   -ج 

 إمكاأية النفاذ من كل أ طة من الحرود ، إذا  راد  حر بالرولة سوا.

 المواقن اسستراتيجية وإمكاأية الوصول إليها بالنسقة لألعراد  –د 

 

 

 

 الرا   والرول الميالفة  و الصر  ة  و التابعة للرولة. – 6

 . متالح ة  و متقاعرة –  

 إذا كاأا مفصولة عن  رض الرولة ، فما طقيعة الفواصل . -ب

احقة صعالقناا الحؤارع لهذه الرول الحليفة  و التابعة للمنةمة  و الرولة  –ج 

 السيادة  و المعنية بالرراسة.

 -المحاظرة الثالثة:

 مناهج البحث في الجغرافيا السياسية:

 لسياسعية ، و توقع  ذلع  علعىتتعرد منهاج القحث المستيرمة ف  الجغرافيعة ا

 مو و  الرراسة هل هع  دراسعة للرولعة  م مةعكلة سياسعية دوليعة  و محليعة ،  م

دراسععة للحععرود السياسععية ، م دراسععة  صععولية لألقليععات فعع  العععالم وغيرهععا مععن 

 المو وعات الت  تعر مياد ن لقاحث الجغرافية السياسية.

مع  ، التار ي  ، والمعنهي اسقليوأذكر من مناهي الجغرافية السياسية المنهي 

 ،ومنهي العالمية ، والمعنهي العوظيف  ، والمعنهي المورفولعوج  ، ومعنهي جعوأز 

 ومنهي تحليل ال وة.

  The Historical Approach -المنهج التاريخي : -1

الذع  رر  أمو الرولة وتطورها حتى بلغا مرحلعة النؤعي السياسع  الحعال  

لتع  سياسية ، والجذور التار يية سحعرى المةعكالت الها ، وتطور رسم حرودها ال

  فعتواجهها مثل مةكلة دارفور ف  السودا  ، ومةكلة كةمير ، و ثر االسعتعمار 

لة مثل كثير من دول العالم الثالث ف  قوة و ع  الرولة ، فالتحليل التفصيل  لرو

شععكلها إسععرائيل البععر لعع  مععن تفسععير لتطععور هععذه الرولععة ، و ثععر هععذا النمععو علععى 

ة وو عها السياس  الحال  ، ولكعن هعذا المعنهي  جعك     تناولع  باحعث الجغرافيع

السياسية بةكل  يرم مو و  دراست  ، وال  نزلق وراا حجم  يم من الحعراث 

التار ييعععة تقععععره ععععن مو عععوع  و صعععق  فععع  هعععذه الحالعععة كقاحعععث فععع  التعععار غ 

ئ بجحكعام عامعة  و مقعادالسياس   ، هذا فؤعال علعى    الجغرافع   جعك  ال  يعرج 

 أتيجة دراسة حاالت خاصة.

  The Regional Approach -المنهج الإقليمي : -2
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نهعا   وم هذا المنهي بتحليل الوحرة السياسية من حيث العناصر الت  تتكو  م

م  و التعع  تكوأهععا مثععل الةععاهرات الطقيعيععة واالقتصععاد ة والقةععر ة ، وشععكل وحجعع

دها ، رها ، وتحليل التار غ السياس  للرولة ، وحعروومناح الرولة ، والسكا  وغي

قيععر وعالقاتهععا السياسععية بالعععالم اليععارج  و عيععك هععذا المععنهي كععم المعلومععات الك

الذع  يةى مع  على القاحث     نته  ب  المعر إلعى وصع  مجموععة معن العرول 

ميعزة موصفا إقليميا ، والجغرافيا السياسية بهذا الةكل لن تكو  لها شيصعيتها ال

ل . فعلععى القاحععث الجغرافعع  فعع  هععذا المجععال     سععتفير مععن هععذا المععنهي فعع  إبععرا

المةعععكلة مو عععو  دراسعععت  بتحليعععل المعلومعععات والقياأعععات الميتلفعععة بطر  عععة " 

 ر فع  فهعمالجغراف  اسقليم " الذع  يتار ما  ر ره من الرراسة اسقليمية الت  تفي

 طقيعة المةكلة و سقابها الجغرافية.

 منهج النظم العالمية في التحليل  - 3

The world systems Analysis  Approach                   

           

 تعلععق هععذا التحليععل بالكيفيععة التعع  أتصععور بهععا التحععوالت االجتماعيععة علععى 

المسعععتوى الععععالم  ل عععر درج القعععاحثو  علعععى اليلعععء بعععين مصعععطل  " المجتمعععن" 

ا أتائي عن بعض المجتمععات ثعم طق وهعا علعى ومصطل  " القلرا " وبذل  خرجو

بعض القلعرا  ، ومعن ثعم أتحعرث ععن بععض المجتمععات مثعل المجتمعن الفرأسع  ، 

  والمجتمعن المر كع  ، والمجتمعن الصعين  ، والمجتمعن المصعرع .. العغ ولمعا كعا

رسع  هنا   كثر من مائت  دولة ف  عالم اليوم ، فج  هذا  عن      توجعك علعى دا

ا  ثعر جتماع      تعاملوا من معا   عارب علعى القعل معائت  مجتمعن . وهعذالتغير اال

 م قععول فعع  العلععوم االجتماعيععة الت لير ععة ، و مكععن    أسععمي  فر ععية " تعرد ععة

ةعرة المجتمعات  إال    "معنهي العنةم العالميعة" والتحليلع   عرفض تمامعا هعذه الن

 معاصر.بوصفها أ طة اأطال  ت ودأا إلى تفهم ح ي   لعلمنا ال

صععاد و  ععوم هععذا المععنهي بتحليععل  بعععاد المنةومععة التار ييععة ، ود نما ععات االقت

النطعا  العالم  ، والموجعات اللوجسع ية ، والقنيعة المكاأيعة لالقتصعاد الععالم  ، و

اد   الفر الجغراف  للنةام ، وال وة السياسية ف  االقتصاد العالم  ، وطقيعة ال وة

 لةعوب (.ا –الطق يات  –المكسسات  –

  The Functiona  Approach -المنهج الوظيفي : -4

 هرف إلى دراسة الرولة من حيث عالقاتها اليارجية والراخلية ، وكي   مكن 

للرولة    تحافظ على كياأها الراخل  ف  ظل منةومة مجتمن دولع  متكامعل، و ثعر 

 و جماعععات  العوامععل الجغرافيععة كالمنععاح ، والتؤععار س ، وال وميععات المتعععردة ،

الةعوب على الأةطة السياسعية للرولعة ، وكعذل   ثعر المةعاهر السياسعية بعرورها 

على العوامل غير السياسية كلأماط االسعت رار واسعتيرام المعوارد وتطعور شعقكات 

الن ل واالتصال ، وأمو اليرمات والمرافق وغيرها ، كما  رر  قررة الرولة على 
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ةعروف الو عا  اليارجيعة حولهعا ، ومةعكالت  التكي  والق عاا والنمعو فع  ظعل ال

 اسقليمية من الرولة المجاورة.

 من هنا  هرف هذا المنهي إلعى التحليعل السياسع  للوحعرة السياسعية معن خعالل

 الوظائ  الراخلية واليارجية الت  تكد ها.

  The unified Theory منهج جونز ونظرية المجال الوحيد " -5

لفكععرة السياسععية   إأةععاا الرولععة( وال ععرار تتععلل  مععن خمسععة حل ععات هعع  ا

السياسعع  ، والحركعععة السياسعععية والمنط عععة السياسعععية ، وهععع  حركعععات متصعععلة ، 

  و رب لنا مثال بالصهيوأية   الفكرة السياسعية( وععر بلفعور بجأةعاا وطعن قعوم

ود لليهود ف  فلسطين   ال رار السياس ( والهجرة الةرعية وغيعر الةعرعية لليهع

الحركعععة" ، وإأةعععاا المسعععتعمرات العسعععكر ة اسسعععرائيلية وفعععر   مععن اليعععارج "

  المنط ععععة  1948الهاجععععا فعععع  اسرهععععابيين   المجععععال( ، وقيععععام إسععععرائيل فعععع  

 السياسية(.

 The Morphological Approachالمنهج المورفولوجي  -6

،    وم هعذا المعنهي علعى تحليعل  أمعاط الةعاهرات السياسعية للرولعة وتراكيقهعا

ليمع    ر أمء التنةيم السياس  اسدارع داخل الرولة  و أمعء التنةعيم اسقحيث  وج

 كتعععل إقليميعععة(  و تنةيمعععات عالميعععة   اتحعععادات دوليعععة( ،  معععا تركيعععك الةعععاهرات

رود السياسية فتمثيل عواصم الرول وشعوبها ، ومواردها االقتصاد ة ، وشكل الح

 ة.السياسية ، والمةكالت الت  تواج  المناطق الميتلف

 The landscape Approachالمنهج الوصفي :  -7

 هعععتم هعععذا المعععنهي برراسعععة المسعععرح السياسععع  للرولعععة ، معععن حيعععث الموقعععن 

ة بهعا ، الجغراف  ، والمساحة ، الةكل ، وأواة الرولة وقلقها ، والقسعام السياسعي

والةعععكل العععراخل   وصععع  السعععالالت واللغعععة ، والعععر ن ، الجنعععا  ، والحعععزاب 

اصععر وميولهععا والتمثيععل النيععاب  ، والح ععو  المرأيععة ، كمععا تععرر س العن السياسععية

م اليارجية  وص  الحرود السياسية وتطورها وتركيقهعا ومةعكالتها وشعكلها الععا

وكععذل  شععكل الرولععة ووصعع  عالقاتهععا الروليععة الخععرى وكععذل  وصعع  للمجتمععن 

ه فع  الرولعة و ثعرالقةرع بتركيقات  المتعردة ، والسلوب االقتصعادع العذع تتقعع  

 قوتها و عفها.

 The analysis Approachمنهج تحليل القوة:   -8

 نةععر هععذا المععنهي فعع  تحليععل العوامععل الجغرافيععة المععكثرة فعع  قععوة الرولعععة 

ثعروة و عفها وتكتالتها مثعل جواأعك الطقيعيعة ، ومعوارد الثعروة االقتصعاد ة ، وال

الةعقكة وكفااتهعا وربطهعا  القةر ة ، ووسائل الن عل والمواصعالت معن حيعث حجعم

جميععن  جععزاا الرولععة" وكععذل  عععرد السععكا  وخصائصععهم ، والنةععام السياسعع  ، 

شعكل ووالموقن الجغراف  النسق  والفلك  و ثره على تنو  المعوارد االقتصعاد ة ، 

ة الرولعععة وحعععرودها ، و ثعععر القي عععة الجغرافيعععة علعععى عالقاتهعععا السياسعععية الراخليععع

 واليارجية.
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 ليل الجيوبوليتيكي للدكتور محمد ازهر السماك _ منهج التح9

يقترن بابحاث الدكتور محمد ازهر السماك ويستند في دراسته على 
 -مجموعة من مؤشرات القيياس الكمي لقوة الدولة :

 االقتصادي  فمؤشر االنكشا-1
 مؤشر الحرمان والفقر  -2
 مؤ التركيز الجغرافي للصادرات -3
 للواردات  مؤشر التركيز الجغرافي -4
 مؤشرات الدين الخارجي  -5
  درجة اهمية الصادرات -6


