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 مدارس الجغرافيا السياسية

  1947-1861المبحث الثاني : هالفورد ماكيندر و نظرية قلب العالم: 

 المدرسة البريطانية

 

 

لقد تميز ماكيندر في طريقة تحليله الجيوبوليتيكي، الذي هو في حقيقته تحليل 

، باهتمامه باألقاليم وتحليل عناصره، ونظرته للمشاكل الجغرافية جيواستراتيجي

على نطاق عالمي، األمر الذي جعل من النتائج التي توصل إليها تتمتع بخاصة 

إستراتيجية، لذا يمكن أن نقول أن ماكيندر بدأ بداية جيوبوليتيكية وانتهى بنتائج 

 جيواستراتيجية.

العالم الذي يجمع ما بين اليابسة  -ي نظريتهف–ويبدأ تحليل ماكيندر عندما يقسم 

والماء إلى ثالث مناطق: منطقة القلب، منطقة الهالل الداخلي، ومنطقة الهالل 

 الخارجي.

 

 

وهي تلك الحلقة المتصلة من اليابس وهي أوروبا، -والحظ أن الجزيرة العالمية، 



ابسة األخرى تكون ، تكون ثلثي مساحة اليابس كلية، وأن الكتل الي-آسيا، إفريقيا

الثلث الباقي وتحيط بالجزيرة العالمية متمثلة في أمريكا الشمالية والجنوبية 

وأستراليا، بينما تمثل البحار والمحيطات ثالث أرباع العالم، وتكون كتلة مائية 

 .World Oceanمتصلة أطلق عليها المحيط العالمي، 

 

 

األفضل لكل دولة هو الوضع  ويؤكد ماكيندر على أن الوضع الجيوبوليتيكي

ونعتبرها أساسية في دراستنا -المتوسط المركزي، كما يؤكد على فكرة مهمة جدا، 

وهي أن المركزية مفهوم نسبي ويمكنها أن تتبدل مع كل سياق جغرافي  -هذه

 محدد.

أي الوضع –والقارة األوراسية من وجهة النظر الكونية، تقع في مركز العالم 

 Heartlandويقع في مركزها ما سماه بـقلب العالم أو الـ -يالمتوسط المركز

وهذا هو رأس الجسر الجغرافي األكثر مالئمة للسيادة على العالم بأسره، 

فالهارتالند هو المنطقة األكثر أهمية في السياق األعم ضمن حدود الجزيرة 

 .World Islandالعالمية 

األمر بـ "منطقة اإلرتكاز"  التي أطلق عليها في بادئ-وتشمل منطقة القلب 

"Pivot Area جزءا كبيرا من أوراسيا، هذه المنطقة يحدها من الشرق "

الصين ومنشوريا، ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي، ومن الجنوب هضاب 

 آسيا وجبال الهيمااليا، أما من الغرب فيحدها نهر الفولكا.

 

 

على اعتبار أنه يشمل مناطق الصرف وينظر ماكيندر إلى الهارتالند من زاويتين: 

الداخلي في أوراسيا، وعلى اعتبار أنه يشمل المناطق التي يصعب على القوى 



البحرية الوصول إليها، "تحت الظروف السائدة حينذاك"، إذ يعتبر أن المحيط 

القطبي شرق البحر األبيض عقبة طبيعية للتحركات البشرية، أما بحر قزوين 

بيكال فهي مياه مغلقة ال تتصل بالبحار الخارجية والطرق وبحر أرال وبحيرة 

العالمية، فعلى االعتبارين السابقين، نجد أن الهارتالند ينطبق تقريبا على إقليم 

واحد،هو إقليم قاري تفصله مناطق انتقالية عن األقاليم الهامشية البحرية في 

نه راجعة إلى ظروف أوروبا وآسيا،وعلى هذا األساس كانت عزلة الهارتالند وأما

جغرافيته الطبيعية: المحيط القطبي المتجمد في الشمال، السالسل الجبلية 

والصحاري المتسعة إلى الجنوب والشرق، لكنه سهل االتصال نوعا ما من جهة 

 الغرب، حيث يسهل اتصاله بأراضي أوروبية عامرة بالسكان.

 

 

ر، فضال عن أمانه الطبيعي فقوة الهارتالند وأهميته يستمدها من اتساعه الكبي

وتوسطه أوراسيا تقريبا، ولم "تهبه الطبيعة" قوة دفاعية فحسب، بل يتحكم أيضا 

في خطوط المواصالت الداخلية، فعوامل االتساع والبعد عن منال القوى البحرية 

هي قلعة الدفاع الحصينة للهارتالند، وهي القاعدة األمينة للقيام بحرب هجومية، 

 متع به من معادن وثروات طبيعية.فضال عما يت

 

 

كما تصور ماكيندر منطقة ارتكاز ثانية سماها قلب األرض الجنوبي، وتتكون من 

إفريقيا جنوب الصحراء، ويتصل القلبان الشمالي والجنوبي عن طريق بالد 

العرب، ويحيط بقلب األرض نطاق أو قوس من األراضي ذات التصريف المائي 

 Interi or marginalاكيندر اسم الهالل الداخلي الخارجي أطلق عليها م

crescent ويضم هذا الهالل أوروبا الغربية، واألرض العربية الواقعة في "



"الشرق األوسط" والمناطق الموسمية في آسيا، وقد اعتبر ماكيندر هذه المنطقة، 

 منطقة الصدام بين القوات البرية والبحرية.

 

 

من الجزر التي تفصلها عن الهالل الداخلي بحار ويحيط بالهالل الداخلي، قوس 

" Outer crescentومحيطات واسعة، سماها ماكيندر "بالهالل الخارجي" "

ويشمل أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وانكلترا واليابان، ويمتلك هذا النطاق 

 قوة بحرية عظيمة.

 

 

اكيندر فرضيته التي قلب العالم إذن قاري، وأطرافه جزرية، وعلى هذا وضع م

 تقول أنه:

 من يتحكم بمنطقة القلب يتحكم بالجزيرة العالمية. -

 ومن يتحكم بالجزيرة العالمية يتحكم بالعالم. -

وللتغير الطارئ في ميزان القوى بعد الحرب العالمية األولى، كتب ماكيندر كتابا 

ة"، وفيه عدل سماه "المثاليات الديمقراطية والواقع والحقيق 1919جديدا عام 

مصطلح المنطقة المحورية إلى قلب األرض، وفي نظرة يشمل: بحر البلطيق، 

الدانوب األوسط واألدنى، البحر األسود وآسيا الصغرى، أرمينيا وإيران، التبث 

ومنغوليا، وبذلك أكد ماكيندر على أهمية شرق أوروبا كبوابة تفتح على قلب 

الوحيد الذي أو امتلكته قوة خارجية  األرض، وأن شرق أوروبا يعتبر المفتاح

 يمكنها أن تسيطر بالتالي على قلب األرض.

 

 



 وبهذا لخص ماكيندر نظريته في الثالثيات اآلتية:

 من يتحكم في شرق أوروبا يسيطر على قلب الجزيرة العالمية "الهارتالند". -

 ومن يتحكم في منطقة القلب يسيطر على الجزيرة العالمية. -

 كم في الجزيرة العالمية يسيطر على العالم.ومن يتح -

- Who rules east Europe, Commands the Heartland. 

- Who rules the heartland, Commands the Island. 

- Who rules the Island, Commands the World 

وفي ضوء تطورات الحرب العالمية الثانية، كتب ماكيندر بحثا تحت عنوان 

"Round World and Winning of peace في مجلة  1943" سنة

 الشؤون الخارجية.

بعد بروزها كقوة على -عدل فيه من نظريته حيث جعل الو.م.أ ركنا أساسيا 

فبرأيه أن الموقف السياسي للقوة العالمية ال يعتمد فقط على  -المسرح الدولي

العلمي  الموقع الجغرافي في قلب األرض، وإنما يعتمد كذلك على التقدم

والتكنولوجي والتطور الصناعي، ولهذا استحدث اصطالح "الحوض األوسط" 

الذي يضم شمال المحيط األطلسي وشرق الو.م.أ وغرب أوروبا، واعتبر أن منطقة 

الرايخ األلماني فاصال بين الحوض األوسط من ناحية وقلب األرض من ناحية 

 ثانية.

 

 

تغيير في حدود قلب العالم ونظرته للعالم مما سبق نالحظ أن ماكيندر كان دائم ال

بأن استغالل اإلنسان لمحيطه الطبيعي  –كجغرافي -ككل، إذ لقد كان على علم تام 

كان دائم التغيير، وأن المحيط الطبيعي كان أيضا يتغير، لذلك فنكاد نجزم أن 

وم، لوحة جيوبليتيكية جديدة لعالم الي -لو عاش بيننا اليوم-ماكيندر كان سيرسم 



محددا منطقة إقليم جيواستراتيجية جديدة لهذا العالم، فكما يقول ماكيندر نفسه: 

 "أن لكل قرن جيوبوليتيكا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدارس الجغرافيا السياسية

 

 -:الثالثة المحاظرة 

 

  1943-1893نيكوالس سبيكمان و نظرية اإلطار:  المبحث الثالث :

 األمريكيةالمدرسة 

 

ينطلق سبيكمان في تحليله من أن مركز الدولة في إطار السياسة الدولية، ال 

يتوقف من الناحية الجيوبوليتيكية، على موقعها الثابت، وإنما يعتمد أيضا وإلى حد 

بعيد على عالقة هذا الموقع بمراكز القوى المؤثرة في السياسة الدولية، ولما 

لة تغير ألسباب عديدة، فإن قيمة الموقع الجغرافي كانت مراكز القوى هذه في حا

للدولة هو اآلخر يتغير، ليس من الناحية الجغرافية، وإنما من حيث طبيعة 

التفاعالت السياسية، بعبارة أخرى أن التفاعالت السياسية وتغير مراكز القوى 

 الدولية تؤثر على القيمة السياسية للموقع الجغرافي.

 

 

ان بكل اهتمام أعمال ماكيندر تقدم بصياغته لمخطط وبعد أن درس سبيكم

جيوبوليتيكي أساسي يختلف عن أنموذج ماكيندر، وكانت فكرة سبيكمان األساسية 

تقوم على أساس أن ماكيندر قد بالغ في تقييم األهمية الجيواستراتيجية للهارتالند، 

لعالم، بل وهذه المبالغة لم تتناول فقط التموضع الحيوي للقوى على خارطة ا

 وتناولت المخطط التاريخي األولي.

 

 

فالهارتالند ال يتمتع في نظر سبيكمان بأي صفات تؤهله للقيادة "افتقاره للموارد 

، لذلك فإن …"الطبيعية والطاقوية، يقع أغلبه في مناطق متجمدة أو صحراوية

إنما و -عند ماكيندر–منطقة الثقل الرئيسية ال تتمثل في منطقة القلب األرضي 

، وهي Rimlandتتركز فيما يسميه بمنطقة اإلطار أو حافة األرض، الريمالند

 من وجهة نظر سبيكمان أعظم أهمية من القلب نفسه.



 

 -عدا روسيا-هو ذلك النطاق الساحلي، والذي يشمل كل أوروبا  والريمالند

والجزيرة العربية بما في ذلك العراق وآسيا، والصين وشرق سيبيريا، واعتبر 

سبيكمان الريمالند بمثابة منطقة حاجزة تفصل بين القوى المتصارعة البرية 

بين Crush Zoneوالبحرية، في زمن السلم، كما تعتبر منطقة التقاء و تصادم 

القوى البحرية والبرية في زمن الحرب،كما اهتم سبيكمان بهذه الحلقة الوسطى 

وأعطاها أهمية أكبر من قلب األرض، ويرجع ذلك إلى أن النطاق االرتطامي يضم 

عددا ضخما من سكان العالم وأنه يمتاز بموارده االقتصادية والطبيعية الغنية 

 بحرية داخلية. المتنوعة، عالوة على استخدامه لطرق

 

 

ويرى سبيكمان أن التاريخ السياسي بطوله لم يكن عبارة عن نضال بين القوى 

البحرية والقوى البرية بهذه البساطة، وإنما هو نضال "بين قوة بحرية بريطانيا، 

قوة هامشية أي قوة من الريمالند"من ناحية،ضد قوة من النطاق الهامشي"من 

" من ناحية أخرى، أو بين قوة بحرية "بريطانيا" الريمالند" وقوة برية "روسيا

 وبرية "روسيا" من ناحية، ضد قوة من الريمالند من ناحية أخرى.

 

 

والمالحظة الجيواستراتيجية عند سبيكمان هي أن منطقة اإلطار األرضي أو حافة 

األرض، منفتحة على قلب األرض ومحيطة بها، األمر الذي يمهد، أو يمكن من 

 يها من قبل قوى اإلطار األرضي.السيطرة عل

 وبسبب هذه المزايا اإلستراتيجية وضع سبيكمان فرضيته التي تقول:

 من يتحكم في حافة األرض يحكم أوراسيا. -

 ومن يحكم أوراسيا يتحكم في مصير العالم. -

- Who controls the rimland rules Eurasia. 

- Who rules Eurasia controls the destinies of the 

World 

وباعتبار منطقة الريمالند نقطة ارتكاز أساسية لتحقيق السيطرة العالمية، يرى 

سبيكمان أن القوى الراغبة في تحقيق الهيمنة العالمية تنطلق في التوسع وصوال 

إلى بسط سيطرتها على الريمالند وذلك ابتداءا المواقع األول مقاومة للتوسع،حيث 

تالعها لتكون نقطة ارتكاز نحو اندفاعية جديدة الحتالل يتم احتالل منطقة ثم اب

المزيد، ولذا يمكن القول أن ثمة عالقة بين حجم التوسع وسهولة حركة هذا 

التوسع، أي بين التوسع وضعف المقاومة، ويستمر هذا التوسع إلى أن يغطي 



 منطقة الريمالند، وعلى الرغم من القرب واالنفتاح الجغرافي للريمالند على

 الهارتالند وقوى البر"

 

 

أن السيطرة  -في إطار التنافس بين القوتين البرية والبحرية-إال أن سبيكمان يرى 

الكاملة على الريمالند من طرف الدول البحرية سيؤدي إلى النصر النهائي الذي ال 

 رجعة فيه على القوى البرية التي ستكون منذ ذلك اليوم وبكاملها تحت السيطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مدارس الجغرافيا السياسية

  ألكسندر دي سفرسكي و نظرية القوة الجوية المبحث الرابع :

 المدرسة السوفياتية

 

كان للتقدم الهائل الذي طرأ على الطيران في الوقت الحاضر أثر كبير على الفكر 

، وقد ظهرت بعض اآلراء التي تهتم بدراسة العالقة بين االثنين في الجيوبوليتيكي

ضوء نظرة عالمية، مع رسم جيواستراتيجية للعالم على أساس القوات الجوية 

 على غرار من رسموا هذه الجيواستراتيجيا على أساس القوات البحرية أو البرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ن افتراض مفاده "أن السيطرة وتستمد نظرية القوة الجوية صياغتها الفكرية م

على الجو تتيح إمكانية عالية للسيطرة على األرض". هذا االفتراض ورغم 

بساطته فقد غير الكثير من مفاهيم السوق العسكري ومحاور القوة الجيوبوليتيكية 

والجيواستراتيجية ذلك أن الخصائص اإلستراتيجية للمجال الجوي تعالج في الواقع 

راتيجي معتبرة إياه مجاال ينطوي على أهمية فائقة تتجاوز مضمونه الجيواست

 المجالين البحري والبري.

 

 

وأهم اآلراء التي جاءت في هذا الصدد، ما جاء به ألكسندر سفرسكي في بحث 

 Air Power Key to survival "1950باسم "القوة الجوية مفتاح البقاء 

في ضوء القوات الجوية، حيث والذي نظر إلى الوضع الجيوبوليتيكي في العالم 

رسم سفرسكي خريطة ذات مسقط قطبي "القطب الشمالي" ووضع فيها 

األمريكيين جنوب القطب وأوراسيا وإفريقيا في شمال القطب، وعلى هذا فإن 

تقسيم سفرسكي هو التقسيم المتعارف عليه: العالم القديم والعالم الجديد، وفي هذه 

ية األمريكية تشتمل على كل األمريكيتين بينما الخريطة يتضح أن السيادة الجو

منطقة السيادة الجوية السوفيتية تغطي جنوب وجنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب 

 الصحراء الكبرى.

 

 

لكن منطقتي النفوذ الجوي تتالقى وتتصادم في مناطق أخرى هي أوروبا الغربية 

وسية يغطي أمريكا وشمال إفريقيا والشرق فضال عن أن نفوذ القوة الجوية الر

الشمالية، وبالمثل تغطي القوة الجوية األمريكية الهرتالند األوراسياوي، ومنطقة 

تداخل السيادتين الجويتين البرية والبحرية تسمى في عرف سفرسكي "بمنطقة 

" فهي منطقة الحسم في أي معركة بين Area of décisionالمصير" "

يجية األهم في العالم وقد عبر سفرسكي عن القوتين كما أنها المناطق الجيواسترات

 ذلك بمبدئه القائل:

 من يملك السيادة الجوية يستطيع أن يسيطر على مناطق تداخل النفوذ الجوي. -

 ومن يسيطر على مناطق تداخل النفوذ الجوي يصبح بيده مصير العالم. -

 

 

وبوليتيكية بالرغم من اإلضافة الجديدة التي جاء بها سفرسكي على اللوحة الجي

للعالم إال أن عمله هذا لم يسلم من النقد، وقد دارت االنتقادات األساسية لعمله 



حول نقطتين، ارتبطت األولى بمسقط الخريطة التي اعتمدها سفرسكي في بحثه، 

فقد أدى المسقط القطبي الذي اعتمده إلى إبعاد إفريقيا عن أمريكا الجنوبية 

ومن ثم فإن هذا االبتعاد قد جعل كل من القارتين بصورة ال وجود لها في الواقع، 

في حوزة القوة الجوية للسوفييت واألمريكيين على التوالي، بينما في الحقيقة تبعد 

 إفريقيا عن الو.م.أ بالمقدار الذي تبعد به أمريكا عنها.

 

 

أما النقطة الثانية فمرتبطة بمبدأ أن السيطرة الجوية تقود فورا إلى السيادة 

لمية، فلقد تكلم سفرسكي عن الدولتين الكبيرتين فقط مع إشارات خفيفة إلى العا

قوى بريطانيا الجوية، في حين أن الدولة في النصف الشمالي أو الجنوبي من 

األرض يمكنها، إذا تجمعت لديها األسباب التي تجعل منها قوة عسكرية جوية 

ادة العالمية، خاصة وأننا قوية باإلضافة إلى إرادة السيطرة، أن تحصل على السي

 في عصر تطورت فيه القاذفات الجوية والصواريخ عابرة القارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مخطط نظرية القوة الجوية لسفرسكي           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -:محاظرة الثانيةال

 

  1914 – 1840ماهان  الفريد
 

البحريه وذلك من أشهر المؤرخين في القوه  1914 – 1940ماهان  يعد الفريد
الميدان تستند إلى اإلعداد العلمي الذي أحرزه من خالل دراسته  الن خلفيته في هذا

وبعد هذا التاريخ أصبح ضابطاً في  1859تخرج فيها عام  في األكاديميه التي
سلم الرتب العسكريه غلى أن وصل رتبة أدميرال  البحريه األمريكيه وتدرج في
محاضراً في كليه الحرب البحريه في  وانتدب 1908بحري وبعدها تقاعد في عام 

 1886أصبح عمده لها عام  مدينه ) نيوبورت ( في والية ودايلند األمريكيه ثم
 :وله ثالث كتب هي

والمنشور عام  1783 – 1660تأثير القوه البحريه في التاريخ بين سنه  ·
1892.  

 1812 – 1793سيه تأثير القوه البحريه في الثوره واإلمبراطوريه الفرن ·
  .1892والمنشور عام 

  ,1812القوه البحريه في عالقتها مع الحرب عام  ·
يعني القوه العسكريه التي يمكن نقلها  حينما يكتب ماهان عن القوه البحريه فإنه

األسطول البحري ومن ثم فإن  بالبحر إلى المكان المطلوب دون أن يعني مجرد
 التي تمتاز بالمواقع تحكم في القواعد البريهالتحكم في البحار يعني لديه ال

المتحكمه في النقل البحري والقواعد البحريه التي تحميها أشكال  االستراتيجيه
وعمق خلفيتها األرضيه ويرى أن الثوره الصناعيه التي  السواحل من جهه

دفعت الدول األوروبيه إلى اإلستعمار  1830 – 1760أوروبا بين شهدتها 
لتصريف فائض إنتاجها من  السياسي وتكوين مستعمرات لها فيما وراء البحار

ولتوفير المواد  السلع المصنوعه وللحصول على المواد الخام المتنوعه لمصانعها
التجاريه  ألساطيلالغذائيه لسكانها الذين تزايدت أعدادهم واستدعى هذا إنشاء ا

نتيجه  الضخمه لنقل التجاره والركاب بين الشرق والغرب وتطور المالحه البحريه
 إلحالل الحديد محل الخشب في صناعه السفن والستخدام البخار في تسييرها بدالً 
من الشراع وقد عمدت دول أوروبا إلى إنشاء االساطيل الحربيه لحراسة السفن 

والعدوان وهكذا أصبحت البحار والمحيطات شرايين تصل  من القراصنه التجاريه
الدول األوروبيه صاحبه السياده عليها وأخذت أهميه  بين المستعمرات وبين

الدول األوروبيه ضرورة السيطره على بعض  الطرق البحريه تتزايد ورأت بعض
 البحريه لحراستها ورأى ماهان المواقع السوقيه اإلستراتيجيه على طول الطرق

الجذري المنعزل مما يجعلها  أن إنجلترا لها اليد الطولى في كل ذلك نظراً لموقعها
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اليابس االوروبي وإن  بعيده المنال على القوى األوروبيه المختلفه الموجوده على
وإلى شمال  موقع بريطانيا الجغرافي يمكنها من السيطره على خطوط المالحه من

القاريه أن  اً ضخماً يتعدر على الدول األوروبيهأوروبا وقد أصبح لها أسطوالً حربي
 .تنشئ مثله

بإنكانها حصار موانئ القاره األوربيه وقت الضروره والدفاع عن  وهذا يعني أنه
الوقت ذاته لم يكن بمقدور أيه دوله أوروبيه إعداد جيش  الجزر البريطانيه وفي

لى أن قيام قوه موقعها البري ويشير ماهان إ بحري للدفاع عن أرضيها بسبب
  :العوامل حددها بما يأتي بحريه في أيه دوله يتطلب قيام وتوفر بعض

 
 :للدوله الموقع الجغرافي .1

 
فيما إذا كانت تقع على بحر واحد ) أحاديه الموقع ( أو  ويعني به موقعها البحري

بنظر االعتبار صالحيه هذه البحار للفعاليات  على بحرين أو أكثر كما يؤخذ
المحيطات ويشترط على الموقع  حيه وسهوله اتصالها ببعضها وبأعاليالمال

الهامه والتحكم في  البحري أن تمكين الدوله من السيطره على الطرق التجاريه
  .اإلقليمي القواعد السوقيه حتى يستطيع التصدي لعدو منتظر قد يهدد نطاقها

يقاً بنوع البحر الذي يقع مثالً يرتبط ارتباطاً وث فالنشاط العسكري ألي قطر بحري
 ً أم مغلقاً فالبلدان الواقعه على سواحل البحر  عليه القطر فيما إذا كان مفتوحا

والعسكريه إذا ما سيطرت دوله أجنبيه على  البلطي تتأثر من الناحيتين التجاريه
العالميه الثانيه على ذلك حينما سيطرت  مداخل هذا البحر وقد دلت أحداث الحرب

أدى إلى فرض نفوذها على بحر  ازيه االلمانيه على بحر الشمال مماالقوى الن
السويد والدنمارك يعد من  البلطي وضياع سيادة بلدان هذا البحر لذا أصبح موقع

  .أفضل المواقع
 :طبيعه سواحل الدوله .2

يؤخذ طول الساحل بنظر االعتبار وإنما نوعيته وصالحيته  وفي هذا الجانب ال
الساحل متعرجاً تكثر فيه الخلجان العميقه، أصبح جاذباً  فكلما كان إلنشاء الموانئ

لركوب البحر واإلتصال ببقية أقطار العالم فاإلتحاد  لسكان ظهيره ومشجعاً لهم
سواحل طويله ولكن معظمها غير صالح لنشاط بحري  السوفيتي سابقاً مثالً يمتلك

ه الممتده مسافات طويله إلى العميقة المحمي فسواحل النرويج تكثر فيها األوديه
وفقر اليابس على تطور نشاط بحري  قلب الدوله وقد ساعدت صالحيتها للمالحه

ماهان كثرة الموانئ في  واسع جلب لها مؤثرات حضاريه من مناطق بعيده وقد عدً 
 :هما سواحل الدوله مصدر قوة وغنى وقد ميز بين نوعين من السواحل

قشرة األرض إلى ظهوره وهذا ال يكون  الرفع في( الساحل الذي أدت حركات أ)
رواسب هشه وهذا النوع من  عادة مستقيماً خالياً من التعاريج األساسيه من

  .الساحل ال يصلح لنشاط مالحي مثل ساحل المكسيك ودلتا النيل
تكتونيه إلى هبوطه وأبرز ما يميزه هو  ( الساحل الهابط والذي أدت حركاتب)

الخلجان وهي كلها صالحه  العميقه وهناك أصناف من هذهكثرة الخلجان 



 .المالحه للنشاطات المالحيه وال تعيق تطور حركه
 

 :الساحل صفات ظهير .3
خلف خط الساحل فإذا كانت هذه األراضي ذات  ويقصد بها أراضي الدوله التي تقع

وحده تكفي لسد حاجة مجموع سكان ال مساحه كبيره وتتمتع بثروات طبيعيه وفيره
وبذلك يكون التوجه  السياسيه فهي تصبح عامل جذب للسكان نحو الداخل

ً  للدوله الجغرافي عبر اليابس وليس نحو البحر حتى وإن كان موقعها بحرياً  داخليا
تقع على ثالثة بحار  أمثلة ذلك فرنسا فهي وتطل على سواحل طويله ومن

ليست دوله بحريه، وذلك لن  المتوسط واألطلس الشمالي ولكن مع هذا فهي
وعدم اللجوء إلى  خبراتها الداخليه كثيره جذبت السكان إلى االشتغال في البر

تعمل على  البحر كسباً لمعيشتهم وفي حالة فقر الظهير بالموارد نوعاً ما فإنها
 لبحر للحصول على غذائهم وكسب معيشتهم اليوميهطرد السكان وتوجيههم نحو ا

 ومن هذه الدول مثالً إيطاليا واليونان وهذه تحدد فعاليات القطر ونشاطة من ناحيه
  .السكان
 

 :سكانها مساحة الدوله وعدد .4
البحريه سعة المساحه وكثرة النفوس إذ يرى  ومن المحفزات الرئيسيه لبناء القوه

 الموارد الطبيعيه داخل المساحه الكبيره ن إمكانية تنوعماهان أن لهذين العنصري
القوى البشريه المتمثله بعدد السكان في بناء األساطيل البحريه  وكذلك قدرة للدوله

الدوله على أكثر من وصيانتها كما أن المساحه الكبيره ووقوع  وفي استعمالها
 .احتماالت تواجد السواحل الطويله والصالحه للمالحه بحر واحد يزيد من

 
 

 :الخصائص القوميه لسكان الدوله .5
بحريه هي معرفة  ومن الشروط المهمه التي يراها ماهان ضروريه لباء أية قوه

إقامة  رغبة السكان وميلهم لركوب البحر إذ أن هذا الشرط يعد حجر الزاويه في
  .البحريه القوة صرح التجاره البحريه الكفيله بتجميع الثروات الضروريه لبناء

 
 : توجه السلطه الحاكمة .6

البحر لخلق قوه بحريه وفي النهايه  تعتمد رغبة السلطة الحاكمه في التوجه نحو
وتفاعل ذلك مع الخصائص  كافة الظروف الطبيعيه ودرجة مالئمتها على توفير

في نظريته عن  االجتماعيه التي يمتاز بها سكان تلك الدوله وقد انطلق ماهان
للمعايير التي  الخصائص الجغرافيه للواليات المتحده األمريكيه حيث جاءت مطابقة

بالدعوه  مصالح االمريكيهوضعها أساساً لبناء القوه البحريه وكأنه أراد خدمة ال
 إلى التوسع خارج حدود نطاقها االقليمي واشترط لهذا التوسع بناء قوه بحريه

مؤلفه من عدة اساطيل كبيره حتى يكون بإمكان الواليات المتحده األمريكيه ضمان 
القومي ضد أي حصار بحري يوجه ضدها بصفتها جزيره قاريه.وكان يرى  الدفاع
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ات المتحده األمريكيه جزر هاواي ألنها تمثل قاعدة عسكريه الوالي ضرورة احتالل
استخدامها لصد أي هجوم يأتي من القاره اآلسيويه كما أكد على  أماميه يمكنها

األمريكيتين تصل المحيط الهادي بالمحيط األطلسي ونبه أنه  ضرورة فتح قناة بين
ات المتحده الهيمنه هذه القناة دون أن يكون للوالي اليمكن المحافظه على سالمة

القسم الشرقي من المحيط الهادي وقد تحقق فعالً  التامه على البحر الكاريبي وفي
الواليات المتحده األمريكيه روزفلت ومن  ما ذهب إليه ماهان من قبل رئيس

به ماهان بعد أن استولت الواليات  المظاهر األخرى للتوسع االقليمي الذي نادى
اثر حربها مع اسبانيا وايجاد  1898جزيرة بورتريكو عام  المتحده األمريكيه على

عاماً . وفي عام  90لمدة  1903منطقه جوانتانامو جنوب شرق كوبا عام 
 اشترت من الدانمارك جزائر فرجين واستولت على جزيرة نافاسا إلى 1977

جزيرتي كورن الكبرى  الجنوب من كوبا واستأجرت من جمهورية تيكاراغوا
هذه المواقع كان الغرض منها حماية موقع قناة بنما.أما في  الصغرى وأن جميع

واشترت االسكا  1851عام  Midway استولت على نطاق المحيط الهادي فقد
بقرار من الكونجرس  1898 وضمت إليها جزر هاواي عام 1867من روسيا 

 .المحيط شرقي لهذاوبذلك ضمت لها مفتاح الدفاع عن القطاع ال
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